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DET ÆLDSTE KØBENHAVN. II.1)
AF A. D. JØRGENSEN.

\ or kundskab om hovedstadens historiske og topografiske 

forhold i middelalderen er i løbet af de sidste år bleven i 
høj grad forøget og klaret ved det af Dr. O. Niels-en ud
givne »Københavns Diplomatarium« og denne forfatters derpå 
byggede undersøgelser; hans bog om »København i middel
alderen« er sikkert et af de mest fortjenstfulde særskrifter, 
som vor nyere literatur har at opvise, det indeholder en 
overvældende mængde af enkelte oplysninger og det har 
givet granskningen af det emne, som det behandler, et helt 
nyt grundlag.

Det er let forklarligt, at en forfatter, der har samlet 
så mange ting og så møjsommeligt har eftersporet fortolk
ningen af hvert aktstykke, tillige har været tilbøjelig til 
overalt at gå på egen hånd og med en vis mistillid at holde 
fremmede synspunkter ude fra sine overvejelser. Han har 
derved opnået at arbejde med større sikkerhed og at samle 
alle enkeltheder om den opfattelse, som fra først af har 
ledet hans undersøgelse; helheden må så tale for sig selv.

Nærværende forfatter må dog også se sagen fra et andet 
synspunkt. Allerede kort efter fremkomsten af Dr. Nielsens 
første behandling af de herhen hørende forhold og udgivelsen 
af de ældre aktstykker anså jeg det for hensigtsmæssigt at

J) Sml. Årbøger 1872; også udkommen i særtryk.
Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1877. 18
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stille disse i en anden belysning og at fremdrage tvivlsmål 
mod den almindelige opfattelse af stadens ældste udviklings
historie, som jeg troede det nødvendigt at tage hensyn til 
under den fortsatte granskning af det bestandig voxende 
stof. Flere af disse indvendinger har nu senere vist sig at 
være uden tilstrækkelig grund; det er lykkedes Dr. Nielsen 
at fastholde og godtgøre sandsynligheden af en oprindelig 
bymark, og hvad jeg havde fremført derimod, vil nu være 
uden værd; men hvad der for mig er hovedsagen, selve 
stadens ældste forhold, er neppe kommen til sin ret i for
fatterens senere overvejelser. Vel er nemlig flere af de 
punkter, som jeg havde fremdraget, gåede over i Dr. N.*s 
fremstilling, fordi hans undersøgelser stadfæstede deres 
rigtighed, men den grundopfattelse af stadens ældste forhold, 
som blev resultatet af mine betragtninger, har den ærede 
forfatter dog så lidt kunnet gå ind på, at han ikke blot har 
overset, hvad der måtte tale for den i den sammenfattende 
fremstilling af det hele emne, men også bar forkastet dens 
hovedled, som de var fremsatte i min afhandling i Arbøgerne, 
på grundlag af en ofte meget svag bevisførelse. Det skal 
derfor være hensigten med de følgende bemærkninger, dels 
at imødegå Dr. N.’s indvendinger mod den af mig fremsatte 
hovedpåstand, dels at fremføre nye, og som jeg antager 
fyldestgørende beviser for dens rigtighed.

Dr. N. går ud fra den (ældre) forudsætning, at Frue 
kirke og Gammeltorv er købstadens oprindelige midpunkt; 
her skal den landsby Havn, som Absalon fik overdraget af 
kongen og som han befæstede og gjorde til en stad, have 
ligget. På den flade strand foran landsbyen havde der fra 
arilds tid til visse tider af året været rejst købmands7 og 
fiskerboder, således som forholdet senere var f. ex. ved 
Dragør; dette gav stedet navnet Købmanne-Havn.

Imod denne opfattelse har jeg søgt at gøre gældende, 
at der alt var en købing og et fast hus til, før Absalon 
fik stedet; at denne købing lå ved stranden og på det nær-
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meste svarede til den del af den senere by, som endnu 
200 år efter nævnes som en særegen gruppe grunde og 
gårde, der betaler jordskyld til biskoppen; at den i det 
14. århundrede forekommende Østregård (Vingården) var 
dens oprindelige borg mod søen, jorddrottens hus; at navnet 
Gamlebode-havn, som jeg stedfæstede ved denne gård, tydede 
på et sådant ældre midpunkt for handelen netop på dette 
strøg, og at havnen både dengang og længe efter kun bestod 
i farvandet indenfor slotsholmen.

De nøjagtige efterforskninger, som Dr. N. har anstillet 
om ethvert af disse punkter, har bragt stadfæstelse på flere 
af dem; Østregård og Gamlebode-havn har vist sig rigtig sted
fæstede, og om havnens udstrækning kan der nu ikke mere være 
nogen tvivl. Anderledes stiller det sig med jordskyld-kvarteret.

I min afhandling var der gjort opmærksom på tre for
skellige ytringer i kilderne, som tilsammen gjorde det utvivl
somt, at biskoppen var grundejer og indbyggerne hans arve
fæstere i »gaderne ved stranden« (Arbøger 1872, s. 258 f.); 
herom er der nu heller ingen uenighed. Men Dr. N. er 
ikke tilbøjelig til at tillægge denne omstændighed nogen 
særlig vægt, han fortolker jordskylden som en ældre bod
gæld af markedsgæsterne, og han mener, at disse »gader 
ved stranden« indtager en forsvindende del af byens grund.

Lad os begynde med det sidste. Jordebogen fra slut
ningen af det 14. århundrede opregner 135 grunde, af hvilke 
der betaltes jordskyld, det er omtrent en fjerdedel af hele 
byen. Hvor disse grunde nu end har ligget, så er deres 
tilværelse jo uomtvistet, og det vilde være at vende op og 
ned paa alt, om man vilde bortræsonnere dem ved først at 
vise, hvor de må søges, og dernæst at komme til det 
resultat, at dér kan de ikke have ligget, fordi der dér var 
vand. Dr. N. har på dette punkt tillagt sine exakte på
visninger af lokaliteter for stor betydning. For at udfinde, 
hvor stranden har været i Absalons tid, bruger han de 
ældre lokal beskrivelsers naive argumenter fra fundne både 

18*
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i husenes grund, ret som om nogen vidste, at disse både 
er nedlagte i opfyldingen på deres oprindelige plads, og 
hvis dette var tilfældet, om denne plads da var den de 
plejede at indtage i vandet eller mens de lå på land, og hvis 
det endelig var deres plads i vandet, om de da er nedlagte 
dér i Absalons tid eller årtusinder tilforn. Det kan endda gå 
med bådene under nr. 4 i Rådhusstræde og nr. 11 i Badstu- 
stræde, men hvad skal vi gøre ved den i Trinitatis kirkes 
grund? og hvad skal det hjælpe os til forståelse af for
holdene i Absalons tid at få underretning om en stenbro 
under Købmagergade, hvis tilblivelse ligger forud for flere 
fods hævning af hele jordsmonnet?1) Dr. N. har dog selv 
tildels lagt mærke til den modsigelse, hvori han er kommen 
med kildernes udsagn. Medens han i sine »Undersøgelser 
om Københavns ældste forhold« (Danske samlinger, II. række 
IV 234-50), som var den videnskabelige forløber for bogen 
om »København i middelalderen«, kun havde plads for nogle 
få huse i jordskyld-kvarteret: »Gaderne ved stranden har 
således kun været de små korte Badstu- og Hyskenstræde, 
der næsten kun har været bagbygninger til gårdene på 
søndre side af Vimmelskaftet«, — så indskyder han i selve 
bogen de meget sigende ord: »grundene langs stranden 
og de små korte« o. s. v.; thi det var selvfølgelig især den 
sluttede husrække langs vandet, der gav dette kvarter sin 
betydning. Jordskyld-kvarteret har i virkeligheden i året 
1373 lige så mange grunde som f. ex. Nikolajsogn i Flens
borg efter jordebogen 1436, og dette indeholder dog et stort 
torv med gader til alle himmelegne; til de 135 grunde 
svarer vel også mindst et indbyggerantal af 1000 mennesker. 
Men vi vil foreløbig opsætte at gå nærmere ind på dets 
grænser og oprindelige dele.

Den éngang for alle fastsatte jordskyld (12 penninge, 
én sterling) er en arvefæsteafgift af gårdens bruger til dens

x) Kbhvn. i middelalderen, s. 16 f. 52. 57 f.
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ejer, og den har en væsenlig anden karakter end en bod
gæld i markedstiden. Vore kilder har ingen antydning af 
en ældre bodgæld, der er fra først af (i stadsretten 1254) 
kun tale om en jordskyld til biskoppen, og det bliver altid 
en meget dristig hypothes at henføre denne til en bodgæld; 
jordskylden er en almindelig bekendt afgift i købstæderne, 
men »burskuddet« træffes så godt som aldrig udenfor torve 
og markedspladser i de allerede fuldt indrettede byer1). 
Skulde vi altså antage en sådan udvikling her i København 
indenfor de tidsgrænser, der her kan være tale om, måtte 
vi forlange, at der kunde eftervises spor deraf i de bevarede 
aktstykker; men intet sådant er fundet.

Det er imidlertid en selvfølge, at tilværelsen af en 
sådan bydel, der står i et særligt forhold til stedets herre, 
endnu ikke beviser noget med hensyn til dens ælde; det er 
da også kun som et yderligere sandsynlighedsbevis for en 
ældre stads tilværelse og som et middel til at udfinde dennes 
omtrentlige omfang at jeg i min afhandling fremførte, hvad 
der stod i forbindelse med jordskylden; formodningen måtte 
formentlig alt af andre grunde være for selve tilværelsen og 
beliggenheden. Jeg skal nu hertil føje et nyt og vægtigt 
argument, der neppe vil lade nogen tvivl tilbage om hypo- 
thesens rigtighed.

Der er som bekendt blandt vore få aktstykker fra 
stadens ældste tid opbevaret et brev af erkebiskop Absalon, 
hvorved denne stadfæster Københavns sognemænds tiende
ydelse til Vor Fruekirke. Dr. H. Rørdam, der har indlagt 
sig så store fortjenester af stadens kirkelige historie, har 
imidlertid forfejlet tanken i dette dokument, når han kalder 
det en tiendeforening, en overenskomst om at tienden skal

1) Se f. ex. Skanør, hvor erkebiskop Andreas Sunesøn hen
lægger sine oppebørsler »una cum reditibus dictis Boreschutt, 
qui de jure statuto debebantur archiepiscopo a singulis in 
eodem foro tabernacula sive tentoria sua figentibus« til et 
par nye præbender. Magnus Matthiæ p. 63.
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ydes af sognemændene til deres kirke; brevet er i virkelig
heden efter sin form og sit indhold, hvad man også opfattede 
det som i året 1473, da det fremlagdes i retten af Frue 
kirkes kapitel, en stadfæstelse på et gavebrev.

Det vilde have været i høj grad påfaldende, om vi 
endnu i slutningen af det 12. århundrede skulde støde 
på fri overenskomster om tiendeydelsen i Sællands stift, 
tilmed på erkebiskoppens grund. ’ Tienden var jo lovlig og 
endelig vedtagen på Ringsted landsthing i året 1171, og vi 
savner enhver somhelst efterretning om, at der senere har 
været gjort modstand mod dens ydelse; talrige breve fra 
den følgende tid disponerer over tienden som over andet 
gods uden at antyde vanskeligheder ved dens oppebørsel, 
og hvad Saxe fortæller om kampen i Skåne mellem de 
sællandske herremænd og erkebiskoppen på den ene og 
almuen med de indfødte stormænd paa den anden side, 
blandt andet om tienden, kan kun forstås, når man går ud 
fra, at den sag var bragt i orden på Sælland. Og frem 
for alt vilde det jo være i højeste grad mærkeligt, om 
Absalon ikke skulde have formået at bringe sine egne 
sognemænd til at opfylde deres forpligtelse, før de kom 
overens om det med deres sognepræst og nu indhentede 
erkebiskoppens stadfæstelse derpå.

Brevet siger heller ikke noget sådant. Erkebiskoppen 
hilser alle sognemændene i Havn: »det er bleven berettet 
for ham af deres præst og hyrde Eskil, at de med enstemmig 
vilje og i from ærbødighed har overdraget (contulisse) Vor 
Frue kirke tredje delen af deres tiende i korn til guds 
huses bygning og skrud. For at det nu ikke skal ske, at 
nogen falder fra dette løfte og gode forsæt, stadfæster han 
det med sit segl, idet han truer med kirkens band, dersom 
nogen vilde fratage (subtrahere) kirken den nævnte tiende1).

x) Pontoppidan: Origines Hafn. p. 154 (Rørdam, Københavns 
kirker og klostre, s. 7): A. — universis comparrochianis de
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De udtryk, der her bruges, er de ganske almindelige i 
gavebrevene fra hin tid. Den tiende, der er gavens gen
stand, omtales som en alt tilværende indtægt; sognemændene 
overdrager den som gave til Frue kirke, de forpligtes til 
ikke atter at unddrage den; det ligger bagved som en nød
vendig forudsætning, at de selv har en anden sognekirke, 
at deres præst ikke er præst ved Frue kirke. De overdrager 
altså ikke tienden i deres egenskab af ydere, thi det 
strider mod gavens natur at give det man skylder anden 
mand, men. i deres egenskab som ejere af kirkens 
tredjedel; biskoppen kan bortgive sin, præsten sin og 
kirken (sognemændene selv, hvis de ejer kirken) sin tredje
del at den samlede tiende.

Vi har en nærliggende og samtidig parallel til dette 
forhold. 1 året 1171 giver Absalon klostret på Eskilsø 
blandt flere andre gaver også kirken i Tjæreby; det skal 
oppebære hans tiende af hele sognet; bønderne skal, som 
loven bestemmer det, køre den til klostrets lade indenfor 
sognets grænse. Desuden skal det have ret til at besætte 
præstekaldet med en af sine brødre og altså også at oppe
bære præstetienden; biskoppen forbeholder sig imidlertid at 
dele det vidtløftige sogn; dog at han ikke må tage (sub
trahere) mere end en fjerdedel af tienden fra Tjæreby til 
den nye kirke1). Men noget senere stadfæster han som 
erkebiskop en hel række af Eskilsø klosters ejendomme, og 
her nævnes Tjæreby med alle sine tiender: »hele tienden 
i Tjæreby kirke; den har de nævnte brødre dels for at

Haffn salutem —. Relatu patris vestri spiritualis et pastoris 
Eskilli vid. percepimus unanimi consensu et pia devotione 
tertiam partem vestræ decimæ de annona vos omnes contulisse 
ecclesiæ beatæ Mariæ ad constructionem et decorem domus 
dei. Ne igitur etc.

x) ThorKelin, Diplomatarium I 31 f. Sml. p. 41: duas vero 
ecclesias de Therby et F. earum decimis pro anime nostre 
remedio eis contulimus.
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betjene den nævnte kirke (præstetienden), dels har de den 
af os (bispetienden), dels har de fået den som gave af 
sognemændene (kirketienden) imod at holde kirken vedlige, 
undtagen hvad klokkerne angår og selve kirkevæggene, hvis 
de skulde falde ned«.1) Det samme som sognemændene i 
Tjæreby har gjort med deres kirketiende, idet de har over
draget den til klostret, har altså Havnboerne gjort med 
deres, idet de har bestemt den til opførelsen og vedlige
holdelsen af en Fruekirke; gavebrevet stadfæstes af deres 
jorddrot og senere gentagne gange af hans efterfølgere.2)

Denne opfattelse af stadens ældste kirkelige forhold 
stadfæstes nu på det fuldstændigste af Frue kirkes dødebog. 
Denne nævner nemlig bisp Peder af Roskilde (1191—1214) 
som kirkens grundlægger og det derværende kapitels ind
stifter, og skønt dette jo ganske vist, som Dr. Nielsen 
holder for, også vilde kunne være sagt, dersom biskoppen 
kun havde væsenlig fornyet kirken, så ligger det dog nær
mest at forstå det om en første grundlæggelse. Men dertil 
kommer, at simme dødebog omtaler Eskil som en fremmed 
præst; d. 18 Juni, siges der, »døde præsten Eskil, der gav 
(contulit) denne kirke to bols jord i Tummetorp i Amager—«. 
Hvad vilde her have ligget nærmere end at sige »præst ved 
denne kirke«, dersom han havde stået i dette forhold til 
den? Ja, man måtte i så tilfælde ganske sikkert have 
ventet en omtale af hans deltagelse i dens fornyelse og lign
ende. Af dødebogen i Lund ser vi endvidere, at han har 
været kanik (ved Lavrentius kirken), også det kunde man 
have ventet en omtale af, selv om man vilde antage, at

Smst. p. 49: partim a parochianis pro hujusmodi [?] ecclesia in 
seruicio suo expetit exceptis in reficiendis campanis et parietibus 
ipsius ecclesie si forte ceciderint, in beneficiis sunt assecuti.

2) Der nævnes stadfæstelser af 16. Nov. 1255 og 23. April 1287.
Pontoppidan, Or. Haf. p. 155, og Rørdam, Kbhvs. kirker 
og klostre, s. 8 f.
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han ikke oplevede kapitlets oprettelse i København, hvis 
dekanat han vilde have været selvskreven til.1)

Men står det således fast, at Frue kirke ikke er 
Københavns oprindelige sognekirke, ikke den, Absalon for
beholdt sig for sin levetid, men er grundlagt senere af biskop 
Peder og fra først af bestemt til kollegiatkirke, — så kan 
det vel neppe være nogen tvivl underkastet, at jo Nikolaj 
kirke er den oprindelige, medens Peders og Klemens2), der 
først nævnes 1304, senere er udskilte af Frue sogn.

Nikolaj kirkegård strakte sig fordum et ikke ubetydeligt 
stykke nord for dens nuværende plads, der er fundet spor 
af den under husene på Østergade. Over denne kirkegård 
førte der en alfar vej, og da borgerne i året 1296 gjorde 
oprør mod biskoppen, var denne plads deres samlingssted, 
da de lagde råd op om natten. Den måde, hvorpå kirke
gården ved denne lejlighed nævnes, lader formode, at den 
endnu dengang havde betydning som thingsted.3) Også 
kirkens indvielse tyder på en høj ælde. I året 1509 gen
indviedes den, og hovedalteret siges da at være viet til 
St. Nikolaus, det hellige kors og St. Olav. Dette minder 
om den St. Olavs blok, i hvilken der samledes gaver til de 
spedalske; i året 1275 tillod biskoppen alle bymænd, rige 
og fattige, på de almindelige søn- og helligdage at føre

Ser. III, 468. V, 425. O. Nielsen, K. i middelald. s. 148. 
Kbh. Dipi. II 12. 845: o. dom. eskillus sacerdos, qui con
tulit huic ecclesie duos mansos terre in tummethorp in amaka. 
Det er vistnok samme Eskil, som i Lunds dødebog nævnes 
under 19. Juni som giver af betydelige gaver. Ser. III, 528. 
IV, 47.

2) Efter Hvidtfeldt var St. Klemens stadens ældste kirke, men 
vistnok kun efter den usikre henførelse af Roskilde-krøni
kens efterretning om, at biskop Peder (1124 34) oprettede et 
kloster ved en Klemenskirke, til denne. Den bør vistnok hen
føres til Slagelse, hvor der i Valdemar II’s tid nævnes en 
kirke af dette navn. Ser. I, 380. Thorkelin I, 114.

3) K. Dipi. I, 63. H. Rørdam, s. 240. O. Nielsen, s: 161.
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deres gods fra skib og bro imod at give en penning i 
St. Olavs blok, og denne helgens billed fandtes i Jørgens- 
gårdens segl.1) Den nordiske helgens blok, selvfølgelig i 
forbindelse med hans billed, fandtes da uden al tvivl ved 
de gamle boder ved havnen, og Jørgensgårdens oprettelse 
går da tilbage til en tid, da Nikolaj sogn endnu havde 
overvægten.8)

For bedre at forstå dette ældste forhold i København, 
kan det have sin nytte at sammenligne den samtidige ud
vikling i Hamburg. Denne by var som bekendt alt til i 
Karl den stores og Ansgars tid, den lå da øst for Alsters 
udløb i Elbe og bestod af en købing med erkebispens og 
grevens borge. Grev Bernhard II fortrak imidlertid i erke- 
bisp Adalberts tid, da der herskede et fjendligt forhold 
mellem dem, og byggede en ny borg vest for Aister og 
altså udenfor byen. Men netop samtidig med Absalons 
anlæg i Havn besluttede grev Adolf III at grundlægge en 
ny by, og han sluttede til den ende en overenskomst med 
en vis Wirad og hans fæller om at påtage sig dette. Den 
afsluttede kontrakt er heldigvis endnu bevaret; den går ud 
på, at Virad skal bygge en by for senere at bo i den og 
altså udskifte dens grunde og skaffe indbyggere; grundene 
skal være beboernes frie ejendom, uden vårnedskab til 
borgens herre; der skal anlægges en havn og stedet skal 
have torveret og eje grunden til midtvejs i Aister; den 
lybske ret skal gælde for borgerskabet.

Herefter bestod Hamburg en tid lang af to forskellige 
byer og sogne, St. Peders og St. Nikolaj; nystaden havde 
sin lybske ret og sin torvefrihed forud for gammelstaden,

x) K. Dipi. 1, 24. H. Rørdam, s. 244. 335.
8) Det forekommer ligesom Nikolaj kirke første gang i et testa

mente fra året 1261. Suhm, X 975.
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hver havde derfor sit thing og sin styrelse; endnu i året 
1232 stadfæstede kejser Frederik II begge byers rettigheder 
i tvende særskilte breve. Men alt på denne tid var der 
dog indtrådt et faktisk fællesskab, og den ældste arvebog, 
som er begyndt i året 1248, samler hele staden under ét.1)

Det er ikke usandsynligt at lignende forhold har fundet 
sted hos os, skønt hvert spor af dem atter er forsvundet i 
stadsretten 1254, når undtages biskoppens ejendomsret til 
grundene ved stranden. Der var heller ikke i København 
nogen grund til et fjendligt forhold mellem den gamle og 
nye stad, de havde samme herre og fælles havn; den om
stændighed, at de gamle sognemænd kunde give deres kirke
tiende til den nye kollegiatkirke, vidner om, at den nye 
by rejste sig i god forståelse med den ældre. Men ikke 
des mindre måtte der en tidlang være en dobbelthed til
stede; Frue kirke blev grundlagt af Roskilde biskop, medens 
Absalon endnu ejede både slottet, kirken og byen i Havn, 
og det at Frue sogns beboere havde deres grunde frit, viser 
vistnok, at man har måttet gøre sig umage for at samle dem 
på dette mindre heldige strøg; de har tillige fået græsningsret 
på byens mark, senere også på Seridslev bymark til Råsbæk, 
og Jakob Erlandsen eftergiver dem endog græsgælden. På 
samme måde siges kong Valdemar II at have givet by- 
mændene i Åbenrå græsningsret på ikke mindre end syv 
nabobyers marker, og stadsretteu tilføjer, at han af bønd
erne i Kolstorp og Gammel Opnør købte en vang, som 
endnu kaldes Kongskøb, og derpå gav bønderne den tilbage 
uden vederlag, mod at de tilstod bymændene i Åbenrå 
fægang i Østerskov.2)

*) K. Koppmann, Kleine Beiträge zur Geschichte d. St. Ham
burg, II. Adam, III, 26. Lappenberg, Hamb. Urkunden, 
I, nr. 310. 285. 286. 292. 498. 499.

2) P. G. Thorsen, Stadsretter, s. 156.
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Vi kommer nu til at prøve de efterretninger, Saxe har 
opbevaret om København på Absalons tid, for at se, om 
det virkeligt forholder sig således som overlærer Kinch og 
Dr. Nielsen påstår, at denne forfatter giver os »et pålideligt 
vidnesbyrd både om byens ælde og om at den ligesåvel som 
borgen betragtedes som en stiftelse af Absalon.«x)

Kinch lægger i den henseende den største vægt på de 
af Saxe brugte udtryk; ved året 1167 kalder han stedet for 
en vicus, siger han, 1171 derimod for en urbs, og hint 
betyder landsby, dette købstad; i mellemtiden er borgen 
bygget og altså også staden anlagt. Det er ikke let at 
forstå, hvorledes Dr. Nielsen hertil kan bemærke: »med 
hr. Kinchs fortolkning af Saxe, der forbinder nøje kend
skab til den klassiske literatur med grundigt studium af 
vore egne kilder, må vi slå os til ro«; thi denne forfatter 
burde dog ikke helt have overset de indvendinger, som alt 
var fremkomne mod denne fortolkning, før den fremsattes. 
At Kinch og Dr. N. er enige om at oversætte vicus ved 
landsby, vil jo nemlig ikke sige stort, når Saxe, som talen 
drejer sig om, ikke holder sig det efterrettelig; jeg har alt 
i min første afhandling gjort opmærksom på, at han kalder 
Upsal for en vicus, at han bruger det i flæng med civitas 
om Slesvig, og at han anvender det på hele bygder i Norge, 
som Thoten og Sogn (Årbøger 1872, s. 265). Dette måtte 
vel kunne give anledning til yderligere undersøgelser. Men 
da det ikke har været tilstrækkeligt, kan her tilføjes, at han 
også kalder Viborg, Randers og Ringsted for vici (p. 682. 
732, sml. 734. 957); skal også disse på dansk kaldes 
landsbyer eller »flækker«, så får ordene i alle tilfælde en 
anden betydning end man hidtil har tillagt dem.

Men sæt at vicus på det omhandlede sted skulde over
sættes ved landsby, hvad vilde så Saxe i virkeligheden 
komme til at sige? Der står: Erling og Orm kom til den

Årbøger 1874, s. 329. O. Nielsen, s. 22.
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vicus, som kaldes Købmandhavn (ad vicum, qui m. p. nomi- 
natur p. 809); det vil altså sige: det Købmandhavn, der (nu, 
i Saxes tid) er en landsby. Der står jo ikke et ord om, 
at stedet dengang var en vicus, nu derimod noget andet. 
Vilde Saxe have sagt, hvad Kinch får ud af hans text, 
måtte der jo have stået: — kom til K., der dengang var 
en landsby; siger han: til den landsby, som kaldes K., så 
er det så endnu.1) Saxe har altså på dette sted afgivet 
et vidnesbyrd om, at København var en vicus, dengang 
Erling kom dertil (1167), og at det var det samme, dengang 
han skrev (efter 1201).

Men, siger Kinch, Saxe kalder København for »urbs 
Absalonica«, og han modsætter et andet sted de to betegn
elser, idet han siger, at Slesvig efter Sven Grades hærtog 
fra en stor urbs blev en ringe vicus. Men det skulde da 
først bevises, at urbs hos Saxe altid betyder en stad; thi 
dersom denne forfatter bruger det ligesom hans samtidige, 
så betegner det nærmest en borg2), medens staden kaldes 
civitas. Kinch har da også fremsat den påstand, at urbs 
ikke skulde forekomme i betydningen borg hos vor forfatter, 
og det er temmelig vanskeligt at modbevise sligt, da man 
jo altid har den udvej at påstå, at der har været stæder 
ved de nævnte borge. Men når man nu ser hen til Saxes 
fortvivlet vilkårlige sprogbrug også i henseende til disse 
betegnelser, må det vistnok forlods blive højst usandsynligt, 
at han skulde have afholdt sig fra at bruge et ord som 
urbs i sin datidige daglige betydning, for udelukkende at 
holde sig til den klassiske. Således samler han under 
betegnelsen oppidum bl. a.: landsbyerne Alexsted, Harald- 
sted og Sigersted (p. 545. 638. 346), Fjalafylke i Norge

r) Man sammenligne f. ex.: »Kingo blev født i den købstad, der 
kaldes Slangerup«, og: »K. blev født i S., der dengang var 
en købstad«.

2) Dr. Nielsen udtaler i Ribe Oldemoder (p. XIV) sin enighed med 
hr. Kinch netop om dette punkt.



278 DET ÆLDSTE KØBENHAVN. 14

(p. 382), staden Merseburg og de fleste danske stæder, samt 
borgene ved Milde og Lejre, Arkon og Kalundborg (p. 347. 
689 ff. 742. 89. 693); Odense kalder han både pagus 
(landsby) og urbs (storstad) (p. 589. 716); Roskilde hedder 
urbs o. 1. både før og efter befæstningen i Sven Grades 
tid (p. 598. 677) o. s. v. Hvorledes skulde vi da kunne over
bevises om, at der har været stæder ved Søborg, Sarpsborg 
og Arkon, blot fordi Saxe kalder dem urbes, eller at han 
har villet sige om Esterne, at de byggede sig en befæstning 
i lighed med en »stad« (urbs) af skibsskrog og træstammer 
(p. 850) o. s. v. Heller ikke er det sandsynligt, at han vilde 
fortælle os, at først Buris og senere Magnus førtes som 
fanger til »staden« Søborg, at kongen opholdt sig i »staden« 
Vordingborg, at Knud Prislav havde grundlagt en »stad« 
(Nyborg) på Fyn, og at Esbern Snare havde bygget en 
»stad« Kalundborg og derved sikret havnen mod vikingerne 
o. s. v. Og hvorfor skulde vi da antage en så stor urimelig
hed som den, at Absalon sætter hovederne af de fangne 
sørøvere på stejle omkring »staden« Havn, når det ligger 
så ulige nærmere herved at tænke på borgen? Det er den, 
han har anlagt, og den, som med rette kunde opnævnes 
efter ham (urbs Absalonica), København var og blev en 
vicus, sålænge han levede.

Vi må da undersøge, om Saxes udtryk i deres sammen
hæng kan bidrage til at forøge vor kundskab om det ældste 
København. Side 888 siger han, at Absalon ved Stevns 
samlede sten til værn for det »castellum, quod in publico 
negotiatorum portu condiderat«. Meningen er her tydelig 
nok: »den borg, som han havde bygget i den alfare Købmand- 
havn«; det samme udtryk bruges om biskop Svens kirke
bygninger (p. 598): én Fruekirke byggede han (condidit) 
i staden (Roskilde), en anden i Ringsted, en tredje kirke 
for St. Mikael i Slagelse. Forfatteren antyder altså intet 
somhelst om et byanlæg, borgen opføres i det alt tilværende 
Havn, ligesom kirkerne bygges i de nævnte stæder.
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Selve borgens grundlæggelse fortælles i overensstem
melse hermed. Man har ved fortolkningen af dette vigtige 
sted (p. 810) begået den fejl at udrive det af sin sammen
hæng, så det er kommen til at stå som en løsreven lille 
notis eller snarere et indskud mellem to selvstændige for
tællinger, medens det i virkeligheden slutter sig nøje til det 
foregående. Det næste punktum viser dette tilfulde; thi 
her gør forfatteren en formel overgang fra sin omtale af 
de norske til de tyske forhold, og stykket om København 
henvises derved til det foregående om Erling jarl.

Der fortælles da om denne, at han hærgede i Jylland 
og herfra vendte sig mod »den by, som hedder København«, 
men blev modtagen af Absalon med sin sællandske hær. 
Det kom til gentagne forhandlinger mellem de to mod
standere, hvorpå der siges, at Erling drog hærgende mod 
nord. Hertil svarer da som en modsætning, at Absalon 
derimod opførte sin borg, for mulig at forebygge lignende 
overfald; der burde have stået et bindeord i spidsen for den 
ny sætning, derved vilde sammenhængen have været klar: 
»men endnu samme år opførte Absalon for at hindre sø
røveriet en ny borg på en ø i stranden —«.

I dette udtryk (insulam maritimam novo castelli funda
mento complexus) finder jeg en antydning af, at der også 
forhen havde været en befæstet gård i Havn, men at der 
nu i modsætning til den, som lå på byens grund, byggedes 
en borg på et helt nyt sted på en holm. Det er da ikke 
blot ordet »ny«, der bør lægges vægt på, men også steds
betegnelsen »på en holm i stranden«, fordi begge i forening 
fremkalder et stærkere indtryk af en ældre modsætning. 
Dr. Nielsen vender her sin polemik udelukkende mod ordet 
»ny« og gengiver det ved »fra ny af«, og derimod kan der 
intet videre indvendes, da man ikke kan eller bør presse 
slige udtryk for meget. ‘Men den parallel, som fremdrages, 
siger rigtignok ikke meget; Saxe, siger Dr. N., »bruger det 
samme udtryk ved Kalundborg: »novi munimenti præsidio«,
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hvor man dog aldrig har påstået, at der har været nogen 
befæstning førend Esbern Snare« (s. 21). Men der er heller 
ingen, der har påstået det om København før nærværende 
forfatter, og hvem kan vide, om det ikke vilde kunne påstås 
om Kalundborg med? Det er i alle tilfælde en værdifuldere 
indvending at kunne sige: »ingen vil kunne påstå det«, 
dersom man kan begrunde det, end at »ingen hidtil har 
påstået det«; historiegranskningen er ikke så konservativ i 
vore dage. Jeg for min del er aldeles overbevist om, at 
såvel København som Kalundborg (Hærvig) har havt be
fæstede gårde før Absalons og Esberns tid, og at Saxes 
udtryk om disse brødre, at de grundlægger nye borge, netop 
siger det samme som navnet på Knud Prislavs faste hus 
paa Fyn: Nyborg, at der nemlig på alle disse steder også 
har været ældre borge; thi de ligger alle på steder, hvor 
ældgamle søveje har søgt ind til landets naturlige mid- 
punkter. — Og paven går i sin stadfæstelse af Absalons gave 
til Roskilde bispestol ud fra det samme, når han siger, at 
kong Valdemar til sin tid har givet ham borgen i Havn 
(castrum de Hafn, quod illustris memorie V. olim rex Dacie 
tue fraternitati contulit).

Vi vil altså gå ud fra som bevist, at der i København 
på Absalons tid har været en dobbelt bebyggelse, en ældre 
stad, hvis oprindelse rimeligvis går langt tilbage i tiden, 
med en hovedgård mod øst, en Nikolaj kirke, en havn, 
boder og thing, — og en nyere by, uden al tvivl fremkaldt 
ved den større sikkerhed efter stenborgens opførelse og be
gunstiget ved biskoppens privilegier, en by, som får en egen, 
særlig udmærket sognekirke i de år, da Peder var biskop og 
Absalon erkebiskop (1191—1201). “Det står da tilbage af de 
ældste pålidelige aktstykker at søge oplysning om de vig
tigste lokale forhold i staden, som de træder os imøde i det
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14. århundrede og da særlig i bispernes jordebog fra tiden 
kort før Valdemar Atterdags død.1)

Jordebogen (Kbhvn. Dipi. I, 93—111) inddeler grundene 
i København i ni ulige store grupper, idet den ni gange 
sætter en overskrift: »disse har grunde« dér og dér, og 
begynder med »primo«, hvorpå så de andre følger med 
»item«. Af disse ni grupper er dog den sidste uden be
tydning for en topografisk undersøgelse, da den kun sammen
stiller alle de øde grunde (fra krigen 1368?), uden at man 
i deres helhed kan henføre dem til bestemte strøg af byen.

Den første af de otte grupper, som vi altså her skal 
gå nærmere efter, er det i det foregående omtalte jordskyld- 
kvarter ved stranden; en yderligere omtale af det vil vi 
imidlertid opsætte til senere hen i forbindelse med det 
sidste. Den anden har overskriften: »følgende har grunde

Dr. Nielsen sætter jordebogen til årene 1375—89; men skal 
vi holde os strængt til de deri forekommende tidsmærker, 
falder den mellem 10. Juli 1373 og 18. Februar 1374; thi 
Esbern nævnes som dekan (p. 108) og hans formand Eskil 
døde den førstnævnte dag, og det 5. sted på Nørregade siges 
at tilhøre Kristi legems alter, hvad det ophørte med på den 
sidstnævnte dag (Rørdam, Till. s. 19). Også det tyder på en 
affattelse før kong Valdemars død, at denne konge siges at 
have frataget Nikolaj kirke Rosengården; havde biskoppen 
havt magten nu, hvorfor gav han den da ikke tilbage, og 
mon man ikke vilde have kaldet kongen »salig«? (p. 106). 
Muligvis er det netop dekanen Esbern, der senere optræder 
som biskoppens energiske tjener og talsmand, som efter at 
have tiltrådt sit embed har ladet jordebogen optage, nu da 
København med rette burde vende tilbage til bispestolen 
(Rørdam, s. 96 f.). Det er også af denne grund at jeg tror 
mod Dr. N. (s. 23) at burde fastholde fortolkningen af jorde- 
bogens tilføjelse til stadsretten, om udstrækningen af biskop
pens ret, i overensstemmelse med pantsættelsen 1341: den er 
nærmest en fordring på pantets udlevering. De to led i 
opgivelsen siger det samme: Amager, Saltholm og Havn, d. e. 
staden og borgen Havn med Amager (1341), d. e. »fra Tules- 
høj indtil Gamlebodehavn, Amager o. s. v.«. Årbøger 1872, 267.

Aarb. f. nord. Oldk« og Hist. 1877. 29
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i den vestlige del nord for gaden ved Vesterport«. Den 
opregner derpå 20 grunde, som iøvrigt neppe frembyder noget 
mærkeligt; de omfatter, som det synes, hele strøget op imod 
Nørregade, og her må vi sikkert søge hovedmassen af »den 
øde by«; thi efter andre aktstykker må man antage, at 
denne egn har været tæt bebygget. Derpå følger de grunde, 
som ligger syd for samme gade, i St. Klemens sogn; det er 
ialt 62 grunde, af hvilke ingen indeholder en nærmere steds
angivelse, navnlig siges ingen at ligge ved søen. At der 
også i denne egn er øde grunde, ses af fortegnelsen over 
disse, thi flere siges udtrykkelig at ligge ved Vesterport, 
ved Klemens kirkens grav o. 1.

Herefter følger grundene ved Nørregade; de meddeles 
i to rækker, vest og øst for gaden. Den vestlige række 
begynder ved Gammel torv med Hans Olsens grund, på 
hvilken Hakon Tolder og Hans Nielsen bor; der er ialt 
24 grunde i rækken forbi St. Peders kirke op til Nørre
port. Det er her værd at lægge mærke til, som Dr. Nielsen 
har eftervist, at rækken op forbi Frue kirke ellers kaldes 
Saltboderne (d. e. boderne med saltede fødevarer); thi det 
viser os, hvad vi snart vil få brug for, at bodernes navne 
oprindelig intet havde at gøre med gadernes, hvad der jo 
også i og for sig var det naturlige; man sagde altså: Salt
boderne i Nørregade, Kødmangerboderne i Tyskemannegade, 
i Bjørnebrogade o. s. v. Grundene øst for Nørregade strækker 
sig neppe længere end fra porten til Frue kirke; thi der 
nævnes kun 18, og de 5 sidste af disse er besatte med 
boder, vistnok på strækningen nord for kirken, hvor senere 
bispegården (nu universitetet) fandtes. Af de 18 grunde 
ejer iøvrigt Frue kirke de 12 og Helligånds kirke én; kapit
lets skole afgiver her tillige en nærmere stedsbetegnelse.

Den sjette gruppe af grunde siges at ligge nord for 
gaden Klædeboderne; vi ser at bodernes navn her er ifærd 
med at blive gadenavn. Fortegnelsen indeholder 41 grunde, 
af hvilke dog en overvejende del er besatte med boder og
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kun få har egenlige gårde; de må søges syd og øst for 
Frue kirke på det strøg, som særlig var midpunktet for den 
daglige handel. Det sidste sted er en »gård«, som kaldes 
»Sudervrå«, uden al tvivl stedet nord for det allerførste på 
Klædebodernes sydlige hjørne; thi i et samtidigt skøde 
siges det fjerde hus fra torvet, på Nørregades vestside, at 
ligge overfor »de danske skoboder« (der var nemlig også 
skoboder i Tyskemannegade, »Skovbogade«1)). Dr. Nielsen 
har på dette sted gjort sig skyldig i en misforståelse, der 
er bleven af ikke ringe betydning for hans opfattelse af de 
lokale forhold omkring stadens gamle torv; han har ikke 
lagt vægt på jordebogens gruppering af grundene, men har 
nærmest anset overskrifterne for en række nye begyndelser 
uden bindende gyldighed for hele gruppen, og derved er der 
formentlig på flere punkter fremkommen forvirring og uklar
hed. På dette sted søger han derfor også grundene »nord 
for Klædeboderne« tildels nord, tildels syd for gaden, og 
som indicium for overgangen vælger han et højst uheldigt 
punkt. I Frue kapitels dødebog siges der nemlig om Anders 
Pedersen Holbek, at han døde i året 1393, d. 16. Sept. 
og efterlod til Frue kirke sin bod i »Klædebodernes yderste 
hjørne mod syd« (taberna in angulo australi Pannicidarum 
sita, K. D. Il, 16. 20). Dr. Nielsen hår nu af de 3 grunde, 
som A. H. efter jordebogen ejede i Klædeboderne, vilkårligt 
valgt den 13. i rækken2), oversat angulum australe ved østre 
hjørne og deraf draget den slutning, at den nordlige hus
række hermed var endt og den sydlige begyndt. Men da 
Anders Holbek tillige ejer den første grund i Klædeboderne,

A) H. Rørdam, T. s. 19 og K. D. I, 99 nederst og 103, øverst. 
Sml. O. N. s. 137.

2) Grunden har dog uden al tvivl været, at denne kaldes spacium 
j tabernæ, medens de andre kaldes terræ; men ordet taberna 
i gavebogen sigter til stedsnavnet t. Pannicidarum og kan her 
altså bruges om hver grund; der står altså egenlig kun: »den 
sydligste af Klædeboderne«.

19*
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og denne efter al sandsynlighed er hjørnegrunden ud til 
torvet og altså den sydligste i rækken, medens den også 
senere vides at tilhøre Frue kirke, så er der ingen rimelig
hed for at oversætte australe ved østre, således som det 
ellers vel nok af og til kan være nødvendigt i den tids sprog.1)

Er der således ingen grund til at tvivle om rigtigheden 
af overskriften over denne gruppe af grunde, at de nemlig 
alle ligger nord for hovedgaden, så nødes vi til at begynde 
den næste: »i gaden Tyskemannegade«, strax syd for samme. 
Her har vi nemlig øjensynligt det egenlige gadenavn, medens 
Klædeboderne kun betegner de nord for gaden liggende boder; 
det udtryk om Anders Holbeks hus, at det er den yderste 
klædebod, liggende på hele gruppens hjørne, viser tilstrække
ligt at sprogbrugen endnu på den tid i det væsenlige fast
holdt denne forestilling, medens Klædeboderne dog tillige 
var i færd med at blive gadenavn.

»Grundene i Tyskemannegade« omfatter, som det synes, 
begge gadens sider (for så vidt soro ikke nordsiden af den 
vestlige ende er udelukket ved de alt opregnede Klæde
boder), desuden de ikke forhen opregnede partier vest for 
Bjørnebrogade (Købmagergade). Hele dette afsnit frembyder 
imidlertid adskillige vanskeligheder og vi formår endnu neppe 
at skelne stort mere end hovedtrækkene. Følgende grunde 
er det lykkedes anden steds at finde oplysning om.

Den tredje og femte grund, begge tilhørende biskoppen, 
siges på et senere sted at ligge i Frue sogn (K. D. I, p. 112). 
Den niende grund med Frue kirkes stenhus nævnes flere 
gange, hvergang med det tillæg, at den ligger overfor, nord 
for slagterboderne2). Den fjortende tilhører Henrik Bager

!) K. D. I, 118. O. Nielsen, s. 92. 137 f.
2) O. Nielsen, s. 141, synes at henføre de 3 udsagn til 3 for

skellige steder, men der er kun ét Frue stenhus 1373, og 
der har da vel neppe været flere overfor de samme slagter
boder få år før og efter; Jakob Holbek må altså før 1389 
have købt en grund ved siden af det, og de to kaniker taler
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og siges 1392 at ligge nord for gaden, vest for den nær
mest følgende (Jakob Lybeks. I, 129). Den syttende siges 
i Jordebogen at ligge i Frue sogn (p. 112). Den 23. nævnes 
1401 i Tyskemannegade (II, 28); den 26. tilhører staden 
og på den står slagterboderne; den 27. tilhører biskoppen 
og siges at ligge i Frue sogn (p. 112); den 34. siges derpå 
at ligge ved klostret.

Det er klart, at denne række grunde ikke udgør nogen 
sammenhængende række i gaden. Den springer først fra syd
siden nærmest torvet over på nordsiden, rimeligvis ved gadens 
stærke bøjning mod syd (»Skovbogade«), og den 26. grund lig
ger atter overfor den niende; det er slagterboderne, der altså 
synes at have ligget i gadens bøjning, hvor nu Nygade ud
går fra Vimmelskaftet, og hvor der rimeligvis også dengang 
har været en smøge ud til torvet. Matriklen fortsætter da 
vistnok sin opregning på nordsiden til Klosterstræde, derfra 
tilbage ad sydsiden, fra Hyskenstræde til det punkt, hvorfra 
den først gik over til nordsiden. Derefter går den op til 
klostret (34. grund), men ikke ret længe efter træffer vi’to 
grunde i Nikolaj sogn (44 og 45, p. 112), og dette tyder 
på, at fortegnelsen istedenfor at fortsætte på nordsiden 
atter går over gaden og tager husrækken fra Hyskenstræde 
østerpå. Den 51. grund ligger endnu i Nikolaj sogn 
(p. 129) og den 53. siges at ligge ud til Bjørnebrogade; dette 
må altså være på Tyskemannegades sydlige hjørne ud til 
Færgebrostræde, dengang endnu en del af Bjørnebrogade 
(Færgebroen er uden tvivl den tidligere Bjørnebro). Den 
nærmest følgende grund tilhører ridderen Henning Podebusk, 
og den må søges på det nordlige hjørne overfor den for
rige, idet rækken nu må tænkes fortsat tilbage henimod 
Helligåndshuset. Hvad der også taler for at Henning Pode- 
busk’s grund har ligget netop her, er den omstændighed, at

vitterligt om ét og samme sted. (Rørdam, Tillæg s. 15 f. 
K. D. I. 90. II, 8).
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den følgende gruppe »øst for Bjørnebrogade« tillige siges at 
begynde ved »her Hennings grund«. Det nittende sted 
herfra siges dernæst at ligge ved den »røde port«, og det 
femte derfra atter ved Bjørnebrogade; rækken ved Tyske- 
mannegade (til Klosterstræde) synes altså at være tilende
bragt umiddelbart forud med det 23. sted fra Bjørnebrogade, 
og den »røde port« har da vel dannet indgangen til Hellig
ånds huset.

Derpå følger grundene vest for Bjørnebrogade; den 23. 
siges at ligge ud til byens rende (communis fossura), den 
11. derfra kaldes Rosengården. Stedet ved byens rende 
var den senere hjørnegrund mellem Kanikestræde og Køb- 
magergade, den sydlige del af Regensen, og Rosengården 
må have ligget på hjørnet af nuværende Kultorv.1) Denne 
gård havde iøvrigt navn af den store strækning, som langt 
ned i tiden synes at have ligget til have på dette strøg, og 
de følgende grunde i jordebogen bør altså vistnok søges 
bagved Bjørnebrogades vestlige side, uden at det dog nu 
med nogen sandsynlighed vil kunne opredes, hvorledes de 
har været fordelte; der nævnes ialt 33 grunde, af hvilke 
kun én siges at have en gård.

Det første hus i Tyskemannegade siges at ligge ved 
rådhuset. Om stadens forskellige rådhuse har Dr. N. op
lyst, at vi før det bekendte mellem Gammel- og Nytorv 
havde et andet overfor Frue kirke, nemlig den nuværende 
bispegård, som senere Frue kirke tilbyttede sig (til universi
tet) for det sydlige hjørnested mellem torvet og Klæde-

»Byens ende« i afskriften af et brev fra 1511 må være 
skrevet eller læst fejl for »rende«. Sml. O. Nielsen s. 46. 
153. 318-19. Rørdam, Tillæg s 142. Både den nuværende 
gade Rosengården og Lille Købmagergade siges at løbe til 
Rosengården. O. N. s. 319 f. Gaden »Landemærket« kan 
ikke have navn af et mærke indad mod byen, det må være 
udad mod landet.
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boderne.1) Men også om dette rådhus, der kun kan for
følges tilbage til år 1403, siges en menneskealder senere: 
»rådhuset, som det nu er«, og jordebogen giver os da på 
det nævnte sted oplysning om, at det på dens tid fandtes 
ved siden af den første grund i Tyskemannegade. Dette 
har bragt Dr. Nielsen til at søge det på hjørnet af nu
værende Skovbogade og Skindergade, idet han, ifølge sin 
forhen meddelte betragtningsmåde, sætter Tyskemannegades 
begyndelse på dette sted. Idet vi derimod her har fundet 
denne umiddelbart ved torvet, må vi altså søge rådhuset 
på selve Gammeltorv, i det punkt, hvorfra Vester-, Nørre- 
og Tyskemannegade udgår.

En anden opgivelse i vore ældste kilder synes at stad
fæste dette. I dødebogen siges nemlig (s. 18), at kaniken 
Vilhelm, der døde 1359, gav Frue kirke en gård øst for 
»thinget« (placitum); men dette må vi upåtvivlelig søge i 
umiddelbar forbindelse med rådhuset. Således kaldes råd
huset i Flensborg endnu 1436 i den plattyske jordebog for 
»thinget« (Dipi. Fl. I, 419: de bastouen by deme dinge 
belegen), og i beretningen om oprøret 1296 udtrykkes det, 
at borgerskabet holdt thing, ved samme ord, som ellers 
betegper rådhus (pretorium, K. D. I 63). Men jordebogen 
modsiger heller ikke, at Vilhelms hus kan være det samme, 
som det der siges at ligge ved rådhuset, thi dette tilhører 
netop Frue kirke, både dengang jordebogen affattedes og 
længe efter; thi det er det, som kirken 1492 gav i vederlag 
for det gamle rådhus. Gammeltorv er jo nu imidlertid 
stadens ældste bekendte thingsted, og vi vil altså forene alle 
opgivelser og alle traditioner ved at søge rådhus og thing
sted netop på det opgivne sted. Senere, da udentvivl dette 
rådhus var nedbrudt, fordi det lå midt i knudepunktet for 
al færdsel, overførte traditionen rigtignok dets værdighed 
på selve hjørnegrunden i Klædeboderne, men dette er ikke

x) O. N. s. 90 ff.
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andet end hvad der bestandig gentager sig i slige tilfælde: 
overleveringen vil have et synligt tilknytningspunkt.1) I for
bindelse med rådhuset må vi da også sætte tolderens bolig 
på hjørnet af torvet og Nørregade, og bøddelens bolig i det 
næstsidste sted i partiet nord for Klædeboderne (villa Haf- 
nensis j terram in qua spiculator residet); den lå ved siden 
af gården Sudervrå og altså ligeledes i nærheden af thinget.

Vi kommer nu til partiet øst for Bjørnebrogade. Her 
nævnes først 17 grunde op til stadens grav2); derpå 7 »syd 
for gaden« og tilsidst 17, som begynder med »en jord ved 
grøften nord for Grønnegade«. Det synes herefter rimeligst 
at antage, at grundene indenfor hovedgaden er delte efter 
den på tværs løbende Grønnegade, og at her kun 7 mod 
syd og 17 mod nord har været bebyggede.

Det er kun lidet, vi iøvrigt véd om denne egn i den 
ældre tid; der tales senere om et »stort dige«, en «Pile- 
gård« (efter hvilken Pilestræde har navn), en »hushave«, 
der synes at være den senere St. Klara klosters grund, 
ligesom »Rosengården« har været en større ejendom i den 
nordligste del af kvarteret. Alt dette, såvel som navnet 
Grønnegade, tyder på en ringe bebyggelse i den ældste tid, 
og når dertil kommer, at det ligger i Nikolaj sogn og at 
dettes kirke siges at være ret ejer af Rosengården, ligger 
den formodning nær, at det er en del af den ældste by, 
og særlig den del, hvis beboere var bønder, bymarkens 
ejere, eller med andre ord den så meget efterspurgte 
»landsby«, de gårde, blandt hvilke Østergård var den største.

Grænserne for jordskyldkvarteret er ikke lette at 
finde mod nord; mod syd går de overalt til stranden, mod

O. Nielsen, s. 88. 93.
2) En af disse har den mærkelige betegnelse: Ecclesia b. vir- 

ginis j terram prope curiam Thorberni Gunnersson in parocbia 
st. Petri. Den nævnte mand havde ganske rigtig en sten
gård vest ved Nørregade, og hele linjen er da rimeligvis et 
fejlagtig anbragt indskud.
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vest og øst lige til stadens grænser; smalest er det i vest, 
og her udgør det neppe mere end en enkelt husrække, 
bredere i midten, og her danner det foruden Strandgaden 
det højere liggende Ladbro- (nu Læder-) stræde, bredest i 
øst, hvor det åbenbart går op nord for nuværende Øster-r 
gade, måske til »det store dige«, som løber 132 alen nord 
for denne og endnu nævnes 1491, da det meste her endnu 
lå i sin gamle tilstand. Følger vi grundene efter jordebogen 
fra vest til øst, så møder vi først 22 grunde fra graven til 
Ladbro, altså langs det lave vand, der her som ved så mange 
andre byer kaldtes Kattesundet, det var udenfor, vest for 
havnen, som begyndte med Ladbro. Fra denne til Hyseke- 
bro (udfor Hyskenstræde) nævnes der 14 steder1), og herfra 
til Nikolaj kirkegård 44; derpå følger 9 grunde til Øster
gård og endelig 45 uden nærmere stedsangivelse, øjensynligt 
op nord om kirken og gården. Her nævnes der tillige 
lejlighedsvis et »Østertorv«. Desuden har adskillige grunde 
både i øst og vest ligget øde, sådanne nævnes »ved stranden« 
i »den øde by«.

Der er endnu andre stedsangivelser på dette strøg, som 
vi her må komme tilbage til; først det bekendte sted om 
havnens udstrækning (Arbøger 1872, 270 f.). »Fred skal 
holdes, siger stadsretten i jordebogens afskrift, fra tårnet 
indtil Endebod«, og derved opgives havnens grænser på den 
tid. Dr. Nielsen har søgt Endebod på Ladbroen, uden at 
give nogen grund for denne afvigelse fra min forhen frem
satte mening, hvorefter den burde søges ved havnens indløb, 
og tårnet altså i vest. Denne fortolkning beror vistnok på 
en dobbelt misforståelse både af bodens og broens betyd
ning. Det kan ingenlunde indrømmes, at Ladbro var byens 
egenlige brygge, så navnet må forklares som »ladebro«, de 
lokale forhold den dag idag såvel som alt hvad vi véd om

At Hysekebro fandtes på det nævnte sted, ses ved at sammen
holde K. D. I, 94 med II, 14.
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Gamlebodehavn og den stærke bebyggelse ved Nikolaj kirke, 
viser at havnens midpunkt var her. Navnet Ladbro må da 
vistnok også snarest forklares af »et lad«, opstablede sten1), 
hvad der svarer til det senere forekommende »stenbro«; 
det er havneslutningen op imod det flade Kattesund. Ende
boden derimod må søges ved havnens indløb; thi dens be
stemmelse var bl. a., som også Dr. Nielsen har antaget, at 
være thingsted for de fremmede, som kom til byen ad sø
vejen; men skal der være nogen mening i denne rettergang, 
svarende til den ved stadens porte, så må den vel have 
fundet sted ved havnens indløb.2) Kun således bliver det 
også forståeligt, at man senere sætter Toldboden for Ende
bod; det er »huset ved bommen«.

Tårnet må altså søges ved havnens modsatte ende og 
her finder vi også virkelig i et senere aktstykke et sådant 
nævnt. Det er det såkaldte »Vandmølletårn«, (på dette 
sted) opnævnt efter vandmøllen; kortet i Dr. Nielsens bog 
opgiver dets plads fejlagtig omtrent hvor Vartov nu ligger 
i byens vestlige udkant; det ses af skødet fra år 1543 at 
ligge i Frue sogn og altså, ligesom møllen, ved Ladbro og 
Andvordskov klosters gård.3) Muligvis er det det samme, 
som i kong Valdemars tid kaldes »stadens tårn«, det svarede 
i vest til Østregårds befæstning og det store tårn »Kringe- 
len« mod øst.

x) Molbech, Dialektlexikon: fjæle, som er lagte på et under
lag, f. ex. til at stå på i en dam, hvor man vasker. Åsen, 
Norsk ordbog: et lavt stenlag; ladberg: flad klippe, hvor 
fartøjer kan lægge til, naturlig brygge; ladsten: grundsten. 
Sml. navnet Ladby, Thorkelin 1,5. Broen kaldes også Låd- 
bro, aldrig Ladebro, K. D. II, 15. 17. O. Nielsen, s. 114 ff.

2) O. Nielsen, s. 110 f. Bryggjuspord er det sted, hvor bryg
gen ender. Håkon blev født å hellunni vid bryggjuspordinn 
(Snorre, Har. Hårf. k. 40), og da man engang holdt thing 
på Island på broen ved althinget, sattes der vagter ved 
begge bruarspordar (Kristni saga, k. 9).

3) K. D. I, 403.



27 DET ÆLDSTE KØBENHAVN. 291

Hvad iøvrigt selve stadsrettens angivelse af havnens 
udstrækning angår, da forekommer hverken Dr. Nielsens 
eller min egen tidligere oversættelse mig nu at træffe det 
rette.1) Stedet er uklart og må opfattes efter den tids 
sprogbrug. Der påbydes fred »in domo, quæ dicitur Ende- 
both, et inter introitum navium ex utraque parte illius vici 
magni —«. Jordebogens kejtede betegnelse af de forskellige 
grupper af grunde synes her at frembyde en vejledning for 
forståelsen af den vanskeligste passus; der tales om grunde 
in parte aquilonari a Grønægadhe, men også om sådanne in 
parte orientale ipsius platee (Nørregade). Sætningen bør 
da vistnok deles foran »ex«, og inter opfattes som intra, 
hvad enten det nu er fejlskrift eller fejlbrug: »indenfor 
havnemundingen, på begge sider af vicus magnus«. Spørgs
målet er da kun, hvad der her skal tænkes på ved vicus. 
Den nærmest liggende forklaring er gade, og udtrykket 
vilde da betyde: på begge sider af gaden (skal der holdes 
fred), såvel opad (i boderne), som udad (i skibene). Men 
det ligger dog måske nærmere at opfatte det som et frit, 
efter vore forestillinger fejlagtigt udtryk for pons magna, 
den lange bro over til slotsholmen, Højbro, idet altså den 
danske brug af bro og gade som enstydige, hvor talen er 
om en brolagt vej, tænktes overført på det latinske, så man 
brugte vicus for pons, ligesom man ikke sjælden finder pons 
brugt for vicus. I så tilfælde vilde det være en nøjagtig fred
lysning over havnen: indenfor bommen, såvel på den ene som 
den anden side af Højbro.

Medens således havnen i jordebogens tid og senere 
tydeligt nok strakte sig fra bommen til Ladbro og tårnet,

x) O. Nielsen, s. 115: det hus, som kaldes Endebod og mellem 
det og skibenes indløb på begge sider af den store gade. 
Årbøger 1872, s. 270: — eller mellem skibenes (dobbelte) 
indløb fra begge sider af den lange gade; (jeg opløste ex 
utraque parte således: inter intr. n. ex una parte vici et 
intr. n. ex altera p. v.).
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så kan vi dog gå endnu længere tilbage i tiden og be
stemme dens udstrækning før nystadens anlæggelse, dersom 
vi da tør tillægge sognegrænserne nogen betydning. Det er 
nemlig kun lidet sandsynlig, at Nikolaj kirke skulde have 
afstået også en del af sit købstadsogn til Frue kirke, og vi 
er derfor vistnok berettigede til at søge den ældre stads 
vestlige skel på samme sted som sognets; men dette findes 
langt ned i tiden ved Hyskenstræde. Dette stræde har, som 
Dr. Nielsen har oplyst, sit navn af de hyseker (retirader), 
som fandtes nedenfor det ved havnen, hvorfor vi også i det 
14. århundrede, som forhen omtalt, her træffer en Hyseke- 
bro. Men nu er det jo vistnok temmelig usandsynligt, at 
disse hyseker har havt deres plads her til en tid, da havnen 
strakte sig til Ladbro; de må meget mere antages at tilhøre 
en tid, da dette sted var byens ende og da rimeligvis den 
tilstødende vold også havde sine hyseker. Navnet Hyseke- 
bro synes da også allerede i jordebogens tid at have været 
forældet og det forekommer ikke senere. — Selv i denne 
tid, da staden altså formentlig havde sin grænse ved 
Hyskenstræde, kan der jo iøvrigt godt have været bygget 
langs hen ad strandkanten, udenfor plankerne, og dette er 
rimeligvis grunden til at man også her betalte jordskyld 
uden dog at høre til Nikolaj sogn; strækningen fra Hyseke- 
bro til Ladbro indlemmedes i Vur Frue, »Kattesundet« i 
St. Klemens sogn.

Som Nikolaj sognegrænse mod nord opgives Tyske- 
manne- og derpå Kødmangergade; den oprindelige bebyg
gelse har dog neppe strakt sig helt op til hovedgaden, siden 
vi finder grundene langs Tyskemannegades sydside, lige til 
Bjørnebrogade, udelukkede fra den gruppe, som siges at 
betale biskoppen jordskyld; denne synes her kun at have 
omfattet de egenlige strandboder og Ladbrostræde. Da så 
Tyskemannegaden blev anlagt, har man måske indlemmet 
disse nærmest liggende grunde (fra Bjørnebrogade til Hyseke-
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stræde) i Nikolaj sogn, til samme tid som man lagde de 
vestligste strandboder til den nye stad.

Når vi nu samler disse spredte træk for at gøre rede 
for hovedstadens udvikling i Absalons tid, så møder vi altså 
først billedet af den stad, som kongen overdrog til biskop
pen; dens midpunkt findes i øst, ved de »gamle boder« 
omkring Nikolaj kirke og den ældste havn; her var stadens 
thing og torv, her stod Endebod og St. Olavs billed og 
blok. Øst for kirken og havnens indskæring lå på en halvø 
det befæstede hus, på hvis grund bymændene boede og på 
hvis jorder de gjorde dagsværk. Lige nord for byfreden 
synes de bøndergårde at have havt deres plads, som op
rindelig tilligemed Østregård ejede bymarken; men de er 
rimeligvis tidlig forsvundne eller dog formindskede, eftersom 
købstadsmændene opnåede græsningsret mod at svare græs
gæld til herskabet.

Gavebrevet, hvorved Valdemar overdrog dette sted til 
Absalon, er vel tabt, men vi kan temmelig sikkert gå ud 
fra, at erkebiskoppen senere har gentaget dets udtryk i det 
brev, hvorved han lod gaven gå videre til Roskilde bispe
stol, og at paven atter i sin stadfæstelse, — (det ældste 
aktstykke, som vi nu har) — har optaget dettes udtryk. Men 
her omtales Havn netop således, som vi efter det foregående 
måtte vente: »borgen Havn (castrum de Hafn)«, »selve byen 
Havn (villa ipsa de Hafn), Utterslev med hele sit tilliggende: 
Seredslev, Solbjerg, Hvanløse, Vigerslev, Valby« o. s. v., idet 
alt jordegodset samles om hovedgårdene: Utterslev, Gen
tofte, Mørkhøj o. s. v., medens Havn modsættes det som en 
by (stad) og en borg; endog de nærmeste byer, de som hørte 
til sognet, Seredslev, Solbjerg og Valby, regnes til en 
hovedgård.

Nu byggede Absalon altså i året 1167 en fast borg 
foran havnen på den hidtil øde holm og »gjorde derved
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egnen usikker for vikingerne, skibsfarten sikker for de ind
fødte«. Det er sandsynligt at han samtidig eller nogen tid 
efter har fremkaldt anlæget af en ny stad på bakken vest 
for den gamle. Der synes at være så megen plan i dette 
anlæg, at det ligger nær at tænke på en udtrykkelig over
enskomst med enkelte mænd, som påtog sig at forestå det, 
ligesom det samtidig sker i Hamburg under Grev Adolf, 
hvem Absalon havde besøgt. Også her hos os fremstod 
den nye stad med større friheder end den gamle, skønt mod
sætningen i det hele var mindre; der hvilede ingen jordskyld 
på dens grunde og indbyggerne har rimeligvis fra først af 
været fritagne for dagsværk til herskabet, en begunstigelse, 
som staden i sin helhed først opnåede i Jakob Erlandsens tid.1)

Det er ikke usandsynligt at Absalon kan have indkaldt 
en del Tyskere til at deltage i det nye anlæg. Han ind
kaldte munke og lærde mænd til at sætte skik på de danske 
klostre; han indkaldte, som det synes, fremmede riddere til 
St. Hanshuset i Andvordskov, og han indkaldte uden al 
tvivl teglbrændere og teglbygmestere tilligemed andre konst- 
nere til sine bygninger; det ligger da nær at antage, at han 
også har ladet købmænd og håndværkere komme hertil for 
at bringe den danske handel og industri i forbindelse med 
det øvrige Evropas. Det er bekendt nok, at vore forfædre 
på den tid i deres levevis og daglige fornødenheder i høj 
grad nærmede sig den øvrige civiliserede verden, landet var 
rigt og alle fredens sysler blomstrede. Og i Roskilde var

I stadsretten 1254 siges, at biskoppen har fritaget borgerne 
for forskellige byrder, deriblandt »daxwærkæ, quod pro debito 
exigebatur.« Dr. N. oversætter det ved »at yde dagsværk 
i gælds betaling« (s. 65); roen det bør opfattes i lighed med 
det foregående: »ora, quæ pro blgyald recipi consvevit«: 
en øre, der oppebæres i ølgæld, — altså: dagsværk, der 
kræves i afgift, som skyldighed (debitum). Sml. Ringsted by- 
mænds forpligtelse, som den omtales 1148: — cum laboribus 
metendi dictis dagsverke, in auturono, secundum antiquum 
et verum taxum (Thorkelin I, 11).
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alt før Valdemars tid de tyske borgeres antal så stort, at 
de kunde tænke på at optage en kamp med de indfødte.

I København ser vi da også, at den bedste af de nye 
gader bærer navnet Tyskemannegade, den danner hoved
forbindelsen mellem den gamle og den nye stad; lige på 
skellet af Nikolaj og Frue sogne har det tyske kompagni 
sit gildehus. Sandsynligheden taler altså afgjort for, at der 
blandt nystadens ældste befolkning fandtes en stamme af ind
kaldte Tyskere, og Absalon opnåede da vistnok også sin 
hensigt med dem: de bidrog til stedets hurtige udvikling 
uden at få nogen væsenlig indflydelse på byens nationale præg, 
dertil var den ældre befolkning for talrig og folkets selv
stændige liv i det hele i en alt for kraftig udvikling netop 
på den tid.

Den nye stad blev anlagt regelmæssigt med fire hoved
gader, udgående fra et fælles midpunkt, torvet, thinget og 
rådhuset. I nord og syd strakte sig en gadelænge fra 
Nørreport over thinget til Ladbro i havnen; hvad der lå vest 
herfor deltes ved Vestergade (til Vesterport) i to ulige 
halvdele, der senere udgjorde to selvstændige kirkesogne, St. 
Peders og St. Klemens, som tillige delte det gamle landsogn: 
Seredslev, Solbjerg og Valby, imellem sig; kirkerne nævnes 
første gang i året 1304. Mod øst forbandt Tyskemannegade 
thinget med den gamle stad; den fulgte ikke som de andre 
en lige retning, men slog en bugt mod syd, omtrent ad de 
nuværende Klædeboder og Skoboder, en omstændighed, som 
senere gav den navnet Vimmelskaftet. Omkring selve torvet 
samlede sig, som naturligt, stadens hovedinteresser; mod 
nordøst fandtes Klædeboderne og Skoboderne, mod nord
vest saltmadsboderne, mod sydvest lå tre af de fire gilde
huse, som nævnes i jordebogen, St. Marie, St. Peders og 
Helligånds; mod sydøst førte vejen ned til Ladbro, en gade, 
der er lidet bekendt fra den ældre tid, men ikke desmindre 
må have spillet en vis rolle, selv om hovedforbindelsen med 
havnen gik ad Tyskemannegade til det ældre midpunkt for
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handelen. 1 denne nye stad, som selvfølgelig fra først af hørte 
til det sogn, den lå i, Nikolaj kirkes, grundlagde biskop Peder 
af Roskilde i Absalons sidste år en hovedkirke, som var 
bestemt til at give stedet forøget anseelse ved at gøre det 
til et kirkeligt midpunkt for den nærmest liggende del af 
stiftet. At denne tanke kunde opkomme og sættes i værk 
så kort efter det nye anlægs begyndelse, viser os, at det 
må være forholdsvis hurtig gået frem for byen. Vor Frue 
kirke fik sin plads ved Nørregade, nord for Klædeboderne, 
midt i det livligste handelsrøre; der blev bygget embeds
boliger for dekan (degn) og kaniker, og deres skole kappe
des med den anselige kirke om at give staden sit fornemme 
præg. Det store foretagende støttedes fra alle sider, stadens 
sognepræst Eskil kunde meddele dens herre, erkebiskoppen, 
at sognemændene énstemmig havde skænket deres del af 
korntienden til dens bygning og skrud, og Absalon stad
fæstede denne gave; uden al tvivl føjede biskoppen hertil 
sin del af tienden, og sognepræsten gik senere ind i kapitlet 
som dets syngemester (cantor). Biskoppens broder, Lavrens 
Sunesøn, der faldt ved Lena, gav kirken jordegods på Sæl
land, præsten Eskil gav den to bols jord på Amager, og snart 
forøgedes dens ejendomme med talrige grunde i staden.

I løbet af det 13. århundrede kom hertil de andre 
kirkelige stiftelser, som vi træffer i middelalderen; 1238 
grundlagde grevinde Inger af Regenstein Gråbrødre klostret, 
og i slutningen af århundredet stiftede biskop Johannes Krog 
sit Helligåndshus på det samme strøg, endnu nærmere Tyske- 
mannegade, kun skilt fra den ved selve husrækken. Grunden 
til at disse stiftelser fik deres plads her, må nærmest søges 
deri, at de skulde omfatte hele staden med deres åndelige 
og legemlige forsorg, medens de to nye sognekirker samtidig 
byggedes vest for hovedstrøget. I slutningen af århundredet 
fik staden endvidere sin befæstning med de murede tårne, 
hvis sidste levninger endnu er bevarede.


