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Et Øienvidnes Beretning om Kjøbenhavns ildebrand, 
October 1728.

Meddelt af C hr. Bruun.

Originalen, paa Islandsk, findes i det store kgl. Bibliothek, ny kgl. 
Saml. 4, Nr. 681, b. Forfatteren, som ikke har anført sit Navn, skal være 
Jon Olafsen fra Grunnavik, Arne Magnussens dygtige Discipel (Efterret
ninger om ham ere meddelte af Werlaulf i Nordisk Tidsskrift for Oldkyn- 
dighed, 111, S. 4—6). Oversættelsen er besørget af Hr. Cand. theol. Bjarnarson.

Om hvorlunde, hvor, og til hvad Tid Ilden opstod.
Den 20. October, den sidste Onsdag i Sommeren ved 

Aftenstid, Klokken mellem 7 og 8, opstod der lid i store 
Clemensstræde hos en Marketenter, som efter Sigende den Dag 
havde været beskjæftiget med at støbe Lys. Samme Dags 
Eftermiddag skal saa et Barn der i Huset have baaret et tændt 
Lys op paa et Loft fuldt af Hø eller Høvlspaaner, for at søge 
om et Legetøi, som det havde tabt deroppe den samme Dag; 
men Lyset faldt i Høet, som strax flammede op. Barnet blev 
raadvildt, kun gik det ned paa Trappen, hvor det stod og græd 
og beklagede sig over at have faaet et Slag, af Flammen nemlig, 
som slog det op i Ansigtet. Da Folk hørte Barnets Skrig, gik 
de op paa Loftet og søgte at slukke, men lukkede imens Døren 
saalænge, indtil det var umuligt længere at skjule, at der var 
Ildebrand; Ilden brød saa ud, og i Løbet af en kort Tid var, 
som man nok kan tænke, Loftet gaaet op i Luer.

Om Aarsagerne til Ildens Omsiggriben.
Det blæste en overvættes stærk Storm af Sydvest; Tid efter 

anden om Natten faldt der nogle Regndraaber, men Klokken



72

mellem 8 og 9 regnede det heftigt, thi hele Himmelen var be
dækket med tætte af Stormen fremdrevne Skymasser, som Tid 
efter anden spredtes, om end kun for et Øieblik. Dette Veirlig 
holdt ved hele Natten og den følgende Dag, som det ogsaa 
baade før og efter denne havde været fremherskende hele Maa- 
neden igjennem. Men Faldet af en ubetydelig Regn havde 
ingen Indflydelse paa Ilden, som, efter at have skaffet sig Udløb 
gjennem ovennævnte Loft, strax blev ført af Vinden med stor 
Voldsomhed mod de nærmeste Huse. Vægterne, som allerede 
vare komne paa Gaderne, raabte paa Stedet: Brand! Brand! 
som Skik og Brug er, og Stormklokken lød. Brandfolkene ind
fandt sig med deres Sprøiter, samt de Folk, der førte Vand
tønderne, men ingen af dem kunde rigtig komme til, thi baade 
Clemensstræde, Vognbadstuestræde, og de nærmest liggende 
Gader ere saa smalle, at det hverken var muligt at vende 
med Vognene eller paa rette Maade at anbringe Sprøiterne, 
eller styre dem paa Grund af den trange Plads. Desforuden 
var der Mangel paa Vand, saa at Raabet: Vand! Vand! almin
delig var at høre overalt til langt ud paa Natten. Blev Folk 
desaarsag nødte til at tage Vand fra Rendestenene, hvilket kun 
havde til Følge, at Slangerne bleve tilstoppede med Skam, 
uden at Vandet gjorde den mindste Nytte. Eftersom Sprøiterne 
vare uden Vand, men fulde af Skarn, saa revnede Slangerne, 
og bleve de paa den Maade aldeles ubrugelige.

Vandmangelen var fremkaldt:
1) Derved, at Commandanten havde taget Vand fra 7 Qvar- 

terer, som vare i den Del af Byen, der laa nærmest det Sted, 
hvor Ilden kom op, for derved at fylde Peblingesøen, som var 
blevet udgravet1) om Sommeren udenfor Nørreport; dette gjorde 
han for desto hurtigere at faa bemeldte Udgravning fyldt med 
Vand, hvilket kunde have ladet sig gjøre i lidt længere Tid med 
Vand fra 2 Qarterer, man havde jo ingen Fjender i Vente mod 
Byen. Byen havde saaledes manglet Vand i en halv Maaneds 
Tid; to Dage før Ildebranden var der vel lovet Vand efter 
Folks indstændige Anmodninger, men Løftet var endnu ikke 
blevet opfyldt. 2) Endnu en Grund til Vandmangelen var den,

Udgravningen var allerede begyndt i Sommeren 1725. Søen skulde 
være 300 Alen bred og 8 Fod dyb. U. A.
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at Commandanten i denne Nat ikke dristede sig til uden Kon
gens Samtykke at aabne Vesterport, for derigjennem at hente 
Vand fra Stadsgraven (den Gang laa der ingen Hær udenfor 
Portene), indtil han endelig besluttede sig dertil, da Folk tilsidst 
havde faaet Øinene op for, at liden ikke var tilsinds at rette 
sig efter sendrægtige Forholdsregler. Som Følge af Alt dette 
fik Ilden saaledes Overhaand, at den slet ikke ændsede Sprøi- 
terne; Vinden var desuden overvættes stærk. Baalet førtes nu 
over i Vestergaden. Luften foroven syntes saa rød, som om 
det var en flammende Sky, der voxede i samme Grad, som 
Baalet. Stormen førte denne Flammesky foran Ilden, saa at 
Klokken mellem 8 og 9 havde den næsten naaet Vor Frue 
Spir, men Gnisterne, mere end fingerlange, fløi som i det 
tætteste Snefog lige indtil Rundekirke. Ved denne Tid var 
Gammeltorv og de tilgrændsende Gader saa fulde af Folk og Vogne, 
at det var forbundet med Vanskelighed at komme frem; dette 
var dels Brandfolkene og andre, som hjalp til ved Slukningen, 
dels andre, der flyttede deres Gods, og for det tredie Folk, 
der af Nysgjerrighed stimlede sammen for at se Baalet. Vester
gade var nu begyndt at brænde mod Vest, hvilket jeg kunde 
se fra Vor Frue Taarn, Klokken omtrent 9. I en meget kort 
Tid trængte Ilden rasende fra Vestergade til Larsbjørnstrædet 
tværs over i Studiestræde; trode nu de fleste at Ilden vilde 
skjære dette Hjørne af Staden, og lade det bero derved, men 
lige mod Midnat tog Sagerne en anden Vending, saa dreiede 
Vinden af mere mod Vest, og stod saaledes tværs ind over 
Staden.

Nu maa man ei glemme at anføre, hvilke Foranstaltninger 
Byens Øvrighed satte i Værk. Commandanten Sponech, som 
før er nævnet, var tilstede om Natten og var saa ivrig i Tje
nesten, at han huggede løs ei alene paa de Folk, som ei vare 
af Brandfolkene, men ogsaa paa selve Brandfolkene, og dem, 
der vare ifærd med at slukke Ilden og pumpede Vandet op 
ved Vesterport, saa at de efterhaanden listede hjem, for ei der 
at modtage Prygl. Vidste han tilsidst næppe selv, hvad han 
gjorde. Soldaterne lod man hele Natten og den følgende Dag 
staa ude paa Grønland, for at oppebie nærmere Ordrer. Be
klagede de sig over, at de ei vare bievne tagne i Tjenestep 
friske; men Natten før Fredagen, da de endelig bleve tagne til
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Hjælp, vare de kraftesløse og selv da fik man ved deres Bi
stand Magt over Ilden. Det Rygte gik ogsaa, at Borgerne i 
Begyndelsen ei havde villet give deres Minde til, at Soldaterne 
indblandede sig i Sagen, eftersom de mente, at de uden deres 
Hjælp vilde faa Sagen klaret. Præsidenten opholdt sig om 
Natten ude i Kastellet. Politimesteren Hans Himmerich 
var den første Del af Natten tilstede ved Ilden, efter Sigende 
ikke saa særdeles ædru. Senere hen, da Folk begyndte at 
stimle fra Ildebranden, saa tog ogsaa han hjem til sit Hus, for 
at faa sine egne Sager bjergede; derefter siger man saa, at 
han har faaet sig en ny Hjertestyrkning, hvorpaa han igjen 
indfandt sig ved Ilden, men blev der ingen lang Tid, eftersom 
han sov Rusen ud ude paa Tømmerpladsen, hvor han havde 
ladet opføre et Rullehus for Skjøgerne; han var saalunde lovlig 
undskyldt.

Holmens Admiral red op ad den ene Gade og ned ad den 
anden og gloede paa Ildebranden. Da Matroserne flere Steder 
havde faaet Ilden dæmpet, siger han til dem, at de Hundsfotte 
gjorde bedst i at forføie sig ud til Holmen, for at passe Kon
gens Flaade; her var ingen Ting for dem at gjøre. De maatte 
altsaa gaa bort, men om en føie Tid begyndte Ilden at rase 
med forøget Heftighed, som det var til at vente. Kun to af 
Raadmændene vare tilstede, deraf den ene Fjeldsted, som nu 
er blevet Stadshauptmand. Af de andre gik alle hver til sit, 
for at søge at bringe sine Eiendele i Sikkerhed.

Da nu Brandfolkene saae, at de stode under en saa jam
merlig Commando, saa smuttede ogsaa de hjem, for at redde 
hver sit. Saalunde vare disse Bestræbelser af Byens Formænd 
søvnige og sendrægtige i denne Nat. Dette skal ogsaa den 
luneborgske Envoyé have anerkjendt; han sad om Natten til Hest 
paa Gammeltorv, men da han saa, hvordan de bare sig ad, saa 
sagde han dem, at paa denne Maade vilde de aldrig faa Bugt 
med Ilden, og, hvorsomhelst denne deres Adfærd blev kundbar 
udenlands, vilde den blive dem til evindelig Skam. Hvilket og
saa for endel gik i Opfyldelse; thi kort før Julen begyndte 
man her i Kjøbenhavn at høre, at Hamborgerne saa smaat trak 
paa Smilebaandet, naar Talen var om deres Bedrifter under 
Ildebranden. Kjøbenhavnerne selv glemte heller ikke at give
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dem et lignende Skudsmaal, ei heller Præsterne fra Prædike
stolen, selv efter en lang Tids Forløb.

I Førstningen, da man havde faaet Vand, efter at Porten 
var bleven aabnet, mente man at Sprøiterne vilde være tilstræk
kelige, men undlod at nedbryde andre Huse end netop dem, 
som allerede vare stukne ibrand. Dette undlod man baade ved 
Vestergade og Nørregade og ved de mellemliggende Gader. 
Men dette, aldrig at nedrive Husene, førend de allerede stode 
i lys Lue og saa først at nedrive dem, eller skyde dem i Grus 
— var til stor Skade. Torsdag Morgen hindrede de faa af 
Brandfolkene, som vare bievne tilbage ved Ilden, Baalet fra at 
overskride Nørregade i 3 Timer, alene ved at oversprøite Taget 
af Husene paa den østlige Side af Gaden, saa at de vare 
vaade, men alligevel fik Ilden tilsidst Overhaand. Hvor let 
vilde det saa ei have været, at standse Ilden, hvis man havde 
nedbrudt Husene itide ved denne Gade? Vinkjælderen »Blasen« 
sprængte de iveiret med Krudt om Morgenen, for at den ei 
skulde bringe Ilden over paa Frue Kirke, men dette fremfor 
alt bragte Ilden over paa den; blev Spiret først stukket i Brand 
ved den Varme, der udviklede sig i Luften, da Vinkjælderen 
blev sprængt iveiret, men Bispegaarden bidrog ogsaa sit dertil; 
der mente man der var brændt Sager til en Værdi af 40,000 Rd.

Kongen red omkring Baalet først om Natten, ogsaa var 
han hele Tiden med Prindsen oppe paa Voldene. Han red 
ogsaa alle Gader rundt, især om Natten.

Om til hvilken Tid de forskjellige Dele af Byen 
brændte, og om Adskilliges Tab.

Mens Ilden endnu brændte i Vestergade omtrent Kl. 9, løb 
den tvers over mod Studiestrædet. Professor Stenbuch fik til
strækkelig Folk, saa at kan kunde bjerge det meste af sit; sit 
ikke synderlig store Bibliothek lod han bringe til Assessor 
Gram, hvor det senere hen blev et Bytte for Ilden. Professor 
Horrebow fik Intet bjerget af alt sit, med Undtagelse af de 
Klæder, han stod og gik i; kun hans ældste Søn var iført sine bedste 
Klæder; han gik saaledes fulgt af sine 5 Børn blottede for Alt. 
Siden har han opholdt sig paa Walkendorfs Collegium; det 
blev hans, som saa mange andres, Men, at han forlod sig paa
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fornuftige Foranstaltninger mod Ilden, og desaarsag alt for sent 
tog sig i Vare for Faren.

Biskop Worms Gaard stod yderst i den nordlige Ende af 
Studiestrædet lige for Vor Frue Kirke, den brændte først sent 
Kl. 9 om Dagen. Biskoppens Bibliothek, hvori han efter For
lydende havde sat mellem 14 og 16,000 Rd., blev bragt ind i 
Vor Frue Kirke. Hans Frue laa syg, men han selv var fra
værende paa en Visitats ude paa Landet, og da han der saa 
Ildebranden, skyndte han* sig ind til Byen, men da var Alt 
forbi. Kun tre Bøger vare ham levnede, som han havde havt 
med sig paa Visitatsen. Hans Frue døde kun nogle faa Timer 
efter Branden. Ilden kom i Studiestrædet Kl. 4 om Natten, 
og rasede der hele Morgenen indtil KL 12. I Stenbuchs 
Gaard kom Ilden Kl. 6, og var udbrændt Kl. 9, men i Biskop
pens Gaard kom den omkring 8; disse Gaarde stod længst imod, 
fordi de var grundmurede.

Derfra løb Ilden med forbausende Hurtighed over i St. 
Pederstræde. Paa Walkendorfs Collegium staar hele nederste 
Stokværk, medens øverste Stokværk blev ødelagt. Alle Huse der 
bagom lige til »Tydske Kirke«, og opad Gaden paa samme 
Side brændte lige ned til Grunden; kun en liden Strækning ved 
Gadens Munding lige op mod Volden blev staaende.

Den samme Nat mellem Kl. 10 og 11 kom der Ildløs paa 
Nørregade vesterud hos en Brygger. Aarsagen var den, at en 
Maltgjører var oppe paa Loftet, for at kaste Malt ned; her 
hørte han Larmen, og løb ud for at høre sig for om Ilden, 
men lod en Stump brændende Lys, som han havde klinet til 
en Tværbjælke, blive tilbage; da han saa kom til Brandfolkene, 
tog de ham uden videre fat og satte ham i Arbeide hos sig; 
men efter en god Tids Forløb kommer han ihu, hvor uforsigtig 
han har ladet Lyset tilbage, og fortæller dem det, men de ville 
ikke tro ham, og give ikke slip paa ham. Kort Tid efter brød 
Ilden ud igjennem Taget i Flammer, og blev denne lid inden 
kort ikke mindre end den første; her kunde den nemlig rase 
uhindret. Var Ilden saalunde paa begge Sider af Tydske Kirke, 
som alligevel holdt sig til Kl. 8 om Morgenen; da fik Ilden 
tilsidst Bugt med den. Først blev en Brændestabel, som stod 
op ad Kirken, stukket i Brand, derefter fængede saa Ilden i 
Kirken, ellers mener man at Kirken vilde have holdt sig.
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Ved denne Tid strøg Ilden hen ad den vestre Side af 
Nørregaden. Om Morgenen skjød de »»Blasen« ned, som dan
nede Hjørnet paa Gammel-Torv, samt Sukkerhuset og Garverens 
Hus der overfor, og nedbrød den anden Vinkjælder »Dyrkjøb«, 
som stod paa den anden Side af Gaden ved Siden af Kirke- 
gaarden. Men dette hjalp ikke Kirken det mindste, thi den 
fik Ilden fra Biskops-Gaarden og »Blasen«, og blev Spiret først 
angrebet. Saa hedt blev der oppe i Taarnet, at Ingen kunde 
holde ud at være der i Nærheden af Klokkerne, men dog kunde 
man ingen Ild se Kort Tid efter slog Røg ud igjennem Vin
duerne, hvor Klokkerne vare indenfor, og blev suget ind igjen. 
Dette gjentog sig trende Gange, ligesom naar en Mand trækker 
Aande; derefter begyndte Gnister at flyve ud fra Spiret, og 
endelig stod det i Flammer, og lige efter faldt det ned paa 
Nørregade uden at gjøre nogen Skade. Dette tildrog sig Kl. 
mellem 9| og 9|. Fra Nygade var Kongen Vidne til at Spiret 
faldt; det underligste var, at Klokkerne faldt ned i Form af 
Kugler, og blandede med Sand lignede de mest Smedeslagger. 
Indtil da havde Mange havt det Haab, at Ilden ikke vilde faa 
Bugt med Kirken, idet de sagde: »Herren bevarer vel sit Tem
pel«, og Mange havde ført deres Gods derind, som kun bevir
kede, at Ilden havde rigeligere Stof til at tænde i; og brændte 
Kirken først fuldstændig indvendig. Saa sneg Ilden sig ned i 
Gravkamrene og fortærede baade Ligkister og Dødningeben. 
Kun Danneskjolds Moders nylig forfærdigede Alabast-Lig- 
kiste forblev lidet beskadiget, kun et Hjørne af Kistens Laag 
faldt af, og nogle af de udhugne Ornamenter paa Siden af 
den; den stod paa venstre Side af Døren, naar man gaar ind. 
En anden Ligkiste i et Gravsted paa høire Side i Choret var 
ogsaa efter Sigende uskadt; forøvrigt blev denne Kirke saa 
ødelagt i Bund og Grund, at Intet stod tilbage af den, med 
Undtagelse af Choret bag Altret. Saaledes gik det ogsaa med 
Gravstederne i de andre Kirker, som brændte. Nu fløi de 
brændende Gnister omkring i saadan Mængde, at man skulde 
have troet, at Ilden blev øst ud.

Mens Kirken endnu stod i Flammer, brændte ogsaa Klo
stret med Famuli Hus, det medicinske Kunstkammer, Auditoria, 
samt Præsternes Hus, men Consistorium, som stod mellem
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Klosteret og Auditoriebygningen blev mærkværdig nok uskadt. 
Dette tildrog sig alt samtidigt Kl. 10.

Saa sprang Ilden med ustandseligt Raseri over Lille Fiol
stræde og paa den Side ned ad Store Kannikestræde. Confe- 
rentsraad Bartholin var begyndt at flytte allerede tidlig om 
Natten (Kl. 11) og fik saalunde bjerget det Meste af sine Ting, 
men hans Broder, Doctor Hans, tog sig ei saa tidlig iagt og 
fik desaarsag mindre bjerget. Paa den anden Side af Kannike
strædet skred Ilden ei saa hurtigt frem. Assessor Gram fik 
alle sine indbundne Bøger bjergede, thi mange laante Haand 
for at hjælpe ham, men de uindbundne tabte han. Paa denne 
Side skred Ilden saa meget langsommere frem end paa den 
anden, at, dengang Borchs Collegium brændte, var Assessor 
Arne Magnussen’s Gaard endnu ei kommet i Brand, end- 
skjøndt den var ligeover for, men da den brændte Kl. omtrent 
4, var det allerede mørkt baade af Røg og af Aften. Fik han 
kun lidet reddet af et stort Bibliothek bestaaende af udvalgte 
Bøger; der blev mangen en gammel og god Bog, skreven og 
trykt, et Bytte for Ilden, og er dette Tab ubodeligt, thi somme 
af Bøgerne fandtes kun hos ham, somme vare de bedste af 
dem, der havdes. Det samme kan man sige om mange af de 
Sjeldenheder, som fandtes paa Borchs og Eilersens Collegier, 
og ikke mindst paa det medicinske Kunstkammer i Kloster- 
gaarden.

Derefter tog Ilden Prof. Londemanns Gaard og Eilers 
Collegium, men paa den anden Side af Gaden Prof. Ancher- 
sens Gaard og Regentsen; af Regentsen blev Kirken imidlertid 
staaende uskadt, thi Studenterne rev Taget af den og de 4 
Kammere nærmest ved Porten paa høire Side. Regentsprovsten, 
Fr. Nannestad, og nogle andre bragte alle deres Eiendele 
ned i Kjælderen under Kirken, og tildækkede det med Muld; 
fik det alt uskadt igjen.

Fra Regentsen og Skidenstræde væltede Ilden sig omtrent 
Kl. 4 ud over Kjøbmagergaden1); først blev Klokker Søren 
Mathiesens Hus angrebet, saa at Rundekirke allerede Kl. 5

De hurtigste Fremskridt gjorde Ilden denne Dag og Aften fra Nørre
gaden henad Volden, saa at den naaede Kongens Have samtidig med at 
den gjennem Kannikestræde og Skindergade havde naaet Kjøbmagergade.
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var begyndt at brænde for Alvor. Selve Taarnet brændte ikke, 
eftersom det er lutter Mur, men alt som var af Træ paa det 
brændte, alle de astronomiske Instrumenter ødelagdes, tubi og 
globi; mange af dem lade sig vanskelig erstatte slige som de 
havdes fra de lærde Mathematikeres T. Brahes og Ole Rø
mers Haand. Den ene af globi trillede ud mod Jerngitteret, 
op ad hvilket Ilden om Natten, mens Taarnet brændte, syntes 
at syde som kogende Vand op mod Kjedlens Rand. Biblio- 
theket brændte indenfor, længe førend Ilden trængte ud gjen- 
nem Taget, hvad den vel har gjort omtrent Kl. 10 eller lidt 
før, thi Kl. 12 stod detalt i lys Lue. Præsten til Rundetaarn, 
Prof. Anchersen, lod bringe det Meste af sit ind i Kirken, 
hvor det saa brændte.

Kl. 12 om Natten havde Ilden grebet om sig lige til Got- 
tersgaden og mod Volden lige til Nørregade. Ved den Tid 
blev den calvinske Kirke ødelagt af Ilden, men hele Indheg
ningen og Gitterværket omkring Kongens Have blev nedrevet. 
Man gik da i stor Frygt for Rosenborg Slot.

Morgenen i Forveien, om Torsdagen Kl. 8, brændte Grev 
Knuths Gaard, som laa i Gottersgaden neden for Calvinist- 
kirken. Ilden brød ogsaa ud i lille Kjøbmagergaden (omtrent 
Kl. 9) og sneg sig gjennem Kjælderne under tre Huse og slog 
saa op gjennem det tredie. Saaledes brød Ilden ud flere 
Steder paa den forunderligste Maade. Ilden fængede ogsaa i 
noget Hø oppe paa Voldene ved Nørreport samme Dags Aften, 
uden dog at gjøre nogen Skade.

Denne Torsdag Morgen vare mange Mennesker stimlede 
sammen ved Nørreport med sine Eiendele. Men Commandanten 
og de under hans Befaling staaende vagthavende Soldater for
bød Folk, som vilde bjerge deres Gods, at bringe det op paa 
Voldene. Commandanten hug løs paa somme. Prindsen red 
et kort Stykke bag ved ham og fik dette at se, og huede det 
ham ilde; gav han saa enhver Lov til at bjerge sig, paa hvad 
Maade han bedst kunde, og derved blev det.

Nu staar der tilbage at berette om den Fremgang, Ilden

Fra Volden skred den saa nedad Gottersgaden, thi da slog Vinden om 
til Nord; denne Ildens rasende Hurtighed bevirkedes ved den voldsomme 
Storm, som imidlertid sagtnedes, da Vinden slog om til Nord.
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gjorde samme Torsdag til den modsatte Side ned imod Stran
den. Tidlig om Dagen brændte Raadhuset, om det end laa 
isoleret, samt Vaisenhuset og Smaagaderne mellem det og 
Vestergade. Dette gik for sig omtrent ved den Tid Vor Frue 
Kirke begyndte at brænde, men fra den forplantedes Ilden 
øieblikkelig ned ad mod Vimmelskaftet. Paa Raadhuset laa 
der mange Penge, som baade var Stadens, Kongens og Umyn
diges; om disse Penge hed det, at de vare alle ihob brændte, 
men der var ogsaa mange Rygter i Omløb og megen Mistanke, 
Raadbuskjælderen halv sank sammen da Raadhuset faldt. Ilden 
skred ikke fuldt saa rask frem den Vei ned ad Torvet lige 
ned til Stranden, som den anden Vei ud mod Gottersgaden; 
thi her gik den for Vinden, hist derimod næsten mod Vinden 
og noget til Siden, dog gjorde den stadige Fremskridt ogsaa 
ned mod Stranden, i en overveiende skraa Retning fra Kirken, 
til Skindergaden, Ulfeldts Plads1), Klosterstræde, saa at der var 
Ilden begyndt at rase Kl. 4 om Efterm., men Løvstrædet med 
begge Hellig-Geiststræder omtrent Kl. 6. Ildens Fremskridt 
i denne Retning begunstigedes ved at Vinden dreiede sig 
denne Aften stundom mod Nord, stundom til Vest. Da brændte 
ogsaa Hellig-Geistes-Kirke omtr. Kl. 8 om Aftenen, ved hvilken 
TidTaarnet faldt; det var de derværende Klokkers sidste Sang: 
»Vreden din afvend Herre Gud af Naade«. Præsten til denne 
Kirke, Mag. Tommerup, en af de rigeste Præster i Ryen, 
inden han steg i Karethen, hvormed han kjørte bort, efter at 
have ført sine andre Sager i Sikkerhed, bragte alle sine 
Penge ind i Kirken, hvor de brændte; havde han saa kun 
Lidet tilbage.

Denne Nat stod hele Strækningen fra Vesterport ud til 
Gottersgaden i lys Lue, og fra Nørreport nedad mod Vimmel
skaftet og Amagertorv. Kun Hjørnet mellem Nørregade og 
Vestergade, som Ilden den foregaaende Nat havde skaanet, 
stod nu afskaaret som en smal Længe.

Ilden havde det mest rødlige Skiær over de grundmurede

x) Som et Bevis paa Ildens Virksomhed kan mærkes, at fra Stenstøtten 
paa Ulfelds Plads, som var lav og langt fra alle Bygninger, er der 
sprukne nogle Bogstaver (sc. f.... deren) og det endda paa den Side, 
som vendte fra Ilden.
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Bygninger. Midt om Natten var Vindens Retning meget ustadig, 
men henimod Fredag Morgen slog den om mod Nord, hvorved 
Ilden førtes ned mod Stranden.

Fredagmorgen omtrent Kl. 8 brændte Raadhusstrædet tværs
overfor Vandkunsten, derefter Kompagnistræde med Læderstræde. 
Om Aftenen mellem 6 og 7 brændte de nederste Huse ved Stran
den paa Hjørnet af Knabrostrædet lige ned til Veierhuset. 
Gik Folk da i stor Frygt for Slottet; derfor bredte man vaade 
Seilduge paa Bygningerne paa den modsatte Side af Stranden, 
og oversprøitede dem ideligen, for at Ilden ikke skulde kunne 
fænge i 3em.

Denne Dag brændte Kjøbmagergadens nederste Del paa 
begge Sider, samt Pilestræde og Myntergade. Ilden holdt sig 
til de samme Steder som den foregaaende Nat, men længere 
ud paa Natten greb den videre om sig nedad mod Stranden, 
og langs den lige til Hyskentræde og Veierhuset; mellem Kjøb- 
mager- og Gottersgaden lige til Regnegade, indtil den længere 
ud paa Natten blev slukket alle disse Sieder.

Nicolai Kirken svævede denne Nat i Fare; efter Klokkerens 
Sigende var Varmen saa stærk der, at Kobberet i Taarnet paa 
sine Steder begyndte at smelte. Alle Folk, som boede overfor 
Stranden søgte da at bringe deres Gods i Sikkerhed. Denne 
Dag udbrød Ilden i 6 forskjellige Steder, i Adelgaden, hos en 
Bager i Borgergaden, i Toldbodgaden o. s. v., thi de flyvende 
Gnister slog an flere Steder.

Under denne Forvirring og Raadvildhed flyttede Mange ind, 
hvor andre var flyttede ud, thi ingen vidste, hvor han skulde 
søge hen. Somme flyttede ud paa Amager, andre ud paa 
Christianshavn, somme ud paa Voldene, hvor de saa laa fra 
to til fire Døgn under aaben Himmel; somme i Kongens Have, 
saavidt de kunde skaffe sig Plads. De som kunde, flyttede ud 
paa Landet, men der blev snart overfyldt, men saavel de sjæl
landske Bønder, som Amagerbønderne vare saa lave Karle, at 
de ikke vilde flytte Folks Gods undtagen for ublu Betaling; 
somme vare endog saa slige Niddinger, at de foretrak at kjøre 
bort med tomme Vogne. Under Ildebranden gik det i Reglen 
saaledes, at man ikke kunde faa en Kasse flyttet, med mindre 
man betalte to Gange saameget, som det sædvanlige. Om de 
al Grændse overstigende Tyverier vil jeg nu aldeles ikke tale. 

Danske Samlinger. II.
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Folk besmykkede deres Færd ved at sige: »Ellers var det jo 
tabt, kun en Fode for Ilden; bedre er, at Nogen har Nytte af 
det end Ingen.« Alle anraabte om Hjælp, men Ingen indlod 
sig paa at yde Hjælpen undtagen paa ublue Vilkaar; hyppig fik 
man endog ubetinget Afslag. Man havde her rig Ledighed til 
at anstille Sammenligning mellem redelige og uredelige Folk, 
af hvilke sidste der forøvrigt ikke fandtes ret mange. Her vil 
jeg slet ikke omtale, hvilken Nød og Elendighed, der dengang 
var paa Færde. Mad var der ingen Steder at faa, end ikke for 
mangedobbelt Betaling, thi selv om Folk havde Mad, saa vilde 
de ikke ud med den af Frygt for yderligere Mangel og Nød. 
Præsterne og andre Folk, som havde Raad dertil, toge ud paa 
Amager, og opholdt sig der, indtil Ilden blev dæmpet. Ingen 
Steder syntes En han kunde være tryg. Folk i den øvre Del 
af Byen flyttede for det meste ud paa Voldene, nogle ud paa 
Skibe, de i den nedre Del af Byen, baade de, som bode ved 
Stranden, Nyhavn, Nyboder og Store Kongens-Gade, flyttede 
næsten alle ud paa Skibe.

Om hvordan Ilden blev dæmpet.
Natten efter Fredagen truede Ilden den Del af Byen, der 

var levnet, og indsaae da Folk nu, at ingen Anstrengelse var 
at spare. Generalmajor Arnholt (som nu er forflyttet til 
Rendsborg, hvor han er Commandant) bavde Commandoen paa 
Kjøbmagergaden over Fodgarden, som gik meget mandig frem 
og fik Bugt med Ilden der; Stadts-Adjutant Barfod fik Bugt 
med Ilden i Gottersgaden, hvor han fik sin egen Gaard bjerget 
paa den Maade, at han lod alle de tilstødende Gaarde nedrive. 
Generalmajor Staffeldt fik paa samme Vis sin Gaard reddet i 
Pilestræde. Men da Ilden tidlig om Natten var kommen til 
Hyskenstrædet, som er det nærmeste ved Høibrostræde, hvor 
en hovedrig Kræmmer boede, traf det sig, at Kongen var der 
i Nærheden tilhest. Kræmmeren løb hen til ham og sagde, at 
hvis hans Hus brændte, saa vilde Nicolai Kirke øiensynlig blive 
ødelagt og hele Resten af Byen. Man skulde derfor øieblikkelig 
anstrænge sig til det Yderste. Kongen dreiede Hesten, red 
skyndsomst over til Slottet, og beordrede Lieutenanten med 
Slotsvagten hen til hint Sted; der rev de ned og modstod Ilden, 
hjulpne af 200 Matroser, som under Livsstraf vare beordrede
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derhen. Fredag Middag og Eftermiddag førte Prindsen Com- 
mandoen ved Stranden til ned mod Veierhuset; Folk stod der 
ved Stranden saa tæt som en Mur; blev Vandet fra Stranden 
rakt fra Haand til Haand; vaade Seilduge bleve ogsaa bredte 
over Husene. Til dette Arbeide blev Enhver taget uden al Per
sons Anseelse. Saalunde blev det muligt at faae Ilden dæmpet 
til den følgende Nat, saa at den ei kunde brede sig videre — 
dog end ikke herved havde det været muligt at faa Bugt med 
Ilden, hvis ikke Gud med det samme havde standset Stormen. 
Nu var den største Del af det gamle Kjøbenhavn brændt. Nogle 
vare bievne indebrændte, men mange kom til Skade og bleve 
farlig forbrændte af Brandfolkene. Efter hvad der fortaltes, 
omkom 19 i Ilden i Klareboderne.

Man siger, at der i denne Ildebrand er brændt 60 eller 
61 Gader, 1700 Vaaningshuse; blandt disse 1700 Huse, 500 
Gaarde med Porte, sex Bogtrykkerier. Her i Byen var der før 
Ildebranden 82 Bryggere, nu er der kun 22 tilbage. Nogles 
Mening er, at Ildebranden har ødelagt til en Værdi af 3 Mil
lioner; det var nemlig Byens Kjærne, der brændte; der boede 
ogsaa de fleste Ilaandværksfolk.

Ildebranden varede 60 Timer (5 halve Etmaal).

Nogle af Kongens Anordninger efter Ildebranden.
Natten før Løverdagen (d. 23) blev som førommeldt Ilden 

for det meste dæmpet ved Stranden og paa Kjøbmagergaden 
ved Fodgardens kraftige Hjælp; (vide i Kjældere holdt imid
lertid Ilden sig skjult og ulmede paa sine Steder indtil ved 
Juletid). Løverdag Morgen bleve Portene aabnede, thi en 
Mængde Folk, som havde faaet sine Sager brændte, kunde nu 
ikke længer holde ud at overnatte under aaben Himmel, og 
Husrum kunde langt fra alle faa i den levnede Deel af Byen, 
hvorfor man var nødt til at give dem Tilladelse til at flytte ud 
paa Landet; men hverken de Overordnede eller Befalings- 
mændene havde endnu besindet sig paa at gjøre nogen An
stalt for at hjælpe Folket i dets Nød.

Løverdagen d. 23. lod Kongen i sin Overværelse i Kon
gens Have uddele Brød og 01 til de Fattige.

D. 24. turde ingen komme i Slotskirken uden høie Stands
personer, medmindre de havde løst Kort.

6*
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D. 25. blev kundgjort, at Bagerne ikke maatte bage uden 
godt Rugbrød, ingen fine Brød eller Bagværk. Forstanderen 
for Qvæsthuset klagede herover paa de Syges Vegne; blev da 
disses Bager fritaget for at overholde ovennævnte Paalæg. Som 
Følge heraf fritog de andre sig selv derfra. Bønderne paa 
Landet blev det tilladt at bage Brød, føre det ind til Byen og 
sælge det; denne Tilladelse havde de til Jul. Bryggerne bryg
gede kun *2 Dalers eller 7 Marks 01.

Brændevinsbrænderne blev det ei tilladt at brænde Brændevin 
førend Midten af December. Deres Pander bleve forinden nøie 
eftersete.

Om Mordbrænder-Rygterne.
1 disse Dage talte Folk meget om Mordbrændere, som 

skulde være her i Byen. Nogle mente, at det var paa Ham
borgernes Foranstaltning. Man sagde, at de hemmelig havde 
underkjøbt en høitstaaende Person her i Byen til at brænde 
den af, og tilbudt ham en Tønde Guld for ethvert Hjørne eller 
Fjerdedel af Byen, som blev brændt; af denne skulde saa alle 
de andre Brandstiftere være udsendte. Dette skulde være en 
Hævn for det ifjor1) udstedte Forbud mod Pengehandel med 
dem. Som Bevis herfor nævnede man Breve, som skulde være 
bievne fundne hos en Hamborger ude paa Christianshavn, 
skrevne til ham af hans Kone, hvori hun fraraadede dette, item 
at en Capitain i Søetaten den 28. Oct. var bleven tagen med 
samt nogle Breve; denne havde ogsaa den foregaaende Som
mer været i Hamborg.

D. 24. stak en dansk Grenader (efter Sigende) Ild paa 
Schwalbergaarden, som er i Nærheden af Nicolai Kirke; Prindsen 
i Følge med flere Andre satte efter ham og fangede ham egen
hændig paa Hallandsaas.

D. 25. blev i Store Kongens-Gade en Kone og en Dreng 
af Nicolai Skole tagne, som havde villet lave sig et Fyrværkeri 
af Uld, Tjære og Svovl; endvidere en, som vilde flygte ud

*) Ifølge Forordningen af 10. December 1726 og 12. December 1727 blev 
Handel nied Hamborgerne forbudt, »saasom de ei have villet tage mod 
den danske Mynt for fuld Vægt.« Sml. Forordn, af 20. og 21. Febr. 
1727. — Forbudet hævedes ved Forordn, af 3. Juli 1736. U. A.



85

gjennem Østerport og bekjendte, at han havde stukket Ild paa 
5 Huse. D. 26. blev en, som ikke lod til at være af simpel 
Stand, ført til Hovedvagten ved Nørreport paa Grund af Mis
tanke. Dagen i Forveien fik en Pige for en slet Daler en 
Amagerbonde til at kjøre med hende fra Amagerport ind i Byen. 
I Store Kongensgade ved Rheder Blichfelds Gaard raaber hun 
paa, at de have Ilden lige over deres Hoveder. Nogle af hans 
Folk bleve angste, men eftersom han selv vidste, at det var 
Løgn, blev han vred, og bød Pigen gaa bort. Man ved ei, 
om Pigen havde til Hensigt, at faa Folkene til at gaa bort, for 
derefter at kunne stikke Ild paa Huset, eller for at faa Ledig
hed til at stjæle. Den 27. blev der efter Sigende 36 Personer 
arresterede, men de Fleste bleve ved de over dem afholdte 
Forhør befundne uskyldige. Folk vare saaledes som halvøre; 
man vilde have nogen til at skyde Skylden paa, men hvem — 
det vidste man ikke.

Andre skjød Skylden paa Jøderne og sagde, at de paa 
denne Maade havde villet lønne den Umage, man sidstafvigte 
Sommer havde gjort sig for at christne dem; de skulde ogsaa 
have anstiftet den Ild, som i Æfteraaret opkom i Roskilde. 
Den 29. bleve, efter Sigende, 11 af dem tagne i Forhør, og 
to af dem lagte paa Pinebænken, uden dog at bekjende Noget. 
I sig selv er det ogsaa høist urimeligt, at de skulde have til
sigtet en Ødelæggelse af Byen, eftersom de ligesaavel som 
Andre havde her baade Huse og Gods.

Nogle skjøde Skylden paa Folk, der vare yderlig forgjældede, 
for at Skyldherrerne ei kunde afkræve dem Noget, naar Alt 
hvad de eiede var brændt. Dette kunde muligvis have størst 
Rimelighed for sig. Men alle disse Gisninger tabte sig lidt 
efter, og al den megen Talen derom har vel aldrig været An
det end en grundløs Snakken hen i Taaget, skjøndt ikke saa 
urimelig endda, især for de Sidstes Vedkommende; man sagde 
nemlig, at Kongen havde forbudt nogen Skyldherre at indkræve 
sin Gjæld fra dem, der havde tabt ved Ildebranden førend om 
et Aar. Ved denne Tid opførte Folk sig saaledes, at man her 
skulde have taget dem for gale; de saae Ildløs saa at sige 
allevegne, glimtede der Noget paa et Hustag, eller saas der 
Lys indenfor et Vindue, saa var det nok til at gjøre en Ilde
brand deraf.
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Kongens Mildhed mod de Fattige og 
Folkets Bortreise.

Den 23. lod Kongen, saaledes som før er omtalt, give Øl 
og Brød til de Fattige.

Den 26. blev det kundgjort, at Folk skulde have fri Bopæl 
i de nærmeste Landsbyer indtil videre, og fri Skyds til dem. 
406 Fattige bleve i disse Dage kjørte bort i de kongelige 
Vogne. Somme af dem fik Reisepenge. Nogen Tid efter fik 
de Fattige Tilhold om at gaa hjem, hver til sit Forsørgelses
sted. Der blev ligeledes draget Omsorg for dem i Silkehuset. 
Fattige Folk, som før havde havt Bopæl i Byen, fik denne 
Vinter, da de vare husvilde, Fribolig paa Frederiksberg. Den 
samme Dag blev det ogsaa kundgjort, at Enhver, som gjorde 
sig skyldig i Tyveri, eller fandtes i uhjemlet Besiddelse af Noget, 
skulde uden al Naade blive fæstet op. Løverdagsmorgenen 
(den første Dag Portene bleve aabnede) kjørte Mange ud med 
Vogne fulde af Kister, Kakkelovne og Gods, som før enten 
vare skindfattige Betlere, eller hjemløse Løsgængersker. En 
Lieutenant stjal til 1000 Rdl. i Guld og Sølv — Livsstraffen 
blev ham eftergivet. Somme af Soldaterne røvede lige for 
Folks Øine. Alt, hvortil der ingen Eiere fandtes, blev baaret 
op til Comediehuset, hvor Folk saa havde Adgang til det. Mange 
af Tyvene bleve efterhaanden opdagede; bleve nogle af dem 
brændemærkede, somme kom paa Bremerholm.

Samme Dag red Kongen selv hen ad Voldene og lod ud
dele til de Fattige 500 Rdl. i hele og halve Kroner. 1 Kon
gens Have blev der ligeledes uddelt 4 Vogne 01 og 3 Vogne 
Brød og 12 Skilling til hver, som ikke fik noget af det Andet; 
det fik Soldaterne.

En Kone fødte Barn ude paa Voldene lige i Slutningen af 
Ildebranden, til hende sendte Dronningen 6 Rdl.

Borgerne og de fleste, som kunde, flyttede snarest muligt 
ud paa Landet, men det varede ei ret længe, inden der blev 
overfyldt. Somme maatte da fortrække over til Fyen, andre til 
Jylland, somme endogsaa til Norge. Man sagde, at forvist 700 
Borgere vare reiste bort; Nogle sige, at i alt vare 30,000 Mand 
tagne fra Byen.

Den 27. blev al Accise ophævet for nogle Dage, ligeledes 
tilladt at male frit, uden at melde Navne til Borgemesteren.
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Man havde gjort sine Indkjøb til Vinteren; men Vinteren be
gyndte tidlig med Strenghed, derfor led mange Nød.

Forskjellige Forholdsregler, Anordninger 
og Planer.

Borgerne stode nu Vagt som Soldater, saaledes gik det 
5—6 Uger, hver Mand hver femte Dag. Nogle Regimenter af 
Soldaterne bleve trukne ud af Byen og fordelte paa Landet.

Commandanten fik efter Branden en saadan Angst i Livet, 
at han ikke turde lade sig se, — men af denne Vaande blev 
han befriet ved et eller andet Slags Svogerskab. Man troede, 
at det vilde være gaaet mange ligervis, hvis de vare bievne 
dragne til Ansvar.

Nogen Tid efter skaffede Politimesteren sig Attest paa, at 
han ikke havde drukket sig fuld i Raadmand Fielsteds Hus. 
Længe efter Ildebranden bleve Brandfolkene indstævnede, og saa 
bleve de for Skins Skyld underkastede et skarpt Forhør om, 
hvor Enhver havde havt Post, ved hvilken Sprøite han havde 
staaet, hvad han havde udrettet den Nat og de følgende Dage. 
Herefter bleve Politibetjentene saa rappe til at indfinde sig, 
hvorsomhelst der var Ildløs, at de ikke, som før havde været 
deres Skik, ventede paa, at de kunde faa Heste fra Vogn- 
mændene; men nu løb de tilfods i al Skyndsomhed.

Den 8. og 9. November blev Enhver optegnet i hvert en
kelt Hus; skulde Enhver opgive sit fulde Navn, om han var 
Logerende, hvad Profession han havde, etc. Dette, sagde man, 
var foraarsaget ved en Mistanke, der var opstaaet i Anledning 
af et Fyrtøi, der blev fundet Dagen i Forveien i Prindsens Gaard.

De Anordninger udgik, at enhver Husherre skulde paase, 
at Lys og Ild blev slukket i hans Hus; den skulde komme paa 
Bremerholm, som foranledigede Ildløsen, saaledes som det i 
November hændte en Pige, der havde klinet et Lys fast til et 
Bord og var sovet ind fra det; men i Nærheden af Lyset var 
der Linned paa Bordet, hvori Ilden fængede. Manden blev sat 
i Slutteriet, men Pigen i Børnehuset. St. Thorlaci Dag opstod 
der lid i Skorstenen i Prindsens Gaard. Skorstensfeieren havde 
foregivet nylig at have renset den; han blev desaarsag sendt 
paa Bremerholm.

Sprøiterne holdtes i Beredskab ved Stranden og paa Ho-
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vedvagterne. Tiltrods for al denne Forsigtighed var der dog 
Ildløs flere forskjellige Steder i Byen, som hos Conferentsraad 
Piess og flere Steder, uden dog at anrette synderlig Skade. 
Der var Ildløs i Cancelliet Dagen før Helligtrekongersdag, og 
mange mindre ubetydelige Udløse.

Den 3. December blev der paabudt dobbelt Lygte- og 
Sprøite-Skat, som skulde betales før hver Jul og Paaske — der 
hvor Folk før betalte 7 Mk. betalte man nu 14 Mk.; Vægter
pengene bleve ogsaa fordoblede. Derefter blev det paabudt, at 
Enhver skulde rydeliggjøre den Plads, hvor hans Sted var 
brændt. Man raadslog nu om Byens Gjenopbyggelse; alle Huse 
skulde være grundmurede — dette blev senere indskrænket. 
Kirkerne skulde staa frit. Gaderne skulde lægges lige og meget 
bredere end før. De skulde ogsaa faa nye Navne. Hvor En 
taber Grund faar han den andetsteds. Der førtes Disputer om 
Kjælderne under Husene, hvis Byen skulde opføres hurtig. 
Ligervis om Grundejernes Ret til de afbrændte Huse; item om 
paa hvilke Betingelser Tømmermænd og Murmestere skulde 
arbeide, samt hvordan og hvor høie Husene skulde bygges 
m. m. — Fortolkningen af den Forordning, som paabød Brand
skatten, blev et meget omstridt Emne.

Det blev fortalt, at Kongen vilde erstatte Folk de Huse, 
som man havde set sig nødt til at nedrive for at standse liden. — 
De 32’s Collection for at stifte en Kasse for de Fattige, som 
havde lidt ved Ildebranden, gik overstyr paa Grev Laur vig s 
Anstiftelse, da den ikke havde nogen kongelig Anordning at støtte 
sig til. Conferentsraad PI es s alene gav Noget, Geheimeraad 
Lerche lovede at give, hvis Andre gav.

Man siger, at Kongen af Preussen1) paabød at gjøre en 
Collect i hans Rige af frivillige Gaver, for deraf at stifte en 
Kasse til Kjøbenhavnernes Bedste. Det samme fortælles fra 
England. — Hvad der er sikkert er, at Tydskerne2) have givet 
Noget til Opbyggelsen af den tydske Kirke.

’) I Hamb. Correspond. 1728 meddeles fra Kjøbenhavn d. 27. Novb , at 
Kongen af Preussen har ved sin Gesandt tilladt, at der maa hentes 
Tømmer fra Pommern og andet Materiale fra Preussen uden Told og 
andre Afgifter. U. A.

2) Smst. 1729, skrives fra Kjøbenhavn d. 29. Januar, at Hamborgerne 
skal have samlet 6000 Rdl. til den afbrændte tydske Kirkes Opbyggelse.

U. A.
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Om hvad Præster, Professorer og Studenter 
fik til Underhold.

Foruden det, som før er meldt om Kongens Gave til de 
Fattige, gav han Biskoppen 1000 Rdl. Biskoppen eiede i For- 
veien, alt iberegnet, omtrent 1000 Rdl. Provst, Høimessepræst, 
til Vor Fruekirke, Mag. Martin Reinberg gav han 1000 Rdl., 
hvoraf denne strax gav 100 Rdl. til de Fattige. Mag. Schreiber, 
Høimessepræst til tydske Kirke, 1000 Rdl., hvoraf denne ud
delte en stor Del til de Fattige , saaledes som det var hans 
Skik. Professor Ane hers en til Rundekirke 1000 Rdl. Hvor- 
meget Kapellanerne fik, ved jeg ikke, jeg tror det var 200 Rdl.

Sogneinddelingen var følgende: Vorfruesogn lagdes til 
Nicolaikirke, Helliggeistes og tydske Kirke til Holmens, og 
Trinitatis til Garnisons. Præsterne skulde prædike skiftevis; 
Oflrene skulde de nyde efter Forordning af 3. Nov. d. A.

Den 8. Nov. gav Kongen 200 Rdl. til hver af Profes
sorerne.

Studenterne ventede endnu; dog kom der en Befaling fra 
Kongen til at Facultas theologica skulde resolvere, hvormeget 
Enhver skulde bekomme; dette var tidlig i November. Biskop
pen, Dr. II. Bartholin, Lintrup og Steenbuch skulde 
afgjøre dette. De undskyldte sig med, at Studenterne daglig 
reiste hjem, saa at de ei vidste, hvor mange der bleve tilbage. 
Desuden var Doctoren en Tid ude paa Landet. Alle de Stu
denter, som kunde, reiste hjem. Paa Regentsen blev omtrent 
48 Studenter tilbage som Ligbærere. De fleste af dem laa ude 
i Byen. I ethvert af de 4 Kammere paa Regentsen, som lev
nedes af Ilden, boede der 4.

Etatsraad Ben tzen, som boer i Pilestræde, paatog sig at 
sørge for 10 Studenter til Paaske. Enhver af dem giver ban for 
Ugen 3 Mk. og 8 Pund Brød. Den 9. December fik de deres 
første Portion.

Den 18. December fik endelig de Studenter, som boe paa 
Klosteret, deres Kostpenge, 4 Mk. hver til Ugen. Klosterprovsten 
Nannestad uddeler dem.

Saa er Aaret tilende.


