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Forord 

Det er altid spændende for en historik.er at begynde på studiet af 
et emne, der kun lidt eller slet ikke tidligere har været behandlet, 
og det er morsomt, når man gør fund, der er nye og ukendte om 
emnet. Således har det været her med bogen om Nyboder i de 
første 100 år efter dens opførelse. 

De bøger, der hidtil har været skrevet om Nyboder har hoved
sagelig beskæftiget sig med tiden fra 1700-tallet og op til vor tid, 
og næsten kun pastor H. D. Lind har beskæftiget sig med nogle 
emner fra 1600-tallet. Man har også tidligere været i nogen tvivl 
om årstallet for Nyboders grundlæggelse, og det var derfor en 
stor tilfredsstillelse for mig straks ved mine undersøgelsers 
begyndelse at finde byggeregnskaberne for husenes opførelse, så
ledes at det har kunnet fastslås hvornår omtrent hver enkelt 
længe er blevet bygget. Desuden er det blevet muligt at konsta
tere, at Christian IV indrettede husene således, at der blot skulle 
bo een familie i hvert hus, hvorved husene blev en virkelig for
bedring af beboelsesforholdene for de søfolk, der tidligere har 
været henvist til små boliger i København. Først de økonomisk 
ringere forhold under Frederik III og den derpå følgende senere 
udvidelse af flåden under Christian V betød en overfyldning af 
boligerne. I 1670'erne begyndte man at indlogere to familier i 
hvert hus, men først henimod århundredskiftet fik man delt 
husene med skillerum, bortset fra husene til officersfamilier. 

Regnskaberne viser også, at husene i de ca. 100 år, som bogen 
beskæftiger sig med, var hvidkalkede med rødmalede døre og 
vinduer, medens vandposterne i gaderne havde blå huse. End
videre har det været muligt at følge den skiftende organisation 
for tildeling af huse og de skiftende forhold for beboerne. Ved 
Frederik IV's tronbestigelse var Nyboder således kommet ind i 
en mere rolig udvikling, men deltagelsen i Den store nordiske 
Krig og ikke mindst pesten i 1 711 gav et alvorligt tilbageslag for 
Nyboder og beboerne. Huse stod øde og forfaldt, og de hygiejni
ske forhold forringedes stærkt, hvilket bl.a. fremgår af en forord
ning fra 1717, hvor man må give retningslinier for køer og svin, 
der holdes i Nyboder. Da man i 1721 tager forholdene op til 
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grundig behandling revideres planerne for Nyboder, og der 
kommer nu atter ordnede tilstande. Den lykkelige fredstilstand 
det meste af århundredet er vel også årsag til, at man fra 1756 
kan udvide Nyboder med nye toetagers huse. 

Vi har efter Københavns brand i 1728 en opgørelse over ind
byggerne i Nyboder, ikke blot med antal familier men med angi
velse af hver enkelt beboer i Nyboder. Denne viser, at der i 
hvert enkelt hus kan bo fra blot to personer, som i nogle offi
cershuse helt op til 31 beboere i et enkelt af husene. Desuden ses 
det overraskende, at det ikke er børnetallet, der giver den store 
mængde indbyggere, men at der i bådsmandsfamilierne normalt 
ikke er flere end 2 eller 3 børn pr. familie. Det store antal ind
byggere i husene fremkommer ved fremleje til andre familier. 

Der var imidlertid mange børn, men blot en enkelt skole i 
Lavendelstræde, og først i 1733 oprettes en skole til i Adel
gaden. Herudover var der andre skoler i Skipperboderne og i 
Laboratoriehusene. 

Skipperboderne var Nyboders forgænger, og det synes mig 
derfor naturligt at give disse huse en kort omtale. Det er da sket 
i et særligt kapitel. Også her har jeg været så heldig at finde byg
geregnskaberne, hvorved også disse kareers opførelsesår har 
kunnet fastslås, samtidig med at der er en beboerliste fra 1621. 
Desværre har jeg ikke fundet noget nærmere om Skipperboderne 
i resten af Christian IV's tid og frem til omkring 1660, men her 
finder vi da en helt ændret befolkning, idet alle bådsfolk nu er 
flyttet til Nyboder. Herefter kan vi følge beboerne nøje indtil det 
besluttes at afhænde alle Skipperboderne i 1690'erne. Et enkelt 
hus har jeg fundet tegning til, nemlig til navigationsskolen i 
Hummergaden. 

En anden tegning, der er dukket op i forbindelse med disse 
undersøgelser om Nyboder, er en tegning af Toldbodvej, som i 
1695 anlagdes fra Nyboder til toldboden. Den er på planen vel 
forsynet med alletræer ligesom det er fundet, at der har været 
plantet træer i Nyboders gader. 

I de sidste år af 1600-tallet ses det i Nyboders husbøger, at ad
skillige af søfolkene flytter til Møen, og det var derfor en selv
følgelig sag at undersøge, hvad de skulle der. Det viste sig da, at 
Christian V havde en stor plan om grundlæggelse af en båds
mandskoloni på Møen og Baagø. Undersøgelserne har vist, at 
denne koloni kun opretholdes med en søofficer som leder indtil 
1 706, da den almindelige matrosindrullering, der var blevet ind
ledt i 1 702 slog igennem og overflødiggjorde bådsmandskolo
nien. Imidlertid lykkedes det at være så heldig mellem dokumen
terne fra Møen at finde tegninger af de dobbelte bådsmandshuse, 
som opførtes på Møen. Desværre har heldet ikke tilsmilet i 
samme grad med hensyn til tegninger af Nyboder. 
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Alt ialt håber jeg dog, at denne bog vil give langt solidere bag
grund for vor viden om Nyboder i de første hundrede år end vi 
hidtil har kendt. Der vil dog uden tvivl stadig kunne gøres nye 
fund og nye opdagelser, og især ligger der stadig et arbejde for 
en mere grundig behandling både af Skipperboderne og af båds
mandskolonien på Møen for enhver, der har lyst. 

Jørgm H. Ba,fod 
December 1981. 
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1. H. C. Bering-Lisberg: 
Christian IV side 302. 

I. Kongens by 

Nyboder var et af Christian IV's mange storslåede byggearbej
der. Det blev anlagt uden for det København, der var for lille 
for ham, og som han på så mange måder havde søgt at for
skønne. For at forstå den udvidelse, der er blevet et varigt minde 
for den byggeglade konge, er det naturligt først at se lidt på selve 
hovedstaden, som den så ud på Christian IV's tid. 

Byen omfattede det vi i dag kalder Københavns centrum, og 
den var omsluttet af volde, der løb hvor nu Vester Voldgade, 
Nørre Voldgade og Gothersgade nu findes, og den åbnede sig 
ned mod stranden, hvor forskellige holme i farvandet over mod 
Amager også var bebyggede. På en af holmene lå Københavns 
Slot. 

Christian IV holdt af København og forbedrede og forskøn
nede den hvor han kunne. Hovedfærdselsårene til de tre byporte 
var naturligvis Vestergade, Nørregade og Østergade, og på tor
vet, hvor disse mødtes lod kongen opføre et nyt rådhus, der kom 
til at ligge mellem det nuværende Gl. Torv og Ny Torv. Ny 
Torv havde oprindelig været avlsgård for Københavns Slot, men 
nu blev det inddraget i byen, så det fornemme renaissancerådhus 
fik luft både foran og bag bygningen. På Gl. Torv opstilledes 
desuden i 1608 det endnu eksisterende springvand. 

Når København iøvrigt blev kaldt byen med de skønne tårne 
havde Christian IV også andel i det. Både St. Petri kirke og Vor 
Frue kirke fik under hans ledelse nye spir. Det sidste var 76 
meter højt, og kongen tog selv så livligt del i arbejdet, at han gik 
til vejrs i det, og angav hvorledes man bedst kunne anbringe 
jernankrene i murværket. Byen skulle være en værdig hovedstad 
for hans rige, og både handelsfolk og åndens udøvere nød godt 
af hans omsorg. Inden for det lille område, som København om
fattede lykkedes det ham virkeligt at forny byen. Kongen fandt 
således forholdene for studenterne ved Universitetet for dårlige. 
I et brev til dettes rektor skrev han således: »Eders Magnificents 
kan aldrig tro eller tænke, hvor ilde det står om dem i den gamle 
og forfaldne Communitet, som de nu spises udi. Der er ond lugt 
og stank og alting ser ilde ud«. 1 Derfor lod han sin gamle kansler 
Chr. Friis gård opkøbe og lod foretage forskellige ombygninger, 
hvorefter den indrettedes til bolig for studenter. Det er den gård, 
som fik navnet Regensen. 
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I umiddelbar nærhed af Regensen skulle naturligvis også op-
føres en kirke for studenterne. Dens navn blev Trinitatis og ved 
dens gavl opførtes Regenstårnet eller som det er mere kendt 
Rundetårn. Et almindeligt kirketårn blev det ikke, idet det sam
tidig skulle anvendes som observatorium. Det forsynedes i rigt 
mål med astronomiske instrumenter og et righoldigt bibliotek. 
Tyge Brahes berømte store globus, som han havde anvendt på 
sit observatorium på Hven, havde Tyge Brahe taget med sig i sin 
landflygtighed til Prag. Den blev imidlertid under trediveårskri
gen erobret af hertug Ulrich og sendt til Christian IV, der fik 
den anbragt på Rundetårn. Kongens egen interesse i bygningen 
fremgår af et brev fra ham fra 1642. Her skrev han: »Jeg har teg
net vidden af tårnet ved Regensen på rustkammeret i Tøjhuset, 
desuden pladsen af hvert instrument, hvorfor du skal befale 
Christen Lomborg (en af Tyge Brahes elever, der da var profes
sor ved Universitetet) at de går derhen og ser, om det således el
ler anderledes skal være. Jeg har valgt den plads dertil, fordi jeg 
der kan komme somme tider og se, hvad de gør«. 2 

Rundetårn, Regensen og Trinitatis kirke står som et udtryk 
for kongens interesse for videnskaberne og for hans religiøsitet, 
men også borgerne havde hans bevågenhed. Byens vandforsy
ning forbedredes ved at Damhussøen blev en slags vandbehol
der, hvorfra vandet hentedes ind til Hovedstaden. I andre store 
handelsbyer i Europa som London og Amsterdam var det sæd
vane, at byens ledende købmænd dagligt mødtes for at kunne 
afslutte forretninger. Noget sådant måtte naturligvis også eksi
stere i København. 

I 1618 var man begyndt på en dæmning ved Slotsholmen, der 
med en ny bro skulle forbinde byen med Amager. Den store 
Amagerbro fik siden navn efter rådmanden Hans Knip, og den 
skulle være et vigtigt forbindelsesled til den nye handelsby, som 
Christian IV ville anlægge. Endnu var der ganske vist mere vand 
end land, hvor byen skulle være, men man var i fuld gang med at 
afmærke gaderne i det grundede vand, og også opfyldningen 
med jord var i gang. I 1639 udstedte kongen købstadsprivilegier 
til byen, der fik navnet Christianshavn. 

På denne dæmning ved Slotsholmen skulle købmændenes hus 
bygges. På den ene side langs vejen til Amagerbro skulle der sæt
tes bolværk og på den anden side skulle der være en kanal, så 
skibe kunne lægge til langs begge sider af bygningen og losse 
varer direkte ind i dens pakrum. Opførelsen af købmændenes 
bygning, Børsen, blev overdraget Lorenz Stenwinkel, og i 1620 
var grunden opfyldt og murerarbejdet kunne begynde. Kongen 
var selv aktiv ved bygningens udformning og udsmykning, og i 
1624 fik han rejst det særprægede dragespir på bygningen. 
Pakrummene var i stueetagen, men en rampe førte fra slotsplad-
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2. Chr. IV's egcnhzncligc 
breve (siden kaldt 
Chr. IV's breve) 
d. 29/7 1642 nr. 175 
til Chr. Thomesen Sehested. 
3. Chr. IV's breve d. 27/ 2 
1641 nr. 22 brev til 
Korfits Ulfeldt. 

sen op til første sals højde, hvor borgerne og handelsfolk kunne 
gå ind i et datidens supermarked, hvor købmændene solgte alle
hånde varer hjembragte fra nære og fjerne lande. Denne festlige 
fantasi, der havde fundet udtryk i dette bygningsværk har været 
et spændende syn for dem, der stævnede ind mod byen fra Sun
det. 

Søens folk stod kongens hjerte nær. Han forstod, at Danmarks 
velstand hvilede på flåden, både handelsflåden, der hjembragte 
værdifulde varer, og orlogsflåden, der skulle sikre forbindelsen 
mellem landsdelene og holde eventuelle fjender på afstand. Hans 
interesse på dette felt havde vist sig, da han allerede som ung 
konge foretog sin berømte rejse langs Norges kyster til Nordkap, 
og da han sendte Jens Munk ud for at finde vejen til Indien Nord 
om Amerika. Christian IV fornyede flåden og han byggede for 
flåden. Nær ved Børsen på den anden side af havnen lå Bremer
holm med smedjen. Han var ofte her for at se på arbejdet, og 
hvad var mere naturligt for ham end, at han også ville sørge for 
en passende kirke til Holmens folk. Hertil fandt han den gamle 
smedje for anvendelig. I 1619 var ankersmedjen ombygget og 
indviedes den 5. september til kirke, men den fandtes hurtigt for 
lille, og i 1641 skrev kongen til byens statholder om, »hvorledes 
min menig er, at Holmens kirke skal forhøjes og gøres med et 
kryds ud til Holmen« og »ligeledes ud mod den side imod 
byen«. 3 Herved fik Halmens kirke vel nogenlunde den form, 
som vi kender i dag. 

På den anden side af Børsen og nedenfor slottet havde 
Christian IV endnu større arbejder for. Her skulle det kgl. Tøj
hus og Proviantgården ligge på begge sider af en havn, der blev 
uddybet, så orlogsskibene gennem et smalt indløb kunne komme 
herind og i al hemmelighed blive udrustet med våben fra Tøj
huset og med proviant fra Proviantgården uden at nyfigne blikke 
kunne opdage det, da nogle lavere bygninger ud mod havnen 
skjulte, hvad der blev foretaget. På et samtidigt stik ser vi lige
ledes, hvordan kongen havde tænkt sig at sætte et vartegn for sin 
hovedstad ude i havnen. Her skulle på en høj søjle anbringes en 
gengivelse af Leda med svanen. Om dette projekt blev til noget 
nogensinde er dog usikkert. 

Den kongelige arkitekt fik virkelig ændret byen. Han fik den 
forskønnet og moderniseret, men alligevel var han ikke tilfreds. 
Forholdene var for trange indenfor byens volde for den stort 
tænkende planlægger. Han havde vist det ved grundlæggelsen af 
Christianshavn på Amager, hvor de nye regelrette gader vidner 
om den faste byplan, han konstruerede. Allerede i 1606 var 
Christian IV begyndt at opkøbe adskillige haver, der lå uden for 
voldene. I første omgang samlede han dem til en stor »Kongens 
Have«, hvor han også lod bygge et lysthus. Dette kongelige lyst-
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hus blev imidlertid til et slot, som han i 1624 kaldte Rosenborg, 
og i haven placerede han et væld af kunstværker, billedstøtter og 
skulpturer af heste og løver. Han ombyggede slottet to gange. I 
1613-1 S forlængede han det mod Nord, så det underste stok
værk fik tilføjet et arbejdsværelse og et sovegemak til de to stuer, 
der var i forvejen, og i andet stokværk, der tidligere havde været 
en stor sal, kom nu yderligere et audiensgamak. I de følgende år 
indtil 1624 forhøjedes slottet med et tredje stokværk og tre tårne 
fik bygningsværket til at stå som et hele. Her flyttede Chri
stian IV hen med sin familie, da slottet var færdigt. I Rosenborgs 
kældre lå tønde ved tønde af den herligste rhinskvin, og i fred 
kunne han her, glad for mad og glad for vin, nyde livet med 
udsigten til sin arbejdende hovedstad, men også selv opslugt af 
planer om nye aktiviteter. Med en utrættelig energi kastede han 
sig uafladelig ud i nye projekter, og hans virke har sat sig spor 
overalt i hans rige. 

På den lille plads indenfor Københavns volde havde byen 
omkring 1630 ca. 25.000 indbyggere. Det var kun 4-5 % af hele 
Danmarks indbyggertal, men kongen ønskede en større og præg
tigere hovedstad. Derfor gik hans plan ud på at fordoble Køben
havns areal ved at forlænge Nørrevold uden om Rosenborg og 
ned til Sundet, og på dette nye område skulle anlægges en ny by 
ved siden af København. Den nye by skulle hedde St. Anne by, 
og han begyndte også her et af sine monumentale bygningsvær
ker, der dog aldrig blev fuldført, nemlig en stor rund kirke, St. 
Anne Rotunda. Den skulle opføres i form af et kompas »med 
alle sine streger«, og den skulle være sognekirke for kongens 
bådsmænd i de nye St. Anne boder. 
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1. Chr. IV's breve bd. II 
nr. 46 d. 12/2 1627, 
nr. 53 d. 18/3 1627 og 
nr. 240 d. 10/5 1630. 

II. Moderne enfamilies 
boliger 

I Christianshavn havde kongen allerede vist hvorledes moderne 
byer skulle anlægges. Der var lige gader, som skar hinanden 
under rette vinkler, og det hele var omgivet af et voldsystem til 
sikring af byen. Netop dette voldsystem omkring Christianshavn 
var særlig betydningsfuldt, idet det samtidig kom til at dække 
København, der ellers lå helt ubeskyttet fra søsiden. Nu kom 
voldsystemerne omkring de to byer til at supplere hinanden og 
danne en ring om dem, og med en naturlig og silcker havn som 
det pulserende hjerte i driftige byer. 

Ud over Europa havde byplanlæggere været i gang med at 
forsøge at skabe et idealbillede af en by. Man forestillede sig en 
krans af volde, der som en beskyttende cirkel omgav byen, vel 
forsynet med bastioner og voldgrave. Indenfor var i centrum 
anbragt en stor plads, hvorfra hovedgaden som radier gik ud til 
den ringgac;l.e, der fulgte volden. Efter forskellige systemer kunne 
man da anbringe sidegaderne som rette parallelle gader mellem 
de radiære gader. Det var noget i den retning, der foresvævede 
kongen, da han havde St. Anne by i tankerne. Det store centrale 
torv skulle ligge for enden af Kongens Have, og herfra skulle 
store brede gader stråle ud som radier mod nye volde og ned 
mod stranden. 

Allerede i 1627 havde Christian IV sine planer i hovedet, men 
det var en ting at have planer og en anden ting at fa dem udført, 
når kongen samtidig var optaget af sin deltagelse i trediveårs
krigen. Hans tanke var i første omgang at fa udvidet volden fra 
Nørrevold mod stranden, og det der foreløbig skete her var de 
nødvendige opfyldninger ved Sankt Anne Bro, hvor skansen ved 
stranden skulle anlægges, og hvortil volden skulle føres. 1 

I 1629, samme år som freden blev sluttet, begyndte arbejderne 
for alvor, da kongen afmålte volden og placerede bastionerne 
ned til Skt. Anne skanse. Samtidig planlagdes gaderne efter det 
nævnte radiale system, der i sin indledende fase kom til at om
fatte de nye bådsmandsboder, som det var kongens agt at bygge 
nær den nye vold. Hovedgaderne gennem Nyboder skulle følge 
radierne ind mod det tænkte store torv, og husene ligge parallelle 
som forbindelse fra den ene hovedgade til den anden. Det må 
dog her straks foregribes, at nok fik Christian IV begyndt på 
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denne plan ved Nyboders placering, men videre kom planen 
ikke før kongen døde, og den resterende del af den tænkte nye 
Skt. Anne by blev gennemført efter andre retningslinier, som vi i 
dag kender det fra den del af byen der ligger mellem Nyboder og 
havnen. Her byggedes senere Frederiksstaden med de store rette 
og brede gader og endelig med Amalienborg placeret i et nyt 
centrum. 

Fra den gamle Østerport, der da lå ved Østergades udmun
ding i Kongens Nytorv, og til den nye Østerport, som var plan
lagt ved Skt. Anne Skanse blev anlagt den store stenbro allerede 
i 1629.2 Det ville blive en nyttig forbindelsesvej ikke alene for 
Københavns beboere, men også i høj grad for beboerne af de 
nye boder, når de skulle til Bremerholm. Den skulle afløse den 
gamle Helsingørvej, der havde fulgt den gamle Østervold til 
Kongens Have, hvorfra den gik imod Nord. 

På Resens kort over København fra 1659 ses Nyboder ligge 
ret ene for sig selv indenfor det udvidede voldområde. Man fin
der også, at den gamle vold endnu er bevaret, og mange huse 
med haver var blevet anlagt uden for den gamle Østerport. Efter 
Christian IV's påtænkte planer var de ikke anbragt, og allerede i 
1643 var kongen blevet opbragt over den frimodighed hvormed 
borgerne var begyndt at bygge huse uden for det gamle Øster-
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Planen for det nye København, 
hvor Nyboder skulle ligge 
mellem de nordlige radier. 
(Københavns Stadsarkiv). 
Fra ca. 1629. 



2. Mogens Lebech: 
Ny.boder side 27. 
3. Chr. IV's breve bd. VIII 
nr. 207 d. 23/7 1643. 

port. Han skrev således den 23. juli til rigens hofmester Korfits 
Ulfeldt, at da han i går drog ud på Holmen så han, »at de i 
haverne udenfor Østerport begynder at tømmerere på stadlige 
huse«, fordi man ventede at porten blev flyttet til den nye vold. 
Han ønskede ingen bygning opført førend gaderne var blevet 
afstukket. 3 

Voldene blev vel færdige før kongens død, men af byen 
indenfor de nye volde fik han kun begyndt på Nyboder og Skt. 
Anne kirke, og ingen af disse nåede han tilmed at se fuldførte 
efter sine planer, før han lukkede sine øjne. Den store kirke, også 
kaldet Skt. Anne Rotunda, var planlagt som et ganske impone
rende bygningsværk, en stor cirkelrund kirke, hvis diameter var 
100 alen eller ca. 63 meter. Disse ydermure nåede at blive rejst, 
og de var udvendig forsynede med 24 stræbepiller, der nåede 25 
alen op til gesimsen, hvor den store hvælving skulle påsættes. 
Som søfolkets og bådsmændenes kirke skulle den indvendig ind
deles efter kompasrosen, idet 48 fritstående søjler skulle anbrin
ges i tre koncentriske ringe med tre søjler bag hinanden for hver 
af kompassets streger. Det ufærdige bygningsværk blev dog al
drig til andet end en ruin, hvorfra man siden hentede mursten til 
andet brug. Krig og pengemangel forårsagede, at kun yder
murene blev rejst, og efter svenskekrigenes afslutning i 1660 lod 
Frederik m resterne nedrive. 

Bedre gik det heldigvis med Nyboder, selvom man heller ikke 
her nåede den fulde udstrækning af boderne, som det vel har væ
ret Christian IV's plan.»Den store stenbro«, der anlagdes i 1629 
var vel det første skridt på vejen til bebyggelsen også, men 
Nyboder rejste sig dog først to år senere. Hele området, hvor 
den nye by skulle anlægges har vel været bar mark med græs og 
ukrudt og alskens planter, og det stykke land, der lå mellem 
Nyboder og stranden var sumpet og fyldt med vandhuller, og 
her havde man i årevis hældt Københavns gadeskarn og andet 
affald. Nede ved stranden lå toldboden tæt ved det sted, hvor 
kastellet senere blev bygget med volde og grave efter enevældens 
indførelse i 1660, og kort Syd herfor og ud for hvor det nuvæ
rende Kunstindustrimuseum ligger ragede en dæmning ud i van
det, St. Anne Bro. På en plantegning fra 1694 med projekter for 
bebyggelsen her finder vi både toldboden mod Nord og St. 
Anne Bro samt ved sidstnævnte St. Anne skanse. 

Endelig i 1631 blev Nyboder påbegyndt. Den 7. januar anbe
falede Christian IV rigsrådet at skaffe midler til søfolkets »loge
menter«, og allerede den 16. januar afgav rigsrådet sin betænk
ning, hvor det bevilgede en treårig afgift af hvert skib til brug 
for disse boliger »nær København«. Den 28. januar kunne kon
gen da udstede det kongelige brev, hvori der stod, at der skulle 
opkræves en afgift ved alle toldstederne »af alle skibe, kreyer, 
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skuder og færger« med 1/2 rigsort for »hver last de drægtige er«, 
og af fremmede skibe skulle der kræves en 1/2 rigsort hver gang 
de laster eller losser i riget. 4 

Byggeriet kom nu i gang, som vi skal se, men kongen var ikke 
tilfreds med tempoet, for den 27. juni skrev han til rigsadmira
len: »Efterdi jeg ikke kan se, at de boder til søfolket med den ind
komst, som er givet dertil, udi 60 år kan blive færdige«, og da du 
ved, hvor vigtig sømagten er for dette rige, og da du må interes
sere dig for de folk, som du i dag eller i morgen skal fægte med, 
hvis det bliver nødvendigt, »så må du drage omsorg for samme 
værk, så man kan komme til en afgørelse inden rådet skilles«. En 
måned senere klagede han atter over byggeriet. Det er ganske 
umuligt, skrev han den 28. juli, at få bygget disse huse og bo
liger, der allerede er påbegyndt, når han selv hele tiden måtte 
give forstærkning af sine egne penge. 5 

Noget var der dog sket, hvilket de indgående byggeregnskaber 
fortæller en hel del om. Vi skal således ret nøje følge de første 
huses opførelse dels gennem leverancerne til håndværkerne og 
betalingen til dem og dels ved at se, hvorledes »plitzfolkene« har 
gået til hånde ved byggeriet. 

Endnu i den sidste uge i marts var plitzfolkene optaget af 
arbejdet med skansen ved St. Anne Bro, men i ugen fra den 4. 
april til den 9. april blev der sat folk af til at grave fundmenter til 
de nye boder, men først i slutningen af april kommer der gang i 
foretagendet. M en senere regning for murermester Jørgen 
Thimian ses at denne er blevet betalt for tiden fra den 28. april 
1631, idet han fik 660 rdl. for sit arbejde det første år indtil den 
2. maj 1632. Desuden er der leveret materialer til »grunden at 
mure« den 29. april, og i den følgende uge, den 2. maj til den 7. 
maj har vi de første leverancer af mursten, som plitzfolkene har 
kørt fra skibe ved Børsen til »St. Anne ny boder«. 6 

Den 10. maj 1631 fik tømrermester Daniel Baltzersen mate
rialer til at opføre et hus til at berede kalken til boderne, men 
først fra den 13. juni ser vi, at en af plitzfolkene, Thomas Peder
sen, har båret vand til kalkslageren. Sommeren igennem er det 
imidlertid gået hurtigt fremad. Den 14. maj er voldmester Otto 
de Claer gået i gang med at grave fundamenter til nye huse, og 
han fortsatte indtil den 20. august, og han fik 380 rdl. for sit 
arbejde med at grave og »grunden at jævne« under de nye huse. 
Den 4. juli har tømrermesteren leveret sparværk og bjælker, og i 
ugen fra den 18. juli hjalp plitzfolkene til med at hænge tagsten 
på de nye boder. Den 4. august blev der leveret skorstensankre 
og skalke til 30 huse, og allerede den 22. august måtte plitz
folkene atter hjælpe med at »rejse og opsætte sparværket på de ny 
boder«. I ugen efter den 12. september hjalp de igen med at 
hænge tagsten op, og i samme uge, den 13. september, fik tøm-
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Skt. Anna Øster kvarter med 
Ole Rømers kanalforslag.fra 
ca. 1690. Man ser ved stranden 
btlde Skt. Anna kastel eller 
skanse ved Skt. Anna Bro 
samt nordligst toldboden. 
(Det kgl Bibl 's kor/samling). 
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reren leveret materialer til at beklæde to gavle, og hermed må 
åbenbart den første af længerne være ved at være færdig rejste. 
Hvilleen af længerne, det har været, kan vi dog endnu ikke se. 7 

Det gik dog hurtigt videre med arbejdet, for dagen før, den 
12. september fik tømreren materialer til at opføre et nyt kalk
hus, og i ugen efter den 3. oktober blev plitzfolkene atter sat til 
at grave nye fundamenter. Den 12. oktober leveredes materialer 
til brønde, vinduesskodder o.a. til 30 huse, og i ugen efter den 
17. oktober blev plitzfolkene igen beskæftiget med at rejse spar
værk på nogle huse i Nyboder, og i samme uge, den 25. oktober, 
leveredes materialer til de to næste gavle, d. v.s. til den anden af 
længerne. Derefter leveredes sparværk og bjælker til yderligere 2 
huse, og i den følgende uge hjalp plitzfolkene med at hænge tag
sten. Nu var det materialer til indvendigt brug, der kom for. 
Den 15. november var det materialer til døre, som snedkeren 
Bertel Møller fik udleveret, og den 17. november var det mate
rialer som tømreren fik til skillerum, som »skulle lægges langs 
oven på muren imellem de ny boder«, men herefter har vinteren 
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sat en stopper for arbejdet. I ugen før den 10. december bar en 
af plitzfolkene, Niels Olufsen, for sidste gang vand til kalk.slage
ren, og da antallet af håndværkere, som arbejdede på Nyboder 
sandsynligvis er blevet stærkt formindsket, og da der sikkert 
næppe har boet mange i de første opførte boliger, måtte man 
sikre sig mod tyveri og hærværk. Fra den 26. november blev på 
Hans Steenwinckels ordre ansat en vagt ved navn Pouel Matzen, 
der skulle holde vagt både i den nærliggende tømmerhave og i de 
nye boder, medens to andre vagter skulle tage sig af det andet 
byggeri ved St. Anne Bro. Pouel Matzen blev betalt for denne 
vagt hele vinteren, den følgende sommer og næste vinter helt 
frem til den 4. maj 1633, og man må vel da regne med, at de før
ste beboere allerede da har befolket de første huse. 8 

I løbet af det første år er der tilsyneladende blot blevet fuld
ført 30 boliger. Ved vinterens komme var man endnu ikke 
færdige med dem, men efter nogle enkelte forsøg i løbet af 
januar kom man først rigtig i gang igen i marts, hvor vi kan se, 
at der atter fra den 12. marts er ført mursten, ler og sand til 
byggeriet. Desuden blev der den 24. februar leveret materialer til 
lofter og skillerum på lofterne i de 30 huse, og endelig fik sned
ker Bertel Møller betaling for sit arbejde i de 30 huse, ialt 146 
rdl. 32 skilling, hvorimod glarmestrenes oldermand Dines 
Nieman først fik sin betaling for de 30 huse den 30. oktober 
1632.9 

I ugen den 23. april til 28. april 1632 var 10 mand af plitz
folkene beskæftiget med at losse to hollandske skibe, der var 
ladet med mursten til Nyboder, og både i maj, fra den 7. til den 
19. maj, og i juni, fra den 4. til den 16. juni måtte de grave fun
damenter til nye huse i Nyboder. Herefter kom der tømmer til 
33 huse den 28. maj, den 16. juni, den 20. juni og den 18. juli, og 
til de samme 33 huse leveredes brønde og vinduesskodder den 
23. juli, den 24. juli og den 4. oktober. Tempoet var åbenbart 
som året før, for i de to uger fra den 16. juli til den 28. juli hjalp 
plitzfolkene med at rejse og opsætte sparværk på 21 huse, og i de 
to uger fra den 13. august til den 25. august hjalp de med at 
hænge tagsten på husene, men hvad det er for huse står ikke helt 
klart, for efter at have hjulpet med sparværk igen fra den 10. til 
den 15. september står der udtrykkeligt, at plitzfolkene hjalp med 
at hænge tagsten på 21 huse i ugen 15. til den 20. oktober, og på 
12 huse fra den 22. oktober til den 27. oktober og fra den 12. 
november til den 17. november. Imidlertid fik kleinsmedene 
Frantz Biihman og Hans Ulrich betaling for deres arbejde i de 33 
huse, ialt 231 rdl., idet de fik 7 rdl. for hvert hus, og den 20. 
december fik snedker Bertel Møller ligeledes betaling for sit 
arbejde med de 33 huse, ialt 1 78 rdl. 3 ort. Arbejdet fortsatte 
iøvrigt dette år til den 1. december. Desuden bemærkes det, at 
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plitzfolkene i ugen fra den 8. oktober til den 20. oktober havde 
»opfyldt og jævnet gulvene og gårdene i de 12 Nyboderhuse, der 
dette år var bygget og nogle hængt tagsten over waterlisterne«. 10 

I 1633 begyndte man i marts med at 4 mand fra plitzfolkene 
gravede en rende fra Nyboder, »som vandet skal flyde igennem«, 
og fra den 18. marts kom de atter i gang med at føre mursten, 
ler og sand til byggeriet. Først nu, den 26. marts fik glarmeste
ren betaling for vinduer til de 33 huse, der var bygget i 1632, og 
så gik maniøvrigt i gang med de næste huslænger. I ugen fra den 
25. til den 30. marts gravede plitzfolkene nye fundamenter, og i 
ugen efter den 8. april hjalp de til med at bygge et nyt hus til 
kalkslagningen. For første gang far vi nu lidt mere at vide om 
husene, da det oplyses, at der leveres materialer til snedker, tøm
rer og murer til de 11 huse, som var påbegyndt udi Niels Knud
sens tid i den 3. længe. Desuden blev der den 26. juni udleveret 
liner til plitzfolkene til at afstikke, hvor grunden skal graves til 
de nye huse, og den 8. juli far tømreren udleveret materialer til 
de 35 boliger, han skal bygge. Den 10. juli leveres der mursten 
og tagsten til mureren til de 12 huse i 4. længe og snedkeren fik 
den 18. juli materialer til ialt 46 huse. Der skal åbenbart nu sæt
tes mere fart i byggeriet, og vi får at vide, at tømreren yderligere 
får materialer den 8. august til de 35 huse samt til de 11 huse, 
der var begyndt i Niels Knudsens tid, samt at mureren får mere 
materiale den 10. august til 11 huse i 4. længe, hvorefter han 
endnu den 8. september fik leveret mursten til 12 huse i 5. 
længe. 11 

Når vi fra senere opgørelser ved hvor mange huse, der var i 
de forskellige længer begynder vi nu at kunne finde frem til i 
hvilken rækkefølge husene er blevet byggede, og det bliver nem
mere ved regnskaberne for de følgende år, idet man nu omhyg
geligt oplyser hvilke længer, der bygges på. 

Den 12. maj 1634 blev der således leveret mursten til 10 huse 
i 5. længe, og den 28. maj leveres materialer til lofter og brønde 
til 22 huse, hvorefter snedkeren den 30. maj fik betaling for 45 
huse, og glarmesteren også for 45 huse den 24. juni. Mon vi ikke 
nu ud fra dette kan slutte, at der i 4. længe var 23 huse og i 5. 
længe 22 huse. Den 10. juli leveres mursten til 11 huse i 6. 
længe, men længere nåede man ikke i 1634. Mursten til de reste
rende 10 huse i 6. længe leveredes først den 1. maj 1635, men nu 
gik det også hurtigere med længerne, da der leveredes mursten 
til 10 huse i 7. længe den 2. juni og til andre 10 huse i 7. længe 
den 28. juni, hvorefter der kom mursten til 10 huse i 8. længe 
den 20. juli og til yderligere 9 huse i 8. længe den 20. august, og 
endelig den 18. september mursten til 18 huse i 9. længe. Det 
var hvad man nåede at mure op i 1635. Ind imellem leveredes 
naturligvis bjælker og andet til husene, og den 2. september kom 
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der materialer til 6 gavle eller tre længer, og voldmesteren Tøn
nes Hansen fik i seks omgange betaling for at opfylde og jævne 
gaderne, nemlig den 28. juli, den 17. og 29. august, den 8. sep
tember, den 6. oktober og den 6. november. Endelig fik den 10. 
december de to kleinsmede betaling for 66 huse og glarmesteren 
fik betaling for 88 huse. 12 

Vi kan nu se hvilke længer, der er opbygget i de forløbne år, 
idet vi ser et varierende antal af huse i hver længe. 9. og 8. længe 
med 18 og 19 huse svarer til antallet af huse i Enhjørningstræde, 
7. og 6. længe med 20 og 21 huse svarer til antallet af huse i Ræve
stræde, 5.og 4. længe med 22 og 23 huse svarer til antallet i 
Kamelstræde, og de første gader må da have været Harestræde 
og Elefantstræde med 24 og 25 huse i 3.og 2. længe i Hare
stræde, hvorefter der blot er 25 huse tilbage til Elefantstræde. 
Det er et hus færre end det antal vi finder ved Københavns 
grundtaksts opgørelse i 1654, hvor der her er opført 26 huse, og 
vi må vel da forestille os, at det sidste hus er føjet til på et eller 
andet tidspunkt forinden 1654. 13 

Man er altså begyndt opførelsen af Nyboder med de midterste 
længer fra Nord. Murermester Jørgen Thimian har da i tiden 
1631 til 1635 opført ialt 197 boliger, hvilket stemmer med hans 
regning på ialt 7880 rdl. idet han fik 40 rdl. pr. hus. For de 
samme 197 huse fik snedker Bertel Møller ialt 1067 rdl. 40 skil
ling, idet han fik 5 rdl. 40 skilling for sit arbejde i hvert hus. 14 

Selvom murermesteren i det sidste år, 1635, havde fremskyn
det byggeriet var Christian IV øjensynlig slet ikke tilfreds med 
det tempo, han havde haft. Kongen havde naturligvis fulgt byg
geriet med den største interesse, og vi ser, at i februar 1633 
havde han givet ordre til rigsadmiral Claus Daa om at sørge for 
at fremskaffe nogle bådsmænd og pødkere til at »opkaste hvis 
kampestene, som findes udi gravene uden for byen og er tjenlige 
til gaderne at brolægge med«, så de kunne anvendes i Nyboder. 15 

Vejret havde imidlertid heller ikke hele tiden været til gunst for 
byggeriet, idet vi ser, at der den 22. juni 1633 måtte udleveres 
200 tagsten til de huse, »som af storm og uvejr var affaldet«, og 
den 12. august gentog det sig, da man atter måtte levere tagsten i 
stedet for dem, »som var afblæste førend de var skiellet«. Den 9. 
marts 1634 skete det igen, idet der atter måtte leveres tagsten i 
stedet for dem, »som af storm og uvejr i vinter var afblæst«, og 
allerede den 10. april 1634 skulle der atter leveres erstatning af 
tagsten for dem, »som var afblæst i den store storm i Påske
dagene«. 16 

Kongen ønskede mere fart på byggeriet og overlod derfor fra 
1636 opførelsen af de resterende huse i Nyboder til et konsor
tium på tre mand. Den 9. januar 1636 blev der således skrevet 
kontrakt med tolderen Willum Mortensen i Helsingør, Jørgen 
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Andersen, borger i Helsingør, og Jakob Madsen, borger i Chri
stianshavn, således at de skulle opbygge og forfærdige »alle de 
bådsmandsvåninger, som kan behøves ved St. Anne Bro. 17 Des
værre får vi ikke her at vide, hvor mange boliger Christian IV 
havde tænkt sig opført, men han tog iøvrigt næppe fejl, da han 
nu regnede med at have overladt byggeriet til nogle handlelcraf
tige mænd. Jakob Madsen var borgmester i den nye af kongen 
anlagte by Christianshavn og tillige leverandør til staten og stor
entreprenør, Jørgen Andersen var borgmester i Helsingør, hvor 
han havde været entreprenør for havnearbejderne i byen, og 
Willum Mortensen, der var af den adelige slægt Rosenvinge, var 
som kongelig tolder netop på dette sted sikkert heller ikke uden 
evner til at styre det arbejde, som de tre nu påtog sig. 18 

De lovede det første år at opføre 100 huse til samme betaling, 
som der hidtil var givet. Ifølge kontrakten skulle de være »fuldt 
færdige med murværk, skorstene og tage skelnet som de andre 
også er«, og også indvendigt skulle de være færdige inden vinte
ren, hvilket er udtrykt således »inden og uden med al sin til
behør, som det sig bør, og de andre boliger er«.19 Det var store 
krav, når man ser på, at murermester Jørgen Thimian blot havde 
fuldført mellem 30 og 45 huse pr. år og til sidst 6 7 huse, men nu 
var kongen åbenbart blevet træt af at vente på Nyboders fuld
førelse. Desværre kan vi ikke mere følge regnskaberne som før, 
idet vi nu blot har de færdige udbetalinger at holde os til, og det 
vil derfor ikke være muligt fortsat nøjagtigt at kunne sige, hvilke 
huse, der blev bygget i de følgende år. 

Christian IV holdt dog stadig et vågent øje med byggeriet. 
Den 26. juni 1636 skrev han således til rentemesteren: »Jeg var 
nu i eftermiddag ude hos de bådsmandsboder, som bygges ved 
St. Anne Bro, og befunden, at kalken ikke bliver slagen, men 
kun rørt omkring, så at kalken ligger hel i baljerne, hvorfor sligt 
vil haves i agt, ellers bliver der skarn af alt det, der gøres«. 20 Det 
gik åbenbart lidt hurtigere end det var godt, og efter den senere 
betaling for opførelsen, ser vi da også, at konsortiet overskred 
det ønskede antal boliger, idet de tre mand fik penge for 110 
boliger opført i 1636. 21 Det var tilsyneladende gået noget ud 
over kvaliteten, for det følgende forår, den 20. april, henvendte 
Christian IV sig atter til rentemesteren: »Jeg har i morges væ
ret henne hos bådsmændenes boder og befunden, at de som 
borgerskabet har påtaget sig at opbygge er i alle måder falsk byg
gede såvidt man udentil kan se, Gud give, hvorledes de ser ud 
indentil. Jeg har også befunden allehånde »fauther« på de boder, 
som samme mester tilforn har bygget. Hvorfor I skal lade for 
Eder kalde M. Jørgen Schøffel, M. Davidsen, M. Rasmus, som 
bygger St. Nikolaj kirke, Claus Wilcke og Isaac Rasmussen og af 
dem tage en ed, at de uden nogen passion vil først bese de sidste 
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bådsmandsboder og fra sig vel beskreven om de samme er vel
slagen med kalk, således som det sig egner og bør, muret så at 
det kan passere i alle måder. Dernæst skal de bese de boder, som 
samme murermester tilforn bygget har, om de samme således er 
bygget, som det sig bør i alle måder. M. Hans Stenwinckel skal 
følges med samme murermester og give sig betænkende over, 
hvor mange penge dem, som sig samme bygning påtaget har, 
bør at kutere for deres forseelses skyld. Hvad for forseelse, der 
er sket på de forrige boder, det vil jeg vide hos murermesteren, 
som har bygget dem«. 22 

Hvorledes kommissionssagen er faldet ud, ved vi desværre 
ikke, men de tre mænd fik da 220 rdl. for hvert hus, ialt 24.200 
rdl., og der er ingen bemærkninger om afkortning i betalingen, 
ligesom der heller ikke findes nogen afkortning i Jørgen 
Thimians betaling for de tidligere opførte huse, så hvis der har 
været mangler, er de åbenbart blevet afhjulpet inden betalingen. 
Hvor lå de 110 huse imidlertid? De resterende længer i midter
gruppen udgør 98 huse i tre hele gader og en længe. Alle husene 
i den østlige gruppe af huse udgør et antal på 111, og ser vi på 
gaderne i den vestlige gruppe huse er alle længerne på 13 huse, 
d.v.s. at 8 længer er 104 huse. Den østligste gruppe kommer 
nærmest tallet, og man kunne måske også her tænke sig, at et 
enkelt hus var blevet føjet til senere, men til gengæld ser denne 
gruppe af huse mest ud til, at gruppen som sådan aldrig er blevet 
færdige, da længerne ikke er ført så langt mod Nord som i de 
andre grupper. Derfor må vi vel nærmest gætte, og jeg vil da 
hælde til den anskuelse, at man først har bygget midtergruppen 
færdig med 98 huse, men hvor de resterende 12 huse er bygget 
er uklart. Jeg ville ud fra de før nævnte grunde mene, at man er 
fortsat med gruppen af længer mod Vest, men her er som sagt 
en længe på 13 huse. 

I 1637 byggede konsortiet 74 huse, og i 1638 byggedes 130 
huse. Betalingen for de sidste faldt den 13. april 1639, hvor 
entreprenørerne omtales som Jacob Madsen, Jørgen Andersen 
og deres medconsorter. 23 Willum Mortensen er død og hans 
arvinger er indtrådt i hans sted, og vi rar nu kun tal for endnu et 
års byggeri, nemlig 1639, hvor der blev opført 105 huse. Den 
endelige afregning for dette beløb skete den 6. august 1640, og 
der var da fra 1631 til 1639 bygget ialt 616 Nyboderhuse. 24 

Det så dog ikke ud til, at kongen havde tænkt sig at standse 
med de huse, der var bygget. Den 13. november 1639 bad han 
således rigsrådet om, at afgiften af fransk og spansk salt for 
krejer, skuder og pramme måtte bevilges til Nyboder og til den 
ny bygning ved St. Anne Bro endnu i nogen tid, og den 3. juli 
1640 meddelte han Corfits Ulfeldt, at der årligt af tolden skulle 
anvendes 16.000 rdl. til Nyboder og St. Anne Bro.25 Når der 
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netop skrives, at der årligt skal anvendes penge til disse bygge
foretagender kan det næppe være for blot at få betalt konsortiet, 
der fik sidste rate af sin regning den 6. august 1640. Der er dog 
næppe blevet bygget flere huse, for i opgørelsen af Københavns 
grundtakst fra 1654 angives blot 611 huse i Nyboder. 26 

Divergensen her vil vi vende tilbage til. 
Der er næppe alene pengemangel, der har standset byggeriet, 

men dels har krigen 1643-45 sikkert medvirket til at sætte en 
stopper for yderligere udgifter til bygningerne og dels har inte
ressen for den store St. Anne kirke også medvirket til at man er 
stoppet ved det antal huse, der allerede var bygget. Noget i den 
retning peger herpå, men helt havde kongen dog ikke glemt sit 
kære Nyboder, for den 27. februar 1641 skrev han bl.a. til stat
holderen i København: »Og efterdi på bådsmandsboderne i år 
intet for den trinde kirkes skyld kan bygges, da skal der tænkes 
på, hvorledes man kan få gaderne brolagte, såvidt boderne er 
færdige. Der skal tænkes på navne til alle gader og stræder, som 
søfolkene nu ibor og i fremtiden kommer at bo i. Kirken skal 
kaldes St. Anne kirken og byen St. Anne by«. Dette navn vandt 
dog aldrig indpas og under Frederik ill's tid kaldes de altid kon
gens nye boder eller slet og ret Nyboder, det navn, der snart 
blev fast for bydelen.27 

I kgl. majestæts regnskaber for de resterende af Christian IV's 
regeringsår står der ikke mere om udgifter til Nyboder, og det 
antal længer, som vi hidtil har hørt om svarer også til hvad vi 
finder på kort fra omkring 1651 samt til en gadefortegnelse fra 
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1654, så vi kan nu gøre op, hvorledes Christian IV's Nyboder så 
ud. Længerne ligger i tre grupper, nemlig en vestlig gruppe, 
hvor alle længerne er på 13 huse, en midtergruppe, hvor den 
nordligste længe ved Elefantgade er på 25 huse, hvorefter læn
gernes husantal aftager jævnt indtil den sydligste længe ved Hjor
tegade, der kun er på 11 huse, og endelig en østlig gruppe af 
huse. Denne østlige gruppe kunne man muligvis tænke sig, at 
den ikke var fuldført. Den sydligste længe ligger på højde med 
Løvegade i midtergruppen og er kun på 9 huse, medens den 
nordligste længe, Elsdyrgade, der ligger på højde med Kamel
gade i midtergruppen har 18 huse. Her kunne måske tænkes at 
mangle endnu fire længer, så den nordligste ville være kommet 
på linie med længerne i de to andre grupper. Det er dog sikkert, 
at de aldrig er blevet byggede. De 9 første længer blev som om
talt bygget i årene 1631-1636, og det vil sige de nordligste læn
ger i midtergruppen fra Elefantgade til og med Enhjørnegade. 
Det var ialt 197 huse, medens de resterende huse er bygget i ti
den 1636 til 1640, ialt 419 huse. Lægger vi imidlertid de nævnte 
husantal sammen far vi 614 huse, idet der dog kan være tilføjet 
det manglende hus i den 1. længe, Elefantstræde, men hvor det 
sidste manglende hus har været er uklart. 

Som nævnt havde kongen i 1641 ønsket at man skulle finde 
på navne til Nyboders gader. Hvem der har fundet på de særpræ
gede navne kan ikke siges, og hvornår de er knyttet til Nyboder 
ved vi heller ikke, men navnetyperne fordeler sig efter de tre 
grupper, som Nyboder bestod af. Den første byggede midterste 
gruppe fik navne efter dyr: Elefant, Hare, Kamel, Ræv, Enhjør
ning, Ulv, Bjørn, Løve og Hjort. Noget specielt maritimt kan 
man ikke sige, at der er knyttet til disse navne, og endnu mindre 
gælder det gruppen af gader mod Vest. Her er navnene: Tulipan, 
Timian, Merian, Krusemynte, Salvie, Balsam, Nillike, Rose og 
Lavendel. Den sidste gruppe gader mod Øst fik ligeledes dyre
navne: Elsdyr, Kat, Pindsvin, Kanin og Hind. 

Den nye bys særpræg blev imidlertid slået fast på mange må
der. Mest direkte havde den allerede sit særpræg på grund af de 
familier, der boede her. Mere end 600 familier, der var knyttet til 
flåden, skabte vel nok et ganske specielt samfund, der var på 
størrelse med en mindre provinsby, men med det ejendommelige 
tilsnit, at der ikke var gjort plads til de handelsfolk, der ellers 
naturligt ville være et led i byen. Det kan derfor næppe undre, at 
driftige handelsfolk fra den omliggende egn søgte at falbyde 
deres varer til disse mange kunder, og gadehandlere fra Køben
havn, og handlende med fødevarer fra det nærliggende Amager 
eller fra området Nord for byen har sikkert sat sit præg på 
den nye by. Tidligt søgte man dog at dæmme op for disse for
prangere, som de kaldtes, i hvert tilfælde for visse fags vedkom-
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mende, men efter forskellige forordninger at dømme, dog uden 
alt for meget held. 

Den 10. september 1635, da de første knap 200 huse var byg
get, udstedtes en forordning om bagere, hvor der stod, at 
»bagere og andre, der sælger i forprang, forbydes at sælge her«. 
Nyboder skulle have sin egen bager, der skulle sikre forsyningen 
af Nyboder. Vi ved, at det i 1646 var en mand ved navn Abra
ham Holtermann, idet denne i dette år beklagede sig over, at 
andre var trængt ind på hans enemærker, hvorfor kongen endnu 
engang måtte forny forbudet mod andre bagere at sælge i for
prang i Nyboder.is 

Nyboder styredes af Søetaten, og hvad der var bygget til flå
den skulle København ikke blande sig i. Derfor tilkendegav 
Christian IV i 1646 overfor borgmestrene i København, at deres 
skarpretter intet havde at gøre i Christianshavn eller i Kongens 
inden- og udenbys boder. 29 Med de sidste mentes Skipper
boderne ved Holmen og Nyboder. justitsen skulle flåden selv 
tage sig af, og på lignende måde ønskede kongen også, at båds
mændenes børn fik en opdragelse og uddannelse, der kunne 
være til nytte for flåden siden hen. Allerede i 1592 nævnes en 
lønnet skolemester ved Holmen, og i 1628 fik Bremerholms 
Skole plads i søfolkenes gamle sygehus, der var blevet for lille. 
Skolemesteren skulle da i løbet af 1 1/2 år gratis lære 12 drenge 
»at læse og i nogen måde at skrive, så og begyndelsen af regne
kunsten«. 30 Med oprettelsen af Nyboder med de mange båds
mandsfamilier samlet var mulighederne for at uddanne senere 
søfolk imidlertid langt større, og der er næppe gået mange år før 
oprettelsen af en skole i Nyboder. I Holmens kirkebog for 1642 
står således anført, at Lavrits Rolandsen, skolemester i de ny 
boder, trolovedes med Maren Petersdatter. Han omtales igen i 
1645 og i 1648, da hans barn Sidsel døbes, og i 1649 den 6. sep
tember fornyer Frederik ID hans ansættelse som skolemester i de 
ny bådsmandsboder, idet han årligt tilsiges 30 kurantdaler og en 
skipperkost. 31 

Nyboder var bygget til bådsmændene, men det kan næppe 
undre, at disse moderne rækkehuse med luft omkring var tiltræk
kende for mange andre. Selvom pladsen måske efter vor måle
stok var ganske ringe i de enkelte boliger, så har de uden tvivl 
for datidens bådsmænd været et stort og godt fremskridt rent 
boligmæssigt. At lønnen ikke var høj og næppe altid faldt til ti
den var en anden sag, der næppe har ændret i det forhold, at 
familien også måtte skaffe sig indkomster på anden måde. Det 
kunne være nærliggende at lade flere familiemedlemmer bo hos 
sig i husene eller at leje et rum ud til andre, men her søgte kon
gen at holde justits. Allerede før 1643 kom Christian IV med en 
formaning om beboerne: »Efterdi det lader sig anse, at der bor 
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en part folk i mine boder både inden og udenfor byen, som intet 
meget duer, hvorfor de skal alle befales at møde i morgen tidlig 
på Holmen, så at jeg kan se dem«. Og den 2. oktober 1645 skrev 
han til Holmens admiral Christopher Lindenov: »Eftersom båds
mandsboderne inden og uden bys er bygte til bådsmændene, 
som os tjener, da vil vi nådigst, at du straks med skipper Rasmus 
skal lade gøre hussøgning derudi til at erfare, om der andre fin
des, som os intet vedkommer, hvilke vi nådigst ville, at du skal 
afskaffe og andre udi deres sted igen der indsætte. Og skal du 
optegne og nævne enhver ved navn og tilnavn, som derudi boer, 
såvel som lossementet med det, som derpå malet er, anseende vi 
igen anden folk derudi have ville«. 32 

Det har nok været den første samlede husliste fra Nyboder, 
hvor man har fået opført både navne og gader og husnumre. 
Desværre er den dog ikke bevaret. I 1648 døde Christian IV, og 
i de nærmest følgende årtier blev Nyboder udsat for svære 
angreb på flere måder. 
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1661 d. 30/5- 17/6og 
bd. II 1668 d. 4/ 4. 

III. Nedgangs- og 
opløsningstid 

Fra Frederik IIl's tid har vi de første samlede opgørelser over 
Nyboder. Det drejer sig om en opgørelse fra 1654 samt opgørel
ser i Københavns grundtakster fra 1661 og 1668 og endelig den 
første detaillerede gennemgang af alle Nyboderhusene hus for 
hus i 1669. Tallene er noget forskellige fra de tal, vi kom frem til 
gennem Christian IV's byggeregnskaber, hvorfor vi må se nøjere 
på, hvad der er sket med længerne i Nyboder i denne tid. 1 

Efter byggeregnskaberne opregnede vi tre grupper af huse 
med 208 huse i den vestlige gruppe, der havde 13 huse i hver af 
de 16 længer, samt 296 huse i den midterste gruppe, hvor læn
gerne, hvor den nordligste længe havde 25 eller 26 huse, hvor
efter antallet af huse aftog med et hus i hver af de 16 længer til 
11 huse i den sydligste længe, og endelig var der i den østligste 
gruppe af huse ialt 111 huse med 18 huse i den nordligste længe 
og derefter aftagende til Kaningade, der havde 12 huse i begge 
længer og endelig den sydligste længe, Hindegade med blot 9 
huse. Vi manglede dog at placere et hus et eller andet sted. 
Kaningades særlige forhold var iøvrigt betinget af, at de to læn
ger i gader ikke lå helt som ved de øvrige gader. Den nordlige 
længe lå nemlig på højde med den nordlige længe ved Ulvegade i 
midtergruppen, medens Kaningades sydlige længe lå ud for den 
sydlige længe af Bjørnegade i midtergruppen, hvorved der må 
have været et stort »grønt« område mellem de to længer midt i 
gaden. 

I oversigten over Nyboder fra 1654 finder vi følgende antal 
huse i de tre grupper: 204 i den vestlige gruppe, 296 i den mid
terste gruppe og 111 i den østligste gruppe. Der mangler således 
et hus i Salviegade og et hus i Balsamgade, der begge er angivet 
med blot 25 huse hver, men da de følgende detaillerede opgørel
ser fra 1669 og fremefter har 26 huse i hver af gaderne kan de 
manglende huse bero på en speciel opgørelsesmåde, som f.eks. at 
de på dette tidspunkt ikke har været regnet med til søetatens 
huse, som vi siden skal se eksempel på. Desuden er Lavendel
gade kun opgivet med 11 huse, hvilket muligvis ligeledes kan 
bero på den specielle opgørelsesmåde, idet »manglen« kan skyl
des at man har regnet skolen til en enhed, idet skolen dispone
rede over tre huse, nr. 11-13. Derfor er det sandsynligt, at der 
også har været 13 huse i Lavendelstræde. 
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Ser vi herefter på Københavns grundtakst for 1661 fremgår 
det tydeligt, at man blot har medregnet de huse, der er knyttet til 
flåden, og tallene er derfor en del mindre. I den vestligste gruppe 
angives 190 huse, i den midterste 29 3 huse og i den østligste 
blot 8 7 huse, ialt 5 70 huse. Antallet på Christian IV's båds
mandsboder er således mindsket fra 616 til 611 og nu til blot 
570. 2 

Om den nordligste længe, Tulipanstræde, står der: »Der er 
ikkun 2 boder som beboes, de andre er ganske spoleret«. Arsa
gen til dette må vi nok søge i en meddelelse om, at den 16. 
december 1658 sprang krudtbrænderens hus ved de nye boder i 
luften, idet der kom ild i krudtet, så en del af samme boder »op
fløj« og nogle mennesker blev skamferede, thi »det stærke krud 
slår døre, loft og væggen ud«. Her var således 11 huse ødelagte 
eller ubeboelige. 3 

For den sydligste længe, Lavendelstræde, er der denne gang 
angivet 12 huse, altså et mere end i 1654, hvilket vi kun kan 
gætte på skyldes, at skolemesterens bolig i opgørelsen denne 
gang er adskilt fra skolen. Desuden er der dog yderligere seks 
manglende huse i den vestlige gruppe, idet Balsamstræde angives 
med blot 22 huse og Salviestræde med 24 huse, men her er vi så 
heldige, at vi kan give en mulig forklaring for de fem af husene. 

I Nyboders husbog for 1669 ser vi, at Poul Meyer har kgl. 
skøde på Balsamstræde nr. 24-26 og på Salviestræde nr. 1-2, og 
andetsteds finder vi, at samme bager i 1668 for at redde sig for 
sine kreditorer den 21. juli 1668 havde afstået bageriet til Peter 
Karstensen og ansøgte om, at bevillingen fra den 8. november 
1658 måtte overføres på hans efterfølger. Dette tillades på den 
betingelse, at den nye bager forsynede Nyboders beboere me~ 
»fornøden og vel bagt brød til billig pris«. 4 

Husene var da allerede afhændede i 1658, og samme bager fik 
i 1660 bevilling til også »at være brygger i de nye boder efter 
afgangne Jørgen Lehn, som har haft byggeri tilforn«. Endelig 
nævnes salget af de fem boder den 11. juni 1659. 5 

I den midterste gruppe var der i 1661 angivet 293 huse mod 
de oprindelige 296. Det er to huse færre i Løvestræde og et hus i 
Harestræde. Hvis vi ser på Nyboders husbog for 1669, står der 
ved Løvestræde nr. 1 7 og 18 begge steder: »Dette hus er ganske 
borte«. Nogen forklaring hertil har vi ikke, men andetsteds kan 
vi se, at den 27. august 1668 fik korporal Hans Ossevaldt skøde 
på et stykke jord til en byggeplads i »de nye boder i Løvegade«. I 
beskrivelsen hertil omtales, at dette jordstykke lå mellem to høj
bådsmandsvåninger, nemlig mod Øst Halsten Petersen Mosvold 
og mod Vest Peiter Andersen Blisset, og disse to højbådsmænd 
boede ifølge husbogen fra 1669 i henholdsvis Løvestræde 16 og 
Løvestræde 19, hvorfor der næppe kan være tvivl om, at kor-
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Resens Atlas.fra 1659 over 
København. Her ses bl.a. 
Nybodm beliggenhed og den 
påbegyndte kirke St. Anna 
Rotunda. (Det kgl. Bibi.). 

poralens jord er ved nr. 17 og 18. 6 Husene har åbenbart også 
været savnet i 1661, og selvom grundene i 1668 blev købt som 
byggegrunde er der ikke blevet bygget på dem før omkring 1690 
ifølge husbøgerne. En forklaring på det manglende hus i Hare
stræde kan ikke gives. 

Endelig er der den østlige gruppe af længer, hvor der kun er 
opført ialt 87 huse mod de oprindelige 114 huse og 111 huse i 
1654. Også her kan vi dog nå frem til en forklaring, der hænger 
sammen med, at gaden Øst for Nyboder, Kongensgade, fik ænd
ret retning, så den kom til at gå mere hen imod den nye Øster
port. Allerede i 1650 solgte Frederik ID en grund Øst for Nybo
der til sin hofmarskalk Adam Henrik Pentz, og den 22. januar 
skødede han to ender af Nyboderlænger i Katte- og Elsdyrstræ
derne »som syv våninger i sig begriber«. Det vil sige, at det var 
fire huse i den østligste ende af Elsdyrstræde og 3 huse i den øst
ligste ende af Kattestræde. Men det blev tilsyneladende ikke ved 
dette, thi i grundtaksten for 1661 står der, at han ejede »12 kgl. 
våninger af de ny boder«. 7 
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Det er åbenbart sket det, at den nye Kongensgade, der nu 
blev udformet, er rettet ud, således at længerne i den østlige 
gruppe af Nyboderhuse alle er blevet skåret af til kun at omfatte 
12 huse hver. Fra Elsdyrstræde er der således skåret 16 huse, 
nemlig to hvor Kongensgade skulle gå og de sidste fire til Pentz, 
fra Kattegade er der ligeledes taget to huse i hver længe nord og 
syd for gaden i Kongensgade medens de resterende tre og to 
huse i længerne er indgået i Pentz grund. Endelig er der ned
revet yderligere tre huse i Pindsvinestræde. Pentz har senere af
hændet grunden til kansler Lente, hvorfor vi i 1669 finder en 
bekræftelse på disse forhold i følgende oplysninger. For Katte
stræde står der ved nr. 13-21 »disse 9 våninger er nedbrudt og 
indrettet udi Kongensgade til kastellet såvel og udi cantzler Len
tes Plads«. For Pindsvinestræde står der ved nr. 13-15: »Disse 
tre våninger er nedrevet og indrettet udi Kongensgade til kastel
let såvel og udi cantzler Lentes plads«, og ved Kaninstæde nr. 13 
står der »er nederbrudt og indrettet i Kongensgade til kastellet«. 8 

Disse oplysninger stammer imidlertid fra 1669, hvor gaden er 
gjort færdig, men tilsyneladende er dette endnu ikke sket i 1661. 
Her finder vi blot husene frasolgt til som der står i »secretari 
Lentes have, som marskalken har ejet«. Derfor står der endnu 
her opført 27 huse i Kattestræde, 27 huse i Pindsvinestræde og 
24 huse i Kaninstræde. Endelig er der 9 huse i Hindestræde lige
som i 1654, og dette giver ialt 87 huse, hvorimod Elsdyrstræde 
helt er forsvundet, og heller ikke i 1668 og 1669 figurerer Els
dyrstræde med et eneste hus. Hvorfor denne længe er nedrevet 
helt er der ingen forklaring på. 

!øvrigt far vi at vide, at admiral Henrik Bjelke i 1663 skal 
sørge for »at de af vores boder bliver afbrudt og stene såvelsom 
tømmeret bliver forvaret, som for de anbefalte gader skal vige«, 
og senere samme år gives befaling til oberst Henrik Ruse om 
brolægningen af »den nye Kongensgade kaldet« ved bådsmands
boderne9. 

Som omtalt havde eksplosionen i krudtbrænderens hus forår
saget en voldsom ravage i Tulipanstræde, så kun to af husene i 
1661 var beboelige. I tilslutning hertil må vi nok også se oplys
ningen om, at de hollandske hjælpetropper, der var kommet 
København til undsætning under belejringen af hovedstaden, til
lod sig at nedbryde en længe af husene og sælge tømmeret og 
stenene. Her kan der naturligvis være tale om både ruinerne i 
Tulipanstræde og om de forsvundne huse i Elsdyrgade. 10 

I 1659 var der en undersøgelse af beboerne i Nyboder. Den 1. 
juni gav Frederik III ordre til, at søetatens renteskriver Thom
mes Thommesen Gerner og mønsterskriveren Lorentz Jacobsen 
skulle »lade visitere alle vore og kronens boder både de ved Hol
mens kirke og såvelsom ved Østerport, hvem der udi bor og det 
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siden udi vores cancelie give beskreven«. Der var trængsel 
indenfor voldene i det belejrede København i disse år, og derfor 
må der også holdes kontrol med beboerne i Nyboder, ikke 
mindst fordi kongen havde brug for boligerne til andre end blot 
søfolk, hvis der kunne blive plads. Den 6. august samme år gav 
han således ordre til, at »vores tøjhusbetjente som boer i de nye 
boder, som til vores drabanter og assignerede, at de straks gør 
samme boliger ryddelige og henflytter udi andre våninger, som 
er ledige og dem anvises«. Tilsyneladende blev drabanterne sam
lede i de nordligste af længeme. 11 

Den store runde kirke, St. Anne Rotunda, blev aldrig fuldført, 
men tilsyneladende har der op til den mellem Nyboder og kirken 
været anlagt en kirkegård. I hvert tilfælde nævnes i forbindelse 
med en grundopmåling »det første hjørne af de nye boder, som 
vender sig ud imod Annæ Rotunda kirkegård«. I 1662 blev der 
imidlertid givet befaling til, at oberst Henrik Ruse skulle afmåle 
og udvise en plads til en kirkegård uden for Østerport, og i 1666 
på St. Laurentii dag, den 10. august, blev den nye kirkegård »at 
begrave kgl. betjenters lig, som ikke har middel at begraves 
herinde«. Kirkegården indviedes af provst og sognepræst hr. 
Hans Hansen Seidelin, og den fik navnet Skibs-kirkegården. 
»Den første mand der udi var en bådsmand kaldet Mogens 
Andersen Mørchtiie«. Det var således en fattigkirkegård for 
uformuende matroser, deres hustruer og børn, »så at aldeles intet 
for jorden til kirken eller skolen gives, mens enhver som bedst 
ved og kan selv grave den grav, som fra Holmen dertil er 
bestilt«. 12 

Siden Christian IV's nye voldanlæg var blevet opført var byen 
begyndt at vokse, og husene var ved at skyde op mellem det 
gamle Østerport og det nye Østerport. Vi har set det med anlæg
get af den nye Kongensgade og ved bl.a. marskalk Pentzes 
grund, der siden var overtaget af kansler Lente, men vi finder 
naturligvis også andre grundkøb i Nyboders nærhed. I 1661 skø
dede Frederik ID således en grund til Johan Schering. Grunden 
lå på hjørnet af Prinsensgade og Borgergaden, »som ligger næst 
til den gl. stenbro for de nye boder«. Den var på 34 alen gange 
45 alen, der støtte op mod »stenbroen«. I 1665 var det murer
mester Diderich Krein, der fik skøde på en byggeplads »ved 
enden af den første række hos vores nye boder bag vores rente
mester Mogens Friis have«. Grunden angives at have en længde 
af 44 alen langs med Nyboder. 13 

I 1668 har vi atter en oversigt over Nyboderhusene i Køben
havns grundtakst. Her er ikke de store overraskelser, men det er 
naturligt, at vi sammenligner den med de oplysninger, vi kan få 
fra den samtidig påbegyndte husbog for Nyboder. I 1667 gav 
Frederik ill nemlig følgende ordre til admiralitetet: »Eftersom 
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det har behaget Gud os med England fred igen at forlene, og vi 
dog en vis antal af søfarne folk udi årlig tjeneste nødvendig 
behøver, som vi gerne så, udi vores egne dertil bygte huse samt
lige kunne logeres« så skal admiralitetet sørge for, at der forfattes 
et inventarium over disse huse, over hvem der bor i hvert hus, 
ved nummer antegnet, og over hvor mange der kan bo og logere 
der. Krigen, der hentydes til, er Danmarks deltagelse fra 
1665-1667 i den engelsk-hollandske krig, hvor vi nærmest sym
bolsk deltog på hollandsk side.14 

Københavns grundtakst medregner som tidligere kun de huse, 
der tilhører og bebos af søetaten, hvorimod husbogen medtager 
alle huse, hvorfor tallene er en smule større i husbogen. 15 For 
den vestligste gruppe af huse har grundtaksten 190 huse og hus
bogen 206, hvilket hidrører fra, at grundtaksten overhovedet 
ikke nævner Tulipanstræde, hvor husbogen har 11 huse, og sam
tidig nævner grundtaksten, ligesom i 1661, 12 huse i Lavendel
stræde, hvor husbogen har 13 huse. Herudover nævner grund
taksten mærkeligt nok 24 huse i både Balsamstræde og Salvie
stræde af de ialt 26 huse i begge gader, som det er angivet i hus
bogen, hvor der også er anført, at bager Pouel Meyer har tre 
huse i Balsamstræde og 2 i Salviestræde. Det er derfor ikke klart, 
hvorfor grundtaksten kun fratrækker 2 huse i Balsamstræde. 

I den midterste gruppe af længer er der to huse flere i hus
bogen end i grundtaksten for København, nemlig et i Hare
stræde og et i Løvestræde. Til sammen har husbogen i disse læn
ger 293 huse. Harestræde har 48 husnumre i husbogen, men der 
står her tilføjet ved nr. 21 og nr. 30: »dette hus er ruineret«, og 
da begge huse alligevel er beboet efter 1677, er det vanskeligt at 
udpege, hvilket af dem grundtaksen ikke har medregnet. Løve
stræde har 25 husnumre, men som tidligere nævnt, er to af dem 
borte, nemlig nr. 17 og 18. Her ser vi imidlertid, at husnummer 
1 ikke havde nogen beboer før efter 16 77, og det må vel derfor 
antages, at det er dette hus, som ikke er medregnet i grund
taksten. 

I den østligste gruppe af længer er der blot et enkelt hus mere 
i husbogen, der har ialt 80 huse. Det er i Kattestræde, at grund
taksten mangler et hus, men også her ligger en forklaring, idet 
der ved hus nr. 2 i husbogen står, at »dette hus er ganske ruine
ret«, og først i husbogen efter 1681 finder vi beboere i huset. 

Endelig har vi den nordligste længe, Elsdyrstræde, hvor vi 
tidligere har konstateret, at der har været 18 huse i længen, og at 
en del af disse huse var blevet frasolgt til hofmarskalk Adam 
Henrik Pentz, og de var siden overtaget af kansler Lente. Alle
rede i 1661 i grundtaksten for København var hele denne gade 
bortfaldet, og den findes da heller ikke i grundtaksten for 1668, 
men i husbogen for Nyboder, der blev påbegyndt i 1668 står 
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der: »27 våninger er nederbrot. Nogle til deq indrettede Kon
gensgade og nogle i cantzler Lentes plads«. Er der en fejlskriv
ning eller hvis det ikke tilfældet, hvor har da de sidste 9 huse lig
get? Det har åbenbart heller ikke været nemt for skriveren af 
Københavns grundtakst i 1661 at finde rundt i Nyboders gader. 
Den dobbelte nummerering af Kaningade kan have forvirret 
ham, for han angiver kun 11 huse i Kaningade, hvor der hidtil 
har været 24 huse, og de 13 manglende huse står opført ved 
Hindestræde, der ellers overalt anføres med 9 huse. Det synes 
rimeligt, at de 11 og 13 huse begge hører til Kaninstræde, men 
så mangler der husantal for Hindestræde. Imidlertid har skrive
ren i 1661 et stræde, der ellers ikke omtales andre steder, og det 
er Hundestræde med 9 huse. Det er nærliggende at tro, at disse 9 
huse hører hjemme i Hindestræde. Sagen kompliceres imidlertid 
nu af Nyboders husbog for 1669, hvor der står, at der er ned
revet 27 boliger. Kan de manglende 9 huse være en længe, der 
har været kaldt Hundestræde? Da den næppe så senere ville være 
indgået i tallet for Elsdyrstræde kan det vel udelukkes, og vi må 
vel hælde til de ovennævnte teorier, dels en skrivefejl i 1661 i 
Københavns grundtakst og dels en skrivefejl i Nyboders husbog 
i 1669, selvom dette tal også slavisk er afskrevet med samme 
påfølgende tekst i den næste hus bog for 16 77. 

Vi kan nu efter husbogen se, hvem der egentlig boede i Nybo
der i slutningen af 1660'erne ved at finde alle de først angivne 
beboere. Det har sikkert været et vanskeligt og større arbejde at 
fa opnoteret alle, og husbogen er da også først anført som 
gående fra 1669, men flere steder er der dog også ændringer i 
1668, så bogen er uden tvivl påbegyndt umiddelbart efter at 
ordren fra Frederik III er udgivet. 

Der opregnes i husbogen 573 beboede huse, hvoraf de fem af 
husene tilhører bager Poul Meyer og de tre er afsat til Nyboder 
skole. Desværre er der ikke titler på alle beboerne, men dog på 
størstedelen, og der er vel en vis sandsynlighed for, at disse for
deler sig nogenlunde som de øvrige. Der er 265 personer uden 
angivelse af titel og 33 7, hvor vi kan fastslå deres titel bl.a. fordi 
en del bor der endnu i 1677, hvor den nye husbog begynder, og 
hvor der forekommer flere med angivelse af titel. De 33 7 kendte 
beboere fordeler sig således: 

Der boede kun tre officerer, nemlig 1 kaptajn og 2 løjtnanter. 
Kaptajn Hans Lauridsen havde hele to huse i Kamelstræde nr. 
24 og 25. Om han har boet i begge eller udlejet det ene, ved vi 
desværre ikke noget om. Hans tjeneste tyder iøvrigt på, at han 
har været stærkt knyttet til Nyboder. Han var blevet løjtnant i 
søetaten 1653 og havde deltaget i svenskekrigen 1658-60, hvor
efter han var chef for de skiftende vagtskibe i Københavns havn. 
I 1661 var det »Mynden« og i 1666 var det »Spes«. I 1665 var 
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han blevet kaptajn, og efter at han havde været ude at sejle nogle 
år blev han atter vagtchef indtil han i 16 79 blev fritaget for tje
nesten som kommandant på Toldboden. Han døde i januar 1683. 16 

Løjtnant Carsten Andersen boede i Enhjørnestræde 3. Han 
var blevet udnævnt til løjtnant i 1660,og under Den skånske krig 
var han chef for nogle mindre skibe. I 16 7 6 var det galioten 
»Sølfvisborg« og i 1677 »Wismarske Ræv«. Han blev kaptajn i 
16 78, men ved almindelige reduktion af personellet ved krigens 
slutning fik han sin afsked, og i 1681 fik han tilladelse til at søge 
lykken udenlands. 17 Den anden løjtnant var Offe Pedersen, der 
angives som »løjtnant ved voldene«, og åbenbart ikke tilhørte 
søetaten. Desuden boede der følgende i Nyboder: 

3 7 skippere og underskippere 
7 højbådsmænd og højbådsmandsmater 

29 quartermestre 
35 arkelimestre 
12 arkelimestermater og underarkelimestre 
9 konstabler og konstabelsmater 

11 skibmænd 
11 bådsmænd 

7 ruehuggere 
64 bøsseskytter 

9 tromslagere og trompetere 
2 skibsskrivere 
1 gondolier 
3 sejllæggere 
6 bødkere 
7 rebslagere 
4 mestermænd og mestermandssvende 
2 profos og underprofos 
2 rapertmager og blokkedrejer 
3 teltmager og sejlmager 
3 bøssemagere og bøssemagersvend 
4 tøjmester og fyrværker 
1 admiralitetsopvarter 
2 sm~de 

Desuden følgende, der ikke har noget at gøre med søetaten: 

26 drabanter 1 portner 
28 soldater ved voldene 1 stenhugger 

2 rodmestre 1 graver 
1 ingeniør 1 visiteur 
1 borger i byen 1 bager 
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Nyboderhusene var attraktive. De var mere rummelige end de 
fattige boliger søfolk ellers havde kunnet skaffe sig i det over
fyldte København, og de havde tilmed lyse og luftige omgivel
ser. Derfor tiltrak de også andre end de bådsfolk, som de egent
lig var tiltænkt, og flere steder gav man plads til endnu en 
familie i huset, eller ejeren lejede ud til andre. Ved opgørelsen i 
husbogen ser vi derfor, at i 1667 var 37 af husene delt til flere 
beboere, og tendensen i de følgende år gik i retning af, at flere 
og flere huse blev delte. I Frederik IIl's tid var det dog endnu 
blot fa, idet det drejede sig om 8 huse i 1668 og 11 huse i 1669, 
således at der inden 1670 var ialt 56 delte huse. 

En deling af et hus betød ikke, at man samtidig ændrede 
husets indretning og udstyrede det til to familier. Skillevægge til 
deling af den store stue havde man ikke råd til at sætte op, og 
først i løbet af de følgende årtier inden århundredeskiftet kom
mer der flere og flere skillevægge på plads. Kun efterhånden som 
det blev nødvendigt og efterhånden som søetaten kunne afse 
penge til det, lykkedes det at fa indretningen i orden, og i 
1670'erne var det da hovedreglen, at man nok boede to familier i 
husene, men man var fælles om stue og køkken. Naturligvis 
kunne dette meget nemt forårsage vanskeligheder, og hvor disse 
blev for store blev den ene dømt til fraflytning. Som et eksempel 
på dette kan nævnes ruehugger Hans Olsen Opland i Timian
stræde nr. 3, der i 1674 blev fradømt sin halvdel af huset »for
medelst uenighed med hans naboer og skylden befunden«. 

I de 565 huse boede således 602 familier eller personer, og vi 
kan herefter se lidt nøjere på hvor de boede. 

I den vestligste gruppe af længer har vi sydligst liggende 
Lavendelstræde. Her er nr. 1 og 2 overtaget af en tøjmester, der 
lejer dem bort, og her er ikke opført nogen beboere. I nr. 3 
boede skipper Niels Poulsen Lesøe, der var skipper på »Sorte 
Bjørn« og i nr. 4 skipper Gunder Andersen Nes, der var skipper 
på »Svanen«. Han døde den 10/7 1669. Vi far ikke titel på 
beboeren i nr. 5, der hed Anders Hansen Ødegaard, men både i 
nr. 6 og nr. 7 boede en arkelimester. I nr. 8 boede Christopher 
Poulsen Oslo, skipper på en af galejerne, men det kunne iøvrigt 
se ud til, at det var hans søn, der blev hans efterfølger i huset, 
idet denne var Poul Christophersen og bødker på »Haufman
den«. I nr. 9 boede skipper Frederik Nielsen Thorsbetten og i nr. 
10 skipper Svend Andersen Thouager, der var skipper på skær
båden »Tre Konger«, medens de tre sidste huse i gaden, nr. 11 til 
13 var Nyboder Skole, hvor skolemesteren Niels Hendrichsen 
sandsynligvis har boet i det ene af husene. !øvrigt står der her til
føjet i husbogen: »alle mellemgårdene borte«, hvilket vel skal 
betyde, at plankeværkerne mellem de tre gårde er væk, således at 
der er skabt en større gårdsplads til skolens elever. 18 I Lavendel-
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stræde var der blot en enkelt uden titel, og de øvrige 7 beboede 
huse havde 5 skippere og 2 arkelimestre, så gadens beboere kan 
vel betegnes som hørende til den fornemmere del af søetatens 
»bådsfolk«. 

Af Rosenstrædes 26 huse er de 11 beboere uden angivelse af 
titel, mens de øvrige beboes af 6 skippere, 5 quartermestre, 1 
trommeslager, 1 bådsmand, 1 skibsmand og 1 rebslager. De seks 
skippere var Jens Thorkildsen Waterland, der var P.å jagten 
»Papegoien« fra 1671 og boede i nr. 7, Anders Nielsen Dall på 
jagten »Mynden« i 1667, boede i nr. 11, Zacharias Clausen 
Trondhjem på fregatten »Haabet« i nr. 17, Abraham OLufsen 
Eide i nr. 20, overskipper Christopher Christensen Urne i nr. 23 
på »Dron. Charlotta« og Hendrick Tancke på galioten »Unge 
Tobias« i nr. 26. 19 

Også i Nillikestræde er der en del skippere, nemlig ialt 5, 
medens vi ikke far titlerne på 13 af beboerne. De øvrige beboere 
er 1 arkelimestermat, 1 quartermester, 1 sejllægger, 1 mester
mandssvend, 1 bøsseskytter og 1 ruehugger samt to, der næppe 
kan regnes til søetaten, nemlig 1 graver og 1 ingeniør. Skipperne 
var følgende: Engelbret Jensen var skipper på selveste orlogsski
bet »Frederik III«, og han havde både husene nr. 1 og nr. 2. I nr. 
3 boede skipper Steen Olufsen Broesogn, i nr. 10 Rasmus Olsen 
Helmer, i nr. 16 Jens Pedersen København på orlogsskibet 
»Charlotta Amalia« og i nr. 24 Oluf Erichsen Dall, der på dette 
tidspunkt endnu var underskipper. 20 Om beboerne er iøvrigt 
blot at bemærke, at i nr. 25 boede ingeniør Peter Bysters enke 
Lisbet, der ifølge husbogen havde kgl. brev på huset indtil hen
des mands resterende fordring var betalt. Vi kan ikke se, hvor 
hurtigt dette har kunnet lade sig gøre, men hendes efterfølger, en 
quartermester fik huset i september 16 72. 

I Balsamstræde er skipperne helt forsvundet, og til de fornem
ste beboere må her regnes de 5 arkelimestre, 1 tøjmester og 1 
rodmester, men desuden er det i denne gade, at bager Poul 
Meyer har kgl. skøde på de tre huse nr. 24 til 26. Foruden 7 per
soner uden titel er de øvrige: 1 bådsmand, 1 arkelimestermat, 1 
underarkelimester, 1 bøsseskytter, 2 quartermestre, 2 rebslagere 
og 1 underprofos. 

I den næste gade, Salviestræde, har bager Poul Meyer yder
ligere to huse, nr. 1 og 2, der med gårdene støder op til hans 
huse i Balsamstræde, og i genbohuset, nr. 26, bor skipper Peter 
Thomasen Kiøbenhafn. Herudover er der ikke færre end 14 per
soner uden titelangivelse, men de resterende navne viser et no
get lavere niveau indenfor søetatens bådsfolk, nemlig: 3 quarter
mestre, 1 underarkelimester, 1 arkelimestermat, 1 arkelimester, 1 
højbådsmand, 1 bådsmand og 1 ruehugger. 

Krusemyntestræde har 7 personer uden angivelse af titler, 
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men ved en af dem oplyses, at han har tjent i søetaten og boet i 
huset i ikke mindre end 33 år, d.v.s. at han hører til en af de før
ste beboere, der flytter ind i Nyboder. Desuden er fire af husene 
delt til to familier. I nr. 3 bor således både en bøsseskytter og en 
arkelimestermat, i nr. 16 en bøsseskytter og en uden kendt pro
fession, i nr. 21 bor to mand, der begge er »ved voldene«, og i 
nr. 24 1 bøsseskytter og 1 bøsseskytter ved voldene. !øvrigt fin
der vi beboere omtrent af samme art som i Salviestræde. Her bor 
nemlig 3 arkelimestre, 2 underarkelimestre, 2 teltmagere, 1 con
stabel, 1 profos, 1 fyrværker, 1 bøsseskytter ved voldene og ikke 
færre end 5 bøsseskyttere ved søetaten, hvoraf den ene angives 
at have boet i huset i 24 år. Vi finder også her i Krusemynte
stræde et andet træk, der er meget karakteristisk for beboelsen i 
Nyboder. Der var nemlig for fa huse til alle, der ønskede at bo 
her, og da beboelsen desuden var særdeles tiltrækkende var det 
ikke ualmindeligt, at en enke nødigt ville flytte. Disse to proble
mer klaredes meget nemt ved at efterfølgeren giftede sig med 
enken, hvorved hun kunne blive boende og han sikrede sig et 
hus. Det var således tilfældet med bøsseskytteren i nr. 6, der 
døde, hvorefter enken giftede sig med en bådsmand, der fik 
huset, og i nr. 19, hvor en quartermester flyttede ind »eftersom 
han havde taget enken«. 

I Merianstræde er der ikke færre end 16 mand uden angivelse 
af titel, og de resterende 10 fordeler sig således: 3 skippere, 1 
rebslager, 1 højbådsmandsmat, 1 quartermester, 1 mestermand, 
1 skibmand, 1 bøsseskytter samt en mand, der blot angives som 
»ej af søetagens folk«. De tre skippere var Claus Lange, der 
boede i nr. 3 og var skipper på »Agatha«, Sifvert Nielsen Tved i 
nr. 7 og Anders Olsen Bricke i nr. 13, der var på jagten »Lind
ormen«.21 Derimod er der kun 4 ukendte i Thimianstræde af 33, 
idet 7 huse er delt til to familier. Det er hus nr. 7, det er delt til to 
uden titelangivelse, nr. 8 med 2 konstabler, nr. 9 med 2 bøsse
skytter, nr. 12 med en bøsseskytter og en ukendt ligesom i nr. 
20, samt nr. 23 og nr. 24, hvor der i begge huse bor 2 bøsse
skytter. lait fordeler de sig således: 5 arkelimestre, 17 bøsseskyt
ter, 3 konstabler og 1 konstabel ved voldene, 1 rodmester, 1 
bøsseskytter ved voldene og 1 bøssemager om hvem der står: 
»bøssemager Hans Huadtz blev dømt i jern og siden løsgiven og 
antaget for bådsmand i Kongens tjeneste«. Lige så sørgeligt gik 
det iøvrigt med arkelimesteren i nr. 6. Her står i husbogen: »kas
seret af tjensten formedelst ej tilbørlig med Hs. kgl. Maj.s. krudt 
og gevehr handlet«. Nævnes bør vel også, at i nr. 25 boede 
bøsseskytter Anders Mogens Søebye, der havde tjent i søetaten 
i 36 år. 

Helt anderledes bliver billedet af beboerne i den nordligste 
gade, Tulipanstræde, med sine 11 huse, der lå ud til det åbne 
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område, der kaldtes Grønland. Både nr. 1 og nr. 2 var tildelt ser
gent Hieronymus Jeger og i nr. 3 boede en gefreiter. Portneren 
i Østerport, der blot kaldes Erich, boede i nr. 5, og i nr. 6 boede 
en soldat Peder Olsen, der »har i huset 2 karle«. Ligeledes nr. 7 
var på en måde delt. Her boede Zara Detloff med 2 soldater, og 
nr. 8 »bevånes af en tromslager ved navn Anders, der tillige har 
inde en soldat«. I nr. 9 boede visiteuren Jens Jensen, og i nr. 
10 kender vi ikke beboerne nærmere, men der har sandsynligvis 
været to beboere her. Endelig er der det sidste af husene, nr. 11, 
hvor Simon Poulsen boede, og om ham står der blot: »borger i 
byen«. Bortset fra trommeslageren kan man næppe tænke sig at 
nogen af beboerne har været tilknyttet søetaten, men også ham 
må vi sandsynligvis lade ude af betragtning, da der i husbogen 
yderligere står om Tulipanstræde: »består af 11 våninger, hvilke 
er indtagen af generalmajor Ruse«. 

Nabolængen i midterste gruppe af Nyboderhusene hed Elefant
stræde, og her er forholdene meget lig Tulipanstræde. Gaden her 
består af 26 huse, som kun har beboere fra søetaten i nr. 7, en 
bådsmand, og i nr. 9, en constabelmat. De øvrige beboere er 21 
drabenter, 1 bøsseskytter ved voldene og en stenhugger Johan 
v. Harlingen, der bor i nr. 20. Endvidere er tilhørsforholdet for 
beboeren i nr. 26 ukendt. Bemærkelsesværdigt er det dog, at 
ingen af husene er delte, og at tre af husene, der er tildelt dra
banter, er bortlejede. For nr. 1 står der således, at »Dirich dra
bant har bortlejet huset til Dorethe Frandtzen, hvilken kvinde 
får Johannes Knudsen«, om hvem det siden oplyses, at han er 
afsejlet til Ostindien. Drabanten i nr. 11 »har bortlejet huset til 
en bøsseskytter ved voldene«, og drabanten i nr. 25 »lejer huset 
bort til en sergent Hans Mouridsen under Livkompagniet«. 

Følger vi nu den midterste gruppes gader sydpå, er den næste 
gade Harestræde. Her er 48 huse, hvoraf dog nr. 21 og nr. 30 
betegnes som ruineret. Fire af husene er delte til to familier, 
nemlig nr. 9, der beboes af to smedesvende, om hvem der dog 
står, at de blev kasserede den 2. september 1671 »af årsag ingen 
ville sejle«. I nr. 45 boede to mand, hvis professioner vi ikke 
kender, men i nr. 13 og i nr. 41 boede i hvert af husene en bøs
seskytter sammen med en person uden angivelse af titel. I pe 46 
huse boede der da ialt 50 familier, hvoraf vi ikke kender titlen på 
de 28, og i de resterende var der foruden smedesvendene blot 3 
drabanter, der ikke tilhørte søetaten. De øvrige var en skipper 
Daniel Lauridsen i nr. 44, 2 arkelimestre, hvoraf den ene havde 
lejet sit hus, 1 arkelimestermat, 4 quartermestre, 3 skibsmænd, 1 
bådsmand, 1 mestermandssvend og 10 bøsseskytter. 

Kaptajn Hans Lauridsen står i Kamelstræde opført for både 
nr. 24 og 25, men mon han ikke har haft det ene af dem udlejet, 
som tidligere omtalt. M de resterende 43 huse var de to delte af 
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to familier, hvis profession vi ikke kender, og ukendte var 
iøvrigt ialt 23 personer. Desuden var der 4 skippere, nemlig i nr. 
22 Niels Mogensen Fridrichstad, i nr. 27 Anders Hansen Kyl
ling på »Ferøe«, i nr. 38 Engelbert Arfvidsen Hermandsund på 
jagten »Lillien« fra 1674 og i nr. 41 Oluf Torstensen Sodenes, 
der fra 1674 kom på fregatten »Forgyldte Fisk«. 22 De øvrige be
boere var et bredt spektrum af søetatens mange funktioner, idet 
der var: 5 quartermestre, 2 arkelimestre, 1 bødker, 1 højbåds
mand, 2 constabler, 1 sejllægger, 1 trompeter, 1 rebslager, 1 
skibmand, 1 skriver og 1 bøsseskytter samt som den eneste uden 
for søetaten 1 drabant. 

I Rævestræde er det omtrent 3/ 4 af beboerne, vi ikke kender 
titel på, nemlig 30. Tre af husene er delte, hvoraf vi ikke kender 
titler på beboerne i det ene, medens det i nr. 28 er en ruehugger 
og en højbådsmand, der bor sammen og i nr. 38 en constabel og 
en bøsseskytter. De øvrige beboere er: 2 arkelimestre, 1 bødker, 
2 bøsseskytter, 1 trompeter, 1 skibmand, 1 quartermester og en 
højbådsmand samt en skipper Hans Andersen Eegh i nr. 10, der 
er skipper på fregat »Flyvende Fisk«.23 I nr. 19 boede iøvrigt 
Wermund Thronsen Gylen om hvem der står: »denne mand har 
hængt sig selv«. Mange skæbner kan læses ud af de korte notitser 
i husbogen. 

Skæbner får man et endnu bedre indtryk af fra beboerne i 
Enhjørningstræde, hvor der tilmed kun er 12 af de 41 beboere, 
som vi ikke kender titel på, men også om dem kan vi naturligvis 
få lidt at vide, idet både beboeren i nr. 20 og i nr. 21 efterlod sig 
enker, der giftede sig med efterfølgeren i huset. Der var to skip
pere. Den ene var Simon Tollufsen Lyre i nr. 13, der først var 
skipper på »Vildmanden« og senere i 1673 avancerede til skipper 
på orlogsskibet »Christianus Quartus«. Den anden var skipper 
Otto Christensen Klugtved, der åbenbart i sine sidste år var 
skipper på »Forgyldte Fisk« indtil han afgik i 1674, men blev 
boende i huset nr. 35 og blev betegnet som »en af de gamle, der 
nyder livsbrød«. 24 Også arkelimesteren i nr. 18 »har livsbrød« 
til han døde i 1673. 

Livligt har der muligvis også været i Enhjørningstræde, idet 
der boede ialt tre trommeslagere. Så far vi også at vide, at der 
boede to bødkere, af hvilke den ene angives som »bødker på 
»Christianus Quintus««. Finere kan det næppe være, men der var 
dog også to quartermestre, og den ene af dem anføres som 
»quartermester på »Charlotta Amalia«. Det var jo næsten lige så 
fint. Desuden boede der 4 bøsseskytter. De to af dem boede 
sammen i nr. 16, en tredje boede sammen med en ruehugger i 
nr. 27 og den sidste, der havde boet i nr. 26 siden 1660 tog i 
1673 sin svigersøn til sig i huset, idet der i husbogen står, at 
denne ruehugger fik et halvt hus sammen med bøsseskytteren 
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»eftersom bøsseskytterens kvinde er moder til denne mands 
kvinde, som hende godvillig har begæret«. Der var åbenbart 
mange måder at få et hus på. 

Foruden de to nævnte var der endnu et tredje hus, der var delt 
mellem to »af voldens folk«, og udover denne finder vi kun en 
bøsseskytter ved volden, der ikke hørte til søetatens folk. Ud
over de nævnte boede der i Enhjørningstræde 1 arkelimester, 1 
arkelimestermat, 1 bådsmand, 1 constabelmat ved Tøjhuset, 1 
skibmand, 1 skriver, 1 rapertmager, 1 admiralitetsopvarter, 1 
bøssemagersvend og som tidligere omtalt løjtnant Carsten 
Andersen. 

I Ulvestræde var over halvdelen med ukendt profession, nem
lig 22 af 3 7 beboere, idet der var 4 delte huse, og i to af dem 
boede fire af de uden angivelse af titel, medens yderligere to 
boede sammen med henholdsvis en bøsseskytter og en bødker. 
Herudover boede der en skipper Amon Ellingsen i nr. 13 samt 
3 arkelimestre, 1 højbådsmand, 1 quartermester, 1 skibmand, 
1 rebslager og 2 bådsmænd. Af folk, der ikke tilhørte søetaten 
var der en arkelimester ved volden og to andre af »voldens 
folk«. 

Beboerne i Bjørnestræde var lidt bedre oplyst. Her var 15 
uden angivelse af profession af 31 beboere ialt, idet to huse var 
delt til to familier. I det ene boede to af de ukendte, og i det 
andet to bøsseskyttere. Her boede dog tre skippere, nemlig Niels 
Pedersen Skanderborg i endehuset nr. 29, Peder Erichsen 
Baarød i nr. 18 og i nr. 15 boede Niels Jensen Læsøe, der i 1671 
var skipper på jagten »Mynden« og siden på galioten »Unge 
Tobias«. 25 Foruden disse boede der i gaden 3 arkelimestre, 1 
underarkelimester, 1 quartermester, 1 skibmand, 1 bådsmand, 1 
ruehugger og 3 bøsseskyttere, og alle beboerne var således af 
søetaten. 

Bedre er det ikke i den næstsidste af gaderne i midterrækken, 
Løvestræde. Her var som tidligere omtalt nr. 17 og 18 borte, og 
i nr. 5 var der ingen beboere. 15 af beboerne er uden angivelse 
af titel, og af disse boede de to i samme hus, nemlig nr. 6. De 
øvrige 8 beboere var skipper Baard Poulsen Eide i nr. 12 på jag
ten »Papegoien« til 1667 og tøjmester Johan Wilster i nr. 4, og 
desuden 1 arkelimester, 1 quartermester, 1 bøssemager, 1 bøsse
skytter, 1 rebslager og 1 ruehugger. 26 

Heller ikke beboerne i den sydligste længe, Hjortestræde, ved 
vi nok om. I 6 af de 11 huse er beboerne uden angivelse af titel, 
men vi får dog at vide, at den ene af dem i nr. 4 døde på vest
indiefart. I nr. 9 boede skipper Hans Jacobsen Thønsberg, der 
var skipper på »Sorte Rytter«, og vi har tidligere omtalt gondo
lier Fransiscus Piter, der boede i nr. 5. 27 Desuden boede her 1 
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højbådsmand og 1 trompeter, samt i nr. 6 to bøsseskyttere, der 
delte huset fra 1667. 

Vi kommer nu til den østligste gruppe af længer i Nyboder, og 
den sydligste af dem, Hindestræde, havde kun 9 huse. Kun en af 
beboerne har ingen titel, og de øvrige var 2 arkelimestre, 1 
arkelimester ved volden, 1 arkelimestermat, 1 drabant og 3 
bøsseskytter, af hvilke den ene har angivet at have boet 20 år i 
huset. 

Kaninstræde har som først nævnt et stort åbent område mel
lem de to længer i gaden, og som følge heraf har de hver deres 
selvstændige nummerering. Den sydligste længe har 11 huse, der 
er en del præget af folk uden for søetaten. Her bor således i nr. 
11 løjtnant ved voldene Ove Petersen, desuden er et af husene 
delt til to konstabler ved voldene og i to andre huse bor også to 
konstabler i hver sit. Endvidere bor i nr. 7 en minerer, så tilbage 
til søetaten var der blot 6 huse, der beboedes af 3 arkelimestre, 2 
bøsseskytter og 1 bødker. Den ene af arkelimestrene angives at 
have tjent i søetaten i 36 år. I den nordlige længe, der havde 12 
huse, er der desværre ingen titel til 9 af beboerne. De andre tre 
beboere var 1 ruehugger, 1 bøsseskytter og skipper Poul Nielsen 
Rønne i nr. 5. 

I Pindsvinestræde var der 24 huse med 14 beboere uden angi
velse af titel. Blandt de øvrige ti mand var der to skippere. Den 
ene var Joen Arfvidsen Bielle i nr. 7, der var skipper på orlogs
skibet »Lindormen«, og den anden i nr. 10 Laurids Knudsen 
Sodenes var på »Delmenhorst«. 28 Desuden boede der 1 båds
mand, 1 trommeslager, 3 bøsseskytter, 1 blokkedrejer, 1 mester
mandssvend, der sejlede til Ostindien og 1 afrakket skibmand, 
der nu var vagt på Holmen. 

I den sidste gade, Kattestræde, var der 24 huse, men et af 
dem, nr. 2, beskrives i husbogen som »ganske ruineret«, og af de 
resterende 23 beboere kender vi kun titlerne på de 4. Det er to 
quartermestre, en sejllægger og en sejlmager, der »er på det ost
indiske skib »Ferøe«. Om de øvrige far vi dog at vide, at en er i 
Ostindien, en er død i Ostindien, og en er bortrømt. 

Hvis vi herefter prøver at gøre situationen op, kan vi måske 
uddrage visse karakteristiske træk af denne oversigt. For eksem
pel er der, som tidligere antydet, nogle »fornemmere« beboere i 
de tre sydligste gader i den vestligste gruppe af Nyboderhuse. 
Her bor ikke færre end 16 af skipperne. Resten er spredt over 
rest'en af Nyboder, men i de tre gader, Balsam-, Salvie- og Kru
semyntestræde bor ikke en eneste. De samme tre gader er også i 
begyndelsen af 1670'erne, hvorfra vi har oplysninger, de gader 
hvorfra de fleste beboere har ekstraarbejde ved udredning af 
gammelt tovværk, så en del tyder på, at disse gader har været en 
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slags modpol til de sydligste, og det er vel heller næppe helt uden 
grund, at da man senere i århundredet opretter en vagtbygning, 
kommer den til at ligge lige overfor Balsam- og Salviestræde. 

»Voldens folk« finder vi karakteristisk boende i de fire nord
ligste gader, Timian-, Tulipan-, Elefant- og Harestræde, hvor 33 
af dem bor foruden 5 af de 9 med borgerligt erhverv. Derimod 
er håndværkerne jævnt fordelt over alle gader med nogle fa i de 
allerfleste af dem. En anden ting, man kunne se på er, hvor man 
finder huse, der var delte til to familier. I de fem sydligste gader i 
den vestlige gruppe af huse er der kun et enkelt delt hus i Nil
likestræde, hvorimod der findes 16 delte huse i Krusemynte-, 
Timian- og Tulipanstræde, og bortset fra den nordligste gade, 
Elefantstræde, er der delte huse i alle gader i den midterste 
gruppe af Nyboderhuse. 

I den østligste gruppe af huse er det derimod vanskeligt at 
finde noget specielt træk. Her finder man skippere, arkelimestre, 
bøsseskyttere, håndværkere og voldens folk jævnt fordelt i ga
derne, og kun et enkelt hus i de fire gader er delt til to familier. 

Desuden kan det vel yderligere bemærkes, at foruden bager 
Poul Meyer, der rådede over 5 huse, muligvis de tre til bageriet 
og de to til sig selv, der var nr. 1 og 2 i Salviestræde, så ser vi, at 
endnu fire personer har haft to huse at disponere over. Det var 
tøjmesteren i Lavendelstræde 1-2, skipper Engelbret Jensen i 
Nillikestræde 1-2, sergent Hieronymus Jeger i Tulipanstræde 
1-2 og endelig kaptajn Hans Lauridsen i Kamelstræde 24-25, og 
alle havde et endehus i længen. 

Endvidere har vi set, at der var blevet nedbrudt 13 huse, 
nemlig de østligte i Kaninstræde, Pindsvinestræde og Katte
stræde for at give plads til bl.a. Kongensgades nye linieføring, 
men herudover er en del af huset »ruineret« eller »borte«, og Els
dyrstræde ser vi, som tidligere nævnt helt nedbrudt med alle dets 
27 våninger, som der står i husbogen. Huse, der er angivet som 
ruinerede eller borte er Harestræde 21 og 30, Løvestræde 17 og 
18 samt Kattestræde 2, men desuden er to huse anført som »spo
leret« eller »agtes ikke« og har alligevel beboere. Det er Hare
stræde 35 og 36 samt Kattestræde 3. Endelig er der Løve
stræde 5, der ikke har angivet nogen beboer, men husbogens 
notat er lidt uklar her, så det kan tænkes, at dette hus tilhører tøj
mester Johan Wilster, der står anført ved nr. 4. 

Man kan så gisne om, at det har været de dårlige økonomiske 
forhold i landet, der har gjort, at man ikke har kunnet vedlige
holde husene i Nyboder, og det forekommer ret sandsynligt, og 
hvis beboerne heller ikke selv har haft midler eller mulighed for 
det, er husene forfaldet og gået til. 
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IV. Atter faste og 
ordnede forhold 

I de følgende årtier sker der ikke de store ændringer i bebyg
gelsen. I hele den vestlige blok af huslænger ses således ikke for
andringer før i husbogen for 1697, hvor Timiangade nr. 16 
mangler, således at den kun har 25 numre. Heller ikke i den mid
terste blok af længer er ændringerne store, men vi finder dog, at 
allerede i 1677 er Elefantstræde nr. 26 angivet som nedbrudt, 
men ikke desto mindre optræder huset igen i 1697, hvor en arke
limester bor i huset. Også den tredje blok af huslænger er uænd
rede for de hidtil værende gaders vedkommende, men fra 1681 
optræder en helt ny længe. Det er 12 huse, der i rækken af gader 
er placeret, hvor den tidligere Elsdyrgade lå. Tilsyneladende er 
åbenbart her bygget en længe på 12 huse, som de andre i denne 
østlige blok af længer. Gaden får dog ingen navn, og i alle over
sigter nævnes den blot som »den nye længe« eller »nybygte 
længe«. Først fra Påske 1757 benævnes den »Nyegade«. I det 
samlede antal af huse betyder det, at der fra 1681 findes ialt 590 
huse. 

Tilsynet med Nyboder havde tidligere påhvilet Holmens 
admiral, som vi ser det bl.a. i bestallingen for Niels Juel den 
14/6 1657, men tidligt i Christian V's regeringstid ændres admi
nistrationen. I instruksen for rigsadmiralen af 17. april 1673 står 
under pkt. 7, at han skal have inspektion med Holmens bygnin
ger, skipperboderne og de nye boder, og i instruksen for com
missarius ved søetaten af samme dato, nævnes under pkt. 12, at 
vedr. Holmens bygninger, skipperboderne og de nye boder skal 
han angående reparationer konferere med rigsadmiralen og ren
temesteren. 1 

Det er dog tydeligt, at der forinden er sket en stramning af 
forholdene for Nyboder, da man af husbogen kan se, at inden 
efteråret 1671 er alle fremmede udsagt af deres boliger i Nybo
der og erstattet af folk fra søetaten. I det hele taget ser 1671 ud 
til at danne et slags basisår for Nyboder, da mange såkaldte hus
sedler, d.v.s. breve på tilladelse til at bo i huset, er blevet fornyet 
i dette år. Den 24. august 1671 meldte bøsseskytter Christian 
Mogensen Karup, at han havde boet i huset Hindegade 7 i 20 år, 
men ingen »seddel« havde, hvorefter han fik en udstedt en hus
seddel fra denne dato. Det samme gjaldt arkelimester Sebjørn 
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Laursen Grødtved, der hævdede at have boet i Ulvestræde 25 i 
30 år, hvorefter han fik husseddel den 5. september, og en anden 
arkelimester havde meldt sig den 28. august 16 71, men i slutnin
gen af december synes der at have været tilløb af arkelimestre. 
En arkelimester kom den 17. december, en anden den 19. de
cember, tre kom den 21. december, tre andre den 22. december, 
og endelig nåede arkelimester Henrik Knabenhouger i Timian
stræde 14 at få en husseddel den 30. december. Desuden ser vi, 
at Marquor Rodsten, der under svenskekrigene havde gjort tjene
ste som kaptajn i søetaten i januar 1660, blev ansat ved Tøjhuset 
som oberstløjtnant for siden at avancere til oberst indtil han i 
1675 blev admiral. Mange af beboerne i Nyboder kom med hus
sedler udstedt af ham. Der er således eksempler fra alle årene fra 
1660 til 1670, og vi kan nævne som en af de første arkelimester 
lfver Christensen Tønder, der havde seddel fra den 7. august 
1660, og som en af de sidste underprofos ved Tøjhuset Jens 
Nielsen Juel, der havde fået Rodstens seddel den 25. juli 1670, 
men alle måtte vise deres hussedler ved opgørelsen i 16 71. 2 

Alle beboerne, der ikke hørte til søetaten blev opsagt, så 
mange nye rykkede ind, og ofte blev der i netop disse huse ind
logeret to familier. Helt nemt har det dog ikke altid være at få de 
gamle beboere ud. I Krusemyntestræde 4, hvor konstabel Niels 
Hellesen boede står der således tilføjet: »er tvende gange udsagt 
og dog ej forflyttet«, og flere andre steder har vi tilføjelsen »er 
tvende gange udsagt« ved disse beboere, der dog alle kom ud 
inden udgangen af 16 71. 
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Delt: 

Vestlige længer: 
Lavendelstræde 
Rosenstræde 
Nillikestræde 
Balsamstræde 
Salviestræde 
Krusemyntestræde 
Merianstræde 
Timianstræde 
Tulipanstræde 

Midterste længer: 
Hjortestræde 
Løvestræde 
Bjørnestræde 
Ulvestræde 
Enhjørningstræde 
Rævestræde 
Kamelstræde 
Harestræde 
Elefantstræde 

Østlige længer: 
Hindestræde 
Kaninstræde 
Pindsvinestræde 
Kattestræde 

Samlet antal delte 

Det var herefter søetatens follc, der fyldte Nyboder, samtidig 
med at flere og flere huse blev delt til til familier. Efter husbogen 
ser det således ud: 

1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 lalt 
Huse i 

gaden ialt 

1 1 2 13 
2 1 1 4 26 

1 1 1 3 1 7 26 
1 1 1 1 4 26 

1 3 3 1 2 1 11 26 
4 1 1 1 1 3 2 13 26 

3 1 2 1 7 26 
7 5 3 15 26 
4 2 6 11 

1 1 11 
1 2 1 1 4 8 22 
2 1 2 2 7 29 
4 2 1 1 7 3 18 33 
3 5 1 1 3 2 15 38 
3 2 2 1 6 1 15 41 
2 3 1 3 2 6 2 19 45 
4 2 4 6 6 6 2 30 46 

1 7 1 9 26 

2 1 3 9 
1 2 1 1 3 2 10 23 

7 3 1 2 1 14 24 
1 1 2 4 6 2 16 23 

37 8 11 35 45 24 57 18 235 575 

I de 575 huse er iberegnet de tre huse til skolen i Lavendelstræde 
samt tre huse til Bager Poul Meyer i Balsamstræde og to i Salvie
stræde. Ser vi nærmere på listen vil vi finde enkelte gader, hvor 
forholdsvis få huse er blevet delte. Det gælder især de sydlige 
gader i den vestlige gruppe af længer, medens de nordligste 
gader i det hele taget, både i den vestlige gruppe og i den midter
ste gruppe, har forholdsvis mange delte huse. Desuden kan vi se, 
at delingen af huse tager særlig fart i 1670 til 1673, og efter 
1674 findes ingen noteret. Nu havde man åbenbart fået andet 
at tænke på. 
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Atter kom en krig til at bryde den udvikling til gavn for 
Nyboder, som syntes påbegyndt, men straks efter krigens afslut
ning tager man atter fat. I en instruktion for admiralitetet den 
9/12 1679 fastslås det i pkt. 15, at man skal iagttage, at alle 
søetatens bygninger »ved magt og lige holdes« og i tide med 
mindste bekostning repareres, og at »de søbetjente, som bedst 
fortjener eller af nødtørftighed har det fornødent og ingen andre 
i Skipperboderne og de nye boder at bo forundt vorder«. 3 Aret 
efter resolveres endvidere skriftligt, hvad Kongen mundtligt har 
besluttet ved et admiralitetsmøde, som det hedder i referatet, 
nemlig at kongens våninger i de nye boder alene skal fordeles 
mellem søfolket og hvert kompagni anvises visse gader at bebo, 
samt at de tøjhusfolk, der bor i de nye boder vil i stedet til sig få 
bygget nogle barakker på det sted, hvor kgl. maj's laboratorium 
nu står, hvorfor også dette skal flyttes. 4 Det var dog ikke så nemt 
at bringe en sådan beslutning ud i livet, men i 1682 overtog Tøj
huset de 100 boliger, hvor der nu boede tøjhusfolk, og de skulle 
herefter fast og i fremtiden være reserveret Tøjhusets betjente. 5 

Husene blev synede af søetatens fiscal Michel Michelsen, men 
heller ikke denne ordning blev af længere varighed, i hvert til
fælde på papiret. Man fandt ud af, at det ville være mere prak
tisk, bl.a. også af hensyn til vedligeholdelsen af husene, at tøjhus
folkene samledes i bestemte gader. Disse gader skulle da være de 
nordligst beliggende i Nyboder, nemlig Tulipanstræde og Ele
fantstræde samt de to næste gader, Timianstræde og Harestræde, 
hvor Tøjhuset skulle have de 100 huse. Der blev derfor givet 
ordre til, at disse huse forinden skulle repareres, men det tog sin 
tid, og først i 1696 skete den store omflytning af tøjhusfolkene 
fra deres hidtidige boliger til de nye huse, selvom den store 
reparation først var tilendebragt i 1698. 6 

I 1685 skete endvidere det, at land- og søetatens general
commissariat blev adskilt, og Nyboder kom naturligt til at høre 
under de deputerede ved søetaten. Muligt er det årsagen til, at 
admiralitetet sendte et memorandum til kongen, hvori der bl.a. 
blev fastslået, at de nye boder og en del af Skipperboderne var 
helt brøstfældige og trængte til reparation. Den 18. januar 1686 
blev ønsket om reparationerne gentaget, og man fremførte, at 
husene »trænges hårdt«. 7 Dette førte omsider til en af de vigtig
ste beslutninger for Nyboder, idet der blev givet tilladelse til 
reparationerne og samtidig udnævntes en inspektør til at forestå 
dem. Vi kan af inspektørens bevarede regnskaber se, at han reg
ner sit virke fra den 19. februar 1687, og i hans ansættelsesbrev, 
der er udstedt den 12. marts 168 7 kan vi nærmere se hans 
arbejdsområde. Der står her i instruktionen for Henrich Dreyer: 8 

» 1. Han skal have inspektionen ved de nye boders reparation 
så vidt bygningsmaterialerne angår, samme være sig tømmer, 
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3. Søct. I, 1 Kgl. eksp. 
søctaten vedr. 1677-79 
nr. 80 d. 9/12 1679. 
4. Søet. I, 1 Kgl. eksp. 
1680 nr. 56 d. 4/9 1680. 
5. Søet. II admiralitets
kontoret, 3 Admiralitetets 
Copibog General d. 20/2 
1682 (siden kaldt 
Adm. C. Gen.). 
6. Søet. III, 8 General
kommissariatet, Ordrebog 
for Nye Boeder d. 23/ 6 
1696 og d. 10/ 7 1688. 
7. Søet. II, 3 Adm. C. Gen. 
d. 17/3 1685 og Søct. I 
Krigskancelliet, 5 indk. 
sager søct. vedk. d. 18/1 
1686 (siden kaldt kane. 
indk.). 
8. Søct. III A 5 
Instruktionskopibog 
1685-90 side 118. 

kalk, sten, søm og andet udfordrende skal han af Gunder 
Vosbein annamme, derfor for det første ad interim qvitere, på 
den gamle materialgård ved Østerport oplægge og efterhånden, 
ligesom de efter håndværksmestrenes ansøgninger behøves, lade 
udfølge. 

2. Og som det vel er at formode, at alle de materialer, som til 
ethvert hus reparation efter det derpå af besigtigelsesmændene 
gjorte overslag, er ordonneret, ej så lige medgår, at jo adskilligt 
kan forøvres og på et andet sted til gode komme, så tilser han 
med al flid, at alt hvis i så måde kan forøvres, bliver besparet, og 
på et andet sted forbrugt, så intet i ringeste måde til unytte for
hugges, eller blot praktiseres, såsom han selv dertil agter at 
svare. 

3. På alt hvis i så måder ved ethvert hus mesnageres såvel 
som ellers til ethvert hus medgår, derover skal han ugentlig en 
udførlig specifikation under sin hånd indgive og ellers hver aften 
indsende relation, hvorledes den dag med reparationen fra et 
husnummer til et andet er avanceret, og om nogen samt hvem af 
håndværks- og plitzfolket fra arbejdet på deres rette arbejdstider 
har borte været og hvor længe. 

4. Og som vi tjenlig har befunden, at reparationen gadevis 
foretages og fortsættes, og til den ende nu for det første beordret 
så mange bygningsmaterialer som til de brøstfældige huse udi 
Meriangaden er bleven fordret, så anmelder han sig hos hr. vice
admiral Hoppe og lader sig af ham give anvisning på de numre 
af huse i samme gade, som skal repareres, og når med den repa
ration er til ende, skal han og håndværksmesteren sammentræde, 
for at fornemme af velbemeldte hr. viceadmiral Hoppe med 
hvad gade og hvor mange numre i sådan en gade skal anfanges, 
dermed han stedse fra en gade til en anden continuerer. 

5. Og på det arbejdet formedelst materialernes forflytning fra 
et sted til et andet, ej skal forsømmes, så er materialskrivere 
Gunder Vosbein beordret en arbejdsvogn med et par material
heste og tilhørende geschir samt kusk og ugentlig fourage ham 
at tillevere, hvilke han hos sig på den gamle materialgård behol
der, og så længe reparationen påstår til førskrevne brug ordon
nerer, og tilser at kusken med hestene dagene ej udi ørkeløshed 
hen bringer. 

6. For denne hans opvartning har vi ham på Hans kgl. Maje
stæts allernådigste behag tilsagt fra den dag han med hr. vice
admiral Hoppes attest beviser dermed at have gjort anfang og 
indtil med reparationen for denne sommer opholdes månedlig at 
skal nyde 10 rdl«. 

Den 19. februar 1687 havde bygmester Steenwinckel og møn
sterskriver Bertel Christensen fået ordre til at besigtige Nyboder
husene sammen med Henrich Dreyer, og desuden fik oberst 
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Laurits Munck ordre til at stille så mange af tømmermændene 
ved Tøjhuset som bygmesteren ønskede til rådighed »eftersom 
nu med de nye boeders reparation en anfang skal gøres, og tøm
mermændene skulle da så længe arbejdet stod på være under 
viceadmiral Hoppes inspektion. 9 Arbejdet kom straks i gang, og 
den del af husene, der hørte til Tøjhuset, kom man ligeledes i 
gang med samme års efterår efter nøje anvisning af oberst 
Munck. 10 

Alt det arbejde, som nu skulle gøres, krævede naturligvis også, 
at materialgården igen kom i fuld funktion. Dreyer fik således til
ladelse til at få opført et nyt hus til at indlægge brædder, som 
skulle anvendes ved Nyboders reparation samt til at indlægge og 
slå kalken. Endvidere skulle han her kunne opstalde de to heste, 
der var fornødne til arbejdet. 11 

Inspektør Dreyer var, som det fremgår af hans instruktion, 
månedslønnet med en efter datidens forhold ganske god løn. 
Hans første regnskabsår, der strækker sig fra den 19. februar til 
den 19. december, dækkede nøjagtigt 10 måneder, medens de 
følgende regnskaber følger kalenderåret fra den 1. januar til den 
31. december. I hans første regnskab for 1687 opregner han 122 
huse i Nyboder, Holmen vedkommende, der blev reparerede 
samt 11 huse, Tøjhuset vedkommende. Merianstræde må have 
trængt særlig hårdt, idet man er begyndt med den, hvorefter man 
er gået mere systematisk til værks med reparationerne og 
begyndt sydfra i Nyboderlængerne, idet de øvrige reparerede 
huse ligger i Lavendel-, Hjorte-, Rosen-, Løve-, Kanin-, Bjørn
og en del af Nillikestræde. I august fik han endvidere ordre til at 
indgive en ny liste over andre huse, som trængte til reparation. 12 

Det første år var gået, og man var øjensynlig tilfreds med 
Dreyers arbejde og ønskede hans fortsatte inspektion ved 
reparationerne, hvorfor han dristede sig til at ønske en hjælp 
eller, som han kaldte det, en tjener. Denne tjener skulle føre til
synet, når Dreyer var optaget andetsteds, så en tjener i moderne 
opfattelse kan han vel næppe kaldes. 13 Om han fik det er ikke 
klart, men derimod blev kaptajn Niels Barfoed i januar 1688 
beordret til også at have opsyn med Nyboders reparation, men i 
hvilket omfang og hvorledes han skulle virke fremgår desværre 
ikke af ordren. 14 Enten kan han have været den »tjener«, som 
Dreyer bad om, eller han kan have fungeret som en art stedfor
træder for viceadmiral Hoppe. 

I 1692 fik Henrick Dreyer så fornyet sin instruktion, hvorved 
hans myndighed på flere punkter blev udvidet. Instruktionen, 
der er dateret den 30. august 1692 lyder således: 15 

»Han skal sig nu med de dertil committerede, nemlig byg
mesteren Christopher Gros, vejermester Peter W artberg, en 
murermester, en tømrermester og dennem adjungerede søoffi-
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Instruktionen far inspektøren 
ved Skipper- og Nye Boder 
Henrich Dreyer d. 3 0/ 8 16 9 2. 
(Søet. I, 3 Instruxer og Be
stallinger far hdndvrzr/eere mfl. 
SK 416). 

. ., 

cerer til bemeldte Skipper-. og Nyboder begive, og med dem 
gadevis hus for hus efter numrene flittig inquirere og optegne. 

1. Hvor mange huse, der allerede er reparerede og i hvad år, 
på det at alting siden med bøgerne desto bedre kunne confereres, 
så og om de nu er i så god tilstand, at på dennem intet videre 
skulle fattes. 

2. Om af samme allerede reparerede nogen måtte findes, der 
af de udi boende siden er forandret, enten på skorstene, tage, 
vinduer, døre, vægge, skillerum, eller hvad det være kunne, det 
da special optegnes og æstimeres hvad det kunne koste på for
rige måde at indrette. 
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3. Hvor mange der findes som endnu ikke er reparerede, og 
hvad materialier til deres reparation et hvert især specificeret 
nødvendigst, for at kunne de iboende fri for regn og sne, kunne 
udfordres. 

4. Hvorledes enhver beboende sit fortog ren og vedligehol
der, og om over nogen klages, at de til sligt at efterkomme er 
genstridige, eller af forsæt eller skødesløshed fordærver opstan
derne på vandrenderne, findes uforligelige med naboer, genboer 
eller hos sig boende, men hvad andet mere ved inquisitionen 
kunne forefalde. 

5. Hvad slags folk udi ethvert hus er beoende, hvis tilladelse 
derpå haves, og hvem som er meddelte hussedler eller ikke, der
næst hvad eller hvor meget derfor ved antrædelsen imod hussed
lernes erholdelse er betalt, og til hvem, item deres inventarier at 
examinere, om de med våningernes nærværende tilstand overens 
kommer. 

6. Når alt dette således i pennen udførligen er forfattet og 
efter gaden, nummer og iboendes navne, og conditioner som 
meldt er indrettet, skal inspektøren deraf en genpart under de 
committeredes hænder tilstilles, derefter han da idelig på samme 
måde som førskrevet står inquirere og os så snart noget forefal
der straksen derom tilkende giver, på det de vedkommende der
for her kan vorde antegnede, og ellers ved hver måneds udgang 
pertinent tabel med alle i den måned indfaldende forandringer 
og andre observata efter hosskrevne posters anledning hostegnet 
under sin hånd at indlevere. 

7. Når nogen ved døden afgår eller i andre måder enten for
medelst forløvelse af tjenesten eller uskikkelig forhold sit hus må 
quitere, haver han straksen at indberette og under sin hånd spe
cial tilkendegive, om han nogen forandring ved huset eller for
taget som forhen er meldet haver gjort skade, eller skade og 
brøstfældighed forårsaget, og hvad det egentlig monne være, på 
det man da samme ved bygmesteren kunne lade taksere, og den 
vedkommende i sin efterstående løn decourtere, så Hans kongl. 
Majestæt formedelst slig uagtsom og skødesløshed ingen skade 
skulle tilvoxe. 

8. Den som varder bevilget udi sådant et ledigt blivende hus 
igen at indflytte, haver han samme efter rigtig inventarium at 
overlevere med alt hvis nagelfast og i andre måder derved efter 
de foregående inventarier hører, og hannem da tilligemed 
advare, hvorledes han sig derudi skal forholde, på det han sig 
siden ej med uvidenhed skulle kunne undskylde. 

9. Han haver og at påagte at ingen enke uden vores særtil
ladelse udi nogen hus efter mandens død over det hende bevil
gede nådsens år hensidder, men derom her hos os således 
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erindring gøre, at hun tilbørlig flyttetid kan vorde udsagt, og 
huset er anden årstjener anvist, dog at enken for husets conser
vation og inventarium nøjagtig kaution stiller. 

10. Så snart han nogen slagsmål eller anden uforligelighed 
blandt nogen i husene eller på gaderne ved nat eller dag måtte 
formærke, haver han det straksen for hr. viceadmiral Hoppe at 
tilkendegive, på det de skyldige uden ophold kan vorde på
greben, og efter forseelsens beskaffenhed tilbørlig afskaffede. 

11. Han skal og have inspektion ved alle forefaldende repa
rationer udi bemeldte Skipper og Nyboder, så vidt bygnings
materialierne angår, samme være sig tømmer, kalk, sten, søm og 
andet udfordrende skal han efter vores hver gang foregående 
ordre annamme, derfor de vedkommende qvitere, og på den 
gamle materialgård ved Østerport oplægge og efterhånden som 
de efter bygmesterens requisitioner behøves, til håndværks
mestrene imod qvitering levere. 

12. Og som det vel er at formode at alle de materialier som til 
ethvert hus reparation efter det derpå gjorte overslag er 
ordonneret, ej så lige medgår at jo adskilligt bliver til overs, som 
på et andet sted kan til gode komme, så tilser han med al flid at 
alt, hvis således forøves, bliver besparet, og på et andet sted for
brugt, så intet i ringeste måde til unytte forhugges eller blot 
praktiseres, såsom han skal være tiltænkt selv der til at svare. 

13. På alt hvis i så måder ved et hvert hus mesnageres, så vel 
som hvad til et hvert hus medgår, derover skal han ugelig en ud
førlig specifikation under sin hånd indgive, og ellers hver aften 
indsende sin seddel som skal forklare hvorledes den dag med 
reparationen fra et huses nummer til et andet er avanceret, og 
om nogen samt hvem af håndværks- eller pligtsfolket fra arbejdet 
på deres rette arbejdstider har borte været, og hvor længe, på det 
sligt hermed dennem kan blive obeserveret til hvilken ende han 
hver gang håndværksfolkenes regninger skal attestere. 

14. Ved ethvert quartals udgang haver han sine regnskaber på 
alt hvis han annammet og igen udleveret at forfatte, og med 
hoshørende beviser til os indlevere, hvorefter vi da samme ville 
lade gennemse, conferere og til det Kongl. Rentekammer ind
levere, så de videre der kan haves til underretning ved material 
og tømmerskrivernes regnskaber, for at efterses af vedkom
mende renteskriver, hvorledes de udi indtægterne og udgifterne 
med hinanden overens stemmer, ligesom han og over alt fore
gående rigtige inventarier og memorialbøger samt dagregistre 
haver at holde, på det man til alle tider når påfordres den behø
vende underretning bemeldte Skipper- og Nye Boder angående 
hos hannem kan have. 

15. For sådan hans gørende tjeneste er hannem tilsagt måned-
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lig 12 1/2 rdl. at skal nyde, som fra undertegnede dato angår, og 
continuerer så længe han ved tjenesten forbliver og samme som 
det sig bør forestår. 

Bremerholm den 30 august 1692 
sign. Hans Kgl. Maj.s deputerede ved søetaten.« 

Der kan næppe være tvivl om, at denne instruktion bygger på 
de erfaringer, man gennem tiderne har gjort. Den drejer sig i 
store træk om bygningernes vedligeholdelse, en vis kontrol med 
beboerne i husene og problemer i forbindelse med tilgang og af
gang af nye beboere. Inspektøren får tillagt en tilsynspligt og et 
ansvar for materialerne til reparationerne, men hans over
ordnede, de deputerede ved søetaten og viceadmiral Hoppe må 
afgøre alle problemer vedr. beboerne i Nyboder. 

Takket være inspektør Hendrick Dreyers regnskaber kan vi 
imidlertid ret nøje følge udviklingen i Nyboder. Hvis vi først ser 
på selve gaderne, er det lidt vanskeligt at fastslå i hvilken ud
strækning, der finder brolægning sted, og hvor den har været i 
forvejen. Fra regnskabet i 1687 får vi således at vide, at der i 
dette år efter viceadmiral Hoppes befaling blev »lagt bro« mel
lem Løvegaden og Hindestræde og desuden blev en bro lagt 
mellem Adelgaden og Nyboder. Hvorledes dette sidste iøvrigt 
skal forstås er ikke klart, da Adelgaden gik igennem Nyboder. 
Endvidere ser vi af en regning, at brolægger Søren Jensen og 
»hans med brødre brolæggere« ønsker betaling for » 1018 favne 
stenbro, som de haver brolagt udi Hs. kgl. Maj.s Nyeboeder og 
er begyndt fra Hjortelængen og endt ved bagerens længe i Ulve
gaden« i 1688. At dømme efter senere regnskaber er der tale om 
brolægning af fortove, og da disse også ifølge regnskaber anlæg
ges 1 1/2 favne brede vil det svare til at der er lagt fortove i ca. 
2036 alens længde. Da hvert hus skal have et fortov på 13 alen 
vil det sige, at der kan være tale om en brolægning af de sydligste 
gader, nemlig Hjortestræde og Lavendelstræde, Løvestræde og 
Rosenstræde samt Bjørnestræde og Nillikestræde, ialt 130 huse 
med 1690 alens fortov, og beliggende Syd for Ulvestræde. De 
resterende 346 alen har da været fortove langs Adelgaden indtil 
Ulvestræde. 16 

I regnskabet for 1689 hører vi videre om, hvorledes man har 
arbejdet med »en del af gadernes renovering og synkelse i Hans 
kgl. Maj.s Nyboder førend de med sten kunne brolægges«, men 
desværre får vi ikke at vide, hvilke gader, det drejer sig om. 
Imidlertid har man de følgende år haft vanskeligheder nok med 
at renovere gaderne, for i 1696 må man bede om hjælp i Køben
havn. Claus Rask fik således ordre til at »lade tilsige alle i Køben
havn, som har heste og vogne til at møde efter admiral Spans 
ordre og hver bortkøre 10 læs jord fra Nyboder til det sted Span 
angiver«. Ordren blev gentaget 1 1/2 måned senere, og i 1694 
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16. Dreyers regnskab 1687 
og 1688. 
17. Dreyers regnskab 1689, 
og Sjæll. Tegn. XL VIlI 4 72 
d. 28/ 5 1692 og 512 
d. 16/7 1692 samt 
Sjæll. Tegn. XLIX 282 
d. 9/ 6 1694 og Dreyers 
regnskab 1694 
d. 28/ 11 1694. 
18. Søet. ill, 8 Ordrebog 
d. 15/ 5 1695. 
19. som note 18, 
d. 9/ 8 1695. 

fik Københavns magistrat endnu engang besked om, at der 
skulle køres jord bort fra Nyboder, og denne gang skulle hver 
bortkøre 20 læs jord. For 1694 findes iøvrigt et regnskab for 
brosten nedlagt fra den 6. september til den 23. november, og 
denne gang er det Borgergade, det drejer sig om, hvor der blev 
lagt 283 1/2 alen fortov i 4 1/2 alens bredde. 17 

Urenlighed i gaderne var et stadigt problem, der kunne volde 
nok så mange gener, og derfor blev der den 15. maj 1695 givet 
ordre til trykning af ikke færre end 100 plakater, der skulle op
sættes på passende steder i Nyboder. Der stod her: 18 

»Som fornemmet, at urenlighed i Hs. Kgl. Maj.s Nye Boder 
meget tiltager, såvel i de gader der jorden eller urenligheden i 
forrige åringer er bortført, som i gårdene og andetsteds og at 
vedkommende ikke skal agte hvis dennem om des renholdelse af 
Inspectøren bliver ansagt. Så advares hermed alle og enhver i 
højstbemeldte Hs. Kgl. Maj.s Nye Boder boende, at de urenlig
heden af gaderne og gårdene lader bortføre og dennem herefter 
behørig renholder. Hvilke derudi skulle findes efterladen og ikke 
straks efterkommer hvis Inspektøren Henrick Dreyer dennem til 
husenes conservation i slige eller andre måder enten selv eller 
ved sit bud lader advare, må ikke alene forvente derfor at vorde 
straffet, mens endog des bortførelses bekostning, udi deres gage 
ved næste betaling dennem at afkortes. Iligemåde foreholdes 
bemeldte Nye Boders bivånere som med tagene, døre, vinduer 
og skillerumsmurene utilbørlig omgås, at de straks hvis de beska
diger, med fornævnte Inspektørs videnskab og under hans tilsyn 
lader til rette fly, såfremt han det ikke på deres bekostning skal 
lade gøre. 

Søe Etatens General Commissariat 
den 15. maj 1695.« 

Der gik dog ikke mange måneder før Dreyer måtte henvende 
sit til commissariatet vedrørende Enhjørningsgaden, som han 
havde besigtiget for evt. reparationer. Han skrev herom, at »jor
den sammesteds af gl. urenlighed så høj på fortovene op til 
husene findes med nogle brosten pålagte, at hverken døre eller 
vinduer som i de andre gader, der er reparerede og fordybede 
ikke i deres rette linie kan indsættes«. Han spørger derfor om 
han må lade brostenene optage og pålægge beboerne at tage hver 
sine sten i forvaring i deres gårde »indtil fortovene i den rette 
skik blev indrettede, »hvorpå stenene igen kan bruges«. Han vil 
også fjerne jorden i gårdene, da de er »opfyldte med gl. urenlig
hed« og derefter brolægge også i gårdene langs husene med 
nogle sten indtil 1 1/2 alen, »at vandet såvel inden til i gårdene 
som uden til på gaden kunne have sit frie løb, hvilket var gavn
ligt for husene og gårdene. 19 
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Endnu engang måtte commissariatet komme inspektøren til 
hjælp, men denne gang skulle der dog kun trykkes 20-24 stykker 
af plakaten. På den stod: »Advares hermed alle og enhver, som 
Hs. Kgl. Maj.s huse i Nyeboder bebor, at de udi hvis Inspektø
ren Henrick Dreyer dem tilsigendes varder være sig med stene
nes opbrydelse, forvaring og igen levering når påkræves, enhver 
på sit fortov, i de gader som endnu skal anlægges, såvelsom jor
den der for højt op til deres døre og på fortove er liggende af 
vejen at kaste, på det murermesterne kan tilkomme muren neden 
til at reparere og brolæggeren siden broen at lægge og ellers at 
tilhjælpe de materialer, som til deres iboende huses reparationer 
didføres at aflæsse og indebære, med andet mere som til husenes 
hjælp inden og uden samt deres egen gavn kan tjene, dem her
efter uden nogen egensindighed og modsigelse - når de ej udi 
anden Hs. kgl. Maj.s tjeneste virkelig i arbejde er - børsomme og 
lydige lader finde, med mindre de som herefter i slige tilfælde sig 
derimod måtte sætte, ej ville vente af husene at vorde udsagte, og 
derforuden med anden strak efter beskaffenheden ansete. 

Søe-Etatens Commissariat d. 16. september 1696 
Deputerede ved Søe- og Landetaten«. 20 

Det var imidlertid en sag at få gaderne gjort anvendelige, men 
en anden sag var det at korne tørskoet fra Nyboder til Holmen. 
Efter Nyholms anlæggelse under Chr. V skulle man ikke mere 
blot ind mod byen til det gamle Bremerholm, men også direkte 
ned til havnen mod Øst for at komme over til Nyholm. Dette 
foregik muligvis fra St. Anne Bro nær det tidligere anlagte St. 
Anne kastel, og området herfra og nordpå til citadellet og over 
mod Nyboder var et stærkt sumpet område, hvortil der stadig 
foretoges opfyldninger fra hovedstaden, men det var endnu for
holdsvis ufarbart med mange vandhuller. Nærmest Nyboder, 
nord for bebyggelsen, lå et stort område med frodigt græs og 
ugræs, der gav det navnet »Grønland«, og navnet kan endnu i 
dag genfindes i den kendte gade Grønningen. Omtrent herfra 
blev der i 1695 givet ordre til, at der skulle føres »en fodsti fra 
Nyboder til toldboden og den nye Holm, så at mandskabet ikke 
behøver at gå i ler og vand til midt på benene, så at helbredet 
svækkes og klæderne fordærves«. 21 Ved resolution besluttedes 
det, at vejen skulle indrettes både til fodsti og kørevej, og der 
måtte anvendes 800 rdl. hertil. Det store arbejde hermed for
anledigede inspektør Dreyer til i april 1696 at meddele sine fore
satte, at af de 50 hjulhører til brug i Nyboder er mange hjul for
medelst slid i stykker, hvorfor han bad om tilladelse til at måtte 
lave 40-50 nye hjul, men søeetaten var som sædvanlig i spare
humør, så han fik kun lov til at lave 20 nye hjul. 22 Der var 
iøvrigt til Toldbodvejen blevet brugt 15 tylter norsk 12 alen 
tømmer til pæle og 17 tylter af samme slags tømmer til lister 
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20. som note 18, 
d. 21/9 1696. 
21. Kane. indk. 1695 
nr. 74 d. 21/6 1695. 
22. som note 18, 
18/4 1696 og Kane. 
indk. nr. 281, 1695. 
23. Søct. III, A 3 Adsk. 
Ordrebog d. 15/6 1696. 
24. Herm. Andersen: 
Kjøbenhavns Toldbod, 
Kbh. 1915side40. 
25. Søet. III, 8 Ordrebog 
d. 31/9 1697. 



Projekttegning til Toldbodvej 
fra 16 9 5. Teksten på tegningen 
lyder: Anno 16 9 5 har jeg 
anlagt denne vej som går fra 
Kongensgade til Toldboden. 
Vejen i Ny København er 140 
jod lang. Linien fra a til d er 
3 8 fod in,l fodsti. Linien b , 
er kørevejen pd 24 fod. ab og cd 
er fodsti på hver side 7 fod. 
a e er vejen forhøjet 4 fod. 
Langs linierne a og d plantes 
en hak, ogpå linierne a, b, c og d 
plantes trrzer med en afstand på 
12 fod. (Københavns Stads-
arkiv). 

eller »lehnverke« på pælene samt 58 tylter lægter til at slå mellem 
pælene. 23 

Syd for Toldbodvejen på den side, der vendte ind mod byen, 
begyndte efterhånden en spredt bebyggelse, og navnlig var det 
brændevinsboder, der skød op. »Strilavs«, »Hattefutteralet« og 
»Toldbodkælderen« er navne på nogle af dem. Derimod var 
området nord for vejen i mange år stadig losseplads for gade
skarn og andet affald, og det havde det mindre velklingende 
navn »Luses hul«. Først i 1710 er terrainet fyldt op. 24 

· Vi må da slutte denne gennemgang af gaderne i Nyboder med 
at konstatere, at det ikke er umiddelbart klart, om alle gaderne 
var blevet brolagte og forsynede med fortove i Christian V's tid. 
Den sidste oplysning herom er fra den 31. september 1697, hvor 
det oplyses, at fortovene i Enhjørnegaden skal brolægges, idet 
kun fortovene på solsiden blev ordnet i 169625 Her må det dog 
dreje sig om en reparation af fortove i henhold til det tidligere 
omtalte vedr. Enhjørningstræde. 
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Gadernes renholdelse var imidlertid også et problem, fordi 
terrænet hældede fra Kongens have ned mod toldboden, hvorfor 
vandet løb gennem Nyboder. Derfor var en af inspektør Dreyers 
første sager efter overtagelsen af sit arbejde, da også at få anlagt 
rendestene. I hans regnskab for 168 7 omtales, at han har fået 
lavet » 124 render og 4 kister, som er forfærdiget til vandets 
affald og skal nedlægges fra Hs. kgl. Maj.s køkkenhave i Sølfver
gaden og igennem de nye boder«, og af disse meddelte han, at 
der indtil den 19. november 168 7 var blevet nedlagt ialt 36 ren
der og 4 kister. 26 

I 1688 høre vi videre, at »da vandet fra Kongens Have falder 
ned gennem Nyboder skal der nedsættes 8 rendestenskister efter 
velædle hr. assessor Rømer og bygmester Grosses anordning. 
Tre skal nedsættes på byens grund, nemlig en i Kongens Bred
gade, en for enden af Adelgaden og en for enden af Borger
gaden. »Siden skal disse holdes vedlige af byen. Og i den anled
ning skal inspektøren fra materialgården udlevere 4 7 vandren
der, der skal nedlægges »fra Hs. kgl. Maj.s køkkenhave og til den 
store slamkiste ved den anden ende af plankeværket«. 27 

Af regnskaberne for 1688 fremgår det da, at der dette år blev 
nedlagt to rendestenskister » den ene tvært over Hindestræde 
mellem hr. admiral Hoppes gård og Lorens Kreyers plads og den 
anden tvært over Kongens Bredgade efter bygmester Steen
winckels overslag«. Desuden blev der nedlagt 8 andre rende
stenskister, nemlig 1. mellem Adelgaden og de nye boder, 2. 
mellem Borgergaden og Hjortelængen. Her ser vi iøvrigt atter 
den omtale af både Adelgade og Borgergade, somom de ikke gik 
tværs gennem Nyboder. 3. mellem Løvegaden og Hindestræde 
tvært over Borgergaden ved viceadmiral Hoppes bagport, 4. 
mellem Løvegade og Hindestræde tvært over Borgergaden nært 
den forskrevne kiste, 5. mellem Løvegade og Rosenstræde, 6. 
mellem Kaninstræde og Bjørnegade, 7. mellem Bjørnegade og 
Nillikestræde, 8. mellem Balsamstræde og Ulvegade. Der var 
endnu nogle rendestenskister til overs, som man ikke nåede at 
placere, men i 1689 kom de på plads, nemlig 1. mellem Enhjør
nestræde og Salviestræde tvært over Broen eller Gaden, 2. mel
lem Krusemyntestræde og Rævestræde tvært over Gaden eller 
Broen, samt 3. mellem Merianstræde og Kamelstræde. 28 

Der gik imidlertid blot otte år før reparationerne satte ind. I 
1695 bad inspektør Dreyer således om tilladelse til at måtte repa
rere rendestenskisterne ved Adelgaden, og året efter ville han 
reparere dækkene på rendestenskisten, der går tværs over Adel
gade fra Rosengade nr. 26 til Løvegade nr. 1, »da de er ganske 
forrådnet«, og i 1698 gjaldt det reparation af alle de øvrige 
rendestenskister tværs over Adelgade. 29 

I fortsættelse af omtalen af renovationen i Nyboder er det 
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26. Dreyers regnskab 
1687. 
27. Ordrebog d. 4/7 1688 
ogd. 14/7 1688. 
28. Ordrebog d. 28/7 1688 
og d. 29/ 3 1689 samt 
Dreyers regnskab d. 15/ 8, 
23/ 4 og 8/ 9 1688 og 
d. 31/12 1689. 
29. Ordrebogd. 6/ 6 1695 
og d. 8/ 7 1696 samt 
Dreyers regnskab 1698. 
30. Dreyers regnskab 1693 
og Ordrebog d. 24/ 3, 
22/5 og 24/ 5 1694. 
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Tegning af vandrenderne i 
Nyboder. Grundene ntZrmest 
manufakturhuset ses her solgt 
til forskellige ejere, men alle 
diue grunde med huse købtes af 
kongen 17 21. De indlemmedes 
dog ikke i Nyboder. (K.ben
havns Stadsarkiv). 
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naturligt at nævne de store forbedringer, der skete med hensyn 
til Nyboders forsyning med vand. V and var ikke indlagt i 
husene, og efter alt at dømme har man været henvist til blot to 
vandposter af hvilke den ene er omtalt stående ved Ulvestræde. I 
1693 påbegynder man imidlertid arbejdet på fire nye vandposter. 
De to af dem blev sat i Borgergade mellem Ulvegade og Bjørne
gade og mellem Camelgade og Rævegade, og de to andre mellem 
Balsamstræde og Nillikestræde og mellem Merianstræde og 
Krusemyntestræde, begge i Adelgade.30 Arbejdet med opsæt
ningen varede fra den 23. december 1693 til den 23. juni 1694, 
og af materialer gik der 97 stk. vandrender eller rendetræer, ialt 
861 alen, der var borede og 3 1/2 tomme i diameter. Desuden 
anvendtes blyrør fra den »forrige gamle rende og til disse sidste 
nedlagte«. Vi kan endvider af inspektørens oversigt over mate
rialerne se, at der til hver pumpe har været anvendt 1 træpumpe
hjerte med jernbøjler, 1 drejet pumpesko og en drejet pumpetud 
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samt hertil pumpelæder. Endvidere har man forsynet de to 
nederste pumper, den ene mellem Kamel- og Rævegade og den 
anden mellem Ulve- og Bjørnegade med metalhaner. 31 

Stenbroen omkring vandposterne er blevet fornyet, og inspek
tør Dreyer meddeler også, at »desuden behøves til at lægge for 
vandposterne som vandet indpumpes, at jorden ej skal bortskyl
les, fire tilhugne sten«. Imidlertid måtte Dreyer i foråret 1694 
fastslå, at de to gamle opstandere »var ganske udygtige«. Især 
havde man kvaler med den gamle vandpost ved Ulvegade, idet 
»vandet trænger sig ovenud af opstanderen, når der pumpes med 
den øverste post i Balsamstræde, hvor dette vand har sit fald fra, 
og lignende beskaffenhed synes det at ville have med den anden 
nylig opsatte nederste vandpost ved Camelstræde«. Nemt var det 
åbenbart ikke at få ordnet, thi han meddelte, at han forsøgsvis 
havde »ladet sætte oven i vandposten ved Ulvestrædet et trærør 
7 quarter høj, som da gør tilsammen 6 1/2 alen i højden oven på 
jorden, og fornemmer at vandet endog løber derover, når der 
ved den øverste post pumpes«. Derfor fik han tilladelse til at sæt
te to metalhaner i disse vandposter, og først da, synes problemet 
at være klaret. 32 

Hver af de nye poster blev forsynet med et lille hus. Vi far af 
en snedkerregning at vide, at de »er gjort lige som en af de som 
står i byen«. Husene blev opsat i løbet af efteråret 1694, og i sep
tember var husene så meget færdige, at Dreyer skulle have at 
vide i hvilken farve, de skulle males. Det resolveredes da, at de 
skulle males med blå oliefarve. Desuden fik han i december 1694 
tilladelse til at stoppe halm i de fire huse omkring vandposterne, 
så de ikke frøs til. 33 

Rendelægger Otto Nielsen havde stået for en stor del af arbej
det i 1693 og 1694, og han fortæller også, at han siden da har 
været på arbejde, når husene om dem skulle opsættes, og når 
pumpetøjet tid efter anden med læder og søm skulle beslås, samt 
når vandrenderne var forstoppede. I februar 1699, da han ryk
kede for betalingen, skrev han, at han ved de fire vandposter til
lige med deres tilhørende render »har opvartet«, men at han ikke 
havde fået penge for de to sidste år. Han fik da betalt 40 sletdaler 
årligt, eller ialt 80 sletdaler lig med 53 rdl. 32 skilling, hvorfra 
der fragik 70 skilling for stemplet papir. 34 

Om der allerede på denne tid har været tilfælde af ildebrand i 
husene har vi ikke hørt om, men umuligt kan det næppe have 
været, så det var da også en særdeles praktisk foranstaltning, da 
man i 1687 fik opsat et sprøjtehus, der kom til at stå ved skolens 
hus ud for Lavendelstræde nr. 11. 35 Samtidig udpegedes mester
sejlmager Jens Sørensen Wejerslef til brandmester og rebslager
svend Knud Jensen blev underbrandmester, medens sejllægger
svend Jens Alfsen Otsen udpegedes til at assistere de to før-
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31. Dreyers regnskab 
d. 20/11 1693 og 
d. 30/7 1694. 
32. Dreyers regnskab 
d. 16/7 1694 og Ordrebog 
d. 19/7 og 13/8 1694. 
33. Dreyers regnskab 
d. 16/2 1695 og Ordrebog 
d. 7/9, 13/12 1694 og 
6/12 1697. 
34. Ordrebogd. 17/8 1695 
ogd. 25/2 1699. 
35. Dreyers regnskab 1687. 
36. Søet. IIl A 3 
Adskillig Ordrebog 
d. 13/ 10 1687. 
37. Dreyers regnskab 
d. 13/ 8 1689 og 1690. 
38. Søet. IIl A 3 
Adskillig Ordrebog 
d. 14/ 5 1688. 
39. 0. Nielsen: Kbh.s 
historie bd. V side 247. 

nævnte. De fik alle tre ordre til at »modtage information« af 
brandinspektørerne i København, og »når klokkerne går eller 
anskrig om ildebrand fornemmes« skulle de straks være parat 
ved sprøjten. 36 

En anden detalje fra Nyboder i disse år er, at man i 1689 fik 
placeret to »opstandere« i Nyboder, den ene i hjørnet af Løve
stræde ved huset nr. 13 og den anden i Nillikestræde på hjørnet 
ved huset nr. 22, men desuden tilføjes den nok så interessante 
oplysning, »at ingen af de unge træer, som dette år i Nye Boeder 
blev nedsat, skal beskadiges«. Til opstanderne leveredes end
videre fra Bremerholm to tavler, der skulle fæstes på opstan
derne, så man må vel gå ud fra, at de skulle bruges til opsætning 
af diverse meddelelser, men hvilken art, ved vi ikke«. Træerne 
hører vi derimod senere om. I 1690 fortæller Dreyer nemlig om 
materialer, der skulle anvendes til de 85 unge træer, som blev 
nedsat i Hindestræde, Løvestræde og Nillikestræde, »samme 
træer fast ved at binde for deres bedre fremvæksts skyld«. Han 
fortæller iøvrigt om de lægter, der skulle anvendes ved træerne, 
at der blev sat »korstræer ved den ende af lægten, der blev gra
ven i jorden«. Det ser iøvrigt lidt ejendommeligt ud, at det netop 
drejer sig om disse to gader, hvor kun de to første ligger i for
længelse af hinanden, så man kunne måske tænke sig, at der også 
var plantet træer andre steder. 37 

I 1688 hører vi for første gang om forhold vedr. ordenens 
opretholdelse i det overbefolkede Nyboder. Efter ordre fra vice
admiral Hoppe blev der således opsat fire opstandere til brug for 
mestermanden Zacharias Abrahamsen. De var af en noget alvor
ligere karakter end de førnævnte opstandere til tavler, idet der til 
hver opstander blev fæstnet et halsjern med behørig kæde og 
kramper, og søetatens fiscal Michel Michelsen fik ordre til at 
udse de bekvemmeligste og »mest forbifaldende steder«, hvor 
stolperne skulle sættes. 38 

Tilsyneladende var dette ikke nok, for når først gemytterne 
kommer i kog tænker man ikke så meget på opslagstavler eller 
halsjern. Således skete det St. Hans aften 1690 at man i Nyboder 
havde rejst en majstang og med dans og andet ville man fejre den 
lange lyse nat. I festens rus snuppede efter sigende en soldat et 
eller andet fra en pige, hvorefter nogle matroser for løs på ham, 
og snart var der et almindeligt slagsmål i gang. Matroserne skal 
have brugt knive og stænger, kvinderne kastede med sten og sol
dater anvendte deres bajonetter og sabler. Det hjalp ikke, at offi
cerer søgte at mane til ro og orden, og kampen varede hele nat
ten og næste dag med, hvorefter hestgarden blev sat ind for at 
afpatruljere den næste nat. Majstænger blev der ikke mere af i 
Nyboder, og man måtte nu sikre sig mere permanent i Ny
boder. 39 
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Til at opretholde ordenen måtte der derfor indrettes en vagt, 
og i 1690 blev der anskaffet to skilderhuse, der skulle opstilles 
med det ene »i Nillikestræde ved hjørnet af huset nr. 26 ud til 
den alfare ordinaire gade eller bro, og det andet ved enden af 
Løvestræde ved hjørnet af viceadmiral Hoppes baghus i Borger
gaden ved de unge træer, som er nedsæt i Hindestræde«. Des
uden blev der til vagterne ordineret 6 stk. morgenstjerner, men 
allerede i 1691 står der i regnskabet: »Af de 6 morgenstjerner, 
som til de udi Hs. kgl. Maj.s Nyeboder ordinerede skildvagter 
var i forråd, er ikke flere nu beholden dertil at bruge end som 2 
stk. hele morgenstjerner. De andre morgenstjerner har en skild
vagt efter den anden, ligesom de er vorden afløst til, slagen i 
stykker på de modvillige, som ikke i førstningen ville lyde skild
vagten i en og anden måde, og synderlig fordi de ville tilføje de 
unge nedsatte træer skade, og er ikke mere af skildvagterne af de 
sønderslagne morgenstjerners stykker tilbageleveret end de fire 
stykker, de tvende med pigge ved, og de andre tvende stykker 
uden pigge, som har været af tvende hele morgenstjerner«40 Jo, 
der har nok været muntert i Nyboder i de dage. 

Man har måttet anvende hårde midler og foruden pælene med 
halsjern blev der i 1691 anskaffet »en buk gjort af egetræ, som 
skal bruges i de Nyeboder til straf for dem som sig forser og 
fortjener derudi at stå, og kan tvende sådanne strafværdige men
nesker stå derudi på een gang tillige, og endda hver for sig«. 
Regnskabsføreren er åbenbart stolt over denne besparelse, og 
han tilføjer, at »til samme buk er og tvende jernbolte med en 
liden ring ved hver af dem, og til samme tvende bolter tvende 
små hængelåse, enhver med sin liden nøgle«. 41 

Den 5. august 1693 døde viceadmiralen imidlertid og vagten 
blev åbenbart inddraget, for allerede den 21. august samme år 
beder Nyboders inspektør om tilladelse til at flytte skilderhusene 
over på materialgården, da vagten er borttaget, skilderhusene 
»nogen skade oven til allerede bekommet haver«, og for »at de 
ikke af tyve skal bortstjæles«. Han fik tilladelsen den 30. august, 
men allerede den 4. september henvender han sig atter til de 
deputerede ved søetaten i samme sag. 42 

Han skrev: »Såsom salig hr. viceadmiral Hoppe havde i sinde 
at ville haft en vagt på 6 eller 8 mand her i Hs. Kgl. Maj.s Nye
boder, som man kunne søge og om slagsmål og anden ond for
ligelse imellem dem forefaldt, samme vagt dem da kunne pågribe 
og i deres vagthus indføre, synderlig om nattetide, og som den 
mig gunstig givne instruktions 10. post tilholder, at give hr. 
viceadmiral nu salig til kende når nogen slagsmål eller ond for
ligelse forefaldt, da om de højædle og velb. herrer det så beha
gede kunne sligt af mig nu efter hans død på Halmen angives og 
var denne vagt hel gavnligt i Hs. Kgl. Maj.s Nyeboder, hvorved 
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40. Dreyers regnskab 1688, 
1689, 1690 og 1691. 
41. Dreyers regnskab 1691. 
42. Dreyers regnskab 
d. 21/8 1693 og Ordrebog 
d. 30/ 8 1693. 
43. Ordrebogd. 4/ 9 1693. 
44. Dreyers regnskab 
d. 19/9, 5/10, 26/10 og 
31/12 1693 samt d. 23/ 1, 
8/2, 30/6, 7/7, 16/7 og 
6/12 1694. 
45. Dreycrs regnskab 
d. 30/10 1693, 
d. 24/111694 og 1697. 
46. Søet. I, Indk. sager 
d. 27/10 1693 nr. 563 
og 9/ 11 1693. 

mange uskikkeligheder, slagsmål og anden ond forligelse må 
kunne forekommes, og var det de modvillige til en afsky, om de 
højædle og velb. herrer det så behagede jeg dem ved samme vagt 
måtte lade forvare om natten, men om dagen kunne de ved 
samme vagt lige ned til Holmen forskikkes«. 43 

Den 12. september lød svaret, at man ville tale med admiral 
Span om vagten, og man bad samtidig inspektøren forevise, 
hvor vagthuset kunne placeres.Nu gik det hurtigt. Allerede den 
19. september kunne man fremvise et overslag over, hvad der 
skulle bruges af materialer til »den nye Corps de Guarde, som 
skal bygges på 12 mands vagt«. Den 5. oktober accorderede han 
med en tømmermand Christen Christensen »om det 6 bind bus, 
som dertil behøves, at tilhugge og opsætte for hvert bind 5 slet
tedaler beløber til 20 rdl. at lægge, høvle og pløje, såvel som de 
trende døre at gøre, dog foruden dørekarmer, såsom tømmer
mænd ingen karmer gøre, men er snedkerarbejde«. Huset kom 
iøvrigt til at indeholde en vagtstue til officeren med murstens
gulv og brostensgulv i de gemenes vagtstue og i forstuen. Videre 
kom der i vagtstuerne to borde og tre bænke »og en liden bænk« 
samt en jernvindovn. Vagthuset blev opført mellem Enhjørning
gade nr. 37 og Ulvegade nr. 1 ud til Adelgaden, og til begge 
sider blev det forbundet med et plankeværk. I plankeværket mod 
Ulvegade blev der sat en låge, og endvidere blev der ved vagt
huset opstillet en klokkestol, hvortil der på Bremerholm blev 
støbt en metalklokke med tilhørende knebel og metalpanne. 
Klokken vejede 704 skålpund. For at vagterne skulle overholde 
deres tider, blev der den 24. november 1694 udleveret et time
glas »til Arne Olsen, højbådsmandsmat, som på den tid vagten 
sammesteds havde«. 44 

Nyboders vagt var nu blevet en fast institution, og i oktober 
1693 blev det ene skilderhus efter ordre atter opsat »til den 
skildvagts fornødenhed, som står på Broen ved enden af Nillike
strædet«. Også straffebukken, der hidtil siden den blev lavet, 
havde stået i materialgården, blev i 1697 »nedsat efter ordre til 
vagten i Nyboder«. 4s 

Efter viceadmiral Hoppes død var det åbenbart søfiscal kom
mandørkaptajn Michel Michelsen, der havde overtaget tilsynet 
med Nyboder, for i oktober 1693 bad han om at måtte få de 150 
rdl. som Hoppe havde fået for at bo ude ved Nyboder. Han fik 
dog en afvisning af sit ønske, da man sagde, at Hoppe ikke havde 
fået pengene for at bo der, men »for bedre at subsistere«, og da 
det nu var besluttet at bygge en vagt skulle den nok kunne holde 
orden i Nyboder, så derfor behøvede Michelsen intet tillæg, men 
tilføjede man, at hvis kongen ville »unde ham 150 rdl. årligt, så 
kunne han have det nødig«. 46 Dermed var søfiscalen sat på plads, 
men man har iøvrigt været i lidt mere rundhåndet humør, da 
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man i november samme år gav inspektør Dreyer lønforhøjelse, 
så han fremtidig fik 144 rdl. i løn årligt samt arbejdsvogn, heste 
og kusk, der yderligere vurderedes til 130 rdl.47 

Efter denne gennemgang af de rent ydre ændringer, der er 
sket med Nyboder under Chr. V's regering, vil det være naturligt 
at følge de ændringer, der er sket for beboerne eller af beboere. 
Som tidligere omtalt blev flere og flere huse delte til to familier i 
løbet af de første år i 16 ?O'erne, men i forbindelse med den store 
udvidelse af flåden og dens mandskab, der foregik under Den 
skånske krig, blev ønsket om boliger i Nyboder øget, og antallet 
af huse slog langt fra til. I december 16 78 modtog admiralietet 
da også en skrivelse om, at hvis man fjernede alle, der ikke 
direkte gjorde tjeneste på flåden »så var det en stor hjælp for de 
andre fattige bådsmænd og bøsseskytter, som dagligen mig over
løber om huse og en del nyligen er gifte, hvor og de udi de Nye
boder bedre kunne være og underholde sig, end som at leje huse, 
hvilken husleje nu udi Kiøbenhavn dyr falder, og de fattige folk 
til stor skade«. 48 Admiralitetet besluttede da også kort efter, at 
der fremtidig skulle bo to familier i hvert hus, men det viste sig 
dog ikke helt så nemt at føre denne beslutning ud i praksis, da 
der var hensyn at tage til de officerer eller andre, der i lang tid 
havde boet ene i et hus. 49 Først efter krigens slutning prøvede 
man ved en radikal ændring at skaffe den fornødne plads til de 
flest mulige i Nyboder. Ved resolution besluttedes det således i 
september 1680, » 1. at Kongens våninger i de nye boder alene 
skal fordeles mellem søfolket, og hvert kompagni anvises visse 
gader at bebo, og 2. de tøjhusfolk, der bor i de nye boder vil i 
stedet til sig få bygget nogle barakker på det sted, hvor Kgl. 
Majestæts laboratorium nu står, hvorfor også dette skal flyttes«50 

Det var så stor en mundfuld på een gang, at det heller ikke 
blev gennemført så omgående, men forinden vi ser nærmere på 
udviklingen var det på sin plads at sammenligne beboerne i 1680 
med de beboere, der var i Nyboder i 1668. 51 

1668 1680 

Officerer (kpt. og ljt.) ...... . .... . .. .. . . 2 6 
skippere, underskp. og styrmænd .. . ..... . 37 63 
højbådsmænd og -mater ............... . 7 38 
quartermestre .......... . ............ . 29 58 
konstabler og -mater ..... . ............ . 9 20 
skibmænd og -mater ......... .. ....... . 11 22 
bådsmænd ..... . .................... . 11 132 
arkelimestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 30 
arkelimestermater og under- . . .......... . 12 9 
bøsseskytter .................. . ..... . 64 98 
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47. Søct. I, lndk. sager 
d.15/111693nr. 577. 
48. Søct. II, Admiralitets
kontoret, 4 lndk. sager 
d. 10/12 1678. 
49. Søct. II, Admiralitets
kontoret, 2 admiralitets
protokol (siden kaldt 
adm. prot.) d. 7/1 1679. 
50. Søct. I, Krigskane., 
1 kgl. ekspeditioner søct. 
vedk. (siden kaldt kgl. eksp.) 
d. 4/9 1680 nr. 56. 
51. Husbog 1669-77 
og 1677-80. 
52. Adm. C. Gen. 1682 
d. 20/2. 
53. Ordrebog d. 10/7 1688. 

tromslagere og trompetere ............. . 9 8 
skrivere ............................ . 2 5 
ruehuggere ......................... . 7 52 
sejllæggere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 21 
bødkere og -svende ................... . 6 7 
rebslagere og -svende ................. . 7 21 
mestermand og -svende ............... . 4 6 
profos, under og fangefoged ............ . 2 1 
andre søfolk og håndværkere ........... . 16 4 
udenfor søetaten .............. . ...... . 64 1 

ialt ................................ . 602 811 

Det havde således givet flere boliger til søetatens folk dels da 
landetatens folk og diverse borgere fra byen var flyttet ud og 
dels da adskillige huse var blevet delte, og vi ser at det først og 
fremmest var bådsfolkene, der havde nydt godt af disse æn
dringer. 

For at gennemføre de nye planer gik man til værks i flere 
tempi. I februar 1682 gav admiralitetet således ordre til en grun
dig registrering med inventariefortegnelse over alle de boliger, 
som tøjhusfolkene beboede, således at alt skulle være klart til 
førstkommende Påske. 52 Det drejede sig om 100 boliger fordelt 
overalt i Nyboder, og det var da meningen, at tøjhusfolkene i 
første omgang skulle samles i nogle af de nordligste gader, men 
først i 1688 blev der givet ordre til reparation af de huse, hvori 
tøjhusfolkene skulle flytte ind. Det var Timianstræde og Tulipan
stræde samt Harestræde og Elefantstræde. 53 

Endelig i 1696 blev planen bragt til udførelse. Der boede i 8 
af husene kaptajnløjtnanter og løjtnanter, men fremtidig skulle 
der i »hver fuld gade«, og det vil sige gader med længer på begge 
sider, bo en officer samt 2 skippere, 2 højbådsmænd »og altid de 
ældste og som bedst tjent haver forundes hele huse«, hvilket ialt 
var 25 huse, og i de halve gader skulle bo 1 løjtnant, 1 skipper 
og 1 højbådsmand, ialt 12 huse. Tøjhusfolkene skulle bevare de 
100 huse, og til håndværksfolk, »hvorved forstås tømmermænd 
og ruehuggere«, skulle der ~ære 100 huse. 

Husene havde iøvrigt hidtil være fordelt således: 

Beboere 

Kaptajnløjtnanter og løjtnanter ............... . 
skolen har ............................... . 
solgt til Povel Meyer bager d. 7/6 1659 ........ . 
questhustjener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en ruehugger forrykt ....................... . 

5 Marmm Kon1ak1 V 

Huse 

8 
3 
5 
2 

1/2 
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tøjhusfolkene har .......... .. . . ............ . 
mester og mestersvende ved håndværkerne 
og lærlinge . ..... . ....................... . 
quartermænd, tømmermænd, boerere 
og savskærere samt håndværksfolk ............ . 
Holmens Compagnie matroser fra skippere til 

profossvende ... . .... . ............ . ..... . 

ialt ..... . .. . ..... . ... . .... . .......... . .. . 

De 30 compagnier: skippere ................. . 
højbådsmænd . . ........... . 
fra skibmænd til tambur og 
matroser ... . .... .. ...... . 

ialt ................. . ................... . 

100 

31/2 

118 

75 

196 1/2 

45 1/2 
26 

203 1/2 

275 

Det gav ialt 590 huse, der nu skulle fordeles som oven
for nævnt med 23 7 huse til befalingsmænd, tøjhusfolk og hånd
værkere, og de resterende 353 huse skulle tildeles bådsfolkene 
efterhånden som de blev ledige. 54 

Samtidig med denne oversigt blev der imidlertid også givet en 
»extract over årstjenere, som findes i tjenesten d. 21/3 1696«, og 
det er ganske interessant at sammenligne denne med beboerne i 
Nyboder, for at se hvor mange af dem der var plads til i Ny
boder. 

56 skippere med 14 huse i Nyboder 
30 højbådsmænd med 14 huse i Nyboder el. 28 halve huse 
30 højbådsmændsmater 
30 skibmænd og 30 skibmandsmater 
8 9 quartermestre 
30 sergeanter 

5 trommeslagere 
24 profossvende 

726 bådsmænd med 353 huse i Nyboder til bådsf. i det hele 
taget 

1050 ialt 

Naturligvis voldte omflytningen af tøjhusfolkene kvaler. 
Måtte de tage panelværk i stuen og skurene i gårdene og andet 
lignende som egentlig ikke vedkom huset med sig? Dette fik de 
lov til, men alligevel var de utilfredse med tilstanden i de nye 
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54. Husbog 1697 og Søet. I, 
5 Inclk. sager 1696 
d. 28/ 3 nr. 46. 
55. Ordrebog 1696 d. 14/ 5, 
23/6 og 15/ 9. 
56. Kane. inclk. 1696 
d. 21/10 nr. 95. 
57. Husbog 1697 (bd. 5) 
og 1698-1720 (bd. 6). 

huse, som de skulle flytte ind i, og i flere af husene var der 
endnu ikke sat skillerum op, men også dette fik inspektøren lov 
til at lade udføre. 55 

Når Nyboder ikke kunne rumme alle, måtte man søge andre 
veje, og en af dem var, at flytte en del søfolk ud samlet et andet 
sted i landet. Derfor nedsattes i 1696 »den mønske kommis
sion«, hvis formål var at søge at indrette en koloni af søfolk på 
Møen, men dette skal vi senere vende tilbage til. 56 Endelig kom 
ændringen af beboerforholdene i Nyboder også til at betyde, at 
der kom til at opstå specielle dele af Nyboder forbeholdt hen
holdsvis tøjhusfolkene og håndværksfolkene ved siden af læn
gerne til bådsfolkene. Man kan ikke nægte, at det bragte en vis 
orden i beboelsen, hvilket desuden også forårsagede, at Nybo
ders inspektør nu måtte indrette to nye inventariebøger til de 
førnævnte huse. Om så denne nye orden har givet lige så hygge
lige samarbejdsforhold som før er vel et andet spørgsmål. 

Det er imidlertid en sag at udfærdige planer på papiret og en 
anden at udføre dem i praksis.57 Hvis vi ser på husbøgerne for 
1698 finder vi, at tøjhusfolkene bor som planlagt i Tulipan
længen, Elefantlængen og Haregaden, men kun i 15 huse i Timi
angaden, hvilket giver ialt 99 huse, idet Tulipanlængen nr. 1 var 
uden beboer, og det samme gælder Timiangade nr. 16. Her pas
ser tallet således til tøjhusfolkene, men mærkeligt nok bor der 
blandt disse også 5 chaluproere i Haregaden. 16 af husene var 
udelte, og her boede naturligvis arkelimestre, og i de delte huse 
til to familier boede der 6 arkelimestre, 23 underarkelimestre, 4 7 
arkelimestermater og 85 bøsseskytter. 

Også håndværkerne havde fået deres specielle del af Nyboder 
at bo i, idet de havde faet tildelt hele den østlige gruppe af læn
ger. Kun to af husene var hele huse, nemlig nr. 1 i Hindegade og 
nr. 1 i den nybygte længe, medens resten af husene var delt til to 
familier. Det gav imidlertid kun 92 huse ialt, hvorfor de sidste 8 
huse af de lovede 100 var fordelt rundt om i Nyboder som halve 
huse. Håndværkerne havde således faet halve huse i de midterste 
længer i Kamelgade 5, 16 og 1 7, Rævegade 33, Enhjørnegade 8, 
15 og 32, Bjørnegade 22_ og i Løvegade 2 og 21, samt i de vest
lige længer i Meriangade 2 og 25, Balsamgade 5, Rosengade 4 og 
Lavendelgade 9. I Kamelgade nr. 16 var deriøvrigt begge halv
dele af huset, og det giver ialt 16 halve huse, og dermed 100 
huse ialt, som de havde faet løfte om. 

De resterende gader var da overladt bådsfolkene, men vi kan 
desværre ikke give nogen detaljeret oversigt over, hvorledes de 
fordeler sig, da husbøgerne af en eller anden grund kun angiver 
titler til beboerne i de 8 af-gaderne, medens de er helt udeladte i 
de øvrige 6 gader. Vi ser dog, at 71 af husene er udelte, og bort
set fra 16 af disse huse, hvis beboeres titel vi ikke kender boede 

67 



der i disse hele huse 5 officerer, 33 skippere, 15 højbådsmænd 
samt 1 quartermester og ejendommeligt nok også 1 matros. 

Hvis vi blot ser på de 8 gader, hvor beboerne er angivet med 
titel, fordeler beboerne sig således: 

Kaptajner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
skippere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
højbådsmænd og -mater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
quartermestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
skibmænd og -mater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
matroser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 
sandbådmænd, prammænd, chaluproere . . . . . . . . . . . . . 76 
andre........................................ 67 

Desuden er der blandt disse nævnt 1 graver på skibskirkegår
den, 1 klokkevagt, 1 person, der får livsbrød, d.v.s. får lov at bo 
i huset til sin død uden at gøre tjeneste, samt 1 person, der be
tegnes som »forrykt« og endelig 1 person, der skal ud til Påske. 

Til sidst må nævnes, at man i 1698 endnu udbyggede nogle af 
de ødelagte huse. I Elefantstræde havde der således tidligere 
været 26 huse, men endehuset nr. 26 »var i belejringens tid 
ruineret«, d.v.s. under svenskekrigene 1658-60. Vi fandt ganske 
vist endnu i 1670 navn på en beboer af huset, men fra begyndel
sen af 1670erne betegnedes huset dog som nedbrudt. Dette hus 
blev der i 1698 givet tilladelse til at genopbygge, og udgiften 
hertil blev anslået til 400 rdl. 58 I samme brev blev der også givet 
tilladelse til genopbygning af de to nedbrudte huse i Løvegaden 
nr. 17 og 18. Der nævnes, at de var skødet til en enke, og de 
måtte derfor købes, men til det hele beregnedes blot 7-800 rdl. 
Commissariatet havde bedt om at måtte tage pengene til disse 
ting fra »forsømmelsesbøssen«, men det modsatte søkrigskancel
litet sig, idet man fremførte, at »bøssen ej for meget må blottes, 
siden Kongen alvorligen vil, at den ej anvendes til andet end til 
bådsfolkenes subsistence«. 59 

Man må sige, at der under Christian V's regering var sket 
store ting for Nyboder. Husene var blevet grundigt reparerede 
og der var tilmed bygget nye huse, og størstedelen af husene var 
blevet delte til to familier, således at der tilmed i de allerfleste af 
disse var opført skillerum til deling af huset. Desuden havde 
Nyboder fået sin egen inspektør og beboerne var blevet fordelt 
efter deres tilhørsforhold, således at også alle søetaten uvedkom
mende var kommet bort fra Nyboder. Endvidere var der opført 
sprøjtehus og en vagtbygning, hvorved der var kommet faste 
vagter i Nyboder. 

Under Christian V var der således skabt ordnede forhold i 
langt større udstrækning end man tidligere havde kendt. 

68 

58. Kane. inclk. 1698 
d. 25/6 nr. 306. 
59. Kane. inclk. 1698 
d. 2/7. 



1. Ordrebog 1697-1705 
d. 13/9 1698. 
2. Ordrebog 1697-1 705 
d. 9/ 8 1698 og Ordrebog 
1688-90 d. 19/ 6 1689. 
3. Søet. XVI Embeds. o.a. 
I. arkiver, 15 Dreyers 
regnskaber (siden kaldt 
Dreyers regnskab) 1687-92 
d. 24/ 11 1688 og 1693-94 
d. 23/ 10 1694. 

V. De hvid-røde længers 
indretning 

Christian IV havde ved anlæggelsen af Nyboder virkelig skabt 
nogle boliger, der nok kunne tiltrække datidens bådsmænd. Han 
havde med de foreliggende muligheder søgt at give sine folk en 
form for tryghed og tilfredshed i tjenesten ved også at tænke på 
deres familier og boligforhold. Formålet havde nok været at få 
samlet en gruppe mennesker, der altid kunne være til rådighed 
for flåden, men ved at give bådsfolkene gode levevilkår kunne 
han også knytte dem fast til flåden. Han oplevede vel at se stør
stedelen af det Nyboder, han havde tænkt sig, færdigbygget, 
hvorved han havde fået etableret en helt ny og særegen bydel. 
Krigen i Christian IV's sidste år og de senere krige og finansnød 
gav imidlertid problemer, der også kom til at sætte sit præg på 
Nyboder, og ikke alle, som i de følgende år var blevet sat til at 
tage sig af Nyboder forstod vel fuldtud værdien af denne ene
stående bydel, der her var skabt for Holmens faste stok. 

Nedgangstider og opgangstider vekslede også for Nyboder, og 
det kunne ofte byde på vanskeligheder at vedligeholde bygnin
gerne. Tilmed var der perioder, hvor mange fremmede flyttede 
til de eftertragtede boliger, og Nyboder blev overbefolket. 

Gaderne havde allerede under Christian IV fået navne og 
husene havde fået numre, og takket være de under Christian V 
udførte reparationer kan vi af regnskaberne få fastslået hvordan 
numrene var anbragt i de forskellige gader. Ganske vist stammer 
disse regnskaber fra en tid, hvor nogle af husene var nedbrudt 
i de østlige længer for at give plads til Kongensgade, men da 
numrene her ikke blev ændrede før i 1698 viser det tillige, hvor
ledes de har været fra begyndelsen. 1 Vi ser således fra regnska
berne, at Kattegades gavle mod Øst til Kongensgade lå ved hus
numrene 22 og 12, hvilket vil sige, at numrene er begyndt med 
nr. 1 mod Vest. 2 Desuden finder vi, at der var et plankeværk 
mellem Kattegade nr. 22 og Pindsvinegade nr. 12 samt mellem 
Kattegade nr. 33 og Pindsvinegade nr. 1.3 Det betyder for det 
første at numrene også i Pindsvinegade er begyndt mod Vest, 
men desuden at numrene for begge gaders vedkommende har 
haft nr. 1 mod Vest i den nordlige længe på gaden, hvorefter 
numrene er gået mod Øst og ved gadens østlige ende er fortsat 
fra Øst mod Vest på de sydlige længer. Vedrørende dette er 
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Kaningade noget særligt på grund af den store afstand, der har 
været mellem de nordlige og sydlige længer, der blev kaldt hen
holdsvis Kaningade på solsiden og Kaningade på mørkesiden, 
idet begge længer har haft numre fra 1 til henholdsvis 13 og 
til 12. 

Går vi herefter til de midterste længer finder vi i regnskaber
ne, at i Hjortegade havde nr. 11 gavl mod Borgergaden, altså 
mod Øst, og samme hus havde plankeværk til Løvegaden nr. 
14.4 Da der var 25 huse i Løvegade med 13 huse i den nordlige 
længe og 12 i den sydlige længe må numrene her således også 
være begyndt i den nordlige længe. Derimod ser vi, at der har 
været et plankeværk mellem Løvegade nr. 1 og Bjørnegade nr. 1, 
hvorfor Bjørnegades numre således er begyndt i den sydlige 
længe mod Vest. 5 Videre har vi et plankeværk mellem Bjørne
gade nr. 29, vestgavlen i den nordlige længe, og Ulvegade 
nr. 33, således at Ulvegades numre atter er begyndt i den nord
lige længe. 6 
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7. Dreyers regnskab 
1693-94 d. 9/7 1694 
og 1687-92 udg. f. 
1689 og d. 24/ 11 1688 
samt Ordrebog 1691-92 
d. 27/ 3 1691. 
8. Ordrebog 1688-90 
d. 22/2 1690. 
9. Ordrebog 1693-96 
d. 8/7 1696 og 
Dreyers regnskab 
1697-1705 for 1698. 
10. Dreyers regnskab 
1687-92 d. 20/3 1687 og 
1693-94 d. 23/12 1694. 
11. Ordrebog 1697-1705 
d. 16/10 1697. 
12. Dreyers regnskab 
1687-92 for 1687. 

De øvrige gader i de midterste længer havde ligeledes nr. 1 i 
den nordligste længe mod Vest, hvilket ses af plankeværker mel
lem Ulvegade nr. 1 og Enhjørningsgade nr. 37, mellem Enhjør
ningsgade nr. 1 og Rævegade nr. 41, mellem Rævegade 21, der 
var gavlhus mod Borgergaden og Kamelgade nr. 24 samt mel
lem Kamelgade nr. 1 og Haregade nr. 48. 7 Til sidst er der imid
lertid den nordligste længe, Elefantgaden, hvor vi finder et plan
keværk mellem Haregade nr. 1 og Elefantgade nr. 25, således at 
numrene i denne gade er begyndt mod Øst ved Borgergaden. 8 

Går vi videre til den vestligste gruppe af gader i Nyboder fin
der vi regnskab for reparationer af rendestenskisterne mellem de 
midterste længer og de vestligste længer, som viser, at der har 
været rendestenskister mellem følgende huse, der har ligget 
overfor hinanden: sydligst fra Løvegade 1 til Rosengade 26, fra 
Bjørnegade 29 til Nillikegade 26, fra Ulvegade 1 til Balsamgade 
26, fra Enhjørningsgade 1 til Salviegade 26, fra Rævegade 1 til 
Krusemyntegade 26 og fra Kamelgade 1 til Meriangade 26. 9 Det 
vil sige, at i alle de nævnte gader begynder numrene i gaderne 
med nr. 1 i den sydligste længe mod Øst. Videre nordpå har vi et 
plankeværk mellem Meriangade 26 og Timiangade 14, hvoraf 
ses, at i Timiangade begynder numrene i stedet for i den nord
lige længe mod Vest, og da vi har et plankeværk mellem Timian
gade nr. 13 og Tulipangade nr. 1 begynder numrene i Tulipan
gade atter mod Øst. 10 Endelig mangler vi den sydligste længe, 
Lavendelstræde, hvor vi må nøjes med en oplysning om, at der i 
skolen, som ligger i numrene 11 til 13 findes en dør ud til 
Broen. 11 Da vi imidlertid desuden f'ar at vide, at sprøjtehuset er 
opsat ud for nr. 11, synes det rimeligt, at sprøjtehuset må stå 
nærmest den centrale gade i Nyboderkomplekset. 12 Det vil sige, 
at numrene her også begynder mod Vest. 

Sammenfattende kan det da ses, at alle gadenumrene i den øst
ligste gruppe ser ud til at begynde i den nordligste længe mod 
Vest ved Borgergaden, idet dog hertil må føjes, at vi helt savner 
oplysninger fra Kaninstræde og Hindestræde. For alle de andre 
længer begynder numrene for de allerflestes vedkommende ud til 
Broen eller Adelgaden, således at de for gaderne i den midterste 
gruppe begynder numrene i den nordligste længe mod Vest og i 
den vestligste gruppe begynder numrene i den sydligste længe 
mod øst. Vi fandt imidlertid nogle ejendommelige undtagelser, 
nemlig Bjørnegade, Elefantgade, Timiangade og Lavendelstræde. 
Nogen fornuftig forklaring på dette forhold er det vanskeligt at 
give. 

Når vi nu har talt om gadernes navne og numre er det vel 
også på sin plads at berøre selve betegnelsen stræde eller gade. 
Det er ikke klart at se hvornår den ene eller den anden beteg
nelse skal bruges. Tilsyneladende var betegnelsen stræde det 
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almindelige i de første årtier, og efterhånden vinder betegnelsen 
gade hævd, men nogen fast overgang kan ikke ses, idet man 
ingen steder kan sige, at nu går man over til den nye betegnelse. 
Dog ser det ud til at gaderne i den vestlige blok af længer længst 
har beholdt betegnelsen stræde, således at der f.eks. i det samme 
år og i de samme regnskaber kan stå Balsamstræde og Ulvegade, 
hvad der så end har betinget forskellen i betegnelse. 

Lad os imidlertid gå over til at se på de enkelte huse. Arkitek
ten Hans Steenwinckel havde tegnet nogle gode boliger, hvis 
modulsystem vel har haft sammenhæng med bindingernes 
bredde. Målene kan vi se af den bevarede længe. Forstue og køk
ken lå i forlængelse af hinanden og havde en bredde på ca. 1,9 
meter. Forstuen optog da ca. 1,5 meter i dybden og det bagved 
liggende køkken var på ca. 3 meter. Ved siden af disse lå den 
store stue, der gik fra den ene ydervæg til den anden, altså ca. 
4,5 meter, og i bredden var den to gange 1,9 meter, nemlig ca. 
3,8 meter. Også det bagved liggende kammer gik fra ydervæg til 
ydervæg og havde en bredde af ca. 1,9 meter. Loftshøjden var 
overalt ca. 1,9 meter. Det var således en lille lejlighed på godt 
34 m2, men hertil må føjes den bagvedliggende gård, der var 
knap 6 meter dyb og omgivet af plankeværker til nabo og genbo, 
hvorved der opstod et frit areal på ca. 45 m2, hvor der dog ofte 
var anbragt et eller flere skure, nemlig bl.a. et skur til Jokums
spanden. 

Lys og luft var der, og fra de senere reparationer kender vi til 
en hel del detailler fra huset. Maleren fik således instruktion i at 
male to gange med »god rød oliefarve« til gaden to halve døre 
med karme, to dobbelte og en enkelte vindueskarm med poster, 
skodder og lister både indvendig og udvendig, samt til gården 
ligeledes med rød maling to halve døre samt en dobbelt og en 
enkelt vindueskarm. Desuden skulle han med hvid oliefarve 
male vinduesbeslagene og vinduesjernene, og på den øverste 
halvdel af hver gadedør skulle han male husets nummer. Alt træ
værket har således været rødt, og fra andre regnskaber får vi at 
vide, at husvæggene har været hvidkalkede. Vi får tilmed end
videre at vide, at maleren ved hushjørnerne skulle påmale navne 
på gaderne. 13 

De rødmalede gadedøre og gårddøre var af fyrretræ, medens 
dørkarmene var af eg. Derimod var både alle døre og karme 
mellem stuerne af fyrretræ. Vi får endvidere at vide, at vindues
karmene og rammerne var af egetræ, og hvert vindue angives til 
at være fem ruder høj og fire ruder bredt. 14 Andetsteds får vi at 
vide, at ruderne er lagt i bly. 15 Til vinduerne var iøvrigt vindues
skodder, dobbelte og enkelte, med jernhåndgreb. Det kan i 
denne forbindelse nævnes, at vagthuset til Corps de Garde åben
bart har været noget fornemmere, idet man her får opgivet vin-
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Tegning af den bevarede lange 
(Nybodm Mindestuer) set fra 
gdrden. (Tegnet 1981 af 
ar/eitekt M.A.A. Asger 
Barfod). 

duer på henholdsvis 6 ruder i højden og fire i bredden samt på 6 
ruder i højden og 5 ruder i bredden, nemlig to af hver. 16 Hertil 
føjer snedkeren den oplysning, at de dobbelte egevindueskarme 
til Corps de Garde var 7 quarter høje og 7 1/2 quarter brede 
»med behørige rammer«. 17 

Fra en snedkerregning fra 1672 rar vi forskellige oplysninger 
om det indre af huset. 18 Her omtales således reparation af en luge 
til loftet, en stige til loftet og to hængsler som trappen hænger i, 
og desuden omtales reparation af en hylde i stuen. Når dette er 
noget, som søetaten skal betale kan det vel regnes som et fast 
inventar i huset. Også om gården far vi lidt at vide, idet der her 
nævnes en dør og luger for skuret samt en dør i plankeværket til 
brønden. Hvad det imidlertid er for en brønd står ikke helt klart. 
Endelig nævner han »to store brædder brugt til de to vindues
skodder til gården at løbe udi«. 
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Gulvene i husene nævnes ikke, men samme snedker omtaler 
dog, at han har anvendt brædder til »at lægge under gulvene i 
kammer, forstue og køkken. Oplysninger om gulve er i det hele 
taget sparsomme, men vi får dog andetsteds at vide om Enhjør
negade nr. 4, at »gulvet i forstuen er forhugget«, og det må vel 
tyde på et plankegulv. 19 Ligeledes hører vi i forbindelse med en 
reparation i Rosengade nr. 6, at »murstengulvet for fyrstedet er 
borte«, men at der ved køkkenets åbne ildsted har været mur
stensgulv forekommer særdeles naturligt, og det behøver derfor 
ikke at sige noget om gulvene i de øvrige rum. 20 Endelig nævner 
den ovennævnte snedkerregning fra 16 72, at han har brugt 
brædder til et skillerum i kammeret, men vi får i det hele taget 
yderligere oplysninger i forbindelse med den senere deling af 
husene og når beboerne skal flytte. Således erfarer vi, at nagel
faste hylder og skabe, der er slået på plankeværk og mure, ikke 
må fjernes af de udflyttende, selvom de nye beboere ikke kan 
betale derfor. 21 Det fremgår vel heraf, at det egentlig ikke er 
noget, som har været fast inventar i huset, men som åbenbart 
har været forholdsvis almindeligt at opsætte for en del familier. 
Ligeledes nævnes i 1696, at tøjhusfolkene, der skal flytte, ikke 
må medtage panelværket i stuen, skurene i gården og andet lig
nende, som egentlig ikke vedkommer husene. 22 

Hvorledes stuerne opvarmes omtales ikke direkte, men da 
ovnen i køkkenet har stået midt i huset ved væggen til stuen var 
det vel ikke utænkeligt, at der til skorstenen har været knyttet en 
ovn på den anden side af væggen. Vi får lidt at vide om det, da 
husene skal deles, idet en murer i 1694 oplyser, at da den store 
stue er blevet delt med en skillevæg gennem stue, så der er frem
kommet en lejlighed til gaden og en til gården, har han opført en 
liden skillerumsmur mellem begge kakkelovnene, og man må vel 
da gå ud fra, at der kan have stået en enkelt kakkelovn i det 
udelte hus. 23 

Husene var oprindelig tænkt som huse til en familie, men dels 
var de så tiltrækkende, at mange beboere fristedes til at tage 
familie til sig eller leje ud til andre, og dels gjorde udviklingen af 
flåden og søetaten som sådan i 1660erne og 1670erne at søeta
ten selv placerede to familier i flere og flere huse for at få an
bragt dem. Derfor ser vi en tiltagende deling af husene især un
der Christian V. 24 

Af de 565 beboede huse var der således blot 37, som var delt 
til to familier i 1667, men kun 7 år senere var knap 42 % af hu
sene delte. Søetaten havde derimod ikke råd til samtidig at op
føre skillerum mellem de to familier, som fik tildelt samme hus, 
hvilket jo nok kunne give sine vanskeligheder. Derfor foreslog 
inspektør Dreyer da også i 1688 om han måtte lade opsætte 
vægge i stuerne og han begrundede det meget naturligt med, at 
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når stuen »ej er afdelt med skillerum, hvorved megen uenighed 
imellem dem begås, og tid efter anden begæres at måtte få ad
skilt«, så beder han ydmygst, at han må lade de uadskilte huse 
afdele. Svaret blev imidlertid, at han måtte vente til »den udvor
tes reparation er fuldfærdiget«. 25 Først i 1693 fik han ordre til, at 
hvor der bor to i husene uden skillerum skal disse huses gade og 
nr. noteres, og der skal gøres anstalt til at skillerum opsættes. 
Desuden skulle de, der har boet længst i huset bo til gaden og de 
sidst ankomne til gården. 26 Særlige forhold kunne dog gøre, at 
skillerummene blev sat hurtigt op, som da snedker Christopher 
Krause fik skillevæg i Lavendelstræde nr. 6, da »den anden mand 
og quinde, der i huset bor, er noget uregerlig«. 27 

Mange skippere og andre veltjente søfolk fik imidlertid lov til 
at blive boende i udelte huse, og nemt var det som nævnt ikke at 
få bevilget de fornødne penge til at sætte skillerum op. Derfor 
kunne inspektør Dreyer da i 1697 udarbejde en fortegnelse over 
51 huse i Nyboder, der beboedes af to familier, men endnu ikke 
var afdelte med skillerum. Det var i plantegaderne mod Vest ialt 
17 huse, nemlig Lavendelstræde 2 og 3, Rosenstræde 14, Nillike
stræde 18, Balsamstræde 15 og 17, Salviestræde 15, 16 og 21, 
Krusemyntestræde 7, 18 og 23, Merianstræde 1, 20, 24 og 26 
samt Timianstræde 17. I de midterste længer var det ialt 25 huse, 
nemlig Hjortestræde 2 og 6, Løvestræde 1, 7, 10, 13, 16 og 19, 
Bjørnestræde 3 og 29, Ulvestræde 5, 13 og 27, Rævestræde 12 
og 39 samt Kamelstræde 7, 9, 10, 28, 30, 33, 36, 41, 43 og 45. 
Endelig var der i de østlige længer 9 huse, som ikke havde fået 
skillevægge, nemlig Hindestræde 3, Kaninstræde på mørkesiden 
3, 5 og 11 og på solsiden 3, Pindsvinestræde nr. 12, 16 og 24 
samt Kattestræde 1. 2s 

Nogle steder havde beboerne selv klaret adskillelsen på mere 
eller mindre heldig måde. I Meriangade 8 fandt inspektøren såle
des i 1693, at huset »var ikke som andre huse lige afdelt, men på 
en sær måde, så den ene har al stuen og den anden kammeret 
med indgang fra gaden, men ingen indgang eller dør fra kamme
ret og igennem stuen til køkkenet eller skorstenen«. 29 Dette blev 
naturligvis rettet, da en ny beboer netop skulle flytte herind. Der 
blev sat skillerum af norske fyrrebrædder op både i stue og kam
mer, og der blev sat de sædvanlige døre i mellem stue og kam
mer samt mellem stue og køkken. Gadedøren i kammeret blev 
muret til, og i stedet for blev der, som ved de andre huse, sat et 
vindue af egetræ. En anden knap så ejendommelig deling fandt 
inspektøren i Rosengaden 18 i 1695, hvor huset var delt »tvært 
over i dybden i stedet for på langs. Derfor har der i gården været 
opbygget et skur med en skorsten, der er muret med ler og er 
faldefærdig«. 30 Her omtales ikke døre i muren, så beboerne i 
kammeret har åbenbart haft mulighed for at gå gennem stuen til 
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køkken og gadedør. Også dette blev selvfølgelig rettet i overens
stemmelse med de andre delte huse. 

Ved et eftersyn i 1693 fandt inspektøren iøvrigt andre spe
cielle konstruktioner, som beboerne selv havde iværksat, men 
som de også selv fik lov til at betale for at få rettet, så husene 
kom til at ligne de øvrige. I Løvestræde nr. 12 var der i skille
rumsmuren mellem stue og forstue lavet et hul til et lille vindue. 
Det kostede 3 mark at få tilmuret igen, men det kan vel siges at 
være nok så praktisk en indretning. I samme gade nr. 15 var 
»opmuret en brøggerpande hvor over er brudt hul i fyrstedet og 
på skorstenen. Gårddøren er løstaget og sat højere op, det neder
ste stykke af samme dørkarm er afbrudt og borte. Uden gård
døren er sat et fjelleskur op mod taget, som ikke er gavnligt for 
tagets skyld, og er brødt en sten i tagskægget«. Det var en større 
ændring, og den kom da også til at koste beboerne 3 rdl. og 3 
mark at få sat i stand igen. Desuden var der i nr. 25 i samme 
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gade sket det, at det gamle vindue i kammeret var flyttet, »og 
hullet muret til med ler, og er der brudt hul til et andet vindue i 
muren«, men hvorfor det var lavet er det vanskeligere at se en 
grund til.31 

Af en noget lignende karakter må vel regnes den sag, som 
inspektøren fremdrog i en skrivelse af 8/5 1695:32 »Som en del 
af de i Hs. kgl. Maj.s Nyeboder boende søfolk bortlejer til andre 
deres loftromme og nogle af de samme bryder her og der tag
stene løse i taget, hvor dem belejligt synes, andre sætter stænger i 
jorden og op imod taget som støcker og binder derpå reb eller 
liner til at hænge klæder på at tørre, hvilke klæder af vinden 
føres hid og did, og i så måde med stængerne og løsner en del 
tagstene i taget så vel til gaderne som til gårdene, nogle andre 
omgås uskikkelig med døre at islå, så karmene i muren løses, at 
hvis murstene, som er muret oven for dørkarmen mangesteds 
udfalder«. Det var jo en vældig svada inspektøren her fik afleve
ret, og de pågældende fik da også at vide, at det hele blev repare
ret på deres bekostning, idet man ganske simpelt fratrak det i 
deres gage. 

Man kan iøvrigt ikke nægte, at Henrich Dreyer lige fra sin til
træden som inspektør i Nyboder i 168 7 virkelig gjorde et stort 
arbejde for at få husene sat i stand og for at vedligeholde dem. 
Allerede det første år var hans opgave ifølge instruktionen til 
ham at reparere husene etapevis gade for gade. I 168 7 nåede han 
gennem 133 huse med små og store reparationer, i 1688 flere 
end 300 og i 1689 og 1690 fulgte omtrent resten af husene. 
Herefter var det hovedsagelig de tilbagevendende reparationer, 
der optog budgettet. Det var i stor udstrækning reparation af 
plankeværker, som blæste om i de tilbagevendende storme, og da 
Tøjhusets folk skulle flytte begyndte eo ekstra gennemgang af de 
huse, de skulle flytte ind i, og i 1698 erklærede han med stolthed, 
at »Elefantlængen og Tulipanlængen, som nu af Tøjhusfolkene 
beboes, er nylig reparerede, så de nu er så gode som nye huse«.33 
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VI. Plantegadernes beboere 

Som det er fremgået af det foregående var det gode boligforhold 
for datidens bådsmænd, og vi kan nu se nærmere på udnyttelsen 
af husene ved at følge dem fra hus til hus og fra gade til gade. 
Lad os begynde med gaderne fra Nord i den vestligste blok af 
huse. 1 

Den nordligste gade, T 11/ipanstræde, blev som tidligere nævnt 
hårdt ramt, da krudtbrænderens hus sprang i luften i 1658. I 
1661 beboedes kun to af husene, men i 1669 var dog 11 af dem 
atter i anvendelse. I både nr. 1 og nr. 2 boede da i hvert af dem 
to rebslagere alene i hver sit hus, men efter 16 77 blev de delte til 
to familier i hver. Foruden disse huse var også nr. 6 og nr. 11 
enfamiliehuse, men udviklingen gik som før omtalt i retning af 
at husene blev delt for at skaffe fornøden plads til alle bådsfol
kene. Efter 1680 er da alle husene i Tulipanstræde blevet delt til 
at have to lejligheder hver. En anden udvikling i 1670erne, som 
vi senere skal komme ind på, var at man søgte at holde uved
kommende, der ikke havde tilknytning til søetaten, ude af Nybo
der. I nr. 6 boede således en soldat Peder Olsen, der tilmed 
havde to karle i huset, hvorfor han blev udsagt, så bådsmanden 
Niels Hansen Frederikstad kunne flytte ind den 13. september 
1671. Også i nr. 7, hvor Sara Ditloff havde huset to soldater, 
blev udsagt, og her fik to af Holmens follc den 12/9 16 71 huset 
til deling. I nr. 8 havde boet en trommeslager og en soldat, og 
disse to måtte vige for to ruhuggere fra den 10/9 1671. 

Tulipanstræde nr. 9 havde en mere omtumlet skæbne. I 1669 
boede visitør Jens Jensen i huset, men i 1674 blev denne udsagt 
og huset delt til to. De nye beboere har vel boet der til 1681, da 
Mathias Throelsen Marstrand og Berent Jansen v. Enckhuysen 
flyttede ind. Den sidste afløstes af forskellige andre, af hvilke den 
sidste i 1689 var Joen Joensen Fridrichstad. Grunden til de hyp
pige skifter kan måske forklares ved den påtegning, der for dette 
år står i hus bogen, nemlig at Marstrand »kom ud af huset for han 
holdt horehus«, og om den anden beboer står blot, at »han oplod 
godvillig huset«. Den ene af de nye beboere blev da Gudfast 
Rasmussen. Tulipanstræde nr. 10 blev delt i 1673, og fra nr. 11 
blev en borger fra København Simon Poulsen udsagt i 1671, 
hvorefter huset blev overtaget af løjtnant Cornelis van Dam. 
Han var dette år blevet løjtnant i årstjeneste efter at have været 
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løjtnant i månedstjeneste siden 1657. 1675 blev han kaptajnløjt
nant, men døde i januar 1677 og blev begravet i Holmens kirkes 
urtegård, medens hans enke en kort tid forblev boende i huset i 
Tulipanstræde. 2 Hun døde 1680, hvorefter huset blev delt til to 
familier. 

Hidtil havde Tøjhuset haft dispositionsret over numrene 3, 7, 
10 og 11, men i 1688 besluttedes det, at hele Tulipanstræde 
skulle overlades til Tøjhuset. Alle husene skulle derfor efterses 
og repareres, men det tog sin tid, og først i 1696 foregik omflyt
ningen fra andre gader til bl.a. Tulipanstræde. De nye beboere 
var dog ikke tilfredse med indretningen, og i 1697 måtte murer
mester H. Ernst konstatere følgende uregelmæssigheder ved 
husene: 3 

Nr. 1 var skillerummet mellem stue og kammer helt borte. 
Nr. 2 var blevet afdelt med klinede vægge og skillerummene 

mellem stuerne og kamrene var helt borte. 
Nr. 3 var skillerummet mellem de bagerste kamre helt borte. 
Nr. 4 var kammerskillerummet borte. 
Nr. 5 var blevet helt forandret, så man både måtte flytte skille-

rum, skorsten og døre. 
Nr. 6 og 7 skulle kammerskillerummene fornyes. 
Nr. 8 var kammerskillerummet klinet. 
Nr. 9 måtte der sættes nye skillerum op i stue og kammer. 
Nr. 10 var skillerumsmuren mellem nr. 10 og nr. 11 af bræd

der og »ved 4 alen helt borte« og kammerskillerummet var borte. 
Nr. 11 var skillerummet i stuen klinet, hvorfor det måtte laves 

af brædder, som i de andre huse, og kammerskillerummet til 
gaden var helt borte. 

Der har sikkert været et muntert leben i Nyboder, da omflyt
ningen foregik i 1696, men beboerne i Tulipanstræde er dog 
næppe flyttet ind så omgående, i hvert tilfælde har alle de nye 
beboere først få.et husbreve fra den 11/10 1698. Kun nr. 1 var 
uden beboere, og i de øvrige boede der nu 1 arkelimester, 4 
underarkelimestre, 5 arkelimestermater og 10 bøsseskytter. 

Den følgende gade fra Nord i den vestlige blok af huse var 
Timianstræde. Her skulle den ene længe overtages af tøjhus
folkene, men i forvejen boede der allerede en hel del i denne 
længe. Ikke færre end 10 af husene var således i 1681 beboet af 
tøjhusfolk. Tøjhuset fik husene fra nr. 1 til nr. 16, medens Hol
mens folk blot beholdt numrene fra nr. 17 til nr. 26, d.v.s. at tøj
husfolkene fik tre af husene i den sydlige længe også foruden 
hele den nordlige længe. Desuden finder vi, at halvdelen af 
husene var udelte helt indtil 1680erne, men lad os se lidt nær
mere på de enkelte huse og deres beboere. 

Under uvejr gik det ofte ud over Nyboders tagsten og planke
værker. Derfor var det ikke noget særsyn, da inspektøren i maj 

79 



1697 fik tilladelse til at måtte forny plankeværket ved Timian
stræde nr. 1, idet, som han skriver i sin ansøgning, at det »i sid
ste hårde vejrlig var nedfalden, og da der ved samme hus mellem 
længerne i gården står et plankeværk, som er ganske brøstfældig 
og stolperne forrådnet«. I nr. 2 boede constabel Børge Oelsen, 
der døde den 28/12 1677, hvorefter enken fik bevilget huset for 
»et nådsens år«. Hun fik således et år til at finde et nyt sted at bo, 
eller som det var ganske almindeligt, en ny mand. Dette skete 
netop her. Ligesom man kender fra præstegårdene på landet var 
det jo praktisk om efterfølger og enke giftede sig med hinanden. 
Efterfølgeren arkelirnester Ambjørn Helgesen giftede sig netop 
med Olsens enke. 

I Timianstræde nr. 3 blev konstabel ved voldene Michel Chri
stensen udsagt og den 28/8 1671 bevilgedes huset til de to rue
huggere Hans Hansen og Hans Oelsen Opland. Timianstræde 
nr. 4 var et af de huse, der med tiden overgik til Tøjhuset, men 
forinden måtte huset opleve en af disse småaffærer, der vel på en 
måde karakteriserer det efterhånden overbefolkede Nyboder. I 
1691 fik således Laurits Hansen Kiøbenhavn besked om at 
flytte fra huset »formedelst hans kone stedse øvede klammeri 
mod naboerne«, og i hans sted fik ruehugger Søren Jensen det 
halve hus, hvor han boede indtil han blev afskediget af tjenesten 
d. 23/8 1693 og undertømrermester Peter Carlsen v. Masterland 
overtog det. I det andet halve hus boede ruehugger Peder Jensen 
Kjøbenhavn indtil begge i 1696 måtte flytte til Løvestræde 14, 
da tøjhusfolkene overtog huset. 

I Timianstræde nr. 5 blev en konstabel udsagt i 1671 hvor
efter en bådsmand overtog det sammen med en sejllægger, og 
Holmens folk boede i huset indtil 1696, da den ene døde og den 
anden flyttede til Enhjørnegade 32. I nr. 6 finder vi i 1677 en 
quartermester Erich Knudsen, der avancerede til skipper. Huset 
blev siden delt og begge måtte flytte i 1695, da det blev over
taget af Tøjhuset. De følgende huse nr. 7 til 13 blev tidligt delte 
til to boliger og siden overtaget af Tøjhuset, medens nr. 14 først 
blev delt, da det overgik til Tøjhuset i 1696. I nr. 15 havde bøs
seskytter Gregorius Hansen Houland boet i huset siden 1664, 
men da huset siden blev delt kunne de to beboere ikke enes, og 
den ene flyttede efter ansøgning til Ulvegade 31 . 

Hvad der er sket med Timianstræde nr. 16 står ikke helt klart. 
I 1691 fik matros ved muddermøllen Niels Gundersen Kiøben
hafn af admiral Span tilladelse til at bebo huset alene fremdeles 
indtil videre, »såsom han daglig haver opvartning udi dele
haven«, men da Tøjhuset overtog huset og matrosen flyttede til 
Lavendelstræde 1 blev det ikke beboet og stod endnu i 1698 
uden beboer. 

Alle disse 16 huse blev som nævnt overtaget af Tøjhuset, me-
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dens de resterende 10 forblev ved Holmen. En bøssemager 
Hans Hvadtz, der havde boet i nr. 17 siden 1667, blev dømt i 
jern, men atter frigivet og i 16 71 antaget for bådsmand i Kon
gens tjeneste og fik fortsat huset at bo i. Vedrørende de øvrige 
huses beboere er der intet særligt at bemærke udover, at en 
quartermester og fire matroser i 1697 og 98 flyttede til Møen, 
hvor man netop var ved at indrette en koloni af bådsfolk, men 
dette foretagende vil senere blive berørt. 

Om Timianstræde kan man blot nævne, at denne gade natur
ligvis heller ikke kunne modstå stormens luner. Således gik det 
ud over tagene på nr. 12, 13, 18 og 25 i 1694, hvor 110 nye tag
sten måtte lægges på plads, og også plankeværkerne gik det ud 
over nu og da. Ved nr. 1, måtte det som før nævnt fornyes, men 
det gik også ud over nr. 26. Her skrev Nyboders inspektør, at 
det »mellem den 16. og 17. marts af den stærke storm var ned
falden, og da samme plankeværk stod på en gammel brøstfældig 
mur, som er ungefehr 1 1/4 alen høj, hvilket er at regne for et 
halvt plankeværk« så bad han om tilladelse til at rive det hele ned 
og sætte et nyt helt plankeværk i stedet. 5 

Det synes som om Merianstræde havde lidt fornemmere 
beboere. Her boede flere skippere, og indtil 1677 var kun 6 af de 
26 huse blevet delt til to beboere, men efter 1680 bliver alle 
undtagen et enkelt delt. Nr. 1 brugtes oprindelig af Tøjhuset, 
hvor en arkelimester boede under Den skånske krig, men da alle 
tøjhusfolkene blev flyttet overtoges huset af skipper Amon 
Wirack. Nr. 2 var et af de tidligt delte huse, men i nr. 3 boede en 
skipper Claus Lange, der havde hele huset. Han sejlede imidler
tid til Ostindien umiddelbart efter Den skånske krigs afslutning 
og huset deltes. I 1685 flyttede profos Arne Michelsen Rønne og 
profos Oluf Gundersen Loring ind i hver deres halvdel af huset. 
I nr. 6 boede en sandbådmand, der i 1697 flyttede til en bolig på 
Møen, og fra Merianstræde var der fire andre, der fulgte ham, 
nemlig en sandbådmand i nr. 22, en ruehugger i nr. 13 og to 
matroser i nr. 7 og 12. I nr. 7 havde iøvrigt inden husets deling 
boet en skipper Sifvert Nielsen Tved, der var skipper på skuden 
»Hvide Svane« fra 1675, og i de første fem år havde han ført 
skuden som quartermeste;. 6 Også i nr. 8 boede en skipper Hans 
Hansen Langeland, og da huset efter ham deltes til to personer 
måtte disse klare sig uden skillevæg. I nr. 11 kom det til hus
spektakler i 1679. Her boede Christopher Griming og quarter
mester Gabriel Bendixen, men sidstnævnte blev dømt til at 
flytte, »formedelst han med de andre ej kunne forliges«. 

Merianstræde nr. 15 var et udelt hus, hvor en bøsseskytter 
havde boet fra 1664. Han blev afløst af skipper Jacob Laursen 
Osmund, der siden 1675 havde været skipper på »Norske Løve« 
og således deltaget i slaget i Køge Bugt den 1. juli 1677 med 
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viceadmiral Span som chef. 7 Efter Den skånske krig flyttede han 
til Skipperboderne, og om dette nu skyldtes naboskabet i nr. 16 
får vel stå hen, men i dette hus havde der været temmelig livligt. 
Her boede Knud Andersen Bergen mod hvem der i 16 79 indgik 
følgende klage: »Såsom dagligen adskillige store klager indkom
mer fra Hs. kgl. Maj.s Nye Boder over en quindeperson navnlig 
Anne Andersdatter, som for hendes letfærdigbeds skyld skal 
være given navnet »Schon Anne«, hvorledes samme letfærdige 
quinde skal holde udi Kgl. Majestæts boeder et offentligt horehus 
så hun ej alene til slig letfærdighed skal lade bruge, men endog 
skal indtage andre af sin lige til sig og samtlige at holde et meget 
forargeligt og ublueligt levned, så at de fattige ærlige naboer og 
genboer derudover ej kan nyde og beholde gade og husfred, men 
må nat og dag leve udi stor frygt og rædsel inden deres døre og 
må og se deres døre og vinduer blive dem indslagne af en del 
canaljer, som om nattetider, ja endog ved højlys dag sig udi og 
ved samme hus lader sig finde«. Admiralitetets dom blev at 
bøsseskytteren måtte flytte »formedelst hans hustrus horeri« og 
hun selv blev anbragt i børnehuset. 8 Huset var delt til to fami
lier, men den anden beboer, en bådsmand, hører man intet om. I 
bøsseskytterens sted indflyttede en bådsmand på »Prins Jørgen«. 
Det kan næppe undre, at der har været liv i denne sømands
koloni, som Nyboder jo var, men af og til har man øjensynligt 
syntes at det gik for vidt, og derfor søgt at hæve moralen. 

I juli 1698 besigtigede bygmesteren iøvrigt de fire endehuses 
gavle i Merianstræde og fandt, at ved nr. 1 og 13 var gavlene 
flere steder brøstfældige, så adskillige sten måtte udskiftes, og 
ved nr. 14 dekreterede han, at 1/3 af muren måtte nedtages og 
fornyes, medens den fjerde gavl ved nr. 26 helt skulle nedbrydes 
og en ny opføres i stedet. 9 

Da Frederik III i 166 7 beordrede forfattet et inventarium over 
hvem der boede i husene var det åbenbart for at få lidt mere 
hold på, at husene blev benyttet efter hensigten. Alle beboere 
blev indkaldt til at møde med deres husbreve, d.v.s. de attester, 
der angav deres berettigelse til indflytning i huset. Ikke alle 
havde et, men hvis de ellers hørte til søetaten blev der da udfær
diget et nyt til dem gældende for den dato, hvor de havde an
meldt sig. Mere interessant er det imidlertid at se de husbreve, 
der stammede fra ældre tid og at få at vide, at beboeren havde 
boet der fra tiden før husbreve åbenbart blev almindelige. I 
Krusemyntestræde finder vi således to beboere, der havde en gan
ske god årrække bag sig i samme hus. I nr. 12 angav Jens Mad
sen Krog, at han havde boet i samme hus i 33 år. Da han an
meldte sig i 1671 vil det sige, at han havde boet der siden husets 
opførelse i 1638. Også beboeren i nr. 9 hørte til de ældre be
boere, idet bøsseskytter Rasmus Pedersen Y dstad i 16 71 an-
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meldte at have boet i det samme hus i 24 år. Der var i Nyboder i 
det hele taget mange trofaste beboere - også senere. I nr. 1 fin
der vi således højbådsmand Zacharias Isachsen Hougse boende 
både i 1681 og endnu i 1697, og det samme gjaldt højbådsmand 
Efuen Erichsen Nørre Espedal, der boede i nr. 19. 

De tørre notater i husbøgerne giver et lille indtryk af de både 
glade og sørgelige skæbner og af små og store begivenheder. I 
Krusemyntestræde nr. 7 boede således matros ved takelagen 
Niels Gulbrandsen. I husbogen står her: »nedfaldet på »Lovise« 
og slaget sig til døde den 8. august 1696. Enken gift sig med 
matros Knud Pedersen Yttergaat bevilges dette halve hus d. 
30/6 1697«. Også i nr. 13 boede en matros, der døde den 13/6 
1696 og her står: »enken opladt det til sin dattermand matros 
Jens Hendrichsen Kullen d. 10/4 1697«. 

I Krusemyntestræde nr. 15 måtte man ikke mindre end to 
gange opsige fyrværker Didrich Quast før han ville flytte, hvor
efter huset blev overladt til billedhugger Jens Andersen i 1672. 
Fra Krusemyntestræde flyttede iøvrigt fem mand til Møen i 
1697, nemlig to matroser og tre sandbådmænd. Ved denne tid 
var der desuden endnu tre huse, som var udelte. Det var nr. 1 og 
nr. 19, hvor de to før nævnte højbådsmænd boede, samt nr. 18, 
der beboedes af skipper Anders Rasmussen. Af beboerne i Kru
semyntestræde bør vel endnu omtales to mand, den ene på 
grund af sin profession, nemlig klokkevagten Aage Gundersen 
Bjørnegge, og den anden om hvem der står »nyder livsens brød«. 
Vi må antage, at det har været en gammel veltjent bådsmand, der 
har fået tildelt en art pension bl.a. i form af at få lov til at blive 
boende i huset efter sin afgang fra tjenesten. 

Heller ikke i Krusemyntestræde kunne husene stå for stor
menes hærgen. I 1692 væltede plankeværket for enden af Kruse
myntestræde 14 under den store storm den 9. december, og i 
november 1694 blæste 44 tagsten af huset nr. 17. I 1695 gik det 
atter ud over plankeværket i nr. 14, og i juni 1696 måtte planke
værket mellem nr. 4 og nr. 5 repareres. 10 Der var ellers jævnligt 
besigtigelse af husene for at udbedre og vedligeholde, og i 1698 
gik man således gavlene eft~r i otte af gaderne i Nyboder. I Kru
semyntestræde fandt man således, at gavlen på nr. 26 måtte ned
rives helt til grunden og nyopmures, medens gavlene på nr. 1 og 
nr. 14 kun behøvede at nedtages halvvejs. lait skulle 19 gavle 
repareres, hvilket ville koste 10. 600 rdl. 12 mark og 36 skilling, 
hvorefter man måtte resolvere, at der dette år kun var råd til at 
få ordnet de 6-8 af gavlene. 11 De mere almindelige småreparatio
ner var det nemmere at gå til som f.eks. i Krusemyntestræde nr. 
11, der blev delt med skillerum i 1694 og i den anledning fik 
bevilget 2 nye stuedøre, 1 kammerdør, 1 dobbelt og 1 enkelt 
vindueskarm med skodder og lister samt tre nye vinduer. 12 
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Den næste gade er Salviestræde, der ligger midt den vestlige 
blok. Her havde bager Pouel Meyer fået skøde i 1659 på nr. 1 og 
nr. 2, der lå ud mod Adelgaden i den sydlige længe, og her var 
bagerforretning i resten af Frederik III's og hele Christian V's 
tid. Genboen i den nordlige længe, nr. 26 var også i hele denne 
tid et udelt hus. Her boede først skipper Peter Tomassen Kiø
benhavn, der 1677 afløstes af skipper Jan van Hauen, og da 
denne afskedigedes fra tjenesten i 1685 kom højbådsmand Poul 
Oelsen Rasten til at bo her. Udover dette var blot nr. 8, hvor 
der boede en højbådsmand, stadig udelt. Bortset fra skipper Oluf 
Poulsen Stavanger, der i nogle få år omkring 1677 boede i nr. 
19, var husene beboet af et jævnt udsnit af Halmens faste stok. 
Blot for matros Rasmus Rasmussen Egeseder, der boede i et 
halvt hus i nr. 14, kan følgende bemærkning fra husbogen frem
hæves: »Såsom nærværende matroses giftemål ej er gået for sig, 
så forundes det af ham hidtil beboede halve hus ( dog at hannem 
tilf orne quarterpenge for den tid kortes) bådsmand, årstjener 
Østen Sifvertsen Østen strax at indflytte d. 29/8 1692«. 

Der kan dog ved Salviestræde bemærkes endnu en ting. For at 
tjene nogle ekstra penge kunne man på den nærliggende mate
rielgård få udleveret gammelt tovværk, som skulle pilles fra 
hinanden til værk. Der findes nogle opgørelser fra 16 70ernes 
begyndelse før Den skånske krig, som viser, at netop beboerne i 
Salviestræde var særligt flittige til at skaffe sig dette ekstra 
arbejde. Det var både mænd og kvinder, der kom, og vi ser såle
des, at den 4. februar 1672 fik 37 mænd og 24 kvinder udleveret 
3 7 skippund gl. tovværk, der den 18. marts samme år var blevet 
til 34 skippund, 1 lispund og 10 pund værk, da det atter blev 
afleveret. Af disse ialt 61 personer var ikke færre end de 24 fra 
Salviestræde, nemlig 15 mænd og 9 kvinder. En af de mest ihær
dige, som vi finder år efter år, er Anne Michels. Antallet af med
virkende varierede iøvrigt i årene 16 71-7 4 fra mellem 30 til 
over 100 personer, men deltagerantallet fra Salviestræde var 
nogenlunde konstant omkring de 25. 13 

I den nordlige længe af den næste gade, Balsamstræde, havde 
bageren Pouel Meyer yderligere tre huse, der således ved går
dene stødte op til hans huse i Salviestræde. Det var numrene 24 
til 26. Iøvrigt var Balsamstræde en af de gader, hvor alle huse til
hørende Halmen fik en gennemgående reparation, og kun de fire 
af Tøjhusets huse, nr. 6, 9, 15 og 22, tog inspektør Dreyer sig 
ikke af. Det var ellers fornemme folk, der boede her, nemlig fire 
arkelimestre, af hvilke den ene, Steen Oelsen Quisler havde tjent 
35 år ved Tøjhuset i 1671, og en anden i nr. 15, Jens Nielsen 
Juel var arkelimester og underprofos ved Tøjhuset. Denne sidste 
efterfølges af en matros, der dog flytter til Møen i 1697. Helt 
godt har de ikke vedligeholdt deres hus, for efterfølgeren klager 
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13. Søct. X, 4 registerbog 
contra zahlmesteren 
1670/71 d. 15/ 3 1671, 
og april-dec. 16 71 d. 3/ 8 
og 19/ 101671 og dec. 71-
sept. 1672 d. 18/ 3 og 7/ 6 
16 72, og sept. 16 72 - dec. 
1673 d. 11/10 1672 og 
28/ 2 1673 samt for 
1673-74 d. 28/ 10 1673 og 
d. 6/ 8 1674. 
14. Ordrebog 1697-1705 
d. 17 / 5 1697. 
15. T. J. & M. biografi for 
Peter Beesemacher d. y. 
og Ordrebog 1697-1705 
d. 26/ 9 1698. 
16. T. J. & M. for Peter 
Gerritsen og Ekv. Reg. Mat. 
1676-78. 
17. Ekv. Reg. Mat. 1675. 

til inspektøren, der indberetter, at huset »skal være så brøstfæl
digt, at de derboende folk sig for regn og uvejr derud.i ikke skal 
kunne sig opholde«, hvorfor han ganske naturligt får lov til at 
afbøde skaden. 14 

Da tøjhusfolkene flyttede var det nogle skippere, der overtog 
to af deres huse, nemlig skipper Ole Joensen Rottingenes i nr. 9 
og skipper Peder Andersen Hegedahl i nr. 22, medens de to 
andre nr. 6 og nr. 15 forblev delte. 

Om de øvrige huse i gaden kan nævnes, at nr. 1, der i en lang 
tid havde været delt, ved omflytningen blev indrettet til hel bolig 
til kaptajn Peter Beesemacher den unge i 1698. Forinden blev 
den dog grundigt repareret, og gavlen, der af inspektør Dreyer 
blev anset for brøstfældig »og befrygtet at skulle nedfalde«, blev 
fornyet. Hans far var på dette tidspunkt kommandør i flåden, og 
han havde ligesom sin far i sin ungdom gjort tjeneste i den hol
landske marine. Han var født i 1654 og blev antaget i den dan
ske søetat i 1677, men atter ved reduktionen ved krigens afslut
ning afskediget i 1679. I 1682 blev han imidlertid atter løjtnant i 
årstjenesten og avancerede i 1688 til kaptajnløjtnant, men i 1701 
blev han dømt til afsked på grund af mislighed ved mandskabets 
bespisning i fregatten »Sværdfisken« for hvilken han havde været 
chef i 1 700. 15 

Skipper Anders Rasmussen Kiøbenhafn, der under Den skån
ske krig var skipper i snauen »Fire Lillien<, boede i nr. 2. Han af
løstes her i 1683 af løjtnant Peter Gerritsen v. Kolberg, der 
havde haft en ret omtumlet tilværelse. Han var født i 1642, 
havde i 1664-67 været i hollandsk tjeneste og derefter i både 
fransk og venetiansk tjeneste indtil han under Den skånske krig 
havde ført et defensionsskib fra Bergen. I 1682 var han blevet 
antaget som løjtnant i årstjenesten i den danske søetat og i 1691 
fik han efter ansøgning sin afsked. 16 Han flyttede efter nogle år i 
Balsamstræde til Nillikestræde nr. 6. Også i nr. 3 boede en skip
per. Det var skipper Gunder Bjørnsen Sodeland, der var flyttet 
hertil midt i 16 70erne og boede her endnu ved århundrets slut
ning. I nr. 12 ser vi atter den hyppige foreteelse i Nyboder, at 
når en beboer dør, får eftermanden enken, muligvis for at få 
bedre adgang til at få en bolig. Det var her rebslager Lars Niel
sen Stokkerup, der giftede sig med sin forgængers enke. 

Går vi herefter til Nillikestrtzde finder vi en tilsyneladende 
mere fornem gade med flere skippere og officerer. I nr. 1 boede 
således allerede i 1669 skipper Engelbert Jensen, der afløstes af 
løjtnant Johan Jacobsen. Han var blevet løjtnant i 1667 og kap
tajnløjtnant i 1673 og var i 1675 chef for »Wismarske Ræv«, 
men døde i december samme år, hvorefter løjtnant Hans Ander
sen Malmø flyttede ind i huset.17 Mickelsdag 1684 flyttede løjt
nant Hans Carstensen Garde ind i huset. Han var født i Lister 
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len i 1652, havde gjort tjeneste i Holland 16 70-77 indtil han 
blev antaget som matros i den danske søetat. I 1678 avancerede 
han til konstabel og i 16 79 til løjtnant i månedstjenesten og 
gjorde tjeneste på »Neptunus«, der deltog i kampen ved Kalmar 
den 19. juli 16 79. Det svenske orlogsskib »Nyckeln« blev stukket 
i brand og sprang i luften, hvorved Garde mistede sin højre arm. 
Han blev herefter avanceret til løjtnant i årstjenesten, men afske
diget i 1686 på grund af drukkenskab. I 1688 blev han imidlertid 
taget til nåde igen indtil han i 1696 fik tilladelse til med halv løn 
at tage ophold på sin gård »Garde« på Spangerø i Lister len i 
Norge. Da de mørke skyer atter trak sammen om Danmark i 
1699 meldte han sig atter til fuld tjeneste og blev kaptajnløjtnant 
året efter, men blev i 1706 afskediget med pension på 100 rdl. i 
anledning af hans mistede højre hånd, men hans afsked var 
forårsaget af »den liderlighed som følger formedelst hans umåde
lige fylderi og genegenhed til drik«. 18 

Også i nr. 3 og 4 boede der skippere i lang tid, og begge huse 
forblev udelte århundredet ud. I nr. 3 boede skipper Steen Oluf
sen Broesogn siden Frederik III's tid. Han var en tid skipper på 
orlogsskibet »Trefoldighed«, og døde den 4. februar 1679. 19 I 
1680erne boede der herefter to matroser indtil højbådsmand 
Peder Michelsen Hilderen fik huset alene og siden avancerede til 
skipper. I nr. 4 giftede quartermester Christen Olsen sig med sin 
forgængers enke og flyttede ind i huset i 1673, og da han døde 
overtog højbådsmand Oluf Kandal enken, og hun fik del i endnu 
et avancement, da Oluf Kandal blev skipper, og han boede 
iøvrigt endnu i huset i 1698. 

Nillikestræde nr. 5 var i alle årene delt til to bøsseskytter fra 
Tøjhuset, men nr. 6 var udelt. Her boede i 1670erne Pouel 
Olsen Havnevig, der ved sin død efterfulgtes af skipper Jan Han
sen van Rippen i 1682, og da denne flyttede rykkede løjtnant 
Peter Gerritsen ind i huset fra Balsamstræde 2. Efter hans afsked 
i 1691 blev huset overtaget af højbådsmand Halfur Gundersen, 
der siden udnævntes til skipper. Nr. 7, 8 og 9 var alle todelte 
huse til søetatens bådsfolk. I nr. 10 boede under hele Chri
stian V's regeringstid skipper Rasmus Olsen Helmer, hvorimod 
nr. 11 blev delt i 1680erne efter at have haft vekslende beboere i 
det foregående årti. Det var først mestermandssvend Laurids 
Torstensson, der boede her, og ved hans død fik hans efterfølger 
en skibmandsmat enken. Derefter fulgte en sejllægger, som 
boede der til 1679, hvor skipper Peder Olsen Engelholm, der 
var skipper på den fra svenskerne erobrede »Dragonen«, flyttede 
ind i huset, men få år efter deltes det til to familier. 

Vi kan nu gå helt frem til Nillikestræde nr. 16, hvor skipper 
Jens Pedersen Kjøbenhafn boede i 1670erne indtil huset efter 
Den skånske krig blev delt. I nr. 19 flyttede skipper Niels Olsen 

86 



D11r fro opboldsst11en mod farst11en i den bevarede lange 
(Nybodm Mindest11er ). (Tegnet 19 81 af arkitekt 
M.A.A. Asger Borfod). 

18. T. J. & M. biografi af 
Hans Carstensen Garde. 
19. Ekv. Reg. Mat. 
1675-76. 
20. T. J. & M. biografi for 
Nicis Olsen Onseval og 
Ekv. Reg. Mat. 1675. 
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Onseval ind i 1671. Han var født i Skåne 1625 og blev skipper i 
den danske flåde i 1675 på fregatten »Hvide Falk«, men allerede 
16 7 6 blev han løjtnant og 16 79 kaptajn. Han tog sin afsked i 
1 ~84 og blev i 168 7 havnemester i København. Da han døde i 
1701 blev han bisat i Holmens kirke i Skippergangen r gulvet, 
hvor hans epitafium endnu kan ses. 20 Han blev imidlertid ikke 
boende i Nillikestræde 19, men lejede huset ud til en styrmand 
indtil løjtnant Berent Gerritsen flyttede herind i 1681. Da denne 
døde, giftede hans enke sig med efterfølgeren skipper Cort 
Thønnesea, som boede der århundredet ud og iøvrigt i 1690erne 
betegnes kaptajnløjtnant. 

Nr. 20 blev delt i 1679 til en bøsseskytter på »Tre Løver« og 
en bådsmand på »Crocodillen«, og bortset fra nr. 22, der blev 
delt i 16 72, blev alle de sidste huse i gaden delte i 16 79. Dog må 
bemærkes, at torinden havde der i alle årene i 1670erne i nr. 24 
boet en skipper Oluf Erichsen Dahl, der under Den skånske krig 
havde været skipper på »Sophia Amalia«, men hans efterfølgere 
vedligeholdt åbenbart ikke huset ordentligt, for i 1697 måtte 
sandbådmand Søren Svendsen Hising betale 4 mark 6 skilling 
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for reparationer i huset. 21 Nr. 26 hørte til tøjhusfolkene, og da 
disse flyttede i 1696 kom skipper Willich Rasmussen Waler her
til fra Timianstræde, men det blev en kort fornøjelse af huset, for 
allerede den 26. juni 1696 døde han, og enken giftede sig med en 
matros, der dog nu kun fik det halve hus den 1.maj 1697, idet 
enken havde fået lov at bo et >mådens år« i huset, som det var 
sædvanligt. Også det andet halve hus tildeltes en matros, men 
allerede året efter, i 1698 tildeltes hele huset skipper Olle Joen
sen Trudenes. 

Til sidst må om Nillikestræde nævnes den store reparation, 
som nr. 21 i 16 71 måtte gennemgå, og vi får her lidt at vide om 
huset og dets indretning. Den 22. maj 1672 præsenterede Johan 
Nielsen en regning på reparationen. Regningen lød således: 22 

»På Hans Kgl. Maj.s. hus i Nyeboeder i Nillikegade nr. 21 
som var mesten øde og formedelst dets høje brøstfældighed 
overalt er bleven repareret og forfærdiget har jeg fra februar 
måned 1671 og til dato (30/3 1672) beregnet bekostet som føl
ger: 
For 3 tommer tykke fyrreplanker til 2 dørkarme, nemlig for 

køkkenet til gården så og for kammeret . . . . . . 1 rdl. 1 mrk. 
To døre til førnævnte dørkarme, 1 trappe for gadedøren, 1 luge 

for loftet, hylde i stuen, 1 dør og luger for skuret og 1 dør i 
plankeværket til brønden . . . . . . . . . . . . . . . . 3 rdl. 12 skill. 

Brædder at lægge under gulvene udi kammeret, forstue og 
køkkenet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 mrk. 

Transport af træet til huset . . . . . . . . . . . 1 rdl. 2 mrk. 12 skill. 
For 1 par hængsler med stobler samt en krog med morner til 

plankeværkslågen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 mrk. 12 skill. 
1 hasp med morner så og 1 krog med morner til gårddøren 

for køkkenet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 skill. 
2 jernhandgreber til vinduesskodderne til gaden . 1 mrk. 8 skill. 
2 hængsler som trappen hænge i . . . . . . . . . . . . . 1 mrk. 4 skill. 
1 stige til loftet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 mrk. 12 skill. 
2 hængsler til skurdøren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 mrk. 4 skill. 
2 store brædder brugt til de 2 vinduesskodder til gården at løbe 

udi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 mrk. 8 skill. 
Købt til de døre, luger, trappe, hylde og andet, som jeg selv har 

ladet gøre for ovenmeldte, søm små og store . 3 mrk. 8 skill. 
Til et skillerum i kammeret købt for ialt . 1 rdl. 3 mrk. 12 skill. 
Nok for at brolægge og forhøje broen uden for huset til gaden 

eftersom vandet stod stedse på huset, når det var regnvejr og 
muren nede til derved udfaldt, betalt en brolægger 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 mrk. 8 skill. 

For et læs sand dertil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 skill. 
1 stort brædt til en rende under taget i gården . 1 mrk. 12 skill. 
Summa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 rdl. 5 mrk. 8 skilling«. 
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21. Ekv. Reg. Mat. 
1675-79 og Ordrebog 
1697-1705 d. 20/8 1697. 
22. Søet. X, 4 Registerbog 
contra zahlrnesteren dec. 
1671 - sept. 1672 
d. 22/5 1672 side 241-42. 
23. Ordrebog 1693-96 
d. 6/4 1696. 
24. Dreyers regnskab 
1687-92 for 1687 og 1688 
samt Ordrebog 1688-90 
d. 2/6 1688 og for 1693-96 
d. 20/ 3 1693 og 12/2 1695 
samt for 1697-1 705 
d. 13/ 4 1698. 
25. Dreyers regnskab 
1687-92 d. 6/11 og 19/ 11 
1687 samt d.28/11 1689. 
26. Ekv. Reg. Mat. 
1666-74. 
27. Ekv. Reg. Mat. 
1670-79. 

Som et supplement hertil kan måske føjes den reparation, der 
i 1696 måtte foretages på nr. 12, hvor ruehugger Peder Pedersen 
Kiøbenhafn boede i 6 år. Efter at han var afskediget fra tjenesten 
fandt man følgende mangler ved huset: 23 »Gadedøren, som af 
uskikkelig medfart, var ganske løsslagen i muren. Iligemåde en 
lidet hul ungefehr 1 alen høj og 1/2 alen bred i skillerumsmuren 
mellem dette hus og nr. 13. Noch over rendestenen som går 
gennem huset til gaden er muren som var forfalden ungefehr 
1/2 alen bred og 1 quarter høj igen ommuret. I taget er under
strygningen fra 2 tagsten holden«. 

Hele gaden blev iøvrigt grundigt gennemgået og alle husene 
reparerede i 1687 og 1688, men i stormen i 1692, 1695 og 1698 
måtte adskillige af husene repareres for afblæste tagsten. 24 

Rosenstræde blev også grundigt gennemgået og repareret i 1687 
og 1689, og iøvrigt er denne gade en af de få gader, hvor der 
ikke har boet tøjhusfolk. 25 Den udmærker sig ligesom Nillike
stræde ved at have huset en del skippere, men mærkeligt nok 
ikke specielt i endehusene. Kun i nr. 1 har der i hele Chr. V's tid 
boet en skipper. Allerede i 1669 flyttede her højbådsmand 
Anders Cornelisen ind i huset, under krigen blev han skipper, 
og han boede endnu ved århundredets slutning i huset. Også i 
endehuset nr. 26 boede en skipper Hendrick Tancke i 1668. Han 
var da skipper på galiot »Unge Tobias« og derefter på galiot 
»St. Peder«, men døde i 1674, hvorefter huset blev delt til to 
familier. 26 I de to andre endehuse, nr. 13 og 14, boede to 
quartermestre, men efter Den skånske krig blev begge disse 
huse delte. 

Som nævnt boede der flere skippere i Rosenstræde. Det var 
ved århundredets slutning Abraham Østersen Skien i nr. 5, og 
det var i nr. 7 skipper Jens Terkelsen Watterland, der boede her i 
16 70erne og iøvrigt var skipper på jagten »Papegoien«, men da 
han døde i 1685 blev huset delt. Desuden boede i nr. 11 skipper 
Anders Nielsen Dall, der var skipper på »Nellebladet«, men også 
efter hans afgang under Den skånske krig blev huset delt. 27 I den 
nordlige længe boede i nr. 16 løjtnant Anders Berentsen, der var 
blevet løjtnant i månedstjenesten i 1667 og i årstjenesten 1668. I 
1673 var han næstkommanderende på fregatten »Lossen«, der 
førte liget af den engelske ambassadør, der var druknet i Sundet, 
til England, men han døde selv her under opholdet i London, 
hvor han blev begravet. Hans enke giftede sig med beboeren i 
nr. 17, skipper Zacharias Clausen Trondhjem, der på dette tids
punkt var skipper på »Delmenhorst« og senere på »Lind
ormen«. Berentsens efterfølger i nr. 16 blev skipper Oluf Nielsen 
Kalbenrød, der da var skipper på fregat »Vildmanden« og senere 
kom på » The Croner«. De sidste år lejede han imidlertid huset 
ud, og i 1680erne var det delt til to mand, men fra 1691 flyttede 
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skipper Sivert Tommesen Mosvig ind i det, og boede her Chri
stian V'S tid ud. 28 

I nr. 17 boede som nævnt skipper Zacharias Clausen 
Throndhjem, men efter hans død i 1676 flyttede skipperen på 
»Mars« Hans Nielsen Lutorp ind i huset. Også dette var delt i 
1680erne, og fra 1691 boede her skipper Peder Johansen Falck 
alene i huset. I nr. 20 boede indtil 1679 skipper Abraham Oluf
sen Eide. Han var i 1674 skipper på »Flyvende Hjort«, i 1676 på 
galej »Flyvende And«, i 16 77 på krejerten »Didrich« og i de to 
sidste af hans år, 1678 og 79 på »Flyvende Ulv«. 29 Huset forblev 
herefter delt resten af århundredet, men der knytter sig en sørge
lig historie til det, idet der meget kort står noteret om en af 
beboerne, quartermester Erich Jørgensen Stockholm, at han har 
»hængt sig selv«. Også i nr. 23 boede i 1670erne overskipper 
Christopher Christensen Urne, og da han døde under Den skån
ske krig overtog sønnen Jens Christensen huset, men herefter 
blev det delt, og i første omgang til to bådsmænd fra »Julius 
Cæsar«. Endelig kan vi slutte den lange række af skippere med 
skipper Steffen Møller, der boede i nr. 23 fra 1691 alene i huset 
efter at huset ellers havde været delt siden 1673. 

Om de øvrige beboere i Rosenstræde kan nævnes enkelte ting. 
I nr. 6, der havde været delt fra 1669 boede i 1673 to båds
mænd, indtil den ene blev fradømt boligen, da han »i huset for 
klammer og trætte skyld ej kan bo«, og i nr. 12 boede billedhug
ger Rasmus Jensen, der døde under Den skånske krig, hvorefter 
enken giftede sig med efterfølgeren, en bådsmand på »Mars«. 
Endelig kan nævnes, at en højbådsmand havde fået tildelt huset 
nr. 25 i 1670. Ved hans død giftede enken sig med efterfølgeren, 
der overtog huset, og i 1690 ved dennes død overtog en matros 
både enken og huset. Huset havde iøvrigt været delt fra 1682, 
men den anden beboer, en matros, fik i 1688 »den onde syge«, 
hvorefter han afløstes af en ruehugger. 

Rosenstræde nr. 18 bør vel også nævnes. Det havde været delt 
til to familier siden 1671, og man havde åbenbart selv klaret de 
rent praktiske forhold med skillevæggen indtil 1695, da en af 
beboerne ansøgte om at huset måtte ændres, da det før hans tid 
»har været delt i dybden tvært over i stedet for på langs. Derfor 
har der i gården været opbygget et skur med en skorsten, der er 
muret med Jer og er faldefærdig«. 30 Formålet har sandsynligvis 
været at skaffe et ildsted til den ene af beboerne, og man kan nok 
sige, at det ikke altid har været lige betryggende ændringer eller 
reparationer, beboerne har foretaget på egen hånd, og vel ofte 
under pres fra den ene af parterne. Det er tilmed vanskeligt at 
forestille sig en deling af huset på tværs af huslængen på en 
sådan måde, at begge parter har fået lige stort beboelsesareal. 

Den sidste gade med plantenavn er Lavende/stræde, som kun 
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havde en længe, og det er tydeligt, at disse sidste gader i 
Nyboder havde et særligt præg med lidt fornemmere beboere 
end almindeligt. I den første husbog fra 1668 får vi at vide, at 
nr. 1 og 2 ejedes af en tøjmester, som imidlertid lejede begge 
huse ud, men om det har været til samme lejer står der desværre 
ikke noget om, selvom det bemærkes, at muren mellem gårdene 
er borte. Mest sandsynligt er det vel nok, at de har haft forskel
lige beboere, sådan som vi finder det i den følgende husbog. 
Efter denne boede i 1677 arkelimester Thor Jørgensen i nr. 1, 
medens nr. 2 var delt til to familier. I 1681 får vi at vide, at disse 
to huse var tillagt tøjhusfolkene, og der boede da to i hvert af 
husene, men efter omflytningen i 1696 er det atter hele huse. I 
nr. 1 boede Niels Gundersen Kiøbenhafn og i nr. 2 Bendt Jacob
sen Marstrand, men hvad deres stillinger er oplyses desværre 
ikke. 

I nr. 3 boede skipper Niels Poulsen Læsøe, der indtil 1674 var 
skipper på »Sorte Bjørn«, hvorefter han i husbogen betegnes som 
»gammel og bevilget livsbrød«, hvilket skal forstås således, at 
han har fået lov til at blive boende og desuden får en mindre 
pension. 31 Efter Den skånske krig deltes huset til to beboere, og 
så sent som i 1698 ansøgte de daværende beboere om tilladelse 
til at få sat et skillerum op. I nr. 4 finder vi skipper Gunder 
Andersen Nes, der indtil 1667 var skipper på »Svanen«, men 
døde i 1669, hvorefter kaptajn Johan Lindemand fik seddel på 
huset, men han døde allerede først på året 16 72, hvorefter en 
bådsmand Poul Efvensen Tønsberg flyttede ind i 1673.32 Det 
var åbenbart en usædvanlig bådsmand, for i 1674 finder vi ham 
som skipper på »Christiania«. Efter Den skånske krig overgår 
huset til to beboere, men efter omflytningerne i 1696 er der atter 
kun en beboer. 

Nr. 5 var delt fra 1671, men nr. 6 og 7 var udelte i 1670erne. 
Her boede både i nr. 6 og i nr. 7 en arkelimester. Derefter deltes 
husene, og i nr. 6 blev der i 1696 sat skillerum op. I nr. 8 boede 
i Frederik III's tid skipper Christopher Poulsen Opsloe, der i 
sine sidste år var skipper på galej nr. 1 »Dragen«.33 Han efter
fulgtes af en bødker på »Haufmanden« og i 16 79 deltes huset. 
Også i nr. 9 boede en skipper. Det var Frederik Nielsen Torsbet
ten, der under Den skånske krig var skipper på »Færøe«, og i 
1681 afløstes af en rebslager, hvorefter huset fik to beboere. 
Endelig er der nr. 10, hvor skipper Svend Andersen Thouager 
boede. Han var i 1660erne skipper på jagten »Tre Konger«, og 
efter hans død i begyndelsen af 1668 deltes huset til to familier, 
og ved århundredets udgang var der da af de 10 huse i Lavendel
stræde kun tre huse, der blot beboedes af een familie. 34 

De sidste tre huse i gaden, nr. 11-13, var overtaget af skolen, 
men den vil blive behandlet i et kapitel for sig. 
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VII. V agten og dyre
længernes beboere 

I forlængelse af Lavendelstræde nærmest byen lå i den midterste 
gruppe af længer Hjortestræde, der blot bestod af 11 huse, og vel 
er en af de gader i Nyboder, der har haft forholdsvis flest for
nemmere beboere. 

I nr. 1 boede således skipper Oluf Lauridtsen Røed, der var 
avanceret fra at være skipper på skuden »Tønsberg« i 1670 til 
han i 1677 var skipper på admiral Niels Juels flagskib under sla
get i Køge Bugt »Christianus Quintus«. 1 I marts 1680 afløstes 
han i Hjortestræde nr. 1 af løjtnant Cornelis Andersen Morup, 
der var født 1644 i Morup sogn i Halland, og det oprindelige 
fornavn, Niels, havde han, da han gjorde tjeneste i den holland
ske flåde ændret til det hollandske Cornelis. Han var i Holland 
adskillige år og deltog i søslag både mod englænderne, fransk
mændene og mod tyrkere, og sidst var han styrmand på det hol
landske skib »Dom von Utrecht« under slaget i Køge Bugt den 
1. juli 1677. I 1678 blev han månedsløjtnant i den danske flåde, 
blev 16 79 årsløjtnant og avancerede i 168 7 til kaptajnløjtnant. 
Niels Juel beskriver ham i sin conduiteliste fra 1690 som »en 
stille mand, god konstabel og sømand, derhos bekvem i den tje
neste han nu betræder«. I 1699 fik han efter ansøgning afsked og 
fik tildelt Gaabense færgested på Falster. Han døde 1701. Fra 
1680 til 1699 boede han i Hjortestræde nr. 1.2 

I nr. 2 boede i 1668 løjtnant Zacharias Hansen Bang. Da han 
udnævntes til kaptajn købte han hus i Kongensgade og overlod i 
1672 huset til styrmand Oluf Oelsen. Zacharias Bang blev 
månedsløjtnant 1667 og årsløjtnant 1668. Han deltog bl.a.i sla
gene ved Møen den 1. juni 16 77 og i Køge Bugt den 1. juli 16 77 
som chef for fregatten »Havmanden«, og schoutbynacht Fr. 
Gjedde skrev i 16 79 om ham, at »han var en gammel tjener og 
god sømand, men er angiven i slaget intet at have gjort hans 
devoir«. 3 I 1681 var han tilmed så uheldig som chef på orlogs
skibet »Svenske Løve« at løbe på en grund ved Ebeltoft, så ski
bet blev vrag. 4 Da grunden havde været ukendt frifandtes han 
for grundstødningen, og i 1684 fik han tildelt færgestedet ved 
Snoghøj i Jylland ved Lillebælt. I 1692 brændte færgegården og 
han døde i Snoghøj i stor fattigdom 1695. Efter hans udflytning 
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deltes huset i Hjortestræde, og efter omflytningerne i 1696 havde 
det atter kun een beboer. 

I 1699 skulle skipper Thomas Grue flytte ind i nr. 2, og 
inspektøren i Nyboder konstaterede da, at det var nødvendigt at 
udskifte en gadedør, en mellemdør, en kammerdør samt to vin
dueskarme i kammeret og foretage forskellige reparationer ved 
skillerummet i gården. 5 Imidlertid døde Thomas Grue samme år, 
og to matroser fik tildelt huset, hvilket inspektør Dreyer ikke var 
tilfreds med. Han skrev til commissariatet, at han »synes at 
samme hus er bedre indrettet til skipper at beboe«, og han fik da 
udvirket, at skipper Peder Michelsen flyttede ind i huset, medens 
matroserne fik tildelt hus i Nillikestræde nr. 3. 6 

I Hjortestræde nr.3 boede trompeter Claus Ditmer i 1670erne, 
men i 1680 fik skipper Cornelis Thomesen Holstebro tildelt 
huset, som han endnu beboede i 1698. I nr. 4 boede skipper 
Niels Olsen, der i 1670 var skipper på galiot »Gladelig Bud
skab«, men i 1673 avancerede til fregatten »Hvide Falk og i 1674 
var han skipper på fregat »Hummeren«. 7 I 1680 blev huset delt 
til to matroser, der dog måtte flytte til andre huse i 1692, da hele 
huset blev tildelt mestersvenden i kleinsmedjen på Holmen, 
Niels Mogensen, og da denne avancerede til mester i 1696 og 
derfor flyttede ud på Holmen, blev han afløst af skipper 
Hieronymus Pedersen Kiøbenhafn. Det er tydeligt at se, at nok 
kunne man i en nødsituation bruge husene til menige, men det 
var trods alt helst i det mindste mestre og skippere, som disse 
huse var forbeholdt. 

Hjortestræde havde som tidligere nævnt en tid gondolier 
Franciscus Pieter som beboer, men da gondolen i 1672 udgik af 
flådens tal afløstes han af skipper Jørgen Torchildsen Tarsaas. 
Han sejlede nogle mindre fartøjer. I 1673 til 1677 var det smak
ken »Dadelbaum«, i 16 78 »Abrahams Offer« og i 16 79 jagten 
»Diana«,8 og i 1691 blev hans efterfølger skipper Anders Søfren
sen Christiansand. Huset nr. 6 tilhørte Tøjhusets folk, og var 
delt helt fra 1667, men i 1677 er det arkelimester Hans Olufsen 
Hamle, der bor her alene, og da tøjhusfolkene flyttede ud efter
fulgtes han af Jens Ellingsen Bergen. Nr. 7 og 8 i Hjortestræde 
er de eneste numre, der ikke synes at have huset befalingsmænd, 
og i begge huse boede der efter Den skånske krig to familier. I 
nr. 9 finder vi skipper Hans Jacobsen Thunsberg, der fra 1670 
til 78 var skipper på orlogsskibet »Sorte Rytter«, og efter hans 
død den 24/ 12 16 78 er huset delt resten af århundredet. 9 

Nr. 10 havde to beboere under krigen, men i 1682 flyttede 
løjtnant Piter Koning v. Ditmarsken ind. Han var født 1644, 
havde fra 1658 været i hollandsk og spansk tjeneste indtil han i 
1675 blev antaget som højbådsmand i den danske søetat. I 1677 
var han skipper på »Fridericus Tertius«, og i 1678 blev han 
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månedsløjtnant, men blev afskediget ved reduktionen efter kri
gen i 1679. Allerede 1682 blev han antaget som løjtnant i års
tjenesten, blev 1687 kaptajnløjtnant, 1697 kaptajn, og nåede i 
1705 lige at blive udnævnt til kommandørkaptajn inden han 
døde samme år. 10 I 1688 flyttede han imidlertid fra Nyboder til 
Skipperboderne og afløstes af underskipper Hans Nielsen Bor
ringholm. Piter Koning havde dog ikke boet i hele huset, som 
han havde måttet dele med Jochum Gullichsen, der i 1688 rejste 
til Vestindien, og han efterfølger blev en rebslager. I 1692 har 
skipper Hans Nielsen imidlertid haft huset alene, for Nyboders 
inspektør skriver da, at der er lejet ud til sergent Munch. 11 

Det sidste hus i Hjortestræde var nr. 11, hvor en højbådsmand 
havde boet i 16 70erne indtil skipper Niels Torbjørnsen Hofreid 
fik det i 1680. Han havde da været skipper på det erobrede 
orlogsskib »Admirant« siden 16 77. 12 I 1689 efterfulgtes han af 
løjtnant Folquart Giesesen Reff, der var født 1657. Han havde 
sejlet som matros, styrmand og skipper på Holland, England og 
Frankrig indtil han i 1678 gik i svensk tjeneste som løjtnant, 
hvor han deltog i Den skånske krig. Efter denne sejlede han atter 
en tid som skipper til han i 1688 blev antaget som løjtnant i den 
danske søetat, men allerede i december 1691 døde han. Efter at 
enken havde »nydt det nådsens år« blev huset overladt løjtnant 
Samuel de Cercler la Monerie, der flyttede ind den 5. maj 1693. 
Han var født i Frankrig og var blevet antaget som løjtnant i 
Danmark i 1683. I 1 711 fik han sin afsked. 13 

Den næste gade, Løvestræde, er i langt højere grad en gade med 
de menige søfolk som beboere. det var en af de gader, der ved 
inspektørens tiltræden i 168 7 fik en gennemgribende repara
tion.14 To år senere var det en af de første gader, hvor man plan
tede træer, og ud for nr. 13 blev i samme år, 1689, sat den ene af 
de opstandere, hvorpå der kunne sættes plakater til Nyboders 
indbyggere. 15 Desuden blev det ene af de to skilderhuse, der blev 
sat i Nyboder i 1690, opstillet for enden af Løvestræde mod 
Borgergade for dog tre år senere at blive fjernet ved viceadmiral 
Hoppes død. 16 I 1694 måtte endvidere en fjerdedel af husene 
have fornyet adskillige døre og vinduer, som en ny gadedør i nr. 
4 og nye gårddøre i nr. 4, 21, 22 og 23. Vindueskarme skulle 
foruden i de nævnte huse fornyes i nr. 3 og 19, og alle seks huse 
måtte have udskiftet en del vinduer og vinduesskodder. 17 

Løvestræde nr. 1, der jo var et gavlhus, havde man ved repa
rationen i 1686 måttet nedtage den halve gavl og erstatte med 
brædder, og først to år senere fik inspektøren i Nyboder tilla
delse til at gøre reparationen færdig. Det var iøvrigt et af de få 
huse i gaden, der endnu i 1698 havde blot en beboer, medens nr. 
2, 3 og 4 blev delte under Den skånske krig. I nr. 4 havde indtil 
da Tøjmester Johan Wilster haft huset, og nr. 5 havde ingen 
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beboer opnoteret i husbogen før en quartermester på »Enig
heden« fik huset under krigen. 

Løvestræde nr. 6 var et af de huse, hvis tidlige deling, man 
kender, idet det allerede i 1664 blev tildelt to beboere, men i 
16 77 bor der her en underskipper alene i huset, hvilket tyder på, 
at der næppe har været nogen skillevæg installeret. Det var skip
per Jens Isachsen Hansen, der i 1677 var på »Mars« og i 1678 på 
skuden »St. Peder«. 18 Også nr. 7 var blevet delt i 1664, medens 
nr. 8 til 11 blev delt i de første år i 1670erne, men i nr. 10 boede 
der kun en enkelt familie i 1698. Det at sætte skillerum op kunne 
nok være en bekostelig affære, som først blev iværksat fra søe
tatens side, når der virkelig var et behov derfor. Nu og da ser vi 
også, at beboerne selv har opsat skillevægge, men ikke altid efter 
forskrifterne. Og desuden kunne man også på anden måde finde 
på at lave individuelle arrangementer. Arnfind Hellesen Sandøe, 
der boede i nr. 12, måtte således bøde 3 mark for at få udbedret 
muren mellem forstue og stue, hvor han havde lavet et hul i 
væggen til et lille vindue. 19 V el egentlig en praktisk foranstalt
ning kunne man synes. Her boede i 16 70erne ellers en skipper 
Baard Poulsen Eide, der var på »Papegoien« indtil 1667, og i 
16 70erne benævnes han »en af de gamle«. 20 

En lignende ændring var sket i huset nr. 15, hvor skipper 
Jacob Bødker var flyttet ind i 1685. Hans specielle ændringer 
kostede ham i 1693 ialt 3 rcil. og 3 mark. Han havde da »opmu
ret en bryggerpande hvorover er brudt et hul i fyrstedet og på 
skorstenen«. Desuden havde han løftet gårddøren, så »det neder
ste stykke af samme dørkarm er afbrudt og borte«, og endelig 
havde han uden for gårddøren sat et fjeldeskur op mod taget, 
»som ikke er gavnligt for tagets skyld og er brødt en sten i tag
skægget«. 21 

Udover disse nævnte skippere har der af højerestående befa
lingsmænd kun i nr. 16 boet løjtnant Erick Madsen Lorck fra 
1677 til 1697. Han var født i 1642, blev antaget som løjtnant i 
1677 og allerede året efter udnævnt til kaptajn i årstjenesten. I 
det meste af sin tid i flåden var han chef for kongens jagt, først 
»Enhjørningen« og siden »Elephanten«. I 1697 rejste han til 
Nordland for at indrette en hvalstation og i 1701 blev han amt
mand over Finmarken. Da han forlod huset i Løvestræde blev 
det tildelt to matroser. 22 

Løvestræde nr. 14, 15 og 16 har iøvrigt ligget som en lille 
enklave for sig i Nyboder. Nr. 14 var et endehus ud mod Bor
gergade, og nr. 16 var også blevet en art endehus, idet både 
husene nr. 17 og 18 angives som nedbrudte lige fra den første 
husbog i 1668. Hvornår det er sket vides ikke, men i 1668 fik en 
korporal Hans Ossevaldt skøde på et stykke jord til en bygge
plads i Løvegaden med en højbådsmandsbolig på begge sider. 23 
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Det er sandsynligvis dette stykke jord, men noget hus blev der 
ikke bygget i de følgende år. Til sidst kan det bemærkes, at her 
fra Løvestræde flyttede ikke færre end seks beboere til Møen i 
1697. Det var to matroser, en ruehugger, en sandbådsmand, en 
tømmermand og en bådsmandsmat. 

Den følgende gade, Bjørnestrade, var en rigtig skippergade. 
Kun to huse, nr. 7 og 17 var tildelt tøjhusfolkene, og det var 
endvidere en af de gader, hvor husene længst forblev udelte. Af 
de 29 huse var endnu i 1680 21 udelte, og ved århundredets ud
gang var der endnu 9 udelte huse, hvilket var det største antal i 
nogen Nybodergade. 

I nr. 1 boede styrmand Lars Olsen indtil huset blev delt efter 
Den skånske krig. Nr. 2, 4 og 5 blev delt i begyndelsen af 
1670erne, nr. 3 og 6 under krigen, medens nr. 7 allerede var ble
vet delt i 1666. I nr. 8 boede en quartermester, der imidlertid 
døde i Vestindien, hvorefter en rebslager både fik quartermeste
rens enke og huset i 1673. Efter krigen blev både dette hus og 
nr. 9, der ligeledes hidtil havde været udelt, tildelt to familier. 

Med nr. 10 begynder imidlertid rækken af skippere. 1673 fik 
højbådsmand ,Christopher Suensen Egge huset nr.10. Han blev 
siden skipper, og han efterfulgtes af en anden skipper, Niels Ol
sen Røerøen. I nr. 11 husedes skipper Svend Erichsen Geemis, 
der fra 1676 var på »Grønne Drage« og siden på krejerten 
~>Didrich«. Dernæst har vi i nr.12 skipper Peder Johansen Col
ding, der i begyndelsen af 1670erne var skipper på fregat »Jæge
ren« og i 16 77 kom på fregat »Charitas«, og efter ham kom skip
per Jens Clausen Bragenes, der i alle årene fra 1670 havde været 
på fregatten »Havfruen«, og i 1685 efterfulgtes han af en høj
bådsmand. 24 

Skipper Knud Christophersen Mariboe, der først var på »Chri
stiania« og siden på »Christiansand« boede i nr. 13 og efterfulg
tes af skipper Jørgen Madsen Hindsholm som boede i huset i 
1690erne. Skipper Anders Johansen Strøm, der boede i nr. 14, 
var først skipper på prisen »Den færøske Stork«, derefter i 1676 
på »Christianus Quintus« og fra 1677 på »Lindormen«, men i 
1690erne blev dette hus delt. I nr. 15 boede Niels Jensen Læsøe, 
der var skipper på galioten »Unge Tobias« og fra 1675 på fregat
ten »Vildmanden«, og han fik skipper Svercke Sivertsen Indslet 
som afløser i 1690erne. Det var en arkelimester, der boede i nr. 
16 i det meste af 16 70erne, men da han døde i november 16 78 
efterfulgtes han af skipper Ole Olsen, der giftede sig med arkeli
mesterens enke. Han var først skipper på galej »Lossen«, derefter 
på jagten »Diana« og fra 1679 på fløjten »Tønsberg«. Nr. 17 
hørte til tøjhusfolkene, og i nr. 18 boede skipper Peder Erichsen 
Baarød, der var på fregat »Vandhunden« fra 1676, og endelig 
havde også nr. 19 først en underskipper, men fra 1679 skipper 
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Amon Ellingsen Trondhjem på fregat »Havmanden« fra 1676. 
Hele den østlige ende af Bjørnestræde var således meget stærkt 
præget af skippere. is 

I nr. 23 angiver husbogen at en kaptajn Jacob Andersen flyt
tede ind i 1669, men han efterfulgtes af en højbådsmand. 
Desuden boede skipperen på »Tre Croner« Oluf Tuesen i nr. 27, 
men efter hans død i 1671 deltes huset til to familier, og den sid
ste skipper i Bjørnestræde boede i endehuset nr. 29, nemlig skip
per Niels Pedersen Skanderborg, der havde boet her siden 
1658.i6 Så sent som i 1692 erklærede Nyboders inspektør 
iøvrigt, at Niels Pedersen i den forløbne tid havde »forsvarligen 
vedligeholdt« huset, så han fik lov til at blive boende alene, men 
i 1695, måtte han alligevel dele det med en matros, men da må 
han også været blevet ret gammel, og mærkeligt nok benævnes 
han på dette tidspunkt quartermester i husbogen. Han må sand
synligvis være død i 1698, da huset atter skal indrettes til en 
enkelt beboer, nemlig kaptajnløjtnant Lars Stavanger. Denne var 
født i 1650, havde været i hollandsk tjeneste indtil han i 1677 
var antaget som højbådsmandsmat i den danske søetat, men 
afskediget ved krigens slutning. I 1683 blev han løjtnant i 
månedstjeneste, i 1686 i årstjeneste for 1697 at blive kaptajnløjt
nant. 1699 blev han kaptajn, 1710 kommandørkaptajn, 1711 
kommandør og han døde i 1718 og blev begravet i Holmens kir
kes skippergang. 27 

Ulvestrædes huse havde noget mere forskelligartede beboere. I 
nr. 1 havde der i hele perioden fra 1669 til 1698 boet to familier. 
I 1693 var det Rasmus Isachsen Husgaard og Johannes Jørgen
sen Salt, der fik at vide, at »gården er meget uren og ilde 
holdt«. 28 Samme efterår fik de Corps de Garde til nabo, idet vag
ten blev lagt mellem Ulvestræde nr. 1 og Enhjørningstræde nr. 
3 7. Som følge af denne ombygning af deres gård fik de en ny 
låge i plankeværket fra gården ud til gaden. 29 I 1697 flyttede Ras
mus Isachsen til Møen, men han måtte forinden betale 1 rdl. 5 
mark 14 skilling for reparation af huset. 

I nr. 2 boede arkelimester Torsten Pedersen, der i 1671 havde 
tjent 26 år ved Tøjhuset. !fan havde ikke tidligere haft husbrev, 
men fik det nu og fik lov til at blive boende i huset alene. I 1681 
efterfulgtes han af en højbådsmand, men kun et par år efter blev 
huset delt til to. Omvendt gik det med nr. 3, hvor der hidtil 
havde boet to mand, men hvor en højbådsmand i 1691 fik huset 
alene. Nr. 4, der også havde to beboere, fik ligesom beboerne i 
nr. 1 i 1693 at vide, at »gården er megen uren og ilde holdt«. 28 

Selvom der boede to familier i husene behøvede de ikke at 
blive delt op med skillerum, da det var en økonomisk udgift for 
søetaten, men i september 1695 blev der dog sat skillerum op i 
nr. 7. Nr. 8 var et udelt hus, hvor skipper Bendt Oelsen Tagerud 
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boede. Han havde siden 1675 været skipper på »Delmenhorst«, 
men den 23. april 1692 skrev admiral Henrik Span, at Bent 
Olsen »formedelst drukkenskab og hans andre slette forhold var 
til quartermester forringet og nyder i så måde kun 1/2 hus«. 30 

Den anden halvdel af huset blev derefter tildelt en bådsmand, 
der havde været i kongens tjeneste i 7 år. Han døde imidlertid 
allerede den 1. septemer 1693, hvorefter enken giftede sig med 
en matros, der senere flyttede, hvorefter hele huset i 1695 blev 
tildelt en højbådsmand alene. 

Jacob Jacobsen Ditmarsken hørte til »voldens folk« og blev 
derfor opsagt fra sit hus i nr. 10, der så fra St. Michelsdag 1671 
blev tildelt en højbådsmand, som boede her til 1684. Hans efter
følger blev skipper Jan Christiansen, som boede her endnu i 
1698. »Havmanden«s skipper Amon Ellingsen boede fra 1668 i 
nr. 13 indtil han i 1679 flyttede til Bjørnestræde nr. 19, hvor
efter huset blev delt til to familier. I nr. 15 havde en skibmands
mat i 1696 boet i 20 år, men da han blev afskediget, opda
gede man, at han - åbenbart for at skaffe sig lidt ekstra råderum 
- havde fjernet skillerummet mellem stuen og kammeret til går
den. 

I nr. 17 boede skipper Johannes Endresen Tofteland, der i 
1677 var skipper på »Neptunus«. 31 Efter ham blev huset delt for 
en tid, men i husbogen for 1691 til 1697 står, at beboerne er 
bortrømt, hvorefter huset blev givet til skipper Hans Christoffer
sen Korsvold, der flyttede ind i 1693 efter at have boet i Ræve
gade nr. 10. Fra nr. 18 flyttede begge beboerne, to matroser, til 
Møen i 1697 og 1698. Også beboeren i nr. 19, en skomager flyt
tede til Møen i 1697. Her havde iøvrigt i 1677 boet en arkeli
mester. 

Allerede i den første husbog fra 1668 står for nr. 20 opført 
højbådsmand Pofuel Jørgensen Trundhjem, og hvor længe han 
har boet her, ved vi ikke, men samme Pouel Jørgensen avancerer 
til skipper efter Den skånske krig og dør i maj 1696. Det var en 
af de trofaste beboere i Nyboder, og efter hans død gifter enken 
sig med efterfølgeren skipper Ole Jensen, som dog kun fik lov til 
at blive i det halve hus. Først to senere fik man tilladelse til at få 
opbygget et skillerum, så huset fik en virkelig deling mellem de 
to familier, der nu boede i huset. 32 Også i nr. 22 var der en enke, 
der sikrer sin forbliven i Nyboder. Huset var allerede delt, da 
Johan Christensen, der boede i den ene del af huset, døde i 
16 77, hvorefter enken giftede sig med en bådsmand på 
»Wrangels Palais«. Denne må et par år før være flyttet ind i den 
anden halvdel af huset, idet vi i 1698 får at vide, at han har boet 
i det halve hus til gaden i 23 år. Det har sikkert været vanskeligt 
for ham med den lille løn at vedligeholde huset, for da han i 
1698 blev afskediget »findes loftet over kammerset ganske brøst-
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fælclig og i stykker«, og reparationen med materialer og arbejds
løn ville koste ialt 2 rdl. 3 mark 4 skilling. 33 

I huset ved siden af, nr. 23, boede i de samme år skipper Gul
lich Thorkildsen, der fra 16 7 6 havde været skipper på fregatten 
»Anthonetta«. 34 Fra nr. 24 flyttede en sandbådmand i 1697 til 
Møen og måtte betale 1 ~dl. 1 mark 10 skilling i reparation ved 
fraflytningen. Arkelimester Sebjørn Laursen havde i 1671 boet 
30 år i nr. 25, men efter ham blev huset i 1673 delt til to fami
lier. Der boede endnu to skippere i gaden. Det var i nr. 28 og 
29. I nr. 28 var det skipper Hans Torstensen Leger fra 1691 og i 
nr. 29 var det skipper Christen Poulsen Kiøbenhafn fra 1681. 
Fra nr. 30 flyttede en sandbådmånd til Møen i 1697 og måtte 
lige~om sandbådmanden i nr. 24 betale 1 rdl. 1 mark 10 skilling 
for reparation af huset, hvorimod matrosen, der flyttede fra nr. 
33 til Møen slap af sted uden udgift. 
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I Enhjørningstræde har boet et alsidigt udsnit af Holmens faste 
stok. Vi har således en opgørelse fra 1697, der viser, at i de tre 
eneste hele huse boede to skippere og en højbådsmand, medens 
de delte huse havde følgende beboere: 2 skippere, 1 højbåds
mand, 4 højbådsmandsmater, 10 quartermestre, 22 matroser, 2 
skibmænd, 4 skibmandsmater, 3 sandbådmænd, 2 prammænd, 1 
chaluproer, 4 snedkersvende, 1 rebslager, 2 sejllæggere, 3 borere, 
1 matros ved brabænken og 2 matroser ved muddermøllen, 1 
bilthuggersvend, 1 blokkedrejer, 1 profossvend og 2 trommesla
gere. 

!øvrigt kan vi se følgende om husene fra 1669 til århundre
dets udgang. Hele gaden blev gennemgået og repareret i 1688 og 
1689, og atter i 1695 og 1696 blev husene gået efter. I 1695 var 
det solsiden, det vil sige den længe, der havde gadesiden mod 
syd, og i 1696 var det den længe, der kaldtes mørkesiden. Num
rene begyndte på solsiden, altså den nordligste længe, mod Vest. 
Her var kun et helt hus i hele perioden, nemlig nr. 1 hvor skip
per Peder Abelsen Hegdal boede fra ca. 1677 til sin død i april 
1692. Han sejlede iøvrigt i 1677 med den fra svenskerne den 1. 
juni 16 7 6 erobrede lille fregat, der bar navnet »Enhjørning«. 35 

Efter hans død giftede enken sig med højbådsmand Ole Olsen 
Lindeberg, der siden blev skipper, og som også boede i nr. 1. 

Nr. 2 var et delt hus, og herfra flyttede i 1697 en ruehugger til 
Møen efter at have boet der i 18 år. Han måtte bøde 2 mark for 
en ødelagt stuedør. I nr. 5 boede i 1669 løjtnant Carsten Ander
sen. Han var blevet udnævnt 1665 og deltog i Den skånske 
krig, hvorefter han i 16 79 søgte sin afsked og siden rejste uden
lands. 36 Efter hans afgang deltes huset til to familier, og en af 
dem var Hieronymus Pedersen Kiøbenhafn. Denne rejste senere 
til Ostindien som styrmand, og blev siden skipper, men efter kgl. 
befaling fik hans hustru og børn lov til at blive boende i det 
halve hus. I nabohuset nr. 6 boede i 1669 to voldfolk. De blev 
imidlertid udsagt, da man ønskede, at kun Holmens folk skulle 
bo i Nyboder, og de fik ordre til at gøre huset ryddeligt til St. 
Michels dag, hvorefter quartermester Efven Oelsen Hielmervig 
flyttede ind i hele huset. Under Den skånske krig blev han i 1676 
skipper på jagten »Søehesten«, men efter ham deltes huset atter. 37 

De delte huse med to familier boende uden skillevægge kunne 
naturligvis føre til mange hændelser, ikke mindst, hvis det var 
vanskeligt for familierne eller måske snarest konerne at forliges, 
men det kunne også føre til mere eller mindre romantiske tildra
gelser. Man kan jo f.eks. tænke sit, når man i husbogcn fra 1669 
ser, at der i nr. 10 bor Jens Nielsen Koch og Christian Nielsen 
trompeter, men derefter tilføjes det: »Jens Nielsen Koch bøsse
skytter som har forlovet sig og skal have Christian Nielsen trom
peters quinde er bevilget at må fremdeles bebo dette hus tillige 
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med Jens Nielsen Koch«, dat. d. 20/3 1672. Simen Tollesen 
Lihre, der boede i nr. 13 var skipper på det nye store orlogsskib 
»Christianus Quartus« fra 16 73. Han efterfulgtes i huset af en 
højbådsmand, der havde det som et helt hus endnu i 1698. 

I 1680erne boede der i nr. 17 yderligere to skippere. Den før
ste var skipper Hans Skolt, der imidlertid i 1688 flyttede til Skip
perboderne, og han efterfulgtes af skipper Peder Johansen Falck, 
der siden flyttede til et hus i Rosenstræde nr. 17. I Enhjørning
stræde nr. 21 havde arkelimester liver Christensen Tønder boet 
siden 1660, men efter ham deltes huset i begyndelsen af 
1670erne, og vi kan notere, at her boede i 1697 i det halve hus 
en bilthuggersvend. Ligeledes kan det måske have interesse at se, 
at i nr. 24 boede i et halvt hus en fangefoged, men det tilføjes i 
husbogen, at han flytter, da han »har som fangefoged fri hus her 
på Holmen«, hvorefter det halve hus gives til en bådsmand, der 
kan flytte ind til Påske 1692. 

Endelig var der en Otte Christensen Klugtved, der boede i 
nr.35. Han havde fra 1666 til 1674 været skipper på fregatten 
»Forgyldte Fisk« derefter for skuden »Hvide Løve« og under 
Den skånske krig på galioten »Kg; David«. 38 Han efterfulgtes i 
huset af skipper Jens Ottesen Kiøbenhafn, der muligvis kan have 
været hans søn. 

I den næste gade, RtZvestræde, var blot 8 af de 41 huse delt til 
to familier i 1669, men i løbet af 1670erne blev de fleste delt,og i 
1681 var der blot 5 udelte huse tilbage. Som tidligere nævnt 
betød det dog ikke, at alle disse huse var blevet forsynede med 
skillerum. Ligesom ved de andre gader måtte det vente til lejlig
hed og økonomi muliggjorde det. I et af de udelte huse nr. 4 
boede i 1681 og den følgende snes år skipper Størck Mogensen, 
der i 1679 overtog hvervet som skipper på snauen »Fire cronede 
lillier«. I et andet af de udelte huse, nr. 10, boede skipper Hans 
Andersen Eeg, der i 1673 var blevet skipper for det nye orlogs
skib »Fridericus Tertius«. 39 Da han døde året efter flyttede han til 
Ulvegade nr. 17, hvorefter huset blev delt til to. 

I efteråret 1694 var der et frygteligt uvejr, der kom til at sætte 
sit præg stærkt på Nyboder i form af nedrevne tagsten. Ræve
stræde var en af de gader, det gik hårdt ud over. Efter stormen 
måtte man konstatere, at der manglede adskillige tagsten. I 
Rævestræde nr. 9 drejede det sig således om ikke færre end 55 
"tagsten, i nr. 18 var det endog 110 tagsten, i nr. 20 var det 58 
tagsten, nr. 21 72 tagsten, nr. 25 45 tagsten og i nr. 26 40 tag
sten. Det var således ikke færre end 290 tagsten på den nordlige 
længe og 9 5 på den sydlige længe. 40 

I nr. 11 boede Christen Gundersen, der var skipper på »Postil
lonen«, men efter at han var død i august 16 78 deltes huset til to 
familier, og i nabohuset, nr. 12, boede skipper Sifvert Thomme-
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sen Messing i det halve hus i 1680erne indtil han i 1691 flyttede 
til Rosenstræde nr. 16. I 1697 havde huset kun en beboer, en 
matros. I nr. 14 var der også kun en beboer i 1697. Det var en 
højbådsmand, der havde boet der siden 1680ernes begyndelse. 

Nr. 21 var endehuset mod Borgergade, og her ser vi, at der 
ligesom ved mange af de andre gavle var vanskeligheder med 
murværket. Atter og atter ser man, at murene revner, mursten 
falder ud eller at gavlene slet og ret vælter. I 1691 konstaterede 
man brøstfældigheder ved to gavle til Borgergaden og ved tre 
mure mellem gavlene. En af dem var ved Rævestræde nr. 21, 
hvor inspektøren må fastslå, at den gamle mur var væk, og der 
behøves i stedet for opsat et plankeværk, og i august 1694 skri
ver han, »Da gavlen på huset nr. 21 i Rævegaden, som er et af 
Tøjhusene, er brøstfældig og understøttet af tømmer, der er råd
net, og da de står på det sted, hvor brolæggerne nu skal lægge 
bro«, beder han om tilladelse til at forny den ved at opmure den 
igen, hvilket bevilges. 41 I september 1698 får man endelig lov til 
at foretage nødvendige reparationer i huset, fordi kaptajn Jørgen 
Liebedantz skal flytte ind i det. Han var født i København, og 
blev 1674 matros, 1680 lærling, 1685 løjtnant, sejlede i konvoj
tjeneste og blev udnævnt til kaptajn 1695. I 1705 måtte han 
flytte til Sønderborg som chef for indrulleringen, avancerede i 
1708 til kommandør og i 1711 til schoutbynacht, og efter sin 
afsked i 1719 døde han i København 1728. 42 

Også ved det andet endehus ud mod Borgergaden havde man 
vanskeligheder med muren. Mellem Enhjørnestrædet nr. 19 og 
Rævestrædet nr. 22 var »den gamle mur mest borte« i 1691, og 
atter i 1698 fastslår bygmesteren, at der behøves en ny mur 
her.43 Nabohuset, nr. 23, har åbenbart heller ikke været for rart 
at bo i, for i april 1682 indskrives en skipper Johan Petersen til 
det halve hus, men allerede i september samme år indskrives en 
anden skipper Dirich Loudam. Man må næsten formode, at 
førstnævnte i mellemtiden har fået bedre boligmuligheder. 
Desuden kan vi nævne, at kun to huse derfra i nr. 25 boede en 
trompeter. 

Det fjerde udelte hus, nr. 30, beboedes af skipper Thorkild 
Joensen Hoff, der da var skipper på fregat »Falchen«, hvilket han 
havde været siden 1674. 44 Han udflyttede i 1680erne og efter
fulgtes af højbådsmand Peder Oelsen Kiøbenhafn, der siden 
avancerede til skipper, og ved omflytningen mellem tøjhus
folkene og Holmens folk »som skete den 13. maj 1696 har de 
comitterede bevilget ham at henflytte i Hindestræde nr. 1 og to 
matroser er i dette hus indfløt«. Hans Knudsen Heen, der boede 
i nr. 34, fik eget hus i Skipperboderne i 1691, hvorefter huset i 
Rævestræde blev overladt en højbådsmand, der døde i juni 1696, 
hvorefter huset blev delt til to, og hans enke giftede sig med en 
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quartermester, der fik det halve hus. Det femte udelte hus nr. 3 7 
beboedes i begyndelsen af 1680erne af skipper Oluf Sandersen, 
der siden 16 77 havde ført skuden »Flyvende Fortun«, men i 
1684 fik løjtnant Anders Gool tilladelse til at indflytte til Påske 
samme år. 45 Han boede her kun i kort tid, og i hans sted flyttede 
skipper Bjørn Nielsen ind i Rævestræde nr. 37. 

Den sidste skipper i gaden finder vi i nr. 39, hvor skipper 
Hans Olsen Bogensnes boede i 1697. I nabohuset, nr. 40, tegner 
sig en tristere skæbne. I husbogen for 1691 står der således: 
»Rasmus Andersen Sande, forrykt i hovedet, har været ruehug
ger. Såsom han har 3 småbørn, tilmed ikke nyder noget af 
Quæsthuset, så har secretær Harboe og justitsråd A. Hansen for
undt ham dette halve hus at beboe«. 

I Kamels/rade lå nogle af de ældste og først byggede huse i 
Nyboder. Det var også en af de gader, hvor husene ret tid.ligt i 
stor udstrækning blev delt til to familier. Allerede i 1674 var 16 
af de 45 huse delte og i 1697 var der blot 4 hele huse tilbage. 
Det var heller ikke mange prominente personer, der boede i 
gaden, og de skippere, vi finder som beboere der, var skippere 
på nogle af flådens mindre fartøjer. Karakteristisk er det således, 
at der i 1697 kun var to skippere i gaden, medens vi finder de 
allerfleste hverv inden for søetagen repræsenteret. Følgende 
oversigt over beboerne i 1697 kan vise det: 

2 skippere 1 blokkedrejer 
6 højbådsmænd 1 borer 
2 højbådsmandsmater 2 savskærere 

11 quartermestre 1 chaluproer 
2 rebslagersvende 2 prammænd 

31 matroser 1 bødkersvend 
2 sejllæggersvende 1 begsyder 

10 sandbådmænd 1 profossvend 
2 ved takkelagen 1 snedkersvend 
2 skibmænd 2 trommeslagere 
2 skibmandsmater 

I nr. 16 finder vi det kendte eksempel på, hvorledes man 
silerede sig bolig i Nyboder. Der står i husbogen, at Anders Wil
lemsen Borringholm døde den 23. februar 1693, hvorefter 
enken, Karen Andersdatter, giftede sig med savskærer årstjener 
Ole Tordsen Warberg, der herefter i februar 1694 fik dette halve 
hus at bebo. I det halve hus i nr. 20 boede fra 1683 løjtnant 
Christian Klappenborg. Han havde været løjtnant under Den 
skånske krig, men blev afskediget i 1680 og atter antaget i 1683 
og døde allerede 1689.46 Under krigen boede iøvrigt skipper 
Niels Mogensen Frederikstad i nr. 22. Han var i krigsårene skip
per på fregat »Jægeren«. 47 
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I endehuset i den sydlige længe, nr. 24, boede kaptajn Hans 
Laursen. Han hørte til de gamle i søetaten. Han var blevet løjt
nant 1653 og kaptajn 1665, da han var kommandant på told
boden lige til 16 79, og fik lov at blive boende i Nyboder til sin 
død 1683. 48 Hans efterfølger som kommandant på toldboden var 
Anders Horndal, der boede i nr. 25. Han var blevet løjtnant i 
månedstjenesten 1676 og kaptajnløjtnant i 1678, hvorefter han i 
16 79 var kommet i årstjeneste og havde overtaget kommandant
skabet på toldboden, hvilken stilling han havde til 1684 samtidig 
med at han var chef på vagtskibet »Sorte Rytter«. I 1681 
udnævntes han til kaptajn og i 1685 til havnemester. Han døde 
1687.49 De to huse blev derefter i 1691 delt til hver to familier. 
Nabohuset nr. 26 beboedes af en højbådsmand, og det var et af 
de få huse, der endnu i 1697 var udelt. Det andet udelte hus var 
nr. 31, hvor en quartermester boede. 

Matros Arendt Larsen Trondheim, der boede i et halvt hus i 
nr. 33 fandt åbenbart forholdene for ringe, for i 1697 erklærede 
han, at han hellere ville have hus i byen. I nr. 36 boede Rasmus 
Bjørnsens enke Anne Michelsdatter, hvorom der står i hus
bogen: »er en gammel quinde har hun det godviligen overladt til 
matros Willem Oelsen Rørvig dette halve hus, hvorimod han 
lover at lade hende, så længe hun lever, beboe cammeret«, hvor
efter han fik husbrev i februar 1694, men tre år senere flyttede 
han dog til Møen. Meget plads har han næppe heller haft til sig 
selv, især hvis han også havde kone og børn. Aret efter i august 
1698 opførtes endelig skillerum mellem de to familier i huset. 

I nr. 38 boede skipper Engelbret Arfuidsen Hermandsund, 
der i 1674 havde været skipper på jagten »Lilien« og derefter fra 
1675 på jagten »Søhunden«. 50 Også i nabohuset, nr. 39, boede en 
skipper. Det var Hans Erichsen Jette, der havde gadens tredje 
hele hus i en snes år, og det fjerde og sidste hele hus var nr. 40, 
hvor en højbådsmand boede i det samme tidsrum. Endelig var 
der skipper Oluf Torstensen Sodenes, der under Den skånske 
krig havde hele huset i nr. 41. Det var kun mindre skibe han 
førte. I 1674-75 var det således skibet »Forgyldte fisk«, i 1676 
galioten »Spigerboer«, i 16 77 galioten »Sølvisborg« og i 16 78 
skuden »Justitia«. 51 Efter ham deltes huset, og i 1697 var det to 
trommeslagere, der delte det mellem sig. 

Med Harestræde er vi nået til den længste gade i Nyboder og 
derfor gaden med med de fleste huse. Der var ialt 48 huse, som 
tilmed også hørte til nogle af de ældste, der var blevet bygget 
allerede i 1631. Som vi har set ved de nærmest foregående gader 
er vi i denne nordlige del af Nyboder blandt de mindre eftertrag
tede huse, i hvert tilfælde mindre eftertragtede af skippere og 
officerer, og derfor finder vi i denne gade, trods de mange huse 
kun to skippere, som har boet her og ingen officerer. Desuden 
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var det også en gade, der tidligt fik delt husene til to familier, 
idet der i 16 7 4 findes mere end halvdelen delte, nemlig ialt 26 
huse. Endelig kan det bemærkes, at det også er disse nordlige 
gader, som bliver tildelt tøjhusfolkene, og så tidligt som i 1688 
gives der ordre til at alle husene i Harestræde skal repareres, da 
de »er disponeret til tøjhusfolkene«, men det varede som tidligere 
nævnt nogle år før denne ændring førtes ud i livet. 

Vi kan nævne lidt om beboerne, inden tøjhusfolkene fik 
husene. Ved Harestræde nr. 2 bemærkes således, at Christen 
Guldbrandsen Kragerøen er død i maj 1690, »og som hans enke 
efter nådsens år haver gift sig med en bøsseskytter og dennem 
ingen af Holmens huse forundes« så udvistes hun herved af dette 
halve hus, der i stedet blev givet til Hans Olsen Hising fra Påske 
1692. I nr. 5 boede den ene af gadens to skippere Ole Sandersen 
Hammervold i 1670erne. Han var i 1673 og 1674 skipper på 
den skotske prise »St. Joeris« og fra 1675 skipper på skuden 
»Flyvende Fortun«. 52 

Nr. 9 var et af de fa huse, der efter at have været beboet af to 
familier i en kort overgang atter blot havde en enkelt familie, 
idet en rebslager den 19/12 1671 fik tildelt dette hus alene. I det 
halve hus i nr.18 boede en quartermester Peder Andersen Bog
stad, som døde den 14/2 1679, hvorefter det allerede i maj 1679 
overgik til en bådsmand på »Engelen«, »efter Bogstads enkes 
egen begæring«. Omtrent samtidig indflyttede iøvrigt en skib
mandsmat på »Charlotta Amalia« i det andet halve hus. Om et af 
de sidste huse i den nordlige længe, nr. 21, står i husbogen for 
1669, at »dette hus er ruineret« og der er derfor ikke angivet 
nogle beboere i 1670erne, men fra 1681 er der to beboere i 
huset, og det samme gjaldt genbohuset i gaden, nr.30. Helt så 
slemt var det dog ikke for nr. 35 og nr. 36, hvor der for begge 
huse i husbogen for 1669 angives »agtes ikke« men alligevel 
senere har fået beboere. I nr. 36 var det således Peder Andersen 
Storm, der døde i september 1678, hvorefter en bådsmand på 
» Venus« flyttede ind, da han »har bekommet Peder Storms 
enke«. 

I nr. 27 og nr. 28 boede to højbådsmænd, der var flyttet ind i 
1680 efter en højbådsmand, som var blevet kasseret af tjenesten. 
Desuden boede der i nr. 44 endnu en højbådsmand Arne Clem
mensen Einen, der i 1673 blev skipper på fregat »Lossen« indtil 
han i 16 78 overtog hvervet på fregat »Flyvende Hjort«. 53 Han 
døde i begyndelsen af 1680erne og afløstes i huset af to ruehug
gere. 

Som tidligere nævnt blev Harestræde overladt til tøjhusfol
kene. I forvejen havde Tøjhuset 13 af de 48 huse, og beboerne i 
de øvrige huse måtte derfor flytte. 18 mand flyttede til 12 huse i 
Krusemyntestræde, 7 mand til 4 huse i Merianstræde, 4 til 2 
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huse i Balsamstræde, 2 mand til 1 hus i Salviestræde, 2 mand til 
1 hus i Nillikestræde og 2 til 1 hus i Timianstræde. Til huse i 
den midterste gruppe af Nyboderhuse flyttede 3 mand til 2 huse 
i Kamelstræde, 9 til 7 huse i Rævestræde, 7 til 4 huse i Enhjørne
stræde, 2 mand til 1 hus i Ulvestræde, 2 mand til 1 hus i Bjørne
stræde, 2 mand til 1 hus i Løvestræde og 2 mand til 1 hus i 
Hjortestræde. Endelig flyttede til de østlige længer 1 mand til 1 
hus i Hindestræde, 2 mand til 1 hus i Kaninstræde samt 2 mand 
til 1 hus i Pindsvinestræde. Der er således en tydelig tendens til, 
at de fleste er blevet flyttet til huse i de vestlige længer. 54 

I 1697 var der da i Harestræde kun 8 huse, som var udelte, og 
de 7 af dem beboedes af arkelimestre medens profos Lars Olsen 
boede i det sidste hele hus. De øvrige delte huse beboedes af 3 
arkelimestre, 10 underarkelimestre og 26 arkelimestermater samt 
36 bøsseskytter og 5 chaluproere. 

Den sidste af gaderne i den midterste gruppe af Nyboder var 
Elefantstræde, der lå nordligst og kun havde en enkelt længe, der 
vendte ud mod det såkaldte Grønland. Her var 26 huse. Det var 
den først byggede længe i Nyboder, og også denne gade blev 
overladt til tøjhusfolkene. Da man imidlertid omkring 1670 ryd
dede ud i Nyboders huse for personer, der ikke havde noget med 
Halmen at gøre, var Elefantstræde en af de gader, hvor der 
boede flest fremmede. I de 21 af husene boede drabanter, der nu 
alle blev udsagt. Hvor meget uorden, der har været ser vi også af 
husbogen, der fortæller, at i nr. 1 havde Dirich drabant bortlejet 
huset til Dorethe Fransdatter.I nr. 2 flyttede en højbådsmand ind 
i 1671, og omkring 1680 bor her skipper Peder Andersen 
Hegdal, der i 16 78 var skipper på galiot »St. Peder«. 55 Han boede 
der indtil han i 1696 måtte give plads for tøjhusfolkene og flyt
tede til Balsamstræde 22. 

I nr. 3 flyttede skipper Bertram Jacobsen ind i 1671. Han var i 
1673 skipper på det gamle orlogsskib »Trefoldighed«, men få år 
efter deles huset til to familier. 56 Også i nr. 7 boede en skipper. 
Det var Oluf Erichsen Præsthalt, der fra 16 77 til 16 79 førte jag
ten »Venus«.57 Nabohuset, nr. 8, havde nogle larmende beboere. 
I hvert tilfælde,' havde de en larmende profession. Den ene var 
nemlig en trompeter og den anden en trommeslager. En arkeli
mester boede her i det halve hus en kort tid efter 1679, men flyt
tede hurtigt videre til nr. 15 i Elefantstræde. Han var iøvrigt 
arkelimester på jagten »Postillionen«. Den fjerde af Elefantstræ
des skippere boede i nr. 16 fra sidst i 1670erne til han ved ud
flytningen på grund af tøjhusfolkene flyttede til Balsamstræde nr. 
9. Det var skipper Oluf Joensen Rottingnæs. 

Desuden boede der på Den skånske krigs tid en styrmand i nr. 
12 og en fangefoged i nr. 25, og vi ser, at stenhugger Johan v. 
Harlingen boede i nr. 20 indtil det blev delt to til personer i 
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16 71. Disse gamle huse i Elefantstræde har næppe været alt for 
velholdte. I april 1693 beklagede de to beboere i nr. 22 sig over, 
at »loftet af brøstfældighed er ved at falde ned«, men da en ny 
beboer skal flytte ind i juli 1695 er der endnu ikke sket nogen 
reparation, men inspektør Dreyer får tilladelse til at sætte nogle 
understøtningsbjælker til loftet indtil den almindelige reparation 
af huset kan ske. Da tøjhusfolkene imidlertid skal flytte ind i 
denne gade bliver alle husene samme år gennemgået og hoved
reparerede. Også et andet hus var det galt med, nemlig ende
huset, nr. 26. Her ser vi, at der blev givet husseddel til en beboer 
i april 1670, og hvor længe han har boet der, ved vi ikke, men 
han har ingen efterfølger, og i husbogen står blot: »nederbrøt«, 
hvilket vil sige, at huset åbenbart er blevet nedbrudt og fjernet. 
Vi finder det gentaget i de følgende husbøger, men i husbogen 
fra 1697 ser man pludselig, at der bor en arkelimester i hele 
huset. Herudover er der kun to hele huse i Elefantstræde, og 
disse beboes også af et par arkelimestre. 

Ved ombytningen med tøjhusfolkene måtte 40 beboere flytte 
til andre boliger rundt om i Nyboder nogenlunde jævnt fordelt. I 
stedet for dem kom der da i Elefantstræde til at bo 4 arkeli
mestre, 5 underarkelimestre, 13 arkelimestermater og 27 bøsse
skytter efter husbogen i 1697. 
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En pdtankt, men ikke gennem
fart plan, til andring af gaderne 
i Nyboder. Afgørende er det 
imidlertid, at man ved de østlige 
langer nederst pd tegningen ser 
hvorledes den '!Jt Kongensgade 
har gennembrudt fangerne. 
(Det leg/ Bibi., Ny kgl. Saml. 
371 cfol.). 

1. Ekv. Reg. Mat. 
1677-79 

VIII. Beboerne i de 
afkortede østlige længer 

Den østligste gruppe af huse i Nyboder var den gruppe, der tid
ligst blev ramt af gadegennemskæringer og nedrivning af huse. 
Som tidligere nævnt måtte man her give plads for gennembryd
ningen af Store Kongensgade, der skar de yderste huse bort, 
hvorved længerne blev meget kortere end de øvrige længer. 
Desuden var denne gruppe huse aldrig blevet udbygget nordpå i 
samme antal som i de to andre grupper, men til gengæld har de 
sikkert været de sidst byggede. 

Den sydligste af gaderne var Hindestræde. Det var også den 
korteste af samtlige gader, og den bestod på grund af sin belig
genhed kun af en enkelt længe. I nr. 1 boede i 1671 arkelimester 
Niels Christensen Tyrøe, der havde tjent i flåden i 5 7 år og »har 
sagt, at han hidtil har boet der i huset«. Hvad ordet »hidtil« dæk
ker er nok vanskeligt at sige, men der skulle altså være mulighed 
for, at han som en af de fa skulle have boet i huset siden dets 
opførelse, men det kan måske også blot hentyde til en kortere 
årrække. Han må i hvert tilfælde have været oppe i årene i 16 71, 
og vi ser da også, at huset i 1677 beboes af to familier. Huset 
hørte til tøjhusfolkene, men da de udflyttede til gaderne nordpå 
blev det overladt til skipper Peder Olsen Kiøbenhafn, der var 
skipper ved takkelagen. Også nr. 2 hørte til tøjhusfolkene, og 
her kom en anden skipper Rasmus Knudsen Sandal til at bo efter 
1695. Tøjhusfolkene havde iøvrigt numrene 1 til 3 og nr. 7 og 8, 
og det var hovedsagelig bøsseskytter, som boede i disse huse. 
Bøsseskytter Christen Mogensen Karup berettede således i 1671, 
at han havde boet i huset i 20 år. 

Af de øvrige 4 huse, der beboedes af Holmens folk, blev de 3 
allerede delt til to familier inden 1674, og kun nr. 9 forblev et 
helt hus. I nr. 6 boede i 1691 Lars Pedersen Kiøbenhafn, men da 
han i dette år blev skipper fik han lov at fa hele huset alene, 
hvorfor den anden beboer måtte flytte til Ulvestræde nr. 2. I 
endehuset nr. 9 boede i 1677 skipper Knud Olsen, som fra 1677 
til 16 79 var skipper på fregatten »Gliickstadt«. 1 Efter ham fulgte 
skipper Thorkil Joensen Hof, der siden 1674 havde været skip
per på fregatten »Falchen«, og da han døde i 1696 eller 1697 gif
tede enken sig med skipper Knud Kieldsen Kiøbenhafn, som 
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boede i Kattestræde nr. 27, men nu fra oktober 1697 fik bevilget 
hele huset i Hindestræde nr. 9. 2 

!øvrigt blev Hindestræde og alle de øvrige gader i denne øst
lige gruppe af huse »henlagt til tømmer og ruehuggere, og skete 
denne omveksling den 16. september 1698«. 

Kanins/rade havde den særlige fordel, at der var større afstand 
mellem længerne, idet den nordlige længe flugtede med Ulve
stræde og den sydlige med Bjørnestræde. En hel blok lå således 
som åbent område mellem de to længer. Derfor var nummere
ringen også speciel. Hver længe havde numre fra nr. 1, og den 
nordlige længe kaldtes Kaninstræde på solsiden, og den anden 
Kaninstræde på mørkesiden. Måske var det også disse særlige 
forhold, som gjorde, at der boede særlig mange skippere og offi
cerer i Kaninstræde. 

I den sydligste længe, Kaninstræde på mørkesiden, boede i nr. 
1 i 1669 en constabel ved voldene, der som andre beboere, der 
ikke hørte til Holmen, blev udsagt, og i 1671 flyttede en skibs
skriver ind. Han blev imidlertid »kasseret« i 1674 og efterfulgtes 
da af Halvor Lauritsen Snecke, der var skipper på »Anna 
Sophia«. 3 Han boede her indtil huset deltes til to beboere 
omkring 1690. I nr. 2 boede en arkelimester, men dette hus blev 
allerede delt i 1673. Også huset nr. 3 blev delt tidligt. Her boede 
også en arkelimester, der i 1671 opgiver at han har tjent i 36 år. 

I nr. 5 boede i 1669 ligeledes en constabel ved voldene, men 
denne måtte flytte til fordel for skipper Jens Clausen Bragenæs, 
der fik huset i 1671. Han var skipper på fregatten »Havfruen«, 
og flyttede i 1682 til Bjørnestræde 12, hvorefter huset blev over
ladt til kaptajnløjtnant Stephen Bache. 4 Denne havde begyndt sin 
maritime karriere som konstabel på »Christianus Quintus« i 
16 77 og deltog således i slaget i Køge Bugt under admiral Niels 
Juel på selve admiralskibet. Han avancerede det følgende år til 
månedsløjtnant, i 16 79 til årsløjtnant og i 1682 til kaptajnløjt
nant, hvorefter han blev afskediget i 1684, men allerede i 1686 
blev han atter antaget som månedsløjtnant, avancerede atter til 
kaptajnløjtnant i 1688 og kom igen i 1689 i årstjenesten, og døde 
i 1698.5 Da han blev kasseret sidst på året i 1684 måtte han fra
flytte huset, og i hans sted flyttede løjtnant Johan Otto Eeden 
ind. Også han, der var født i 1655, var begyndt som konstabels
mat i 1675, blev konstabel og siden skipper i 1678 og løjtnant i 
16 79, hvorefter han blev afskediget ved reduktionen efter krigen 
i 1680. Ligesom sin forgænger blev han imidlertid atter antaget i 
flådens tjeneste. I 1682 blev han løjtnant, men fik i 1692 tilla
delse til at gå i fremmed tjeneste, og meldtes allerede død i 
Ungarn den 2/1 1693. 6 

Nr. 6 og nr. 7 blev delte allerede i 1672, og i nr. 8 og 9 boede 
to trompetere i 1669, og i løbet af 1670erne blev også disse huse 
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delte. I nr. 10 boede to konstabler ved voldene, der blev udsagt i 
1671, hvorefter skipperen på jagten »Søhunden« Peder Grand fik 
huset. 7 Han afløstes omkring 1680 af skipper Hans Olsen Bjør
nes indtil huset deltes senere i samme årti. Løjtnant Ove Peder
sen boede i nr. 11. Han var løjtnant på voldene og efterfulgtes 
under Den skånske krig af Hans Hansen Kolding, der i 
1680erne fik skipper Erik Knudsen som efterfølger. Erik Knud
sen var iøvrigt skipper på den af admiral Niels Juel erobrede 
orlogsskib »Dracken« under slaget i Køge Bugt, men inden 1690 
deltes huset til to familier. 8 

Om Kaninstræde på solsiden er der intet særligt at bemærke 
om beboerne i endehuset nr. 1 eller i nr. 2. I nr. 3 boede fra 
16 70erne skipper Herluf Andersen, der var skipper på det fra 
svenskerne erobrede orlogsskib »Neptunus«. 9 I 1691 benævnes 
han imidlertid kaptajnløjtnant Herluf Andersen, da han flyttede 
til nr. 12 i Kaninstræde, hvor han boede indtil det blev delt i 
1698. I nr. 5 boede også en skipper. Det var skipper Poul Niel
sen Rønne, der var skipper på »Engel Gabriel«, men inden 1681 
efterfulgtes af løjtnant Peter Brun. 10 Han var født i 1645 på 
Samsø, var blevet månedsløjtnant i 16 78 på admiralskibet »Chri
stianus Quintus«, kom 1679 i årstjenesten, blev 1683 kaptajn, fik 
sin afsked 1689 og døde i 1693. 11 I 1685 flyttede han fra Kanin
stræde og efterfulgtes af skipper Poul Efversen Tønsberg, som 
siden 1674 havde været skipper på »Christiania«. Han døde 4/ 6 
1696, hvorpå huset, efter at enken havde »nydt sit nådsens år« 
blev delt til to familier. 12 

I nr. 8 boede fra midt i 1670erne skipper Jacob Olsen Stavan
ger, der var skipper på »Nellebladet«. Han blev boende her indtil 
sin død 18/ 3 1696, hvorefter huset, da hans enke havde boet der 
et år, blev delt til to familier. 13 I nr. 10 boede i 1668 Roland 
Hansen, der dog døde fa år efter, hvorefter hans efterfølger gif
tede sig med enken og fik overladt huset fra januar 1671, men de 
fik kun lov til at bo alene i et par år, for i november 1673 fik en 
bådsmand det halve hus. 

Nr. 12 var endehus, idet det følgende nr. 13 var blevet ned
revet for at give plads til Kongensgade. I nr. 12 boede i 1668 
skipper Bertel Christensen, men da denne flyttede til Laxegade i 
Skipperboderne fik skipper Claus Clausen på »Kongens jagt« 
bevilget huset i 1671.14 Han efterfulgtes af en højbådsmand og 
en bådsmand, der delte huset, men da bådsmanden var død fik 
højbådsmanden ordre til at flytte til Harestræde 28, og Kanin
stræde nr. 12 blev overladt til kaptajn Jan Gerritsen i 1680. 
Denne var begyndt som konstabel i flåden, var i 16 78 blevet 
udnævnt til løjtnant på »Christianus Quintus«, samme år avance
rede han til kaptajnløjtnant og året efter til kaptajn, men i 1685 
blev han afskediget. 15 Allerede i 1682 flyttede han imidlertid, og 
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huset blev overladt løjtnant Henrich Nevermann. Han var født 
omkring 1642, var blevet månedsløjtnant 1678, løjtnant i årstje
nesten 1681, blev kaptajnløjtnant 1683 og kaptajn 1687 og døde 
i marts 1691. Han afløstes da af kaptajnløjtnant Herluf Ander
sen, som flyttede hertil fra nr. 3 i Kaninstræde. 16 Som før nævnt 
under Hindestræde blev alle husene herefter i 1698 overtaget af 
håndværkerfolkene. 

I Pindsvinestræde nr. 1 boede i 1677 skipper Frands Bendsen, 
der sejlede med »Postillian«, senere med fregatten »Flyvende 
Hjort« og siden med ketzen »St. Johannes«. 17 !øvrigt var husene 
hovedsageligt beboet af bådsfolk, og de blev derfor også meget 
tidligt delte til to familier. Det hus, der først blev delt var nr. 4, 
der allerede blev delt fra 1. september 1668, men mange af de 
andre deltes kun få år efter. I et af de udelte huse, nr. 7 boede 
skipper Joen Arfvidsen, der var skipper på skuden »Abrahams 
Offer«. 18 I 1696 boede her højbådsmand Peder Jensen Hougland, 
men Nyboders inspektør fandt da, at huset »findes af uskikkelig
hed ganske ilde medhandlet, hanebjelkerne i loftet såvelsom tag
skægget til gården er borte, og loftet er tvende steder opbrudt. 
Da som bemeldte quinde eller børn der foruden har lejet nogle 
folk til sig, som er under militien og holder med væve«, så spør
ger inspektøren de committerede, om »bemeldte højbådsmand 
huset længere skal bebo«. Svaret kom til at lyde på, at »højbåds
manden skal lade huset reparere inden Michaell og ellers miste 
det, og han må ikke bortleje det til soldater, men vel til båds
folk«.19 

Også nabohuset nr. 8 havde man kvaler med. Her boede fra 
midten af 1670erne skipper Oluf Nielsen Strand, der var skipper 
på orlogsskibet »Tre Kroner«. I 1690 var han skipper på fregat 
»Postillionen«, og han beklagede sig over, at han i de 18 år han 
havde boet i huset intet havde fået repareret. Desuden erklærede 
han, at han ikke kunne blive der vinteren over, hvis det ikke blev 
repareret med sten og kalk her og der »thi så snart det ringeste 
regn påkommer om nattetide må vi kvittere de senge vi ligger i 
og ikke med kars undersættelse kan frelse vore sengeklæder og 
fattige bohave«. Derfor meddelte inspektøren over Nyboder, at 
det var nødvendigt at taget blev repareret, og da træet i stuen er 
forrådnet ønskes derfor 3 vindueskarme, 6 vinduesrammer, 3 
vinduesposter, 3 vinduesskodder, stuedør, en dør til gården og 
endelig 3 vinduer lagt i bly. De kommitterede forbarmede sig ret 
hurtigt, thi allerede seks dage efter anmodningen, den 31. august 
beordredes reparationerne foretaget. 20 

Også i nr. 9 boede en skipper Hessel Andersen Merdøe i 
1691. Han døde i maj 1695, hvorefter huset blev delt. I nr. 10 
boede skipper Laurits Knudsen Sodenes, der var skipper på »St. 
Jørgen«. Han afløstes omkring 1680 af skipper Jan Ferdinand v. 
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16. som note 5. 
17. Ekv. Reg. Mat. 
1677-79. 
18. Ekv. Reg. Mat. 1676. 
19. Ordrebog 1693-96 
d. 13/7 1696. 
20. Ordrebog 1688-90 
d. 25/8 og 31/8 1690. 
21. som note 5. 
22. som note 5. 

Bruichel, der blev afskediget af tjenesten i 1692, hvorefter skip
per Jens Ellingsen Bergen flyttede ind i huset. Endehuset i denne 
længe var nr. 12, idet husnumrene 13, 14 og 15 var nedrevet for 
at give plads til Kongensgade. I dette hus flyttede løjtnant Ras
mus Bardon ind i 1690. Han var født på Langeland i 1654 og 
var kommet til søs allerede som 14 årig. I 16 7 5 var han blevet 
matros i flåden og var i 16 77 under slaget i Køge Bugt på 
»Fridericus Tertius«, der en overgang under slaget var admiral
skib for Niels Juel. 1678 blev han quartermester, sejlede derefter 
en tid i udenlands fart, og blev i 1689 antaget som løjtnant i flå
den, men allerede afskediget i 1694. Han fik lov til at bo endnu 
et år i huset i Pindsvinestræde, hvorefter huset blev delt. 21 

I nr. 16 boede i 1668 Aage Pedersen Trondheims enke. Skib
mand Oluf Nielsen fik derefter bevilget huset »eftersom han 
enken har bekommet«. I nr. 18 boede i 1680erne skipper Peder 
Goudsen Stavanger, og i nr. 19 fra 1682 skipper Christoffer 
Huysing v. Hamburg, og efter hans død skipper Knud Laurid
sen, der giftede sig med Christoffer Huysings enke. Han døde 
den 19/4 1695, hvorefter enken fik lov at sidde i huset endnu et 
år. Derefter blev huset delt. Huset havde tidligere været beboet 
af to familier, og den sidste der beboede den anden del af huset 
var løjtnant Jacob Jacobsen, som dog kun boede der i 1684. Han 
var født i Helsingør, var matros i flåden i 1677, blev løjtnant 
1678, men atter afskediget ved krigens slutning. I 1682 blev han 
atter antaget som løjtnant, men allerede igen afskediget i 1684.22 

I nr. 20 boede i 1680erne skipper Hans Christoffersen Kors
vold indtil han i 1692 flyttede til Rævestræde nr. 10, hvorefter 
huset deltes. Endelig kan omtales en mere sørgelig historie, idet 
det halve hus nr. 26 beboedes af matros Knud Olsen Sandvig 
»som har været forrykt i hovedet, mens han var på »Lind
ormen«, hvorfor han blev afskediget af tjenesten og huset i 16 91 
overladt en anden matros. 

Selvom de manglende huse i gaden var nedrevet for mere end 
30 år siden brugte man stadig de gamle numre indtil inspektøren 
ved Nyboder endelig den 13/9 1698 bad om tilladelse til at 
måtte ændre numrene således at de kom i normal rækkefølge og 
nr. 16 således blev til nr. 13 o.s.v., og en lignende ændring fik 
han lov til at foretage i Kattestræde. 

I Kattestræde havde man mistet husnumrene fra 13 til 21 ved 
gennemførelsen af Kongensgade, og alligevel fortsatte man med 
numre fra 1 til 12 og fra 22 til 31 som nævnt omtrent århundre
det ud. Alt for lystig har gaden iøvrigt næppe set ud. Således fin
der vi i husbogen fra 1669 og den fra 1677, ved hus nr. 2, at der 
blot står »dette hus er ganske ruineret«, men fra 1680 har det 
ikke desto mindre to familier. Ligeledes står der for nr. 3 i hus
bogen for 1669 »dette hus er spoleret«, men helt spoleret har det 
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åbenbart alligevel heller ikke været, for fra 1. maj 16 72 beboes 
også dette hus af to familier. Nr. 5 blev også delt i 16 72 til 
Hendrich Mogensen og ruehugger Svend Rollufsen Gammelbye, 
men interessant er det, at der er føjet et notat til, hvor der står: 
»Denne fik ingen fremgang, eftersom manden som boede i huset 
begjærede en anden«. Det var altså muligt, når huset blev delt, at 
den hidtidige beboer kunne få et ord med vedr., hvem der skulle 
flytte ind i den anden halvdel af huset, hvad der vel også kan 
synes ganske rimeligt, når man må huske på, at en deling til to 
familier ikke umiddelbart betød, at der blev rejst skillevægge. I 
dette tilfælde står der videre i notatet: »I steden for Svend 
Rollufsen Gammelbye er Stephen Christophersen sejllægger 
bevilget efter Hendrich Mogensen Bergen hans quindes egen 
begjæring huset fremdeles at beboe«. I det hele taget har denne 
nordlige længe i Kattestræde ikke haft de heldigste forhold. For 
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23. Ekv. Reg. Mat. 
1678-79. 
24. Ekv. Reg. Mat. 1679. 
25. Ekv. Reg. Mat. 
1676-79. 
26. Ekv. Reg. Mat. 
1676-79. 
27. Ekv. Reg. Mat. 
1675-78. 
28. som note 5. 

nr. 10 står der i husbogen for 1677 om bådsmand Svend Hansen 
Langeland, at han er død, og derefter står der tilføjet: »Han blev 
uforvarende skiøt«. Det har da næppe været under krigshand
ling, men et uforvarende vådeskud, der har endt bådsmandens 
dage. 

I den sydlige længe var endehuset mod den nye Kongensgade 
nr. 22. Her fortælles, at beboeren Bjørn Lauridsen Hageboe var i 
Ostindien, og at huset i februar 1672 bevilges til bådsmand Poul 
Efuensen Thønsberg til førstkommende Påske »eftersom quin
den skal udflytte«. Det må vel synes ret hårdt at konen skulle 
flytte fordi hendes mand var tjenestgørende på langfart, men 
historien fik alligevel en lykkelig afslutning, idet der videre i hus
bogen står: »Poul Efuensen kom inte udi huset, eftersom man
den Bjørn Hageboe fra Ostindien hjemkorn og selv udi huset 
bor«. Han efterfulgtes siden af en bådsmand Knud Assersen 
Østhus, der blev skipper og i 1678 og 1679 førte smakken »St. 
Jakob«, der var blandt flådens koffardiskibe. 23 

I det hele taget havde denne sydlige længe langt fornemmere 
beboere end den nordlige. I nr. 26 boede i 1680erne skipper 
Amon Houskulsen, og i nr. 27 boede skipper Hendrich Køhn, 
som i 1679 var skipper på det gamle skib »Den sorte Rytter«. 24 

Samtidig boede i nr. 30 skipper Thomas Joensen Dalvig, der 
siden 1676 havde været skipper på fregatten »Den spraglede 
Falk«. 25 Efter hans død flyttede skipper Abraham Østensen ind i 
huset og desuden giftede sig med enken. Østensen havde siden 
1676 været skipper på fregatten »Wismarske Ræv«,26 og han blev 
boende i huset indtil det deltes i 1690erne. Også endehuset nr. 
31 havde en skipper som beboer. Det var skipper Jens Joensen, 
der fra 16 7 5 til 16 77 var skipper på galioten »Glædelig Bud
skab«, men som i 16 78 anføres som løjtnant på galioten »Røde 
Vinfad«. 27 

Den sidste af gaderne var Elsdyrstræde, men både i husbogen 
for 1669 og for 1677 står angivet, at de »27 våninger er neder
brot«. I 1681 er der imidlertid opført en enkelt længe her, hvor 
Elsdyrstræde lå. I husbogen for 1681 er det blot en gade uden 
navn, men i 1691 angives ~en som »den nybygte længe«, og det 
bliver den ved med at blive kaldt indtil midten af det næste 
århundrede. Det var de nyeste huse og vel derfor også de bedste, 
hvilket er årsag til, at vi i denne gade næsten kun finder promi
nente personer som beboere. 

I nr. 1 boede først løjtnant Jan Dons. Han var konstabel i flå
den 1678, blev samme år månedsløjtnant og året efter løjtnant i 
årstjenesten. I 1682 sejlede han med »Havmanden« til Vest
indien, men under mytteri på skibet blev han dræbt den 20. 
januar 1683.28 Han efterfulgtes i huset af løjtnant Peter 
Beesemacher den yngre, der var født i Holland ca. 1654, og her i 
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16 77 hvervet som konstabelsmat til den danske flåde. Samme år 
blev han løjtnant, men afskediget igen ved krigens slutning. I 
1682 blev han løjtnant i årstjenesten, 1695 kaptajn og han fik sin 
afsked i 1704. 29 

Også i nr. 2 boede i 1681 en løjtnant, nemligJan Frandsen fra 
Ostfrisland. Han var kommet til flåden som konstabel under kri
gen, blev løjtnant 16 79 og kaptajnløjtnant 1683, men døde alle
rede i 1684.30 Han efterfulgtes i huset af løjtnant Anders Gool, 
der var født ca. 1648. Han var blevet månedsløjtnant 1678, men 
afskediget ved krigens slutning. 1680 blev han styrmand, 1682 
løjtnant, 1689 kaptajnløjtnant, og fik tilladelse til at sejle 
koffardifart i 1692, hvor han døde den 18/5 1693, hvorefter 
huset bevilgedes til formand i bilthuggerstuen Peder Michelsen 
til indflytning i Påske 1694.31 

Kaptajnløjtnant Thomas Dirichsen Seerup boede i nr. 3 i 
1681. Han var født i Bergen 1638, var styrmand på »Christlanus 
Quintus« under den skånske krig, blev 16 79 fører af »Grønne 
Jæger« og samme år kaptajnløjtnant i årstjenesten, fik sin afsked i 
1684, men blev løjtnant igen i 1688 og atter afskediget i 1691.32 

Kaptajnløjtnant Claus Mortensen flyttede ind i huset til Påske 
1685. Han var født i Christianopel ca. 1627 og kom tilsøs alle
rede som 12-årig. I 1682 blev han kaptajnløjtnant i den danske 
flåde og fin sin afsked 1704 og døde samme år. 33 Efter et par år i 
nr. 3 flyttede han til Delphinstræde nr. 15 og efterfulgtes af løjt
nant Laurits Lauritsen, der var født i Stavanger. Han havde tjent 
sig op i flåden som højbådsmand, styrmand og skipper til 16 79. 
Efter krigen sejlede han på Levanten i koffardifart, men blev 
løjtnant i flåden 1683, derefter afskediget 1684 og kom i hol
landsk tjeneste og atter antaget som løjtnant 1686. 34 

I nr. 4 boede i 1681 skipper Peter Bruys, der i 16 78-79 var 
skipper på »Unge Tobias«. 35 Fra Påske 1685 flyttede kaptajnløjt
nant Peter Qfuesen ind i huset. Han var født ca. 1640 i Flens
borg, var løjtnant 1677 til 79, blev atter antaget som løjtnant 
1682, blev kaptajn 1688 og døde 1700.36 I 1688 flyttede han til 
Delphinstræde 11, og afløstes af løjtnant Jørgen Liebedantz. 
Denne var født 1660 i København, blev matros 1674, kvarter
mester 1678, og antaget som lærling i 1680. 1685 blev han løjt
nant og var i 1692 chef på »Mågen«, der deltog i konvojtjeneste, 
men var her så uheldig at blive opbragt af spanske kapere. Efter 
at være kommet hjem i 1693 blev han kaptajn 1695, og avance
rede videre gennem graderne til han i 1711 blev schoutbynacht. 
1719 fik han sin afsked og døde 1728.37 

I nr. 5 boede først styrmand Niels Olsen Thram indtil han 
blev lods på Christiansø. Derefter flyttede i 1688 skipper Bendt 
Jacobsen ind i huset. Også i nr. 6 boede en skipper Peder Olsen 
Madvig fra 1681 til 1698, da han flyttede ind i sit eget hus i 
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byen. I nr. 7 boede styrmand Peder Mogensen Carlshavn, der 
døde i 1688, hvorefter huset deltes til to quartermestre. De blev 
senere afløst af en matros og en skipper Peder Hansen Krager
øen. Nr. 8 var delt fra 1681, men den ene af beboerne, smed 
Rasmus Larsen Borringholm, boede dog alene i huset en tid. 
Også nr. 9 var delt fra begyndelsen, men i nr. 10 boede skipper 
Oluf Joensen Trudenes alene i hele tiden fra 1681 til 1698. Det 
samme gjaldt skipper Jan Endahl i nr. 11. I endehuset nr. 12 
boede i 1681 kaptajnløjtnant Peder Henrichsen Ørck. Han var 
født i Helsingør 164 7, og efter at have været i hollandsk tjeneste 
blev han i 1677 månedsløjtnant på »Norske Løve«, hvor han del
tog i slaget i Køge Bugt, samme år blev han årsløjtnant, 16 79 
kaptajnløjtnant og i 1687 kaptajn. Han døde 3/10 1693.38 I 1688 
afløstes han i huset af lærling Thord Jensen, der blev gift med en 
søster til Jørgen Liebedantz. Han blev løjtnant 1691, afskediget 
1692 atter antaget som sekondløjtnant 1705 og efter at være 
avanceret til kaptajnløjtnant 1710 blev han i 1711 degraderet til 
sekondløjtnant og samme år inspektionsofficer i Nyboder under 
pesten. Han døde 1714. Da han blev afskediget i 1692 måtte han 
fraflytte huset, der herefter deltes til to quartermestre.39 

I forbindelse med Nyboder kan til sidst nævnes endnu et hus. 
I 1696 købte søetaten nemlig bager Sivert Pedersens hus, der lå 
ved Østervold, for 134 rdl. Det blev lagt under Nyboders 
inspektør og den 27. oktober 1696 blev det bevilget til to ma
troser. 
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IX. Hvordan havde 
beboerne det? 

Gennem Nyboders husbøger har vi fået et lille indtryk af hvem, 
der egentlig boede i Nyboder. Vi har set, at der kun boede få 
officerer, nemlig nogle få kaptajner og løjtnanter, medens hoved
parten var skippere og befalingsmænd af lavere rang samt i stor 
udstrækning bådsmænd foruden håndværkere ved Halmen og 
artillerister knyttet til Tøjhuset. 

Hvor stor en del af de ved søetaten ansatte, der boede i Nybo
der, er det vanskeligt at sige noget mere nøjagtigt om, bl.a. fordi 
personellets størrelse skiftede meget stærkt i 1600-tallet. Krige 
eller udenrigspolitiske kriser kunne ret hurtigt sætte antallet af 
søetatens betjente i vejret, hvorimod efterkrigstider, der førte til 
reduktioner lige så vel som økonomiske kriser, kunne formind
ske antallet af ansatte ved søetaten. Ligeledes var der også en 
vekslen mellem årsansatte og månedslønnede i antal. Derimod 
har beskæftigelserne i søetaten været nogenlunde de samme gen
nem tiderne, og lønningerne kan give os en ide om, hvorledes de 
forskellige betjente vurderedes i forhold til hinanden. Et godt 
udgangspunkt her, er den oversigt, der efter kong Christian V's 
tronbestigelse blev udarbejdet i 1673, da man overvejede 
ændringer i søetaten på forskellig måde. 1 

Det er også værd at se hvilken enorm forskel, der i datiden 
var mellem de højeste og laveste lønninger. Derfor kan vi be
gynde med at se, at rigens admiral Henrik Bjelke og generaladmi
ral Adeler hver fik 5000 rdl. i løn årligt, medens admiral Niels 
J uel fik 2000 rdl., to viceadmiraler fik henholdsvis 1000 rdl. og 
900 rdl. og en scoutbynacht fik 600 rdl. ligesom munstercom
missarius Albert Schumacher. Der var endvidere 27 kaptajner, 
som fik fra 400 rdl. til 200 rdl. og 16 løjtnanter, der hver fik 150 
rdl. årligt. 

Det falder iøvrigt i øjnene, at lønningerne indenfor den 
samme bestilling kunne variere ret meget.Medens således en 
enkelt opperskipper fik 300 rdl. varierede lønnen for skippere 
mellem 100 rdl. og 40 rdl. Til de højest lønnede hørte 11 skip
pere og til de lavest lønnede hørte 21 skippere, medens 26 andre 
skippere havde løn imellem disse to tal. Skipperen var iøvrigt 
den vigtigste person i et skib, idet han indtil søofficererne fik 
den nødvendige uddannelse var den mand, der havde ansvaret 
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1. Søet.I, 1 kgl. eksp. 1673 
nr. 44. 
2. Søet. I, 5 indk. sager 
16 77-78 nr. 48 d. 30/12 
1678. 

for navigationen af skibet. Først efterhånden i løbet af 
1600-tallet fik kaptajnen den tilstrækkelige baggrund til at kunne 
overtage hans ansvar, efterhånden som navigationsskolerne og 
lærlingeuddannelsen udvikledes. Skipperen kunne iøvrigt avan
cere til løjtnant og videre som officer, hvilket naturligvis først og 
fremmest fandt sted under krigsforhold. I det hele taget stod den 
enevældige stat langt friere med hensyn til avancementer end vi 
kender fra vore dage. Eksempelvis kan nævnes, at i december 
16 78 indstilledes to skippere til forfremmelse til løjtnanter og 
samtidig indstilledes følgende andre ligeledes til forfremmelse til 
løjtnanter, nemlig to styrmænd, en quartermester og en sejl
lægger.2 

Af styrmænd angives kun 7 årslønnede, hvoraf den ene havde 
80 rdl. i løn og de øvrige 60 rdl. Vi ser således, at deres hverv 
skønnes af omtrent samme værdi som skipperens, men iøvrigt 
var det admiralitetets daværende indstilling, at søetaten ikke 
behøvede årslønnede styrmænd, men at disse burde antages, når 
man havde behov for dem til togterne, hvorfor man kunne nøjes 
med at månedslønne dem. Det er vel også en grund til, at vi fin
der så få beboere i Nyboder angivet som styrmænd. 

Der var i 1673 ialt 40 årslønnede højbådsmænd med 30 rdl. 
om året og 19 højbådsmandsmater med 24 rdl. i årlig løn. Det 
siger sig selv, at højbådsmanden var den fornemste matrosbefa
lingsmand. Han skulle lede arbejdet med tilrigningen og med 
sejlføringen og iøvrigt dagen igennem sørge for at alt arbejdet 
blev forsvarligt udført. De 29 skibmænd og 18 skibmandsmater 
fik tilsvarende lønninger, nemlig 30 og 24 rdl. årligt. Skibman
den var ansvarlig for ballasten ombord i skibet og lastens stuv
ning i det hele taget. Han skulle sørge for lyset til lanternerne og 
for ankre og ankertov, og hans hjælper var maten. Der var end
videre 34 sejllæggere der fik fra 40 rdl. til 21 rdl. årligt, og end
videre var der 20 bødkere, hvoraf de 19 fik 21 rdl. medens en 
enkelt fik 24 rdl. årligt. Det var som navnet siger det personel, 
som tog sig af fade og tønder m.v. 

Quartermesteren havde det daglige og direkte opsyn med 
bådsmændene ombord i skibet. I 1673 var der 92 som fik 30 rdl. 
årligt og en enkelt, der fik 40 rdl. Det var quartermesterens 
arbejde at holde øje med bådsfolkenes daglige arbejde på banjer 
og dæk, sørge for at de stillede til vagter og iøvrigt fordele dem 
til arbejdet. Endelig var der den væsentligste andel af skibsbesæt
ningen, nemlig bådsmændene, der fik 21 rdl. årligt, og i 16 73 
blev deres antal angivet til ialt 1200. 

Medens de hidtil nævnte var beskæftigede ved skibets sejlads 
var andre knyttet til orlogsskibets artilleri. I oversigten fra 1673 
nævnes således 36 årslønnede arkelimestre, hvoraf de 16 fik 38 
1/3 rdl. og de 20 fik 34 1/3 rdl. årligt. Han skulle naturligvis 
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lede skydningen og sikre såvel kanonernes renholdelse og klar
gøring som ammunitionen og våbenbeholdningen iøvrigt i ski
bet. Til hans hjælp havde han underarkelimestre eller arkeli
mestermater. De først nævnte fik 30 rdl. årligt og de sidstnævnte 
25 5/6 rdl. årligt, og der var årsansat henholdsvis 14 og 22 
i 1673. 

Desuden var der i 1673 blot angivet 127 bøsseskytter, d.v.s. 
de af det menige mandskab, der håndterede kanonerne. Deres 
løn varierede mellem 15 rdl. og 12 2/3 rdl. årligt. Tallet fore
kommer meget lille i forhold til andre opgivelser fra andre år, 
men det må sandsynligvis hænge sammen med, at der på dette 
tidspunkt var fredstid, og derfor ingen grund til et større antal 
årslønnede folk. I 1675 er tallet således 594 og i 1688 er der 
angivet 450 bøsseskytter i årstjenesten. 3 

Som før nævnt var man mere frit stillet med hensyn til avan
cementer end i vore dage, og man kan fra husbog til husbog 
følge nogle af disse titelændringer. Vi ser således foruden avan
cement fra bådsmand til quartermester også en bådsmand, der 
næste gang benævnes skipper. 4 Nogle kortere spring ser vi også, 
som f.eks. 6 quartermestre, der avancerer til skipper og 5 høj
bådsmænd, der ligeledes bliver skippere. 5 Til gengæld finder man 
også det mere sørgelige eksempel på en skipper, der på grund af 
drukkenskab degraderes til quartermester. 6 Også for artilleri
sterne finder vi avancementer, og specielt kan nævnes, at der 
forekommer ikke færre end 7 bøsseskytter, der springer til arke
limestre, men også her ser vi en degradering af en arkelimester 
til underarkelimester. 1 

Efter Den skånske krig søgte man at skabe en fastere organi
sation af søfolk. Man gjorde det dels ved at få Danmarks købstæ
der og øer til at stille med 2000 bådsmænd og dels ved at lave en 
fast organisation af søfolkene, der var knyttet til Holmen. For 
bådsmændene i byerne ville man yde 21 rdl. pr. person årligt, og 
så snart admiralitetet havde fået besked om, at man havde det 
ønskede antal skulle en kaptajn eller løjtnant udsendes for at ind
rullere de folk, der var tjenlige hertil. Når en mand en gang var 
indskrevet i rullen kunne han ikke slettes før han døde eller en 
anden blev sat i hans sted. Hvert år ved juletid ville man da give 
besked til byerne og øerne om hvor mange bådsfolk, man 
ønskede at anvende i flåden i det kommende år. Desuden ville 
man gennemføre en lignende ordning for 2000 bådsfolk i 
Norge. 8 

For yderligere at opmuntre til tjeneste i søetaten udstedtes 
søfolkenes frihedsbrev, som gjaldt alle, der var indrulleret i 
søetatens tjeneste. De måtte hvor de end nedsatte sig i rigerne 
»for alle borgerlige og bys bestillinger samt tynge og pålæg, hvad 
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nov. 1688 reglement for 
søetatens lønninger. 
4. Husbog 1668 og 1679 
Kattegade 22. 
5. Husbog 1668 og 1679 
for Timiangade 6, Elefant
gade 16, Haregade 5 og 44, 
Enjørnegade 6, Bjørne
gade 10, Pindsvinegade 1 
samt husbog 1679 og 1691 
for Nillikegade 3 og 6, 
Kattegade 27 og nybygt 
længe nr. 7. 
6. Husbog 1691 for 
Ulvegade 8. 
7. Husbog 1668 og 1679 
for Krusemyntegade 10, 
Timiangade 9 og 24, 
Rævegade 39, Bjørne
gade 17, Hjortegade 6 og 
Kaningade 2. 
8. Søet. I kgl. eksp. 
nr. 86 d. 18/12 1679. 



9. Søet. I, 5 Indk. sager 
1679-81 d. 30/9 1679. 
10. Søet. II, 4 Indk. adm. 
1680 adskillige numre. 
11. Adm. C. Gen. 1680 
side 321. 
12. Søet. I, kgl. resol. 
nr. 51 d. 6/11 1688. 
13. Danske Kancelli, 
Rentekamm. B II, 2 b 
nr. 186 OlufDaas 
optegnelsesbog 1635-50 
side 83. 
14. Adm. prot. d. 5/9 
1668. 
15. Søet. III 
Kommissariatskontoret, 
Diverse breve og 
beregninger ang. 
flådens proviantering og 
bemanding 16 77-79 
for 1678. 

navn det og have kan, være fri og forskånede«, og dette selvom 
de havde en eller anden liden borgerlig næring, dog skulle de 
betale den fornødne told, accisse og comsumption af det de 
handlede med.9 Trods de gode tilbud var det dog ikke videre 
nemt for byerne at skaffe bådsfolk, og adskillige af byerne an
modede admiralitetet om nedslag i antallet af de ønskede båds
folk. 10 

Det var noget nemmere at få hold på søfolkene ved Holmen. 
Her blev i 1680 alle søfolk inddelt i 4 eskadrer med hver 4 kom
pagnier. I spidsen for hver eskadre skulle stå en scoutbynacht og 
hvert kompagni skulle bestå af 100 mand fordelt således: 2 kap
tajner eller kaptajnløjtnanter, 1 løjtnant, 2 skippere og 2 under
skippere, 1 styrmand, 2 højbådsmænd og 2 mater, 2 skibmænd 
og 2 mater, 8 quartermestre, 2 profossvende, 1 trommeslager, 
64 bådsmænd og 9 pødkere. lait blev det således til 1600 mand, 
men heller ikke her havde man i 1680 alle stillinger fuldt besat. 11 

Disse foranstaltninger var nogle af efterkrigstidens mange 
initiativer og nyskabelser, men i 1688 ændredes søfolkenes ind
deling igen. Denne gang skulle søfolket inddeles i tre delinger 
kommanderet af generaladmiralløjtnant Niels Juel med ham selv 
som chef for 1. deling, admiral Chr. Bjelke som chef for 2. deling 
og admiral Henrik Span som chef for 3. deling, og hver af dem 
skulle have en viceadmiral eller scoutbynacht som næstkomman
derende. Hver deling skulle endvisere bestå af 10 kompagnier, 
der hver havde: 1 kaptajn, 1 løjtnant, 2 skippere, 1 højbådsmand, 
1 skibmand, 1 højbådsmandsmat, 1 skibmandsmat, 3 quarter
mestre, 2 sergenter, 1 profossvend, 2 drenge og 90 menige, 
d.v.s. ialt 106 mand i hvert kompagni. 12 Hertil kom imidlertid 3 
kompagnier tøjhusfolk, et Holmens kompagni og håndværkerne. 

I Christian IV's tid fik søfolkene foruden deres løn også klæde 
som en del af deres løn. Bådsmændene fik således 12 alen klæde 
årligt medens f.eks. bøsseskyttere og skippere m.fl. fik 6 alen 
klæde. 13 Dette ændredes under Frederik ill til at søfolkene i ste
det fik udleveret det nødvendige færdige tøj, og i 1668 fandt 
man, at det var for vanskeligt og dyrt at få syet klæder til båds
folkene i København, hvorfor man ansatte to mesterskræddere, 
som skulle »tilskære og siden lade forfærdige alt hvis bådsfolkene 
herefter til klæder varder ordineret«, for hvilket arbejde de årlig 
måtte yde en bådsmands kost og løn.14 Fra en kontrakt i 1670 
ser vi, at det sandsynligvis har været gråt klæde, men i 1678 får 
vi en nøjere afregning for, hvorledes en bådsmand var udstyret. 
Desværre står her ikke hvorledes disse beklædningsstykker var 
fordelt til søfolkene, da man vel næppe kan forvente, at det hele 
hørte til en bådsmands udrustning, men i hvert tilfælde står det 
angivet med følgende priser: 15 
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1 klædekjole . . . 4 1/2 rdl. 
1 lærredstrøje . . . . . 4 mark 
1 par lærredsbukser . 4 mark 
1 skjorte . . . . . . . . . 3 mark 
1 par vanter . . . 5 1/3 skil!. 
1 engelsk hat . . . . . . 5 mark 
1 hængemåtte . . 1 sletdaler 

1 vadmelskjole . . . . 7 mark 
1 par hoser . . . . . . . 1 mark 
1 par vadmelsbukser 4 mark 
1 nattrøje . . . . . . . . . . 2 rdl. 
1 par sko . . . . . . . . . 5 mark 
1 rød hue . . . . . . . . 3 mark 
1 køjedækken . . . . . 5 mark 

I andre regnskaber får vi lidt mere at vide om beklædningen, idet 
der her omtales både en hørlærredsskjorte til 4 mark og 1 blå 
lærredsskjorte til 3 mark, og desuden omtales indkøb af 2000 
stk. røde bådsmandshuer med hvid kant på, og endelig ser vi, at 
medens et par islandske hoser koster 1 mark vil et par færøske 
hoser kun koste 18 skilling. 

I 166 7 skulle fem gallejer kommanderes til Heiligenhafen i 
særlig mission, og alle gallejerne blev udstafferede med rødt 
kiersey, medens også roerne blev pyntede. Til de 312 personer, 
der skulle bemande fartøjerne blev således bestilt kjortler, som 
skulle forsynes med kroner på ærmerne syet med rødt og gult 
tråd, og desuden skulle de 182 mand bære røde kiersey huer og 
de 130 mand blå klædehuer. 16 

I 1686 angives imidlertid direkte, hvad man da gav til en 
menigs mundering. Til en kjole brugtes 3 1/2 alen klæde, 7 alen 
bay og 4 dusin knapper, der tilsammen kostede 4 rdl. 1 mark 14 
skilling, og til et par bukser gik der 2 alen klæde og 3 alen lærred 
til ialt 1 rdl. 3 mark og 8 skilling, hvortil kom for forarbejdelsen 
af begge dele i skrædderløn, tråd og småberedninger 5 mark. 
Herudover angives en kjole, 2 skjorter, 2 halsklude, 1 par sko, 1 
par strømper og i cabutze, hvilket for hele bådsmandens mun
dering kostede 12 rdl. 5 mark og 14 skilling.17 Desværre får vi 
heller ikke her nogen nærmere at vide om tøjets udseende, og 
meget nærmere kommer vi heller ikke i 1688, hvor kongen har 
befalet, at årstjenerne ved Holmen og Tøjhuset årligt skal have 
en lærredsklædning, og hvert andet år en klædekjortel og en 
engelsk hat foruden den normale løn og kost. 18 

Søfolkene blev betalt både med direkte løn, der dog ofte måtte 
lade vente på sig, men også med klædedragt til en vis grad og 
med kost. Fra 1680 har vi taxten, hvorefter mønsterskriveren 
skulle beregne kosten til søfolkene, og den satte følgende for en 
bådsmand: 19 

Flæsk . . . . . . . . . 8 skålpund 
sild . . . . . . . . . . 1/8 otting 
bergefisk . . . . . . . . . 4 pund 
gryn . . . . . . . . 1 ottingkar 
rug . . . . . . . 1 1/2 skæpper 
humle . . . . . . . . . . . 30 lod 
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kød .... . ....... 15 pund 
torsk . . . . . . . . . 1/ 4 otting 
smør . . . . . . . . 3 1/2 pund 
ærter . . . . . . . 3/ 4 ottingkar 
malt 1 1/2 sk. 1 1/2 fjer.kar 



16. Søet. X, 4 Adm. 
registerbog contra skat
kammeret 1667-68 side 44. 
17. Kane. inclk. nr. 94 
januar 1686. 
18. Kane. inclk. d. 11/12 
1688 gl.nr. 410. 
19. Adm. C. Gen. 
d. 19/ 1 1680. 
20. Søet. Il Adm. inclk. 
sager d. 10/ 12 16 78. 
21. Adm. C. Gen. 
d. 10/ 12 1680. 

Desuden fik en skipper dobbelt så stor ration og en unders.kip
per, en styrmand eller en arkelimester fik 1 1/2 gange båds
mandsrationen. Endvidere var det bestemt, at når man ikke 
kunne fa flæsk skulle der gives kød i stedet for således, at der 
blev givet 2 skålpund kød for hvert skålpund flæsk. Når torsk 
eller sild ikke kunne fas blev der givet tønde for tønde, og lige
ledes når ærter ikke kunne fas blev der også givet gryn tønde for 
tønde. 

Alt dette lød ikke værst, men både løn og kost var trods alt 
afhængig af, om søetaten kunne fremskaffe det fornødne, og 
meget tyder på, at det ikke altid var tilfældet. Derimod var boli
gerne noget fast man kunne holde sig til, og de nye boder var 
eftertragtede boliger for alle søfolkene, men i krigstider, hvor 
antallet af bådsfolk øgedes var der ikke tilstrækkeligt antal i 
Nyboder. Derfor var det især under Den skånske krig at mange 
af boligerne blev delte til to familier. Vi har et talende vidnes
byrd om disse trængsler fra mønsterskriveren Johannes Sech
mann, der i december 1678 skrev et indtrængende brev til admi
ralitetet, hvor han foreslog forskellige ændringer i beboelsen, 
fordi fattige bådsmænd og bøsseskytter »som dagligen mig over
løber om huse«, fordi de bedre kunne være og klare sig i Nybo
der end i København, hvor huslejen er dyr. 2° For at holde på sø
folkene måtte kongen også i 1680 efter krigens afslutning love, 
at hvis man indskrev sig i Holmens rulle ville der blive tillagt en 
årlig husleje på 10 rdl. indtil man kunne forsyne dem med frit 
hus. 21 Som tidligere nævnt besluttede man også senere at samle 
tøjhusfolkene i særlige gader i Nyboder, men som omtalt blev 
det først fuldstændig sat i værk i 1696, og i 1698 fik også hånd
værksfolkene deres egne gader i Nyboder, samtidig med at så 
mange som muligt af husene blev delte til to familier. 

Medens der i Frederik ill's tid var flyttet en del folk ind i Ny
boder, der ikke hørte til søetatens folk blev man efterhånden sta
dig strengere med at holde orden på beboerne, hvilket jo kom til 
at give sig udslag i at man først fordelte Holmens folk, tøjhusfolk 
og håndværkere i hver deres områder i bydelen, og derefter 
endog fastsatte særlige gader til hvert kompagni af søfolk, og ved 
denne orden forblev det i årene fremover i 1 700-tallet. Desuden 
fik man efter at der var udnævnt en inspektør over Nyboder og 
efter at der var oprettet en speciel Nybodervagt stadig større 
muligheder for at holde indre justits, men der var også mange 
problemer at tage sig af i denne selvstændige bydel, der levede 
sit eget liv ved siden af den tætbeboede hovedstad. Selvom der 
også dukkede mange borgerhuse op mellem Nyboder og den 
gamle Østerport kom en del af kvarteret alligevel til også at blive 
præget af større adelspalæer. 

Nyboderfolkets små og store bekymringer kan vi følge på 
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mange måder. Man tog sig af de gamle og enker. De gamle sø
falle fik som regel efter lang tro tjeneste lov til at blive boende i 
Nyboder, men enker fik normalt kun tilladelse at nyde et 
»nådsens år«, hvorefter de måtte fraflytte Nyboder, hvis de ikke 
forinden havde fundet en ny ægtemand, der kunne flytte ind i 
huset. I visse tilfælde kunne man være mere eftergivende, som i 
1670, da det blev resolveret, at de kvinder, hvis mænd var døde 
på den ostindiske rejse med skibet »Ferøe«, måtte nyde lige så 
meget kost som deres mænd fik »indtil videre anordning«. 22 I 
1680 gjorde man regnskabet op for ikke færre end 65 gamle kap
tajner og søfolk, der fik pension. Det drejede sig om fire kaptaj
ner, der hver fik 100 rdl. i pension, nemlig Roeluf Petersen, der 
var 67 år gammel og havde tjent i 23 år, Pofuel Jostsen, der var 
75 år og havde tjent i 40 år, Hans Lauritzen, der var 67 år og 
havde tjent i 23 år samt Cort Jansen, som blot havde tjent i 16 
år. Desuden var der 15 skippere, hvoraf de otte fik 40 rdl. Den 
ældste var Jørgen Boesen Lihre, som var 77 år og havde tjent i 
57 år, dernæst Throels Olufsen Førrebye på 74 år, der havde 
tjent i 43 år, Svend Haagensen Espeskov på 69 år, der havde 
tjent i 45 år, Anders Nielsen Dahl på 68 år, der havde tjent i 44 
år, Oluf Erichsen Dahl på 65 år, der havde tjent i 44 år, Oluf 
Torstensen Soedenes på 62 år, der havde tjent i 24 år, Jens Kat
terup på 60 år, der havde tjent i 4 5 år samt som den yngste Hans 
Amonsen Eide på 56 år, der havde tjent i 42 år. Fire skippere fik 
30 rdl. i pension, nemlig Oluf Olufsen Heiring på 80 år der blot 
havde tjent i 14 år, Niels Pofuelsen Lesøe på 69 år, som havde 
tjent i 45 år, Simen Thordsen Kirkesund på 68 år, der havde 
tjent i 48 år samt Otte Christensen Klugtved på 62 år, der 
havde tjent i 44 år. Endelig var der 3 skippere, der kun fik 20 
rdl. i pension, nemlig Engelbert Arfvedsen Hermandsund på 64 
år, som havde tjent i 36 år, Erik Thordsen Lillekier på 59 år, der 
havde tjent i 29 år og Baard Pofvelsen Eide på 58 år, der havde 
tjent i 44 år. Herudover blev der givet 20 rdl. i pension til 2 høj
bådsmænd, 6 skibmænd, 2 skibmandsmater samt til 6 quarter
mestre, medens yderligere 30 gamle og svage søfolk fik hver 16 
rdl. årlig i pension. 23 

Indtægterne var som nævnt ikke store, og de faldt ikke altid til 
tiden, hvilket i 16 72 forårsagede et stort røre, som den svenske 
gesandt med fryd kunne rapportere hjem om. »Kongen har selv 
været på Halmen og erfaret hvad stor klagemål der findes udaf 
en del af bådsmændene, hvilke havde omringet kongen og højt 
udråbte, at deres kostpenge blev dem tilbageholdt af Holmens 
bogholder«. 24 Bådsmændene kunne dog supplere deres indtægter 
ved ekstra arbejde, som vi kender det fra 1671 til- 1674, hvor de 
tjente noget ved at oprede gammelt tovværk, og til dette var 
deres koner også en nyttig hjælp. Der har været travlhed i mange 
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Fra-til Mænd 

27/7-3/8 71 
3/9-19/10 71 
4/2-18/3 72 
10/4-7/6 72 
9/8-11/10 72 
30/1-28/2 73 
18/8-15/9 73 
21/5-4/7 74 

22. Adm. prot. 
d. 2/9 1670. 
23. Adm. C. Gen. 
d. 14/ 2 1680. 
24. Svenske rigsarkiv, 
Dipl. Dan. 1-8:4:B:2 
resident G. Lilliecronas 
brev til Kungl. Maj. 
1663-76, for 1672. 

25 
24 
37 
43 
44 
53 
40 
58 

25. Søet. X Bogholder
kontoret, 4 registerbog 
contra zahlmester 1670-71 
d. 15/ 3 1671 side 230, 
d. 3/ 8 1671 side 119, 
1671 d. 19/ 10 1671 
side 235, 1671-72 
d. 18/3 1672 side 161, 
d. 7/ 6 1672 side 265, 
1672-73 d. 11/10 1672 
side 40, d. 28/ 2 1673 
side 203, 1673-74 d. 28/ 10 
side 98 ogd. 4/71674 
side 462. 
26. Adm. prot. d. 19/ 12 
1672. 

Nyboderhjem, når man skulle pille tovværket fra hinanden for 
at få værk ud af det, men det kunne naturligvis ikke undgås at 
der kom spild ved denne vanskelige operation. Hvor store 
mængder, det drejede sig om, kan vi se af følgende oversigt: 25 

Fra 27/2 til 15/3 1671 var der 17 mand og 13 kvinder, der 
havde fået udleveret 3 7 skippund 16 lispund 6 pund tovværk, 
der blev til 34 skippund 6 pund værk, og for de følgende periode 
var det således: 

Kvin. Udleveret tovværk Afleveret værk 

18 61 sk.pd. 3 lispd. 4 pd. 54 sk.pd. 17 lispd. 2pd. 
16 20 sk.pd. 3 lispd. 14 skålpd. 18 sk. pd. 7 lispd. 6pd. 
24 37 sk.pd. 34 sk.pd. 1 lispd. 10 pd. 
24 47 sk.pd. 7 skålpd. 41 sk. pd. 1 7 lispd. 4pd. 
23 33 sk.pd. 18 lispd. 10 pd. 30 sk.pd. 17. lispd. 6pd. 
20 65 sk.pd. 3 lispd. 14 pd. 58 sk.pd. 4 lispd. 3pd. 
12 32 sk.pd. 10 lispd. 8 pd. 
45 324 lispd. 283 lispd. 8 skålpd. 

(1 skippund= 20 lispund a 16 skålpund, 1 skålpund= ca. 496 gr.) 

Når manden var ude at sejle kunne der være smalhans i det lille 
Nyboderhjem, hvis hans kone ikke på anden måde kunne skaffe 
indtægter, men søetaten kunne dog træde til og med al rimelig
hed give hende noget af mandens indtægter, som vi ser det i 
1672, hvor bødker Torsten Olsen sejlede med »St. Cathrine« på 
Grønland, hvorfor admiralitetet dekreterede, at »hans her
værende quinde må til sine fire små børns nødtørftig underhold
ning nyde fire måneders kost, som udi hendes mands tilståede 
gage afkortes«. 26 

Der var dog andre indtægtsmuligheder, som man ikke så på 
med milde øjne fra søetatens side. En rapport til admiralitetet fra 
16 79 udtrykker med al tydelighed, hvad det drejer sig om, idet 
her står: »Såsom daglig adskillige store klager indkommer fra Hs. 
kgl. Maj.s Nye Boeder over en quinde person ved navn Anne 
Andersdatter, som for hendesletfærdigheds skyld skal være givet 
tilnavnet »Schone Anne«, hvorledes samme letfærdige quinde 
skal holde udi kgl. Maj. s boder et offentligt horehus, så hun ej sig 
selv alene til slig letfærdighed skal lade bruge, men endog så skal 
indtage andre af sin lige til sig og samtlige at holde et meget for
argeligt og ublueligt levned, så at de fattige, ærlige naboer og 
genboer derudover ej kan nyde og beholde gade- og husfred, 
men må nat og dag leve udi stor frygt og rædsel inden deres døre 
og må også se deres døre og vinduer bliver dem indslagne af en 
del canaljer, som om nattetide, ja endog ved højlys dag, sig lader 
finde ved samme hu~. Da det på slig letfærdighed kunne blive 
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straffet og sådan forargeligt levnet blive afskaffet har jeg efter 
sligt angivende mig erkyndiget, og da fundet at det er sandhed, 
som var angivet, hvorfor jeg på mit embeds vegne samme letfær
dige quindfolk har ladet arrestere til deres excellencers og velbyr
digheders nærmere kendelse«. 27 

Sagen var nok et sjældent tilfælde, da der kun findes få sager i 
arkiverne, hvorimod anden form for arbejde til en ekstra skilling 
nok så meget optager beboerne. Dette ekstra arbejde føles dog 
nok så meget at genere det øvrige borgerskab i København. 
Både i 1683 og i 1684 klagede admiralitetet til kongen over den 
forfølgelse, som sø- og tøjhusfolket, arbejderne ved Halmen og 
marinerne lider under, når politimesteren, byens underfogder og 
laugene forfølger dem for det ekstraarbejde, som de udfører i 
deres fritid. Søfolkene mener ikke, at de tager nogen næring fra 
borgerskabet, fordi de eller deres kvinder laver forskelligt hånd
værk eller væver for dem selv eller deres kammerater, når de 
ikke har nogen svende til at hjælpe sig. Desuden henviser man 
til, at både loven og kgl. forordninger tillader søfolket en liden 
borgerlig næring, og man finder det helt uretfærdigt, at de bliver 
slæbt i fængsel og ikke kan slippe derfra før de har betalt store 
pengebøder. Tilmed må de ofte sælge eller pantsætte det lidt de 
har eller kan skrabe sammen for at betale bøden, hvorefter de må 
leve i yderligere armod og elendighed. 28 

Christian V havde netop i 1682 oprettet et politimester
embede for København, og den første politimester blev Klaus 
Rasch, der fik et antal betjente til sin hjælp med at holde ro og 
orden i København, og han kunne egenmægtigt uddele bøder for 
overtrædelser uden proces eller rettergang. Desuden blev han i 
september 1684 også valgt til borgmester, så det var en ret stor 
myndighed han havde faet til sig selv. Rasch arresterede folk ret 
vilkårligt, og det gik også ud over søens folk. Som beskytter af 
byens næringsdrivende var det ham en tort, at Nyboder kunne fa 
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Konkylje fra nuvarende minde
stuer i Nyboder. En yndet 
prydgens/and i sømandshjem
mene. (Tegning af arkitekt 
M.A.A. Asger Barfod). 



27. Søet. Il Adm. indk. 
breve d. 13/9 1679. 
28. Søet. I, kgl. eksp. 
1683-84 d. 26/8 1684, 
kgl. resol. på adm. af 
22/8 1684 og Adm. C. Gen. 
d. 21/2 1685. 
29. Sja::11. Tegn. XLV 105 
og 164 d. 5/5 og 28/8 
1685. 
30. Søet. ID A 3 Adsk. 
Ordrebogd. 14/ 9 og 13/ 10 
1687. 
31. Sja::11. Reg. XXXVI 321 
d. 31/3 1690 og Adm. C. 
Gen. d. 14/ 2 1690. 

lov at leve sit eget liv, og han fandt måder at gribe sagen an på. I 
1685 fandt magistraten således ud af, at skomagernes barkmølle 
i Adelgaden i Nyboder måtte flyttes uden for voldene på grund 
af brandfaren,29 og i 1687 henvendte politimesteren sig til kon
gen om håndkværnene i private hænder skulle sønderslås efter 
ønske fra bryggerlauget, således som kongen havde tilstået lau
get. I sin henvendelse til kongen bemærker han imidlertid, at det 
besværligste er »Ny Kiøbenhafn eller St. Anne quarter udi Kon
gens Nyeboder«, hvor der skal findes mange håndkværne. Årsa
gen var, at Nyboder hidtil havde haft en særstilling, idet båds
mændene som en del af deres løn bl.a. fik udleveret rug, som de 
meget naturligt havde lov til selv at male på egne håndkværne. 
Københavns borgere skulle derimod benytte byens møller, hvor 
de måtte betale både malepenge og konsumtion til kongen. 

Så længe alt gik for sig som ønsket fra kongemagtens side, var 
der intet at indvende, men det var sikkert rigtigt, som politi
mesteren hævdede, at mange københavnske borgere søgte til Ny
boder eller lånte håndkværnene mod betaling for derved at 
slippe billigere. Politimesteren hævdede endog, at kroholdere i 
København fik malet deres korn i Nyboder, hvorved ikke alene 
kongens afgift blev formindsket, men »bryggerkompagniet kan 
blive ruineret«. Man kan vel heller ikke fortænke bådsfolkene i at 
forsøge på denne måde at tjene nogle ekstra skillinger. Kongen 
bøjede sig åbenbart for politimesterens argumenter, og søetaten 
måtte derfor beordre, at to skippere sammen med søfiscalen 
Michel Michelsen skulle overvære at håndkværnene i Nyboder 
blev sønderslåede. 30 

Hvor hurtigt en sådan ordre blev effektueret er det dog lidt 
vanskeligt at få fastslået. Det er muligt, at man gik i gang alle
rede i 1687, men i 1690 måtte man i alle tilfælde forny forbudet 
mod håndkværne og specielt for Nyboders vedkommende. I for
ordningen erklæres således, at håndværkerne skal afleveres inden 
14 dage, da der ellers vil blive givet strenge straffe, nemlig 1, 2 
eller 3 års arbejde i jern i Bremerholm, hvilket vel må siges at 
være ganske alvorligt for en sådan forseelse at have en hånd
kværn. For Nyboders vedkommende skulle håndkværnene hvad
enten de var opstillet eller de var gemte og adskilte samles og 
afleveres på Nyboders materialgård, og søfolkene ville da i stedet 
for få tilladelse til at få deres malt malet på hestemøllen ved den 
gamle Østerport.31 

Der kunne være et spændt forhold mellem Nyboderfolkene og 
byens borgere på flere områder, da man så skævt til disse søfolk, 
der havde deres egen jurisdiktion og specielle forhold på så 
mange områder. Den energiske politimester fandt i 1697, at den 
urenlighed, der fandtes ved Manufakturhuset måtte komme fra 
Nyboders beboere, og netop i denne forbindelse får vi iøvrigt at 

127 



vide, at beboerne også på anden måde søgte at skaffe sig noget 
ekstra føde og sikkert også indtægt, idet politimesteren fortæller, 
at urenligheden må være kommet fra »Nyboders indbyggere af 
hvilke mange både har køer, svin og deslige i deres huse«. 32 

Hvorledes de gode søfolk har kunnet holde disse dyr i husene ser 
vi desværre intet om andre steder, men man kan vel næppe fore
stille sig, at de har haft dem andre steder end i deres gårde, 
selvom der vel også må være en mulighed for at de mindre dyr 
har kunnet være installeret på lofterne. Derfor kan vi heller ikke 
vide noget om, hvornår man er begyndt på at beskæftige sig med 
disse dyr. 

Politimesteren fortæller videre, at Nyboders beboere »såvel 
nat som dag med hjulhører skal have ladet slig urenlighed på før
nævnte manufakturhusets fortov henlægge, fordi ingen opsyn i 
nærværelsen er forordnet«. Det er blevet foreslået, at de køben
havnske borgere, som bor ved Nyboder i de tilgrænsende gader 
sammen med fanger fra Holmen skal fjerne urenlighederne, men 
politimesteren mener ikke, at borgerskabet vil arbejde sammen 
med fangerne og ingen kan tvinge dem, siger han. Han foreslår i 
stedet for, at bådsmændene bliver beordret til at fjerne det sam
men med de nævnte borgerlige indbyggere ligesom »forgangen 
år på den plads lige for afdøde viceadmiral Hoppes gård i Ny 
Kongensgade«. Han tilføjer: »De Nyboderfolk er udi de tanker, 
at de er kgl. Majestæts søfolk og bor i Nyboder og derfor ikke er 
politiens tilsyn undergivne«. »Jeg vil kun give et eksempel på 
disse selvrådige indbyggere«, og derefter fortæller han om en 
episode, hvor en del af dem sammen med nogle soldater havde 
lavet ild på pladsen ved Guldhuset, og da han fortalte dem, at 
det var farligt og at de ikke måtte gøre noget sådant rettede 
soldaterne sig efter det, »men de af de i Nyboder som enten var 
unge karle eller store drenge gav derfor en latter og det intet 
agtede«. I den anledning havde han beordret nogle politibetjente 
til at notere, hvem der boede i de gader, som lå nær Guld.huset, 
og af denne liste får vi at vide, at det åbenbart ikke blot var 
Nyboderfolkene, som holdt dyr ved deres huse. Der står således 
opnoteret, at møller Peder Mogensen i Rigensgade holder 2 
heste og 1 ko, og i Bagerens gade har to andre møllere ligeledes 
to heste og en tredje møller i samme gade 1 hest, medens bræn
devinsbrænder Laurits Isachsen i Bockegaden har ikke færre end 
5 køer og 1 kalv. 

Politimesteren forslog videre, at når urenlighederne var blevet 
fjernet skulle der opslås en plakat på hjørnehusene, hvor det blev 
forbudt at henlægge urenligheder ved manufakturhuset eller 
andre steder under straf af halsjernet, og han ville da sørge for, 
at der straks blev hensat et halsjern ved manufakturhuset. 

Dette var imidlertid en sag for Nyboders inspektør, der kla-
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rede den på en noget mindre ophidset måde, idet han meddelte 
admiralitetet, at den urenlighed, der var blevet henlagt nær 
materialgårdens plankeværk ville blive fjernet. Han havde nav
nene på de follc, der havde gjort det og beordret dem til at føre 
det bort til det sted, som han anviste. 33 

!øvrigt har vi erfaret fra husbøgerne, at beboerne ofte lejede 
kamre eller loft ud for at tjene lidt ekstra, men helt uden at 
beskadige husene kunne det ikke altid ske. På lofterne kunne det 
jo være rart for beboerne at få lidt lys ind til sig eller i det hele 
taget noget udluftning. Derfor ser vi også inspektør Dreyer klage 
over, at nogle bryder tagstene løse i taget »hvor dem belejligt 
synes«, og bedre er det heller ikke, når beboerne laver særlige 
tørrestativer i gårdene med snore op til tagene, for når tøjet hæn
ger på disse »reb eller liner« føres klæderne af vinden hid og did, 
så tagstenene i taget løsnes. 34 

Inspektøren måtte også indskærpe beboerne, at de skulle 
holde deres huse i god stand og vedligeholde dem, da de ellers 
ville blive afkortet i deres løn, når de flyttede for at betale den 
nødvendige reparation, og hvis de døde i deres huse ville arvin
gerne blive krævet til regnskab. For hver tagsten, der manglede 
skulle betales to mark og for hver alen udfalden mur var det to 
rdl., de måtte af med. Hvis de havde forandret noget i deres hus 
skulle de også bringe dette tilbage til den oprindelige indretning, 
da de ellers kom til at betale ændringen på samme måde og 
iøvrigt ville de blive tildelt straffebøder. 35 Han måtte desuden 
indskærpe, at »når nogen i husene dør eller på anden måde 
af går«, skal det straks meldes til ham, så han kunne konstatere 
hvilke mangler husene havde, for det skete ofte, at den »udflyt
tende noget, enten vinduer, døre, gulv eller andet tilegner sig«, 
og den indflyttede ofte vil eller kan ikke betale reparationen. 36 

Det var hovedsagelig de lavestlønnede i søetaten, der boede i 
Nyboder, men det var også netop for bådsfollcene, den faste stok 
til at bemande Christian IV's orlogsflåde, at husene var byggede. 
Man havde virkelig gjort et stort arbejde for at gøre husene 
attraktive, men den nedgangsperiode for flåden, der fulgte efter 
Christian IV's død havde sat sine spor og husene var blevet 
overfyldte, og selvom der under Christian V's regering var gjort 
en hel del for at bringe ordnede forhold i Nyboder var beboel
sesforholdene trods alt blevet forringede i forhold til de oprinde
lige planer. 

Christian IV havde også tænkt på søfollcenes åndelige velfærd 
ved at planlægge opbygningen af den store rundkirke, St. Anna 
Rotunda, der dog aldrig nåede at blive fuldført. Christian IV's 
Holmens kirke ved Bremerholm forblev den eneste kirke for sø
follcene, og præsterne og andre af kirkens tjenere fik bolig i de 
nærliggende Skipperboder. 
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For de fattige søfolk sørgede man imidlertid for en kirkegård 
uden for Østerport. » 1666 St. Laurentii dag den 10. august blev 
den nye kirkegård uden for Østerport indviet, at begrave kgl. 
betjenters lig, som ikke har midler at begraves herinde. Og skete 
af Hr. Hans Hansen Seidelino, da denne steds sognepræst og 
provst. Blev kaldet Skibs-Kirkegård. Den første mand der udi 
var en bådsmand kaldet Mogens Andersen Mørchti.ie«. Seidelin 
var provst ved Holmens kirke, og den nye kirkegård var bereg
net til de uformuende matroser, deres hustruer og børn, »så at 
aldeles intet for jorden til kirken eller skolen gives, men enhver 
som bedst ved og kan selv grave den grav, som fra Holmen der
til er bestilt«.37 

Den skole, der omtales er Holmens skole, som var tilknyttet 
Holmens kirke. Allerede tidligt havde man været interesseret i at 
opdrage og uddanne søfolkenes drenge, så de kunne efterfølge 
faderen i søetatens tjeneste. Det var de såkaldte pødkerdrenge, 
der oplærtes på Holmen. Denne undervisning fik sine faste ret
ningslinier ved oprettelsen af Holmens Skole i 1628. Der er som 
nævnt tidligere omtalt lærere for disse drenge, men ved Skipper
bodernes opførelse fik skolen i hvert tilfælde et fast tilholdssted. 

Da Jens Andersen tiltrådte som kapellan ved Holmens kirke i 
1621 hed det bl.a. i hans instruks, at når det for ham bestemte 
hus var færdigt skulle han heri indrette en skole, »derudi nogle 
pødkere at informere udi deres Katekismo, læsen, skriven og 
initiis arithmeticarum, som siden skulle sættes til Mester Joris«. 38 

Den længe i Skipperboderne, som var ved at blive færdiggjort i 
1621, var Størestræde nr. 12-18, og sandsynligvis har skolen 
været indrettet i nr. 18, hvor vi også senere finder skolen place
ret. 39 I 1628 døde Jens Andersen, og samme år udstedte Chri
stian IV en fundats for Bremerholms Skole. 40 Det hedder heri, 
»at vi nådigst har bevilget et skolehus her udi Bremerholms Låge 
at må indrettes på det sted, som tilforn var forordnet til de syge«. 
Sygehuset for bådsmændene var opført ved siden af de boliger, 
som man da var ved at opføre og som senere kaldtes Skipper
boderne. Det blev opført omkring 1618 ved siden af Hummer
gaden nr. 24, men sygehuset flyttedes i 1628, hvorefter Bremer
holms Skole fik lokalerne og var her indtil 164 7. 41 Videre stod 
der i' fundatsen »og skal skolemesteren sammesteds have må
nedskost lige med en af vores skippere der sammesteds, dog med 
slig condition, at forskrevne skolemester derimod skal informere 
12 pødkere gratis og uden al løn og på halvandet års tid lære 
dem at læse og i nogen måder at skrive, så og begyndelsen for 
regnekunsten, og straks halvandet år med disse 12 er endt, da 
andre 12 i deres sted og således år efter år det at continuere«. 
Andre kunne imidlertid også sætte deres børn til undervisning 
her, men da skulle skolemesteren til løn for hver uge have 2 skil-
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Plan af Navigationsskolen i 
Hummergaden i Skipperboderne. 
Her ses både en facadetegning 
og en plan over stueetagen og en 
plan af 1. etage. (Soet. I, 5 
Kane. indk. 1696 d. 23/6 
nr. 68-72). 
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ling. Herudover fik skolen og skolemesteren løn på anden måde. 
Skulle der være klokkeringning for en begravelse skulle skole
mesteren have 1 mark og degnen, der ringer ligeledes 1 mark. 
Skulle børnene synge ved begravelsen kostede det yderligere 2 
mark, hvoraf skolemesteren fik den ene selv. !øvrigt skulle 
sognepræsten og kapellanen »have flittig indseende med skole
mesteren og ungdommen der sammesteds at intet i børnetugten 
forsømmes«. 
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164 7 til 1649 opførtes nær Skipperboderne en ny skolebyg
ning, der muligvis tillige rummede navigationsskolen. 42 Naviga
tionsundervisning var tidligere blevet gennemført med forskel
lige lærere, og i 164 7 blev Bagge W andel på forslag af rigsadmi
ral Ove Gedde indsat som leder af en nyoprettet navigations
skole. 43 De to skoler var dog kun i få år under samme tag, idet 
Bagge Wandel i 1651 blev udsagt og anvist plads i et hus i Skip
perboderne, som han var alt andet end tilfreds med. Han beteg
nede det som et fugtigt og mørkt hus, hvor ingen sol skinnede 
før om aftenen, og hvor instrumenterne forrådnede og fordær
vedes. Tilmed var der ingen ro, da huset lå »blandt folkene«. 44 

Han fik da anvist hus i Størestræde nr. 18. Navigationsskolen 
ophørte imidlertid muligvis allerede i 1654, da Bagge Wandel 
blev udnævnt til løjtnant, og først 1667 genoprettes den med 
Bagge Wandel som direktør. I Størestræde nr. 18 finder vi imid
lertid Holmens skole i 1660, men hvornår den er flyttet hertil er 
usikkert. Her forbliver Halmens skole århundredet ud. 

Muligvis foregik undervisningen i navigation et sted på Bre
merholm, idet vi kun finder at Bagge W andel i slutningen af 
1670erne har boet i Skipperboderne i Hummergaden nr. 6. 45 

Efter hans død i 1683, da Valentin Lorents i 1685 blev natiga
tionsskoledirektør er skolen imidlertid flyttet til Skipperboderne, 
hvor den er indrettet i Hummergade nr. 15, og under den føl
gende direktør Jørgen Dinesen udvides den yderligere med 
Hummergade nr. 14. I 1695 og 1696 udbedres skolebygningen 
på Dinesens opfordring, og foruden at vi har bevaret en fin teg
ning af skolebygningen har vi også nogle interessante bemærk
ninger i hans andragende. 46 Hans ønsker gik nemlig ud på: 1. »at 
navigationsskolens stue på hvilken kgl. maj.s lærlinge og andre af 
commissariatet bevilget er, kun kan tage imod 16-18 personer, 
men der er undertiden langt flere«, hvorfor han naturligvis øn
sker bedre plads«. 

2. »at altanen, hvor lærlingene sig skulle exercere i polhøjde, 
kompasmisvisning og stjernernes kendelse er så svag, at ingen 
tør betro sig derudpå, og den lettelig engang kan gøre skade på 
de forbigående«. 

3. »at ved samme liden bygning kunne haves en aparte sal til 
kgl. maj.s høje søofficerer, som hver onsdag eftermiddag enten 
selv noget til søvæsenets gavn ville proponere eller af mig lade 
foresættes og expliceres, hvilket udi Frankrig, England og Hol
land med stor nytte sædvanligt er«. 

Ikke alene foreslår Dinesen således en udvidelse og reparation 
af skolen, men han foreslog også, hvad vel egentlig er en for
løber for et søofficersselskab, og i den forbindelse er det interes
sant at se, at i 1699 benævnes han Sø-akademiets direktør.47 

Samtidig med Nyboders opførelse blev nogle af husene i Ny-
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Snit af det til Navigations
skolen knyttede observatorium. 
Teksten lyder: A:B Hele obser
vatorie og tårns h,yde er 2 3 alen 
beregnet, Hvor vidt det 1111erste 
rækværk skal udstå forbliver 
til tdrnet og observatorium 
bliverfardigt, da at ses. 
(Søet. I, 5 Kan,. indk. 1696 
d. 23/ 6 nr. 68-72). 
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boder indrettet til skole. Det er egentlig noget ganske enestå
ende, at Christian IV her indretter en skole, der tilsyneladende er 
for alle børn fra Nyboder og er uden begrænsninger og uden be
taling, kort og godt en folkeskole, som vi ellers først kender den 
mange årtier senere. Oprettelsesdatoen er ikke klar, men i Hol
mens Kir~ebog for 1642 nævnes, at skolemester i de nye boder 
Laurits Rolandsen troloves med Maren Pedersdatter, og tre år 
senere nævnes han igen som skolemester, da han som enkemand 
atter gifter sig med Karen Madsdatter den 3. August 1645. 48 

Ved tronskiftet i 1648 bekræftes han i sin stilling, hvor der bl.a. 
står, at han skal »i sin skolemesters bestilling lade sig finde tro og 
flittig, som han vil ansvare og være bekendt«, hvorfor der tillæg
ges ham 30 kurantdaler og en skipperkost årligt. ◄9 

Skolemester Laurits Rolandsen virkede her til sin død 48 år 
gammel i 1662. 50 Samme år begraves også en skoleholder i de 
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nye boder Jørgen Hansen, men han har næppe været tilknyttet 
Nyboder skole, men været en privat skoleholder. Rolandsens 
efterfølger var Niels Henrik.sen Røpker. Han har nydt løn fra 
søetaten i 1664 og 1666 og nævnes i de første af Nyboders hus
bøger.51 Som tidligere omtalt lå skolen i Lavendelgade nr. 11 til 
13, og i et af husene har skolemesteren selv boet. Planke
værkerne mellem de tre huses gårde var borte, så der har været 
en stor art legeplads for eleverne. I 1673 ser vi iøvrigt hans løn 
opgjort til 36 rdl. 4 mark årligt, ligesom i 1678, men i 1680 er 
han på lønningslisten opført med ialt 50 rdl. årligt. 52 Det er i for
bindelse med den hele reorganisation af flåden i 1680 at lønnen 
for skolemesteren bliver hævet, idet admiralitetet trods beskærin
ger på mange andre områder giver ham en god anbefaling »så
som fornøden er en sådan person for eders kgl. maj.s fattige sø
folk, som ej haver midler til at betale skoleløn, deres børns 
information«. 53 

Da man i 1686 går i gang med en gennemgående hovedrepa
ration af Nyboder, som det tidligere er omtalt, sker der naturlig
vis også noget for skolen i Nyboder. I dette år ser vi således for 
første gang, at der også udbetales løn til en hører, og det har sik
kert også været stærkt påtrængt for skolemesteren at få en hjæl
per, for antallet af børn i skolen har nok været ret stort. Des
værre kan vi ikke angive noget tal, men med de flere hundrede 
bådsmandsfamilier i husene kan vi blot gætte os til det. 

I 1687 besluttes det, at skolebygningerne skal repareres. Både 
tag og skorstene angives som brøstfældige, og »i lige måde er 
brønden ganske forfalden«. 54 Muligvis er der allerede på dette 
tidspunkt kommet en ny skolemester. Vi finder sidst Røpkers 
navn i 1680, og næste gang skolemesteren angives ved navn, 
nemlig i 1687 hedder han Niels Falster. Ansættelsesåret kender 
vi ikke, men i 1687 har han ansøgt om 3 læs spåner, som mate
rialskriveren får ordre til at sørge for bliver leveret til ham, og 
også i 1688 får han 2 læs spåner til børnene.55 Desuden ansættes 
iøvrigt i januar 1688 en hjælper for Niels Falster, nemlig Asmus 
Mou. ~6 

Niels Falster må være død i 1697, da Jacob von Ham ansøger 
om at være skolemester i hans sted. Han fik en meget fin anbefa
ling af søetatens provst Gert Winecke, der bl.a. skrev: »Såsom 
nærværende person Jacob von Ham er mig meget vel bekendt og 
som han alt i 8 år har holdt skole her udi byen og skikket sig vel 
og til fornøjelse informeret ungdommen«, så anbefales han da til 
»dette lille stykke brød«. 57 Skolemesterskiftet er vel grunden til, 
at man atter går i gang med en reparation af bygningerne. Taget 
repareres med nye sten, skorstenen repareres og gulvet i skole
mesterens stue fornyes, ligesom plankeværk og underlister til 
skodderne fornyes. Endvidere forbedres låsene, og der opsættes 
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Ordrebog 1686-87 
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55. Søet. ill A 3 Adsk. 
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d. 10/4 1688. 
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58. Ordrebog 1697-1705 
d. 16/10 1697 og 15/11 
1697 samt Dreyers 
regnskab 168 7-99 for 
1698. 
59. Ordrebog 1697-1705 
d. 25/ 10 og d. 7/ 11 1698. 
60.Søet.illA 5 
Instruktionskopibog 
1691-1712 nr. 471 
d. 1/7 1699. 
61. som note 60 nr. 471 
d. 20/2,21/2,23/2,25/2 
1702. 
62. Ordrebog 1706-1 721 
d. 8/ 11 1708. 

et skillerum midt i skolestuen »for varmens skyld«. Til sidst 
hvidtes stuerne og skolen. 58 Helt tilfreds var Jacob von Ham dog 
ikke, da det viste sig, at kakkelovnens øverste plade og sidestyk
ker var sprunkne, så han og børnene ikke kunne være i stuen for 
røg. Desuden anså han det for farligt at lave ild i kakkelovnen, 
og da inspektør Dreyer havde besigtiget ovnen fik skolemesteren 
lov til i staden for billigste pris at købe en mindre og bekvem 
vindovn. 59 

Det har sikkert ikke været på grund af kakkelovnsrøgen, men 
allerede i 1699 er Jacob von Ham død, og en ny skolemester skal 
ansættes. Den 1. juli 1699 antog de deputerede ved søetaten 
Johan Rasmussen som ny skolemester. Han skulle »lade sig finde 
flittig og årvågen og ungdommen ej alene behørigt informere, 
men dem med al skikkelighed foregå og ej tilstede nogen uskik
kelighed« således at man ikke skal kunne klage over »ungdom
mens behørige information og disciplin eller udi andre måder«. 60 

Kort og godt, han skulle sørge for at børnene lærte noget og at 
de opførte sig ordentligt. 

Det har muligvis været hårdt at være skolemester i Nyboder, 
for heller ikke Johan Rasmussen klarede sig længe. I februar 
1702 er han afgået ved døden, og den 20. februar ansøger Just 
Knudsen om stillingen. Han har været skoleholder i 5 år, og bør
nene er hvert år blevet overhørt i kirken af præsterne i forældre
nes nærværelse, og de har altid været velfornøjet. Således skriver 
han i sin ansøgning og tilføjer, at da han finder det surt og 
besværligt at samle penge til husleje m.v. tillader han sig at 
ansøge om stillingen i Nyboder. Sognepræsten i Set. Nicolaj sogn 
professor Worm bevidner ved en erklæring Just Knudsens evner 
som skoleholder og noterer bl.a.: »angående hans skriven gøres 
ej fornøden noget at melde, thi hans egen pen som på det fore
gående blad har draget de få og sirlige linier kan derom være 
hans bedste tolk og talsmand, i regningen befindes han færdig 
og øvet, hvad eksempler jeg ham enten af reguladetri såvel udi 
hele som bruden tal eller af bodmeri har forelagt, og skibsparters 
regninger vidste han vel og hastig at udrede, det eneste som han 
ej endnu ved er quadrat og kubik regning«. Og sognepræsten 
slutter sit brev med følgende: »i det øvrige vil jeg håbe, at når 
Gud meddeler ham sin nåde ved at lære andre, det som han selv 
vel forstår«. 61 

I 1 708 fik skolen og skolemesterens bolig atter en reparation. 
Boligen har sandsynligvis været som de øvrige boliger i Nybo
der, idet der her skal fornyes 2 nye halve gadedøre, en stuedør, 
en mellemdør og 2 kammerdøre samt 3 dobbelte vindueskarme 
og 2 enkelte, medens der i skolen blev fornyet 11 vindueskarme 
og lagt nyt bly samtidig med at et stykke gulv fik lagt nye bræd
der. 62 Under den store pest i 1711 døde Just Knudsen og hans 
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efterfølger som skolemester blev Jens Hansen Fuchs, der fik et 
ansættelsesbrev af samme ordlyd som forgængeren, og også den
nes efterfølger i april 1 720, studiosus Hans Rasmussen Rahmus, 
fik ligelydende ansættelsesbrev. 63 

I 1719 måtte den daværende inspektør i Nyboder F. P. Thiel
lesen konstatere, at »den af de højlovlige konger funderede skole 
i de nye boder for fattige børn er så aldeles brøstfældig at bør
nene ej uden livsfare kan gå i skolen, og skulle den ej blive repa
reret vil det forårsage, at skolegangen måtte ganske vorde ophæ
vet«, men desuden forelagde han for generalkommissariatet ad
skillige andre mangler ved Nyboder, således at man omsider tog 
sig sammen i søetaten. 64 De ringe økonomiske forhold og den 
store nordiske krig havde sat sine spor i bådsmændenes boliger, 
hvilket forårsagede, at der ved krigens afslutning endelig blev 
nedsat en kommission til at se nærmere på Nyboders forhold. I 
den forbindelse indsendte F. P. Thiellesen i 1721 en redegørelse 
for skoleforholdene. 65 

Thiellesen fastslog indledningsvis, at der boede henimod 1100 
familier i Nyboder, og han anslog antallet af børn til over 3000. 
Desuden nævnte han, at kongen havde været så nådig at indrette 
skoler på ryttergodserne, men i Nyboder var der stadig kun een 
skole, og det var umuligt for skolemesteren at læse for flere end 
50 børn, og desuden har han så ringe en løn, at han ikke kan 
holde en hører til hjælp. Han mente derfor, at det var nødven
digt med en skole for hver division i Nyboder foruden to sko
ler for de andre beboeres børn i Nyboder. Endvidere var det 
rimeligt, om børnene ligesom ved andre fattige skoler i byen 
fik for 1 skilling brød hver dag samt en kjole, et par bukser og 
et par sko om året, hvorimod de skulle indrulleres ved en 
division af søetaten, så de senere kunne tjene Hs. majestæt i sø
etaten. 

Skoleholderen skulle lønnes, så han kunne holde en hører, der 
også kunne overtage undervisningen, når skoleholderen var syg, 
hvad ofte kan ske, så ungdommen ej blev forsømt. Thiellesen 
foreslog videre, at der blev givet noget af quæsthuskassen til sko
len, da det dog var søfolks børn, der gik i skolen, og at der to 
gange om året kunne for Holmens kirke være kollekt til Nybo
ders skoler. 

Til sidst foreslog Thiellesen, at der blev udfærdiget en fundats 
af Hans majestæt for skolerne og en instruks for skolelærerne og 
disciplene samt direktør og forstander for disse skoler »ved dette 
kristelige og højfornødne værk«. Som afslutning på sit andra
gende foreslog Thiellesen endvidere, at de mange amagere, der 
på torvedagene sidder rundt omkring i Nyboder og sælger deres 
varer, fik anvist en bestemt plads til torv i Nyboder. De skulle da 
betale stadepenge, som de gør andre steder i byen, og pengene 
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En plan over omrddet ved 
Nyboder med vejm til Told
boden og den tidligere Ski. Anna 
Bro. 

skulle gå til de fattige børn i Nyboder til »at købe bøger, papir, 
pen og blæk, så vidt det kunne strække sig«. 

Det var højtflyvende planer, der dog aldrig blev ført ud i livet. 
På denne tid fandtes blot tre skoler under søetaten. Det var 

den tidligere omtalte Holmens Skole, Nyboder Skole og Labora
torieskolen. Laboratorieskolen var indrettet i de huse, der 1681 
blev bygget på Christianshavn til søetatens tøjhusfolk. De kaldtes 
Laboratorium og bestod af 18 husnumre. I 1696 blev tøjhus
folkene, der boede i Nyboder, samlet i Elefant- og Tulipanlæn
gerne, men i 1 721 besluttedes det, at alle skulle udflytte til 
Laboratorium. 66 Vi ved ikke meget om denne Laboratorieskole, 
der havde til huse i nr. 8 i Laboratorium, hvor også skolemeste
ren boede og huset var i to eller tre etager. Af skolemestrene 
kender vi følgende. Den 5. november 1705 ansøgte Axel Sin
ding om at antages som skolemester »til at informere tøjhusdren-
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gene i deres regning og skriven«, og vi skal da helt frem til 1726, 
hvor Jochum Høstmark blev antaget til at være skolemester efter 
afdøde Christen Borch. 67 Derefter fulgte Michael Krøyer fra den 
16/1 til 25/4 1738, Johan Otto Friis fra 11/6 1738 til 31/3 
1740 og fra 10/5 1740 var Niels Jensen Skouboe skolemester og 
sad der endnu i 1758.68 

Først i 1733 blev der oprettet endnu en skole i Nyboder, og 
instruktionen til skolemesteren for den nyoprettede skole i Adel
gaden blev langt mere indgående end de forrige instruktioner, vi 
kender. Skolen blev iøvrigt oprettet for »børn af Holmens 
menighed hørende til håndværkerstokken, divisionerne og søe
artilleriet«, som det hedder i instruktionen. !øvrigt blev der stil
let følgende krav til skolemesteren: 1. Han skulle i sand guds
frygt »have god indseende med ungdommen og foregå disciplene 
med gode eksempler udi ædruelighed og al anden skikkelighed«. 

2. Han må ikke antage noget til betaling for information, men 
kun undervise de fattige børn, der henvistes ham af provsten og 
kapellanerne ved Holmens menighed skriftligt. Der skulle være 
omkring 50 disciple. 

3. Undervisningen skulle foregå således: fra Michaelis til 
Påske fra kl. 8 til 11 om formiddagen og fra kl. 1 til kl. 4 om 
eftermiddagen, og fra Påske til Michaelis dag skulle der under
vises om eftermiddagen fra kl. 1 til kl. 5 undtagen fredag for
middag og lørdag eftermiddag »som det i andre skoler er bru
geligt«. 

4. Han skal undervise børnene i at læse, skrive og regne og 
sørge for, at han »lægger en god grundvold for dem i deres kri
stendom«. 

5. Han skal dele børnene i 3 klasser. »I den nederste sættes de 
som lærer ABC og at læse i bogen. I den mellemste sættes de 
som lærer deres lille katekismus Lutheri, Bornemans forklaring 
og de 7 poenitentri psalmer udenad samt begynder at skrive og 
læse een mål een p.p. I den øverste klasse de der er komne endnu 
videre såvel i læsning som skrivning og regning«. 

6. »Andre slags skolebøger enten trykte eller skrevne må han 
ikke bruge end de ham af provsten foreskrives og samtykkes«. 

7. »Informationen begynder og ender hver gang med bøn og 
sang ligesom i andre skoler sædvanligt er«. 

8. Hver eftermiddag førend informationen sluttes skal der af 
Bibelen i det gamle Testamente læses to kapitler - såfremt de 
ikke er alt for meget vidtløftige - ved to eller flere disciple af den 
øverste klasse, som dertil skal skiftes, »og det langsom med høj 
og tydelig røst«. Alle de andre børn små og store skal høre på 
med stilhed og agtsomhed. Det samme skal ske om eftermidda
gen med det nye Testamente. Efter en bibellæsning skal ligeledes 
læses af »Lasseni Bibelske Kierne« hvad der hører til de oplæste 
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kapitler, hvorefter skoleholderen »på det korteste og enfoldigste 
gentager indholdet af det som er bleven læst« hvorpå skoletimen 
skal slutte med bøn og sang. 

9. Til denne bibellæsning skal direktøren levere 2 bibler gratis 
til skolemesteren, som skal tage i agt at de ikke beskadiges eller 
bortkommer, og de skal blive ved skolen til skolens tjeneste. 

10. Ligeledes skal han ved sin tiltræden have de andre skole
bøger gratis samt nødvendigt skolemateriale, og alt skal han give 
kvittering for ligesom hvad han modtager af borde, bænke med 
v:idere. Til at vedligeholde sig med bøger, papir, blæk, penne og 
andre skrivematerialer, der slides eller forbruges skal han årligt 
nyde 10 rdl. 

11. »Når revselse i skolen behøves, da må skoleholderen 
ingenlunde give børnene øredask eller slag på hovedet enten 
med hånden, ris, stok eller andet, men på hænderne, kroppen og 
hvad ellers efter skoletugt kan være tilladt og tjenligt«. 

12. Skoleholderen vil blive holdt fri for udgifter til vægter
penge, lygte, sprøjte og renovationsskat samt alle andre deslige 
udgifter. 

13. Foruden de ham og skolen anviste frie værelser vil han fa 
for sin skoleinformation årlig løn 60 rdl., til 6 favne brændes 
indkøb, kørsel, hugge, save og bærepenge 24 rdl., til 4 lispund 
lys 6 rdl. 4 mark, og endelig som nævnt i 10. post 10 rdl., hvil
ket ialt er 100 rdl. 4 mark. 

Til slut skal blot nævnes, at i 1759 var der ved søetaten ialt 
syv skoler, nemlig i Bremerholmkvarteret ved Skipperboderne 
Holmens skole og en fattigskole i Laksegade, i Nyboder var der 
den gamle Nyboder skole, der nu kaldes Broens skole og skolen i 
Adelgaden, og endelig var der Laboratorieskolen, en kvæsthus
skole og en skole på Holmen. Broens skole bestod da af en skole
holder, der fik 98 rdl. 2 mark årligt og 60 børn, »som anvises af 
curator« og oplæres i læsning, skrivning og regning. Skolens 
kapital var 600 rdl., hvoraf skoleholderen fik sin løn og 6 af 
drengene og 6 af pigerne hver et par sko og et par strømper 
årligt. Skolen i Adel eller Borgergaden bestod af en skoleholder, 
som fik 100 rdl. 4 mark årligt og til hus SO rdl. og af 60 børn; 
))Som anvises af curator«. 69 Det er bemærkelsesværdigt her også 
at se piger omtalt i skolen. 
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Et udsnit af et prospekt over Køben);avn fra 16 8 7. Man ser her placeringen af Nyboder, 
toldboden med den nyanlagte flådehavn og starkl forskønnet endnu en rest af Skt. Anna 
Bro. Nederst i billedet overfor Bremerholm ses beliggenheden af Skipperboderne, hvor 
karreerne er market med »O<f. (Københavns Stadsarkiv). 
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1.Danske Kane. B II 2 
Rentemesterregnskaber 
1614-15 fol. 431 
d.19/ 111614. 

X. Nyboders forgænger 
- Skipperboderne 

Christian IV viste lige fra sin regeringstids første år en særlig 
interesse for søen og for den danske orlogsflåde. Hans rejse til 
Nordnorge, hans udsendte ekspeditioner til Nordamerika og til 
Østasien og ikke mindst hans politik i det hjemlige og hans 
mange byggearbejder og bygrundlæggelser er nogle af de talrige 
vidnesbyrd om hans forståelse for den danske sømagts betyd
ning. 

I selve hovedstaden kom også hans maritime interesser til at 
sætte sit præg, og den imponerende flådehavn, som han byggede, 
var vel ret enestående for sin tid. Christian IV forstod imidlertid 
også, at det var nødvendigt at gøre noget for de søfolk, der 
skulle bemande hans mange skibe. Vi har i de foregående afsnit 
set, hvorledes han byggede det prægtige Nyboder til flådens 
bådsmænd, men inden han nåede til disse bygninger, havde han 
allerede fuldført andre boliger for søfolkene, de såkaldte Skipper
boder. 

Efter den kortvarige Kalmarkrig 1611-13 havde kongens 
håndværkere nok at gøre. Der arbejdedes både på Frederiksborg 
Slot, Rosenborg Slot, Børsen og Tøjhuset, men i 1614 fik de 
også tid til at tage sig af de nye boder til kongens søfolk. Dette år 
sluttedes kontrakt med tømrermester Vit Kragen, »at han skal 
hugge og oprejse 50 boder, som er tilsammen 225 bindinger og 
skal være to lofte hø~<. 1 De skulle bygges »i den gamle have ved 
den store smedje på Bremerholm«. Området mellem flådens byg
ninger på Bremerholm og Nikolaj kirke og Vingårdsstræde var 
hovedsagelig optaget af urtehaven, som hørte til Københavns 
Slot, men da denne nu flyttedes ud til Rosenborg, som man var i 
gang med at bygge, så kunne området passende bruges til flådens 
søfolk. 

Vi kan i rentemesterregnskaberne følge udbetalingerne til 
tømrermesteren efterhånden som arbejdet skrider frem, men 
desværre giver de ikke nøjere oplysninger om de byggede boders 
beliggenhed eller direkte antal. Hele tiden får vi at vide, at beta
lingen er for de 50 boder, som Vit Kragen har påtaget sig at 
bygge for kongen. I 1616 ændres ordvalget imidlertid, og vi kan 
vel regne med, at tømrermesteren nu er færdig med de 50 første 
boder, idet det nu hedder ved regningen, at betalingen er »for en 

141 



del boder han påny har påtaget sig at oprejse«. 2 Denne nye tekst 
ser vi første gang den 18. oktober 1616, og ved regningen for 
den 22. december står der »for 50 boder han påny igen har anta
get sig at opbygge«, og dermed er man åbenbart kommet i gang 
med anden halvdel af de første 100 boder. 3 

I 161 7 får vi desuden at vide, at han fik træet til sine huse fra 
Gotland, og i de følgende år har han stadig travlt med byggeriet. 4 

Der har naturligvis også været andre håndværkere på arbejdet, 
og i 161 7 finder vi således betaling til murermester Steffen 
Dreyer for arbejde »udi en del af de ny våninger i den gamle 
have her for Københavns Slot«.5 Han fik da betaling for 227 
dobbelte muret tavl, 107 enkelte »tavlemur« og 6 skorstene samt 
for at have skelnet og understrøget 42 fag tag, hvilket ialt gav 
ham 109 daler 26 skilling. I 1619 fik Vit Kragen endvidere beta
ling for »lofter han har lagt med deler udi de nye boder i den 
gamle delehave her for Københavns Slot«, men der er nu kom
met en ny murermester på arbejdet. Det er Jachim Rappin, der 
den 30. oktober 1618 fik betaling for 10 af de nye våninger og i 
november 1619 fik han yderligere betaling for »en længe af de 
nye boder i den gamle have«. 6 Her får vi tilmed den interessante 
oplysning, at der ved denne ene længe var opmuret 23 7 dobbelte 
tavl, 143 enkelte tavl samt 7 dobbelte skorstene, og desuden 
havde han skelnet og understrøget 21 bindinger tag på samme 
boder. Det kunne se ud til, at det åbenbart har drejet sig om en 
længe på 7 huse. Til sammenligning ser vi, at betalingen for de 
to huse i 1618 havde 292 dobbelte tavlmur, 130 enkelte tavlmur 
og 10 skorstene, hvorfor dette vel har været en længe på 10 
huse. 

I 1620 havde man bygget 119 boliger, selvom den sidste af 
længerne endnu ikke var færdig. En mandtalsliste over kgl. 
majestæts skibsfolk, som var bevilget fribolig i kgl. majestæts nye 
våninger ved Bremerholm giver en oversigt over hvem, der nu 
kom til at bo i disse nye boliger. 7 Endnu havde gaderne ikke 
navne og husene havde ikke numre, men hvis vi sammenligner 
med de fra senere tider kendte antal huse i de forskellige længer 
kan vi alligevel søge at stedfæste længerne, som de her er angi
vet. Vi ser da, at længerne remses op regnet fra Bremerholm og 
indefter mod byen. Resultatet bliver da følgende: 

Den første huslænge, hvor der står tilføjet »uden Holmens 
Låge - disse 7 våninger er endnu ikke fuldfærdige«, og det vil 
med andre ord sige, at det drejer sig om Størestræde nr. 12 til nr. 
18. Her boede 7 bådsmænd. 

Den anden huslænge, dvs. Hummergade nr. 24 til nr. 30, der 
stødte direkte op til husene i første længe. Det var atter 7 huse, 
hvori der boede 1 højbådsmand og 6 bådsmænd. 

Den tredje huslænge, dvs. Hummergade nr. 31 til nr. 40, var 
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2. Rentem.regnsk. 1614-15 
d. 21/12 1614 og for 
1615-16 fol. 373 d. 11/5 
1615, fol. 375 d. 17/6, 
fol. 376 d. 7/7, fol. 379 
d. 3/ 9, fol. 385 d. 13/ 1 
og fol. 389 d. 2/3 1616, 
samt for 1616-17 fol. 442 
d. 18/5 1616 hvorefter den 
nye tekst står fol. 449 
d. 18/10 1616 og fol. 452 
d. 30/ 11, fol. 453 d. 19/ 12 
1616 og fol. 456 d. 2/3 
1617. 
3. Rentem.regnsk. 1616-17 
fol. 454 d. 22/12 1616. 
4. Rentem. regnsk. 
1617-18 fol. 544 d. 31/5, 
fol. 546 d. 27/ 6, fol. 549 
d. 11/8 og fol. 550 d. 7/ 9 
1617. 
5. Rentem.regnsk. 1617-18 
fol. 576 d. 14/ 10 1617. 
6. Rentem.regnsk. 1618-1 9 
fol. 526 d. 22/1 og fol. 
530 d. 28/3 1619 for 
Vit Kragen og fol. 550 
d. 30/10 1618 for 
Jochim Rappin samt 
1619-20 fol. 268 d. 
17/111619. 
7. Danske Kane.BI 2 flX, 
9 Arbejdsfolk. 

på 10 huse. Her boede skipper Niels Hansen Urne og plitzfoged 
Niels Skanderborg samt 2 højbådsmænd og 6 bådsmænd. 

På den nordlige side af Hummergade regnet fra Vest har vi 
først den længe, som benævnes fjerde huslænge, dvs. Hummer
gade nr. 1 til nr. 8, der var på 8 huse med 9 beboere. Her boede 
4 skippere: Rasmus Samsing (er i Ostindien), Laurvig Oddevold, 
Peder Lauritsen Lesøe og Rasmus Michelsen Gylling foruden 4 
højbådsmænd og 1 bådsmand. 

I femte huslænge, dvs. nr. 9 til nr. 15, der var på 7 huse boede 
skipper Laurids Hertogsen og skipper Peder Borringholm samt 
5 højbådsmænd. 

I sjette huslænge, dvs. nr. 16 til nr. 23, boede skipper Jens 
Hendrichsen og skipper Anders Pedersen Lesøe samt 1 styr
mand, 3 højbådsmænd, 1 bådsmand og en enke. 

Dernæst går vi til næste gade, Laksegade, og begynder i den 
østlige ende af gaden på sydsiden med syvende huslænge, dvs. 
nr. 26 til nr. 34, hvor der boede skipper Christen Nielsen, 6 styr
mænd og 2 bådsmænd. 

Derefter ottende huslænge, dvs. nr. 35 til nr. 40 i Laksegade, 
hvor der boede ikke færre end fem skippere, nemlig Olluf Kord
sen, Peder Lesøe, Tommas Lollik, Peder Nielsen og Broder Fog
gesen samt 1 styrmand og 1 enke. Altså 7 beboere i 6 huse. 

I den niende huslænge, dvs. nr. 41 til nr. 48 boede seks skip
pere, nemlig Jens Faaborg, Christen Hansen, Niels Oddevold, 
Claus Hansen, Mourids Hansen og Knud Lesøe samt 1 styrmand 
og 1 enke. 

Den tiende huslænge var på nordsiden af Laksegade i den 
vestlige ende af gaden, dvs. nr. 1 til nr. 8, hvor kaptajn Laurids 
Willumsen (er i Ostindien) boede foruden skipperne Olle Jensen, 
Christen Storr, Søfren Michelsen, Bertel Nielsen, Christopher 
Boye og Laurids W arbjerg samt 1 styrmand. 

I den elfte huslænge, dvs. nr. 9 til nr. 15 boede skipperne Her
mand Bertelsen, Hans Michelsen, Mads Nielsen, Poul Nielsen, 
Peder Bousen, Claus Willumsen og 1 højbådsmand. 

Den sidste længe i Laksegade, den tolvte huslænge, dvs. nr. 
16 til nr. 25, havde følgende beboere: skipper Thomas Nibe, 
skipper Mads Pedersen Lesøe, 2 styrmænd, 4 højbådsmænd og 2 
bådsmænd. 

Den sidste af gaderne var Dybensgade eller Delphinstrade. Her 
lå de første to længer på den sydlige side af gaden, idet den tret
tende huslænge var nr. 7 til nr. 16, der havde følgende beboere: 
skipper Joen Ollsen Thønsberg (er i Ostindien), 1 højbådsmand, 
5 bådsmænd og 3 enker. 

I den fjortende huslænge, dvs. nr. 17 til nr. 24, boede 1 styr
mand, 4 højbådsmænd og 3 bådsmænd. 

Den femte huslænge lå vestligst på nordsiden af gaden og 
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havde nr. 1 til nr. 6. Her boede skipper Peder Ibsen, 3 højbåds
mænd, 1 quartermester og 1 bådsmand. 

Mandtalslisten, der er dateret den 23. marts 1620 slutter 
iøvrigt med følgende bemærkning: »desuden den store gård, 
hvor admiral Peder Munk boede i gamle dage og nu beboes af 
Holmens kok Lauge Jørgensen«. 

Beboerne i disse nye boliger svarede iøvrigt ikke helt til det 
senere navn, de fik, når vi gør stillingerne op samlet. Af de 121 
beboere var der således ganske vist et flertal af skippere, nemlig 
3 7, men der var desuden 34 bådsmænd, 28 højbådsmænd og 13 
styrmænd samt 6 enker foruden enkelte andre beboere. 

Beboerne havde imidlertid deres særlige privilegier som kgl. 
majestæts søfolk, hvilket ikke helt faldt i byen Københavns smag, 
således som vi også har set det ved det senere Nyboder. Da man 
således samme år, i 1620, i København gjorde op hvilke perso
ner i byen, som kunne pålægges særlige vagtpligter måtte man 
undtage beboerne i kongens huse. Om beboerne her står der 
nævnt: »Desuden de mænd, som bor udi kgl. majestæts nye 
bygde huse i Holmens sogn, deres hustruer bruger en stor høkeri 
og forprang menige bys indbyggere til afbræk, og hverken er 
antegnet eller anmodes om nogen vagt eller tynge med borger
skabet at holde«. s 

Kongen havde imidlertid i sinde at bygge flere boliger. Den 
27. oktober 1621 blev der således skrevet kontrakt med tømrer
mester Galle Throels om »at ophugge udi Norge nogle våninger 
på hans egen bekostning med skillerum, lofter og lægge trapper 
og svaler, gadedøre og gårddøre, som skal opsættes hos andre 
kgl. majestæts skibsfolks våninger her sammesteds«. 9 Man lovede 
ham hjælp til at rejse boligerne og han ville få 22 sletdaler for 
hver binding, således at det blev betalt til ham efterhånden som 
arbejdet var færdigt. Han har arbejdet på husene i 1622 og 1623, 
og i 1623 fik også murermester Hermand Tornisen penge for en 
længe af de nye boder ligesom snedker Laurs Tomesen Krøyer 
fik for »adskillige snedkerarbejde han har under hænder at gøre 
og forfærdige for kgl. majestæt udi en længe af de nye våninger, 
som nu er opsat her ved Københavns Slot«. 10 Også i 1624 fik 
tømrer og murer gentagne gange afregning for arbejdet på den 
nye længe indtil murermesteren fik sin endelige afregning den 
30. juni 1624, hvorved han med de forrige betalinger ialt havde 
fået 209 daler og 10 skilling. 11 Denne længe må være Størestræde 
nr. 1 til 11. 

Gaderne blev iøvrigt brolagt i 1619 og 1620, idet vi har regn
skab i 1619 for betaling af brolægningen i Laksegade, der da 
kaldtes Skippergaden, mens betalingen for de to andre gader, 
nemlig Delfinstræde, der da blot kaldtes den lange gade fra Stack 
v. Thymens gård til enden af det gl. admiralhus, og Hummer-
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8. Kbh.s Dip!. IV 772. 
9. Danske Kane. B Indlæg 
d. 27/10 1621. 
10. Rentem.regnsk. 
1623-24 for Galenus 
Troels fol. 16 d. 31/5 1623, 
for murermester Hermand 
Tomesen fol. 163 d. 16/7 
og fol. 225 d. 15/9 og 
fol. 227 d. 27/9 1623 
samt for snedker 
L. T. Krøyer fol. 230 
d. 13/9 1623. 
11 . Rentem.regnsk. 
1623-24 for murermester 
H. Tomesen fol. 291 
d. 18/10, fol. 346 
d. 22/11 1623 og fol. 
532 d. 27/3, fol. 595 
d. 10/ 4 1624 og for 
tømrermester G. Troels 
fol. 529 d. 20/3 og fol. 
591 d. 17/4 1624, samt 
rentem.regnsk. 1624-25 
fol. 154 d. 29/ 5 og 30/ 6 
1624 for murermester 
H. Tomesen og for 
tømrermester G. Troels 
fol. 123 d. 24/ 8 1624. 



12. Rentem.regnsk. 1620 
fol. 296 d. 13/8 1620 
Dybensgade, fol. 297 
d. 1/7 1619 Laksegade, 
fol. 295 d. 24/6 1620 
Hummergade og fol. 297 
d. 23/11 1620 for 
Størrestræde. 
13. Reg. 108 B nr. 50 
Henrik Miillers regnskab 
1641-46. 
14. H. U. Ramsing: Kbh. 
Øster Kvarter side 15-16. 
15. Søct. XVI, 15 Dok. 
ang. Skipperboderne 
salgsbrev d. 9/ 5 1650 og 
28/ 1 1651. 

strædet, der da benævntes Højbådsmandsgaden var i 1620. 12 

Desuden fik i hvert tilfælde den ene af længerne en grundig for
nyelse i 1642, hvor murermester Isack Rasmussen opmurede 
fundamentet og satte nye skillerum, udbedrede gavle og gulve og 
satte 7 nye skorstene op på 7 boliger i en længe i Skippergaden, 
dvs. Laksegade. 13 

Først omkring denne tid, nemlig i slutningen af Christian IV's 
regeringstid eller begyndelsen af Frederik ill's regeringstid fin
der vi navne på gaderne, som vi kender dem senere. Delfin
stræde nævnes i 1651, men den kaldes også nogle gange Dybens
gade, og navnet Laksegade ses i 1650 ligesom Hummerstræde, 
mens navnet Størrestræde eller Riddergaden findes i slutningen 
af 1660erne. 14 

Ligesom for Nyboder var 1650erne også for Skipperboderne 
en mere trist tilbagegangstid, der måske i højere grad ramte Skip
perboderne, da man jo nu havde Nyboder til flådens søfolk. 
Allerede i 1650 solgtes de første huse af Skipperboderne, nemlig 
de vestligste huse i den nærmeste karre ved Bremerholm. Det 
var Størrestræde nr. 1-5 og Hummergade nr. 36--40, som Chri
stopher Gabel købte, og i det følgende år købte han resten af 
karreen, nemlig Hummerstræde nr. 31-35 og Størrestræde nr. 
6-11. 15 Desuden solgtes også i 1651 nogle huse i den østligste 
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ende af Hummerstræde, nemlig nr. 21-23, der blev købt af kam
mersekretær Theodor Lente. 16 Hermed var således ikke færre 
end 24 af Skipperbodernes huse allerede afhændet ved begyndel
sen af Frederik ill's regeringstid. 

Det næste store indhug i bestanden af huse blev gjort i forbin
delse med svenskekrigen, hvor finansnøden satte sit alvorlige 
præg på mange forhold i forbindele med flåden. Orlogsflådens 
antal af skibe var som bekendt blevet stærkt formindsket og der 
var efter krigene kun en skygge tilbage af den stolte orlogsflåde, 
som Christian IV havde haft og naturligvis måtte dette også 
sætte sit præg på andre forhold inden for søetaten. Personaletal
let for faste søfolk blev forringet i samme tempo, og man kan vel 
næppe fortænke de magthavende på denne tid i, at dette så også 
ville få indflydelse på de boliger, der var tiltænkt disse folk. Det 
var dog kun et mindre antal af Skipperbodernes huse, som man 
direkte solgte, hvorimod man i meget stor udstrækning udstedte 
pantebreve i husene. Man havde ikke penge til at betale sine folk 
med, og resultatet var, at kongen i stedet for lønninger gav 
folkene pantebreve i husene. Det var så nemt og ligetil. 

I 1658 solgte man de vestligste huse i Hummerstræde, nr. 1-6 
til kaptajn Peder Bredal for ialt 1900 rdl. og samme år solgtes 
Delphinstræde nr. 3-6 til Set. Nikolaj Kirke. 17 I 1659 solgtes 
desuden Delphinstærde nr. 1 og 2 til renteskriver Peder Jensen 
og Laksegade nr. 4 7 og 48 til hofslagter Hans Hermandsen. 18 

Sidstnævnte havde iøvrigt i forvejen boet her, idet det allerede i 
1651 bevilges ham at måtte bo i husene på livstid, fordi »han 
dem øde havde overtaget og en del derpå bekostet«. 19 Hermed 
var ialt 38 huse solgt, og i 1660 gik det rigtigt løs med pantsæt
telserne. 

I 1660 var svenskekrigene slut for denne gang og regningen 
skulle betales, og som før tyede man til at erstatte lønninger med 
pantebreve. I Delphinstræde var der 18 huse tilbage, og af disse 
blev 9 pantsat til forskellige personer, som man havde gæld til. 
I Laksegade var der 46 huse tilbage og her blev pantsat ikke 
færre end 24 huse, medens man i Hummergade foretog en yder
ligere halvering af antallet af gældfri huse. Her var hidtil blevet 
solgt 19 huse og 21 huse var tilbage, og af dem pantsattes nu 11 
huse. 20 Størrestræde blev ikke berørt denne gang, men resultatet 
var, at der af de oprindelige 130 huse var blevet solgt 38 huse og 
pantsat 54 huse, således at der nu blot var 38 ubehæftede huse 
tilbage. 

Krigen var som nævnt overstået og enevælden var indført, og 
med den nye magtkonstellation begyndte man atter at opbygge 
landet og ikke mindst orlogsflåden. 1663 blev for orlogsflåden 
det år, hvor man ligesom igen vågnede af søvnen. Der blev atter 

146 



16. som note 15 salgsbrev 
d. 6/2 1651. 
1 7. som note 15 pantebrev 
d. 2/6 1658 og salgsbrev 
d. 6/11 1658. 
18. som note 15 salgsbrev 
d. 10/12 1659 og 
H. U. Ramsing: Øster 
Kvarter side 104. 
19. Sja:11. reg. XXIIl 
10-11. 
20. som note 15 diverse 
data. 
21. som note 15 d. 30/10 
1663. 
22. som note 15 d. 26/4 
og d. 3/ 8 1664. 

sat gang i skibbyggeriet, der lød en ny melodi på Bremerholm, 
arbejdet kom i gang og også interessen for alt det, der var knyttet 
til søetaten. Det var måske ikke de store ting for Skipper
boderne, men man fik da indløst tre huse i 1663. Det var Hum
mergade nr. 24 og 25 samt Størrestræde nr. 18. De to første 
havde sognepræst Niels Christensen Spend fået panteskøde på i 
1660, og husene blev nu overladt til Holmens Kirke, og den 
øverste residerende kapellan Jens Hansen Winther fik bolig her 
til sin død i 1686. I huset i Størrestræde havde navigationsdirek
tør Bagge Wandel boet i 1650erne, og han havde fået tilbygget 
en altan, der i 1663 vurderedes til 40 rdl., hvorfor sognepræsten 
for de tre huse den 30. oktober 1663 fik udbetalt 1000 rdl. samt 
40 rdl. »som er for Bagge Wandels altan«. 21 Dette hus overlodes 
herefter til Holmens Kirkes skole. 

De smalle økonomiske tider mærkedes dog stadig. I 1661 var 
et hus i Laksestræde pantsat og et andet solgt til Holmens Kirke. 
Kirken forstod iøvrigt at indrette sig. I 1664 mageskiftede den 
således en bolig for kapellanen i Delphinstræde nr. 25, der lå i en 
karre ved siden af de af Christian IV opførte, med samme gades 
nr. 6, der lå lige overfor i en af Christian IV's længer. 22 Dette 
kom nu ikke til at berøre kongens boliger, da nr. 6 allerede var 
solgt i 1658. Derimod kom de følgende år til at blive præget af 
pantsætninger og bortsalg. I årene 1666 til 1668 pantsattes såle
des følgende huse: Delphinstræde nr. 10, 11 og 16, Laksegade 
nr. 11, 21 og 28 samt Hummergaden nr. 26. Desuden solgtes i 
samme tidsrum huse i Laksegade nr. 7, 8 og 10, så der i 
1660erne ialt pantsattes 8 huse og solgtes 4 huse. 

Som nævnt allerede under gennemgangen af Nyboder søgte 
man imidlertid i de sidste år af Frederik III's regeringstid at få 
lidt orden på beboerne i husene både i Nyboder og i Skipper
boderne. Vi har set, hvorledes man for Nyboders vedkommende 
satte i gang en nøje protokollering af hvem, der boede i Nybo
derhusene, og denne gennemgang af beboerne omfattede også de 
huse i Skipperboderne, som kongen rådede over. For første gang 
siden 1620 har vi således en samlet oversigt over beboerne, og 
man har naturligvis, fordi Nyboder var blevet opført i den mel
lemliggende tid, konstatere en tydelig ændring af hvem, der nu 
boede i Skipperboderne. Husbogen viser nemlig, at alle de al
mindelige bådsmænd var flyttet væk fra Skipperboderne og 
sandsynligvis til Nyboder, og Skipperboderne svarer nu til sit 
navn. 

Det er imidlertid ikke mere 130 huse, eller de 119 huse, som 
var opført i 1620, men blot 84 huse, nemlig 26 gældfri og 
58 huse med pantsættelser foruden Holmens Skole i Størregade 
nr. 18. 
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Delphingade Laksegade Hummerstræde 
pantsat Kgs. pantsat Kgs. pantsat Kgs. 

Officerer 1 10 6 4 
Skippere 7 4 6 2 4 6 
Styrmænd 1 1 1 
Højbådsmænd 1 1 
Håndværkere m.fl. 2 6 2 1 
Kgl. tjenere 1 2 2 2 
Drabanter 2 1 1 
Uden stillingsang. 2 2 2 3 5 

!alt 12 10 27 17 11 14 

Ved de huse, der er pantsatte, angives normalt blot en beboer, 
nemlig ejeren af pantebrevet, men det kan også dække to huse, 
og til gengæld kan vi i de andre huse se to familier angivet, nem
lig den ene, der bor foroven og den anden forneden i huset. 
Desuden har vi ikke altid garanti for, at pantehaveren altid selv 
bor alene i huset, hvilket næppe har været tilfældet alle steder, og 
endelig kan det også være, at han slet ikke bor der, men blot lejer 
ud til andre. Derfor må oversigten tages med et vist forbehold. 

Alligevel er det tydeligt, at officerer og skippere dominerer 
billedet, og selvom der muligvis har boet nogle enkelte båds
mænd, har det næppe været mange. Hvor vi i 1620 havde 75 
styrmænd, højbådsmænd og bådsmænd overfor 38 officerer og 
skippere er billedet unægtelig vendt, og navnet Skipperboderne 
passer nu godt til bebyggelsen. 

De første tiår af Christian V's regering var stærkt præget af 
Den skånske krig og også af yderligere pantsættelser og salg af 
huse. I 1670 pantsattes Laksegade nr. 34 til kaptajn Rolf Peder
sen for 240 rdl., men da husene nær ved Bremerholm og Køben
havn var meget værdsatte af skippere og officerer gjorde man sig 
anstrengelser for at udbedre mangler, når nye beboere skulle 
flytte ind. 23 Da huset Hummergaden nr. 15 havde stået tomt i 
nogle år og allerede i 1661 var karakteriseret som forfaldent, 
blev det, selvom det siden havde været repareret, alligevel atter 
underkastet en omgang inden det igen kunne anvendes til 
bolig. 24 Husene var imidlertid gamle, og søetatens behov for 
penge var nok større end interessen i at beholde husene, hvorfor 
man atter pantsatte eller solgte, når muligheden var der. I 1674 
solgtes således Størrestræde nr. 14, i 1678 Laksegade nr. 17 og i 
1680 Størrestræde nr. 15 og 16, medens Laksegade nr. 1 blev 
pantsat i 16 79. 25 

Da krigsårene atter var overståede havde Danmark en særde
les stor orlogsflåde. Man gik tilsyneladende lyse tider i møde, 
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Størrestræde !alt 
pantsat Kgs. 

2 23 
29 
1 
2 

11 
1 8 

4 
1 15 

4 95 



23. som note 15 d. 16/ 2 
1670. 
24. Søct. X, 4 reg. c. 
zahlm. 1671-72 side 
165-167. 
25. Søet. XVI, 15 Taxa
tionsforretning over 
Skipperboderne 1694. 
26. Søet. XVI 15 Dok. ang. 
Skipperboderne og Adm. C. 
Gen 1682 d. 24/ 2. 
27. Søet. ill A 3 Adsk. 
Ordrebog 1686-87 d. 
29/ 12 1686 og d. 25/ 5 
1687. 
28. Søet. ill A 3 Adsk. 
Ordrebog 1687-89 d. 21/1 
1688. 
29. som note 28 d. 23/ 4 
1688. 
30. som note 28 d. 14/ 5 
1688. 
31. som note 25. 

hvilket åbenbart har påvirket søetaten i en sådan grad, at man 
atter begyndte at tage sig af Skipperboderne. I en kort tid gik det 
således fremad for bebyggelsen, idet man i 1682 indløste ikke 
færre end 14 af de pantsatte huse. Det var 9 huse i Delphingade 
og 5 huse i Laksegade. Boligerne blev takserede til en sum af ialt 
2656 rdl. 4 mark, og alle fik et halvt års opsigelse. 26 Det gik dog 
hverken værre eller bedre end at i løbet af den næste halve snes 
år blev 7 af disse huse i Delphingade og 3 af husene i Laksegade 
atter pantsatte. 

1680erne blev dog præget af adskillige besigtigelser og repara
tioner af husene, hvad der kunne tyde på en fornyet interesse i at 
bevare Skipperboderne for flåden. Det foregik naturligvis 
hovedsagelig, når nye beboere skulle flytte ind, men af de 
mangeartede reparationer kan nogle få bemærkes. I 1686 bekla
gede kaptajn Jacob Dos sig således over, at gulvet i stuen i 
Laksegade nr. 28, hvor han skulle flytte ind, var ganske brøstfæl
digt, og i 1687 var det skipper Oluf Joensen, der beklagede sig 
over, at en væg mod gaden i hans hus Laksegade nr. 36 var ved 
»at ville indfalde«. 21 

Vedligeholdelse af huse er altid et problem, og tilsyneladende 
har skipper Laurids Knudsen i Hummergade nr. 16 ikke helt 
levet op til ønskerne. Han var panthaver i huset, og da man ved 
hans død i 1686 fandt huset ringe vedligeholdt blev arvingerne 
af admiralitetsretten fradømt halvdelen af deres pant, og da skip
per Ole Sandersen i 1688 overtog pantet lovede han samtidig at 
istandsætte huset. 28 Det var heller ikke godt for skipper Anders 
Claesen i Delphingade nr. 8. I april 1688 beklagede han sig over 
det ham tildelte hus, da det var så brøstfældigt, »at jeg næppelig 
kan ligge tør udi sengen«, og han bad meget forståeligt om 
hjælp. 29 Måske var det bl.a. dette, der forårsagede, at bygmester 
Hans Steenwinckel og mønsterskriver Bertel Christensen den 
14. maj 1688 fik ordre til at besigtige Skipperbodernes våninger 
»gadevis hus for hus udi øjesyn tage og over ethvert især rigtig 
inventarium med dets tilstand udi en bog forfatte og os derefter 
under deres hænder tilstille, hvad sig de huse ellers angår, som 
står i reparation eller herefter kunne blive repareret«. 30 

Det lød selvfølgelig meget godt, men i de samme år begyndte 
interessen for Skipperboderne at aftage, eller måske var det 
netop på grund af denne gennemgang af husene. Man havde alle
rede i 1687 solgt Laksegade nr. 10, men i 1690 solgte man både 
Laksegade nr. 9 og Hummergade nr. 17 og 18 medens Lakse
gade nr. 45 og Laksegade nr. 19 blev pantsatte, og i 1691 og 
1692 solgtes Hummergade nr. 16 og Laksegade nr. 18.31 Endelig 
i 1693 tog man konsekvensen af alle disse bryderier ved at 
søetatens commissariat den 7. november indstillede, at alle kon
gens huse i Skipperboderne skulle sælges ved en auktion til de 
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højestbydende. Gælden var nu løbet op til 432.601 rdl. 87 skil
ling for søetaten, hvorfor man ikke kunne se anden udvej. 
Søkrigskancelliet approberede salget den 8. december 1693, 
hvorefter det hele blev sat i værk. 32 

Efter ordre fra søetatens deputerede af 5. maj 1694 blev alle 
husene i Skipperboderne takserede, både de gældfri og de huse, 
hvori der var underpant, og den 11. september samme år afleve
redes et inventarium over hvert enkelt hus »hvad der findes af 
nagelfast også i baghuse og skurbygninger«. Takseringen af 
husene gav følgende resultat: 33 

Gældfri huse Huse med underpant 
antal panteværdi antal 

Delphingade 8 1583 1/3 rdl. 9 
Laksegade 11 6971 2/3 rdl. 23 
Hummergade 4 2668 1/3 rdl. 11 
Størrestræde 0 1350 4 

Ialt 23 12573 1/3 rdl. 47 

Af Christian IV's 130 huse i Skipperboderne var det således kun 
en sørgelig rest, der var gældfri, og 60 huse var inden auktionen 
allerede afhændet. Af disse var imidlertid Laksegade nr. 40 ble
vet bolig for Holmens kapellan, og som nærmere omtalt andet
steds var Størrestræde nr. 18 blevet residens for Holmens Kirkes 
skole, medens Hummergade nr. 14 og 15 var afset til Naviga
tionsskolen. 

Alle husene blev afhændet i løbet af 1694 og 1695, men et 
enkelt af dem havde man noget besvær med. Det var Hummer
gade nr. 30, som man tre gange havde haft til auktion uden held 
indtil man endelig den 22. juni 1695 besluttede, at det skulle 
endnu engang på auktion og afhændes til den højestbydende. 

Selvom der findes fyldige oplysninger herom, er det ikke hen
sigten her nøjere at gennemgå, hvem der har boet i Skipper
boderne gennem tiderne, men det kan måske have en vis inte
resse at slutte denne omtale af Skipperboderne med at drage en 
sammenligning mellem beboerne i 1620, 1668 og de sidste 
beboere i 1694, selvom antallet af boliger ikke var det samme i 
de tre år. Tilmed må det bemærkes, at for 1694 var 25 af husene 
uden angivelse af beboerne, og selvom man ser på den fore
gående husbog, der sluttede 1690 var der her stadig 19 af de 
samme huse uden navne, medens 6 af husene havde 3 officerer, 
1 skipper og 2 håndværkere. Dette vil ikke forrykke billedet, 
hvorfor vi i den følgende oversigt nøjedes med at angive 
beboerne for de 45 huse af hvilke nogle iøvrigt har to beboere. 34 
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Taksering ialt 

6.219 rdl. 
18.355 rdl. 
8.135 rdl. 
2.850 rdl. 

35.559 rdl. 

32. Søet. I Indk. sager nr. 
576d. 7/111693. 
33. som note 25. 
34. For 1694 er anvendt 
husbog over Nyboder og 
Skipperboderne 1691-97. 



Officerer 
Skippere 
Styrmænd 
Højbådsmænd og 
quartermestre 
Bådsmænd 
Håndværkere 
Andre 
Enker eller ukendt 

Ialt 

Oversigten bliver da således: 

1620 1668 1694 
119 boliger 84 boliger (60) 45 boliger 

1 23 20 
37 29 10 
13 3 0 

29 2 0 
34 0 0 
0 11 12 
1 12 3 
6 15 1 

121 95 46 

Det ses således, med de forbehold for fl~re indlejede beboere, 
som tidligere er nævnt, at de af Christian N byggede båds
mandshuse i tidens løb har ændret helt karakter. Efter at Nybo
der blev bygget er alle bådsmænd sandsynligvis flyttet derhen, og 
i 1668 fremtræder husene som Skipperboder, hvilket også blev 
deres navn i denne tid, og til sidst er det endog officererne, som 
dominerer billedet. 
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Privilegieme for søfolk, der vil 
nedsatte sig på Møen og Baago 
d. 12/ 9 1696. 



XI. Bådsmandskolonien 
på Møen 

I den foregående gennemgang af beboerne i Nyboder så vi 
gentagne gange, at bådsfolk var flyttet til Møen. Når dette såle
des flere gange finder sted har man lov til at begynde at undre 
sig over, hvorfor det sker. Det viser sig da, at ligesom Chri
stian IV skabte en koloni af bådsfolk tæt ved den gamle hoved
stad i Ny København i form af Nyboder, således agtede Chri
stian V at skabe en bådsmandskoloni på Møen. Det var i virke
ligheden et tilsvarende storslået eksperiment, men forskellen var 
blot, at foretagendet ikke lykkedes efter hensigten. Alligevel må 
man vise denne aflægger af Nyboder en vis interesse. 

Den 12. september 1696 offentliggjorde Christian V sin store 
plan. Han meddelte da, »at Vi haver for godt befunden at lade 
indrette Vores land Møen og Baagø til bådsmandskvarterer« og 
han indbød derfor alle søfolk til at nedsætte sig på disse øer. 
Hvadenten de nedsatte sig på landet eller i byen Stege ville de og 
deres børn være fri for alle skatter. De ville fa fri befordring der
til og håndværkere eller manufakturværkere ville fa lige privile
gier og rettigheder som bådsfolkene, hvis de til gengæld ville lige 
med andre stille sig til rådighed for »Vores søtjeneste«, når det 
ønskedes. 

Søfolkene ville i de allerede opbygte huse fa fri husværelser 
bestående af en stue, et kammer og et køkken foruden husrum til 
en ko, men de skal selv vedligeholde husene. De ville ligeledes få 
en kålhave, fri græsning til en ko samt et læs hø årligt og to læs 
brændeved, en tønde rug, en tønde byg og i rede penge 4 rdl. 
Søfolkene eller håndværkerne ville ligeledes få frihed til, når 
kongen ikke behøvede dem i sin tjeneste, at sejle og søge deres 
næring iøvrigt, hvor det passede dem, når de blot lod sig antegne 
hos den kommanderende officer inden de forlod øen. Medens de 
var borte måtte deres koner nyde fri husværelse og de samme fri
heder, og iøvrigt måtte de også nyde frit strandfiskeri omkring 
Møen og Baagø. 

Når kongen havde brug for dem til flåden ville de fa lige kost 
som andre matroser og månedlig rede penge som andre måneds
tjenere. 

Det var jo gode forhold kongen kunne lokke med, og når han 
kunne give så gode betingelser som f.eks. et hus straks, var det 
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fordi de huse, der var tiltænkt bådsfolk.ene i forvejen havde været 
i brug for garden. I 1685 var garden blevet indkvarteret på 
Møen, men den var alt andet end populær på øen, hvor indbyg
gerne følte dens tilstedeværelse som et voldsregimente. 

Kongens plan var, at over hele Møen og Baagø skulle bo mel
lem 1000 og 1200 mand, som han til enhver tid kunne anvende 
til sin flåde efter behov. I september 1696 besøgte en kommis
sion fra søetaten øen, hvorefter den kunne aflægge følgende 
redegørelse om forholdene. 1 

Kommissionen konstaterede for det første, at af de 450 huse, 
som var beregnet til garden i 1685 var de SS huse aldrig blevet 
bygget og desuden kunne 35 huse ikke anvendes, idet et af dem 
var beregnet til skolebus, men brugt som korporalhus og et 
andet var et kirkehus, men taget til en quartermester, og de 
andre huse var alt for store og måtte deles, og for nagles ved
kommende skulle der tilbygges. Tilbage var der da 360 huse, der 
kunne gøres ryddelige, som kommissionen skrev, og heraf kunne 
1/3 straks tages i brug, nemlig ialt 119 huse. 

Desuden fandt man ikke husmulighed hos bønderne, hvor 
garden havde været indkvarteret, da det var alt for små huse, og 
bønderne havde stærkt brug for alle rummene. Abenbart anslår 
kommissionen her en mere fornuftig tone end man havde kendt 
til på Møen. Derimod fandt man forskellige »bekvemme bygge
pladser« for mange nye huse og »ved strandsiderne findes der 
mange skønne og bekvemme pladser, hvor hele længer huse 
kunne sættes«. Også på Baagø fandt man steder, hvor der kunne 
bygges »så det ikke var bønderne til nogen hinder eller ulejlig
hed«. Man antog således, at der, når der blev bygget huse, kunne 
være ca. 1000 til 1200 matroser foruden Stege købstad og ca. 
40-50 bådsmænd på Baagø. 

Efter reglementet fra 1685 har bønderne skullet give in natura 
hvad der i penge ville svare til 16 2/3 rdl., »som er af hver tønde 
hartkorn 2 rdl. 4 mark. Kommissionen foreslog at befri bøn
derne for deres hoveri til ladegårdene og give dem forskellige 
andre friheder, hvorefter man ville formode, at de kunne svare 
årlig af hver tønde hartkorn 4 rdl. 

Endvidere kunne Elmelunde ladegård indrettes til 8 bønder
gårde, og Stege ladegård ligeledes fordeles med noget til Stege by 
og andet til omkringboende bønder. Stege ladegård, der er en 
meget gammel forfalden bygning kunne nedbrydes og tømmer 
og sten derfra bruges til bådsmandshuse, som kunne opføres i 
Stege by. 

De på Møen til gardehestene indrettede 1 7 store og små græs
kopier foresloges fordelt til byerne. Også på Baagøe, hvor der 
var 30 gårde og 23 huse, foresloges sådanne forbedringer, at 
hver gård årlig kunne betale 4 rdl. Desuden findes mange små 
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brug, boel eller gårdsæder, der kunne underlægges andre gårde 
og bygningerne anvendes til husmænd. Endelig ville man, når 
garden var væk, syne alle skove og fiskeriet i de ferske søer. Der
ved ville man »næst Guds hjælp være til Møens land og Baagøs 
mærkelig opkomst, at indvånerne i næring og brug kunne tiltage, 
så de søfarende kunne få desto mere lyst til at nedsætte sig der, 
hvor de bedre kunne søge deres næring, så og blive mere folke
rig end på andre steder«, hvis kongen iøvrigt ville benåde landet 
og købstaden med nogle friheder og privilegier. Landmanden 
skulle have lov til at sælge sit korn og andre varer i købstaden 
uden hindring, købstadmanden skulle nyde fri handel og vandel 
såvel indenrigs som udenrigs steder imod rigtig tolds erlæggelse, 
købstaden Stege skulle atter forsynes med borgmester og råd og 
indvånerne nyde frihed for 1/2 consumption i 16-20 år, og alle 
som ville købe og opbygge ubebyggede pladser i Stege by eller 
købe gamle gårde og sætte nye i stedet skulle nyde 8-10 års fri
hed. Desuden skulle accissen af de ind- og udgående skibe bru
ges til broens og bolværkernes vedligeholdelse, og alle bønder
nes sønner på Møen og Baagø måtte gives frihed for vornede ret 
og måtte øve sig udi søfarten så de kunne lade sig indrullere i 
kgl. majestæts tjeneste. 

Som vi ser var kommissionen meget opsat på at gøre de to øer 
til blomstrende områder, der kunne tiltrække søfolk og derved 
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blive en nyttig bådsmandskoloni for orlogsflåden. Det lød jo 
godt, og vi kan da også følge hvorledes mange bådsfolk strøm
mede til og mange af dem fra Nyboder. 

Allerede den 25 september 1696 skrev de committerede til 
den mønske kommission for at få at vide, hvor mange huse, der 
var klar til indflytning, da »der allerede havde meldt sig en del 
søfolk, som vil nedsætte sig på Møen«. 2 Den 20. oktober skrev 
man til amtsskriver Anders Aagaard, at galioten »Jægeren« ville 
blive sejlfærdig lørdag med 32 mand, der skulle fordeles i de le
dige garderhuse ved hjælp af den dertil antagne skipper, således 
at der blev anvist en ugift person sammen med en gift i hvert 
enkelthus og i dobbelthuse to gifte med hver en ugift. 3 

De 119 huse, som straks kunne tages i brug lå i følgende byer: 

Magleby sogn: Budsene 5 huse nr. 1 - 5 
Mandemark 14 huse nr. 1 - 14 
Magleby 11 huse nr. 2- 12 
Budsemark 16 huse nr. 1, 2 og 4- 17 
Sømark 11 huse nr. 1 - 11 
Stubberup 4 huse nr. 2 - 5 

Borre sogn: Borreby 8 huse nr. 1 - 8 
Nyborre 4 huse nr. 1 - 4 
Allebæk 12 huse nr. 1 - 7 og 9 - 13 
Sdr. og 
Nr. Vedsted 21 huse 
Råbymagle 13 huse 

lait 119 huse 

Kaptajn Schønnebøll udnævntes til chef for bådsmændene på 
Møen og Baagø, og den 9. november meldtes han klar til afrejse, 
men han var ikke tilfreds med »den slette ekvipage« af en bonde
vogn, »der jeg dog vel behøver at medtage herfra nogen klæder, 
linned og ulden tøj til omveksling, når man på rejsen bliver både 
skiden og våd, og ellers når man skal lade sig se for folk af skik
kelighed« og desuden måtte han medtage seng, sengeklæder, 
bord og stole. 4 Kaptajn Hans Schønnebøll havde fået ordre til 
omgående at begive sig til Møen og ved ankomsten henvende sig 
til amtsskriveren i Vordingborg Anders Aagaard og ridefogden 
på Møen Christen Arentzen, der kunne hjælpe ham til rette. 
Desuden havde han fået at vide, at han skulle have indseende 
med de ankomne bådsfolk »at de på landet lever roligen og skik
keligen og afholder sig fra alle fortrædeligheder med hinanden 
og særdeles med garden, som endnu er dem. Endvidere skulle 
han påse, at ingen bådsfolk forlod øen uden tilladelse og at ingen 
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2. Søet. ill A 1 Korr.prot. 
d. 25/9 nr. 480. 
3. som note 2, d. 20/10 
1696 nr. 514. 
4. som note 1, d. 3/11 
1696. 
5. som note 2, d. 5/11 
1696. 
6. som note 2, d. 5/ 12 
1696. 
7. som note 2, d. 19/12 
1696. 
8. Søet. ill B 2 Inclk. 
sager 1697 d. 25/1 1697. 
9. som note 8, d. 30/ 1 
og 8/2 1697. 
10. Søet. ill A 6 Kopibog 
for Møen og Baagøe d. 
6/ 3 1697. 

blev sat over ved færgestederne uden pas. Han skulle selv tage 
bolig i Stege og tid efter anden indberette, hvad der skete på 
øen. 5 

Inden årets udgang var de første 70 bådsfolk ankomne til 
Møen. Amtsskriver Aagaard fik ordre til, at hver bådsmand fik 
leveret 2 rdl., 1/2 tønde rug og 1/2 tønde byg samt foder af hø 
og halm, og ridefogden skulle sørge for at der blev leveret 200 
læs brændeved og iøvrigt skulle han have opsigt med de huse, 
der var forladt af garden, men endnu ikke besat med matroser.6 

Schønnebøll havde iøvrigt allerede i december antaget et par 
mand, som havde meldt sig til ham på Møen, men fra Køben
havn fik han da en formaning om, at »hr. kaptajnen ser vel til, at 
ingen antages uden de som er forfarne, friske og bekvemme 
søfolk«. 7 

Der var mange detailler at ordne i forbindelse med den nye 
ordning på Møen, og med hensyn til de 4 rdl., som bønderne 
skulle svare, fastsattes følgende takster: 8 

for en kos græsning 
for et læs hø 
for to læs halm 
for to læs udvisningsbrænde
ved uden at hjemføre 
for en tønde rug 
for en tønde byg 

1 mark 12 skilling 
4 mark 8 skilling 
4mark 

12 skilling 
?mark 
6mark 

er ialt 4 rdl. 

Bådsmændene på Møen og Baagø skulle i alt stå under lands lov 
og ret ikke svare til sørettens artikler førend de var i Kongens 
tjeneste, og i sognene skulle de således svare til herredstinget og i 
Stege til bytinget. 

Trods den frivillige tilmelding kunne Christen Arentzen den 
30. januar 1697 melde, at fem mand var bortrømt fra kongens 
gårde, og som årsag angav han nøden på landet. Det var ikke 
lutter idyl, for Møen havde været udpint i nogle år og høsten var 
det ikke gået godt med, og de gode hensigter kunne ikke opveje 
de barske forhold, så en af de sidst ankomne bådsmænd havde 
benyttet sig af vinteren til at gå over isen til Sjælland. 9 Alligevel 
fortsatte tilmeldingerne til husene på Møen. Den 6. marts 1697 
kunne kommissionen for Møen således fortælle om yderligere 
150 mand, der havde indtegnet sig til at tage ophold på Møen, 
og de ville blive sendt ned med de skibe, som skulle hente gar
dens bagage. 10 

I løbet af foråret gjorde man alt for at få sendt bådsfolkene til 

157 



Møen og med at få garden sejlet bort fra Møen. »Håbet«, »Jæge
ren«, »Helena« og »Gack med« brugtes til transporterne, men 
herudover måtte man også leje fire små skibe til hjælp med at få 
bagagen væk, så først den 13. maj kunne man meddele, at nu var 
al bagage bortsendt. Tilbage var da blot kaptajnløjtnant Graner 
med bagage, løjtnant grev Hokk med sin og to garderes bagage 
samt nogle vogne med telt og en garder hvis kone var syg, og 
herefter kunne man tage endelig fat på bådsmændenes mange 
problemer. 11 

I Stege fandtes en barber ved navn Hendrick Wilde, der i den 
sidste krig havde tjent på flåden og her på Møen været i tjeneste 
for garden, hvor han havde bevist sin dygtighed, og da der ikke 
var nogen anden »medicus« på Møen bad man om, at han måtte 
blive antaget til at skulle tage sig af bådsmændene, hvilket bevil
gedes. 12 Da bådsfolkene endvidere havde fået særlig tilladelse til 
strandfiskeri, men da de ingen både havde, spurgte Schønnebøll 
om det ikke var muligt, at man købte en del joller i Norge og lod 
dem sende ned med de kgl. koffardiskibe samt at man fremskaf
fede noget garn til torsk, sild og flynder. 13 I det hele taget søgte 
man fra søetatens side at gøre, hvad man kunne for at skabe 
leveværdige forhold for bådsfolkene, men nemt var det ingen
lunde, når tiderne var ugunstige og det hele først skulle opbyg
ges. Derfor bad man også om, at bådsfolkene på Møen måtte få 
det privilegium frem for andre at få ret til at sejle med danske 
defensionsskibe »når de befandtes dygtige og erfarne dertil«, da 
dette sikkert også ville animere søfolk til at nedsætte sig på 
Møen, og en anden grund til ønsket var også, at det var »en stor 
ynk at høre dem her klage sig for livs ophold i dette dyre år«. 14 

Planerne var mange og store i disse første år, og man fulgte så 
godt man kunne kommissionens ønsker. Blandt andet nedrev 
man de gamle bygninger på Elmelunde og Stege ladegårde og 
gjorde klar til dels med noget af tømmeret fra de nedrevne byg
ninger og dels med nyt tømmer indført udefra at få bygget nye 
bøndergårde ligesom man gjorde klar til at bygge nye båds
mandshuse. 15 Alligevel var der naturligvis vanskeligheder med 
folk ligesom man selvfølgelig måtte sikre sig med de midler, som 
var normale ved almindelig justits. Kommissionen bad derfor 
om at måtte sende nogle »af de udygtigste og genstridigste bøn
der, som dog var friske og stærke« til Halmen for at arbejde med 
hjulhører på kastellet, og ligeledes om, at der måtte indrettes et 
fangebus og ansættes en justitsbetjent på øen, og dette blev der 
da også givet tilladelse til. 16 Den 20. juli fik man besked om, at 
profossvend Haagen Christensen Skare ville blive sendt til Møen 
med følgende fangejern: en fangebolt med 6 bøjler dertil og to 
andre fangebolte med hver to bøjler, samt 4 håndbøjler med 
kæder og 4 kramper til, foruden 4 taskelåse og 4 hængelåse. 17 
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11. som note 8, d. 22/4, 
13/5, 8/4 og 14/4 1697. 
12. som note 8, d. 30/3 
1697 og som note 10. 
d. 22/6 1697. 
13. som note 8, d. 15/4 
1697. 
14. som note 8, d. 12/5 
og 19/5 1697. 
15. som note 8, d. 19/5 
1697. 
16. som note 8, d. 21/5 
1697 og som note 10, 
d. 1/7 1697. 
17. som note 10. d. 20/7 
1697. 
18. som note 8, d. 22/6 
1697 og som note 10, 
d. 22/9 1697. 
19. som note 10, d. 14/8 
1697. 
20. som note 8, d. 22/6 
1697. 
21. som note 8, juni-dec. 
1697. 

1697 var nok et år med en del forvirring, fordi så meget skulle 
oprettes og påbegyndes fra nyt. Den 22. juni indsendtes fra 
Møen overslag over det nødvendige tømmer til brug for opførel
sen af de 40 bådsmandshuse, som man regnede med at kunne 
opføre i indeværende år, og desuden havde man planer om ind
retning af en skole i Stege, hvor bådsmændene kunne lære de 
fornødne grundelementer vedrørende navigationen, men i denne 
forbindelse var der bl.a. problemer med at finde den rigtige leder 
af skolen. 18 Allerede ved sin ankomst til Møen havde Schønebøll 
antaget Niels Hansen Rytter til hjælp i sit arbejde, men først den 
14. august 1697 blev han udnævnt til quartermester, da han 
»havde vist sig god og dygtig«. 19 

Det er dog vanskeligt for bønderne at følge med i alt dette 
nye. De kunne åbenbart ikke rigtig forstå, at de havde lov til at 
sælge andre steder end i købstaden Stege. De mente, at når først 
kommissionen, der satte alt dette i værk, var rejst ville herlig
hederne også forsvinde. Derfor måtte kommissionen anmode 
om at få ordningen af 8/12 1696 bekendtgjort ved plakater på 
bytinget og ved sognestævner ligesom den skulle opslås ved alle 
færgesteder. 20 

Kommissionen for Møen indsendte i sommeren 1697 en kort 
oversigt over, hvad man havde udrettet på Møen og Baagø i ti
den fra den 20. marts til den 11. juni. 21 I de 12 uger var der fore
taget følgende: 

1. Garden med dens bagage er transporteret ud i god orden, 
således at der ikke er forårsaget nogen klage. 

2. De ankomne bådsmænd er blevet indlogeret i de kvarterer, 
hvor det kunne være bekvemmeligst for dem og bonden i deres 
pløje og sædetid. 

3. Landet er blevet vel besået med vårsæd, som det ikke er 
sket i nogen tid i 12 år, men det korn, der er sendt ned, nemlig 
479 5/8 tdr. rug, 1454 1/2 tdr. byg, 1246 1/2 tdr. havre og SO 
tønder ærter. 

4. De bønder, der trængte mest, er blevet forsynet med plov
heste samt hø og halm i deres pløjetid, nemlig 132 plovheste, 
73 1/2 læs hø og 2 læs halm. 

5. Bøndernes hartkorn og jordebogen er blevet reguleret. 
6. Græskopierne og engene er fordelte mellem bønderne. 
7. Ladegårdsmarkerne er fordelt til bønder og borger efter 

hver sin brug og bonitet, så kongen kan nyde sin fulde indkomst 
og bønderne forskånes for hoveder og skænderier. 

8. Begge de gamle ladegårdsbygninger er med temmelig ringe 
bekostning nedtaget, og det tømmer, som deraf er tjenlig, bruges 
igen til de 8 bøndergårde, som opsættes på Elmelunde. De tre er 
allerede rejst og resten håber man at få rejst i løbet af 6 uger, så 
de alle er færdige inden vinteren. 
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9. Der er antaget bønder til de 8 nye gårde. 
10. De bygninger, som officererne har opsat og ikke kan bru

ges, er nedtaget og bruges til bøndergårde og bådsmandshuse. 
11. Der er udset pladser til opbygning af bådsmandshusene 

efter hvad man mener, der kan nås at bygge i år og næste år, 
nemlig: 

på Stege ladegårds grund . . . . . . . . . . . . . . . . for'l 6 bådsmænd 
ved Elmelunde nye by . . . . . . . . . . . . . . . . . . for 6 bådsmænd 
hvor major Lytzows bygning stod . . . . . . . . . for 6 bådsmænd 
ved ritmester Geddes kvarter . . . . . . . . . . . . for 2 bådsmænd 
ved Nygård på Damsholte jord . . . . . . . . . . . for 2 bådsmænd 
i klinten ved opgangen . . . . . . . . . . . . . . . . . for 4 bådsmænd 
på Baagø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for 30 bådsmænd 
ved Hovedskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for 4 bådsmænd 

er ialt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for 70 bådsmænd 

De 40 huse på Møen håber man endnu i år at kunne opsætte. 
12. Til bådsmandshusene og bøndergårdene er af skovene 

udvist 52 skallede egetræer, hvor barken var afflået, og til sko
vene uden skade er ordineret savskærer for at udvælge tømmer 
til stolper, løsholter og fodstykker, hvorved kongens kasse spa
res for nogle 1000 rdl. i udgifter, da man ellers skulle have træet 
fra Lolland og Falster, hvor prisen er næsten dobbelt så stor som 
andre steder. 

13. Der er sluttet kontrakter med håndværkere, savskærere 
og andre håndværkere. 

14. Landets besværinger og klagemål er modtaget, så der kan 
holdes forhør så snart Arentzens regnskaber er indkommet. 

15. Bøndernes bygninger og besætninger er over hele landet 
beskrevet på åstederne, så det kan indføres i jordebogen. 

16. Ridefogden har fået en foreløbig jordebog over det regu
lerede hartkorn, hvilket på Møen er 2391 tdr. 4 skæpper, og på 
Baagø 131 tdr. 2 skæpper. 

1 7. Skovene er blevet besigtigede både af os og af skovbetjen
tene. 

18. Også fiskerierne er blevet besigtiget. 
Som det fremgår af redegørelsen har man virkelig gjort store 

fremskridt, men særlig interessant er det vel at konstatere, at 
man i løbet af 1697 og 1698 ville bygge ikke færre end 70 nye 
boliger til bådsmændene. Aret igennem kom der stadig nye båds
mænd til, og mange af dem fra Nyboder. Af hus bogen for Nybo
der kan vi således se, at i dette første år er 78 af Nyboders 
beboere flyttet til Møen. Det var 45 bådsmænd, 15 sandbåds
mænd og prammænd, 14 savskærere, ruehuggere og tømmer-
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22. som note 8, d. 8/ 10 
1697. 

mænd samt en skibmand, en quartermester, en trommeslager og 
en skomager. 

Det er således tydeligt, at man er gået til arbejdet med stor 
begejstring, og at mange har været glade for det nye projekt. Det 
fremgår bl.a. af, at man allerede pr. 1. august 1697 kunne give 
en liste over 250 bådsmænd der frivilligt havde meldt sig, og 
som var blevet indlogeret over hele øen. 22 Listen omtaler både 
bådsmændenes navne og numre og hvor de boede, og det sidste 
viser lidt om, hvor omfattende projektet var. Bådsmændene 
havde således huse følgende steder: 

Magleby sogn: Budsene ....................... . 
Mandemark .................... . 
Magleby ..................... . . . 
Budsemark ..................... . 
Sjømark ........ . .............. . 
Stubberup ...................... . 

Borre sogn: Borre by ....................... . 

Kjeldbymagle 
sogn: 

Elmelunde 
sogn: 
Stege sogn: 

11 Mu1tun Kontakt V 

Nyborre ................. . ..... . 
Aalebeck ....... . ... . .......... . 
Sdr. og Nr. Vestud ............. . . . 
Råbymagle ..................... . 

Kjeldbymagle by .... . . . .......... . 
Ullemark ........... . .......... . 
Spejlsby .................... . .. . 
Taastrup ....................... . 
Kjeldbylille .......... . .......... . 

Raabylille .. . ................... . 
Udby ....................... . . . 
Rødding ........ . .............. . 
Hjelm ..... . .. . ...... . ...... . .. . 
Frenderup ..................... . 
Bidtzinge ...................... . 
Svendsmark ......... . ..... .. ... . 
Tøvelde .................... . .. . 
Tjørnemark .................... . 
Ebelnæs ... . ................... . 
Sjøgaard ... . ....... . ........... . 
Skovhuse ............... . ...... . 
Nebbol .... . ................... . 
Lendemark .............. . ...... . 
Koster 

5 huse 
6 huse 
9 huse 

16 huse 
12 huse 
5 huse 
5 huse 
3 huse 
9 huse 

24 huse 
8 huse 

3 huse 
1 hus 
1 hus 
1 hus 
3 huse 

9 huse 
10 huse 

1 hus 
10 huse 
4 huse 
5 huse 
7 huse 
8 huse 
8 huse 

13 huse 
1 hus 
1 hus 
7huse 
4huse 
7huse 
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Fanefjord sogn: Bredemad ..................... . 
Taastenes ...................... . 
Askeby ........................ . 
Harbølle .......... . ............ . 
Vindebeck ..... . ............... . 
Lerbeck .... . .. . ............... . 

4 huse 
2 huse 
4 huse 
9 huse 
5 huse 
1 hus 

Desuden bode der i Stege by foruden 1 bådsmand også 
quartermester Niels Rytter, og i Lendemark beode også mester
mandssvenden Haagen Christensen Skarre. 

Sammen med denne indberetning måtte man dog desværre 
skrive, at »der er meget stor trang og nød blandt bådsmændene 
samt deres quinder og børn dette år, både formedelst at alting i 
dette år er så meget dyrt, så også fordi de ikke i år kunne komme 
ud at sejle, som man i de følgende år forventer, at det kan ske 
ifølge den af kongen nylig udstedte forordning«. 

Den forordning, der blev henvist til var udstedt den 24. juli 
1697. Det hed i denne: 1. at så snart en bådsmand fra Møen eller 
Baagø kom til København skulle han straks lade sig registrere 
hos oldermanden for skipperlauget. 2. De skulle endvidere i alle 
måder tjene de skippere, som de kom til at sejle med som søartik
lerne foreskriver. 3. Inden skibsborde såvelsom ellers altid så 
længe de er på rejse skal de forholde sig fredelig og skikkelig så
vel med skipper som med de andre skibsfolk, så de kan fa et ær
ligt skudsmål og »formedelst deres tro og flittigheds skyld til 
officerspladser i fremtiden blive avanceret«. 4. Hvis nogen båds
mand bortløber eller ikke følger med skibet vil han, når han bli
ver antruffet, blive straffet efter søartiklerne. 23 

Der var iøvrigt straks søgning efter bådsmændene. Den 5. 
marts 1698 skrev oldermanden til kaptajn Schønebøll og bad om 
125 bådsmænd til fordeling på skibene, og den 15. marts afrejste 
de til København. 24 I løbet af foråret kom yderligere ønsker om 
bådsfolk fra Møen, men søetaten var dog utilfreds med, åt der 
var afsejlet store skibe fra byen uden at de havde taget nogen af 
de mønske bådsfolk med blandt mandskabet. 25 Med en liste over 
seks nye bådsfolk, der sendes til København oplyser Schønebøll 
iøvrigt, at han har eksamineret dem »ikke alene i kompasset, men 
også i andet bådsmænd vedkommende skibsarbejde«, men samti
dig fortæller han, at der også var bådsfolk på Møen, som ikke 
ønskede at komme ud at sejle, fordi de mente, at de godt kunne 
ernære sig på anden måde på Møen. 26 !øvrigt ønskede Schøne
bøll 1-2 sergenter til Møen sammen med 8 bådsmænd fra Hol
men med morgenstjerner til at opretholde ro og orden, men 
dette blev afvist, idet man hævdede, at hvis nogen var opsætsig 
og skulle arresteres, så måtte han kunne fa hjælp af ridefogden og 
nogle bønder.27 Desværre viste året 1698 sig ikke meget bedre 

162 



23. som note 10, d. 10/2 
1698. 
24. som note 10, d. 5/3 
1698 ogSøet. m B 2 
Indk. sager d. 16/3 1698. 
25. Søet. ID B 2 Indk. 
sager d. 16/5 1698 og om 
bådsfolk til Kbh. d. 22/5 
og 24/5 1698. 
26. Søet. ID B 2 Indk. 
sager 1698 d. 24/5 1698. 
27. som note 26, d. 26/7 
og 10/ 8 1698. 
28 . som note 26, d. 28/12 
1698. 
29. som note 10 d. 25/2 og 
og 18/3 1699. 
30. Søet. IDB 2 1699 
d. 10/3 1699. 
31. som note 30, d. 23/8 
1699. 
32. som note 10, d. 27/5 
1699. 

end det foregående år, idet Schønebøll selv måtte rejse til 
København for at forebringe sagen for søetaten. »Den store nød 
som bådsfolket på Møen er udi og den derover idelig klagning til 
mig har forårsaget mig denne rejse sammen deres nød for Deres 
excellencer og højædle herrer at. bekendtgøre og ydmygst ansøge 
om nogen hjælp for dem«. 28 

Husbyggeriet var imidlertid også en vigtig sag, idet man stadig 
ventede at få organisationen helt udbygget med de mange båds
folk til en sømandskoloni på Møen og Baagø. I februar 1699 gav 
man besked til ridefogden Hans Pedersen om, at man havde 
besluttet at bygge 40-50 nye bådsmandshuse på Møen i dette år, 
og at han skulle give et overslag over, hvad man behøvede af 
materialer, og en måned senere fik han ordre til, at man ville 
begynde med de 6 dobbelte huse, som skulle sættes· på Stege 
ladegårds grund samt med 9 af de 15 dobbelte huse på Baagø. 29 

Det er så heldigt, at vi netop har bevaret tegninger af disse huse 
sammen med et overslag over, hvad der var nødvendigt af 
materialer. 30 Overslaget gives til 50 bådsmandshuse eller 25 
dobbelte huse, og det drejer sig om fodstykker, stolper og løsholt 
af egetømmer samt forskelligt fyrretømmer til 6 dobbelte båds
mandshuse, der skal opsættes på Stege ladegård samt stolper, løs
holt og fyrretømmer til 19 dobbelte huse til opsætning på landet. 
Desuden tilføjede han, at af vinduer, hængsler, klinker m.v. 
fandtes der noget af i behold, hvorfor han ville vente med at give 
besked om disse ting til man kunne se, hvad der manglede, og 
endelig manglede man langhalm og rør, men hvis »Gud giver 
rugen vækst og god vejrlig kan dette dog fås«. 

Som det ses af tegningen minder opbygningen af hvert hos 
noget om husene i Nyboder, idet hver af dem har en forstue, der 
bagved fortsætter i et køkken, men her har man dog anbragt 
skorstenen tilbage i huset. Ved siden af er en stor stue, der går 
fra ydervæg til ydervæg, og ved siden af dette et langt smalt kam
mer. Som noget særligt her på Møen er der føjet en stald til i 
enden af huset. Endvidere er det angivet på tegningen, at der 
skal være et dobbelt vindue til stuen og et enkelt vindue til kam
meret. Desværre er der dog ikke angivet mål på tegningen. 

I august kunne ridefogden meddele, at han var begyndt på de 
16 dobbelthuse, nemlig 10 på Baagø og 6 på Stege ladegård, og 
han lovede dem færdige til høst såfremt han kunne få langhalm 
og rør til tækning. Desuden forklarede han, at der måtte lægges 
en stenbro ud til gaden ved de 6 huse i· Stege, og brolægningen 
skulle være 2-3 favne bred. 31 

!øvrigt fik Schønebøll instruks om, at bådsfolkene selv skulle 
holde husene vedlige, så de ikke forfaldt »på samme måde som 
søfolket, der er forundt huse her i Nyboder til beboelse, må gøre 
det«. 32 I juli måned kunne Schønebøll .endvidere indse-ode en 
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specifikation på 210 bådsmandshuse, som var reparerede og 
overgivet til bådsmændene, og vi ser heraf hvorledes bådsmæn
dene var spredt over hele Møen. 33 

Selvom der stadig meldte sig nye bådsfolk til at bo på Møen 
måtte man samtidig sikre sig, at de som boede der opfyldte de af 
søetaten ønskede forpligtelser, dvs. at de virkelig var de søfolk, 
som kongen i givet fald ville få brug for. Derfor er det næppe så 
mærkeligt, at Schønebøll i januar 1699 beder om tilladelse til at 
afskedige en bådsmand, der den foregående sommer havde sejlet 
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De to tegninger er planer til 
bådsmandshuse på Møen. 
No. 1 viser et bådsmandshus til 
Stege by. Teksten under planen 
lyder: Er ud til gaden i køb
staden. Foden på et dobbelt 
bådsmandshus vil hef'IJed med 
stenbro lægges, ogpå begge ender 
vil vare en låge ved huset al fare 
urenlighed ud af samt køerne 
at trække og hvad mere levende 
kreaturer som haves. 
Teksten viser iøvrigt, at sydsiden 
vender mod gården og haven 
og i tegningen står fra venstre: 
stalden - kammer - stue - og 
fra neden i midten:farstue -
køkken - dobbeltskorsten. 
Den anden tegning No. 1 virer 
facaden mod gaden. I tegningen 
står fra venstre: enkelt vindue 
i kammeret - dobbelt vindue 
i stuen. 



Tegningen No. 2 er el dobbelt
hus på landet, som sldr pd sien 
og pd tegningen er opad mod 
KJ/haven. [øvrigt er teksten som 
ved No. 1. Fa,adetegningen af 
No. 2 er forsiden af et dobbelt 
bddsmandshus ud til gaden pd 
landet. Her er kim angivet el 
dobbeltvindue i stuen. 
(Søet. III B 2 Indle. sager 1699 
nr. 694 d. 10/3 1699). 

33. som note 10, d. 22/7 
1699 og som note 30, 
d. 4/7 1699. 
34. som note 30, d. 11/1 
1699. 
35. som note 10, d. 18/ 2 
1699. 
36. som note 30, d. 22/2 
1699. 
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med skibet »Kiøbenhavns Slot«, og af både skipper og skibsfolk 
ombord var blevet erklæret for at være »ubekvem til søs«. 34 Lige
ledes afskeeigede han i februar 28 mønske malroser, der ikke 
hav~e været ude at sejle i det forløbne år, og de fik ordre til 
inden medio 11).arts at forlade deres huse i ryddelig stand.35 

. Alligevel bad han om at måtte betale 1 rdl. til hver af de kasse
rede bådsfolk, »da de er meget fattige og ikke ejer noget af 
værdi«. lli Vi rar desuden et lille indtryk af, hvorledes man udsty
rede bådsfolkene, idet Schønebøll beklagede sig over, at 11 nye 
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bådsfolk, der var kommet til Møen ikke havde fået de klæder, 
der tilkom dem. Man kan måske synes, at det var lidt sent, man 
reagerede, for bådsfolk.ene var ankommet til Møen den 31. marts 
1698, men først den 9. februar 1699 kom der besked om deres 
beklædning. Han skrev således, at de manglede lærredskjoler fra 
1. januar 1694, engelske hatte fra 1. januar og klædekjoler fra 1. 
januar 1695, »for hvilke klæder er resolveret enhver at nyde 
engang for alt 4 rdl.3 mrk.«37 

Den 4. marts 1699 sendte Schønebøll en rulle på 148 båds
mænd, der ønskede at komme ud at sejle, men åbenbart var ikke 
alle skippere lige glade for at få disse folk til deres skibe, for fra 
søetaten måtte man minde skipperne om, at de ifølge forordnin
gen, hvis de sejlede »på Øster- og Vestersøen« skulle have fjerde 
eller femte part af mønske matroser, og de måtte ikke få til
ladelse til at passere bommen førend de havde waterschoutens 
kvittering herfor. 38 

Helt gnidningsløst gik alt heller ikke på Møen. I februar 1699 
måtte Schønebøll indberette, at barberen eller feltskæreren ikke 
ville tage ud til bådsfolk.ene. Da han derefter sendte sin profos
svend med ordre »overfaldt han profossen ikke alene med skam
meligt skældsord, men endog med stokkeslag, så han blev blo
dig, og da profossen havde taget stokken fra ham« greb han pro
fossen i håret, hvorefter profossen naturligt nok søgte hjælp hos 
Schønebøll. Han havde iøvrigt længe båret over med »hans 
utidige opførsel, men nu ønskede han ham afskediget. 39 Dette 
blev efterkommet, og allerede en måned senere var Alexander 
Thommesen antaget som ny »chirurgus« ved de mønske bådsfolk 
for at tage sig af deres svagheder. Han ville få 50 rdl. årligt og 
foder til en hest, og han måtte kun betjene bådsfolk.ene. 40 

Ridefogden Hans Pedersen havde ellers mange lovord om for
holdet mellem bonde og bådsmand. Han skrev således den 12. 
juli 1699, at han havde anvendt megen flid »til enighed mellem 
bådsmand og bonde at stifte, har og både med trussel, skældsord 
og anden straf straffet dem, som sig derimod har opsat, hvad 
kommandøren ved sine underhavende i lige tilfælde har gjort. 
Vel er det hændt, at der både blandt bonde og bådsmand findes 
vanartige kroppe, men så er der dog de, som omgås hinanden i 
al skikkelighed, så de var tilfreds aldrig at skilles ad før ved dø
den. Jeg kan og lægge dertil, at hvis bonden ej af kristen med
lidenhed i denne sommer og forgangen år havde givet mange 
bådsmænds quinder og børn brød i Jesu navn som har gået og 
betlet, havde mange af dem da rm.ttet dø af hungers skyld.«41 

Der kan næppe være tvivl om, at forholdene på Møen var 
adskilligt bedre end de havde været i de 12 år, hvor garden 
huserede, men det var trods alt ikke nemt at få alt til at glide. 
Der kom dog stadig nye bådsfolk til, og tilsyneladende har man 
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37. som note 10, d. 9/ 1 
1699. 
38. som note 10, d. 25/ 2 
1699 og som note 30, 
d. 4/3 1699. 
39. som note 30, d. 24/ 2 
1699. 
40. som note 10, d. 27/ 3 
1699. 
41. som note 30, d. 12/7 
1699. 
42. som note 10, d. 9/ 10 
1700. 
43. som note 10, d. 2/4 
1701. 
44. som note 10, d. 23/9 
1703. 
45. som note 10, d. 6/9 
1701. 

da også været tilfreds med kaptajn Schønebølls arbejde, idet han 
hurtigt avancerede. Allerede ved året 1697 udgang blev han 
udnævnt til kommandørkaptajn og kun få år efter i marts 1701 
blev han kommandør. Den 9. oktober 1700 skrev generalkom
missariatet til ridefogden for at høre, om der endnu fandtes 
ubesatte bådsmandshuse, da Schønebøll påny havde antaget 180 
mand og flere kunne ventes. 42 Samtidig ville man vide, om de 6 
huse på Møen og de 9 huse på Baagø var færdige til beboelse. 
Den 9. marts 1701 kunne ridefogden imidlertid erklære, at de 6 
dobbelthuse på Stege Ladegård havde været færdige i nogen tid, 
og samtidig ønskede han, at de snarest blev beboede, da der alle
rede i vinter ville være begået hærværk mod dem »med klinker, 
hængsler og deslige at aftage«, hvis han ikke havde forårsaget til
syn med husene. Der boede kun nogle bådsmænd i de to af 
husene, da alle de nyankomne havde ønsket at bo på landet. Han 
spurgte derfor, om han måtte udleje dem til nogle borgere, der 
allerede havde været hos dem, og det fik han tilladelse til, dog 
således at bådsmændene til enhver til skulle have dem, hvis de 
ønskede det. 43 

Efter planen fra 1699 skulle der bygges 6 bådsmandshuse i 
Stege og yderligere 19 huse på landet, hvoraf de 9 skulle være på 
Baagø. Husene i Stege og på Baagø var åbenbart færdige til ind
flytning i slutningen af året 1700, og de sidste ti, som man der
efter gik i gang med, blev af ridefogden meldt færdige i septem
ber 1703, og Schønebøll fik ordre til at kontrollere, at de var ble
vet bygget efter kontrakten. 44 

Man nåede dog aldrig at få samlet de 1000 ønskede bådsmænd 
på Møen og Baagø. I efteråret 1697 var der som nævnt 250 
mand på Møen, i 1699 kan tallet gøres op til 350 og i 1702 til 
omkring 4 75, men trods alt var det da alligevel en ganske 
betragtelig bådsmandskoloni, man havde fået skabt, og man må 
jo huske, at Nyboder samtidig også var fuldt beboet, så et frem
skridt fra de tidligere tiders løse hvervninger, så snart flere skibe 
skulle udrustes, det var det da. Der måtte jo også stadig skaffes 
nye folk bl.a. på grund af den naturlige afgang. I september 1701 
ser vi en opgørelse over de enker, der endnu boede på Møen, og 
enkelte af dem har endog siddet der længere end det tilladte 
»nådsens år«, nemlig 7 af de ialt 32 enker.45 Vi får endvidere at 
vide, at 5 af bådsfolk.ene var døde på rejse til Ostindien og en på 
rejse til Frankrig. 

Bådsmændene kunne imidlertid også forsvinde på anden 
måde. I 1701 ville ridefogden således gerne vide, om bådsmand 
Lars Bartholomesen nr. 331 var død eller levende. Han havde 
været borte fra Møen i snart tre år, og hans kone havde faet den 
tillagte løn indtil den 1. maj 1 700. Nu havde hun »lagt sig med 
en husmand fra Damme, der har sin ægtekone, og med ham 
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avlet børn«, hvorfor ridefogclen ville vide, om hun skulle sendes 
til spindehuset eller drives af landet. 46 Også Schønebøll måtte 
spørge sig for, da han ville vide hvor længe man skulle give 
konerne løn, da flere mænd havde været borte i 3-4 år og man 
havde ingen efterretning om dem, hverken om de var levende 
eller døde eller om hvor de var. Svaret lød på, at efter to år 
skulle lønnen ophøre. 47 

En anden sag var det, da en bådsmand »udi hans drukken
skab« havde ladet sig hverve som soldat. Han blev arresteret og 
straffet med 8 ugers arbejde ved skubkarren på Holmen med fan
gekost og derpå kasseret af tjenesten. Ved straffens udløb bad 
han ydmygst om at slippe for at blive soldat, og han lovede, at 
man »aldrig skal høres eller spørges noget liderlighed til mig 
herefter«, hvis han blev bådsmand igen. 48 

Kommandør Schønebøll måtte imidlertid tage sig af meget 
forskelligartede sager, som da gejsteligheden på Møen i marts 
1701 henvendte sig til ham vedrørende en mere delikat sag. Man 
skrev tilham, at der i Stege sogn opholdt sig en mand ved navn 
Søren, der var indkvarteret i Skovhuset og siges nu at være 
quartermester ved bådsfolket. Han har hos sig som sin ægte
hustru en kvinde, der hedder Maria Grubbe Erichsdatter, som 
tidligere har været gift med en af de fornemste herrer her i riget 
og efter skilsmisse blev hun gift med en brav adelsmand i Jyl
land, hvor denne Søren tjente som ladefoged, så han er nu hen
des tredje levende mand. Præsten mener ikke, at han kan tage 
dem til alters før han får nærmere tilladelse, og han ville helst 
ønske sin menighed fri for denne skandale. Han har iøvrigt den 
samme vanskelighed med alle bådsfolkene, hvadenten de er gift 
eller ej, når han ingen bevis har for deres ægtestand. 49 Det var en 
sag, som kommandøren hurtigst muligt sendte videre til afgø
relse i København. 

Barberen i Stege Hendrich Wilde, der som den første blev 
læge for bådsfolkene blev, som det tidligere er nævnt kasseret i 
1699, da han ikke ville tage ud til søfolkene og hans efterfølger 
Alexander Thomesen klagede man nu over i 1703, »idet han for
medelst drik og anden usømmelighed« ikke betjener de syge 
matroser, som han skulle, hvorfor han blev afskediget, og efter 
at søetatens medicus doktor Buchwaldt havde eksamineret Claus 
Schade og fundet ham dygtig nok til at overtage embedet, til
trådte denne den 1.juli 1703.50 På samme måde gik det i 1703 for 
profossen Haagen Christensen Skare, der også måtte kasseres på 
grund af drukkenskab, idet ridefogden erklærede, at han hidtil 
havde set bort fra det i håb om, at han ville forbedre sig, men nu 
syntes han ikke at det gik længere. 51 

Forordningen for søfolkene der forpligtede koffardiskibe til at 
have mønske matroser ombord gjorde, at der var en stadig efter-

168 

46. Søet. ID B 2 Indk. 
sager d. 2/2 1701. 
47. som note 46, d. 4/4 
1701. 
48. Søet. ID B 2 Indk. 
sager d. 10/5 1702 og 
d. 8/3 1703. 
49. som note 46, d. 20/3 
1701. 
50. som note 10, d. 1/5 
og d. 26/6 1703. 
51. som note 10, d. 3/2 
1703 og Søet. ID B 2 
lndk. sager d. 12/1 1703. 
52. som note 10, d. 21/4 
og 26/2 1701, d. 4/ 2, 11/2, 
11/ 3,3/ 6,5/ 8, 1702,d. 
10/ 2, 12/5 1703, d. 11/4, 
25/ 4, 13/ 6, 18/7 1705 og 
d. 20/ 3 1 706. 
53. som note 10, d. 19/ 11 
1700. 



Klagen over Marie Grubbe 
i Stege far hmdu demoralisering 
af den øvrige befal/ening. 
(Søet. III B 2 Indk. sager 
d. 20/3 1701). 

- --~ 

spørgsel efter bådsmændene, og selvom Schønebøll hvert år 
måtte kassere bådsfolk, som ikke opfyldte betingelserne, var 
skipperne i København ikke altid lige henrykte for de tilmeldte 
bådsfolk. 52 Der vat nok at se til for Schønebøll, så i november 
1 700 fik han lov til at ansætte en skriver samt en mand til at 
hjælpe sig med opsynet af bådsfolkene, og når der kom flere 
bådsfolk måtte han få yderligere en mand til hjælp. Disse folk 
ville han da udvælge blandt søfolkene på Møen. 53 En af Schøne
bølls opgaver var at ~kulle skaffe de fornødne bådsfolk til kof
fardiskibene, men som nævnt, var mange skippere utilfredse 
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med at skulle have dem ombord. Det var .ikke så meget på grund 
af bådsfolkenes indsats, men mere fordi man hellere ville have 
hjemligt mandskab, og hvis de fra København blot skal hjem 
med fragt for der at skulle vente på ny fragt må de betale båds
manden, der også blot går og venter hos dem. Derfor brugte 
nogle skippere også den metode, at så snart, de var kommet 
uden for bommen, hvor mandskabet var blevet kontrolleret, så 
satte de bådsmanden af med halv hyre, hvorefter han gik til byen 
igen for at få anden mulighed. 54 Til gengæld var bådsfolkene hel
ler ikke helt tilfredse med ordningen. De ville gerne sejle med 
kongens skibe, men de havde hørt »at en del af koffardiskipperne 
var temmelig hårde mod kongens bådsmænd, når de ikke så lige 
forstod alt skibsværk«, hvorfor Schønebøll foreslog, at hvis han 
måtte blive betroet et skib, ville han meget gerne lære dem, hvad 
de behøvede, og han tvivlede ikke på »at de inden en føje tid 
skulle blive så dygtige, at de skulle forrette skibsværk, hvor det 
måtte påkræves«. ss 

Christian V havde allerede i 1698 oprettet en navigationsskole 
i Stege og tildelt den et gavebrev, der årlig ydede 100 rdl. til ind
rettelsen i den tidligere latinskole i Stege, men det var naturligvis 
kun teoretisk viden, man kunne give eleverne, og disse var 
hovedsagelig yngre folk, der siden kunne antages som båds
mænd. 56 Her fik de undervisrting i navigation, skrivning, regning 
og læsning samt en vis viden om artilleri, men desværre har vi 
ikke nærmere oplysninger om, hvorledes den iøvrigt fungerede. 

Nogle skippere søgte i 1705 at blive fri for at skulle tage de 
mønske bådsfolk, men fik afslag, og selvfølgelig kunne det ikke 
undgås, at der var mindre trofaste elementer blandt dem.57 Såle
des rapporterede en skipper i 1705, at de to matroser, som lian 
havde med til Frankrig, var løbet bort fra ham, og en anden 
skipper rapporterede, at en matros var stukket af fra ham i 
Dantzig, medens en tredje fortalte lignende om to matroser, der 
var løbet fra ham i England. 58 

I 1703 indgav Schønebøll en liste over 74 bådsmænd, der ikke 
havde været ude at sejle i dette år. 59 De er angivet med numre og 
navne samt en nærmere redegørelse for hver enkelt mand. Heraf 
ser vi, at kun 25 af dem vurderedes som befarne og 21 som tem
melig eller noget befaren. De 16, der blev angivet som ubefarne 
fordelte sig med 4 savskærere, 4 tømrere eller ruehuggere, 1 
snedker, 1 væver, 1 borer og 1 bager samt en, der »nærer sig ved 
fiskeri«, en, der har tjent på Holmen i 3 år og en, der har været 
soldat og bådsmand i 21 år, og endelig en, der har fået lov til at 
rejse til Næstved og ernære sig der. De sidste 12 var alle karakte
riseret som »ubekvemme« og dette skyldes hovedsagelig alder 
eller sygdom. En af dem havde under belejringen af Bahus fået et 
skud i låret og gik ud med krykker, en anden led af svimmel-
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hedsanfald p.gr. af »den slemme syge« og en tredje havde værk i 
armen forårsaget af skovning. Desuden var der en bådsmand, 
der foregav svaghed, når han skulle ud at rejse, men iøvrigt var 
doven og lad. Alderen på dem svingede mellem 43 og 70 år. 

Til slut kan det vel have interesse at se, hvorledes bådsmæn
dene og bådsmandshusene var fordelt på øen. En oversigt fra 
1702 giver følgende tal: 

Magleby sogn ......................... . 
Borre sogn ........................... . 
Kjeldbymagle sogn ..................... . 
Elmelunde sogn ....................... . 
Favnefjord sogn ....... . ........ . ...... . 
Stege sogn ............................ . 
Stege by ........ . ..................... . 

52 bådsmænd 
33 bådsmænd 
32 bådsmænd 
25 bådsmænd 
43 bådsmænd 

101 bådsmænd 
4 bådsmænd 

lait bådsmænd og huse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 

Desuden var der en del bådsmandshuse, der var bortlejede, 
ledige, nedbrudte eller ikke færdigbyggede. De var fordelt såle
des: 

Bortlejede ledige nedbrudte ikke bygg. 

Magleby sogn 2 3 1 
Borre sogn 6 5 2 
Kjeldbymagle 
sogn 7 2 1 
Elmelunde sogn 2 
Favnefjord sogn 3 3 
Stege sogn 16 12 1 
Baagø 20 

Ialt 34 47 2 3 

Det bemærkes iøvrigt, at på Baagø drejede det sig om alle 20 
bådsmandshuse, der var ledige, og blandt de udlejede kan det 
bemærkes, at barberen Alexander Thomesen havde lejet to 
huse i Stege by. 

Christian V havde straks efter Den skånske krig iværksat en 
storstilet inddeling af landet med henblik på at indrullere båds
folk til flåden, men d~t store værk havde aldrig nået at fungere 
tilfredsstillende. D~rfor var det, at han i 1696 havde påbegyndt 
den anden epokegørende plan med oprettelse af en bådsmands
koloni på Møen, men heller ikke her nåede man de ønskede 
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1000 mand. Derfor iværksatte Frederik IV sin nye plan om ind
rulleringen af søfolk i Danmark og Norge, og den 16 december 
1 704 kom forordningen for Danmark. Privilegierne, der udsted
tes for de søfolk, der lod sig indrullere lignede meget de privile
gier, man havde prøvet for bådsmandskolonien på Møen og 
Baagø, men denne gang kunne søfolkene forblive i deres hjem
byer blot de altid var til rådighed for kongen. De indrullerede 
søfolk skulle også sørge for at dygtiggøre sig ved sejlads med 
koffardiskibe, og skipperne var forpligtede til at medtage et antal 
bådsfolk, som man før havde skullet medtage mønske matroser, 
når skibene kom til København. Indrulleringen lykkedes som 
sagt, og dette fik naturligvis følger for bådsmandskolonien på 
Møen. 

Den 26. marts 1705 kunne generalkommissariatet meddele, at 
det var unødvendigt at reparere huse på øen, da man ikke kunne 
forvente »flere bådsfolk sig der på landet skal nedsætte siden 
bådsmandsindrulleringen over alt er begyndt«. 60 Ganske vist 
blev der endnu i marts 1 706 stillet mønske matroser til rådighed 
for københavnske skibe, men den 12.juni fik Schønebøll ordre til 
at ophæve kontrakten med barbereren og lade ham aflevere den 
udleverede bardskærkiste og medicamenter, da betjeningen for 
bådsmændene var ophævet. Dermed var et kapitel af speciel 
karakter for Møen og Baagø til ende, men Schønebøll blev 
iøvrigt boende i Stege. 61 Den 16. december 1704 var han blevet 
udnævnt til indrulleringschef for Møen, Lolland, Falster og Lan
geland og samtidig var han udnævnt til schoutbynacht, og han 
kunne den 19. maj 1706 give følgende oversigt over folk, han 
havde indrulleret i det foregående år og indtil dato på Møen og 
Baagø: 

Befarne halvbef. søvante skippere 

Møns land 1705 1 1 13 
1706 

Stege by 1705 5 3 16 10 
1706 2 1 4 1 

Baagø 1705 13 4 
1706 

Af ovenstående var 1 7 gifte og 4 2 ugifte. 
Schoutbynacht Hans Schønebøll døde i Stege den 23. maj 1714. 
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1. Søct. m A Instruktions
kopibog 1691-1712 nr. 
471. 

XII. Nyboder proppes 
med beboere 

Efter den 18. februar år 1 700 fulgte den 1. marts, da man for at 
ændre kalenderen fra den julianske til den gregorianske sprang 
11 dage frem i tidsregningen, og der er sikkert nogle, der har følt 
sig snydt for disse dage af deres tilværelse. Samme år havde den 
unge konge sin første kortvarige deltagelse i starten af den store 
nordiske krig fra marts til august. 

Ved indgangen i det nye århundrede var der skabt mere 
ordnede forhold i Nyboder. Søetatens håndværkere var blevet 
placeret i de østligste længer og søetatens tøjhusfolk i de nordlig
ste, medens alle de øvrige var blevet fordelt til bådsfolkene, der 
fik en officer, en skipper og en højbådsmand i hver af disse læn
ger. Det kunne måske også komme til en ny æra for Nyboder, da 
Nyboders første energiske inspektør Henrik Dreyer døde i 
begyndelsen af året 1700. Den 30. april fik den nye inspektør, 
Ephraim Clement, sin instruktion. 1 

Han fik ordre til sammen med bygmester Johan Conrad Ernst 
gadevis at gennemgå alle husene og notere, hvilke der er »i behø
rig stand reparerede således, at de der boende dem fremdeles 
selv kan vedligeholde«. 2. Han skulle notere sig, hvor beboerne 
havde ændret noget i husene og anføre, hvad det ville koste at få 
bragt dem på rette måde igen på beboernes regning. 3. Hvor
ledes enhver beboer vedligeholder sit fortov, om nogen fordær
ver opstanderne på vandrenderne, og om nogen »findes uforlige
lige med naboer, genboer eller hos sig boende«. 4. Han skal ind
levere en genpart af alt dette og hvert kvartal indsende med
delelse om ændringer. 5. Han skal gennemgå husene, »når nogen 
ved døden afgår eller i andre måder enten formedelst forløvelse 
af tjenesten eller uskikkelig forhold sit hus må kvittere«. 6. Når 
en ny mand indflytter skal han udfærdige husbrev med nøje 
inventarium. 7. Ingen enker uden særlig tilladelse må forblive i 
huset udover det bevilgede nådsens år. 8. »Så snart han nogen 
slagsmål eller anden uforligelighed blandt folket i husene eller på 
gaderne ved nat eller dag måtte formærke, har han det straks for 
Holmens admiral eller i hans fraværelse for ekvipagemesteren at 
tilkendegive på det, at de skyldige uden ophold kan vorde på
grebne og efter forseelsens beskaffenhed tilbørlig afstraffet«. 9. 
Han skal have inspektion med alle forefaldene reparationer. 
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10. Han skal påse at alle tiloversblevne materialer opbevares til 
senere brug. 11. Han skal kvartalsvis meddele specifikation over 
reparationer, over håndværkernes tilstedeværelse og kvittere for 
deres regninger. 12. Han skal afgive et årligt nøje regnskab, og 
for alt dette vil han fa løn efter reglementet. 

Hvad angår gadernes renholdelse sorterede dette i København 
under politimesteren Claus Rasch, og da man her havde materiel
let til bortkørsel af urenhederne fik politimesteren også ordre til 
at sørge for at der blev bortkørt affald fra Nyboder efter Chr. 
Ernst v. Støckens anvisning. 2 I 1702 blev der indgået en over
enskomst med Morten Villemsen om gadernes vedligeholdelse i 
København, Christianshavn og Nyboder for tiden fra 1. maj 
1702 til 30. april 1709. 3 

Vandrender og vandposter måtte inspektøren imidlertid selv 
tage sig af. I 1701 måtte vandposten mellem Nillikegade og Bal
samgade fornyes, idet man efter at have gravet den op havde 
fundet at opstanderen var forrådnet, så der i stedet blot var et 
stort hul, og i 1703 drejede det sig på lignende måde om vand
posten mellem Krusemyntegade og Meriangade. 4 Vedligehol
delse på grund af ælde er en naturlig sag, men lidt ejendommeligt 
forekommer det måske, når inspektøren i 1 704 måtte indberette, 
at »skoenstangen med skoen og læderet« var blevet bortstjålet af 
vandposten ved Meriangaden »næstafvigte tirsdag den 4. novem
ber«, og et halvt år senere måtte han atter melde, at »der nu i nat 
medens skipper Hans Larsen Vaage har haft vagt er bortstjålet 
pumpestangen af vandposten i Meriangaden, ihvorvel den så fast 
med splitter var indsat efter at skoenstængerne af samme post 
afvigte år var bortstjålet«. 5 Der må have været noget særligt til
trækkende ved posten i Meriangaden for i 1715 blev pumpestan
gen atter stjålet, så inspektøren havde sit arbejde med at holde 
både vandrender og vandposter i orden, og det var trods alt af 
større betydning end blot det at skaffe vand til beboerne, for 
posterne var også særdeles nødvendige, hvis der skulle opstå 
ildebrand i et hus. 6 Vi har tidligere under Christian V set, at der 
har været ansat en vandmester til at sørge for vedligeholdelsen af 
dette anlæg, og i 1716 finder vi atter at en vandmester Jacob 
Pedersen bliver antaget til at have opsyn med Nyboders vand
render og han skulle årligt for dette have 40 sletdaler. 7 Han må 
åbenbart have været ude af det nogle år, for i 1727 antages han 
atter med begyndelse fra 1/1 1726 med samme løn som før, og i 
1734 erstattes han af Jens Nielsen, der skulle have 26 rdl. 4 mark 
samt i steden for fri hus 8 rdl. i årlig løn. 8 

I 1717 fik man en ny kontrakt om renovationen i Nyboder. 
Det var med prokurator Svend Krag, der skulle sørge for at 
bortføre al urenlighed fra Københavns gader og fra Nyboder to 
gange om ugen, men da en del gader i Nyboder, der tidligere 
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havde været brolagte »nu er bleven opbrudt, hvoroven megen 
urenlighed udi nogle år er bleven samlet« vil disse først blive 
gjort rene, hvorefter han også skal sørge for disse gader. 9 Som 
følge heraf blev der udkommanderet 20 mand af Holmens fan
ger tillige med en fangefoged til at planere uhumskhederne og 
fjerne urenlighederne. 10 Prokurator Krag fik iøvrigt ordre til, at 
når han to gange om ugen kom til Nyboder ville beboerne for
inden have sammenfejet skarnet, men det var nødvendigt, at 
»vognene når de ankommer ved en skralle lader sig høre, så 
beboerne kan vide, når vognen er der«. 11 !øvrigt foreslog inspek
tøren over Nyboder i 1 720, at få de nu ubrolagte gader i Ny
boder brolagte ligesom at boderne »måtte ordineres med lygter 
og vægtere ligesom andre af byens kvarterer«, da dette ville være 
til »bodernes zirlighed og stor nytte«. 12 

Da Ephraim Clement tiltrådte som inspektør i året 1700 fort
satte man naturligvis med hovedreparationer af Nyboderhusene. 
I 1701 fik således Salviegaden på mørkesiden husene grundigt 
reparerede og i 1702 var det Salviegaden på solsiden. 13 I 1703 
besigtigede han gaderne sammen med bygmesteren, og resultate
tet blev, at man derefter gik i lag med Rævegaden, der bestod af 
40 huse, hvor man måtte konstatere, at alle gadedøre skulle for
byes, men kun 39 af gårddørene. Desuden skulle der fornyes 
192 døre inde i husene samt 117 dobbelte vindueskarme og 78 
enkelte, medens man anslog, at der skulle bruges 17.350 nye 
skånske tagsten, så det må fastslås, at det virkelig var en gennem
gående reparation, der blev foretaget. 14 Det tog et par år, og 
derefter var det Haregadens tur i årene 1706 til 1708 med tilsva
rende omfattende fornyelser. 15 Kattegaden gik man i lag med i 
1709, men herefter har krigen tilsyneladende tappet søetaten for 
resourcer til videre omfattende reparationer. 16 

Herudover måtte man hele tiden tage sig af de opståede skader 
på husene iøvrigt, når disse nødvendigvis måtte udbedres. 
Storme og det til tider barske vejrlig krævede idelige reparationer 
af skorstene, tagsten og plankeværker.17 I 1701 måtte man repa
rere taget på alle 12 huse i den nybygte længe, og i 1703 måtte 
inspektøren indberette, at den stærke storm havde beskadiget ad
skillige tage så tagsten var blæst ned såvel fra rygåsene som fra 
siderne og 4 plankeværker var væltede. 18 Når skillerumsmurene 
væltede måtte inspektøren åbenbart handle hurtigt af hensyn til 
hærværk, for da en sådan mur mellem gavlene på husene Katte
gade nr. 1 og den nybygte længe nr. 12 var faldet den 31. 
december 1 702 havde han »for at ingen af stenene skulle bort
komme ved nattetide ladet dem føre til materialgården, ialt 204 3 
stk.19 

Det kunne også være større reparationer på enkelte huse, som 
f.eks. på Krusemyntegade nr. 1 i 1703, hvor der skulle fornyes 
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bjælker, spær, hanebjælker, lægter, tagsten, mursten, døre og 
vindueskarme, så det næsten ser ud til at huset helt ombygges. 20 

Desuden får vi at vide, at husene i Løvegade nr. 17 og 18, som 
inspektøren i 1698 havde fået tilladelse til at genopbygge nu om
sider i 1 704 var fuldførte, og det kan måske i den anledning 
være interessant at se, hvad der var brugt af materialer til de to 
huse, da det kan give nogle ekstra oplysninger vedr. husenes 
konstruktion, der sandsynligvis har svaret ganske til de andre 
huse. Materialerne til de to huse var følgende: 

14 stk. Gullands 20 alen tømmer 
39 2/3 stk. norsk 16 alen tømmer 
10 stk. norsk 10 alen tømmer 
1 7 tylter 3 stk. brædder 

2 tylter 2 stk. vragbrædder 
11 tylter 9 stk. lægter 
1397 tagsten 
23.090 mursten 
21 læster 10 tdr. Gullands kalk 
2 3/4 tdr. svinehår 
2 par halve gadedøre med karm og beslag 
2 par halve gårddøre 
10 stue-, mellem- og kammerdøre med karm og beslag 
6 dobbelte vindueskarme med beslag, vinduer og skodder 
4 enkelte vindueskarme med et vindue og skodder 
Og prisen for alt dette ind. arbejdsløn var 44 2 rdl. 5 mark 

og 11 skilling. 21 

De to huse blev straks indrettet til todelte huse med skille
vægge, og på samme måde blev yderligere 19 andre hidtil udelte 
huse nu delte med skillevægge.22 Det drejede sig i 1703 om 4 
huse, nemlig Rosengade 14 og 16, Lavendelgade 2, samt Løve
gade 9, medens fem andre huse, som i forvejen var beboede af to 
familier nu fik opsat skillevægge. I 1 708 og 1 709 blev de øvrige 
15 huse forsynede med skillevægge. I 1 708 var det Rævegade 14 
og Bjørnegade 13. I det sidste hus boede skipper Jørgen Madsen, 
men da han nu var blevet så gammel at han fik »kvæsthuspenge«, 
så skulle han dele huset med en matros. 23 I 1709 blev det fast
slået, at de fire huse i Salviegade 26, Bjørnegade 23, Kamelgade 
26 og 40, der da beboedes af fire højbådsmænd, skulle deles med 
skillerum, så der kunne bo yderligere 4 matroser, og desuden 
besluttedes det, at følgende hidtil uafdelte huse skulle forsynes 
med skillerum, nemlig: Rosengade 5, Balsamgade 22, Nillike
gade 10, Rævegade 37, Ulvegade 17, Bjørnegade 13 og 16, samt 
Hjortegade 2 og 3, medens der i de tidligere delte huse Ulvegade 
16 og Løvegade 7 også skulle opsættes skillerum. 24 En sådan 
deling betød jo ikke blot at man satte en skillevæg op, men des-
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d. 17/4 1703. 
21. Søet. I lndk. sager 1698 
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22. som note 4, 
d. 16/8 1704. 
23. som note 4, d. 10/ 9 
1703 og som note 6, 
d. 28/ 9 1 708. 
24. som note 6, d. 16/ 3, 
16/ 4 og 8/ 6 1709. 
25. som note 4, 
d. 20/ 5 1705. 
26. som note 6, d. 13/ 6, 
17/ 6 og 28/ 12 1706. 



Tegning af d11rlds i Nybodm 
Mindestuer. (Tegnet 1981 af 
arkitekt M.A.A. Asger 
Barfod). 

uden at »skorstenen forandres i bagdelen til tvende kakkelovns
huller samt et nyt fyrsted deri lægges«, som det er angivet i for
bindelse hermed. 

Inspektøren måtte også til stadighed se til, at husene blev 
holdt i den stand, man ønskede, uden beskadigelse af mure eller 
andet. Derfor måtte han også skride ind mod Kamelgade nr. 18, 
»som nyligen er blevet repareret, dog alligevel imod forbud af 
iboende sandbådmand Jacob Vandløs er blevet beskadiget«, da 
han havde brækket et hul i muren og indsat et vindue, som der 
ikke burde være. Desuden havde han gravet en kælder i køkke
net ved skorstenen, hvad der heller ikke måtte være »såsom den 
svækker grunden«, hvorfor han måtte betale reparationen med 3 
rdl., der skulle afkortes i hans løn. 25 

Ligeledes måtte inspektøren tilse gårdene, og i 1 706 fandt 
han, at »en del skorstene udi fjæleskure i gårdene befindes og 
mest i de gader, hvor ruehuggerne bor« siden omvekslingen med 
dem i 1698, og »en del for at brygge i og andre for at leje 
skurene bort«, hvilket han fandt var for farligt af hensyn til ilde
brand. 26 Interessen for brændevin var åbenbart ikke ringe, for 
bygmester Ernst kunne ved eftersyn konstatere, at i Timiangade 
var en skorsten og en brændevinspande i et fjælskur under fjæle
tag tæt op til huset, i Elefantlængen nr. 25 var et fjæleskur bag i 
gården og i det en smedesse og taget med tagsten, i Rævegade 
nr. 2 var et fjæleskur bag i gården med en forfalden skorsten og 
en brændevinspande, i Nybygte længe nr. 12 det samme og i nr. 
8 ligeledes, men uden pande, i Kattegaden nr. 6, 10 og 19 lige
ledes med pande, dog havde nr. 19 tag med tagsten, i Pindsvine
gade nr. 1 et fjæleskur med tagsten og en skorsten, i Enhjørne
gade nr. 1 et lidet baghus med klinede vægge, tagsten og indret
tet til en stue og køkken, der lejedes bort for 8 rdl. årligt, i 
Rosengade nr. 17 et klinet og af fjæl opsat baghus tækket med 
fjæl og derudi skorsten, i Bjørnegade nr. 10 et klinet og af fjæl 
opsat fjæleskur med en skorsten. 
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Ikke alle holdt deres hus vel vedlige, hvilket viste sig, da quar
termester Peder Svendsen Marstrand var død efter at have boet i 
Rosengaden nr. 7 i 23 år. Han havde boet i det halve hus, og 
man konstaterede her, at bræddegulvet i forstuen var ganske for
falden, i stue og køkken var 13 ruder i stykker, fodstykket i køk
kendøren og klinken var borte ligesom det ene brædt ved loft
lemmen også var væk, og desuden var en brønd også borte, og 
muren mellem nr. 7 og nr. 8 var væk på nær et lille stykke, 
hvorpå der var sat et skur. 27 

Da Ephraim Clement trådte til som inspektør for Nyboder i 
1700 var der naturligvis en del overgangsvanskeligheder, der 
skulle klares som f.eks. spørgsmålet om udstedelsen af hus
brevene, som hver ny beboer skulle have efter at man havde 
inspiceret huset og opgjort inventaret. Medens Henrick Dreyer 
havde været syg og havde »Henrich Dreyers tjener udi hans hus
bonds svaghed« underskrevet husbreve, og dette blev godkendt 
af søetatens kommissariat, men disse husbreve kunne også være 
en økonomisk indtægt. Nic. Klaumann forklarer således, »at det 
er en gammel sædvane«, at der gives noget for husbrevene, og i 
1 704 bad Clement da også om man ikke ville sætte en fast takst 
for deres udfærdigelse, da arbejdet bestod i først at efterse 
husene, derefter renskrive husbrevene og føre dem til bogs og i 
den forbindelse »underholde tjenere, som det skal opvarte«, og 
endelig måtte han holde en tjener som ved reparationer og andet 
forefaldende sammen med ham selv skulle opvarte og føre alting 
til protokol. Derfor bad han om, at når beboerne afhentede hus
brevene, at de gav noget til skriveløn »så meget som de høje her
rer selv behager enhver skal give«. 28 Udgiften var måske også 
årsag til, at ikke alle var lige ivrige efter at afhente deres hus
breve, »men det er alle folk, som er bleven gift med enker og 
noget nyt inventarium har derfor ikke været nødvendigt«. Det 
drejede sig således om en højbådsmandsmat, der var blevet tro
lovet med en anden højbådsmandsmats enke, der har boet i 
huset Bjørnegade nr. 13 samt 7 matroser, der alle var blevet gift 
med enker, der boede i husene. 29 

Lad os imidlertid se lidt nærmere på, hvorledes forholdene har 
været for de søfolk, der boede i Nyboder. I inspektørens breve 
gives der en del oplysninger, som indirekte kan fortælle os om 
de vilkår, hvorunder man levede, og om hvorledes man på 
mange måder søgte at skaffe sig lidt ekstra ud over den lille løn, 
de fik tildelt fra søetaten. I et brev fra 22. december 1 702 står 
der: »Som de her i Nyboder boende søfolk befindes en del at 
have mange partier inde såvel på lofter som i kamre, hvilke sildig 
om aftenen har lys tændt på lofterne«. Kort sagt, man havde 
udlejet dele af boligen til andre folk, der på grund af sammen
stuvningen og de små vinduer måtte tænde deres eget lys, når 
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27. som note 6, 
d. 6/11 1708. 
28. som note 4, d. 28/1 
1702 og Søct. ill B 2 
Inclk. sagerd. lZ/41701 
og 13/12 1704. 
29. Søct. ill B 2 Inclk. sager 
1701 d. 1Z/4. 
30. Søct. ill B 2 Inclk. sager 
1702 d. 2V12. 
31. som note 4, 
d. 4/ 1 1703. 
32. Søct. ill B 2 Inclk. sager 
1703 d. 23/ 7. 
33. som note 4, 
d. 24/ 1 1705. 
34. Søet. ID, 8 Kontrakter, 
overslag m.v. 1733-39, 
besigtigelse 1738. 
35. som note 4, 
d. 20/ 5 1705. 

det blev mørkt. Videre står der, at »det er at befrygte, især i disse 
helligdage i det ustadige vejrlig, at der enten ved klammeri, druk
kenskab eller anden uagtsomhed kan ske en ulykke«. Clement 
havde advaret folkene, men uden virkning, og i Nyboder fandtes 
kun en sprøjte, der skulle betjenes af folk fra de andre sprøjter i 
byen, og »branddirektøren har nøglen«. Han bad derfor om, at 
han selv måtte få en nøgle udleveret og at der i disse dage blev 
indlogeret to brandfolk, som desuden kunne undervise 8-10 
mand af ny boderfolkene. 30 

Kort efter nytår i 1703 hændte en lille episode, der vel nær
mest må henregnes til de bureaukratiske kvaler. Den 3. januar 
kom to gardere med en hest gennem Nyboder, da hesten pludse
lig faldt død om i Nillikegade, hvorefter garderne flygtede ind til 
byen. Skipper Morten Svendsen, der havde vagten og quarter
mester Otto Olesen kunne hos garden ikke få at vide hvilke gar
dere, det drejede sig om. Siden havde Clement haft bud til nat
manden, men denne ville ikke fjerne hesten før han fik betaling 
på forhånd. Inspektøren fik dog besked om, at han selv måtte 
sørge for hestens fjernelse og iøvrigt føre udgiften på sit eget 
regnskab. 31 

I 1 703 finder vi endvidere den værdifulde oplysning om malin
gen af Nyboder. Maleren Christopher Poulsen tilbød da at male 
gadedør og karme og at anstryge dem to gange med rød olie
farve og sætte et nummer derpå for 1 mark pr. dør samt at male 
vinduerne med rammer og plader ligeledes med rød oliefarve 
anstrøget to gange både udvendig og indvendig for 1 1/ 4 mark 
til 2 mark 8 skilling. 32 Om han fik arbejdet ved vi ikke, men i 
januar 1705 fik maleren Jørgen Dickhof betaling for 36 huse 
soam han havde understrøget med rød og hvid oliefarve. Det 
var 1 hus i Krusemyntegade, 11 huse i Rævegade og 24 huse i 
Salviegade som han »med oliefarve og hvide lister, dørene num
mereret og vindueskarmene havde anstrøget«. 33 Mon vi ikke ud 
fra dette kan fastslå, at dørene i Nyboderhusene har været røde 
og at der på øverste halvdel har været malet husets nummer, der 
vel nok har været hvidt, og alle vægge har været hvidkalkede, 
som det fremgår af en ordre til hvidkalkning af gavlene i 1738.34 

I 1705 får vi at vide, at der fandtes adskillige dueslag sat igen
nem tagene på Nyboderhusene, og naboerne klagede over, at 
duerne »idelig piller kalken af tagene på deres iboende huse« og 
at både ejerne »og andre drenge både kaster med sten og skyder 
med ærter efter dem, så tagstenene beskadiges«. 35 

Samme år må inspektøren lade en anden sag gå videre til kom
missariatet med følgende rørende brev fra Elisabeth Ole Olsen 
om hendes mand, der i de sidste år har fået 2 sletdaler til livs op
hold, »men da han siden den tid er bleven endnu mere af alder, 
så han nu er langt elendigere end et barn, der er født i nat, hvil-
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ket er forårsaget af hans høje alderdom og travallie, idet min 
mand var pødker på Hellig Trefoldighed skibet så kaldet, som 
salig højlovlig ihukommelse kong Christian IV slog imod de hol
lænder på Lister Dyb, hvor de 9 hollændere måtte eskapere og 
siden været til Danmarks tjeneste udi salig kong Frederik ID og 
salig kong Christian V's alle søcombatter, så er han nu et elen
digt menneske, som hverken kan hjælpe sig af eller i sengen og 
min formåen strækker sig ikke til at kunne hjælpe ham mere end 
sket er. Derfor nedfalder jeg i dybeste ydmyghed om de høje her
rer ville bevise denne min elendige aldrende mand den nåde, at 
han i stedet for de månedlige 2 sletdaler måtte indlægges udi i 
Søkvæsthuset, thi jeg kan ikke underholde ham for de 2 sletdaler 
månedlig, men når han er i kvæsthuset og nyder underholdning 
der, så skal jeg som hans ægtefælle daglig efter min pligt se ham 
til gode«. 36 

I 1 706 har man fået underretning om, at der findes årstjenere, 
der har fået frit hus i Nyboder, men i stedet for selv at bebo det 
har lejet det ud til andre. Inspektøren fik derfor ordre til 
omgående at undersøge alle husene og indgive beretning om, 
hvem der på denne måde har bortlejet sit hus og til hvem og 
hvor længe det er sket.37 En sådan sag var ikke ny, og det var da 
heller ikke første gang vi har hørt om inspektørens arbejde i den 
anledning. Derimod var der samme år en anden sag, der mere 
fortæller noget nyt om livet i Nyboder. Inspektør Clement ind
berettede således i juni, at beboerne i Nyboder »om helligdage 
endelig vil have deres majtræer opsat på gaderne, hvad der er 
forbudt af de høje herrer. Såvel i min formands tid efter at søfol
ket og de churske soldater imod hinanden gjorde rebellion, som 
siden i min tid har jeg anført dette, men da de nu gør så meget 
ud af dette, at de i det ene øjeblik kommer i admiralens navn og i 
det andet i kommandørens navn og siger, at de har fået lov hertil 
under det påskud, at de kun vil have det for deres børn, og lige
ledes kom en matros næstafvigte St. Hans dag i min fraværelse 
og foregav at være udsendt fra Halmens vagt med ordre fra 
admiralen for at se hvilken skriftlig ordre jeg havde til at forbyde 
det« så bad inspektøren, om han måtte få en anden skriftlig 
ordre, men han tilføjede dog, at »dersom de fik lov at have maj
træer for børnene så blev de jo også for andre og for soldaterne, 
som logerede overalt i boderne«, og hvis de nu begynder den 
første helligdag og fortsætter sommeren igennem, ville han me
get gerne have en ordre. 38 

Det var ellers især reparationer ved flytninger, som Clement 
måtte tage sig af. I 1706 skulle skipper Jørgen Christophersen 
flytte fra Enhjørnegade nr. 4 til Rævegade nr. 21, men hans 
gamle hus, måtte inspektøren konstatere, havde han ikke ved
ligeholdt ordentligt. Gulvet i forstuen var forhugget og gården 
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Por,elænsh11ndene, der stod i 
mange sømandshjems vind11er 
med sn11den 11dad, ndr sømanden 
var pd fart, og med sn11den 
indad, ndr han var hjemme. 
(Tegnet 19 81 af arkitekt 
M.A.A. Asger Barfod). 

36. Søet. ID B 2 Indk. 
sager 1705 d. 25/ 6. 
37. som note 6, 
d. 13/1 1706. 
38. Søet. ID B 2 Indk. sager 
1706 d. 28/6. 
39. som note 37, 
d. 7/10 1706. 
40. som note 6, 
d. 19/ 1 1708. 
41. Sj:cll. Tegn. LVI 609 
d. 29/ 12 1708. 

var fyldt med megen urenlighed ligesom skillerumsmurene var 
beskadigede. I Rævegade 21 havde kommandør Liebedantz boet, 
og det var ganske vist vel vedligeholdt, men han havde i gavlen 
brudt huller til 4 vindueskarme, som ikke burde være der, nem
lig de to til kammeret og de to til loftet, og desuden havde han i 
kammerbjælken indhugget en stikbjælke og sat en skorsten, hvil
ket svækkede huset, samtidig med at han havde lavet en lille 
kvist og sat et vindue. 39 Han havde åbenbart brugt det gamle 
ord, om at når man ikke spørger til råds, får man ikke noget Nej, 
og så går det nok så længe det kan. 

I januar 1 708 fik inspektør Clement atter ordre til at »indgive 
en rigtig specifikation gade- og nummervis over alle hs. kgl. 
maj.s huse i Nyboder, som af Halmens folk under de 30 kom
pagnier beboes« og notere sig hvem, der bor i husene. 40 

Der var mange måder at skaffe sig ekstraindtægter på for 
søfolkene i Nyboder, og handel med stude kunne åbenbart også 
forefalde, men lidt uheldigt var det, da en bådsmand blev pågre
bet af selveste oldermanden for slagterlauget, da han havde købt 
to stude af en bonde og sammen med denne søgte at få dem ind 
gennem Østerport. Oldermandens klage gik ud på, at det var 
under straf forbudt med »prangen og fuskeri med upriviligeret 
kvæg« ifølge forordning af 2 7 /12 1681. 41 

I 1 710 måtte inspektør Clement lade reparere huset i Salvie
gade nr. 3, der ved en ildebrand sidste vinter var helt ned
brændt, og også huset i Ulvegade nr. 23 måtte have en grundig 
reparation, da det åbenbart har været svært ødelagt, når både en 
kvartermester Jørgen Knudsen Strand i 1709 havde erklæret, at 
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han ikke kunne flytte ind i det, og ligeledes matros Berent Søren
sen i 1 710 havde nægtet at indflytte. 42 

Fra 1709 var Danmark atter blevet inddraget i Den store nor
diske krig, og i 1711 plagedes byen af en pest, der naturligvis 
heller ikke gik uden om det tætbefolkede Nyboder. I juli fik 
inspektøren ordre til med sin arbejdsvogn at lade afhente færdig
gjorte kister ved Holmen og udlevere dem til Nyboderfolkene 
efter sergenternes sedler. Det var sørgelige tider for Nyboder, 
hvor pesten rasede med uformindsket styrke. I august blev der 
givet ordre til, at de besmittede huse skulle forsynes med trykte 
sedler omgående, når pesten konstateredes, og desuden skulle 
værelser eller loft, hvor de inficerede møbler findes straks for
segles ligesom de syge skulle forflyttes og de døde begraves 
inden 24 timer. 43 Endvidere besluttede sundhedskommissionen i 
december, at Nyboder skulle renses og folkenes senge- og gang
klæder samt andet husgeråd skulle grundigt efterses. 44 

Det kan derfor næppe undre, at man det følgende år, i 1712, 
endnu engang måtte have en undersøgelse af, hvem der nu 
boede i Nyboderhusene, hvor mange enker, der fandtes og hvor 
mange huse hele eller halve, der var ledige. Fortegnelsen har 
måske ikke været fyldestgørende for allerede i 1714 får inspek
tøren en ny ordre om det samme, og endnu engang i 1715 får 
han ordre til at lave en fortegnelse over alle husene nummer- og 
gadevis, og notere 1. hvad slags folk, der bor i husene, 2. hvilke 
huse, der er ledige og hvor længe de har været ledige, samt 3. 
hvem der udlåner deres huse til andre. 45 Det kunne være godt, 
om nogle af disse fortegnelser var blevet bevarede, men des
værre giver husbøger efter 1700 kun oversigter over dele af 
Nyboder. 

I 1716 døde inspektør Clement og efterfulgtes som inspektør 
over Nyboder af Frederich Pochenberg Thlellesen, der fik sin 
instruktion den 2/4 1716, men denne er ganske som Clements, 
idet han dog skal aflægge sit regnskab hvert halve år og ikke blot 
hvert år, som Clement skulle. 46 Det første han fik ordre til var 
da, ligesom sin forgænger, at udarbejde en rigtig rulle på alle 
Nyboderhusene gadevis med husenes nr. og beboere, hvem der 
bortlejede og hvad der skulle repareres. 47 

I 1716 fik Nyboder folk lov til at hente ler på St. Anne kirke
gård. De måtte bruge det til klining af en kakkelovn eller et hus 
på en skorsten eller for at stoppe et hul i et fyrsted, men inspek
tøren skulle i hvert tilfælde give en attest hertil med angivelse af, 
hvad leret skulle bruges til, så der ikke blev opgravet eller bort
ført mere end højest fornøden. 48 

Klager over naboer kunne ikke undgås i så stort et område 
som Nyboder, og det kunne både gå ud over konerne og deres 
mænd. Det var således galt i 1717 i Elefantlængen nr. 5 hvor en 
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42. som note 6, d. 25/ 9 og 
20/ 121710. 
43. som note 6, d. 20/7 
1711 og Kbh.s Disp. Vill 
d. 12/8 1711. 
44. Kbh.s Dipl. Vill 
d. 12/121711. 
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arkelimester boede i hus med en tidligere bøsseskytter. Arkeli
mesterens kone klagede over, at hun ikke kunne være i fred for 
den anden kone, Kirstine, der skældte hende ud for alt muligt og 
endog gik på hende med hug og slag, så hun i sin mands fravær 
ikke kunne få fred. Klagen blev endvidere fulgt op af 7 andre 
arkelimestres koner, der boede i samme længe, og resultatet blev 
da også, at bøsseskytter Erich Madsen Trundhjem blev udsagt af 
huset på grund af »hans kones uforligelighed med naboerne«. 49 

På lignende måde gik det samme år for profos Jan Job i Ræve
gade 32, der daglig holdt et »meget uskikkeligt hus med skælden 
og smelden og værre med eder og banden« og desuden havde 
truet med at gøre en ulykke, hvorfor den anden beboer i huset 
var bange for sin familie. Også han fik vidner fra naboer og gen
boer om det ukristelige liv profossen førte, hvorfor resultatet 
også her blev en udvisning af huset. 50 

I 1718 finder vi, at et hjørnehus i Timiangaden, der ikke har 
været beboet siden pestens tid, er så voldsomt ødelagt, at det vil 
koste en hel del at få repareret, idet både tagsten og mursten bli
ver fjernet derfra om natten, hvorfor Thiellesen foreslog at huset 
blev nedrevet og materialerne brugt til andre huse. 51 Husene var 
vel nok på grund af bl.a. krigstiden ikke videre velholdte i disse 
år og pengene var små til at foretage reparationer med. Alligevel 
følte inspektøren det som sin pligt at fortælle om »den store nød, 
som mange af Nyboders beboere lider, idet der findes de længer 
af husene, hvor menneskene ikke kan ligge tørre om natten for 
vands løben gennem tagene«. Skorstenene var så forfaldne, at 
der nemt kunne optå ildebrand, nogle gavle står for fald, og det 
er nødvendigt at reparere nogle lofter, hvis husene skal kunne 
beboes. 52 Således lød inspektørens nødråb, og han fik da også lov 
til at foretage de mest nødvendige reparationer, hvordan man så 
kunne afgøre det. 

Det har næppe været nemme kår for beboerne, men at de hel
ler ikke er gået af vejen for ret meget vidner den plakat om, som 
inspektør Thiellesen ønskede opsat i 1718.53 Ordlyden var føl
gende: 

» 1. Advares alle og enhver her udi Nyboders huse boende og 
hermed alvorligen forbydes, så mange som køer eller svin hol
der, at de sig ikke understår nogen uhumskhed, hvad navn næv
nes kan og som kan samles, at udkaste på gaderne, men at lægge 
sådant i en trækiste i deres gårde indtil det kan blive bortført, og 
hver kiste skal være indrettet således at ingen skade tilføjes huset 
eller er til nogen ulejlighed for naboerne. Såfremt de ikke har råd 
til at ordne dette skal både køer og svin afskaffes, men dem der 
beholder sådanne kreaturer skal handle sådan, at naboerne ikke 
lider nogen skade, sådan som det ofte er sket. Det kan heller ikke 
tillades køer eller svin at gå på Grønland, fordi det derpå til bleg-
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ning liggende lintøj bliver nedtrådt og ødelagt. Hvo der handler 
herimod skal første gang bøde 2 mark og anden gang dobbelt, 
alt til den fattige Nyboders skole, men tredje gang vil han blive 
straffet efter sagens beskaffenhed. 

2. »Ingen må udskylle nogen uhumskhed af deres nathuse og 
gennem rendestenene og heller ikke udkaste sådan urenlighed på 
gaderne, Grønland eller nogen omliggende plads, men skal føre 
det bort til dertil anordnede steder«. Bøderne skal her deles mel
lem skolen og gadefogden. 

3. »Enhvers natbus skal være indrettet sådan, at det ikke står 
til skade eller naboerne til besværing«. 

4. »Hver lørdag skal enhver feje og rengøre sit fortov, når 
gadefogden lader sig høre med træskrællen, og hjørnehusenes 
beboere har ikke alene sit fortov uden for døren, men også for
tovet ved gavlen at renholde. Således skal også rendestenene så 
tit det gøres nødigt og i det mindste renholdes hver lørdag«. 

5. »Ingen må stå ved nogen vandpost for at skylle og vaske 
klæder imod 2 mark straf, men enhver skal vaske i sit eget hus 
eller gårdene«, og det tillades ikke nogen at grave huller på 
gaderne og der nedsætte tønder for at samle vand. Hvo der gra
ver sådanne huller bøder 2 mark og skal kaste hullet til igen«. 

6. »Ild og lys må i hvert hus under straf af 1 mark vel iagttages 
efter brandforordningen, og enhver vært skal forklare sine loge
rende, at de ikke omgås skødesløst om aftenerne på lofterne med 
f.eks. antændte piber, så der kan indtræffe en ulykke, for ingen 
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54. som note 6, 
d. 26/ 9 1719. 

vært må lade nogen med tændte piber eller lys uden lygte gå på 
loftet under bødestraf på 4 mark«. 

7. » Vagten i Nyboder skal flittig patruljere både dag og nat for 
at have eftersyn med hvad der kan tildrage sig og holde øje med 
vandposterne, så pumpestængerne ikke bliver stjålet. Og vagten 
skal aften og morgen både vinter og sommer aftage og isætte 
nævnte stænger«. Til hjælp for inspektøren skal anordnes 2 gade
fogder, der skal aflægge rapport hver dag. 

Københavns politimester havde den bemærkning til plakaten, 
at ifølge kgl. forordning af 26/11 1 709 »må aldeles her ingen 
svin holdes over 3 dage, eller svinesti haves under svinenes kon
fiskation og 10 rdl. straf«. Desuden foreslog han, at brandvæse
net, der er under hans direktion ligesom renovationsvæsenet, 
forårsager, at plakaten skal udsendes i politimesterens navn og i 
overensstemmelse med politiforordningerne. 

Plakaten, der blev udsendt den 15. oktober 1718, fortæller 
således spændende ting om livet i Nyboder. På det store grønne 
område Nord for boderne, der naturligt nok kaldes Grønland 
var det åbenbart almindeligt at nyboderkonerne lagde deres rene 
nyvaskede linned til blegning, og så er jo ganske selvfølgeligt, at 
de ikke bryder sig om at svin og køer vader hen over det. Men 
hvor har Nyboder folkene så haft deres dyr? Der er vel ikke 
anden mulighed end i de små gårde, for på loftet har de vel 
næppe været. Hvordan så svin og køer i gårdene har kunnet 
undgå at »ulejlige« naboerne eller som vi vel ville sige, at genere 
naboerne, det er nok et åbent spørgsmål, og renovationen både 
her i gårdene og på gaderne har været et særdeles væsentligt 
spørgsmål for beboerne. Desuden har lokummerne også stået i 
gårdene, så beboerne har givetvis haft deres besævr med at holde 
renligheden. Hverken køer eller svin er jo ganske lugtfri. 

Man må dog nok gå ud fra, at de huse, der har haft svinesti 
eller køer i gårdene, næppe også har haft skure med brændevins
pander eller vaskeplads i de samme gårde, men forordningen 
forbyder, som nævnt at der vaskes ved vandpumperne på 
gaderne, men henviser vasken til at foregå i gårdene, og så vil 
der unægtelig opstå et problem for beboerne med dyr. I andre 
huse har der, som tidligere omtalt også været dueslag, så alt i alt 
må man sige, at Nyboder i disse årtier har været et broget skue 
med et varierende liv, men meget tyder på, at det er krigstiden 
og pesten, der bragte en vis opløsning i Nyboders forhold. I 
1719 hører vi således om, at husene i Timiangade nr. 12, 13 og 
15, i Krusemyntegade nr. 22 og i Meriangaden nr. 6 og 14 har 
stået ubeboede siden pestens tid i 1711, hvorfor de er blevet helt 
ruinerede, og både lofter og bjælker er stjålet og også murstenene 
er man begyndt at fjerne. 54 

Endelig i 1720 tager man tilsyneladende fat på at bringe Ny-
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boder på fode igen. I juli 1 720 fik Thiellesen ordre til at udsige 
alle de beboere, der blot har interims-husbreve, men beboerne 
var utilfredse med, at de med højere charge og som havde tjent 
længere i søetaten skulle flytte blot fordi de kun havde interims
husbreve, men kommissariatet var ubønhørligt. Alle skulle flyt
te, så der blev plads til matroserne. Kun de 100 huse, der var 
tillagt tømmermændene, måtte bruges til dem, og også hånd
værksfolkene skal flytte, hvis de ikke hører under »matrosstok
ken«. Hvor der bor mange officerer og skippere i en gade, skal 
de yngste flytte, så antallet kommer til at passe med det i fun
datsen bestemte antal. Kun de, der har tjent i søetaten i 30 år og 
derover og er skrøbelige og svage, må blive boende. Tøjhus
folkene, der bor i de dem særligt tildelte huse eller i Laborato
rium, skal omgående melde sig på generalkommissariatet for at 
fa udfærdiget rette hus breve. 55 

Man var i generalkommissariatet naturligvis klar over årsagen 
til disse uheldige forhold, men undlod da heller ikke at sende 
Thiellesen et ekstrakt af fundatsen samtidig med at man dog 
skrev, at »man med mishag har erfaret den irregularitet som med 
Nyboders beboelse på nogen tid er foregået, og at fundatsen ej 
som sket burde er blevet efterlevet, hvilket man nok finder at 
pesten i 1 711 dertil skal have været årsag«. 56 

Som følge af alt dette besluttede man at nedsætte en kommis
sion til at bringe orden i Nyboders forhold, og i den anledning 
sendte inspektør Thiellesen i februar 1 721 et oplæg til en nyord
ning. Det havde følgende indhold: 57 

1. Om ikke vandet til boderne kunne som forhen sket er ledes 
fra Guldhuset, der er en bygning, som ligger ved materialgården 
Vest for Nyboder. 

2. Da der i boderne ingen lygter eller vægtere er, og da mange 
gader er ubrolagte, og da hs. maj. har henlagt en anseelig kapital 
til stadens zirlighed og nytte, foreslås Nyboder forsynet med lyg
ter, vægtere og brolægning. Da man imidlertid tidligere har an
søgt om dette uden held foreslås en afgift til Københavns kasse 
til dette formål. 

3. Da amagerne sidder i Nyboder i adskillige gader på torve
dagene og forhandler deres varer og ikke betaler stadepenge, 
hvad der ellers er almindeligt i København, foreslås der indrettet 
en plads hertil, hvor de kunne sidde. 

4. Hs. maj. har allernådigst indrettet en have, hvor der skal 
plantes unge træer, som siden kan sættes på volden og kongens 
pladser, foreslås, at de høje herrer kunne udvirke, at voldmeste
ren skulle plante et træ for hvert hus i de nye boder, og at han 
skulle vedligeholde dem ligesåvel her som på voldene. 

5. Om fangerne kunne fjerne den urenlighed, som Nyboders 
beboere i mange år har henlagt på Grønland, og at der herefter 
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kunne sættes en vagt, som skulle hindre Nyboders beboere i der
efter at henkaste affald. 

6. Angående de beboere, der har gjort en stor bekostning på 
husene, mener inspektøren, at når de skal flytte vil husene blive 
ruinerede, dersom de skal fjerne det som er nagelfast i husene. 
Han foreslår derfor, at de der flytter ind i disse huse betaler no
get herfor, hvad de kan blive enige om, og at det ved offentlig 
trommeslag bekendtgøres, at ingen der skal flytte må nedbryde 
noget i husene. 

7. Da det er vanskeligt at finde rundt i Nyboder foreslås, at 
der på et bræt blev malet gadens navn og hvilken division, der 
boer i den pågældende gade samt numre på alle husenes døre. 

8. Der er altid diskussion, når skorstensfejeren skal rense skor
stenene to gange om året, pengene hertil afkortes i hver matros 
månedsgage. Der kan gå lang tid med skorstensfejningen og 
urenligheden kan forårsage ildebrand. Derfor foreslås at pengene 
betales en gang om året til skorstensfejeren, og at disse tages af 
de ordinære tillagte 2000 rdl. 

9. Det foreslås, at natmanden i de høje herrers overværelse 
fremkommer med bevis adkomst til sit hus plads. Det synes dog 
ikke helt klart, hvad der ligger bag denne anmodning. 

10. Da der blandt de mange hundrede familier, der nu kom
mer til at bo i boderne findes en mængde børn, foreslås for at 
disse ikke om søndagen som det hidtil er sket skal løbe om på 
gaderne og lege, spille og støje og dermed vænner sig til ugude
lighed, at det da kunne foranstaltes i skolen i boderne at der blev 
prædiket om søndagen, idet generalkommissariatet nu har 
beskikket en studiosus til at være skolemester. 

11. Da boderne nu skal indrettes på en ny måde foreslås, at 
der udarbejdes en fundats både for Nyboder og for skolen. 

12. Da der findes en stor del fattige og nødlidende børn i 
Nyboders skole forespørger inspektøren, om der ikke kunne fin
des midler enten ved Kvæsthuskassen eller Forsømmelseskassen, 
af hvilke der kunne gives noget til et vist antal fattige børn, der 
daglig kunne få for 1 skilling brød ligesom i andre fattige skoler, 
således at børnene gik flittigere i skole og var villigere til at lære, 
thi mange af dem forsømmer skolen for at betle om brød. Des
uden om hans maj. allernådigst ville behage at der måtte sættes 
bækken for kirkedørene på visse dage om året for at der ind
samle til de fattige børn, sådan som det er brugeligt i København 
til alle fattige skoler og ved de andre to af Holmens skoler. 

13. Da det er besværligt for skolemesteren at informere så 
mange fattige børn, nemlig nu over 50, indstiller inspektøren, at 
han ligesom de andre to af Holmens skolemestre og andre ved 
kirkerne fik et tillæg til at ansætte en hører, da det er umuligt for 
en mand alene forsvarligt at undervise så mange børn. 
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Det var en lang ønskeseddel med mange meget forskellige 
punkter og ønsker, men helt uden virkning var den heller ikke, 
som det senere vil ses. Imidlertid fremkom kommissionen den 
22. marts med sin nye plan for Nyboder. 58 Den fastslog for det 
første, at Nyboder bestod af 588 huse, hvoraf 3 skulle bruges til 
skole, 100 huse til tømmermændene og 5 7 huse til Holmens 
Compagni. Søtøjhusfolkene skulle flytte til Laboratorium på 
Christianshavn, hvorefter de resterende 428 huse alle skulle for
deles til divisionerne, hvilket bliver 71 huse til hver division og 
de to resterende huse var da et hus, som Peter Hollænder beboer 
og et andet hus, der ligger ved volden bag materialgården. 
1. division skulle begynde i Lavendelgaden og 6. division slutte 
i Tulipanlængen. Husene til hver division skulle da fordeles så
ledes: 
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Kaptajnen i hver division får et helt hus . . . . . . . . . 1 hus 
skippere og underofficerere ialt 40 mand, hvoraf 35 mand 

kan få huse d.v.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1/2 huse 
5 overskippere får hele huse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 huse 
5 underskippere hver et halvt hus . . . . . . . . . . . . . . 2 1/2 huse 
5 højbådsmænd og 5 skibmænd et halvt hus hver . . 5 huse 
5 quartermænd og 5 sergenter et halvt hus hver . . . 5 huse 
til de menige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 1/2 huse 

ialt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 huse 

Der har hidtil været 100 hele huse til tøjhusfolket, nemlig til 
25 underofficerer og arkelimestre samt 14 7 underarkelimestre, 
-mater og bøsseskytter. De skal nu flytte til Laboratorium, der 
består af 18 huse ind. vagt og skole. Her skal indlogeres 4 fami
lier i hvert nemlig 72 menige. !øvrigt blev i Nyboder de 6 divi
sioner fordelt således: 

1. division: 

solsiden i Lavendelgade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 huse 
solsiden i Hjortelængen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 huse 
mørkesiden i Rosengaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 huse 
mørkesiden i Løvegaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 huse 
solsiden i Løvegaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 huse 
mørkesiden i Bjørnegaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 huse 

ialt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 huse 

2. division: 

solsiden i Rosengade .......................... . 
mørkesiden i Nillikegaden ...................... . 
mørkesiden i Bjørnegaden ...................... . 
solsiden i Nillikegaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
mørkesiden i Balsamgaden ..................... . 
solsiden i Bjørnegaden ........................ . 
mørkesiden i Ulvegaden ....................... . 

13 huse 
13 huse 
2huse 

13 huse 
13 huse 
8 huse 
9 huse 

ialt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 huse 

3. division: 

lysesiden i Bjørnegaden ........................ . 
mørkesiden i Ulvegaden ....................... . 
lysesiden i Ulvegaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
mørkesiden i Enhjørnegaden ................... . 

7 huse 
7 huse 

17 huse 
18 huse 
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solsiden i Balsamgaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 huse 
mørkesiden i Salviegaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 huse 
solsiden i Salviegaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 huse 

ialt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 huse 

4. division: 

lysesiden i Salviegaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 huse 
mørkesiden i Krusemyntegaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 huse 
lysesiden i Enhjørnegaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 huse 
mørkesiden i Rævegaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 huse 
solsiden i Rævegaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 huse 
mørkesiden i Kamelgaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 huse 
og 1 hus med Peter Hollænder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 huse 

ialt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 huse 

5. division: 

lysesiden i Rævegaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 huse 
mørkesiden i Kamelgaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 huse 
solsiden i Krusemyntegaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 huse 
mørkesiden i Meriangaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 huse 
solsiden i Meriangaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 huse 
mørkesiden i Timiangaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 huse 

ialt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 huse 

6. division: 

solsiden i Meriangaden . . ....... . .. . .... . ...... . 
mørkesiden i Timiangaden ..................... . 
solsiden i Kamelgaden .......... . ............. . 
mørkesiden i Haregaden ............ . .......... . 
solsiden i Timiangaden ........................ . 
Tulipanlængen ................... . ... . ...... . 

8 huse 
8 huse 

23 huse 
23 huse 

4 huse 
5 huse 

ialt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 huse 

De resterende huse var da 92 huse i de østligste længer, der alle 
som hidtil var tildelt håndværkerstokken, medens de sidste 8 
huse til håndværkerne og 5 7 huse til Halmens kompagni blev til
delt følgende gader: 26 huse i Elefantlængen og 25 huse i Hare
gaden samt 6 huse i Tulipanlængen og 8 huse i Timiangaden. 59 

Uden for planen var da stadig holdt de 5 huse til bageren, nem
lig 2 huse i Salviegade og 3 huse i Balsamgaden. 
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59. Husbog fra 1721. 
60. Søct. ill, 8 Kontrakter, 
overslag m.v. 1733-39. 
61. som note 6, 
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Det bør vel indskydes her, at på denne tid havde flere af 
gaderne også andre navne i folkemunde. Balsamgaden kaldtes 
således Bagerens gade, Nillikegaden kaldes Kockegaden, Laven
delgaden kaldes Skolemesterlængen, Hindegaden kaldes Hop
pens længe, Kaningaden på solsiden kaldtes Bryggerens længe og 
den nybygte længe kaldes også Hundelængen. 60 

Det var en større om.flytning, der skulle foregå, og inspektør 
Thiellesen rettede derfor den 29. juli en forespørgsel til de høje 
herrer i kommissionen, fordi »nu førstkommende Michaeli ( d. 
29. september) over 1000 familier skal ud- og indflytte, hvilket 
ufejlbarligt vil forårsage store disputer for den reparation, som 
en del af Nyboders beboere har anvendt på deres hus«. Derfor 
udbad han sig en skriftlig resolution, der kunne blive offentlig
gjort ved offentlig trommeslag. 61 Han opregnede problemerne 
således: 

1. Når der findes beboere i Nyboder, der har sat panel i deres 
stuer og lagt bræddegulv i deres stuer, om det ikke da var rime
ligt at den indflyttende betalte, hvad de kunne blive enige om, 
men hvis denne ikke havde råd eller ikke ville beholde det, om 
den udflyttende da måtte tage det med ·sig, hvis det ikke derved 
skadede Hans maj.s hus. 

2. Om den udflyttende skal have vederlag, hvis han har sat 
nye vinduer, døre eller skodder i, eller om det skal henregnes til 
almindelig pligtig vedligeholdelse af huset. 

3. Da der en del steder findes brønde i gårdene eller kældre i 
stuerne, er spørgsmålet om de skal have betaling derfor eller om 
det skal forbydes dem, som det forlyder, at nogle vil tilkaste 
brøndene og kældrene mod tilbørlig straf. 

4. En del beboere har også rejst skure i deres gårde og selv 
bekostet dem, om det ikke da var rimeligt, at hvis indflytterne 
ikke vil betale dem, at de udflyttende da må tage dem med sig. 

5. Når nogen har lagt brosten i gården eller på fortov, om de 
da skal have betaling derfor, thi hvis de bliver gravet op igen vil 
det blive et slemt uføre her ved vintertide. 

6. Eftersom skorstenene to gange om året er blevet renset af 
renovermesteren Berthel Seiler og han har fået sin betaling i 
mønsterkontoret, hvor man har fratrukket pengene i beboerens 
løn, så vil det nu blive vanskeligt for cheferne for de forskellige 
divisioner, hvorfor det foreslås at det hele bringes på en fast fod 
ved at han får 12 skilling for hver skorsten, d.v.s. ialt 146 rdl., 
men inspektøren vil mene, at hvis han årligt fik ialt 100 rdl. 
kunne denne sum tages fra de årligt tillagte midler til Nyboder, 
således at ildebrand og al anden deraf flydende fortræd kunne 
afværges. 

7. Da man omsider i 1717 fik ordnet det således at gaderne i 
Nyboder skulle renholdes på lige fod med andre gader i staden, 
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idet assessor Sven Krag skrev kontrakt herom, så vil han foreslå, 
at der beskikkedes to matroser til have indseende med, at arbej
det blev gjort og meddelte, når han ikke mødte i Nyboder med 
sine vogne for at hente skarnet. Sådanne to matroser var der ind
til divisionerne blev oprettet, men derved kasserede, hvilket har 
forårsaget at vognene i sommer ikke har været der mere end en 
gang i de brolagte gader og slet ikke i de ubrolagte. Al den uren
lighed, der samler sig kan give smitsom syge og ødelægge Hans 
maj.s huse. Blandt dem der nyder kvæsthusportion kunne udvæl
ges to til at efterse om renovationen blev udført og at tilsige 
beboeren at læsse urenligheden på vognene og at de mindst hver 
lørdag fejer deres fortov på gaden. De kunne også have opsyn 
med vandposterne og tilskrue springhanerne, når uagtsomme 
folk lod dem stå åbne, samt tilse at ingen stod ved posterne og 
vaskede deres tøj, og ligeledes tilse, hvad der nu sædvanligt er, at 
ingen »kastede baller fulde af menneskelig urenlighed på de om
liggende pladser, hvilket forårsager en ulidelig stank«. Disse per
soner kunne da tillægges dobbelt eller halvanden portion. 

Desuden fremkom Thiellesen den 12. august med den tid
ligere omtalte skrivelse vedrørende Nyboder skole, så man må 
vel sige, at han virkelig gjorde en indsats for det Nyboder, han 
var sat til at tage vare på. 

Thiellesen døde i 1 725 og afløstes af Simon Nyborg som 
inspektør over Nyboder. Få år efter dennes tiltræden udbrød den 
store ildebrand i København, men heldigvis slap Nyboder fri for 
at blive ramt af denne ulykke. Efter branden foranstaltede 
København en optælling af beboerne i de kvarterer, der ikke var 
blevet hærget af branden, og i denne forbindelse har vi bevaret 
en fuldstændig fortegnelse over indbyggerne i Nyboder i 1 728. 62 

Muligvis er der i denne fortegnelse også en del indbyggere, der 
har søgt ly hos venner og bekendte her i Nyboder, men af den 
meget detaillerede redegørelse fremgår det dog, at selvom det 
nok har været en del, kan det ikke forrykke billedet af de be
boere, som boede i bydelen på denne tid. Når vi hidtil har talt 
om, at der boede så og så mange mennesker i Nyboder, har vi 
opgjort dette i familier, men vi har ikke vidst, hvor mange med
lemmer hver familie bestod af, og ligeledes har vi heller ikke 
vidst noget om, hvor mange lejere disse familier havde boende 
hos sig. Vi har nok hørt om hvorledes rummene er blevet udnyt
tet, men hvor mange mennesker, der boede i de enkelte huse har 
blot været et skøn. 

Med opgørelsen fra 1 728 får vi langt fastere grund at bygge 
på, og nogle kendsgerninger herfra vil det derfor være af inter
esse at se på. Hvis vi går ud fra den sidste inddeling af Nyboder 
fra 1 721 skulle der i de 4 26 af husene bo 6 divisioners personel, 
hvoraf kaptajner og skippere havde hele huse, således at der i 
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disse huse skulle være ialt 816 familier. Hvis de resterende 166 
huse for håndværkere og Holmens kompagni havde omtrent 
samme fordeling ville der her være omkring 300 familier hvilket 
giver ialt for hele Nyboder ca. 1100 familier, et tal der iøvrigt 
også nævnes af inspektør Thiellesen. Regner vi to voksne og 2 
børn pr. familie vil det blive en befolkning på ca. 4.400 beboere 
hvoraf halvdelen skulle være børn. Hertil kommer så det ube
kendte antal logerende, og også på dette felt får vi lidt bedre 
indblik i opgørelsen fra 1 728. 

Det samlede antal beboere var i 1 728 ifølge folketællingen ialt 
7.032, hvoraf de 2429 var børn. Hvis vi omregner disse tal ser 
vi at der gennemsnitlig i hvert hus boede 12 personer, hvoraf 
kun de 4 var børn, altså 2 børn pr. familie i gennemsnit, men 
åbenbart adskilligt flere logerende end man måske umiddelbart 
havde forestillet sig. Fordelingen af disse beboere på husene var 
naturligvis meget ujævn, og vi kan se lidt nøjere på nogle af 
husene. Desværre er listen ikke helt fuldstændig, men i de 585 af 
husene fordeler antallet af børn sig således: 

Børn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Huse 31 54 84 84 77 77 61 45 33 20 12 3 1 0 0 1 2 

Det vil med andre ord sige, at i 31 huse findes ingen børn, og i 
2 huse findes 16 børn indlogeret, idet vi dog må huske, at der i 
de fleste huse bor to familier. Desuden har 117 huse været 
befolket af flere end 6 børn, hvilket vel nok må siges at være ret 
mange i de trods alt små huse. 

På lignende måde kan vi opgøre antallet af samtlige beboere 
i husene ind. børn, og de fordeler sig således: 

Beboere 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 18 
Huse 2 5 9 23 24 38 3 7 38 48 56 36 46 50 41 34 22 21 

Beboere 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Huse 15 8 9 5 3 3 1 0 1 1 1 1 1 

Her ser vi således, at i to af husene bor der kun to personer, 
nemlig mand og kone i et helt hus, medens vi kan undre os over, 
at der kan være 26 huse, hvor der bor flere end 20 personer. 
Hvorledes de overhovedet kan finde soveplads på de trods alt få 
kvadratmeter kan synes ubegribeligt, men oversigten giver et 
godt blik over hvor tæt befolkede husene var. 

I Krusemyntegade nr. 3 boede der ialt 31 personer, hvoraf de 
15 var børn. Til gaden boede matros Johannes Henrichsen med 
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kone og 1 barn, og som deres logerende havde de følgende: 
Børge Kierulfsen med kone og 1 barn og Mette bøssemagers er 
indflyttet efter ildebranden og siger, at hun vil rejse til Grønland 
med sine tre børn, da hendes mand er bøssemager der. Desuden 
Hans Olsen og Johannes Michelsen, der er væversvende og ar
bejder i Tornebuskegaden hos mester Claus Giertsen i Abenrå, 
og hvis de kunne få frihed ville de straks rejse til Fyn. Det vil 
sige, at der bor 8 voksne og seks børn i lejligheden til gaden. Til 
gården bor matros Peder Gundersen med kone og et barn, og 
hos dem logerer matros Jacob Tomesen med kone og to børn 
samt Boels Pedersdatter med 3 børn, der ernærer sig ved betleri 
og meget gerne vil blive, hvis de må. Desuden logerer i samme 
hus Niels Rasmussen, »disse forældre med deres datter, som er et 
voksent folk og har et stærkt slag, og han ernærer sig også af 
betleri, og vil blive, hvis de må«, og foruden denne mand og 
kone med et barn bor der også Anne Petersdatter med to børn. 
Hun nyder fattiges penge og arbejder på Guldhuset og vil blive 
her. Man må sige, at hvor der er hjerterum er der også husrum, 
for det synes at fremgå, at flere af disse personer er flyttet ind på 
grund af hjemløshed ved den store ildebrand. 

I Løvegaden nr. 20 boede i lejligheden til gaden matros Lars 
Andersen med kone og to børn. De havde som logerende 
matros Jonas Thoersen med kone og tre børn samt en skolehol
der Johan Friderich Petersen, som agter at ernære sig ved manu
facturen på Christianshavn og er silkevæver af profession, og 
han havde tre børn. Desuden boede her en kone med to børn, 
Zidse Budelsdatter, som agtede at rejse til Skåne. I lejligheden til 
gården boede matros Eilert Mathiesen med kone og et barn, og 
hos ham logerede en gammel aftakket matros Halvor Bjørnsen, 
der ernærede sig ved at arbejde for folk, desuden en tjener Peter 
Petersen, som er uden stilling, og en fodgarderenke Bente Niels 
Hansens med en voksen datter Ane Marie Nielsdatter, som 
begge ernærer sig ved at kniple og sy og som til sommer agter at 
rejse til Jylland. Endvidere bor der her en gammel lemlæstet 
murersvend, som nyder fattiges penge, og hans kone ernærer sig 
med at spinde, samt en gammel aftakket matros Mathis Christen
sen, med kone og et barn, som ernærer sig ved at sy, samt ende
lig endnu en gammel aftakket matros Niels Pedersen, som er 
nødlidende. Alt i alt boede der her i huset 29 personer, hvoraf 
de 12 var børn, men også her må vi konstatere, at nogle af dem 
vel nok har fået ly på grund af ildebranden. 

Derimod ser det ikke ud til, at der er indflyttet evakuerede fra 
branden i Meriangade nr. 16, hvor der boede 25 personer af 
hvilke de 16 var børn. Der har sikkert været livligt. Til gaden 
boede tømmermand Mads Jensen med kone og seks børn, og hos 
ham logerede 3 matroser. Til gården boede matros Hans Sivert-
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sen med kone og 3 børn, og hos ham logerede Mads Arves dat
ter, hvis mand er i Grønland som tømmermand, sammen med 4 
børn, samt en matrosenke Inger Kirstine, der ernærede sig ved 
at arbejde for folk, og havde tre børn. Det er for så vidt ualmin
deligt at finde familier med flere end tre børn, men desuden 
boede der flere familier i samme lejlighed. 

Lad os slutte disse eksempler med at tage huset Elefantlængen 
nr. 8, hvor der »kun« var 21 personer, hvoraf de 9 var børn. Til 
gaden boede her sandmand Lars Andersen med kone og tre 
børn, og hos ham opholdt sig sandmand Jens Andersen med 
kone og et barn samt en nålemagersvends kone Else med et 
barn. Til gården boede sandmand Søren Jensen med kone og to 
børn, og hos dem boede en skomager Peder med sin mor og 
søsterdatter samt en kasseret matros Ole Torbjørnsen med kone. 

Trods den ekstra overfyldning af Nyboder, der givetvis er sket 
efter branden i København i 1728, hvor der selv i de små tæt
pakkede stuer ei; blevet plads til nogle ekstra mennesker, der var 
blevet hjemløse, så må man alligevel konstatere, at der har været 
mange logerende i Nyboder. En gennemgang af materialet i 
enkeltheder på dette sted vil næppe være på sin plads, men resul
tatet er blevet, at de huse, der af Christian IV var beregnet til en 
enkelt familie, som kunne bo bedre end inde i hovedstaden med 
større plads og lys og luft med sig, efter mange omskiftelser vel 
nok må regnes til at stå lige med andre boliger hvad angår plads 
og beboerantal. 
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En anden bemærkelsesværdig detalje fra folketællingen er, at 63. Husbog fra 1721. 

der ikke som man måske skulle tro var et hav af børn i hver 
familie, men at det almindelige tal af børn blot var 2 til 3 pr. 
familie. Når tallet på børn i Nyboder alligevel kom op på 
omkring 2.500 af godt 7.000 beboere ialt skyldtes det de mange 
indlogerede familier i hvert hus. Tilbage var imidlertid, at af de 
familier, der direkte var tilknyttet søetaten som lejere i husene, 
nemlig ialt 1.100 familier, var der alligevel så mange børn, at de 
50 børn, der kunne undervises i Nyboder Skole har været blot 
en ringe del, og vel særligt begunstigede børn. Tallene står i 
skærende misforhold til hinanden, og det har vel derfor også 
været en ganske fornuftig sag, når inspektør Thiellesen i 1 721 
foreslog en skole pr. division i Nyboder. 

Som tidligere nævnt blev Thiellesens ønske på dette område, 
som på flere andre, ikke opfyldt, men trods alt blev der efter 
1 721 etableret faste og ordnede forhold i Nyboder efter 1 721. 
Der forekom derfor ikke de store ændringer for Nyboder i de 
følgende år, og først midt i århundredet tog man sig sammen til 
at udvide kvarteret med flere huse. Nyboder i sig selv var med 
de mange indbyggere og det sammenhold, der naturligt måtte 
være på grund af den fælles arbejdsplads alle var afhængige af, en 
magtfaktor i byen. 

De nye huse, der byggedes, kom til at ligge Nord for Chri
stian IV's Nyboder. Man begyndte øjensynlig ved de østlige læn
ger, hvor den såkaldte nybygte længe, som den var blevet kaldt i 
mere end 50 år ved beslutning af 2. oktober, der fik navnet Els
dyrlængen, og også Elefantlængen fik en toetagers nordlig længe 
som genbo, og gaden blev nu kaldt Elefantgade. Disse huse blev 
bygget i tiden 1756 til 1760, hvor de første beboere flyttede 
ind.63 

Hermed var et væsentligt kapitel for Christian IV's Nyboder 
afsluttet. 
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Sagregister 

Indeholder stikord til husene og deres indretning og livet i Nyboder. Hvor ikke 
andet er bemærket henvises til Nyboder, og iøvrigt henviser »Sk« til Skipper
boderne og »M« til Møen. 

Adelgaden 54, 58, 59, 63, 71, 127 

Baagø 153 f., 159,163,167,171, 
172 

Bager 27,30,35,36,38,44,84, 
190 

Bagerens gade 191 
Balsamstræde 26, 29, 30, 34, 38, 

43,47,58,60,67, 71, 72, 75, 
84 f., 106, 174, 176, 189, 190 

Barber (chirurgus) (M) 158, 166, 
168, 172 

Bjørnestræde 26, 29, 42, 47, SO, 54, 
58, 60, 67, 70, 71, 75, 96 f., 106, 
110,176,177,189 

Borgergade 58, 59, 62, 70, 71, 94, 
102 

Bortrømning (M) 15 7 
Brandmester 60, 179 
Broen 58,62, 71 
Broens skole 139 
Brolægning 54, 55, 56, 57, 60, 88, 

102, 175, 186, 191 
Brolægning (Sk) 144 
Bryggerens længe 191 
Bryggerpande (brændevin) 76, 95, 

177, 185 
Brønde 19,20,21, 73,88, 178,191 , 

Delfinstræde (Sk) 116, 143 f., 145, 
146, 150 

Deling af huse 37 ff., 47, 64, 68, 
74, 75, 78,86,87,91, 101,103, 
104,106 

Den store stenbro 17, 33 
Dybensgade (Sk) 145 
Dyrtid (M) 162, 163, 166 
Døre 75, 76, 88, 89, 93, 94, 112, 

175,176,191 

Elefantstræde 22, 26, 40, 44, 45, 

47, 48, 65, 67, 68, 71, 77, 106 f., 
137,177,182,190,195,196 

Elsdyrlængen 196 
Elsdyrstræde 26, 31, 32, 34, 35, 44, 

45, 115f. 
Enhjørningstræde 26, 36, 41, 42, 

47,55,57,58,63,67, 71, 74,97, 
100 f., 102,106,177,180,189, 
190 

Fangejern (M) 158 
Fiskeri (M) 158 
Forsømmelsesbøssen 68 
Fortov 52,54,55,56,57, 173, 

184,191 
Fyrsted 74, 76, 177, 182 

Gadehandlere 26, 136, 186 
Gaden 58 
Garden (M) 154, 156, 157, 158, 

159 
Gavle 19, 82, 83, 85, 94,102,175, 

181 
Grønland 39, 56, 106, 183, 184, 

185 
Grønningen 56 
Guldhuset 128, 186 
Gulve 21, 63, 74, 88, 178, 180, 191 

Halsjern 61, 62, 128 
Harestræde 22, 26, 30, 31, 34, 40, 

44, 47, 48, 65, 67, 70, 71, 104 f., 
111, 175, 190 

»Hattefutteralet« 57 
Hindestræde 26, 32, 35, 43, 4 7, 54, 

58,61,62,67, 71, 75,102,106, 
109 f., 112 

Hjortestræde 26, 42, 47, 50, 54, 58, 
75, 92f., 106,176,189 

Holmens Uge 142 
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Holmens skole 27, 33, 130 f., 137, 
139,147 

Hoppens Længe 191 
Hummergade (Sk) 130, 132, 142, 

144,145,146,147,148,149,150 
Hundelængen 191 
Hundestræde 35 
Husbreve 45, 46, 52, 79, 82, 97, 

107,173,178,186 
Husdyr 128,179,181, 183f., 185 
Huse på Møen 156, 158, 159, 160, 

161 f., 163,167,171 
Huset ved Østervold 117, 188, 190 
Højbil.dsmandsgade (Sk) 145 
Håndkværne 127 
Håndværksfolkene 110, 112, 123, 

173,186,190,193 

Ildebrand 60,177,179,181,183, 
184, 187, 191, 192 

Inspektør 48 ff., 50 ff., 55, 56, 123, 
175,177,178,179,180,182,192 

Justits 27, 53, 61, 62 f., 126, 173, 
180,183f. 

Justits (M) 157, 158, 162, 168 
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Oslo, Christopher Poulsen, skp. 3 7, 

91 
Osmund, Jacob Laursen, skp. 81 
Ossevaldt, Hans, korporal 30, 95 
Otsen, Jens Alfsen, sejllæggersvend 

60 

Pedersdatter, Maren 133 
Pedersen, Hans, ridefoged 163, 166 
Pedersen, Jacob, vandmester 174 
Pedersen, Niels, matros 194 
Pedersen, Ove, ljt. 36, 43, 111 
Pedersen, Rolf, kpt. 124, 148 
Pedersen, Sivert, bager 11 7 
Pedersen, Thomas 18 
Pedersen, Torsten, arkelimester 97 
Pentz, Adam Henrik, hofmarskalk 

31 ff. 
Petersdatter, Maren 27 
Petersen, Johan, skp. 102 
Petersen, Johan Friderich, skole-

holder 194 
Petersen, Peter, tjener 194 
Piter, Fransiscus, gondolier 42, 93 
Poulsen, Christopher, maler 179 
Poulsen, Simon, borger 40, 78 
Præstholt, OlufErichsen, skp. 106 

Quast, Didrich, fyrværker 83 
Quisler, Steen Oelsen, arkelimester 

84 

Rahmus, Hans Rasmussen, skole
mester 136 

Rappin,Jochum, murermester 142 
Rasch, Claus, politimester 54, 126, 

174,185 
Rasmus, mester 23 
Rasmus, Anders, skp. 83 
Rasmussen, Gudfast 78 
Rasmussen, Isack, murermester 23, 

145 
Rasmussen, Johan, skolemester 135 
Rasmussen, Niels 194 
Reff, Folquart Giesesen, ljt. 94 



I 
I 
J 

van Rippcn, Jan Hansen, skp. 86 
Rodsten, Marquor, adm. 46 
Rolandsen, Laurits, skolemester 2 7, 

133 
Rosten, Poul Olsen, højbådsmand 

84 
Rottingenes, Ole Joensen, skp. 85, 

106 
Ruse, Henrik, oberst 32, 33, 40 
Rytter, Niels Hansen, quartermester 

159,162 
Røed, Oluf Lauridtsen, skp. 92 
Røerøen, Niels Olsen, skp. 96 
Rømer, assessor 58 
Rønne, Arne Michelsen, profos 81 
Rønne, Poul Nielsen, skp. 43, 111 
Røpker, Niels Henriksen, skolemester 

134 
Rørvig, Willem Oelsen, matros 104 

Salt, Johannes Jørgensen 9 7 
Samsing, Rasmus, skp. 143 
Sandal, Rasmus Knudsen, skp. 109 
Sande, Rasmus Andersen 103 
Sandvig, Knud Olsen, matros 113 
Sandøe, Arnfind Hellesen 95 
Schade, Claus, barber 168 
Schering, Johan 33 
Schumacher, Albert, munster-

commissarius 118 
Schøffel, Jørgen 23 
Schønnebøll, Hans, kpt 156 ff., 

162 ff. 
Sechmann, Johannes, mønsterskriver 

123 
Seerup, Thomas Dirichsen, kpt.ljt. 

116 
Seidelin, Hans Hansen, sognepræst 

33,130 
Seiler, Berthel, renovermester 191 
Snecke, Halvor Lauritsen, skp. 1 10 
Sodeland, Gunder Bjørnscn, skp. 85 
Sinding, Axel, skolemester 13 7 
Sivertsen, Hans, matros 194 
Skanderborg, Niels Pedersen, skp. 

42,97 
Skanderborg, Niels, plitzfoged 14 3 
Skare, Haagen Christensen, 

profossvend 158, 162, 168 
Skien, Abraham Østensen, skp. 

89,115 
Skolt, Hans, skp. 101 
Skouboe, Niels Jensen, skolemester 

138 

Sodenes, Laurids Knudsen, skp. 43, 
112, 149 

Sodenes, Oluf Torstensen, skp. 41, 
104,124 

Span, Henrik, adm. 54, 82, 98, 121 
Spcnd, Niels Christensen, sognepræst 

147 
Stavanger, Jacob Olsen, skp. 111 
Stavanger, Lars, kpt.ljt. 97 
Stavanger, Oluf Poulsen, skp. 84 
Stavanger, Peder Goudsen, skp. 113 
Steenwinckel, Hans 20, 24, 49, 58, 

72,149 
Steenwinckel, Lorenz 12 
Stockholm, Erich Jørgensen, quarter

mester 90 
Stokkerup, Lars Nielsen, rebslager 

85 
Storm, Peder Andersen 105 
Storr, Christen, skp. 143 
Strand, Jørgen Knudsen, quarter-

mester 181 
Strand, Oluf Nielsen, skp. 112 
Strøm, Anders Johansen, skp. 96 
v. Støcken, Chr. Ernst 174 
Svendsen, Morten, skp. 1 79 
Søebye, Anders Mogens, bøsseskytter 

39 

Tagerud, Bendt Olsen, skp. 97, 98 
Tancke, Hendrick, skp. 38, 89 
Tarsaas,Jørgen Torchildsen, skp. 

93 
Thiellesen, Frederik Pochenberg, in

spektør 136, 182 ff., 192 ff., 196 
Thimian, Jørgen, murermester 18, 

22,23,24 
Thocrscn, Jonas, matros 194 
Thommesen, Alexander, chirurgus 

166,168 
Thorkildsen, Gullich, skp. 98 
Thorsbetten, Frederik Nielsen, skp. 

37, 91 
Thouager, Svend Andersen, skp. 

37, 91 
Thram, Niels Olsen, styrmand 1 16 
Throels, Galle, tømrermester 144 
v. Thymen, Stack 144 
Thønnesen, Cort, skp. 87 
Thønsberg, Hans Jacobsen, skp. 42, 

93 
Thønsberg,Joen Olsen, skp. 143 
Tofteland, Johannes Endresen, skp. 

98 
Tomesen, Jacob, matros 194 
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Tornisen, Hermand, murermester 
144 

Torbjørnsen, Ole, matros 19 5 
Torstensson, Laurids, mestermands

svend 86 
Trondheim, Aage Pedersen 113 
Trondheim, Amon Ellingsen, skp. 

42,97,98 
Trondheim, Arendt Larsen, matros 

104 
Trondheim, Erich Madsen, bøsse

skytter 183 
Trondhjem, Pofuel Jørgensen, skp. 

98 
Trondhjem, Zacharias Clausen, skp. 

38,89,90 
Trudenes, Olle Joensen, skp. 88, 

117,149 
Tuesen, Oluf, skp. 97 
Tved, Silvert Nielsen, skp. 39, 81 
Tyrøe, Niels Christensen, arkeli-

mester 109 
Tønder, lfver Christensen, arkeli

mester 46, 101 
Tønsberg, Poul Efvensen, skp. 91, 

111,115 

Ulfeldt, Korfits, rigshofmester 17, 
24 

Ulrich, hertug 12 
Ulrich, Hans, kleinsmed 20 
Urne, Christopher Christensen, 

overskp. 38, 90 
Urne,Jens Christensen 90 
Urne, Niels Hansen, skp. 143 

208 

Vaage, Hans Larsen, skp. 174 
V andløs, Jacob, sandbådmand 177 
Vosbein, Gunder 49 

Wa!er, Willich Rasmussen, skp. 88 
W andel, Bagge, navigationsskoledir. 

132,147 
Warberg, Ole Tordsen, savskærer 

103 
Warbjerg, Laurids, skp. 143 
Wartberg, Peter, vejermester 50 
Waterland, Jens Thorkildsen, skp. 

38,89 
Wejerslef,Jens Sørensen, mester-

sejlmager 60 
Wilcke, Claus 23 
Wilde, Hendrich, barber 158, 168 
Willumsen, Claus, skp. 143 
Willumsen, Laurids, kpt. 143 
Wilster,Johan, tøjmester 42, 44, 94 
Winecke, Gert, provst 134 
Winther,Jens Hansen, kapellan 147 
Wirach, Amon, skp. 81 
Worm, prof. 135 

Y dstad, Rasmus Pedersen, bøsse
skytter 82 

Yttergaat, Knud Pedersen, matros 
83 

Ødegaard, Anders Hansen 3 7 
Ørck, Peder Henrichsen, kpt.ljt. 11 7 
Østen, Sifvertsen, bådsmand 84 
Østhus, Knud Assersen, bådsmand 

115 




