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Christian 4. grundlagde i 1631 Nyboder, eller Bådsmandboderne som 
det også kaldtes. Nyboder udgjorde et samfund i København med alle 

de problemer, en by har. Bl.a. hvordan man kommer af med renovation 

fra flere tusinde indbyggere.

Jakob Seerup

Museumsinspektør Jakob 
Seerup arbejder på en 
ph.d.-afhandling om mand
skabsforhold i den danske 
flåde i 1700-tallet. Under 
arbejdet med afhandlingen 
støder han af og til på mere 
pudsige sager, der kan give 
en mere skæv vinkel på flå
dens historie, hvilket denne 
artikel er et eksempel på. 
Jakob Seerups projekt kan 
følges på hans blog www. 
forskerblog.dk.

I 1700-tallet var flåden den absolut største organisation i Danmark-Norge. Holmen i 
København var kongerigets største arbejdsplads. De ca. SOOO matroser, håndværkere 
og arbejdere var organiseret i fire divisioner, og hovedparten af disse havde deres 
boliger i Nyboders gule længer. Bydelen udgjorde en by i byen, og de mange søfolk 
og deres koner og børn udgjorde ca. ti procent af Københavns befolkning. De var 
på godt og ondt et væsentligt element i hovedstaden. Slagsmal mellem søfolk og 
soldater var et jævnligt tilbagevendende problem, og søfolkenes tiggende koner og 
børn var også et problem. Hertil kom, at bydelen åbenbart havde problemer med at 

komme af med sit affald.

Renovationskommissionen
I 1764 nedsatte myndighederne en Renovationskommission til undersøgelse af Kø- 
benhavns sanitære situation. Også Nyboder skulle undersøges. I første omgang blev 
der i juli måned udpeget en kommission bestående af en kaptajn og fire løjtnanter, 
der skulle forestå undersøgelsen. 1 en samtidig dagbog gjorde søløjtnanten Peter 
Schiønning sig lystig over kommissionen. Han mente, det var "En artig Commis
sion, som ieg tvivler om, nogen af dem vil lade indføre i deres Levnets-Beskrivelse. 
De udpegede søofficerer kunne dog ånde lettet op i august måned samme år, hvor 
der udgik kontraordre, og i stedet kommanderedes en sergent fra hver division til
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at stille til undersøgelsen. Undersøgelsen foregik på den måde, at den, der holdt 
renovationsvognen, sammen med to politibetjente og to murersvende, ledsaget af 
en sergent, besøgte samtlige huse, der tilhørte sergentens division. Ved hvert hus 
spurgte de, hvordan beboerne skaffede sig af med deres ”skarn” - altså afføring og 
urin. Desuden blev “príveteme”, som toiletter dengang hed, undersøgt og beskrevet. 
Det var vel det, de to murersvende skulle hjælpe med.

Det møjsommelige arbejde resulterede i udarbejdelsen afen liste — kaldet en rulle 
— over Nyboders priveter, som i dag er bevaret på Rigsarkivet. ”Lokumsrullen” er 
i virkeligheden to ruller, der omfatter i alt 292 huse fra henholdsvis 1. og 3. Divi
sion, fordelt med 147 huse i 1. Division og 145 huse i 3. Division, der er besigtiget 
25. august 1764 og underskrevet af løjtnant P. Flensborg. Besigtigelsen blev som 
ovenfor nævnt ikke forestået af officerer men af sergenterne N. Krogh og P. Cobel. 
Rullerne har ikke oplysninger om navne, men det er oplyst, hvilke huse i hvilke gader 
der tilhørte hhv. 1. og 3. Division. I det følgende skal vi se, hvad “lokumsrullernes” 
oplysninger rober om det daglige liv i 1700-tallets Nyboder.

Noget overraskende viser det sig, at ikke alle huse havde lokum. 49 huse eller 
17 procent manglede ganske enkelt et - “Ingen Privet befindes i dette Nummer og 
hielper sig som de kand”, står der ved Hiortelengen nr. 11. Af samtlige huse havde 
40 procent to og 43 procent kun et.

Tallene dækker over to forskellige slags lokummer. Det var henholdsvis jordgra-

Den eneste af Nyboderlængerne, 

der med sikkerhed kan dateres til 
Christian 4. er i Sankt Paulsgade 

20-40. Foto ca. 1915 og foto 2007. 
Hanne Fabricius, Gader og mennesker 

i middelalderens & renæssancens Kø

benhavn - Slotsholmen, Bremerholm 
og Ny-København. Aschehoug, 2007.
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vede kuler med en overbygning af brædder, dels tonder eller opbyggede kasser af 
brædder med en overbygning. Man må forestille sig, at de nedgravede kuler skulle 
tømmes sjældnere og dermed var mere praktiske og også dyrere at bygge. Disse var i 
enkelte tilfælde bygget af mursten. Kun 14 procent af príveteme var “i Jorden”, som 
det formuleres i besigtigelsesrullen. Hele 74 procent af príveteme var “over Jorden”. 
Nogle havde både et jordgravet og et over jorden.

Lokumsrullen eller rettere Besigtigel- 

sie Rolle Over Locommerne udi 3die 

Divisions Huuse. Rigsarkivet.

Hvad blev der af skarnet?
Det vel nok mest interessante i denne sammenhæng er spørgsmålet om, hvad beboer
ne gjorde med deres skarn. Langt den største del (51 procent) bortskaffede deres 
skarn enten med “Natvognen” eller “Gadevognen” — muligvis to forskellige udtryk 
for den samme vogn. Enkelte fik det båret væk af “en kone”. Hele 41 procent smed 
det “paa gaden”, altså direkte ud i rendestenen. Otte procent gravede skarnet ned 
enten i haven eller “i en Krog i G aarden”. Hvis beboerne i dag glæder sig over den 



frugtbare muld i haverne mellem de gule Nyboderlænger, kan her måske findes en 
god forklaring. Uanset om skarnet blev “bortført”, smidt i rendestenen eller gravet 
ned, så er det helt sikkert, at der ikke duftede af lavendler sådan en varm augustdag 
som den i 1764, da kommissionens folk gik fra hus til hus og spurgte om lokum
mernes beskaffenhed — heller ikke i Lavendelgaden, hvor de ellers var gode til at få 
skarnet kort bort.

På baggrund af undersøgelsen sendte Admiralitetet et brev til Holmens Chef 
og divisionscheferne, hvor man bl.a. skrev, at det af undersøgelsen ”erfares, at de 
der paa adskillige stæder kaste deres Ureenligheder ud paa Gaden, hvilket er en 
Uorden der maae hæves og i Fremtiiden forekommes”. Admiralitetet indskærpede 
derfor, at hvis folk fremover kastede deres skarn på gaden, ville de blive domt til 
at miste deres hus. Sergenter og officerer blev mindet om, at det var deres pligt at 
holde opsyn med dette. Men som det fremgår af det følgende, behøvede de gode 
folk i Nyboder ikke at frygte for at skulle gå fra hus og hjem, selvom de blev taget i 
at kaste uren lighed på gaden.

Et eksempel skal nævnes her. Vægteren Christen Hansen tog tømmermand An
ders Lundgaards hustru pa fersk gerning og indsendte en beediget rapport om, at 
hun ”haver udslaget en Ballie med ureenlighed i rendesteenen”. Lundgaard fik valget 
mellem at betale en rigsdaler i bøde, eller at hustruen skulle straffes med fængsel på 
vand og brod i 24 timer. Han valgte at betale boden. Man fik aldrig helt bugt med 
de ildelugtende bunker af skidt i Nyboder. Men man forsøgte.

Nutidens Nyboder. Hanne Fabricius, 

Gader og mennesker i middelalderens 

& renæssancens København - Slots

holmen, Bremerholm og Ny-Køben- 

havn. Aschehoug, 2007.

NYBODERS GULE STOKKE
De Gule Stokke blev opført fra 1631 på initiativ fra Christian 4.1 dag - næsten 400 
ar senere — bruges de fortsat af den målgruppe, som de er bygget til — forsvarets 
ansatte. De er enestående rent arkitekturhistorisk, da der er tale om den første 
rækkehusbebyggelse i Danmark. Siden 1918 har De Gule Stokke været fredet, og 
bygningerne fremstår forholdsvis uberørte af tidens gang. De indeholder i dag 618 
boliger fordelt på 108 »kvarte« huse (studieboliger), 408 »halve« huse (2-værel- 
ses lejligheder), 31 »hele« huse (familieboliger) samt 68 specialhuse (fortrinsvis 
endehuse af forskellig størrelse). Der igangsættes nu et pilotprojekt, hvor man 
skal påbegynde en renovering af De Gule Stokke. Pilotprojektet forventes at 
/ære færdiggjort 2 % år efter den endelige bevilling foreligger. Pilotprojektet har 
st budget på 75 millioner kroner ekskl. moms. Heraf har A. P. Møller og Hustru 
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal doneret et beløb på 50 mil
ioner kroner, mens forsvaret selv finansierer de resterende 25 millioner kroner, 
pilotprojektet kommer til at omfatte en karré, hvor der på nuværende tidspunkt 
2r 33 lejemål. Kilde: Forsvarskommandoen.

KILDER:
Rigsarkivet, Generalkom
missariatet (Søetaten), 1697- 
1808 Original- og koncept
dokumenter vedkommende 
Nyboder. Besigtigelsie Rolle 
Over Locommerne udi 3die 
Divisions Huuse.
Rigsarkivet, Admiralitetets 
Generalkopibog, 1764 s. 236 
og 264.
Rigsarkivet, Holmens Ekvipa
ge (Standretssager) 1766-67 
”Udskrift af Politie og Com
merce Collegii Dom Protocoll 
Tirsdagen d. 6. Octobr 1767”. 
Søofficer Peter Schiønnings 
Dagbog - Det Kgl. Bibliotek.



Nyboders lokummer 1764

Antal
M Intet lokum
I Et lokum
■ To lokummer

Nyboder var et selvstændigt samfund i byen København med eget vagt og brandkorps. Fotografiet 

forestiller Nyboders Vagt omkring år 1900. Foto: Orlogsmuseet.

Typer
■ I jorden
■ Over jorden 
M Intet lokum

En særlig adresse i Nyboder er kendt i ret brede kredse. Nemlig den, hvor Obaldo 
og hans søskende fra Gudrun Eriksens populære børnebøger boede: Bjornegade 5. 
Og hvordan så den sanitære situation ud på den adresse i 1764? Netop det emne 
fik Gudrun Eriksen ikke beskrevet så grundigt. Men lokumsrullen giver en ret god 
beskrivelse af adressens toiletforhold. Bjørnegade 5 havde “2de priveter af bredder 
og lader det kiøre bort.” Sådan noget grissefy med at slå det ud i rendestenen, det 
praktiserede man ikke på den adresse.

Museumsinspektor ph.d.-stipendiat Jakob Seerup, 
Statens Forsvarshistoriske Museum, Orlogsmuseet.

Bortskaffelse
■ Bortføres
■ På gaden 
H Graver ned
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Hvorfor skrives navne 
med latinske bogstaver?
I håndskrifter, som er skrevet med gotiske bog
staver, er navne oftest skrevet med latinske bog
staver. Hvor gammel er den tradition, og hvad 
er årsagen til det?

O
m

Svar:
Mange skrifttyper har gennem tiden været 
i brug i Danmark, thi ligesom alt andet æn
drer også skriften sig. Den gotiske skrift kom 
til landet sydfra i 1200-tallet, hvor den aflø
ste den karolingiske (minder en del om vore 
dages Times New Roman). Sideløbende med 
den gotiske skrift brugte man i Danmark fra 
begyndelsen af det 16. århundrede og frem 
den latinske skrift, der i sin kursivform udvik
lede sig til det, vi i dag kender som skråskrift. 
Betegnelsen kursivskrift er kendetegnende for 
de skrifttyper, der anvendtes i det daglige til 
korrespondance og andet, som krævede et 
hurtigt skrivetempo, mens bogskriften ofte var 
meget langsommelig at skrive og fortrinsvist 
blev brugt til bøger.

Når man skal kategorisere en skrifttype, må 
man bl.a. se på, om der er tale om en maju
skel eller minuskel. Majuskler er »store« bog
staver, kendetegnende ved, at de skrives mellem 
to vandrette linier, fx A. Minuskier er derimod 
»små« bogstaver, og de kan modsat majusklerne 
have over- og underlængder, fx som opstregen i 
lille d. Oprindeligt fandtes der ikke store og små 
bogstaver inden for samme alfabet, og de ældste 
latinske alfabeter fra I. århundrede fvt. bestod 
fx kun af majuskler. Ligeledes var den gotiske 
kursiv til at begynde med også kun en minuskel.

Allerede i løbet af det 5. århundrede begyndte 
den senere så udbredte tradition med at frem
hæve bestemte sætninger eller ord ved enten at

skrive dem med en anden skrifttype eller ved at 
skrive et ords begyndelsesbogstav med et bog
stav fra et andet alfabet. Tænk blot på de flot 
dekorerede begyndelsesbogstaver i middelal
derhåndskrifter, der ikke er skrevet med samme 
skrifttype som brødteksten.

Der udviklede sig efterhånden et hierarki in
den for skriften, så bestemte skriftyper blev 
foretrukket frem for andre, når noget skulle 
fremhæves. Hierarkiet kunne fx være, at man 
skrev titler med majuskler, mens brødteksten 
blev skrevet med minuskier. Sådan et hierarki 
eksisterer stadig i dag. Der udviklede sig altså 
en klar sammenhæng mellem skrifttype og brug, 
og da majuskelskrifterne til sidst forsvandt som 
almindelig bogskrift, fortsatte man med at bruge 
dem i overskrifter eller begyndelsesbogstaver. 
På den måde har de overlevet til nutiden som 
en integreret del af vore moderne alfabeter.

Traditionen med at indlede navneord, stednav
ne, personnavne samt hovedsætninger med en 
majuskel fik for alvor rodfæste i Danmark i lø
bet af 1600-tallet og første halvdel af 1700-tal- 
let. Indtil da virker det mest af alt som en tilfæl
dighed, hvordan de store bogstaver blev spredt 
i en tekst.

Det er i lyset af det ovenstående, at man skal 
forstå, hvorfor nogle ord blev skrevet med go
tiske bogstaver, mens andre blev skrevet med 
latinske bogstaver. Inden for den gotiske kursiv, 
der er en minuskelskrift, blev hierarkiet efter-

Spørgsmål til spørgekassen kan sendes som 
e-mail: sth@ra.sa.dk eller som almindeligt brev 
til:
Siden Saxo - Spørgekassen
Rigsarkivet, Rigsdagsgården 9
1218 København K
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hånden, at man - som inden for alle andre alfabeter 
- brugte majuskler til forbogstaver ved navneord o.l., 
mens de latinske bogstaver blev brugt til at fremhæve 
ord eller sætninger i en tekst. Den latinske skrift blev 
især brugt til fremmedord (ca. 1500 ff.) samt per
son- og stednavne (ca. 1650 ff.). Det sidste ser man 
fx tydeligt i kirkebøgerne. Meget naturligt brugte man 
også den latinske skrift, når sproget eller ordene var 
latin, mens gotisk var det almindelige ved dansk.

Efter det gotiske alfabet havde været i brug i mere 
end et halvt årtusinde, førbød man i 1875 undervis
ningen i det med den begrundelse, at man ikke øn
skede at forvirre ungdommen med to sideløbende 
alfabeter. Hermed sikrede man den latinske skrift sin 
ubestridte sejr.

Michael Dupont, cand.mag. i Historie, 
Landsarkivet i København
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Findes der symbolske, moralske 
fortællinger om hunde i de mid
delalderlige bestiarier?
I et tidligere nummer af Siden Saxo var der i 
spørgekassen et spørgsmål om løver og deres 
rolle i heraldikken. I svaret forklaredes løvens 
symbolik ud fra de middelalderlige bestiarier. 
I den forbindelse kunne jeg godt tænke mig 
at vide, om der i de middelalderlige bestiarier 
findes symbolske, moralske fortællinger om 
hunde.

De venligste hilsner 
Cand. phil. Lena Hansen

Svar:
Middelalderens bestiarier var om bekendt ikke 
et zoologisk opslagsværk, sådan som vi opfatter 
det i dag. Denne genre af zoologiske/kryptozo- 
ologiske bøger med oplysninger og fortællinger 
om dyr, var ikke baseret på observationer af na
turen, hvorfor der da også forekommer en del 
monstre og utrolige fortællinger i bestiarierne. 
I stedet var forlægget for hvert nyt bestiarie 
de såkaldte auctores - litterære og teologiske 
autoriteter hvis værker var velkendte. Formålet 
med bestiarierne var såmænd heller ikke at do
kumentere den naturlige verden for at analy
sere hvordan den fungerer. Bestiariernes forfat
tere kendte allerede naturens 
love, deres fokus var i stedet 
udlægningen af den herskende 
verdensorden. De vidste at 
Gud ikke havde skabt noget 
uden et formål, og formålet 
var instruktionen af det syn
defulde menneske. Gud havde 
skabt dyrene som et sindbil
lede på menneskenes verden, 
og dyrene var derfor en slags 
moralske skabninger, der var 
formidlere af et budskab til

menneskene. Det var dette budskab der skulle 
formidles.

Som udgangspunkt søgte bestiarierne at for
klare den moralske budskaber i de dyr folk ikke 
var fortrolige med. Det vil sige, at man ikke al
tid søgte at forklare meningen med skabelsen 
af husdyrene, for disse havde jo et ganske ligetil 
formål. Hvilket også er årsagen til, at fortællin
ger om hunde ikke nødvendigvis forekommer 
i alle bestiarier. Det var dog langt fra alle bes
tiarier der afholdt sig fra at udlægge husdyre
nes moralske budskab, og særligt når de besad 
karakteristika som hunden. Hunden symbo
liserer i dag trofasthed, opofrelse, ubetinget 
kærlighed til sin herre samt klogskab. Det var 
også de temaer der fortaltes historier om i de 
middelalderlige bestiarier. Historier om hunde 
der afslører deres herres morder, trofast går i 
døden med deres herre, modigt (og i flok) be
frier deres herre fra fangenskab hos en fjendtlig 
hær eller gennem sin lugtesans og sin klogskab 
finder frem til flygtet jagtbytte eller forsvundne 
ting. Men det er ikke disse historier hvoraf der 
udledes moralske allegorier.

Det er derimod i beskrivelsen af hundens natur 
at de belærende, symbolske udlægninger gives. 
Hunden beskrives eksempelvis som et dyr, hvis 
tunge kan læge sår hvis den slikker på dem, men
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den beskrives samtidig også som et dyr, der vender 
tilbage til sit eget opkast og spiser det. Endvidere 
beskrives den også som et tåbeligt dyr, der, hvis den 
svømmer i en flod med et stykke kød i munden, vil 
åbne munden og miste kødet, alene for at jage skyg
gen af kødet på vandet. Historien om fortabelsen 
af kødet i floden skal symbolisere de tåbelige men
nesker, der på grund af ambitioner bortkaster det 
der retmæssigt er deres for at forfølge det ukendte. 
Tilbagevenden til og indtagelse af eget opkast er et 
sindbillede på de mennesker, der, efter at have renset 
sig for synd ved at skrifte, vender tilbage til synden. 
Læg mærke til at man her symboliserer skriftemålet 
med det at kaste op (hvilket teknisk set også er en 
form for udrensning, men nok ikke er den allegori 
de fleste forventer fra middelalderens lærde), mens 
skriftet på anden måde inddrages i hundens evne 
til at læge sår med sin tunge. Denne evne udlæg
ges nemlig som et sindbillede på præstens evne til at 
læge sår på sjælen ved instruktion om bodsudøvelse 
efter at synden er blevet blotlagt ved skriftemålet.

Som en lille sidebemærkning til den moralske alle

gori om hundetungens lægende kræfter nævnes i et 
bestiarie fra første halvdel af 1200-tallet, at hvalpe
tunger er en særligt god kur mod sår på indvoldene. 
Hvordan denne kur blev udført meddeler bestiariet 
intet om, men som dyreven bør man næppe tænke 
tanken til ende. Det skal dog siges, at vi intet bevis 
har for at denne behandling rent faktisk er blevet 
udført i middelalderen.

Afslutningsvis skal siges, at på trods af bestiarier- 
nes karakteristik af hunden som et trofast, modigt 
og opofrende dyr, og at samme symbolik genfandtes 
indenfor heraldikken, så var det folkelige billede af 
hunden langt mere differentieret; hvilket en langvarig 
og blodig konflikt mellem gascognske og norman
niske købmænd og sømænd omkring slutningen af 
1200-tallet - begyndelsen af 1300-tallet viser. I den
ne konflikt så man nemlig at besejrede sømænd blev 
hængt fra mastetoppen sammen med en hund, når 
man virkelig skulle håne modstanderen.

Steffen Harpsøe 
Cand.mag., arkivar ved Rigsarkivet


