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Køge var i perioden 1700 -1850 en lille købstad. 
Der var ikke meget gang i byens næringsliv, men folk 
klarede sig. Nogle få var velhavende, men det store 
fl ertal var håndværkere og arbejdere, som tjente nok 
til, at familien kunne få mad på bordet og tøj på 
kroppen. Nederst i samfundet var de fattige, som 
ingen rigtigt interesserede sig for.

Livet gik sin stille og rolige gang uden alt for mange 
store katastrofer. Det var folk nok godt tilfredse med. 
Både dengang og i vore dage har dagligdagen været 
god nok. Krig og ufred, sygdom og naturkatastrofer 
er der ingen, der har ønsket sig.

Under den stille overfl ade har Køge alligevel været 
et livligt sted. Hvis vi kikker nærmere efter vrimler 
det med små og store begivenheder. Folk i Køge var 
mennesker af kød og blod, som det er værd at kende.
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HIT MED HISTORIEN
er en værkserie om Køges historie. Historierne er skrevet for at give viden om 
og skabe interesse for byens historie og til brug for undervisning. Bag projektet 
står selskabet ”Hit med Historien”. Formålet er at fremme børns lokalhistoriske 
identitet og bevidsthed - primært med udgivelsen af denne serie samt en tilhø-
rende hjemmeside.
Værkserien skabes i et samarbejde mellem KøgeBibliotekerne, Køge Byhistori-
ske Arkiv, Ellemarkskolen i Køge og Amtscentret for Undervisning i Roskilde. 
Som et nyt og spændende initiativ får vi hver gang hjælp af en gruppe børn. 
Under arbejdet med denne bog har 10 børn fungeret som konsulenter for pro-
jektet. Mange tak til dem for interesse og engagement og til de mange men-
nesker rundt omkring i Køge, der har hjulpet med billeder, oplysninger med 
mere. 
I forbindelse med denne bog vil vi især takke BG Bank, Gammelkjøgegaard 
og Køge Museum. 
Gammelkjøgegaard ved P.F. Collet var vært og fortæller i foråret 2005, da 
selskabet ”Hit med Historien” med stor glæde modtog økonomisk støtte fra 
BG Bank til udgivelsen af denne bog. Køge Museum har med stor imøde-
kommenhed stillet materiale fra perioden til rådighed.
Sideløbende med bogserien arbejder vi med udvikling af en hjemmeside: 
www.hitmedhistorien.dk. Her ligger supplerende stof, man kan fordybe sig i 
og arbejde videre med. Bibliotekar Jacob Kobbernagel er webmaster.

KANON TAK til Køge Kommunes Børneudvalg og Kulturudvalg, som også 
til denne bog har valgt at støtte udgivelsen økonomisk. De deltagende institu-
tioner bidrager med personaleressourcer og kontorfaciliteter.
Denne bog, der er den tredje bog i en planlagt serie på syv, omhandler perio-
den 1700 til 1850 og fortæller om byen Køge og dens borgere.
Oplysninger om, hvor bogens billeder stammer fra, kan ses på hjemmesiden.

Køge, november 2005
Inger Halleløv, Birte Broch, Jacob Kobbernagel, Karin Larsen,

 Britta Overgaard Jensen og Hanne Villadsen.
 

Tidligere udgivelser:
Køge i 1950’erne (2001). Mette Henriksen, Køge. 
Køge mellem krig og fred 1914-1949 (2003). Henning Bjørn Larsen, Køge.
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Jagten på fortiden
Køge er en gammel by, som vi første gang hører om i et 
dokument fra den 4. juli 1288. I dokumentet med kon-
gens segl står der, at Køge fra denne dato er blevet en køb-
stad, som står under kongens beskyttelse.
Den del af Køges historie, som denne bog handler om, er 
tiden fra 1700 -1850. Det er ikke nemt i dag at forestille 
sig, hvordan Køge så ud for mere end tre hundrede år si-
den. 
Men bruger I øjnene, kan I godt fi nde huse og gader, der 
også lå der dengang. Man skal kigge godt efter. Mange af 
husene er bygget om, og nogle steder er gaderne gjort bre-
dere. Torvet og kirken lå der også dengang. Alt det kan I 
undersøge bare ved at gå en tur rundt om Torvet og ned 
ad de gader, der støder op til Torvet.

Der mangler bare noget. En by er huse og gader, men 
det vigtigste er dog de mennesker, der boede i Køge. 
De er væk, så hvordan får vi noget at vide om 
dem? Hvordan så de ud, hvad arbejdede de med, 
hvordan boede de, hvad levede de af? Nu be-
gynder detektivarbejdet for alvor med at fi nde 
ud af, om de har efterladt sig spor.
Heldigvis for os har de efterladt sig masser af 
spor. På Køge Byhistoriske Arkiv og Køge Mu-
seum vrimler det med papirer, regnskaber, 
møbler, redskaber, køkkenudstyr, billeder, 
tegninger og meget andet, som hver for sig er 
brikker i opklaringsarbejdet. 

Jagten på folk i Køge kan begynde!
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Rundt i Køge i årene efter 1700 
Det første folk så, 
når de nærmede 
sig Køge sydfra, 
var Sankt Nikolaj 
Kirkes høje tårn 
omgivet af lave 
huse i en eller to 
etager. 
Byen begyndte 
ved broen over 
Køge Å og den 
gamle havn langs 
åen. Her lå accise-
boden, hvor der 
blev opkrævet 
told af de varer, 
der blev ført ind i 
Køge. Når den rejsende havde fået lov til at komme ind i byen af 
bysvendene, var det første han så, byens bindingsværkshuse på 
begge sider af Brogade. Husene lå med facaden ud til gaden.  

Flere af husene var nyopførte. I 1633 
var der en voldsom ildebrand, der hær-
gede store dele af byen. Og som om det 
ikke var nok, så blev byen i slutningen 
af 1650 érne besat af svenske soldater. 
I to år krævede ”gæsterne” gratis kost 
og logi og foder til deres heste. 
Køge var ikke kommet i gang igen ef-
ter disse ulykker. Selv om det var længe 
siden, skete der i begyndelsen af 1700-
tallet ikke rigtig noget i Køge. Handel 
var der ikke så meget af. Der var ikke 
mange småskibe langs åen ved broen 
og heller ikke nede i havnen, der hvor 
åen løb ud i Køge Bugt. 
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Det store Torv
For enden af Brogade lå så Torvet, som en stor åben plads 
midt i byen. På Torvet var der mere liv. Her kom bønderne 
med deres hestevogne for at sælge levende kvæg, korn, 
kød, smør, ost, brænde eller grøntsager. Her købte de også 
de ting, de havde brug for hos byens håndværkere og køb-
mænd. 
Høje råb, dyrenes brølen, larmen fra hestevognenes hjul 
lød hen over Torvet. Af og til kunne man høre skrigene fra 
en stakkels tyveknægt. Tyven fi k sine piskeslag bundet til 
byens kag, som stod i den ende af Torvet, der lå nærmest 
Rådhuset. 
Der var ikke torvedag hver dag, men alligevel var Torvet 
byens livligste sted. Det var ikke brolagt alle steder, og 
rundt omkring det var der en bred grøft. På torvet mødtes 
folk for at snakke og fortælle nyheder. Her lå Rådhuset, 
hvor byens borgmester og øvrighed holdt til. Her hand-
lede mænd, koner og tjenestefolk i håndværkernes små 
boder eller i købmandsgårdene. Her kom vogne med varer 
fra havnen eller ude fra landet og kørte ind igennem por-
tene for at stuve tingene væk i pakhuse og lader.
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Gader og stræder
Længere væk fra Torvet var der mere stille. I de snævre ga-
der boede de mindre håndværkere med forretning, værk-
sted og bolig i samme hus. Dem var der mange af selv i 
en by som Køge med kun ca. 1400 indbyggere. Smede, 
skræddere, slagtere, sadelmagere, skomagere, snedkere og 
tømrere for bare at nævne nogle af dem, der var fl est af. 



Men i de lave bindingsværkshuse ud ad Nørregade, Ve-
stergade, i Kirkestræde osv. kunne man også fi nde andre 
folk, der tjente til livets ophold på mange måder. I Køges 
skattelister vrimler det med forskelligt arbejde - brygger, 
møller, møllersvend, hjulmager, bødker, soldat, skipper, 
kræmmer, skolemester, præst, amme, fi sker, bysvend, ma-
tros, tjenestefolk, vaskekone, daglejer. 
Og så mangler der endda mange fl ere. Dem var der ingen 
grund til at skrive ned. De var bare fattige. 

Ildebrand var noget af det værste, der kunne ske. Byens 
frivillige brandkorps havde kun læderspande, stiger og 
håndsprøjter. Det eneste, de kunne gøre, var at forhindre 
ilden i at brede sig til nabohusene. Der blev passet godt 
på de åbne ildsteder, kaminer og tællelys, men faren var 
der altid. 
Det hjalp, da mange huse efterhånden fi k bilæggerovne 
og kakkelovne i huset. En af vægternes vigtigste opgaver 
var at holde øje med, at der ikke var brand i byen. På sin 
tur rundt i byen sang vægteren. Der er ikke noget at sige 
til, at et af versene handlede om brandfaren: 

”Vær klog og snild
vogt lys og ild
– vor klokk´ er slagen ti”.

Ildebrand

I juni 1757 satte den 
13-årig Cathrine Pe-
dersdatter ild på sin 
husbonds gård i Ve-
stergade nr. 31. Ilden 
fi k ikke rigtig fat og 
blev hurtigt slukket. 
Pigen forklarede, at 
hun havde sat ild 
på høloftet, fordi en 
anden af husets tjene-
stepiger havde slået 
hende. Rettens dom 
var hård. Den 16. 
december 1757, blev 
den kun 13-årige pige 
overført til fl ere års 
straf i Tugthuset på 
Christianshavn.   
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Haver og marker
Selv om husene lå tæt ud til gaden, var der god plads bag 
husene. Her lå små udhuse eller stalde, og mellem husene 
var der haver og små marker. Her gik der høns og grise el-
ler en ko og en hest på græs. 
Nogle få skridt længere ude i udkanten af byen boede så 
dem, der bare blev kaldt fattige. I den yderste ende af Ve-
stergade havde byen et fattighus, som hed Steens Boder. 
Det var et langt, lavt hus opdelt i 12 lejligheder. I hver lej-
lighed boede der mange gamle og syge, enker og forældre-
løse børn. De skulle være taknemmelige over, at byen sør-
gede for, at de havde tag over hovedet og fi k lidt brænde 
og mad. 
Der, hvor husene holdt op, lå der igen haver og små mar-
ker. De var vigtige for byens borgere, for i modsætning til 
de fl este andre købstæder havde Køge kun nogle få mar-
ker nord for byen.
Bygrænsen bestod i en vold og en voldgrav. Men her i 
årene efter år 1700 var der ikke meget tilbage af byens 
befæstning. Mange steder var volden sunket sammen og 
blev brugt som haver og til græsning, og voldgraven var 
blevet til små søer, hvor fattigfolk kunne fi ske en gedde 
eller en aborre. 



På besøg hos folk i Køge 

Det er ikke så nemt at komme helt tæt på de mennesker, 
der boede i Køge i 1700-tallet. Hvad tænkte de på? Hvad 
troede de på? Hvad snakkede de om til daglig? De skrev 
ikke ret meget, hverken dagbøger eller breve. Kun nogle 
få af de mest velhavende mennesker er blevet tegnet eller 
malet. Så det er ikke på den måde, vi kan fi nde særlig me-
get, der fortæller om, hvad de mente og tænkte om deres 
arbejde, deres familie og om livet i det hele taget.
Vi må altså søge andre steder, hvis vi skal nærmere ind på 
livet af dem. 
Heldigvis holdt myndighederne nøje øje med, hvad folk 
gik og lavede. Køb og salg af huse, byggerier, regninger, 
skattelister, giftermål, barnedåb, død og begravelse blev 
omhyggeligt skrevet ned i byens protokoller. Og så er der 
selvfølgelig de ting, som de havde i husene. Potter og pan-
der, borde, stole og skabe, tobakspiber og porcelæn og 
meget mere.
Lad os gå inden for hos nogen af dem.
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Hos købmand Willads Romsgaard
Købmanden boede i 1753 sammen med sin kone, fem 
børn, to karle og tre tjenestepiger i en købmandsgård ud 
til Torvet. 
Der er ikke noget tilbage af købmandsgården. Den er for 
længst revet ned. Men stedet er nemt at fi nde, for i dag 
ligger der et helt moderne hus, nemlig Køge Byhistoriske 
Arkiv og  Alm. Brand på Torvet nr. 6-8.
Den del af købmandsgården, der vendte ud mod Torvet 
var bygget i bindingsværk i to etager. Bagved og bygget 
sammen med forhuset lå en anden længe, sidehuset, og 
en gårdsplads, som man kunne komme ind til gennem 
en port.
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En blandet landhandel
Købmand Romsgaard havde butik eller krambod, som en 
butik hed dengang, bolig, lagerplads og stald i sin køb-
mandsgård. Det første folk kom ind i, når de gik op ad 
fortrappen, var kramboden. Der var en disk, hylder på 
væggene og nogle reoler. Men ellers lignede kramboden 
ikke en butik, som den vi kender i dag. 
Det var noget af en blandet landhandel med sildetønder, 
sække med korn, saltet og røget kød, stakke af forskel-
lig slags klæde og tøj, knive, leer, fl asker med brændevin, 
æsker og dåser med krydderier, sukker, kaffe og te, fade 
med fedt og smør og meget mere.
Og så var det kun en del af varelageret. Romsgaard hand-
lede også med korn, hø, tømmer, vinduesglas, kul, jern-
stænger, tjære, kalk og mursten. Alt det var gemt væk på 
lofterne eller lå i stabler ude på gårdspladsen.

Inde i butikken var det svært at overskue, hvad der egent-
lig gemte sig i halvmørket. Men købmanden havde styr på 
tingene. Efter en kande øl og en snak i stuen ved siden af, 
kunne han begynde at fi nde de ønskede varer frem.
En gang imellem var det lidt mere specielle ting, som kun-
den ønskede sig. Det kunne købmand Romsgaard også 
klare. Der skulle bare lidt tålmodighed til, for så skulle va-
rerne bestilles. Måske skulle de hentes i København, eller 
Romsgaard skulle have tingene lavet hos en af byens hånd-
værkere. Det kunne være særligt fi nt vævet stof, handsker 
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af dyreskind, bælte- og skospænder, sy-
nåle eller sjældne krydderier. 
Det kunne også ske, at købmand Roms-
gaard hentede varer hjem fra udlandet 
til sin forretning. Det år, hvor vi besø-
ger ham, fi k han varer hjem fra Lübeck i 
Nordtyskland med et skib. De ting skulle 
han betale told af, så her blev alting skre-
vet ned. 
Den 3. november leverede skipper Peter 
Simonsen fra Dragør følgende til Roms-
gaard: Salt fra Lüneburg, fi ne pyntebånd, 
2000 sten til fl intebøsser, billigt papir, 
dyrt lærred fra Bielefeldt og bomuldsstof med påtrykte 
mønstre.

Byttehandel
De fl este af købmand Romsgaards kunder havde ikke ret 
mange rede penge mellem hænderne. Men handles skulle 
der. Og så blev der byttet. Hvad kunne man bytte sig til 
for et læs korn, hvad kunne hjemmelavede strømper være 
værd, hvad kunne man få for hjemmesnittede træsko, fi nt 
håndarbejde som kniplinger, broderede duge osv. Det 
kunne tage timer, så inde i stuen blev der sat fl ere kander 
øl på bordet, før man blev enige.
Købmand Romsgaard havde, som mange andre borgere 
i Køge, også dyr i sin købmandsgård. De blev også brugt, 
når man skulle handle. For leje af en ko med ret til at bru-
ge mælken kunne bonden måske levere et læs korn. For 
en del af ulden fra købmandens får kunne bonden levere 
strømper eller et læs brænde. Måske skulle Romsgaard 
have lagt nyt tag på eller muret en skorsten op. Det ar-
bejde kunne kunden så udføre mod at få varer i betaling.
Mange gange i 1700-tallet klagede købmænd og borge-
re i Køge over myndighedernes skatter og afgifter. Men 
myndighederne fi k slet ikke fi ngrene i alt - de, der byttede, 
skulle nok lade være med at fortælle om det.



Ind i privaten
Når der ikke var kunder, blev stuen ud mod Torvet også 
brugt af familien. Det var den fi ne stue med træpaneler på  
væggene. Væggene var malet, og de kraftige bjælker i lof-
tet var dekoreret med malede blomster og blade. Henne 
under vinduerne stod der et stort bord med faste bænke. 
Og langs de andre vægge var der løse stole, skabe og kister. 
Her gemte konen det fi ne tøj, duge, sølvtøj og pynteting, 
som ikke skulle bruges til daglig. 
Fra stuen var der en dør ind til et værelse. Det blev brugt 
til at leje ud til folk, der havde brug for at overnatte nogle 
dage i Køge. Romsgaard var ikke bare købmand, han drev 
også et mindre hotel.
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Der var også en dør ud til køkken og bryggers. Her rege-
rede konen sammen med de tre tjenestepiger. 
Her var der altid travlt, for de skulle lave alting selv. I det 
store ildsted stod eller hang der gryder og potter, hvor 
der blev kogt grød eller suppe. I skorstenen over ildste-
det hang kød til rygning, så det kunne holde sig. Langs 
væggene stod der store fade og tønder med saltede sild og 
kød. Her sad tjenestepigerne og kærnede smør eller lavede 
ost. Her blev der renset tarme til pølser. Der blev lavet øl, 
bagt brød, æbleskiver og kager - kort sagt: Der var altid 
noget at lave.
Bryggerset var det grove køkken. Her blev den hylende gris 
stukket med en kniv i halsen. Blodet blev samlet op og la-
vet til blodpølser. Flæsk og kød skulle skoldes og skrabes 
før, det blev smurt ind i salt og lagt i tønder. 
Det var også vigtigt at have en køkkenhave med frugt og 
grønt. Herfra fi k man æbler, der skulle laves til saft. Alle 
mulige slags kål stod i rækker, mens de ventede på at blive 
hakket og kogt. Der var ærter og bønner, som kunne tør-
res, så de kunne holde hele vinteren.
Og så skulle der i øvrigt laves lys af dyrefedt, vaskes tøj og 
gøres rent.

Hjemlig hygge
Det gjaldt om at udnytte dagslyset bedst muligt. Det gik 
fi nt om sommeren, hvor meget af arbejdet kunne laves 
udenfor. I den mørkeste vintertid var stuen bag køkken 
og bryggers husets vigtigste rum. Det eneste lys kom fra 
tællelys eller små tranlamper, så der var ikke meget at tage 
sig til. 
Her blev fortalt historier og snakket om store og små ting 
fra byen. En løbsk hest, en tyv, der blev pisket ved kagen, 
et slagsmål har sikkert været god underholdning, som de 
kunne få meget ud af.
Kvinderne kartede uld, spandt på rokken eller strikkede. 
Børnene legede med deres hjemmelavede legetøj. Mæn-
dene sad ved langbordet og var kloge på mange ting. Ny-
heder og rygter er blevet vendt og drejet. Røgen fra kridt-
piberne hang tungt i den lave stue, mens varmen fra kak-
kelovnen bredte sig i stuen.



Ved 9-tiden tømte Romsgaard sit ølkrus og rejste sig fra 
bordet. Nu var det sengetid. De større børn lå på bænkene, 
mens de mindre børn kom op i alkoven sammen med for-
ældrene. Det yderste tøj blev lagt på en stol, og de fi k truk-
ket en særk over hovedet. Kun hvis børnene var møgbe-
skidte, fi k de deres hænder og ansigt dyppet i et vandfad 
med iskoldt vand. Hvis man ikke kunne se skidtet, var der 
ikke nogen grund til at gøre for meget ud af det.
Karlene og pigerne sov i andre rum, hvor der ikke var var-
me. Med fugt eller rimfrost på væggene og tunge, klamme 
dyner krøb de til sengs med al tøjet på.
I det bælgmørke hus varede det ikke længe, før den eneste 
lyd kom fra musene, der puslede i sengehalmen, og rot-
terne der peb og skrabede på loftet. 
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Hos væver Jacob Munk
Et lille stykke nede ad Vestergade i nr. 6, boede væver Ja-
cob Munk. Der boede 11 personer i huset - Jacob og hans 
kone, fi re mindre børn og tre mænd og to piger, der alle 
var over 15 år. 
Jacob Væver ejede selv huset, som kun bestod af et værk-
sted, en stue og et køkken, så der var ikke meget plads at 
røre sig på. Børnene og forældrene sov i stuen sammen 
med tjenestepigerne. Svenden og lærlingene sov på bænke 
og borde ude i værkstedet. 

Håndværksmester
Mestrene udgjorde en stor gruppe blandt Køges borgere. 
At være håndværksmester var ikke så fi nt som at være 
købmand eller embedsmand. På den anden side var de 
selvstændige håndværkere højt hævet over almindelige 
arbejdere og fattigfolk.
Jacob Munk var medlem af væverlauget. Det bestod i Køge 
af fem selvstændige mestre. Lauget var en slags forening, 
som skulle sørge for, at kun folk, der var uddannede væ-
vere kunne få lov til at drive forretning i byen. 
Vi ved ikke, hvordan det lykkedes for Jacob at blive me-
ster. Vejen har nok været, at han først stod i lære nogle 
år. Derefter har han bestået svendeprøven og arbejdet for 
en mester. Måske har han så arbejdet forskellige steder i 
Tyskland (været på valsen) og lært nye teknikker og me-
toder i væverfaget.
Men det var ikke nok at være dygtig til sit fag. Der skulle 
også held og penge til. Måske har han sparet op. Måske 
har han overtaget værkstedet efter sin far. Måske har han 
giftet sig med en enke efter en væver.

I Jacobs værksted
I værkstedet ud mod Vestergade var Jacob, svenden og læ-
redrengene i fuld gang, så snart det blev lyst. Det meste af 
det, de arbejdede med på værkstedet, var bestilt direkte af 
kunderne. Det kunne være betræk til møbler, klæde til at 
sy tøj af, bordduge, sengetøj og sengeforhæng. Alt sam-
men opgaver, som krævede store væve og dygtige vævere. 

VÆVERNE

SKRÆDDERNE

BAGERNE

SNEDKERNE



Arbejdstiden var lang om sommeren. Det gjaldt om at 
udnytte lyset, for det var alt for dyrt at have tællelys og 
tranlamper tændt hele tiden. 
Den mørke tid blev først og fremmest brugt til at skaffe 
sig et lager af de forskellige slags garn, der skulle bruges 
til vævningen. Det kunne man gøre, selv om det var halv-
mørkt. Alle i huset var i gang med at karte og spinde, repa-
rere vævene og sætte nye vævetråde på. 
Jacob selv har nok været på farten ude hos bønderne eller 
hos Romsgaard og de andre købmænd. Det gjaldt om at 
få et godt tilbud på uld og hør, bomuldsgarn og hestehår. 
Eller hvis det skulle være rigtig fi nt, silkegarn og -tråde. 
Måske har han også haft så god gang i væveriet, at han 
havde andre i arbejde. Det har næppe været svært at få folk. 
Mange steder i folketællingen fx i Nyportstræde står der: 
Lejer, Karen Madses, enke, spinder, eller lejer, Ole Knud-
sens, enke, spinder. For enker og fattigfolk var et ekstrajob 
ved rokken for Jacob eller de andre vævere sikkert en god 
måde at tjene en ekstra skilling på.
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Husbond og madmor
Jacobs kone hjalp til i værkstedet. Men hun skulle også 
sørge for, at alle de mange munde blev mættet. Arbejdet i 
køkkenet, reparationer af tøjet, syning og strikning, vask 
og rengøring, syltning, slagtning osv. var et slid og slæb 
fra morgen til aften. Selv om hun havde to tjenestepiger 
til hjælp, har det nok været svært at få tingene til at hænge 
sammen. 
Det var dog nok ikke den fi nere madlavning, hun havde 
mest brug for. Menuen var ensformig: Saltet, tørret og rø-
get fi sk, grød, øllebrød, vælling, tørrede ærter og bønner, 
grønkål, hvidkål og rødkål og så saltet fl æsk og kød på 
mange forskellige måder. Jacob og børnene fi k dog nok en 
ekstra godbid. Lidt honning, ordentligt kød og en ekstra 
snaps til Jacob.

Lærlingene skulle have kost og logi, og så skulle de selvføl-
gelig lære at væve. Men Jacob skulle noget mere. 
Det var også mesters opgave at opdrage lærlingene til at 
blive ordentlige mennesker. Han skulle holde øje med, at 
de ikke rendte rundt og generede pæne mennesker. Han 
skulle sørge for, at de fi k lært at læse så meget, at de kunne 
blive konfi rmeret. Det betød, at de skulle lære Luthers lille 
katekismus. De skulle kunne deres fadervor og lære sal-
mer udenad. 
Det var pinligt for en mester, hvis hans lærlinge skulkede 
eller ikke kunne deres ting, når de gik hos præsten. 
Køge var en lille by. Et rygte om, at Jacobs lærlinge var 
dovne og dumme, kunne hurtigt smitte af og betyde, at 
de gode kunder holdt sig væk.

Som mester havde Jacob ret til at straffe sine folk både 
med øretæver og kæppen. Den tids læredrenge vidste kun 
alt for godt, at husbonds hænder sad løse. Hvis de ikke 
fi k lært deres salmevers, skulle mester nok sørge for, at de 
blev ”banket ind”. 
  



Sygdom 

Konen i værtshuset Oksehovedet, Torvet 15, var 
kendt for sin lægekunst. Hendes mand Søren Ørsted 
skrev i 1758 et brev til kongen. Her bad han om 
lov til, at konen måtte hjælpe fattige og svage med 
naturens medicin og gode husråd. Vi ved ikke, hvad 
kongen svarede. Men vi ved, at hun blev ved med at 
kurere sygdomme.
Der var nok at tage fat på. Rigtige læger var der ikke 
mange af, og de var dyre. Men folk havde jo brug 
for hjælp, når de blev syge. Det vrimlede med kloge 
mænd og koner, som tog sig af alt fra forstoppelse 
til lungebetændelse og vorter. Alle hjælpemidler blev 
taget i brug. Der blev åreladet eller sat blodsugende 
igler på kroppen. Der blev gravet hestesko og amu-
letter ned i huset eller på kirkegården. Der blev sagt 
besværgelser og strøget over det syge sted med katte-
skind. Måske hjalp det, måske hjalp det ikke.

Naturens medicin var en anden mulighed. Her var 
1700-tallets kloge folk eksperter. Udtræk fra forskel-
lige planter, fx blandet op med brændevin, havde 
deres virkning på en række sygdomme. 
I en gammel lægebog står der bl.a.: ”Den, der har 
Sten i blæren, han drikker lidt om Morgenen. Så går 
stenen i stykker og forlader ham” eller ”Den, der hver 
Morgen drikker en lille Skefuld - især gamle Menne-
sker, bliver ikke syg. Thi Væsken fortærer den slimag-
tige Væske, som er Aarsag til Sygdommen”.

I første halvdel af 1800-tallet kom der mere styr på 
kampen mod sygdom. Lægerne fi k en slags uddan-
nelse, men der var stadig mange sygdomme, de ikke 
kunne helbrede. Næsten helt op til vore dage gik 
fattige mennesker til kloge mænd og koner for at få 
hjælp. 

På besøg hos folk i Køge   21



22

Hos daglejer Niels Bendsen
I Kirkestræde, der hvor biblioteket ligger i dag, lå der i 
1700-tallet nogle huse, som blev kaldt ”Den åbne gård”. 
Husene, som hver bestod af fi re lejligheder, var bygget 
sammen i to rækker med en gårdsplads imellem. Det var 
lejeboliger for folk som Niels Bendsen, der havde tilfæl-
digt arbejde og for enker, som måske havde lidt hjemme-
arbejde som spinderske eller syerske. Lejlighederne var 
ikke noget at prale af. Niels Bendsen, hans kone, hans svi-
germor eller hans mor samt to drenge måtte klare sig med 
20 m2 tilsammen - stue og køkken var, hvad det kunne 
blive til.

Billig arbejdskraft
Niels Daglejer betalte ikke skat. Der var ikke noget at be-
tale skat af. Alt hvad han, konen og børnene kunne skrabe 
sammen gik til at få tag over hovedet og holde den værste 
sult fra døren. Vi ved ikke, hvad Niels Daglejer har arbej-
det med. Der var ikke noget, der hed understøttelse eller 
dagpenge, så han har været nødt til at fi nde ud af noget.



Køge havde ikke nogen større arbejdspladser. I begyndel-
sen af 1700-tallet havde der været et stort sejlmageri i det 
store hus (nr. 21) på Torvet. Her og spredt rundt i byen 
havde 200 arbejdere og 26 vævere lavet sejl til fl ådens ski-
be, men det var nedlagt i 1734.
Mulighederne var altså ikke store. Niels måtte fra tidlig 
morgen ud at spørge om, der var arbejde at få. Med hatten 
i hånden har han gået rundt i købmandsgårdene. Måske 
har der været noget korn, der skulle i sække. Måske skulle 
der muges ud i en stald. Måske kunne han slæbe mursten 
på en byggeplads.
Han kunne også være heldig at få arbejde for byens styre. 
Gang på gang kan man læse om, at byens gader og stræ-
der fl ød med skidt og møg. Rendestenene fl ød over, og 
grise og rotter rodede rundt i affaldsdyngerne. For en rask 
mand gjaldt det om at være klar, når der en sjælden gang 
blev gjort noget ved svineriet.
Lønnen kunne han næppe gøre noget ved. I Køge var der 
mange daglejere om buddet. Han måtte tage, hvad han 
kunne få. Det har næppe været særlig meget.
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Arbejde i havnen
Havnen var et af de steder, hvor der måske var arbejde. 
Men der var ikke rigtig gang i den i 1700-tallet. Der var 
godt nok blevet bygget to moler ud fra kysten og lavet en 
bro over åen. Men når det var stormfl od, blev havnen fyldt 
med sand og tang.
Lidt arbejde kunne der dog være. Hvis man læser i byens 
toldregnskaber, kan man se, at mindre fartøjer nogle gan-
ge om måneden lagde til med varer til byen. Kikker man 
nærmere på, hvad de har haft med, så er det mest varer 
til købmændene, som fx Romsgaard. Den slags varer har 
købmændenes folk sikkert selv kørt hjem til gården. Bed-
re var det, når skibene var lastet med mursten eller tøm-
mer. Så kunne der godt blive til nogle dages arbejde med 
at losse den tunge last og få den kørt op til byen.
Måske har Niels Daglejer også været med, når vinterstor-
mene hylede over Køge Bugt. Alene i året 1753 strandede 
tre skibe ved Stevns Klint. Her var der ikke bare tale om 
småbåde. Det var store skibe i langfart mellem Vesteuropa 
og Rusland, der blev kastet ind på kysten. Masser af træ, 
tømmer, skind, hamp, tagsten og jernvarer blev skyllet op 
på stranden. Det gav arbejde at få vraggodset bjerget, kørt 
til Køge og få det solgt på auktion.



Børn 
Niels Daglejer og hans kone havde to børn. Må-
ske har de haft fl ere. Det kan de sagtens have haft. 
Børnebegrænsning var ikke noget, man kendte 
meget til. For de fl este familier var børn en velsig-
nelse, som der blev gjort alt for at passe på. Børn 
var en slags livsforsikring. De kunne jo tage sig af 
deres forældre i alderdommen.
Men i 1700-tallet var det en temmelig farlig sag at 
være barn. 
Fødslen var farlig både for mor og barn. Hvis føds-
len var en smule vanskelig, kunne det nemt gå galt. 
Der er ikke nævnt nogen kvinde, der kalder sig jor-
demoder i Køge. Men det var almindeligt, at ældre 
kvinder hjalp til ved fødslen. De har været dygtige, 
men hvis barnet vendte forkert, eller der var noget 
andet i vejen, kunne det nemt gå galt.

Det var også farligt at være lille. Renlighed, som 
vi kender i dag, var der ikke meget af. Rifter og sår 
kunne blive fyldt med betændelse, som nemt kun-
ne udvikle sig til blodforgiftninger. Børnesygdomme som 
mæslinger, røde hunde og kighoste var der ikke mange 
midler imod. En bøn til Gud og noget urtemedicin var de 
midler, der fandtes. Ellers var der kun at håbe på, at barnet 
var stærkt nok til at klare sygdommen.
For de fattigste kunne endnu et lille barn også være en 
forbandelse. Endnu en mund, der skulle mættes. Flere 
gange kan man læse om, at spædbørn døde. De  blev ”lig-
get ihjel” i alkoven, eller ligene er fundet på møddingen 
eller i søer og moser uden for byen.
I 1742 blev der fundet et nyfødt barnelig i Køge for en-
den af Nyportstræde, hvor der dengang var et lille vand-
hul. Sagen vakte megen opsigt. Rygterne og sladderen gik 
om, hvem der var mor og far til barnet. Sagen blev aldrig 
opklaret, men du kan læse på  www.hitmedhistorien.dk, 
hvad byens myndigheder gjorde for at opklare sagen.
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Kirurg og tandsmed
Jochum Hendrich Karstin var i mange år barber og kirurg i Køge. Han 
boede til leje på Rådhuset, indtil han døde i 1752. 
Barberen kunne andet end barbere folk. Han tog sig også af brækkede 
arme og ben, opererede bylder og svulster og lagde forbindinger på. 
I tilfælde af blodforgiftning eller forfrysning kunne barberen også am-
putere dele af kroppen. 
Den slags indgreb var livsfarlige. Man vidste intet om, at instrumen-
terne skulle være rene, så der gik tit betændelse i sårene. Man kendte 
heller ikke til bedøvelse. Den syge fi k en stærk urtemedicin eller en kæp 
at bide i, mens kirurgen arbejdede. Måske kunne man også hælde 
brændevin i den syge, så han nærmest blev bevidstløs.
”Tandlæger” var der mange af i Køge. Det var nemlig ofte smeden, der 
tog sig af dårlige tænder. Dem  var der nok af, for i 1700-tallet børste-
de man ikke tænder. Tandbylder kunne man skære op eller sætte igler 
til at suge ud. Det var straks værre, hvis tanden var brækket, eller der 
var betændelse i roden. Så var udtrækning den sidste udvej. Smeden 
tog sin tang og trak til - uden bedøvelse!  



Hos fattiglem 
Maren Mogens Linds
I den yderste ende af Vestergade op til kirkegården lå  
Steens Boder. Det var et langt, lavt hus med 12 bittesmå 
lejligheder. Steens Boder var Køges fattighus i hele 1700-
tallet. I hver af lejlighederne boede der mindst to personer. 
Her var ikke tale om nogen luksus. En borger i Køge har 
beskrevet Steens Boder som ”et stort og velindrettet Hun-
dehus”!
De fattige i Steens Boder var kun en mindre del af Køges 
fattige. Der boede fl ere på Fændediget og spredt rundt i 
usle kælderrum og på lofter. Der var så mange, at fattig-
lemmerne, som de også blev kaldt, var et stort problem 
for byen.
Deres navne står i fattigvæsenets regnskaber, så det er mu-
ligt at fi nde ud af, hvem mange af dem var. Flertallet var 
gamle enker, som ikke længere kunne klare sig selv. Men 
der var også andre mennesker, som passende kunne gem-
mes af vejen i Steens Boder eller på Fændediget. Et sted 
står der, at der er uddelt hjælp til ”Maren Steens til hendes 
taabelige Søn”. Fattighuset var på én gang et alderdoms-
hjem og et opbevaringssted for evnesvage, sindssyge og 
handicappede.
Kun når fattiglemmerne fi k hjælp, eller når de blev ankla-
get for slagsmål eller drukkenskab, får vi noget at vide om 
dem. Ud over det var der ingen grund til at spilde penge på 
papir og blæk på deres liv. 
Kun ganske få gange kan vi få et indtryk af, hvilke forhold 
de levede under.
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En bøn om hjælp
Maren Mogens Linds var en fattig enke i Køge i 1753. Hen-
des forhold var så sølle og forfærdelige, at en eller anden 
har haft ondt af hende og hjulpet med at skrive et brev. På 
www.hitmedhistorien.dk kan du læse brevet, som det blev 
skrevet dengang. Her får du en oversættelse af, hvordan 
fattiglem Maren måtte ansøge om hjælp i sin nød:

”Køge den 23. januar år 1753

Velædle og velærværdige
Hr. magistrat Mossin
Og velædle og velvise
Hr. borgmester og råd
Og alle de fattiges inspektører!

Jeg elendige gamle, svage, sengeliggende enke, som hver 
dag regner med en nådig død, takker hermed i den stør-
ste ydmyghed for den hjælp, jeg elendige menneske hidtil 
har fået på grund af Deres vise mildhed.
Jeg beder om, at jeg i min elendighed må få endnu nogen 
hjælp som følge af Deres gunstige mildhed. Jeg skal ikke 
oftere besvære Deres velvise godhed, da jeg mærker, at jeg 
nok ikke har langt igen. Men jeg kan næsten ikke beskri-
ve, hvor mange smerter jeg har. Jeg har i lang tid måttet 
ligge i sengen. Jeg har ikke de kræfter, der skal til, for at 
jeg selv kan vende mig i sengen. Kun den almægtige Gud 
ved, hvor elendigt jeg har det.
Med største smerte venter jeg elendige menneske på et 
gunstigt svar.

Deres ydmygste tjenerinde
Maren Mogens Linds”         

Maren fi k hjælp af fattigkassen. Herefter fi ndes der ikke 
fl ere oplysninger om Maren. Hun døde nok kort efter. Så 
hun holdt sit løfte om ikke længere at være en udgift for 
byen og fattigkassen.
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Tiggeri
Fattiglemmerne fi k hver anden måned noget brænde og 
lidt penge fra fattigkassen. Én gang om året ved juletid 
fi k de også lidt billigt tøj og byggryn til julemaden. Men 
hjælpen var ikke stor nok til, at de kunne overleve. Derfor 
fi k de også lov til at tigge i byens gader og rundt omkring 
i huse og købmandsgårde.
Til at holde øje med, at tiggeriet gik ordentlig for sig, hav-
de byen to stodderkonger. De skulle sørge for, at byens 
tiggere ikke generede pæne mennesker. De skulle holde 
øje med, at fattiglemmerne ikke så deres snit til at stjæle 
mad eller andre ting. Deres vigtigste opgave var dog at 
holde fremmede tiggere ude af byen. Køge var nemlig ikke 
den eneste by, hvor der var mange fattiglemmer. 
Gennem hele 1700-tallet var omstrejfende tiggere og 
hjemløse et stort problem for samfundet. Sådanne folk 
kunne om natten snige sig ind i byen. Stodderkongerne 
skulle have et øje på hver fi nger og melde de fremmede til 
byens øvrighed. Blev de taget på fersk gerning i at stjæle, 
var straffen hård og kontant. De blev bundet til kagen 
midt på Torvet og fi k deres velfortjente piskeslag, inden 
de blev jaget ud af byen igen.



Hvem betalte?
Langt de fl este penge til de fattige kom fra private. I Køge 
kan man se, at der i fl ere testamenter står, at en sum penge 
skal gives til fattigvæsenet. 
For at få renter af disse penge, blev de lånt ud. Så var der 
hele tiden noget at dele ud af. Pengene blev lånt ud til pri-
vate folk eller investeret i forskellige virksomheder især i 
København. Det kunne være en klædefabrik eller et sel-
skab, der handlede med fremmede lande. Hvis der blev 
overskud, blev der fl ere penge i fattigkassen.
Køges fattigkasse fi k pengene til at yngle. I regnskabet for 
1753 kan man fx se, at der var sat penge i noget, der hed 
”Det Westindiske Compagnie”. Det må have været en god 
forretning. Der står nemlig også, at der har været en per-
son fra Køge i København for at hente de renter, som fat-
tigkassen fi k ud af det.
Men der står ikke noget om, hvad det var, det ”Compag-
nie” handlede med. Det har nok ikke interesseret forstan-
deren Andreas Sørensen i Køge, bare det gav penge til fat-
tigkassen. 
Han fortalte nemlig ikke noget om, at Det Westindiske 
Compagnie bl.a. tjente sine penge på slavehandel. 
Der blev sendt skibe fra København til Vestafrikas kyst. 
Her blev der købt slaver, og de blev så sejlet tværs over At-
lanterhavet til De Dansk-Vestindiske Øer. På de danske 
øer blev slaverne sat til at dyrke sukkerrør på plantagerne. 
Det var en uhyggelig forretning.
Men penge lugter ikke, så Køges fattige kunne blandt an-
det takke slavehandelen og slaveriet for, at fattigkassen 
havde penge til at dele almisser ud af.
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Inden for på Rådhuset
Rådhuset blev bygget ca. 1550 på det sted for enden af 
Torvet, hvor det ligger i dag. Men det har kun set ud, som 
det gør nu, siden 1803.
Rådhuset var stedet, hvorfra byen blev styret. Her sad borg-
mesteren og to rådmænd sammen med de embedsmænd, 
som fi k løn for at udføre deres arbejde. Rådhuset var et 
travlt sted. I rådstuen blev der holdt møder. Der kunne 
også være små boder, hvor der blev solgt øl og vin og 
holdt fester for byens spidser. I et andet rum var der en 
stor vægt, så den kongelige tolder kunne veje tingene og 
opkræve den rigtige told. 
Her holdt byfogeden og vægterne til. De skulle sørge for 
lov og orden i byen. I Rådhusets kælder lå byens fængsel. 
Her kunne folk sove rusen ud og vente på deres straf. Folk 
sad der ikke ret længe. De fl este mindre straffe ordnede 
byfogeden og hans folk med det samme uden for ved ka-
gen lige foran Rådhuset. Pisk eller gabestok eller en tur 
rundt i byen iført den spanske kappe bevogtet af vægterne 
og med en trommeslager gående foran. Det gyste i kvin-
der, børn og ærlige mennesker. Det var også meningen.  
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Borgmester og altmuligmand
Borgmesteren og rådmændene havde altid hørt til byens 
spidser, men sådan var det ikke længere.
I 1700-tallet skete der nemlig ikke ret meget i Køge. Det 
betød, at byens fi neste borgere efterhånden ikke havde 
meget lyst til at bruge tid på alle de små sager, der skulle 
ordnes. 
Derfor var det de knap så fi ne og knap så rige borgere, der 
blev borgmestre og rådmænd i byen. Der var ikke mange 
penge i det. For at få lidt løn, blev det almindeligt, at de 
passede fl ere jobs. På denne tid kunne borgmesteren være 
både borgmester, byfoged, byskriver, rådmand og her-
redsfoged for et område uden for Køge - alt sammen på 
én gang.
På den måde havde borgmesteren fl ere kasketter på. Som 
borgmester skulle han være borgernes mand. Som byfo-
ged var han politiets og domstolens mand, der både kun-
ne anklage folk og dømme dem. Samtidig var han byskri-
veren, som skulle skrive alle beslutninger ned.
Det var noget værre rod. Det kunne være svært for borger-
ne at fi nde ud af, om alt gik rigtig til. Og det var jo heller 
ikke helt nemt at fi nde ud af, hvem man skulle klage til, 
hvis man var utilfreds. 
Kun én ting havde borgmesteren ikke magten over, nem-
lig skatterne. Hvis han havde haft det, var der nok blevet 
ballade.
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Flået i skat
Skatterne og byens pengesager blev bestemt af nogle sær-
ligt udvalgte borgere. De skulle med jævne mellemrum 
vurdere folks huse og gårde og fi nde ud af, hvad de tjente. 
De borgere, der ejede noget og tjente penge, skulle betale 
skat. Det peb de meget over, men det var ikke ret tit, at de 
slap billigere. 
Det meste af skatten skulle kongen og staten have, men 
nogle af skattepengene fi k Køge dog lov til at beholde. De 
skulle bruges til løn til embedsmændene, støtte til kirken, 
skolen og lidt til de fattige.
Køge by havde også andre udgifter. Havnen havde det jo 
med at sande til, så her skulle der tit bruges penge. Ga-
der og stræder skulle holdes. Så måtte man betale for at 
få kørt de mange læs skidt og møg ud af byen. Af og til 
var byens acciseboder ved byportene tæt på at falde sam-
men. Byens brandkorps skulle have nye læderspande. Der 
skulle penge til det hele – hele tiden.
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Løn til de uærlige
Nogle af de udgifter, som Køge havde, talte man ikke så 
meget om. Det var lønnen til natmanden og hans folk. 
Natmændene boede uden for byen. Om natten kørte de 
rundt og tømte folks lokummer og møddinger. De tog sig 
også af døde dyr og indfangede vilde hunde og katte, som 
det vrimlede med. 
I virkeligheden var det et helt nødvendigt arbejde, som 
ingen andre ville røre ved. De pæne borgere mente, at 
natmændene var ”uærlige”. Ingen ville have noget at gøre 
med dem, for overtroen gik på, at de forstod sig både på 
trolddom og hekseri.

Der var også en anden udgift, som man ikke talte så højt 
om. Af og til var det nemlig nødvendigt at tilkalde bødde-
len, når en af de værste forbrydere skulle have sin velfor-
tjente straf. Køge havde ikke sin egen bøddel. Man måtte 
hente en bøddel fra Næstved eller Roskilde, når der var 
brug for ham. Men det kostede jo. Han skulle have kost 
og logi og penge til transporten. 
Selve henrettelsen havde også forskellige takster. Det af-
hang af, om forbryderen skulle hænges eller halshugges. 
Og det blev endda endnu dyrere, hvis den skyldige skulle 
pines eller have en fi nger eller en hånd hugget af inden 
henrettelsen. Natmanden skulle også have løn. Når for-
bryderen havde fået sin straf, skulle der ryddes op, og liget 
skulle skaffes af vejen.
Én ting sparede Køge dog på. Bøddelen var ikke nødt til 
at tage sit eget bøddelsværd med. Sådan et havde man 
nede i Rådhusets kælder. Hvert år i byens regnskab står 
der, at der blev brugt en lille klat penge på at holde det i 
god stand.
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Den beskidte by 
I dag brokker vi os, hvis skraldemanden ikke kommer 
hver uge. Det gjorde man ikke i Køge i 1700-tallet. Den-
gang var man vant til, at affald og møg fl ød over alt.
Af og til kunne det dog blive for meget. I 1758 var det helt 
galt. Så tog bystyret fat. Men det var ikke så let at få ryd-
det op.
Tre ubebyggede grunde på Torvets sydside var blevet til én 
stor losseplads. Først gav man ordre til, at de, der dyrkede 
tobak i byen, skulle bruge affaldet til gødning. Det hjalp 
ikke. Så fi k borgerne besked på at køre møget ind i de-
res gårde. Det hjalp heller ikke. Til sidst måtte man betale 
for at få det kørt væk. Byens vognmænd fi k to skilling for 
hvert læs, de kørte ud af byen.
En stor del af Køges problemer skyldtes, at folk holdt høns 
og grise, køer, får og heste. Hvor der var en gårdsplads, var 
der også en mødding. Når den var fuld, var det fristende 
at tage trillebøren og smide det på gaden eller på en tom 
grund i byen.
Det var ikke nemt at gå tørskoet gennem gaderne i Køge. 
Når det regnede, fl ød rendestenene over. Skidt og lort 
blandede sig med mudder til ét søle. Og det blev ikke bed-
re, når løse grise, hunde og rotter rodede i dyngerne.
 

Vand, brønd og lokum
I Køge drak kvinder, mænd, børn og gamle – øl. Vandet 
kunne nemlig ikke drikkes, før det var blevet kogt. I hver 
gård var der en brønd, og på Torvet fi k man gravet to 
brønde i slutningen af 1700-tallet. Der var vand i åen og 
i de små søer og damme uden for byen. Herfra måtte alt 
vand hentes i spande. 
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Der var masser af muligheder for, at vandet kunne blive 
forurenet. Fra møddingerne sivede gyllen ned i grundvan-
det. Brøndene havde sjældent dæksel på, så her vrimlede 
det med frøer og haletudser sammen med alt det skidt, 
folk bare smed ned. Åen og vandhullerne blev brugt som 
losseplads og vaskeplads, så folk skulle se sig godt for, når 
spandene skulle fyldes.
Det værste var dog nok lokummet. For langt de fl este 
var lokummet bare et halvtag over et hul i jorden eller på 
møddingen. Når det blev fuldt, smed man jord på og gra-
vede et nyt. Lokummet kunne også være inde i bryggerset. 
Her brugte man noget af asken fra ildstedet til at dække 
med. Det hjalp jo også lidt på stanken.
I de større huse kom natmanden og tømte lokummet. Her 
kunne man også bruge spande, som blev båret ud på ga-
den og tømt op i vognen. Om natten måtte man klare sig 
med natpotten. Det var ikke altid, at indholdet blev smidt 
i lokummet. Gang på gang kan man læse, at folk på gaden 
blev generet, når natpottens indhold kom fl yvende.

Pesten i Køge
I december 1711 døde ringer Jeppe Christensen i Kirkestræde, hans kone og alle deres 
børn, undtagen den 12-årige Cathrine, ”udi Pest”. Da deres ejendele skulle gøres op, 
står der i papirerne: ”Og er efter Kongelig Majestæts Befaling bleven forbrændt Da-
gen efter Døden alt Sengetøj og Dyner og Puder og Hynder fra Hjemmet”.

Køge blev i 1711-12 ramt af pesten, som også hærgede København og Helsingør. 
Man ved ikke, hvilken slags pest, det var. Måske var det en sygdom overført fra rotter. 
Man prøvede at isolere de syge og brænde deres tøj og sengetøj for at undgå smitte. 
Men folk stod magtesløse over for sygdommen, som havde let spil på grund af den tids 
manglende hygiejne.
I løbet af foråret 1712 standsede pesten af sig selv. I København døde ca. 25% af befolk-
ningen, men i Køge var det kun omkring 10 %. Det kan skyldes, at Køge havde været 
forberedt og lært af de uhyggelige erfaringer, man havde gjort sig i København og Hel-
singør.
Alligevel var pesten en katastrofe. I 1712 kunne Køge ikke betale skat, fordi ”Borgerne 
er bortdøde eller forarmede”. 



Veje og kroer

Køge var ikke ligefrem Danmarks centrum i 1700-tallet. I lange perioder var der langt 
mellem skibene i Køge havn. Handelen gik heller ikke særlig godt, så der var ikke rigtig 
nogen grund til at sørge for ordentlige veje. De fl este steder, f.eks. mod Roskilde og 
Ringsted, lignede vejene kun nogle hjulspor, som fl yttede sig alt efter, hvordan vejret 
var.
Først i 1788 ser det ud til, at der kom lidt orden på tingene. På et kort over Sjælland 
fra den tid kan man se, at vejen fra København over Tåstrup til Køge og fra Køge til 
Vordingborg nu lå helt fast. Der blev bygget kroer med passende mellemrum, hvor 
de rejsende kunne overnatte, og hvor man kunne skifte heste. Næsten hvert år blev 
bønderne udkommanderet for at re-
parere broer og lappe de værste huller 
i vejen. 

Rejsen over Køge til Sydsjælland og vi-
dere sydpå til Tyskland blev nu mere 
og mere brugt som en slags hovedvej 
for embedsmænd og andre fi ne folk. 
Også kongen og kongefamilien rejste 
igennem Køge. Så stod hele byen på 
den anden ende. Rådhuset blev lavet 
om til kongeligt hotel, og kongens føl-
ge blev indkvarteret rundt omkring i de større huse 
og købmandsgårde.

En af de berømteste rejsende var H. C. Andersen, som kom 
igennem Køge fl ere gange. Afstanden fra København til Køge passede nogenlunde 
med, hvad hestene kunne klare på en dag. 
Lige uden for den nordre byport var der bygget en kro, der hed Norske Løve. Her tog 
eventyrforfatteren ind for at overnatte. Måske har han kedet sig gudsjammerligt, da 
han i 1836 boede der. Hvileløst har han vendt og drejet sig i sengen. Så er han kommet 
i tanke om, at der skulle være en vinduesrude, hvori der var ridset ordene ”O Gud i Kjø-
ge”. Han fandt den ikke, men så ridsede han selv i glasset: ”O Gud, O Gud i Kjøge”. 

Måske passer historien... 
På Køge Museum er der i hvert fald to små vinduesruder med disse indskrifter.

På besøg hos folk i Køge   37



38

Tro og lærdom     
Sankt Nikolaj Kirke var Køges eneste kirke i midten af 
1700-tallet. Her blev Guds ord forkyndt af kirkens to præ-
ster til lyden af organistens orgelmusik og klokkerens rin-
gen med kirkens klokker.
I kirkens regnskab står der mange ting om, hvad der skete 
i kirken. Her kan man se, at de rigeste kunne betale for at 
få deres egne afl ukkede pladser nærmest ved alteret. 
Også begravelser var der sat pris på. Det var dyrest at blive 
begravet inde i selve kirken. Det var lidt billigere at komme 
i jorden på kirkegården udenfor. Derefter kom klosterkir-
kegården i den yderste ende af Vestergade, og til sidst kom 
så fattigkirkegården.
Der var priser på alting - ligbærere, ligklæder, antal klok-
ker - så de døde var ligesom de levende delt efter, hvor for-
nemme og velhavende de var.
De fl este folk i Køge gik i kirke hver søndag for at høre 
Guds ord. Samtidig var det også praktisk at komme i kir-
ken. Præsten var nemlig en af den enevældige konges em-
bedsmænd, som skulle fortælle Køges borgere om, hvad 
der skete i resten af landet. 



Endelig var kirken en slags forsamlingshus for borgerne. 
Her kunne man snakke sammen, træffe aftaler og høre 
de sidste rygter og sladderhistorier. Det kunne 
tit være underholdende, når en eller anden måtte 
rejse sig op og fortælle om sine synder. I septem-
ber 1753 kunne skandalen om latinskoledrengen 
Niels Johansen Deurs, der havde gjort Sidse Hans-
dottor gravid, nok få folk til at høre efter. Pinligt 
- men endnu bedre var det, at drengen var i familie 
med borgmesteren!

Overtro
De fl este mennesker i 1700-tallets Køge tjente, så de kunne 
klare sig. Men der skulle ikke mange ulykker til, før hele 
tilværelsen brasede sammen. 
Præsten sagde, ”at alting stod i Guds hånd”, og at det 
gode kristne menneske var beskyttet mod alt ondt.  Men 
det kunne jo ikke skade at stå sig godt med alle de gode 
og onde kræfter, som mange mennesker også troede på. 
Ja, mange mente ligefrem at have set dem. Køges gader 
en mørk blæsende vinteraften var fyldt med skygger og 
uhyggelige lyde, som kun kunne skyldes overnaturlige 
væsener.
I dagligdagen gjorde og sagde folk en masse ting for at 
være på den sikre side. Ældre folk havde mange gode råd 
om, at en hestesko over døren bragte lykke, en stenøkse 
under tagskægget beskyttede mod lynnedslag, eller at en 
død hugorm under dørtærsklen beskyttede dem, der bo-
ede i huset mod sygdom eller gengangere.
Hele tiden var der et eller andet, man skulle gøre for at 
holde det overnaturlige i skak. At sige 7-9-13 og banke 
under bordet kunne forhindre uheld og ulykke. Nissen 
skulle have grød juleaften, så han ikke gik og forstyrrede 
husfreden. Man skulle ikke udfordre skæbnen og invite-
re tretten til bords. En sort kat over vejen betød, at man 
skulle vende om. Det betød ulykke at gå under en stige. 
Fredag den 13. var ikke nogen god dag at gøre ting på. 
Kvinderne foretog sig mange ting i køkkenet, så øllet eller 
brødet ikke skulle blive ødelagt.
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Skolen 
Staten opfordrede i 1708 byerne til at sørge for skolegang, 
men det skete ikke mange steder. Heller ikke i Køge. I 1700-
tallet var det næsten kun de fi ne borgeres børn, der fi k lært 
at læse og skrive. Forældrene skulle nemlig selv betale. Nog-
le børn læste hjemme med en privatlærer. Andre børn kom 
i den danske skole. Skoleholderen kunne være en gammel 
kone eller en tidligere underoffi cer fra hæren. De var ikke 
særlig dygtige. Men de kunne få lov til at lave en skole, hvis 
de blev godkendt af præsten og borgmesteren.
I Køge var skolerne noget rod. Byen havde ikke noget at gøre 
med dem. Skoleholderen måtte klare sig med forældrenes 
betaling. Det betød, at mange skoler hurtigt lukkede. 
Det var heller ikke sjovt  for børnene. De skulle gentage ef-
ter læreren og lære udenad. Hvis de ikke hørte efter eller 
læreren syntes, at de var dumme, så 
kom straffen med det samme. En 
kindhest, ris eller en kæp, hiven i 
håret eller ørerne var nogle af de me-
toder, som skulle hjælpe børnene til 
at lære.
Først i 1808 kom der orden i sagerne. 
Køge fi k en Borgerskole. Den lå på 
hjørnet af Nørregade og Kathekis-
musgade. Der var plads til 68 ele-
ver. 

Latinskolen
I mange år havde Køge også en latinskole. Her gik de større 
drenge, som var dygtige. Og hvis forældre kunne betale. Når 
de var færdige med latinskolen, kunne de bestå en prøve og 
komme på Universitetet i København.
Latinskolen havde det ikke godt i 1700-tallet. Der var kun 
16 elever, så den måtte lukke i 1776. Der var også en anden 
grund. Skolen var ved at falde sammen. I fl ere år havde la-
tinskolens rektor undervist eleverne hjemme i sit eget hus.
Latinskolen lukkede ”indtil videre”, som der står i papirer-
ne. Først 186 år senere kom der en højere skole i Køge.
Indtil da måtte børn i Køge tage til Haslev, Roskilde eller 
København, hvis de ville læse videre.  



Børneliv
I Køge var der stor forskel på, hvordan børn blev opdra-
get. Hos de pæne borgere havde børnene ikke så mange 
pligter. De fi k lov til at lege, og tjenestepigerne tog sig af 
dem i løbet af dagen. Opdragelsen gik ud på at gøre bør-
nene til små voksne så hurtigt som muligt. De skulle vide, 
hvordan man opførte sig, lære gode manerer og være gode 
kristne.
I slutningen af 1700-tallet kom der nye tanker om børn. 
Nu skulle de ikke tugtes med trusler og slag. Børn skulle 
have lov til at være børn. Når de gjorde noget galt, skulle 
man tale pænt til dem.
Hos mere jævne mennesker var børns liv anderledes. Her 
sad øretæverne løse. Der var ikke tid til søde ord og kær-
tegn, når far og mor knoklede fra morgen til aften. Så 
snart børnene kunne gå, fi k de pligter. 
Pigerne skulle lære alt, hvad en husmor skulle kunne. 
Passe børn, lave mad, vaske og gøre rent. Drengene skulle 
være med i arbejdet i værkstedet, muge ud hos hønsene 
eller i stalden og løbe rundt i byen efter ting, der var brug 
for. Alle skulle hjælpe til. Mange børn i fattige hjem blev 
sendt ud og  tjene allerede som 6-7 årige. Så var der én 
mund mindre at mætte.  

Plejebørn
I 1700-tallet var det en skam at få børn uden for ægteska-
bet. Mange af disse børn blev sat i pleje hos fattige hus-
mænd og daglejere. Som betaling fi k plejefamilien penge 
til tøj og mad. Selv om det ikke var en god forretning, så 
var der alligevel fl ere fattige familier i Køge og omegn, der 
havde et plejebarn.
Mange af disse plejebørn fi k et kort liv. I Højelse Sogns 
kirkebog fra 1774 er der en opgørelse, som fortæller, at der 
døde 25 mennesker det år. Ud af dem var fi re drenge og fem 
piger, som kom fra Opfostringsstiftelsen i København.
Et plejebarn havde ikke mange chancer i livet. Først skulle 
spædbarnet overleve en tur på 6-7 timer fra København til 
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Køge i bunden af en hestevogn. Måske var det ikke klædt 
varmt nok på. Måske fi k det ikke mad på turen. Hvis bar-
net overlevede, var livet i hjemmet også usselt. I kirkebø-
gerne kan man se, at mange af plejebørnene kun overle-
vede nogle få uger i deres nye hjem.
Tallene er uhyggelige. Men de fortæller noget om, hvor 
fattige folk på bunden af samfundet var. Det var fristende 
at få penge for at tage et barn med tilbage, når man allige-
vel skulle køre et læs brænde 
eller halm til København. 

Børnetøj 
Køge Museum har noget tøj 
fra den her tid. Det er mest 
pæne folks tøj, for alle andre 
brugte tøjet, til det var slidt 
op.
Der er heller ikke meget børnetøj fra den tid. Enten blev 
det slidt op, eller også arvede det næste barn tøjet. Men 
på billeder fra dengang kan vi se, hvordan børn var klædt 
på.
De helt små havde ble og en skjorte på. Men ellers blev 
de viklet ind, så de ikke kunne røre sig. I det første leveår 
lignede de små mumier. 
Når de blev lidt større, fi k både drenge og piger en slags 
kjole på. Det var praktisk så længe, de ikke var renlige. 
Herefter lignede børnenes tøj de voksnes.
Hos de velhavende var det knæbukser og lange broderede 
jakker til drengene. Pigerne var i fi ne kjoler med broderier 
og perler. Blandt alle andre folk havde pigerne kjoler, for-
klæde og kyse, mens drengene havde jakke, lange bukser 
og træsko.
I slutningen af 1700-tallet skiftede moden hos de fi ne. 
Nu begyndte man at tale om rigtig børnetøj. Drengene 
fi k lange bukser og matrosbluser, mens pigerne fi k lettere 
kjoler, som de kunne røre sig i.



Børns leg
Børn havde legetøj. Men det var kun i overklassen, man 
havde råd til at købe det. Her kunne pigerne få rigtige 
dukker og dukketøj, dukkehus og møbler. Drengene kun-
ne have en tromme, en violin, fl øjter, gyngehest eller fi ne 
sværd og geværer lavet af træ.
Andre børn måtte klare sig med hjemmelavede ting. Hvis 
det gik højt, kunne far snitte fi gurer og mor kunne strikke 
tøj. Ellers måtte børnene selv fi nde på. En uldtot trykket 
sammen og dyppet i dyrefedt kunne hurtigt blive til en 
bold. En æske kunne være en dukkeseng. Små træstykker 
kunne være drabelige soldater. Kun fantasien satte græn-
ser.
I de lyse tider foregik legen mest udenfor. Med en kæp og 
en jernring kunne man løbe med trillebånd. Man kunne 
være heldig at få lavet et par stylter. Pigerne hinkede og 
sjippede. Drengene spillede pind eller legede skjul og tag-
fat. Men hele tiden skulle de regne med, at legen kunne 
blive stoppet. 
Leg var kun noget, de fi k lov til, 
når der ikke var andet at lave.
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Rundt i Køge efter år 1800
Nu kender du noget til Køge og de mennesker, der boede 
i byen i 1700-tallet. Vi har været rundt i Køge, og vi har 
besøgt forskellige mennesker gennem en periode på om-
kring 100 år. 
Vi har snydt lidt, for selvfølgelig har vi ikke fået alting 
med. Men billedet passer stort set. Køge var i hele 1700-
tallet en lille købstad. Hverken byen eller folks liv foran-
drede sig ret meget.

”Denne Stad er at betragte som en gammel Jomfru”
Sådan var der en besøgende, der beskrev Køge omkring år 
1800. Det var nok ikke venligt ment. Gamle jomfruer var 
jo tit lidt sølle og slidte at se på.
Besøgte man Køge i årene efter 1800, ville man opdage, at 
byen lignede sig selv. 
Mange af husene lå der endnu. Nogle var sunket lidt mere 
sammen. Bindingsværket var ikke altid noget at prale af. 
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Måske var der kommet nye vinduer og døre. Måske var 
der sat en karnap på hist og bygget en ekstra etage her. 
Men der var ikke sket de store ting.
Gaderne lignede også sig selv. De var knap så beskidte, og 
rendestenene var blevet dækket over de fl este steder. Men 
de lå, hvor de altid havde ligget. Det gjorde Torvet også. 
Men kikkede man lidt bedre efter, så var der alligevel sket 
noget. Køge havde fået gadelamper. De første fem tran-
lamper, som vægterne gik rundt og tændte, var sat op i 
1783. Nu var der kommet fl ere. Køges borgere skulle ikke 
længere brække arme og ben, når de skulle hjem om nat-
ten fra selskab eller værtshus. 
Henne på Torvet var kagen blevet fjernet i 1799. Så slap 
man for at høre og se, hvordan de sølle stakler blev afstraf-
fet. Og Torvet havde fået grøfterne fyldt ud og fået lagt 
brosten over det hele. Det så nærmest helt pynteligt ud. 
Nu kunne markedsdagene fi nde sted uden støvskyer i tørt 
vejr eller et tykt lag mudder, når det regnede. 
Rådhuset var også forandret. Her kunne man virkelig se, 
at der var sket noget. Hele facaden ud mod Torvet var 
lavet om i 1803. Mon ikke en borger eller en bonde, der 
var kommet ind for at handle, har stillet sig op og tænkt, 
hvad det nu var for noget. Rådhuset lignede nærmest et 
splinternyt græsk eller romersk tempel. Det var helt efter 
den seneste mode, som blev kaldt nyklassicisme.
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Moderne tider - indendørs
Trådte man ind ad gadedøren i et af de større huse i Køge, 
kunne man godt se, at nye tider var på vej. 1700-tallets 
gamle, tunge møbler var ved at være væk. Nu skulle det 
hele være elegant med lette stole, borde og møbler i den 
fi neste mahogni. Sølvtøjet og de fi ne glas, tallerkener og 
fade af porcelæn,  blev ikke længere gemt væk i store ska-
be og kister. Nu kunne man godt vise tingene lidt frem i 
hjørneskabe og chatoller med fi nt slebne glaslåger.
Den gamle skik med at sove i stuen på bænke og i tunge 
alkover var ved at være umoderne. I de velhavendes huse 
blev der nu indrettet soveværelser. Her sov familien i hver 
sin seng med rigtige madrasser og puder og dyner med 
fi nt betræk.
Henne i et hjørne af soveværelset var det blevet almin-
deligt at se et servantestel. Her kunne herren og fruen få 
bragt varmt vand ind og bruge sæbe, når de vaskede sig.
Livet i stuerne havde også forandret sig. Man ”hyggede” 
sig med kobbertryk af store danske helte eller berømte sø-



slag på væggene. Der var gardiner for vinduerne, tæpper 
på gulvet og potteplanter. Der var ur og termometer, en 
kanariefugl i et bur, fars store pibestativ til porcelænspi-
berne og fi ne krukker med forskellige tørrede blomster, 
der bredte deres dufte i stuen. Ja, nogen steder var der lige-
frem et klaver. Så kunne familie og venner spille og synge 
sammen.
Og så kunne hyggen ikke blive orientalsk nok. Når dagens 
arbejde var forbi, iførte faderen sig den tyrkiske fez og tog 
slåbrok på.
Moden var også skiftet. Væk var de store, lange veste og 
knæbukser til manden. Nu var det mere det enkle som 
jakke, vest, bukser, høj hat og knækfl ip, der var moderne. 
Den pudrede paryk var også smidt væk. 
Kvinden var sluppet af med de mange skørter, broderede 
trøjer og den kunstfærdige frisure. Den enkle kjole med 
højt liv og et kinesisk sjal over 
skuldrene var nu tegn på, at man 
var med på noderne.
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Menigmand og fattigfolk
Man skulle ikke ret langt væk fra de fi nere huse, før det 
kneb med at se de store forandringer. I virkeligheden 
kunne det være svært at få øje på nogen, hvis man bare 
kikkede sig omkring i de små stuer. Her blev tingene ikke 
bare smidt ud - de blev slidt op. Der var ikke råd til at gå 
til håndværkerne eller købmændene og bestille det sidste 
nye i møbler eller tøj.
En ting var dog forandret. I de første år af 1800-tallet blev 
kartofl en en del af alle danskeres hverdagskost. For de rige 
var kartofl en bare endnu en mulighed, men for de fattige 
var den et kæmpe fremskridt. Den var billig, den var næ-
rende, og den mættede. For den fattige betød kartofl en, at 
sulten ikke længere var en evig trussel. Der blev længere 
mellem de udhungrede og fejlernærede stakler, som der 
var en del af i 1700-tallets Køge.

Noget andet der var nyt for fattigfolk i Køge, var opret-
telsen af det nye ”Arbejdshus for Distriktets under of-
fentlig Forsørgelse antagne Fattige” i Nørregade 4 - i det 
hus, hvor museet ligger i dag. Her blev der plads til 70-80 
mænd, kvinder og børn. De fi k mad, seng og sengetøj, tøj 
på kroppen, vask og sygepleje. Til gengæld skulle de karte, 
spinde og væve, så meget de kunne klare. 
Måske lyder det i dag hårdt med sådan et arbejdshus, men 
dengang var det et stort fremskridt. Hele 1700-tallet var 
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fattige og syge helt overladt til deres egen skæbne. De fi k 
lidt hjælp af og til. Ellers kunne de leve og dø uden, at no-
gen tog sig af det. Da huset blev taget i brug i 1824, var 
det et tegn på, at man i Køge så på de fattige som byens 
problem. Nu skulle der gøres noget for at hjælpe dem i 
gang igen med et arbejde.

Moderne tider - inde i folks hoveder
Folk havde også forandret sig. I hvert fald den gruppe af 
borgere i Køge, der havde tid og råd til at tænke på andet 
end bare at overleve.
I slutningen af 1700-tallet var der ikke så meget, folk 
kunne tage sig til, når mørket faldt på. Kvinderne var næ-
sten altid hjemme og brugte tiden om aftenen til mange 
forskellige slags håndarbejde. Mændene kunne også lave 
forskellige slags husfl id. Derudover har det nok været al-
mindeligt, at de gik på værtshus. 
Værtshuse har der været nok af i Køge. Gang på gang kan 
vi læse i byens protokoller, at der har været slagsmål eller er 
blevet spillet hasard med terninger og kort. Selv den pæne 
købmand Romsgaard og Køges postmester blev i 1757 no-
teret for at have spillet hasard i Rådhusets vinkælder.
Nu dukkede der helt andre muligheder op. Folk i Køge 
begyndte at drikke te og kaffe. I næsten alle boopgørelser 
fra denne tid kan vi se, at der har været en eller fl ere varmt-
vandsmaskiner i huset. Teen og kaffen fi k folk til at kom-
me sammen på en ny måde. I stedet for at gå på værtshus 
blev det almindeligt, at folk gik på visit hos hinanden. 
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Folk blev ikke længere fulde af 
øl og brændevin. I stedet blev 
der mulighed for at snakke 
om, hvad der rørte sig i byen, 
i hele landet - ja, i hele Europa.
Tiden var fyldt med mange 
nye tanker. Landbruget blev 
ændret, nu skulle bønderne 
eje deres egen jord. Bøn-
derne lærte nye metoder i 
driften. Man hørte om nye 
opfi ndelser, som dampma-
skinen. Man talte om, at alle 
børn i Danmark skulle gå i 
skole. I Frankrig var der re-
volution i 1789. Det betød, 
at kongen og adelen blev sat 
fra magten. Alene tanken 
om, at folket selv skulle være 
med til at styre, kunne nok 
ruske op i Køgeborgerne.



I 1787 dannede borger-
skabet ligefrem et ”Con-
versationsselskab”. Her 
mødtes man hver man-
dag og torsdag for at spi-
se og spille kort. Det var 
dog ikke bare en selskabs-
forening. Det nye var, at 
selskabet holdt aviser og 
tidsskrifter. Det gav mu-
ligheder for at diskutere 
tidens store spørgsmål.     
 

Køge i krig
I slutningen af 1700-tal-
let steg kornpriserne. 
Det mærkede man også 
i Køge. Bønderne fi k fl ere 
penge mellem hænderne, 
og pengene skulle bruges. 
Glæden blev dog kun kort, for i 1807 kom Danmark med 
i Napoleonskrigen mellem Frankrig og England. Delta-
gelsen i krigen på fransk side betød, at Danmarks handel 
med udlandet gik i stå. 
For Køge betød det, at økonomien igen blev stram. Krigen 
skulle betales. Det kunne kun ske ved nye skatter og afgif-
ter. Men der kom også andre ulykker. 
I 1807 fi k Køge nemlig krigen helt ind på livet. 
Englænderne havde sat en stor styrke i land nord for Kø-
benhavn for at afskære byen fra resten af Sjælland. En del 
af denne styrke blev sendt ned mod Køge for at forhindre, 
at danske soldater fra syd skulle komme København til 
undsætning. Det første englænderne gjorde var at sende 
20-25 mand ind i Køge for at afvæbne borgervæbningen. 
I dagene derefter rykkede landeværnet frem mod Køge. 
Det var ikke den rigtige hær, for den stod i Holsten, hvor 
den skulle forhindre et angreb på Danmark fra syd. En 
del af Landeværnets soldater blev indkvarteret i byen. 
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Resten skulle komme dagen efter og ligge i lejr lige nord 
for Køge. 
Den situation udnyttede englænderne. Landeværnets ca. 
7.000 soldater, var slet ikke kommet i stilling,  da 6.700 
veltrænede engelske soldater gik til angreb. De danske sol-
dater havde ikke en chance over for englænderne. I virke-
ligheden var der tale om en hær af bønderkarle. De havde 
ikke fået ret meget træning, og deres våben var dårlige.
I løbet af nogle få timer var landeværnet på vild fl ugt ind 
gennem Køge. Det hele gik så stærkt, at soldaterne smed 
deres træsko for at komme hurtigere væk. 
For Køge by blev slaget en dyr affære. Helt ude fra Vester-
port og ind til Torvet var alle vinduer smadret. Dagen ef-
ter holdt de engelske soldater en sejrsparade på Torvet. 
Derefter blev der givet lov til plyndring. Det gik hårdt ud 
over især de fi nere huse omkring Torvet. Borgerne kunne 
ikke stille noget op. Rasende og fortvivlede måtte de fi nde 
sig i, at de engelske tropper slæbte af sted med alt, hvad de 
kunne bære på.
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Fremgangen lader vente på sig
Når det gik skidt i Danmark, så gik det også skidt i Køge. 
I 1807 blev København bombarderet af englænderne. Da 
englænderne forlod landet, tog de hele den danske fl åde 
med. Det betød nye skatter, og pengene blev mindre og 
mindre værd.
I 1813 gik bunden ud af statskassen. Danmark gik banke-
rot eller fallit. Nu kunne det næsten ikke blive værre. Da 
krigen sluttede i 1815, måtte vi afstå Norge, som havde 
hørt til det danske kongerige i mange hundrede år. 
Men ulykkerne blev ved. Borgerne i Køge skulle leve af 
handel med bønderne. Hvis der var gode priser på bøn-
dernes korn, var der fremgang i Køge. Men sådan gik det 
ikke. Det varede næsten 15 år, før prisen på korn begyndte 
at stige igen.
Byen lå i dvale. Der blev bygget et glasværk på Fændediget, 
men det gik fallit. Der blev startet en stivelsesfabrik, men 
den gik fallit. Byen  mistede også en anden god forretning 
nemlig sine soldater. Siden 1660 havde der været indkvar-
teret soldater i Køge. De boede i private huse og betalte 
leje. Fra 1791 var det en rytterafdeling, der hed Bosniak 
eskadronen. Men i 1816 var det hele forbi. De125 lansebe-
væbnede ryttere iført tyrkiske uniformer, turban og med 
fl otte overskæg var ikke længere en del af livet i Køge.
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Køge omkring 1850
Danmark var igen midt i en krig, og folk frygtede det vær-
ste. Mange huskede jo, at alting gik i stå sidste gang, der 
var krig.
Sådan kom det ikke til at gå. Stille og roligt havde Køge 
forberedt sig på nye tider.
Folk var vågnet op. I 1808 var der kommet en borgerskole 
for alle børn, så nu kunne de fl este både læse og skrive. 
Byens styre var blevet ændret. Køges borgere deltog nu 
mere aktivt i byens liv. Det betød, at der kom orden i tin-
gene i byens administration. De første lokalaviser duk-
kede op. Her kunne man  diskutere, hvad der skete i byen. 
Her kunne man stille forslag om at sætte nye ting i gang. 
Det var også blevet nemmere at låne penge, hvis man ville 
starte en virksomhed. I 1836 fi k Køge ”Sparekassen for 
Kjøge og Omegn”. Hver lørdag kunne borgerne gå i Spare-
kassen. Hvis deres ideer var gode nok, så var Sparekassen 
villig til at skyde penge ind.

Køge var blevet indbyggernes by. Omkring 1850 var det 
ikke andre, der bestemte. Nu tog folk selv ansvaret.
Hvis de rette muligheder viste sig, var Køge og dens ind-
byggere parat til at tage det store spring – FREMAD!
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Hvad så du på billederne?

Side 3. Møller på 
Køgemarken. Brød 
og grød var vigtige 
dele af alle måltider. 
Nord for Køge lå der 
en hel række af møller. 
Hver mølle havde sit 
speciale - byg, hvede, 
havre og rug, fi nt og 
groft mel osv.

Side 5, øverst. Køge set 
fra syd 1764. Byens vold 
forsvandt i begyndelsen 
af 1700-tallet. Den blev 
erstattet af et hegn, som 
skulle holde dyrene ude 
af byen. Tyveknægte og 
tiggere kunne dog sag-
tens kravle over hegnet.

Side 5, nederst. Bykort over 
Køge 1677. Kortet er tegnet 
så syd vender opad og nord 
nedad. I den ene ende af 
Torvet (tallet 4) står Køge Kag. 
Det er det eneste billede, der 
eksisterer af kagen. Læg mærke 
til, at havnen og byen endnu 
ikke er vokset sammen.

Side 6, øverst. Køge 
Å tegnet i 1896. Den 
nuværende stenbro over 
åen blev bygget i 1802. 
På Køges bysegl fra 1574 
(se hjemmesiden) ser det 
ud til, at broen tidligere 
har været af træ. Man kan 
også se, at der har været 
en slags tårn eller byport.

Side 6, nederst. Nør-
regade 44. Den tidligere 
Accissebod. De fl este huse i 
1700-tallet var bygget med 
bindingsværk, for rigtige 
mursten var dyre. Bindings-
værket med lerklinede vægge 
imellem holdt dog ikke så 
længe, så efterhånden fi k 
mange huse en murstensvæg 
ud mod gaden. 

Side 7, øverst. Torvedag ca. 
1850. Køge Torv var byens 
centrum. På de store torvedage 
kunne handelen med dyr og varer 
nærmest skabe kaos i den ellers 
så stille by. 

Side 7, nederst. Tor-
vet mod Brogade ca. 
1868. Nogle af husene 
står der endnu. Hvad 
man derimod ikke kan 
se er, at der under fl ere 
af husene fi ndes rester 
af kældre fra middel-
alderen. 

Side 8, øverst. Torvet 
14 og 16. Billedet 
viser husene, som de 
så ud efter, at de var 
bygget om omkring år 
1800. I dag ser de helt 
anderledes ud. 

Side 8, nederst. Åbne 
rendestene. Billedet er 
taget ca. 1869.  Rende-
stenene er stadig et pro-
blem. I stærkt regnvejr 
kunne de løbe over, så 
folk måtte balancere på 
brædder for at komme 
tørskoede over på den

                                  anden side.

Side 9. Brandfare. 
Køge var som andre 
danske byer en brand-
fælde. Der fandtes 
regler for, hvordan 
man måtte bygge, 
men tilsynet var ikke 
altid lige effektivt. 
Brandspandene af 
læder blev anskaffet i 
1700-tallet. Nørregade 16.

Side 10. Byen og herregården. Gammelkjøgegaard lå et 
stykke uden for byen. Køges bystyre var tit utilfreds med 
godsejeren. Han tillod nemlig, at håndværkere og hand-
lende kunne bygge på hans jord lige uden for broporten. 
Så slap de for byskat og afgifter. 



Side 11. Toldkontrolløren, konen og sønnesønnen. 
Kun fornemme folk 
havde råd til at få malet 
deres portræt. Paryk-
ker var højeste mode i 
1700-tallet. De blev redt 
og pudret, men ellers 
var folks renlighed ikke 
noget at prale af. 

Side 12-13. Gårds-
pladsen. Bondevogne 
kørte frem og tilbage. 
Piger og karle havde 
hver deres arbejde at 
passe, men der blev 
også tid til lidt skæg 
og ballade. Husbond 
og madmor har nok haft et øje på hver fi nger, men 
alligevel dukker der tit sager op om, at en tjenestepige 
er kommet ”i ulykke”.

Side 14, øverst. Krambodens 
inventar. 1700-tallets kram-
bod var svær at overskue. Selv 
ned fra loftet hang tingene på  
”bøjler” lavet som fi sk eller dyr. 
Mål og vægt havde købman-
den også styr på. Lodder, pot-
temål, kornmål og alenstokke 
var uundværlige. 

Side 14. nederst. På vej til arbejde. Det er yderst 
sjældent, at bonden kom med på 1700-tallets billeder 
(se side 10). Jævne folk var ikke nogen, man viste frem 
hjemme hos pæne folk. 

Side 15. Den fi ne stue. Helt 
frem til midten af 1700-tallet 
var møblerne tunge og solide. 
Sammen med træpaneler og 
malede lofter skulle stuen sig-
nalere, at her boede en mand, 
som man kunne stole på. 

Side 16. Nye tider på vej. 
I anden halvdel af 1700-tallet begyndte det bedre 
borgerskab i Køge at være med på noderne. Cha-
tollet er blevet elegant og lidt mere pyntet end de 
gamle møbler.

Side 17. Køkkenet - gammelt og 
nyt. Det åbne ildsted var der ikke 
lavet om på i mange, mange år. 
Men der dukkede fl ere og fl ere 
specielle køkkenredskaber op i 
1700-tallets køkken. 

Side 18. Håndværkssegl. Køges hånd-
værkere var sluttet sammen i laug. Dem 
var der mange af i byen. Hvert laug 
havde sine egne regler og traditioner. 

Side 19, øverst. Himmelseng. 
Stuen var i mange huse også 
sovekammer. Himmelsengen 
var det fi neste møbel. Den var 
betrukket med forhæng og tit 
pyntet med frynser og kvaster. 
Sengen var så kort, at folk 
nærmest sad op og sov. 

Side 19, nederst. Bondens festtøj. Fine 
folk i Køge var klædt efter tidens mode, 
mens jævne folk var mere traditionelle. 
Bønderne holdt fast i det gamle, men med 
sølvknapper, tørklæder og pyntebånd 
kunne man godt vise, at der var penge på 
kistebunden. 

Side 20. Kvindearbejde. I de fl este hjem 
sad kvinder og pigebørn og spandt garn 
til strikning og vævning. 

Side 21. Ovne. 1700-
tallets huse var klamme og kolde. 
I dagligstuen kom varmen fra en bilæg-
gerovn, som blev fyret fra køkkenet. 
I nogle af de andre rum fyrede man i 
vindovne, der blev forbundet med rør 
til skorstenen. 

Side 22, øverst. Hejseværk. 
I dag har vi maskiner til alting. 
Før i tiden blev det meste arbej-
de udført af mennesker og dyr. I 
nogle få af de større gårde i Køge 
brugte man dog hejseværker, 
når tunge ting skulle anbringes 
på loftet.

Side 22, nederst. Købmandens lager. 
De fl este købmænd fi k ting og sager 
på loftet ved hjælp af muskelkraft. 
Kornsække, tømmer og andre tunge 
ting blev båret op ad trappen eller løf-
tet op til loftslugen fra en hestevogn. 
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Side 23. Sejlmageriet på Tor-
vet. I begyndelsen af 1700-tal-
let var Torvet 21 Køges største 
virksomhed. Her vævede man 
sejl til fl ådens skibe.

Side 24. Køge Havn. Havnen var 
vigtig for handelen i Køge, men 
gang på gang blev den ødelagt 
af storme, der fyldte havneløbet 
med store sandbanker. 

Side 25. Lejevåning. Fattigfolks huse 
er de fl este steder revet ned. De var så 
sølle, at det ikke kunne betale sig at re-
parere på dem. Huset i Kirkestræde 20 
kan give et indtryk af, at fattigfolk ikke 
havde meget plads at røre sig på. 

Side 26. Havnepladsen. Husene 
til venstre stammer fra 1700-tal-
let. Det store hus, Toldboden, 
stod færdig i 1847. Det viser, at 
nye tider var på vej.

Side 27. Steens Boder. De 12 små lejligheder blev brugt 
til at huse fattige, syge og gamle, indtil boderne blev 
revet ned i 1857.

Side 29. Fattigkvarter. Køges mange fattige kunne 
slet ikke rummes i Steens 
Boder. I Fændediget langs 
åen fandtes der mange usle 
lejligheder, hvor fattigfolk 
kunne få tag over hovedet. 
 
Side 30. De Fattiges Casse. Køges fattigvæsen blev be-
styret af en eller to fattigforstandere, som blev udnævnt 

af bystyret. Langt de fl este penge til 
fattighjælp kom fra private mennesker. 
Kassen blev brugt til at opbevare 
papirer og regnskaber i.

Side 31. Køge Rådhus 1914. Det 
første Rådhus på Torvet blev bygget 
omkring 

1550. Det holdt til 1803, hvor 
det blev bygget om i tidens 
nyeste stil. Inde på Rådhuset 
kan man i mange rum fi nde 
spor fra det ældste rådhus fx 
en kamin, relieffer og dele af 
det gamle murværk.

Side 32, øverst. Vægteren. Vægterne var en slags po-
liti, som især skulle holde øje med byen om natten. De 
havde deres faste ruter, og hver time skulle de synge et 
vægtervers. Verset skulle berolige folk, men det var også 
en kontrol af, at vægteren var vågen.

Side 32, nederst. Hængelåse fra Køge Kag.

Side 33. Køge Bys arkiv. Der skulle være orden i Køges 
papirer. Kirken, skolen, fat-
tigvæsenet, handel, skat osv. 
havde deres egen lade (skuffe). 
Langt op i 1700-tallet var 
arkivet stort nok til at rumme 
alle de regnskaber og papirer, 
byen havde brug for. 

Side 34-35. Lov og 
orden. Straffene i 
1700-tallet var brutale. For mindre forbry-
delser var der mange muligheder. Slag med pisken eller 
brændemærkning, halsjern eller afskæring af øre og 
næse. Køge Kag blev fjernet i 1799. 

Side 38. Sankt Nikolaj Kirke. Guds 
hus var indrettet til Guds ære, så 
her skulle der ikke spares. Præsten 
var også en vigtig person. Nogle 
præster blev mindet med et maleri 
af dem selv og hele deres familie. 

Side 39. Skolens rolle. Skolens 
undervisning handlede meget om 
den kristne tro. Børn skulle lære 
at læse, så de kunne blive gud-
frygtige mennesker. Konfi rmatio-
nen i 14 års alderen var en vigtig 
eksamen i børnenes liv. Bestod 
de ikke, så var der problemer. 

Side 39. Årets gang. Tro og overtro 
gik hånd i hånd i 1700-tallets Køge. 
Vejret i de 12 dage mellem jul og Hellig 
Tre Kongers aften blev studeret nøje. 
På billedet kan man se, at den første 
dag var helt overskyet. Så ville januar 
også blive mørk og grå. Den anden 
dag var overskyet om formiddagen. 

Så ville februar blive  med både sol og regn. 

Side 40. Køge Borgerskole. I 1808 blev 
den tidligere præstegård bygget om til 
skole. Bygningen blev revet ned i 1892.

Side 41. Barnedåb. I 1700-tallet skulle barnet 
døbes så hurtigt som muligt. Livet var farligt især 
for små børn. Blandt de fi nere familier i Køge 
gjorde man meget ud af, at barnet skulle frem-
bæres for Gud i den smukkeste dragt. 
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Side 42. Vugge. Blandt jævne folk 
var der ikke råd til den store stads. 
Alt blev genbrugt, for nye børn 
blev ved med at dukke op. Faderen 
hamrede vuggen sammen af bræd-
der, så var udgiften til at overse.

43. Hjemmelavet legetøj.
Noahs Ark, top, legesav og 
djævlespil.

 

Side 44. Ny stil. Huset i Nørre-
gade nr. 24 blev i 1760 bygget 
om efter tidens hotteste mode. 
Måske har ejeren været en tur i 
København og set kongens nye 
bydel, Frederiksstaden. 

Side 45. Køge Torv 
1861. De to vandposte 
på Torvet blev først og 
fremmest brugt på torve-
dagene til mennesker og 
kreaturer. Vand i husene 
fi k folk fra deres egne 
brønde inde i gårdene. 

Side 46. Den lette stue. Om-
kring år 1800 blev de tunge 
møbler afl øst af lette møbler. 
Man kunne skubbe en stol hen 
til lyset eller fl ytte rundt, når 
der kom gæster. Det blev også 
moderne at lave møblerne af 
fi ne udenlandske træsorter.

Side 47, øverst. Søslag 
i Køge Bugt. Moden 
krævede billeder på væg-
gen. I Køge var det meget 
populært med søstykker, 
hvor man næsten kunne 
lugte krudtrøgen fra Køge 
Bugt. 

Side 47, nederst. Jakkesættet. Jakke 
og bukser blev moderne til manden. I 
begyndelsen havde jakken lange skøder 
bagpå. Senere kom jakken til at ligne 
den, vi kender i dag. Når mænd i dag 
skal være rigtig fi ne, har de kjole og 
hvidt på. Det er moden fra 1800-tallet.

Side 48, øverst. Sengemoden. 
Soveværelset blev et rum for sig 
selv. Sengen skulle ikke længere 
være familiens fælles sovested. 
Tynde gardiner erstattede de 
tunge forhæng.

Side 48, nederst. Lysthus ved 
åen. For de bedrestillede folk 
i Køge blev det moderne at 
vise, at man ikke behøvede at 
arbejde altid. Man læste bøger, 
spillede musik eller nød natu-
ren i havens lysthus med kaffe, 
te og den store merskumspibe.

Side 49. Spindehuset i Nør-
regade. I dag rummer huset 
Køge Museum. Fra 1824 
til1909 var huset en arbejdsan-
stalt for Køges fattige. 

Side 50. Den nye tids borgere. 
Det var stadig fi nt at være greve og baron, men det var 
borgerne, der efterhånden fi k gang i udviklingen - også i 

Køge. Gæstgiveren fra 
Norske Løve og hans 
kone Sophie Bernhar-
dine blev malet, fordi 
de syntes, at de betød 
noget i samfundet.

Side 51, øverst. Øvestykke. Borger-
skabets unge piger skulle være dyg-
tige til håndarbejde. Tiden krævede 
broderi, hækling og syning. 

Side 51, 
nederst. 
Pudse, 
pudse, pudse. Hjemmet 
skulle stråle. Den dygtige hus-
mor blev bedømt på, at sølv-, 
messing- og kobbertingene 
var til at spejle sig i. 

Side 52-53. Skydebrødre. 
Omkring år 1800 begyndte der 
at dukke foreninger op. Nogle 
var politiske eller sociale, men 
fl ere var rene selskabsforeninger. 
Præmieskjoldenes billeder giver os 
mange oplysninger om Køge på 
den tid.
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Side 54-55. Borgervæbning og bosniakker. Krig var en 
farvestrålende affære i 1800-tallet. Offi cerer og soldater 
lyste langt væk med skinnende knapper, stærke farver 
og fantasifulde uniformer. Først meget senere fandt 
man ud af, at soldater i ”kedelige” uniformer var knap 
så lette at få ram på.

Side 56. Idealfamilien. Det var dyrt at få malet familien. 
I stedet for anskaffede mange borgere sig papirklip 
med familiens medlemmer. Far med pibe eller gåsepen 
og papir, mor med håndarbejde og artige børn med 
legetøj signalerede, at i dette hjem herskede der ro og 
orden.      
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Omslag: Udsnit af  Torvet med 
Køge Rådhus og Hotel Prinsen, 
ca. 1850.

Forsats og bagsats: Prospekt af 
Køge set fra syd 1753.

Hvad så du på billederne?   63

ISBN: 978-87-90252-59-5

© Claus Buttenschøn og Køge Byhistoriske Arkiv
2. oplag. Køge 2017 
Layout og fotomontage: Thora Fisker Grafisk Design
Affotograferinger: Simon Botfeldt, Køge Museum (Se: www.hitmedhistorien.dk)
Reproduktion og tryk: Specialtrykkeriet Arco A/S, 7800 Skive







KØGE  
1700 - 1850

byen og borgerne

GLIMT FRA DIN BY I GAMLE DAGE

HIT MED HISTORIEN 4

K
Ø

G
E

  1700 - 1850                            
      H

IT
 M

E
D

 H
IST

O
R

IE
N

 4




