
Med Matrikulen gennem det gamle 
Frederiksberg 

Spredte Træk af Byens Udvikling 

Af S. Broholm 

BAKKEN OG VANDKROGEN 

UNDER i. FEBRUAR 174o blev af otte af Frederiksbergs 
Bymænd rettet nedenstaaende Henvendelse til Hans Maje- 

stæt Kongen: 
Stormægtigste, 

Allernaadigste Arve Konge og Herre! 

Eders Kongl. Majt. har alletider hafft største Naade og Om-
sorg for fattige Undersaatter i Sine Lande og Riiger, i Særdeelis-
hed til os fattige Friderichsbergs-Byes Beboere. 

Og som det har behaget Deris Kongl. Majst. ved allernaadigste 
Forordning, at dend Brygger Frihed os allernaadigst har vered til-
ladt, sckall førstkommende Paascke være Brygger-Lauget i Kiø-
benhafn hiemfalden, og vi derover med Hustruer og Børn kommer 
udj største Armod og Fattigdom! Saa indfalder vi udj allerdybeste 
Underdanighed for Deris allernaadigste Majst. Øyne, det vilde 
allernaadigst behage Eders Kongl. Majst. at forunde os og vores 
Effterkommer, det Stycke Jord, som ligger Vesten for Dyre-
Haugen og strecker sig udj Længden til Vjersløf Marck, og udj 
Breden fra Valbye til Konge-Vejen, til Pløyeland, hvoraf vi vil 
svare aarlig saa mange Læss Høe, som derpaa avles, heller Penge 
derfor, at vi deraf dog med stor Arbeid og Møysomhed kunde 
hafve noged til Lifs Ophold; (thi samme Jord er dog slett til Hans 
Kongl. Majst. Høebierring). Heller maa vi som med Kongl. Skiø-
der allernaadigst ere forsynede og har Prioriteter hefftende paa 
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vores Gaarde ruineres, og tage Bettelstaven i Haanden, vi lever i 
Forhaabning, Deris Majst. seer i Naade til os fattige! 

Den almægtige og naadefulde Gud velsigne iglen Eders Kongl. 
Majst. og det ganscke Kongl. Arve-Huus med mangfoldige Aar 
og Dage, og vi sckal aldrig aflade i vore Bønner at tilbede Kongen 
og Kongens Huus alle dee Velsignelser, som Gud i Himmlen til 
saa velsignet et Kongl. Huus har at uddeele — og forbliver i dy-
beste Underdanighed 

Eders Kongl. Mayts. 
allerunderdanigste og allerydmygste 

Arve Undersaatter 

P. Flastrop. P. P. Haassing. 
Peter Petersen. Tønnes Bacher. Peter Joensen. 

Hans Andersen. Christen Christensen. 
Anders Anderssen. 

Friderichsbergs-bye, 
d. 1. February 174o. 

Paa Kortplanen Figur 1 ses Omraadet, det drejer sig om, 
2 Jordstykker Bakken og Vandkrogen i det sydvestlige Hjørne af 
Ladegaardens udstrakte Hømarker — eller efter nutids Forhold i 
store Træk Arealet mellem Søndre Fasanvej og Kommunegrænsen 
mod Vigerslev og fra Kommunegrænsen mod Valby i Syd til en 
Linie Kronprinsensvej — Troels Lunds Vej i Nord. Det hele ud-
gjorde ca. 175 Td. Ld. 

Arealet var for saa vidt heldigt valgt, som det henlaa naturligt 
afgrænset og stærkt isoleret fra de øvrige Hømarker, saaledes at 
en Afstaaelse ikke behøvede at virke forstyrrende paa Hømarks-
driften løvrigt, og om Udgifter til Hegning af Arealet vilde der 
ikke blive Tale. 

Tillige var Chancen for et heldigt Udfald af Aktionen vel og-
saa størst, naar man holdt sig til et mindre givdigt Strøg, og og-
saa i denne Henseende lod Stedet her intet tilbage at ønske, mos-
groet og vandlidende som det var! 

Ved kgl. Bevilling af 9. Oktober 174o, senere ændret ved ny 
Bevilling af 2. Januar 1742, blev Ansøgningen da ogsaa imøde- 
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kommet, og Frederiksbergs »Gaardmænd« (Indehaverne af de 
store Huspladser) kunde atter — efter Tabet af Jorderne ved Aar-
hundredskiftet — igen begynde at føle sig som Jordbrugere ikke 
alene af Navn. 

Foruden Indfæstning ved Ejerskifte skulde efter Bevillingerne i 
aarlig Afgift svares 15o Læs Hø å 3o Lispund, at levere in natura 
til de kgl. Stalde; og her har man da Oprindelsen til en af de Hø-
afgifter, hvis rette Fordeling senere gennem Aarene nøje maatte 
overholdes ved Udstykning af Jorderne, at ikke Byrden efterhaan-
den skulde hobes op paa enkelte Ejendomme og maaske blive saa 
tyngende, at Leverancerne en skønne Dag skulde svigte. Det var 
Hans Majestæts Interesse det gjaldt! 

Men Arealet, som det har henligget, da det ved 1. Bevilling 
blev overladt Bønderne, er det dog ikke ganske, man ser paa 
Kortet. 

Den tekniske Sagkundskab »Vores Brigadier Os elskelig Elias 
David Hailser« havde aabenbart ikke i første Omgang været taget 
med paa Raad. Haiisser fandt ved den trufne Ordning saavel 
Rækværket mod Dyrehaven som selve Kongevejen langs Vestsiden 
af Hegnet i højeste Fare for Angreb fra Bøndernes Side og stillede 
Forslag om en Grøft til Sikring af Vejen paa dette Stykke, og paa 
søndre Side af Kongevejen fra Fasanhaven mod Vest Anlæg af 
en Markvej til særskilt Brug for Bønderne. 

Begge Dele betød Indgreb i Markerne, og hvem der skulde tage 
Besværet med Anlægget kunde vel ogsaa overses. 

Bønderne lod sig ikke dette stiltiende byde, og med en Protest 
til Hans Majestæt Kongen af 3. Nov. 1741 fulgte da Kortet, der 
er vist som Figur 1. 

Som Kortarbejde betragtet er Planen kun beskeden saavel med 
Hensyn til selve Udførelsen som Nøjagtigheden. Arealet lader sig 
saaledes kun med visse Vanskeligheder indlempe paa Nutidskort; 
men historisk er Kortet af særdeles Interesse, man staar her ved 
Begyndelsen til Jordernes Overgang til privat Eje efter Inddragel-
sen til Hømarken under Hans Majestæts Ladegaard ved Aar-
hundredskiftet. 



Ij 

' 

D 

GENNEM DET GAMLE FREDERIKSBERG 15 

1. Bakken og Vandkrogen, som blev Frederiksberg Bys Indvaanere overladt til 

bestandig Brug ved kgl. Bevilling af g. Oktober 1740. Originalkortet i Rigs- 

arkivet. 
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Man ser Kongevejen mrk. B fra Fasanhaven mod Vest til Dam-
huset og de kgl. Remiser mrk. A, der nylig var udlagt istedet for 
den ældre Remise, der strakte sig fra Bakkehuset langs Sydsiden 
af Studevangen ind mod Staden, men som havde maattet omhug-
ges, da den istedet for Værn for Smaavildt var blevet Tilholdssted 
for Skarnsmennesker og løst Kvindfolk. 

Men ikke mindst ser man, hvorledes Arealet allerede saa kort 
efter Bøndernes Overtagelse af Jordstykket har antaget Farm efter 
Fællesskabs-Tidens typiske Inddeling af de enkelte Sædskifter i 
lange, smalle Jordstrimler efter Parttagernes Antal. Og paa Kort-
planen øverst tilvenstre — Arealets sydvestre Hjørne — ses det 
sumpede Areal, som maa skønnes Oprindelsen til Navnet »Vand-
krogen« og hvorfra overvejende har maattet fremskaffes de 15o 
Læs Hø, der som aarlig Afgift skulde leveres til de kgl. Magasiner 
og Stalde. — 

Men en Hage knyttede der sig til Foretagendet: Husmændene 
var efter den historiske Udvikling holdt udenfor — det var da og-
saa »Gaardmændene«, det i sin Tid var gaaet haardest ud over, 
da Jorderne var blevet henlagt under Ladegaarden til Høbjerg-
ning; men Forholdet gav allerede her Anledning til en aarelang 
Strid mellem »det større og mindre Hartkorn«, i Særdeleshed om 
Græsningsretten i Fælleden. 

En saa sent som Maj 1769 fra Husmændene til Hans Majestæt 
Kongen indsendt Klage over Forholdet blev af Gaardmændene 
imødegaaet med nedenstaaende Erklæring, der belyser Udviklin-
gen og Tilstandene i denne Periode: 

Udj dybeste underdanighed fordrister vi underskrevne Friede-
richsberg Byes Gaard-Mænd at nedlegge for Deres Majestets 
Thrane følgende Svar paa den over os, af bemelte Byes Huus-
Mænd indgivne Klage-Maal dateret d. zo. Maij Ao 1769. 

Contentum af disse gode Mænds Klage-Maal, som vi holde 
værdt at besvare, / : Thi derudj findes adskilligt, som icke behøves 
besvaret, da den Høje Øvrighed er tingenes rigtighed paa vor side 
vel bekiendt :/ er, at de indbilder sig at være fornærmede af Gaard-
Mændene i henseende til Gresningen paa Felleden, denne deres 
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Satz grunder de paa een Allernaadigst Donation givet af Høy-
lovlig Ihukommelse Kong Christian dend 5te de dato 2ode July AG 
1697, hvorudj de melder, skulde være skrevet, at Gresningen er 
givet til alle Byens Beboere, som de meget irre udj. Thi der staar 
udj samme allernaadigste Donation saaledes / : hvilcket vi aller-
underdanigst beder maa efterseer :1 At foruden de tilforn for-
undte Pladser til Hauger, og at byge paa I : som effter allernaadigst 
af Høylovlig Ihukommelse Kong Christian dend 5tes Resolution 
dateret dend 26. August AG 1698 blev givet de den tiid værende 
Beboere, paa det saakaldede Nye Amager :1 Bevilger vi enhver 
fuld Gaard paa felleds Gresning friehed til tvende Kiøer. 

Heraf sees, at det er Gaardene, som har friehed til Gresningen, 
og at den allegerte Donation ikke melder noget om Huusene, som 
tiid efter anden siden er byget paa øde Gade Pladser. 

Efter denne Høy Kongelige Naade blev Gaardmændene and-
viist den stæd til deres Kiøers Gresning, som Huus-Mændene i 
deres klage kalder Felleden, den var tilforn et Overdrev, som Pro-
ducerte ikke andet end Moes og unyttige Tuer, og var tillige fuld 
af huller og Leer Grave, disse Graver og ujevne stæder fyldte og 
sløjfede Gaardmændene, saa og effter kongel. udgiven Forordning 
dateret dend 29de December AG 1758 angaaende Overdrevers 
oppløyning, saavelsom med Høye Øvrigheds tilladelse, giødede, 
pløyede og handterte dette Overdrev, for deraf at høste nogen 
nytte, da det for den tiid var uduelig. 

I dette Gaardmændenes suure arbeyde og Møye begierte ikke 
Huus-Mændene at blive deelagtig, men nu Jorden er ved deres 
Vinskibelighed og arbeyde bragt i den Stand at dend giver noget 
Græs af sig, er det Huus-Mændene tragter efter / : om det var 
mueligt :1 at høste Frugten af vores Sveed og besvering. Gaard-
Mændene haver, uagtet Huusmændene icke tog eller tager deel 
i arbeydet og besværligheden med Jorden at behandle, eller med 
Grøfters opkastning, som nu er een anseelig mængde, siden Hans 
Kongelig Maj eståt resolverte at sælge sine ved Friederichsberg 
beligende Marker, dog icke negtet enhver af de gamle eller rettere 
sagt første opbygte Huuse en Koe, Hest eller 5 Faar paa Gres-
ningen, imod at betale derfor 8 Mk., for hvilcken Betalning de 
2 
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tillige fick friehed at lade deres Creature gaae i Evred, hvoraf 
Gaardmændene alleene svarer 15o Les Høe aarlig, og synes vi at 
det er gandske billig Betalning da de hverken giøder Jorden I : men 
contra sælge deres Giødning :/ icke heller lukker Grøfter, besørger 
leede eller andre Fornødenheder, som Jorden udkræver, eller 
Reparerer Veye, naar noget fattes. 

Af disse denominerte Huuse er der mange som siden er deelt 
i 2-3 ja fleere Deele, enhver af disse uddeelte Huuse paastaar et 
Høved paa Gres, som vi holde for er ubilligt; Thi om een Gaard 
blev deelt i 8te Parter, fick dog icke alle de Pladser friehed til 
fleere Høveders Gresning, end Gaards Pladsen havde, da een 
Mand eyede den, saaledes have vi aldrig sadt os imod, at jo 
ethver gamelt Huus Plads, hvorpaa stod Huus, da Gaard Mændene 
fick den allernaadigste Gave kunde faae et Høved paa Gresning 
for ovenmeldte Penge, da de imod disse Penges erleggelse er befriet 
fra alle af Jorden dependerende onera, og kand uden videre udgifft 
eller Møye melcke deres Koe og høste Nytten af den. 

Disse Huuse beløb sig til den tiid icke til fleer end henimod i o 
støcker, nu er her ungefehr 5o Sth., saaledes er de gamle deelt, 
og nye tilbygt, hvoraf endeel eyes af Kjøbenhavns Borgere, som 
have Tilkiøbt sig dem, for at have deels deres fornøyelse, deels hol-
der Kiøer derpaa, for med Melcken at negotiere. 

Allernaadigste Konge skulde nu enhver Huus-Eyere, hvilcke er, 
som tilforn er meldet, enten af Kjøbenhavns Beboere, eller og 
Haandverks Folck, som af deres Haandverk kand leve saaledes 
have friehed over den Gresning, som dog er skiencket og forundt 
Gaard-Mændene og hvortil de ingen rettighed har, som er til-
kiendegivet dem fra Høy Øvrighed i Aaret 1763 udj April Maa-
ned, da de havde indgivet lige saa utidig og urimelig besvering 
over os, saa kom sandelig de fleeste af Gaardmændene til Armod 
og Fattigdom, da vi icke haver lært andet at tjene Brødet med til 
vore Koner og Børn, end at holde paa vor Plov, og handtere den 
Jord, som vore Allernaadigste Konger haver af Kongelig Gunst og 
Naade undt os imod at vi aarlig leverer til Majeståtens Høe Maga-
zin 15o Læs Høe. 

Allernaadigste Konge seer da, hvor liden eller rettere slet ingen 
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Grund Huus-Mændene haver til denne deres opskruede Klage. 
Vi nedkaster os derfore for Deres Majestets Throne med aller-
underdanigst bøn at Deres Majestet vil unde og lade os beholde 
det, som Deres Majestets Høylovlige Forfædre, haver skiencket og 
givet os, — I hvilcket Haab vi fordrister os at underskrive os 

Deres Majestets 
Vor Allernaadigste Arve Konge 

og Herres 
Troe Undersaatter 

R. Lange. 7. B. Collin. Joh. Jiirg. Bærner. 
Magnus Møllmann. Mathias Huulegaard. 

Johan Bøhmcker. Lars Giødersen. Gotfrit Rombens. 
011e Nielsen. Johan Gottlieb Kramer. 

Friederichsberg, 
d. 27. Juni Ao 1769. 

De af Husmændene saa energisk og vedvarende fremsatte Krav 
om saavel Andel i Bakken og Vandkrogen som om Græsningsret 
i Fælleden blev, som det vides, afvist saavel af Majestæten som ved 
Lands Lov og Ret ; men Gaardmændenes Indlæg viser, hvor dybt 
Spørgsmaalet har delt Vandene i det lille Bysamfund. 

Lutter Idyl paa Frederiksbergs gamle Enemærker har det altsaa 
ikke været ! 

FÆLLESSKABETS OPHÆVELSE 

Men hermed er man naaet frem til Tiden for Paabegyndelsen 
af Fællesskabets Ophævelse. 

For Frederiksbergs Vedkommende blev Udskiftningen dog kun 
af begrænset Omfang. Kun Bakken, Vandkrogen og Fælleden hen-
laa i Fællesskab. De øvrige Hømarker var Tid efter anden paa for-
skellig Maade overgaaet i privat Eje — Størstedelen ved Auktion 
1765 over Omraadet, som ses paa Kortplanen Figur 2. 

2* 
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Arealet omfattede, som man ser, Størstedelen af Kommunens 
Tilliggende Nord for Gammel Kongevej — Howitzvej — Finsens-
vej og var, for at lette Salget, inddelt i 3o Lodder af forskellig 
Størrelse. 

Som en Adgangsvej til en Del af Lodderne møder man her 
Begyndelsen til nuværende Finsensvej, dog kun som en lukket Vej, 
paa Kortet kaldt »Weyen til Nommerne«. Men ogsaa Begyndel-
sen til Tesdorpfsvej og Fuglebakkevej finder man her som Ad-
gangsveje til henholdsvis Lodden No. 2t og 3o. 

Af ældre Veje gennem Arealet findes iøvrigt kun Falkoner Alle 
eller blot Alleen, som den kaldes, der ses som en bred Alle i Retning 
Syd-Nord; og Ladegaardsvejen — Godthaabsvej i Retning øst-
Vest. Som Led i denne øst-Vest gaaende Linie ser man det nordre 
Stykke af Billowsvej, der altsaa er af en langt ældre Oprindelse 
end det sydlige Stykke. 

Vejføringen har saaledes været yderst enkel — tilmed var Alleen 
en lukket Kongevej, hvortil skulde haves Kongevejs-Nøgle. 

Og Loddelingen er klaret med et Minimum af nye Veje og kun 
af periferisk Natur. En vis Rest af Hømarkens ubrudte Flade er 
saaledes trods Salget søgt bevaret. 

For Jagten var det kun en Fordel, — og den var i alle Maader 
Hans Majestæt forbeholdt ! 

Foruden selve Auktionsarealerne og en Del af Byen omkring de 
gamle Gader ser man iøvrigt en Række af de særlige Lokaliteter, 
som paa forskellig Maade Tid efter anden allerede var overgaaet 
i privat Eje, som Grøndal, Falkonergaarden og Lyststedet, det se-
nere Rolighed, sidstnævnte med Tilliggende paa dette Tidspunkt 
alene Nord for Ladegaardsvejen. Fremdeles Arealet, der var over-
ladt Renovationsinspektør Schiøtt til Opfyldning, og hvorpaa 
Svanemosegaard senere opførtes — og videre mod Øst Ladegaar-
den (med Kanalanlæg og vedliggende Kirkegaard) og Vodroff-
gaard ; samt endelig ved Gammel Kongevej Farvervænget, der 
senere indgik i Lyststedet Svanholm. 

Syd for Gammel Kongevej ser man »Den til Overkamp Bort-
fæstede Jord«, der spændte over Omraadet fra Værnedamsvej 
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til Gaardtofterne ved Allegade og fra Gammel Kongevej til Frede-
riksberg Alle. Arealet kendes senere under Betegnelsen »Ober-
kamps Kaabbel«. 

Kortet er i sin Helhed sirligt og smukt fremstillet af M. P. Lunn. 
Originalkortet findes i Matrikulsdirektoratet, men er stærkt defekt. 
En ny, haandtegnet Kopi findes i Stadslandinspektørens Kontor. 

Da Auktionsvilkaarene, hvorefter Salget fandt Sted, er af en 
særlig Karakter, noget helt for sig, og stærkt tjener til Belysning 
af Udviklingen, som den i den efterfølgende Periode formede sig 
paa dette store Omraade af Frederiksberg, er de medtaget i deres 
Helhed som Bilag i ( S. 61). 

Om disse Arealer — Auktionsarealerne fra 1765 — skal her 
iøvrigt kun lige nævnes, at Lodderne No. 1-8, Arealet Øst for 
Falkoner Alle, samlet var solgt til Peder Anthon. Jager, der her 
havde opført •Gaarden Forhaabningsholm, medens Lodderne No. 
12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 og 23, hvorpaa Gaarden 'Godthaab 
opførtes, var solgt til Henrich Wium. 

For begge Ejendomme gælder, at »Storheden« kun varede kort. 
Begge endte i Løbet af faa Aar paa Tvangsauktion, hvorefter Jor-
derne — navnlig for Godthaabs Vedkommende snart blev delt til 
Ukendelighed. Men de fraskilte Jorder blev langt frem i Tiden paa 
Kort, i Skøder og i Regimentskriverens Afgifts-Regnskaber beteg-
net som henholdsvis Forhaabningsholms- og Godthaabsjorderne. 

Ogsaa Lodderne No. 25, 26, 27 og 28 blev solgt samlet, til 
Mogens Nørager og Peter West, men, blev efter Wests Død allerede 
177o delt i to lige store Parceller, No. i og 2, som det ses paa Kort-
skitsen Figur 3. 

Den noget karakteristiske Parceldeling genkendes senere paa 
Matrikulskortet af 1811, Figur 8, hvor Parcellen No. 2 paa Kortet 
Figur 3 ses som Hovedlodden til Mariendal. Parcellen No. 1 op-
træder senere i Regimentskriverens Jordebogsregnskaber under 
Betegnelsen »Halvdelen af Lodderne No. 25, 26, 27 og 28«. 

Paa Kortplanen Figur 4 ses Auktionsarealerne fra 1765 indteg-
net paa Oversigtskortet af 1933. 
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3. Plan over Delingen 
af Lodderne No. 25, 26, 
27 og 28 i to lige store 
Parceller, No. i og No. 2. 
Maj 1770. Originalen i 
Direktoratet for Matri-
kulsvæsenet. 
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Byens 'Gaardbrugere tog nu Skridt til ogsaa at faa hver sit! 
Med Fælleden var der dog den Vanskelighed, at Græsnings-

retten her af Hans Majestæt i sin Tid kun var overladt Bønderne 
med Forbehold : »saa længe Vii samme Græsning ey til andet 
Brug lader henlegge«. Dette Forhold maatte nu klares i Forbindelse 
med Udskiftningen — den betingede Brugsret maatte ændres til 
en Ejendomsret. 

Ved Henvendelse af I I. Januar 1775 rejses Spørgsmaalet over-
for Rentekammeret, og efter Kammerets Forestilling af 28. Okt. 
1775 og kgl. Resolution af 13. Nov. s. A. fandt Sagen sin Løsning 
ved en Art Kompromis, hvor Bøndernes Afstaaelse af Areal til 
Anlæg af »den nye Vej« som den kaldtes — Roskildevej fra Slottet 
til Damhuset — indgik som en Art Bytteobjekt. Afgiften, som 
svaredes i Penge, blev dog tillige forhøjet. 

Da Kammerets nævnte Forestilling giver et vist historisk Rids 
over Udviklingen paa det givne Omraade og danner det endelige 
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Grundlag for disse Arealers Overgang i privat Eje, gives ogsaa den 
her i sin Helhed. Bilag 2 (S. 64). 

Vejens Anlæg fandt Sted under Ledelse af Løjtnant Rosenberg 
i den afskedigede Overvejinspektør Marmillods' Sted, bistaaet af 
Ingeniør Rosenberg og Konduktør Meldahl, og alle tre gjorde det 
til saadan Tilfredshed, at de ogsaa korn til at forestaa Anlægget 
af det andet Stykke af Roskildevej fra Slottet i fortsat lige Linie 
mod Øst, da ogsaa dette Stykke blev beordret anlagt samme Aar, 
1776. 

Løjtnant Rosenberg avancerede ved denne Lejlighed til Over-
vejinspektør, og angaaende Konduktør Meldahl, der kun havde 
været midlertidig antaget under Anlægget af det første Vejstykke, 
hedder det i Indberetning fra Bygningsdirektionen »at band med 
meegen Fliid og Munterhed har udmerket sig udi denne Forret-
ning, og ønsker derfor, at dette gode Subjectum nu maatte be-
skikkes som virkelig Conducteur ved Veiarbejdet«, hvad han da 
ogsaa blev. 

Visse Erstatningssager for Skader paa Bøndernes Avling havde 
dog ikke kunnet undgaas. 

Paa Kortplanen Figur 5 ses det Areal af Studevangen, der 1753 
af Hans Majestæt allernaadigst som Skænk og Gave var overladt 
den daværende Ejer af Bakkehuset, Geheimeraad og Oversekretær 
Grev Holstein, og hvorover Vejen nu skulde føres til Vesterbros 
Vænge og videre til Stadens Grund. 

Kortet er opmaal af Regimentskriver H. I. Dahl, Kolle Kolle 
— det var endnu før Landinspektørernes Tid. løvrigt havde det 
maattet gøres om, da det ikke i første Omgang havde tilfreds-
stillet Stiftamtmanden paa Hans Majestæts Vegne. 

Bogstaverne, som ses indtegnet paa de forskellige Lokaliteter, 
der er fremstillet paa Kortet, har Relation til Forklaringen nederst 
tilvenstre. 

Men ogsaa Anvendelsen, som skulde gøres af Kortet, laa Regi-
mentskriver Dahl paa Sinde, at Hans Majestæts Interesser ikke 
blev overset eller tidligere trufne Dispositioner tilsidesat ved Over-
dragelsen. Dahl skriver herom til Stiftamtmand Nissen: 
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5. Kart over det Areal af Studevangen og den nedlagte Remise m. v., der af Hans Maje-
stæt 1753 blev overladt daværende Ejer af Bakkehuset, Greve J. L. Holstein, og hvorover 
Roskildevej fra Slottet til Stadens Grund blev anlagt 1776. Man genkender Grundtræk-
kene i Trekanten Rahbeks Alle — Pile Alle — Vesterbrogade. Originalkortet i Lands-
arkivet. 

Teksten i Hjørnet til venstre paa Kortet: 
Forklaring paa Forestaaende Tegning 

A : Kongens Mark, Stude-Wangen. G : Jens Gudmandsens Wænge. 
B: Leer graver Deterioseret og u-vigtig - H : Alleen fra Friderichsberg til Waldbye 

Jord. Mark. 
C: Møydyngsted ved Bachehuuset. I : Weester Broes Beboeres Wænger. 
D: Remyssen opmaalt til 3 Al : uden for K : Runddelen paa Kongeweyen imod we- 

Buschasen paa begge sider. ster Broe. 
E : Et støck Jord imellem Bachehuusets saaledes efter Ordre opmaalt 

Hauge og Byens Grund, i Fæste og Decemb 
Brug af Christen Jensen i Waldbye. 

Anno 1752 den Igle 
I.  Dalir 

F : 6 alen distance i Breden uden for de 
ved H. Dahl. 

 
nedslagne Pæle til Indgrøftning og 
Træers Plandtning. 
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 at det, efter mine underdanige ringe Tancker, var got, om 
Deres Excellence Hr. Greven, ved det hannem derpaa meddeelende 
Concession, maatte paalægges at indhegne disse jorder som Sær-
Jord, 3  : til alle Sider, hvortil samme end maatte bruges, og at saa-
dan Indhegning stedse af Efterkommende Eyere, holdes vedlige; 

Thi, Lad være! saadan Erindring udj Hr. Grevens tiid er over-
flødig og ufornøden, saa kunde dog denne Eyendom omsider 
komme i saadanne Folckes Værge, der vilde Paastaae at Kongen 
og andre Paagrændsende, skulde lucke sig fred, eller i mindste at 
Jævne, som kunde føde uendelige Disputer og Vidtløftigheder, 
hvorpaa jeg, dessverre ! har oplevet Exempel. Dernest erfordres 
at Deres Excellence Hr. Greven faar fornøye afg (angne) Ober-
Berider Wendorffs Encke for Remyssen, som dermed hendes Lifs 
tiid er forleenet, Christen Jensen i Waldbye for det Stk. som i 
Cartet er 'betegnet E, hvilcket hand har i fæste, og Endelig Fride-
richsberg Mænd for Eftergræssningen af det Stk. Jord, under Car-
tet A, udj 1: Aar, de er overdraget samme, tilligemed dend øvrige 
Hollænder Marck, for een Viss Afgift, udj forpagtning.« 

Som man ser, havde Dahl et øje paa hver Finger. At Hans 
Majestæt senere skulde bruge en Del af Arealet til den nye Vej, 
kunde Dahl ikke vel forudse. 

Bakke'husets Ejer var nu, 1776, da Vejen skulde anlægges, Byg-
ningsinspektør Conrady, der skulde have 2000 Rigsdaler i Erstat-
ning for Arealafstaaelsen — det var naturligvis en Ulempe, hele 
Lodden var i sin Tid overladt Grev Holstein som Gave ! Men der-
ved var intet at gøre. Anlægget vilde afkorte Vejlængden til Sta-
den med goo Alen og formindske Kørselen gennem Frederiksberg 
Alle, hvorved atter Vedligeholdelsen her vilde mindskes, og det 
blev afgørende. 

Vejens Bredde var 32 Alen foruden 2 Alen paa hver Side 
af Grøfterne, og krealet udgjorde efter Rosenbergs Opmaaling 
25 380 ❑ al, der af Conrady ved Skøde af 15. April 1778 blev 
overdraget til Hans Majestæt Kongen. 

Paa Matrikulskortet af 18i1, Figur 8, ses den lange smalle Jord-
strimmel, som ved Anlægget blev afskaaret langs nordre Side af 
Vejen, Løbe Nr. 67 og 68, hvorpaa Slotskroen kort efter opførtes. 
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Det blev Landinspektør Bærner, fra 1769 Ejer af to Hel-Gaarde 
i Byen, der kom til at forestaa Udskiftningen. Ved Henvendelse 
af 9. September 1776 fra »Gaard-Beboerne« til Rentekammeret 
bedes Kammeret »naadigst vilde beordre paa et Par Dage Hr. 
Land-Inspecteur Berner her i Byen, til at opmaale ovenbemeldte 
Fælled (efter at Hr. Hof-Agent Schneider er sin tilkommende 
Deel for 8te Høveders Græsning udlagt) siden hand allereede i 
Sommer har opmaalt de zde os tilhørende Jordsmon, Backen og 
Vandkrogen kaldet«. Opmaalingen har saaaledes foregaaet i to 
Tempi : først Bakken og Vandkrogen og siden Fælleden. 

Egentlig blev Overlandmaaler Bugge først beordret til at paa-
tage sig Forretningen, naar Beboerne forlangte det, da Bærner var 
optaget af andet Arbejde, men »Bysbørnene« har altsaa aaben-
bart ønsket Bærner — Forretningen fremtræder som udført af ham. 

Under g. April 1777 fremsendes Sagen af Bærner til Rente-
kammeret til Approbation, bilagt med Udskiftningskort og Lod-
tagernes Erklæring om Tilfredshed med Forretningen. 

Saavel Andragendet som Erklæringen er affattet paa Tysk. 
Bærner — Johan jiirgen Bærner — var Tysk af Fødsel, og hans 

Frue og Familie ikke det danske 'Sprog mægtige. Familien kunde 
saaledes ikke med Nytte deltage i Gudstjenesten i Frederiksberg 
Kirke, men søgte Sankt Petri Kirke. Hertil var Vejen for Fruen-
timmer til Fods imidlertid lang og oftest meget snavset, saa at 
Turen især i daarligt Vejr maatte gøres i lukket Vogn, hvad der 
faldt noget dyrt ud paa 'Grund af Portpengene, som maatte betales. 

Ved Aarsskiftet 1777 søgte Bærner derfor Kirketuren om Søn-
dagen fritaget for Portpengene, som den havde været det for for-
skellige Tyskere før ham. 

Bærner var den ene af de to, der som de første 1768 udnævntes 
til Landinspektører her i Kongeriget. Bærner med aarlig Gage 
1zoo Rdlr., den anden, Westerholt, med goo Rdlr. 1778 udnævntes 
Bærner til Overlandinspektør i Sjælland Stift. Bærner ejede fra 
1769 Gaardene No. 2 og 3 i Bygaden (Ludvigsminde), hvor han 
døde 1794. 

Desværre er det ikke lykkedes at efterspore selve Udskiftnings-
kortet — kun et skematisk Afrids, der viser Loddelingen: Bakken 
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og Vandkrogen delt i Lodderne No. I-2I og Fælleden i Lodderne 
No. 22-46; for Fælledens Vedkommende er dog tillige anført Lod-
tagernes Navne og vedkommendes Part i Gaarden, hvortil Lodden 
var udskiftet. (Gaardene var gennem Aarene ofte ved Salg delte 
i halve, kvarte eller endnu mindre Parter). 

Dog, ogsaa Erklæringen fra Lodtagerne om Tilfredshed med 
Forretningen—en Forudsætning for Sagens Afslutning— tjener til 
Belysning af Tid og Forhold ; som nævnt var den affattet paa Tysk : 

Nachdem nunmehro die Vertheillung der Friderichsberger Fel-
der, als die sogenandte Bakken, Vand Krogen und Felleden v8llig 
zum Ende gebracht, und nachdem der Herr Agent Schneider fiir 
seine 'Gerechtigkeit von 8 Stiick Viehes Græsning dem Hofe Grø-
nendahl zuståndig so wohl als auch der Herr Regimentschreiber 
Nørager seine zwey Portiones und was ihm zu seinem Hofe zu-
kommen k8nte vorlods in Fælled erhalten, so haben die iibrigen 
Friederichsberger 'Gaardmånner, nachdem ein gutes und ein 
schlechtes Loss vorhero zusammengesetzet worden durch das Loss 
sein Antheil im vorigen Herbst .bereits erhalten, wie beigehende 
Carte von dem Land Inspector Bærner vorfertiget, der auch die 
Aufmessung und Theillung nach der von Ew. Konigl. Majestet 
allergnådigst ertheilten Befehl und Resolution vom 13. Novbr. 1775 
voriges Jahr verrichtet hat, mit mehrere naher ausweiset. Und da 
nunmehro sowoll die Planirung des alten sogenandten Kongs Veges 
und die Grabung der Grufften v8llig reguliret und zum Stande 
gebracht, so bezeugen wir unterschriebene hiemit, dass wir mit 
der gemachten Vertheillung und was dem angehet vollig zufrieden 
sind und kelner 'hinfiihre anders was zu pråtendiren hat als was die 
carte ausweiset, und er erhalten hat. 

Friederichsberg, den 27ten Mertz 1777. 

28 Navne. 

Agent Schneider paa Grøndal findes som Underskriver sammen 
med Bønderne, medens Regimentskriver Nørager, Teglgaarden, 
som Standsperson optræder alene med en særlig Paategning : 
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Med den mig efter det af Land Inspecteur Hr. Berner forfattede 
Kort tilmaalte og anviiste Jord er jeg fornøyed for min Deel af 
Fælleden, naar Grøftningen bliver fuldført efter den Plan, som ved 
jordenes Deeling blev vedtaget og siiden skrivtlig forfattet. 

Nørager. 

Kortplanen Figur 6 viser Udskiftningen rekonstrueret efter det 
fornævnte Afrids sammenholdt med det til Brug for Matrikulen 
1811 opmaalte Kort, Figur 8. Det vil forstaas, at et saadant paa 
det givne Grundlag rekonstrueret Kort ikke i Enkeltheder tør 
anses uden »Skævheder«. 

Sammenholdes Kortplanen Figur 4. visende »Auktionsarealerne« 
fra 1765 med Udskiftningen fra 1776-77, som indtegnet paa Kort-
planen Figur 6, vil det ses, at en vis Regulering har fundet Sted af 
Grænsen mellem Auktionsarealerne og Fælleden — sandsynligt i 
Forbindelse med selve Udskiftningen. Arealet af Lodderne No. 17 
og 19 paa Auktionskortet, syd for »Weyen til Nommerne«, ind-
gaar i Udskiftningen overvejende som Lodden No. 46. Til Gen- 

Lod No. Gaardpart 
22 og 23 Henrich Ladiches  11/2  

24 Peter Wanino  
25 Friderich Pettersen  
26 Madme. Kirstine sal. Nico- 

lai Voigts 
 

1/4  
Jochum Koch  1/4  

- Brøgger N. N. Meiting 1/4  
27 Laurs Giødersen  
- 011uf Nielsen 

 
1/4  

28 og 29 Land Inspecteur Johan 
Berner  2 

3o Mogens Jensen  3/4  
- Diderich Winge 

 
1/4  

31 August Reimann  
32 Madame Anna Elisabeth 

sal. Bergaus  /2  
Johan Ehrenfried Hebert  1/2  

33 Johan Arndt Hunæus 
34 Johannes Schæbel  
35 Christian Pettersen  

Lod No. Gaardpart 

36 Agent Schneider til Grøn-
nendahl, for Andel i Fæl-
leden. 

37 og 46 RegimentsskriverJens Nør-
ager, Teglgaarden, som for 
2 Gaardparter 

38 Johan Godtlieb Kramer % 
Henrich Mentz  1/3  

39 Friderich Christian Hu- 
næus  

40 Magnus Møhlman  
41 Tønnes Mogensen  1/2  

Gunder Halvorsen  1/2  
42 Controleur Niels Collin  
43 Johan Carl Gerchen  
44 Godtfried Rombens  
45 Johan Christian Dyssing , 1/4  

Zentzmeyers Enke  1/16 
Georg Helmers  3/16 
Johan Harden  I/2 
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6. Udskiftningen af Bakken, Vandkrogen og Fælleden 1776-77. Rekonstrueret efter Rids 
i Rigsarkivet. Indtrykt paa Oversigtskort af 1933• 

Ejere og Gaardparter ved Udskiftning af Fælleden 1776-77, se Side 28. 

gæld er Vejen til Numrene — den senere Finsensvej — forlagt 
mod Syd, saaledes at Udligning herved har fundet Sted med Areal 
af Fælleden. 

Ser man iøvrigt paa Udskiftningsplanen som saadan, maa det 
vist siges, at Bærner efter sin Tid har skilt sig pænt fra Opgaven. 
Bortset fra Roskildevej, hvis Beliggenhed var forud fastlagt, blev 
som ny Vej kun udlagt nuværende Peter Bangsvej som en naturlig 
Fortsættelse af den gamle Bygade, Smallegade — men kun som en 
Markvej, en Adgangsvej ud til Lodderne. Det mindre Knæk i Vej-
føringen udfor Diakonissestiftelsen har Bærner maattet indføre for 
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at vinde Afstand i Forhold til Finsensvej og bedst muligt føre Vejen 
midt gennem Fælleden. 

Lodskellenes gennemgaaende skæve Vinkler i Forhold til Vejene 
tiltaler ikke Nutids Øjne, men det maa her erindres, at Udskift-
ningen fandt Sted alene med Jorddyrkning for Øje, og her har 
Spørgsmaalet om Vinklerne været mere underordnet. 

At Bærner ikke har betænkt, at de Linier, hvormed han i sin 
Tid »udloddede« Frederiksberg Udmarker, endnu smaa to Hun-
drede Aar frem i Tiden skulde findes som retningsgivende paa 
Arkitektens Tegnebræt, kan vist idag godskrives ham. 

Naar Bakken og Vandkrogen som nævnt blev udskiftet i 2t Lod-
der, medens Fælleden blev udskiftet i 25 Lodder (No. 22-46), 
skønt Princippet ved Fordelingen af Lodderne har været det, at 
en Lod fra hvert af Omraaderne først blev »sammensat« og der-
efter Parvis ved Lodtrækning fordelt mellem Parttagerne, en 
Fremgangsmaade, der forudsatte samme Antal Lodder i de to Om-
raader, maa det erindres, at Agent Schneider paa Grøndal og Re-
gimentskriver Nørager, Teglgaarden, var Parttagere alene i Fæl-
leden — Schneider efter 8 Høveders Græsning og Nørager efter 4, 
sidstnævnte dog tillige for Rettighed til Lergravning, stammende 
fra Gaardens tidligere Teglværksdrift, hvilken sidste Rettighed nu 
for Tilfældet var »converteret« til en Tønde Land Sædeland. 

Skønt 8 Høveders Græsning svarede til 4 fulde Gaardparter, fik 
Schneider alligevel kun Lodden No. 36, af Areal 6 Td. 2 Skp. 
Ld. — ganske vist uden Afgift i Penge, medens en enkelt Gaard-
part i Fælleden var paa 8 Td. 3/1  Skp. Ld. Ogsaa Loddens Fi-
gur kan synes »underlødig«, men dette Forhold har været uden 
Betydning, da den har tjent til »Arrondering« af Grøndals til-
grænsende Jorder. 

Nørager fik Lodderne No. 37 og 46, hver paa 8 Td. 3/4  Skp. Ld. 
svarende til to fulde Gaardparter eller fire Høveders Græsning; 
men ekstra Sædeland for Gaardens gamle Ret til Lergravning ses 
det ikke at være blevet til! 

Saavel Schneider som Nørager har dog begge sammen med de 
øvrige Lodtagere ved Erklæringen af 27. Marts 1777, som var ved-
lagt Sagen, erklæret sig fuldt tilfredse eller fornøjede med Area- 
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lerne, som var dem tildelt, hvorledes det saa end forholder sig 
hermed. — 

Tilbage af Fælleden var herefter 22 Lodder, der stadig efter 
det fornævnte Rids over Udskiftningen har været fordelt med 2 

Lodder, Nr. 22 og 23, til 'Gaarden No. i paa Hjørnet af Gammel 
Kongevej og Allegade, der var ansat til 1 V2   Gaardpart, og derefter 
med en Lod til hver af de øvrige zo 'Gaardparter. Bærner selv, der 
ejede Gaardene No. 2 og 3 i Bygaden, fik saaledes Lodderne No. 
28 og 29. 

For Bakken og Vandkrogen er paa Ridset over Udskiftningen 
desværre ikke indtegnet Ejernavne for de enkelte Lodder, kun 
Loddelingen og Loddernes Numre er angivet, saaledes at Ridset 
ikke giver Oplysninger om, hvorledes Lodderne i de to Omraader 
Parvis har hørt sammen. — Naar imidlertid Lodden No. 15 gen-
findes paa Matrikuleringskortet af 1811 som hørende til Bærners 
tidligere Gaarde No. 2 og 3 og med Areal svarende til to Gaard-
pladser, peger dette i Retning af, at Bærners Part eller rettere to 
Parter i Bakken og Vandkrogen har været udlagt samlet under eet 
Nummer. I saa Fald har Bærner været »heldig« ved Fordelingen 
og faaet alle tre Lodder liggende samlet midt i Terrainet. 

Tilbage er herefter 20 Lodder at »sammensætte« med andre 20 

Lodder af Fælleden, som ovenfor beskrevet — Antallet af Lod-
derne passer, men hvorledes de to og to har været sammensat før 
Lodtrækningen rhenstaar. 

Ad forskellige Veje kan tilnærmede Oplysninger dog naas. Paa 
Kortplanen Figur 7 over Marklodderne til Gaarden No. 1, op-
maalt 181 o af Landinspektør Høyer, er Bakkemarkslodden iden-
tisk med Lodderne No. 22 og 23 af Fælleden, der som foran nævnt 
tilfaldt Gaarden No. t, og Remiselodden identisk med Lodderne 
No. 8 og g i Bakken og Vandkrogen. 'Sandsynligheden taler her-
efter for, at dette Tilhørsforhold stammer fra Udskiftningen. 

Hvilke Arealer, de enkelte Lodder iøvrigt har spændt over, frem-
gaar i grove Træk af Kortplanen Figur 6. 

Under 8. December 1777 udstedtes kgl. Skøder paa Lodderne 
af Fælleden: for Numrene 22-39 og 41-46 som et Fællesskøde 
og for No. 40 som »aparte Skøde« til Købmand Magnus Møll- 
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7. Kort over Bakkemarkslodden og Remiselodden, der begge 1810 blev frastykket Gaar-
den No. i paa Hjørnet af Allegade og Gammel Kongevej. Bakkemarkslodden er identisk 
med Lodderne No. 22 og 23, der tilfaldt Gaarden No. i ved Udskiftning af Fælleden 
1776 (Kortplanen Figur 6), medens Remiselodden er identisk med Lodderne No. 8 og g 
ved Udskiftningen af Bakken og Vandkrogen. Kortet er af særlig Interesse ved at vise 
Arealernes Tilhørsforhold. Originalen i Stadslandinspektørens Kontor. 

mann, medens Skøder ikke ses udstedt paa Lodderne af Bakken og 
Vandkrogen — Ejendomsretten hvilede her paa den i sin Tid givne 
kgl. Bevilling. 

Efter Omstændighederne skal nævnes, at de i Skøderne for de 
enkelte Lodder anførte Ejernavne og 'Gaardparter overalt stemmer 
overens med det foran nævnte Rids over Udskiftningen. 

Om Opførelse af nye Gaarde eller Lyststeder, som det skete paa 
de allerede eller paa senere Tidspunkt 'bortsolgte Hømarksarealer 
blev her ikke Tale ; Jorderne var forsaavidt allerede »bebyggede«, 
som de hørte til Gaardene inde i Byen. Og nogen Udflytning af 
Gaarde fandt ikke Sted, hvad Forholdene, herunder Loddernes 
begrænsede Størrelse — for en Hel-'Gaard i Fælleden 8 Td. 3/4  
Skp. Ld. og i Bakken og Vandkrogen lidt mindre — vel heller ikke 
indbød til. 
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En god Margin af »Spildtid« og Slitage paa Veje, Heste og 
Redskaber har det kostet Frederiksbergs Jordbrugere gennem 
Aarene samtidig at være Jordbruger og Bybeboer; men for Til-
flytterne har det til Gengæld om Sommeren været et malerisk og 
livfuldt Gadebillede med Bøndernes og Kreaturernes Færden til 
og fra Jorden. 

Frederiksberg har saaledes ogsaa nydt godt af den Samfunds-
reform, som Udskiftningen betød, endda paa et ret tidligt Tids-
punkt. Det store Antal af Udskiftninger fandt først Sted i Slut-
ningen af Aarhundredet efter Forordningen af 23. April 1781. Et 
stort Antal af Matrikulens ældre Bykort stammer fra Udskiftnings-
tiden og er af særlig historisk Interesse ved at vise Jorddelingen 
saavel før som efter Udskiftningen. 

MATRIKULSKORTET AF 1811 

Som nævnt har Udskiftningskortet for Frederiksberg kun om-
fattet en mindre Del af Omraadet — Bakken, Vandkrogen og 
Fælleden, og er endda muligt gaaet tabt. 

Den første samlede Opmaaling og Kortlægning af Frederiks-
berg, udvisende de forskellige Ejendomme, sker derfor først 1811 
efter Rentekammerets Ordre til Brug ved Udarbejdelsen af en ny 
Matrikul — der blev til Matrikulen af 1844  den endnu her i 
Landet gældende, for Frederiksberg dog kun indtil 1925, da Ma-
trikulsvæsenet overgik til Kommunen selv i Lighed med i Køben-
havn. 

Matrikulens principale Opgave fra gammel Tid var jo at danne 
Grundlag for Fordelingen af Skatter, Afgifter og Byrder paa fast 
Ejendom. En saadan »Indretning« har man naturligvis ikke kunnet 
være foruden indtil 1844 ! 

Man har da ogsaa fra Tiden kort efter Enevældens Indførelse 
Matrikulen af 1664, der byggede paa Godsernes Jordebøger. For 
de enkelte Godser kunde disse Jordebøger maaske være gode nok, 
men gav anvendt for Landet som Helhed selvsagt et meget ujævnt 
Fordelingsgrundlag og maatte hurtigt forlades. 
3 
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Og derefter Matrikulen af 1688, der bygger paa en summarisk 
Opmaaling og Klassifikation af hver enkelt Lodsejers oftest mange 
spredte Lodder — det var endnu ioo Aar før Udskiftningens Tid 
— men nogen Kortlægning fandt ikke Sted. 

Af Markbogen til denne Matrikul — Markbogen af 1682, som 
den kaldes — findes en Genpart i Teknisk Forvaltning. 

Man finder her en Opstilling over Byens 20 Gaarde — inclu-
sive Hans kgl. Højheds Gaard, der var en Halvgaard — og 14 
Gadehuse med Ejernavne vedføjet. 

Dernæst Ny Hollænder-Marken, der bestod »udi 35 Aasser 
Skifter og Deele«, oftest hver med særligt Navn og hver igen delt 
paa flere eller færre Gaarde med vedføjet Ejernavn, samt Længde 
og Bredde og Arealindhold for 'hver enkelt Jordstykke — som of-
test lange smalle Strimler. Men noget Kort herover har ikke været 
fremstillet og lader sig ikke med blot rimelig Sikkerhed fremstille. 

Sidst i Bogen findes en Opstilling over Hans kgl. Majestæts 
Falkonergaard, Teglgaarden i Smallegade, tilhørende Abraham 
Wust, Hans kgl. Højhed Prins Frederiks Gaard og Kalthuset (det 
senere Grøndal). 

Taksationen af Jorderne indskrænkede sig til en summarisk 
Klassifikation, som for Havrevangen: »saas 2 Aar, hviler 4 Aar, 
Rod leer, ond haufer Jord« eller for Skifte Aas: Agrene No. 1-9, 
saas aarlig, Sand, let Muld, Middelbygj ord, og Agrene No. I0-17, 
saas aarlig, Rod Sand, ringe Muld, god haufer Jord, liger sidt og 
langt fra Byen.« — 

Selve Originalkortet til Matrikulen af 1844 blev opmaalt 1811 
af Landinspektør J. H. Rose og beror fremdeles i Landbrugsmini-
steriet, men en paa et tidligt Tidspunkt udfærdiget Kopi overgik 
sammen med Matrikulsvæsenet iøvrigt 1925 fra Ministeriet til 
Kommunen. 

Saavel Originalkortet i Ministeriet som den til Kommunen over-
gaaede Kopi har dog desværre begge i en Aarrække frem til om-
kring 1855 tjent som egentlige Arbejdskort i Ministeriet, d. v. s. 
at Kortene fra Dag til Dag har været holdt å jour ved Indtegning 
af nye Skel (eventuelt tillige Bygninger) efter forekommende 
Ejendomsforandringer, og begge Kort saavel Ministeriets som 
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Kommunens bærer tydeligt Præg af, at have været udsat for be-
tydelig Slitage. 

Dette er i sig selv kedeligt nok, men endnu uheldigere er det, 
at man samtidig paa en Maade har »mistet« Kortet, som det var 
opmaalt 181i, idet Kortene efterhaanden som å jour-Føringen er 
skredet frem, ikke længere udviser de oprindelige Forhold. 

Der er nu søgt bødet herpaa ved efter Forvaltningens Kort at 
fremstille et nyt, Kortplanen Figur 8, hvorpaa de i Tiden efter 
1811 fremkomne Ejendomsforandringer er udeladt, saaledes at 
dette nye Kort, saavidt Fremstillingen er lykkedes, med Hensyn 
til Ejendomsgrænser skulde være overensstemmende med Original-
kortet, som oprindelig opmaalt 1811. 

Vanskeligere har Sagen stillet sig m. H. t. at eliminere Bygnin-
ger, som eventuelt maatte hidrøre fra foretagne Suppleringer —
heroverfor maa tages Forbehold, selv om det næppe vil dreje sig 
om meget, alene af den Grund, at man i ældre Tid ikke har været 
meget tilbøjelig til at føre Matrikulens Kort å jour m. H. t. Bygnin-
ger og deslige. 

En detailleret Gennemgang af Kortet m. H. t. Ejendomme og 
Beboere vilde for en Historiker være en Opgave for sig og skal 
ikke forsøges paa disse Blade — Hovedsagen er her, at Kortet er 
fremstillet og til Raadighed for den, der ønsker at fordybe sig deri. 

Nogle orienterende Bemærkninger skal dog gives med ! 
I Opstillingen tilvenstre paa Kortet er Ejendommene opført i 

Rækkefølge under Løbe No. 1 til 118 med Jordejernes eller Bru-
gernes Navne vedføjet, men man skal ikke have beskæftiget sig 
meget med Ejendomsforholdene, før man opdager, at der har 
været handlet livligt med Tingene — Frederiksberg har tidligt 
været et søgt Sted for Grundspekulationen. 

Numrene, som er indtegnet paa Kortet, har alene Relation til 
Ejerfortegnelsens Løbenumre og er saaledes ikke egentlige Matri-
kulsnumre. 

Da Matrikulen først træder i Kraft 1844, maa Ejendommene 
indtil da betegnes ved Ejernavn; man ser saaledes paa gamle 
Ejendomskort fra denne Periode ogsaa Ejernavne for Naboejen-
dommene indtegnet, hvad der giver disse gamle Kort yderligere 
3• 
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historisk Interesse, man ligesom indbydes til ogsaa at se over Heg-
net ind til Naboen ! 

At Frederiksberg ikke har været nogen almindelig Landsby, 
vil snart bekræftes ved en Gennemgang af Ejerfortegnelsen: Øverst 
Løbe No. i, Hans Majestæt Kongen (Slottet, Frederiksberg Have 
og Søndermarken), og derefter en Række kendte Navne, som 
Cancellie Præsident — senere Statsminister — Møsting (Løbe No. 
2i), Professor Rahbek paa Bakkehuset (Løbe No. 66) og Lars 
Mathiesen i Allegade (Løbe No. 71) for blot at nævne enkelte af 
de maaske mest kendte. 

Man ser saa ellers Byen samlet omkring de oprindelige gamle 
Gader og med de karakteristiske lange Tofter, som man kender 
den fra en Række forskellige ældre Kort, med Kirken ved Rund-
delen og Gadekæret eller rettere Kærene, hvoraf dog det ene og 
mindre ved Gammel Kongevej indgik i Hjørnestedets, Apoteker 
Stolpes Haveanlæg (Løbe No. 47). — Og Slottet ikke at for-
glemme, omgivet af Frederiksberg Have og Søndermarken, nyom-
lagt fra fransk til engelsk Stil. Ogsaa »Planteskolen« (før Brune 
Dyrehave, nu Zoologisk Have) ses indtegnet og Klemmen, der paa 
dette Tidspunkt hørte til Søndermarken, med Mølledammen, hvor-
fra Vand en Periode blev pumpet op til Slottet — og endelig 
Snapophuset paa Hjørnet af Pilealle og Valby Langgade. 

løvrigt møder man omkring i Terrainet de kendte Steder og 
Navne, hvoraf nogle er af de gamle Lokaliteter, der som allerede 
nævnt var før Auktionssalget i 1765, som Gammel Bakkehus, Tegl-
gaarden i Smallegade, Grøndal, Falkonergaarden, Rolighed (der 
dog nu har faaet tillagt store Arealer af Auktions-Omraadet) samt 
Vodroffsgaard og Sct. Hans Hospital (Ladegaarden), sidstnævnte 
endnu med Rester af Kristian den Fjerdes Vold — og Kanalanlæg 
og med det vedliggende Begravelsessted — medens andre er vokset 
frem efter, overvejende paa Auktionsarealerne : foruden de tidli-
gere nævnte Forhaabningsholm, Godthaab og Mariendal tillige 
som 'hørende til de største Sindshvile, Lykkesholm og Flintholm; 
og paa Arealer udenfor Auktionsomraadet Professor Hornemanns 
store Lyststed Svanholm og Garvermester Rings Lædergarveri 
(Svanemosegaard). 
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Af Forhaabningsholm, der oprindelig var næststørste Gaard med 
ca. 175 Tdr. Ld., er af den fordums »Storhed« snart kun Bygnin-
gerne og Alleen tilbage, og af Godthaab med dens oprindelig ca. 
245 Tdr. Ld. er fra 1813 kun ca. I I Tdr. Ld. endnu i Behold. 

Største Gaard er nu Grøndal med 94 Tdr. Ld., tilhørende Kam-
merjunker, Ritmester Jessen; men største Jordejer var dog Gros-
serer Mariboe paa Rolighed, der tillige stod som Ejer af Mariendal 
og Godthaab og som Forpagter af Hans Majestæt Kongens Falko-
nergaard. 

Paa den sydlige Halvdel af Kortet ser man Vest for Frederiks-
berg Have og Søndermarken de mange Lodder fra Udskiftnings-
tiden henligge endnu ubebyggede; og mod Øst, navnlig ud til Fre-
deriksberg Alle, en Række store Lyststeder — Nord for Alleen 
beliggende paa Arealer af »Oberkamps Kaabbel«, og Syd for 
Alleen opført paa Arealer af Studevangen og den gamle Remise. 

Med Hensyn til Veje er derimod intet sket. Man ser Roskildevej, 
som den blev anlagt i Forbindelse med Udskiftningen 1776, og 
saavel nuværende Peter Bangs Vej som Finsensvej ses endnu begge 
som »blinde« Veje, der kun har tjent som Adgangsveje ud til 
Lodderne. Og heri sker ingen Forandring før langt frem i Tiden. 
Den første nye Vej, der herefter kom til, blev nuværende Nyvej —
oprindelig kaldt Christiansholmsvej — der først blev anlagt 1851. 

Kortet har været omhyggeligt og meget detailleret opmaalt og 
været af betydelig dekorativ Virkning med Vandarealerne og de 
mange sirligt udførte Park- og Haveanlæg. 

Naturligvis, Matrikulen var ikke gjort med Kortet alene, det 
var kun Begyndelsen! Tilbage stod Bonitering og Beregning af Are-
aler og Hartkorn og endelig Udarbejdelse af de forskellige Proto-
koller. Men Krigen og de efterfølgende vanskelige Aar sinkede Ar-
bejdet, og først saa sent som 1844 var det hele færdigt og kunde 
tages i Brug. 

Af Lyststederne i Frederiksberg Alle tør maaske ved denne Lej-
lighed særligt nævnes Gaarden Vennersly, Løbe No. II+, fra 1799 
tilhørende Etatsraad Chr. Rothe. 
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Rothe var født 177o som Søn af Godsejer Tyge Rothe, var 
dansk Jurist og modtog 1790 Ansættelse som Kopist under Rente-
kammeret, i det sjællandske Landvæsenskontor; og herfra avan-
cerede Rothe frem til at blive en af de ledende ved den nye Ma-
trikuls Udarbejdelse. Rothe var saaledes gennem alle Aarene fra 
1806 til 184o Medlem af Matrikuleringskommissionen, der førte 
Tilsynet med Matrikuleringsarbejdets Gang, og en Aarrække fra 
1809 det nyoprettede Matrikulskontors første Chef. 

Det var kun naturligt, at Rothe, der gennem sin Gerning og som 
Godsejer-Søn saa stærkt var knyttet til Jorden ogsaa kunde ønske 
sit eget. 

Det var da ogsaa et betydeligt Lyststed, han her havde erhvervet 
sig; det store Have- eller Parkanlæg — omtrent 4 Tdr. Ld. —
strakte sig helt fra Runddelen i Frederiksberg Alle til Gammel 
Kongevej. Men derudover drev Rothe en Periode enten selv eller 
sammen med andre en betydelig Handel med større Landejen-
domme, hvorved han bl. a. blev Ejer af Lerchenfeldt ved Kalund-
borg. 

Men ogsaa her paa Frederiksberg forsøgte Rothe sig i Gaard-
handelen; han købte saaledes 18io den store Lystgaard paa Hjør-
net af Gammel Kongevej og Allegade, og det er fra dette Køb 
man paa Matrikulskortet af 1811 møder Rothe som Ejer af Løbe 
No. 25, to Jordstykker, et af Forhaabningsholms-Jorderne paa 
Hjørnet af Gammel Kongevej og Biilowsvej, hvor Blanco Luno 
en Menneskealder efter forsøgte sig med Udstykning af Bygge-
grunde, og en Lod yderst i Vandkrogen, nu en Del af Kochs 
Rosengartneri. 

Men uanset de store Besiddelser skildres Rothes Økonomi som 
til Tider yderst anstrengt. Naa! Rothe var to Gange gift og havde 
i første Ægteskab 1 i Børn og i andet 8 Børn; at sætte en saadan 
Flok i Vej har naturligvis betydet en vis Belastning for Økonomien. 

Først saa sent som 1844 sælger Rothe Vennersly, selvom Nabo-
skabet med Monigattis Pavillon ude i Runddelen en Aarrække har 
været ham som en Tom i Øjet. 

Efter Matrikulens Ikrafttræden 1. Januar 1844 udgav Rothe 
gllerede samme Aar sin »Beretning om den nye Jordskyldsætnings 



GENNEM DET GAMLE FREDERIKSBERG 39 

Væsen og Historie«, som en detailleret Redegørelse for Arbejdets 
Gang og et varmt Forsvar for dets Berettigelse. 

Chr. Rothe døde 1852 — 82 Aar gammel. 

FLINTHOLM 

Som allerede nævnt blev de to store Gaarde Forhaabningsholms 
og Godthaabs Storhedstid ikke af lang Varighed. Ved Auktions-
skøde, tinglyst 29. Jan. 1776, overgik saaledes Godthaab med de 
oprindelig tilhørende 9 Lodder af Hømarkerne fra Henrik Wium 
til kgl. Majestæts Hof-Agent Abraham Schneider — senere Etats-
raad Schneider. 

Schneider stod allerede da fra 1774 som Ejer af Grøndal og for-
øgede Gaardenes Tilliggende yderligere ved Opkøb af andre til-
grænsende Lodder eller Dele af Lodder fra Auktions-Salget 1765. 

Men som for Bager Mentz paa Forhaabningsholm voksede og-
saa her Forholdene Etatsraad Schneider over Hovedet, og under 
3o. Okt. 1784 blev af Rentekammeret »tilstaaet Commissarierne 
i Etatsraad Schneiders Boe, at de Boet tilhørende Gothaabs og 
Grønnendahls Jorder maatte, for at finde Liebhavere, inddeles i 
mindre Stykker og Parceller til Bortsælgelse ved Auction« efter 
en af Overlandinspektør Bærner forfattet Plan — en ikke urime-
lig Foranstaltning, naar det tages i Betragtning, at de to Gaarde 
paa dette Tidspunkt tilsammen spændte over et Omraade paa ca. 
48o Td. Ld., som det ses paa Kortplanen Fig. 9. 

Foruden Gaarden Grøndal omfattede Boet Lodderne No. 12, 
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Halvdelen af 25, 26, 27 og 28, 
samt No. 29 og 3o af Auktionsarealerne fra 1765. 

»Godthaabsjorderne« blev herefter delt i 17 Lodder, hvoraf Lod-
derne No. 8, I o, I I, 13 og 16 dog ikke havde været at sælge ved 
Auktionen, men ved Udlægsskøde af 19. Dec. 1785 var overtaget 
af Hans Majestæt uden Købesum. 

Noget Kort over denne Deling kendes ikke og har muligt heller 
ikke været indsendt til Opbevaring i Rentekammeret. Først ved 
Forordningen af 25. Juni 1810 blev det for at sikre den nye Ma- 
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trikuls Vedligeholdelse foreskrevet, at der med enhver Udstykning 
skulde følge et Kort over Ejendommen med Parceldelingen ind-
tegnet. De enkelte Lodders Figur og Beliggenhed kendes saaledes 
ikke eller er kun undtagelsesvist oplyst ad anden Vej. 

Lodderne, Hans Majestæt havde overtaget, blev dog snart igen 
solgt, Lodden No. i i saaledes ved kgl. Resolution af i8..Okt. 1786 
til Jacob Flindt »her af Staden« eller Jacob Nielsen Flindt, som 
han ogsaa kaldte sig. Arealet udgjorde efter det senere udstedte 
kgl. Skøde af 18. Febr. 1789: 342.124 o Al. el. ca. 241/2  Td. Ld. 
I aarlig Afgift skulde efter den af Bærner forfattede Delingsfor-
retning svares i Hø 27 Læs 31 Lpd. og i Penge 24 Rigsdaler 59 
Skilling. Vilkaarene var løvrigt som ved det oprindelige Salg af 
Hømarkerne 1765. — 

Og Jacob Flindt opførte da her Gaarden »Flintholm«, som den 
senere gennem Aarene blev kaldt efter »Bygherren«. Paa Matri-
kuleringskortet Figur 8 finder man Flintholm under Løbe Nr. 34 og 
ser de ikke altfor store Gaardbygninger, Flindt havde opført. Man 
ser ogsaa, hvorledes Nabolodden mod Øst, Løbe Nr. 31, skærer et 
dybt Hak ind i Gaardens Marker — omtrent helt frem til Haven. 

Flintholm har allerede fra Starten været af beskeden Støbning; 
ja, det havde maaske kunnet knibe med Paabudet ikke at være 
»Friderichsberg Slot eller Passagen til Vanziir«, som det hedder i 
Auktionsvilkaarene fra 1765, om Beliggenheden havde været paa 
et mere begunstiget Strøg. Til Gengæld holdt Flindt ved Stedet 
i mere end 20 Aar, medens »de store« baade før og efter krakkede 
paa deres vidtstrakte Marker, naar »Vinden« gik imod! 

En noget besværlig Nabo har Flindt en Aarrække haft i Frantz 
Stæhr paa Lykkesholm. Stæhr lod saaledes Hegnene forfalde og 
nød det som en Art Sport, om navnlig Svinene om Efteraaret 
kunde bjerge Føden paa Naboernes Marker eller endnu bedre ved 
de opstillede Kornstakke. Ogsaa Overlandinspektør Bærner fik paa 
lignende Maade Naboskabet at føle. 

Modspillet var Optagelse og Tilbageholdelse af de ubudne 'Gæ-
ster med efterfølgende Skærmydsler om Løsepenge. 

Navnlig Bærner taalte ikke godt Stæhrs Drillerier: »En Ube-
hagelig Omstændighed er mødt Mig med en Mand ved Navn 
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Stæhr, som boer paa den saakaldede Gothaabs Mark«, hedder det 
saaledes i en Besværing fra Bærner til Amtmanden om Forholdet. 

Ved Skøde af 15. Febr. 1810 overgaar Ejendommen til Peder 
Nielsen Bloch for en Købesum af 6800 Rigsdaler Dansk Courant; 
af Besætning medfulgte 3 Heste og 2 Køer — nogen større Kvæg-
opdrætter har Flindt nok ikke været! Og herefter handles Flint-
holm i hurtig Rækkefølge: Gartner Svend Hansen — Grosserer 
Mariboe og Sekretær Hane — Kystbefalingsmand Knud Weybye 
— Vinhandler Haagen Hagen og endelig ved Købekontrakt af 
2o. Dec. 1812 fra Vinhandler Hagen til Kammerherreinde Jenny 
Moltke, f. Rosenørn. 

Ejendommen var dog nu vokset op til en Størrelse af ca. 321/2  
Td. Ld., idet Knud Weybye ved Købekontrakt af 2. Juli 1812 med 
Stiftamtmand og Kammerherre Moltke havde forøget Tilliggen-
det med en af de fra den gamle Fælled i sin Tid udskiftede Lod-
der af Størrelse 81/4  Td. Ld., beliggende tæt ved Flintholm, men 
paa den modsatte Side af Finsensvej. Lodden var ved Udskiftnin-
gen tilfaldet Moltkes Gaard inde i Byen og ses paa Udskiftnings-
planen Figur 6 som No. 39 og paa Matrikuleringskortet af 1811 
som Løbe No. 24. 

Købesummen var nu 55.500 Rigsdaler Dansk Courant, og i Sal-
get medfulgte bl. a. 4 Heste og 6 Køer. 

I Løbet af 3 Aar har Flintholm saaledes været Genstand for 
seks Ejerskifter — Spekulationen har haft sin Chance! 

Med Jenny Moltke som Ejer kommer Gaarden atter under ro-
ligere Forhold. Fruen har dog næppe selv beboet Stedet. Jenny 
Moltke var gift med Stiftamtmand og Kammerherre W. J. A. 
Moltke, der foruden andre Besiddelser som nævnt ejede Gaard 
inde i Byen. Først ved Skøde af 29. Juli 1825 skiftes igen Ejer, 
denne Gang med Kaptain Nicolay Andreas Laurentius Claessen 
paa Grøndal som Køber — blot for Jordernes Skyld, som det hed-
der i en senere Henvendelse til Rentekammeret om Frastykning og 
Bortsalg af Bygningerne. 

Men Kaptain Claessen var en interesseret og efter sin Tid mo-
derne Landmand og ikke tilfreds med Jordernes Beliggenhed hver 
paa sin Side af Vejen, endda noget forskudt i Forhold til hin- 
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anden. Tillige skar jo ogsaa, som man har set, Naboen Avlsbruger 
Trannerups Jorder et dybt Hak ind i Flintholms Marker. 

Dette noget uheldige Forhold faar Claessen allerede samme Aar 
bragt ud af Verden ved et Magelæg med Hr. Trannerup, saaledes 
at Trannerup faar Lodden Syd for Vejen mod at afstaa Firkanten 
Nord for Vejen; jfr. Kortplanen Figur io. Og hermed har Kap-
tain Claessen opnaaet at faa Flintholms Jorder samlet som een 
Lod, smukt beliggende omkring Bygninger og Have. 

Men som allerede nævnt, havde Kaptain Claessen købt Gaar-
den alene for Jordernes Skyld, og skønt Bygningerne havde været 
saa forfaldne, at de snarere havde været Claessen til Byrde end 
til Gavn, havde han dog samme Efteraar ladet foretage en Hoved-
reparation af Stuehuset »i Haab om at kome til Regres ved Salg 
af Huusene til Lyststed«, naar en Køber vilde indfinde sig. 

Og det blev da Postkontrollør Grove, forhen Postmester i Præstø, 
der i Foraaret 1827 rykkede ind paa Stedet — først som Lejer, 
senere som Køber. Kortet Figur 1 o viser Udstykningen, hvorved 
Bygninger, Gaardsplads og Have søgtes fraskilt til Grove som et 
lille Lyststed for sig paa ca. 1Y2  Td. Ld., medens Resten ca. 31 
Td. Ld. skulde inddrages under Kaptain Claessens tilgrænsende 
Ejendom Grøndal. 

En saadan Udstykning, hvorved Bygningerne frastykkedes Jor-
derne, betød imidlertid en Nedlægning af Gaarden; hertil kræve-
des kgl. Bevilling; og kunde en saadan faas? 

I Henhold til kgl. Resolution af 5. Juli 1815 og Forordning af 
3. Dec. 1819 skulde ved Nedlægning af Bøndergaarde blive tilbage 
eller oprettes paa en frastykket Parcel et mindre Jordbrug med et 
Tilliggende af mindst 1Y2  Td. Ld. boniteret Jord til Takst 24, at 
drive som selvstændigt Landbrug. Det af Kaptain Claessen eta-
blerede Brug, Parcellen Nr. 2, var altsaa for lille, kun ca. 1 /2 Td. 
Ld. geometrisk Maal og tilmed tænkt solgt som Lyststed! 

Claessen gjorde i Ansøgning til Rentekammeret heroverfor gæl-
dende, dels at han for Anvendelse af den forbedrede Driftsmaade 
med Rodvækstavl og Sommerstaldfodring og ved Købet af 3o Td. 
Ld. af Flintholms Jorder havde udvidet sit Agerbrug paa Grøndal 
saaledes, at han havde maattet bekoste Opførelse af to nye Kvæg- 
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so. Nedlægning af Gaarden Flintholm ved en af Kaptain Claessen paa Grøndal 1827 
iværksat Frastykning af Bygninger og Have som Lyststed. Originalen i Stadslandinspek-
tørens Kontor. 

stalde paa 13 og 9 Fag og en Lade paa 24 Fag foruden Anskaffelsen 
af andre landøkonomiske Indretninger og Maskiner, dels i Ansøg-
ning til Kongen om Nedlægningsbevilling, at Hs. Majestæt med 
dette velgørende Lovbud i Forordningen af 3. Dec. 1819 efter 
Claessens og Groves allerunderdanigste Formening havde haft Folk 
af Bondestanden for Øje, at der ikke skulde lægges mindre Jord 
til Huset, end en Gaardmandsfamilie i det mindste af Brød kunde 
forskaffe sig til Livets uundværligste Fornødenheder. Men dette 
gjaldt ikke Claessens Køber, Postkontrollør Grove, der havde andet 
at leve af og ej vilde holde Heste og ej drive Jordbrug »men blot 
som gamel Mand vil boe i Roe paa Landet.« 

Uanset Kaptain Claessens moderne Indstilling var som en Art 
Levn helt tilbage fra Ny Hollænder-Tiden i Købekontrakten op-
taget en Bestemmelse om, at Sælgeren skulde holde Køberen fri 
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for at svare Høafgift af de bortsolgte Jorder, men dette gik dog 
ikke, i hvert Fald kun som en underhaands Aftale. — Ved kgl. 
Bevilling ad mandatum af 2o. September 1827 tillades det Kap-
tain Claessen at nedlægge Gaarden Flintholm, men paa Vilkaar: 

»At alle Vedkommende lovlige Rettigheder, saavelsom de 
kongelige af Ejendommen gaaende Skatter og Rettigheder 
blive ved den omhandlede Forandring aldeles uforkrænkede, 
ligesom denne Bevilling ikke hjemler Ret til, med forberørte 
Ejendom at gøre en saadan Forandring, der kunde være dem, 
som deri maatte have Pant, til Skade, med mindre disses 
Samtykke dertil haves.« 

Og saa naturligvis Indløsningen af Bevillingen, der kostede 14 
Rigsdaler 48 Skilling Sølv, og som omgaaende blev præsteret af 
Claessen. 

Ved Udstykningen af .Gaarden under 8. Dec. 1827 fordeles 
Hartkorn og Høafgift da ogsaa paa normal Maade efter Størrel-
sen af Parcellernes boniterede Arealer, og ved Skøde, tinglyst d. 
6. Febr. 1828, overdrages Lyststedet Flintholm (Matr. No. 7 b) 
til Postkontrollør Grove, medens Restarealet, 3o å 31 Td. Ld. nu 
af Hr. Claessen kan inddrages under Gaarden Grøndal, der her-
ved naar op paa den anseelige Størrelse af ca. go Td. Ld. — 

Som Lyststed betragtet kunde man maaske have tænkt sig noget 
mere tillokkende end Flintholm, selvom Hr. Grove har kunnet 
glæde sig over Kaptain Claessens vidtstrakte Marker og moderne 
Landbrug. Grove blev da heller ikke længe paa Stedet. Ved Skøde 
af 12. Maj 183o overdrages Ejendommen til musikalske Instru-
mentmager Johan Jacob Fasting for 800 Rigsdaler, hvorefter Flint-
holms videre Skæbne, herunder senere Anvendelse som Epidemi-
Hospital, falder udenfor Rammen for nærværende Fremstilling. 

Kaptain Claessens Magelæg med Avlsbruger Trannerup betød 
en smuk Afrunding af Flintholms Tilliggende. Alligevel havde 
Claessen her nær forregnet sig, idet han aabenbart ikke havde 
været tilstrækkelig opmærksom paa de ulige store Høafgifter, som 
hvilede paa de magelagte Arealer, og saaledes, at Forholdet nær 
kunde være blevet til Ugunst for ham. 
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Arealet, som Claessen modtog Nord for Finsensvej, var en Del 
af de kgl. Hømarksarealer, som 1765 var bortsolgt ved Auktion, 
og som ved Salget var paalagt en betydelig Høafgift som en Del 
af Købesummen, medens Lodden Syd for Finsensvej, der i Stedet 
var overgaaet fra Claessen til Trannerup, hidrørte fra den gamle 
Frederiksberg Fælled, som 1775 var overladt Gaardmændene til 
Udskiftning sammen med Bakken og Vandkrogen mod Afstaael-
sen af Areal til Anlægget af Roskildevej fra Slottet til Damhus-
søen. Høafgiften, som det her drejede sig om, var oprindelig paa-
lagt Bakken og Vandkrogen — aarlig 15o Læs at svare in natura 
— da disse Arealer ved kgl. Resolution af 9. Oktober 174o blev 
overdraget Gaardmændene til Brug, og var mindre tyngende end 
den, der blev paalagt Hømarksarealerne ved Auktions-Salget 1765, 
tilmed da den, saavidt ses, senere ved Udskiftningen blev repar-
teret ogsaa paa Arealerne af Fælleden. 

Og det var ikke lidt, det drejede sig om I Paa Lodden, som 
Claessen modtog, hvilede en aarlig Høafgift paa 9 Læs og 281/3  
Lispund, medens Lodden, han afstod til Trannerup, kun svarede 
3 Læs og 14 Lispund. 

I to Aar, 1826 og 1827, affandt Claessen sig med Forholdet og 
svarede den forhøjede Høafgift, leveret in natura i Staldetaten, 
hvorefter han nægtede at levere Hø paa den Maade ! 

Naar han ikke straks havde reageret og nægtet at levere den 
forøgede Afgift, var det fordi, det alene var sket »efter en Autori-
tets Begjæring«, men Claessen havde siden erfaret, at det maaske 
dog ikke havde været nødvendigt. Og herefter maatte »Autori-
teten« holde sig til Trannerups Enke, der efter Trannerups Død 
nu stod for Styret. 

Saavel Enken som Kaptain Claessen søgte Bistand hos Rente-
kammeret — Claessen under Paaberaabelse af det høje Kollegies 
bekendte Humanitet og Omsorg for Landboernes Tarv! Men det 
hjalp ikke, Kammeret henviste begge til Domstolenes Afgørelse, 
og Enken anlagde herefter ved Stævning af 7. December 183o Sag 
mod Claessen til Levering for Aarene 1828, 29 og 3o og fremdeles 
af den større Høafgift, som hidtil var svaret af Arealet, han havde 
overtaget. 



46 S. BROHOLM 

Først ved Dom af 3o. Maj 1832 fandt Sagen sin Afgørelse, og 
den gik Enken imod, uanset Rentekammerets nærmest modsatte 
Opfattelse af Forholdet. Bortset fra de forhøjede Leveringer i 
Aarene 1826-27 slap Kaptain Claessen saaledes med Skrækken, 
men Sagens Varighed og Dommens noget besværlige Præmisser 
tyder paa, at der har været kæmpet bravt fra begge Sider, og at 
Retten har haft sine Vanskeligheder med Afgørelsen. — 

Forholdet med de uligestore Høafgifter viser paa haandgribelig 
Maade Arealernes forskellige Oprindelse, og hvorledes Finsensvej 
(Lampevej) har dannet Adskillelsen mellem Hømarksarealerne 
mod N ord og Fælleden mod Syd. 

Høafgiften paa Auktionsarealerne fordeltes efter Hartkorn — 
paalagt de enkelte Lodder ved Salget 1765, medens Afgiften hid-
rørende fra Bakken og Vandkrogen fordeltes efter Formlen 15o 
Læs paa 211/4  Gaardplads. For Auktionsarealerne var et Læs an-
sat til 32 Lispund, for Gaardpladserne kun til 3o Lispund. 

Først fra 1851 blev Høafgiften afløst af et Beløb i Penge, 9 Skil-
ling pr. Lispund Hø. 

Kaptain Claessen forblev paa Grøndal til 1835, da Gaarden ved 
Skøde af 20. August blev afhændet til Politikeren, candidatus juris 
Balthazar M. Christensen for en Købesum af 20.000 Rigsdaler 
Sølv. Grøndal var 'herved fra en Landbrugets praktiske Foregangs-
mand overgaaet til en Landbrugets Forkæmper paa det politiske 
Omraade. 

Kaptain Claessen har været en Mand af Initiativ og en vis 
Fremdrift. Han døde 1839, 65 Aar gammel. 

WILHELMINELYST 

Paa Kortplanen Figur II ses gengivet et af Kaptain, Land-
inspektør P. H. Høyer 1815 opmaalt smukt Kort over et Areal 
ved Gammel Kongevej, hvor man staar overfor Oprindelsen til 
Lyststedet det senere Wilhelminelyst. 

Som paa en Række andre tilsvarende Kort møder man ogsaa 
her i Kortets Titel Tilføjelsen »Forhaabningsholms Jorderne kal- 
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it. Kort over en af Grosserer Mariboe paa Rolighed 1817 foretaget Udstykning 
af Lyststedet det senere Wilhelminelyst — visende Begyndelsen til Billowsvej og 
H. C. Ørsteds Vej. Originalkortet i Stadslandinspektørens Kontor. 



48 S. BROHOLM 

det«. Arealet har saaledes hørt til Gaarden Forhaabningsholm —
nærmere bestemt som den vestlige Del af Lodden No. i paa Auk-
tionskortet af 1765, ved Skøde af 22. Juli 1795 fra daværende Ejer 
af Forhaabningsholm, Hans kgl. Majestæts Justitsraad Marcus 
Westermann, solgt til Borger og Herbergerer Lars Christensen paa 
Vesterbro. 

Arealet havde en Størrelse af ca. 3o Td. Ld. og betaltes med 
3000 Rigsdaler kontant. For at klare Købet maatte Lars Christen-
sen gøre et Laan hos Madam Bærner paa zoo° Rigsdaler mod 
1. Prioritet ikke alene i selve Jordlodden, men ogsaa i en anseelig 
Ladebygning af Mur og Bindingsværk, 32 Alen lang, i6 Alen bred 
og 5 Alen 'høj, som Lars Christensen forpligtede sig til at opføre 
paa Lodden i komplet og forsvarlig Stand allerede samme Som-
mer. — 

Nogen »Døgnflue« har Lars Christensens Køb af Arealet ikke 
været; først November 1815 sælges Ejendommen paa Auktion til 
Grosserer Peter Rudolf Vilhelm Mariboe paa Rolighed. I Salgs-
vilkaarene omtales som værende paa Grunden en Ladebygning 
eller Ladehus-Bygning, Marthe Mariengaard kaldet, tvende om 
Bygningen anlagte Haver, et betydeligt Antal Frugttræer og »en 
Del nye anlagte Asparges Land«. 

Landinspektør Høyers Kort Figur 11 viser, hvorledes det hele 
nærmere har været placeret og allerede da har haft Karakter af 
et Lyststed. 

Af Navnene, Beskrivelsen langs Arealets Ydergrænser, kan man 
læse sig til Naboskabet; man ser, hvorledes Mariboe selv har ejet 
de tilstødende Jorder mod Nord og Vest, som allerede efter Ma-
trikulskortet af 1811 hørte til Rolighed. Mariboes Besiddelser her 
har saaledes paa dette Tidspunkt strakt sig helt fra Gammel 
Kongevej i Syd til Ladegaardsaaen i Nord og fra tæt ved Falko-
ner Alle i Vest til Sct. Hans Hospitals Jorder i Øst. 

Men man ser ogsaa, hvorledes Stedet har været fuldt afhegnet 
fra de tilstødende Jorder med Grøfter og levende Hegn som en 
Ejendom for sig. 

Om Mariboes Køb af Stedet alene har været i Spekulationsøje-
med eller har haft anden Hensigt, lades her ligge — ogsaa om 
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Bygningen, man ser paa Høyers Kort, i dens Oprindelse mere eller 
mindre kan føres tilbage til Herbergerer Lars Christensens gamle 
Ladebygning. Husdybden er den samme, 16 Alen, medens Læng-
den nu er 4o Alen mod før 32 Alen. Navnet »Marthe Marien-
gaard« synes bortfaldet med Mariboes Overtagelse af Ejendom-
men. 

Allerede ved Købekontrakt af 26. April 1817 sælges Forarealet 
ud mod Gammel Kongevej med Bygninger og Haveanlæg til Hans 
Excellence General-Lieutenant, Greve af Schmettau, Komman-
dør for Den kongelige Livgarde til Hest, efter hvis Frue, Margrethe 
Wilhelmine, født v. Stemann, Stedet senere blev opkaldt. Arealet 
udgjorde ca. I I Td. Land og ses paa Kortet som Parcellen No. 2. 

Det bagved liggende Areal, Parcellen No. I, ca. 19 Td. Ld., be-
holdt Mariboe selv, og Vejen, der fra Gammel Kongevej fører ind 
til Arealet, er Begyndelsen til lliilowsvej, medens Alleen, som ses 
ind til Lyststedet, er Begyndelsen til H. C. Ørstedsvej. For begge 
Veje har en Bro ført over Grøften langs Gammel Kongevej. 

En fordelagtig og smuk Beliggenhed har Stedet her haft overfor 
de store Haver til Lyststederne i Frederiksberg Alle. 

Men for Grosserer Mariboe varede det kun kort. Allerede da 
Skødet udstedtes til Greven efter Arealets Udstykning, sker det af 
de beskikkede Kommissarier i Mariboes Opbudsbo. — Mariboe 
har under Tidernes Ugunst, Aarene tæt efter Krigens Ophør 1814, 
ikke længere kunnet manøvrere med de store Besiddelser. 

Ved et særligt Skøde af April 1818 forøgede Greven Stedets Til-
liggende med endnu et Par Td. Ld. af den bagved liggende Par-
cel, hvorved Hakket i Nordskellet blev rettet ud. 

Greven fik iøvrigt heller ikke mange Aar paa Stedet; han døde 
25. April 1823 omtrent 71 Aar gammel. 

Grev Gottfried Wilhelm Christian Schmettau nævnes som den 
ene af de to Officerer, det som Kurer blev overladt at bringe 
Kronprins Frederik, der under Københavns Bombardement 1807 
opholdt sig i Kiel, General Peymanns Beretning om Byens Over-
givelse. Schmettau var fra 1813 Forstander for den militære Ma-
nege samt i Direktionen for Stutterivæsenet og Veterinærskolen. 

Ved Skøde af I1. Dec. 1826 afhændtes Ejendommen af Enke- 
4 
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grevinde Schmettau til Grosserer Moses Seligman Trier, i hvis 
Familie den forblev langt frem i Tiden, kendt under Navnet Wil-
helminelyst. — 

Grevinde Schmettau døde som Dekanesse paa Vallø 12. Januar 
1865. 

Billowsvej gennemførtes mod Nord til Ladegaardsvejen 1856, 
medens H. C. Ørstedsvej først føres frem til Gammel Kongevej 
1872 ved Kommunens Køb af Wilhelminelyst Alle af daværende 
Ejer, Gartner Trier — til Bivej, som det hedder. 

Den gamle Marthe Mariengaards Tilliggende har mod Nord 
strakt sig til Thorvaldsensvej, medens Bagskellet af Grundene langs 
Nordsiden af Kastanievej i Hovedtræk markerer Nordskellet for 
Wilhelminelyst. 

KUNSTFYRVÆRKER GAETANO AMICI'S 

UDSTYKNING 

Fra omkring 1840 er Tiden løbet fra de store Lyststeder. Al 
Jordspekulations Drøm at købe i Tønder Land og at sælge i Kva-
dratalen begynder at sætte ind ! Fra København bredte Bevægel-
sen sig til Frederiksberg, enten ved Indhug i Lyststedernes store 
Haver, eller ved Udstykning af tilliggende Markarealer i Lodder, 
egnet til senere Udstykning som Byggegrunde. 

Som en af de mange søgte ogsaa Kunstfyrværker Gaetano Amici 
at være med — dog først, da Størrelsesforholdene af stærkere 
Kræfter var bragt ned paa mere borgerligt Niveau! 

Paa Matrikuleringskortet af 1811 ses for Enden af de lange Tof-
ter til Gaardene ved Allegade et stort, ubebygget Jordstykke, Løbe 
Nr. 109, efter Navnefortegnelsen tilhørende Løjtnant Gleis. Arealet 
var dog kun en Art Udlod til selve Lyststedet, der laa længere 
fremme i Alleen. Samme Gleis blev dog faa Aar efter, 1817, af-
sløret som Storbedrager overfor Klasselotteriet, hvorefter Ejen-
dommen gik over paa andre Hænder. 
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Først 1845 blev Jordlodden frastykket selve Lyststedet som Matr. 
Nr. 52 b og overdraget til Isenkræmmer Egholm. 

Arealet udgjorde omtrent 8T/2  Td. Ld. og lod sig vel med For-
del udstykke ! Samtidig var Naboskabet sikret, Egholm ejede til-
lige det store Lyststed ved Siden af, Sanssouci, Løbe Nr. II() paa 
Matrikuleringskortet. 

1849 forsøgte Egholm sig da ogsaa med en Udstykning af Lod-
den i fire omtrent ligestore Parceller, hvoraf de tre strakte sig 
helt fra Frederiksberg Alle til Gammel Kongevej ! Landmaaler 
Christtreu var ikke glad for Sagen, Loddernes Figur mindede mere 
om Fællesskabstidens lange, smalle Jordstrimler end om Bygge-
grunde. — Naturligvis, Egholm var ikke Fagmand, men alligevel; 
intet Areal var gaaet tabt til Vej, saadan maatte det gøres ! 

Men det gik ikke godt med Salget. Først 1851 lykkedes det at 
sælge den vestligste Parcel Matr. Nr. 52 b til Kunstfyrværker Gae-
tano Amici, medens de tre andre samlet blev solgt til Konsul Chr. 
Ibsen m. fl., der straks lod Udstykningen gøre om til en Række 
Grunde paa hver Side af en Vej midt gennem Arealet (Nyvej) . 

Arealet, Amici havde købt, var paa smaa 2 Td. Ld. og Købe-
summen 2685 Rigsdaler; men der maatte et Hus op paa Grun-
den, og Amici gik straks igang. Det blev kun lille, 118 CI-Alen, 
men grundmuret, med Kælder, Stue og Tagetage (i Kælderen: 
Køkken og Pigekammer m. v. af Højde kun 2° i8", i Stueetagen 2 
Værelser og 2 Kamre, af Højde 4° 3", og i Tagetagen 1 Værelse 
og 2 Kamre). Desforuden et Drivhus og et bræddebeklædt Udhus 
af Størrelse omtrent som Beboelseshuset, med Plads for en Hest 
og til Materialer, foruden muret Brønd og endnu et Par smaa 
Skure. Amici var jo Kunstfyrværker og Leverandør til det den-
gang temmelig nye Tivoli, saa det var kun naturligt, at han maatte 
have en vis Plads til sin Menage og Hest at klare Transporten med. 
— løvrigt var Arealet tilplantet med Frugttræer og Buskvækster. 

Amici havde aabenbart her fundet sig et tilalende Sted — be-
liggende ud til Frederiksberg Alle og dog passende isoleret, som 
hans vel ikke helt ufarlige Virksomhed henviste ham til. Ad en lille 
Sti var tillige Adgang til Gammel Kongevej. 
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Men Grunden blev alligevel hurtig Amici for stor — maaske 
han ogsaa har ladet sig paavirke af Konsul Ibsens Udstyknings-
foretagende ved Siden af, Udstykningen af I i Parceller ud til 
Christiansholmsvej — nuværende Nyvej. Allerede 1855 forsøgte 
han sig med en Udstykning, som Kortplanen Figur i2 viser, hvor 
Arealet deles i 5 Parceller, hvoraf han selv beholder den nordligste 
og største, hvorpaa Huset var beliggende, med Adgang saavel fra 
Frederiksberg Alle som fra Gammel Kongevej, og de øvrige Par-
celler at sælge til Bebyggelse. 

Amici vidste nok, hvordan han kunde ønske det ! 
Men det kneb med Grundens Bredde til en saadan Deling! 
Sidevejen fra Frederiksberg Alle var kun givet en Bredde af 

6 Alen, uanset at den var mere end zoo Alen lang og tilmed endte 
som lukket Vej. — Det gik ikke, det var Synd! Amici havde dog 
faaet ordnet det saa pænt med Adgang baade fra Alleen og Gam-
mel Kongevej, og uden at der alligevel var gaaet for meget med 
til Vej! 

Ja, han laa jo nok noget langt fra Alleen, og som Forretnings-
mand skulde han helst have passende Føling med Publikum, men 
det kunde ordnes ved, at han nede ved Indkørslen fra Alleen til-
bageholdt et lille Areal, en lille Firkant paa 5 X 6 Alen, hvorpaa 
kunde opføres en lille Bygning til Opbevaring og Udsalgssted af 
Fyrværkerisager — man ser paa Kortet den lille Firkant nede ved 
Alleen; saa var ogsaa det klaret ! 

Men det gik bare ikke! Der var jo noget, der hed Sognefor-
standerskab og ikke mindst Birkedommer. 

En saadan Bygning til Opbevaring og Udsalgssted af Fyrvær-
kerisager lige ud til Frederiksberg Alle, det kunde ikke gaa! Og 
dog, Forstanderskabet blev klaret; Amici oplyste ved Paa tegning 
paa Sagen, at det var en Misforstaaelse det med Fyrværkeribyg-
ningen — det var en Portnerbolig, det drejede sig om, og hermed 
lod Forstanderskabet sig nøje. Men Birkedommer C. N. Petersen 
var mere skeptisk; tilmed var Vejen jo kun udlagt med en Bredde 
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af 6 Alen eller kun Halvdelen af den Bredde, den i det mindste 
burde have — endog uden Grøfter; og saa maatte Amici give op. 

Først efter et Par Aars Forløb har Amici overvundet Mod-
gangen og genoptager Sagen efter et mere normalt Tilsnit med 
Udstykning af 2 Parceller ud til Alleen, hver af Størrelse ca. 
2.000 og den mellemliggende Vej i6 Alen bred, og hermed 
var Begyndelsen gjort til nuværende Amicisvej. Tillige var denne 
Gang den ene af Parcellerne solgt, saaledes at Amici nu kunde 
begynde at høste Frugterne af sine svære Anstrengelser. 

Først saa sent som 1881 føres Vejen af Amici igennem til Gam-
mel Kongevej ved en Udstykning i zo Alens Bredde, saaledes som 
man kender den. Amici døde 1882 — 68 Aar gammel. 

OVEROPSIGTSBETJENT CHR. FRD. NEBELS 

UDSTYKNING 

Det var nu ikke alene Spørgsmaalet om tilstrækkelig Vejbredde, 
Sogneforstanderskabet kunde blive stillet overfor ved Udstykning 
af Byggegrunde. 

Efterhaanden som Byens Vækst indsnævrede de ledige Arealer, 
eller maaske nok saa meget Trangen til egen Bolig bredte sig ud til 
Lag i Befolkningen, hvor Midlerne var mindre og snart i For-
bindelse med de stigende Grundpriser satte Grænsen for, hvad en 
Parcel maatte løbe op til i Kvadratalen, naar der ogsaa skulde 
kunne tænkes paa et Hus, ja, saa blev Parcellerne ind imellem 
saa smaa, at de knap nok var at se paa et Kort — langt mindre 
var at bygge paa. 

Og hermed opstod andre Problemer for Forstanderskabet. 

Paa Kortplanen Figur 13 ses, hvorledes en ikke altfor stor Grund 
paa Hjørnet af Fuglevangsvej og J. M. Thieles Vej ved Udstyk-
ningsapprobation af 6. August 1857 blev parteret ud i tre mindre. 

Overopsigtsbetjent Nebel havde kort forinden købt Arealet af 
Inspektør Biilow paa Ladegaarden, men aabenbart købt mere end, 
han havde tænkt at beholde. Han kunde maaske da med Fordel 
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Litr. v 13. Plan over en i sin Tid stærkt omstridt Ud-
stykning af Byggegrunden Matr. No. rav i tre 
mindre Parceller — foretaget 1857 af Over-
opsigtsbetjent Nebel, paa Hjørnet af Fugle-
vangsvej og J. M. Thieles Vej. Originalplanen 
i Stadslandinspektørens Kontor. 

i Flederiksbers By os Sogn, 

kiiibenhavns Amt . 

    

frastykke et Par Smaaparceller. Uanset at Arealet, der blev tilbage, 
ikke var stort, var det dog rart at have det til den rigtige Pris —
og helst lidt under. 

Nebel havde da ogsaa straks Købere til Parcellerne: ølhandler 
Andersen, der fik 1130 ❑ Alen og Kollega Overopsigtsbetjent Jen-
sen, der fik IIIo ❑Alen, hvorefter Nebel selv beholdt tilbage 
126o ❑ Alen. — 

Alligevel havde Hr. Nebel her nær forregnet sig! Mad Par-
cellernes Figur kunde for saa vidt intet indvendes, men de var 
smaa, efter Sogneforstanderskabets Mening ogsaa for smaa ; og 
den fungerende Formand, Bredberg, gik ved sin Paategning i 
Sagen stærkt imod, at Udstykningen blev tilladt, idet han henviste 
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til de Anskuelser, som af Forstanderskabet kort forinden var gjort 
gældende i en lignende Sag. 

Hermed lod Hr. Nebel sig dog ikke slaa ud, men besværede sig 
til Ministeriet over Forstanderskabets Behandling af Sagen: en 
Henvisning til en ham aldeles ubekendt Erklæring og uden at 
anføre Grunde; det maatte være en ren Fejltagelse af Sognefor-
standerskabet, naar det havde modsat sig Udstykningen. Ved sid-
ste Flyttedag havde været 43 husvilde Familier, og naar »den paa-
tænkte Henlæggelse af Frederiksberg Sogn under København ind-
træder, vil Mangel paa Bygninger formentlig endnu mere vise sig.« 

Det var igen Sogneforstanderskabets Tur med en Erklæring, 
og denne Gang gik man grundigere til Værks; Erklæringen blev 
nu til en Betænkning til Birkedommer C. N. Petersen, og da den 
er af betydelig lokalhistorisk Interesse, citeres den i sin Helhed: 

»For et Decenium siden var man i Hovedstaden maaske be-
gyndt med at forøge de faste Ejendommes Tal til Beboelse ved at 
opføre saadanne saavel hvor der havde staaet Bygninger, ved at 
nedrive disse, som ogsaa hvor der forøvrigt tilbød sig Leilighed 
dertil paa bare Pladser i Gaardsrummene. 

Denne Byggevirksomhed udstrakte sig snart videre udenfor Ho-
vedstaden, ikke alene i dens Forstæder, Vesterbro og Nørrebro ved 
Blegdamsveien, men ogsaa til de til Landet og navnligen Frede-
riksberg Sogn hørende Strækninger, Frederiksberg Alle, Gamle 
Kongevei, Falkoneralleen og andre Steder. 

Hvad Frederiksberg Sogn, navnligen udenfor den egentlige Fre-
deriksberg By, angaar, da var Ejendomsretten saaledes beskaffen, 
at den enkelte Mand ejede en stor Ejendom med betydelig Have 
og derhos som oftest tillige Marker og Vænger. En saadan samlet 
Eiendom var i Reglen overdraget fra den Ene til den Anden, og 
dens Priis kunde variere noget. Pludselig bleve paa Gamle Kongevei 
nogle Grundstykker nær Frederiksberg By udparcellerede og solgte 
til Bebyggelse for en moderat Priis, men denne Trafique udbredte 
sig meget snart og flere andre Grundstykker bleve efterhaanden 
afhændede til samme Brug til højere og atter højere Priser, som 
stod i et svimlende modsat Forhold til de for nogle faa Aar tidligere 
giængse Priser paa Jordstykker. — 



GENNEM DET GAMLE FREDERIKSBERG 57 

Bygninger, solide og usolide, bleve derefter opførte, og, da Ma-
terialiers Priser og Arbeidslønnen vare forhøjede, var nu en Byg-
ning meget kostbar; men — det var nu blevet en Modesag at kjøbe 
Grunde og bygge derpaa, og hvis man forresten tænkte paa Ud-
bytte, var man næsten langt mere tilbøielig til at gjøre sangvinske 
Beregninger paa Papiret end virkelige i Lommen. 

Flere respektable Mænd, ja selv Bygningskyndige, f. Ex. Spore-
mager Otto, Snedker Wedege, Murermester Frandsen, Tømrer-
mester Weber, Maler Spenner og Andre, som havde bygget heri 
Sognet, maatte atter sælge med Tab, men de fleste maatte gjøre 
den Erfaring, at deres Byggevirksomhed ikke engang gav det Ud-
bytte, som man kan have ved at kjøbe rentebærende Statspapirer, 
nemlig 4 %, selv om de havde været heldige til at faa Lejere til 
deres Ejendomme, og Udbyttet blev naturligvis ringere naar Lej-
ligheder stod ledige, f. Ex. Hannedal paa Gamle Kongevei, Jo-
hannehaab og Urtekræmmer Langes Steder i Falkoneeralleen og 
mange flere. 

Man skulde tro at Folk havde set sig i Speil paa de uheldige 
Byggespeculanter ; man skulde endvidere tro at Folk i vore oplyste 
Tider maatte kunne og ville tage deres Forstand og Kundskaber 
med paa Raad; men desværre ser man endnu Marker, Vænger 
og gamle Haver endog i det Store, f. Ex. Fru Schønbergs Jordlod, 
endel af Triers Jord og Jomfru Raaes Have kjøbes til uhyre Priser 
for at udparcelleres og sælges endnu dyrere og for derefter med 
langt større Omkostninger end for I o a 12 Aar siden at bebygges. 
Det sørgeligste er, at medens der i Ejendomme i Reglen indestaar 
Prioriteter af Kreditforeningens Midler, hvoraf svares 5 % i over 
en Menneskealder af den oprindelige Kapital, og naar Ejeren har 
forbrugt sine egne Penge, maa han ride paa Vexler og gjøre Laan 
til meget høje Renter længe forinden han kan begynde at faa knappe 
Indtægter. Om ogsaa Haandværkerne give Kredit, da maa der 
vistnok for denne Kredit gives Vederlag paa en eller anden Maade. 

Den rige Mand kan gjøre hvad han vil ; ligeledes kan man forud-
sætte at den, som paa Grund af sin Stilling eller Næringsdrivt er 
nødsaget til nu at indlade sig paa Byggeforetagender, handler med 
Overlæg; men enhver anden, som vil befatte sig hermed i denne 
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Tid, handler uklogt imod sig selv og imod sin Familie, og tidligt 
eller sent ville de Vedkommende bittert angre deres Ubesindighed. 

Det kan naturligviis ikke være Sogneforstanderskabets Mening 
at ville gerere sig som Formynder for den frie Mand ; Det maa 
ogsaa nærme sig til at se med Ligegyldighed paa at fordums større 
Ejendomme med yndige Haver samt andre Herligheder nu ud-
stykkes og ødelægges; Det behøver heller ikke at tage sig det nær, 
at mangen Mand, der havde kjøbt Jordstykker og ladet opføre 
Bygninger til sin og Families egen Nytte og Behagelighed, uventet 
ser Nabogrundstykker solgte til saadanne Priser, som han enten 
ikke vil eller ikke kan gaa ind paa, og derefter Bygninger opførte 
til G&ie og Uhyggelighed for ham lige tæt op til hans Ejendom, 
f. Ex. Grosserer Hellesen og Etatsraad Stæger. Sogneforstander-
skabet kan endelig ogsaa lade det være de Vedkommendes egen 
Sag, at de sørge for de ydre Omgivelser ved at anlægge Haver, 
som de ikke selv men først efter mange Aars Forløb deres Efter-
mænd have tilbørlig Nytte og Fornøjelse af. 

Men Sogneforstanderskabet har andre væsentligere Motiver for 
dets Vægring i at understøtte Andragender om Udstykning i smaa 
Parceller til Bebyggelse. Foruden at der maaske i sanitair Hen-
seende eller med Hensyn til Vandafløb m. m. kunde være endel 
at erindre imod den altfor pludselige og omfattende Bebyggelse, 
maa man først gjøre den Bemærkning, at der vistnok ikke kan 
tænkes anden Grund til samme end et Slags Byggeraseri, da den 
paaskudte Mangel paa Leiligheder kun bliver en Skingrund heri 
Frederiksberg Sogn, navnlig udenfor Frederiksberg By. Det maa 
derfor tages i Betragtning, at naar Bygninger skulle opføres til 
Boliger for Embedsstanden, Kapitalister eller Pensionister, da er 
der rigelig Plads for dem paa de mangfoldige Steder, hvor der er 
bygget, saavel i Hovedstaden med dens Forstæder som i den vidt-
udstrakte Omegn. Er det Øjemedet at sørge for Beboelse for den 
næringsdrivende Mand eller Arbejderklassen, da er heri Sognet 
ikke saadanne nye Begivenheder, f. Ex. Søfart og Handel, om-
fattende Industrianlæg, Jernbaner etc., indtrufne, som kunde give 
nogen Sandsynlighed for tilstrækkelig Erhverv for de paagjældende 
Individer. Følgen heraf vil blive Fattigdom og Elendighed, og Fre- 
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deriksberg og Hvidovre Sognes Fattigvæsen, som har store Ud-
gifter nok og som næsten overalt møde Uvillie og Besværinger af 
Skatyderne, fordi det ikke i den senere Tid, da Fattigdommen er 
tiltaget endog i et større Forhold end Folkemængden, har kunnet 
undgaaes at forhøie Kommunalafgifterne, maa derfor af al Magt 
drage Omsorg for ikke at forøge men derimod formindske alt exi-
sterende Ulemper. Man kunde vel indvende, at der ogsaa kommer 
til at bo i Sognet solide Folk, men dette kan ikke klare Sagen, da 
Hartkornsbrugerne, hvilke alene svare klækkelig Fattigskat, jo ere 
forsvundne paa de bebyggede Steder, og der medgaar mange af de 
øvrige Skatyderes Bidrag alene til een trængende Families Under-
støttelse. Denne Grund bør have saameget større Vægt og Betydning 
som Kommunen ikke eier Fonds, Stiftelser eller andre Resourcer, 
og da i det Hele taget Forholdene her i Frederiksberg og Hvidovre 
Sogne ere beregnede paa et indskrænket og lidet Fattigvæsen. 

Hvad det af Nebel senest indgivne Andragende angaar, da er 
han ikke tilfredsstillet ved at Sogneforstanderskabet har modsat 
sig at Udstykningstilladelse meddeles ham, men han ønsker ogsaa 
at høre Grunde herfor, ja han gaar endog saa vidt at han erklærer 
det for en ren Feiltagelse at Sogneforstanderskabet har taget den 
nævnte Beslutning. 

Hertil skal man kun bemærke, at Sogneforstanderskabet meget 
ofte indsender Sager med eller uden Anbefaling uden specielt at 
angive Grunde. Desuden har man i Skrivelse af II. April sidst-
ledne med Hensyn til en af Tømrer F. Nørborch indgiven lignende 
Ansøgning generelt fremsat det Ønskelige i at der holdes lidt til-
bage med Indrømmelser af de i den senere Tid saa mangfoldige saa 
omfattende og i saa stor Mangfoldighed stedfundne Udstykninger, 
og at man derfor ikke kunde anbefale Udstykningen af en lille af 
t000 ❑ alen bestaaende Parcel af en anden Parcel af tidligere 
udstykkede Jorder. 

Nebels Argumentation at der ved Flyttetiderne har været hus-
vilde Familier og sidste Flyttedag det superlative Antal af 43 I : som 
forøvrigt er en saa ubetydelig Part af Kjøbenhavns Befolkning at 
man næsten kunde glæde sig over at kun dette Antal Familier er i 
saadant Tilfælde :/ kan let gjendrives ; thi ligesom der altid har 
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været husvilde Familier til Flyttedagen, saaledes er der ogsaa 
mange ledigstaaende Leiligheder i Kjøbenhavn, : heri Frede-
riksberg Sogn er ledigstaaende Leiligheder nok :/, og Grunden 
til at Familier komme til at mangle Huslye er naturligviis den, at 
de ikke have Penge til at fæste Leilighed for, meer eller mindre 
i Forbindelse med Sløvhed og Ligegyldighed med at faa en Lej-
lighed. Forøvrigt tror man at have Kundskab om at der paa een 
eneste Parcel af Fru Schønbergs udstykkede Jorder skal opføres 
en Bygning til Beboelse for omtrent samme Antal Familier, som 
sidste Flyttedag bleve husvilde. 

Forsaavidt Hr. Nebel prædestinerer Frederiksberg Sogns Hen-
læggelse under Kjøbenhavn, da maa han være meget forud i Hen-
seende til Kundskab om fremtidige Begivenheder, men vi Andre 
troe dog at det er rigtigst at afvente det Tidspunkt, da hans Spaa-
dom gaar i Opfyldelse. 

Uagtet det i Nebels sidste Andragende yderligere Anførte kan 
man dog ikke forandre sin engang tagne Beslutning, og Sognefor-
standerskabet maa derfor vedblive den i Skrivelse af 5. f. M. af-
givne Erklæring, hvorefter det maa modsætte sig at den af Nebel 
ansøgte Udstykningstilladelse meddeles ham.« 

Betænkningen var underskrevet af Bredberg, som fungerende 
Formand for Sogneforstanderskabet. Men Birkedommer C. N. Pe-
tersen delte ikke Sogneforstanderskabets Bekymringer m. H. t. den 
stærke Tilvækst af Bygninger og Folkemængde og fandt derfor ikke 
tilstrækkelig Grund til at fraraade Udstykningen, saalænge der 
ikke forelaa nogen special Omstændighed, hvoraf maatte sluttes, 
at den paatænkte Bebyggelse vilde blive skadelig i sanitær Hen-
seende. — 

Birkedommeren tænkte her navnlig paa Overbebyggelse. Maaske 
kunde der til Udstykningstilladelsen knyttes en Betingelse i saa 
Henseende, maaske svarende til, hvad der vilde blive foreslaaet i 
den paatænkte Byggelov for Frederiksberg. Birkedommeren slutter : 

»Med denne Indskrænkning skal jeg ærbødigst tillade mig at 
anbefale det ansøgte«. 

Og Hr. Nebel slap med Skrækken og fik som allerede nævnt 
Sagen approberet, endda uden Betingelser. 
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Bredberg kæmpede ud fra sin Indstilling og sine Idealer, men 
Udviklingen lader sig ikke standse, — i det højeste lede, at ikke 
for meget skal gaa tabt under Opbygningen af det nye. — 

Paa de to solgte Parceller blev straks efter Udstykningen opført 
to 3 Etagers Beboelseshuse, der endnu er at se som J. M. Thielesvej 
No. 14 og 16, medens Størstedelen af Hjørneparcellen, som Nebel 
beholdt, 1862 blev eksproprieret til at indgaa i Jernbaneanlægget 
København-Vigerslev, som et Led i Vestbanens Indføring til Ho-
vedstaden. 

I halvtredsindstyve Aar skramlede herefter Vestekspressen ind 
gennem Byen, saa det gav Genlyd mellem Hustagene, medens man 
ved Stopbommene stod og saa paa og hver modtog sin Del af Støv-
skyen, der som en Hale fulgte Toget. 

Men Frederiksberg var dog en Station paa Hovedlinien ! 

Bilag I. 
CONDITIONER 

Hvorefter 

Friderichsberg Slots underliggende Hovedgaards Marker og Jorder, saavidt 
ey allerede til andre er med Kongel. Bevilling overladt, vorder udi visse 
inddeelte Portioner og Parter, ved offentlig Auction opbuden og de Højst-
bydende paa nærmere Konge!. Allernaadigste Approbation imod een vis 
aarlig Afgift, tilslagen. Nemlig: 

1.  
Paa hver afpælet Portion Jordsmon, som anslaaes i Hartkorn, bliver den Høyst-

bydende, naar hans Bud Allernaadigst vorder approberet, meddeelt Kongel. Skiøde, 
som ved Kammeret indløses, hvorefter han og Arvinger, eller hvem han og De dertil 
ved lovlig Skiøde giør berettiget, med fuldkommen frie Eyendoms Ret tiltræder, nyder 
og beholder samme Jordsmon, som Han og De sig efter disse Conditioner maa paa lovlig 
Maade saa nøttig giøre, som de best veed, vil og kand ; Dog maa ey skiæres Tørv i 
Jorden ; thi skeer det, skal Eyeren ey allene have sin Eyendoms Ret dertil aldeeles for-
brudt, men endog efter Omstændighederne være forfalden udi anseelig Mulct. 

2.  
Naar en Jords Eyere ey med Naboen kand forenes om at leve i Fællig, hvilket bliver 

samme uformeent, dog at Skiellet imellem hver Lod og Part Jord, som med Steen og 
Pæle eller deslige kiendelige Mærker adskilles, vorder bestandig conserveret, maa Jor-
den indheignes med Grøfter, Gierde eller anden Lukke, efter hvers eget gotfindende, 
dog hvor Grøfter til Skilsmisse imellem Naboens Jord foretages, bør begge være deel- 
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agtig udi samme nye Grøften Gravning og Bekostning ; Men andre, som grændser til 
disse Jorder af Kongens Marker, og hidindtil haver for sin Grund heignet, skal f rem-
deeles skaffe sig Freed og holde Heign for sine Jorder; Dog maa ved disse nye Grøfter 
eller anden Indheigning ey Konge-Jagt- og Lande- eller andre lovlige Veye aflukkes. 

3.  
Enhver Part og Lod Jord afdeeles vel saaledes, at det enten med Enden, eller Siden, 

grændser til en Vey, men De, som bliver Eyere af de Lodder eller Parter Jorder der 
grændser til Alleen og Veyen, der gaar fra Friderichsberg til Falconeer-Gaarden, saa-
velsom de der ikke have nærmere Vey og Passage til de Jord Parter Vesten for samme 
nye Allee, og altsaa nødvendig maa passere Konge-Veyen, skal blive leveret een Konge-
Veys Nøgle med et aparte Merke og Kiendetegn end de almindelige, for dermed paa 
Veyen til Deres Jorder, at kunde lukke sig igjennem Konge-Veys Porten fra Vester-
Broe igiennen Friderichsberg og den ved Falconeer-Gaarden værende ; dog maa samme 
Nøgle ingenlunde misbruges. 

4.  
Paa denne Jord, som den Høystbydende tilslaaes, er hannem tilladt at opføre og 

sætte Bygning efter eget Behag, dog maa samme altiid opbygges saaledes, at den 
hverken bliver Friderichsberg Slot eller Passagen til Vanziir, eller Veyene til Hinder, 
og naar De, som faaer De til Alleen paa Konge-Veyen fra Friderichsberg grændsende 
Jorder, vil bygge Forhuuse ud til Veyen, skal det skee udi en vis Orden og Linie, som 
Kammeret dennem, naar forlanges, lader anviise. 

5.  
Hver Portion Jord ansættes for en vis Aarlig Afgift godt og forsvarlig Haarbonds 

Høe å Læs til 32 Lispunds Vægt, som til Kongelig Tieneste leveres her i Kiøbenhavn, 
da den øvrige Afgift, som den Høystbydende udlover, svares Aarlig udi Penge til den 
Kongelige Cassa. 

6.  
Af disse Jorder, som er Hoved-Gaards Taxt, betaler Kiøberen ingen ordinaire Skat-

ter eller Contributioner, ey heller Tiende enten af Sæd og Qvæg, eller noget andet, 
end den fastsatte og udlovede Aarlig Afgift udi Høe og Penge ; Mens skulle herefter 
nogen extraordinaire Skatter paalægges Hoved-Gaards Taxterne, og de derpaa værende 
Afbyggere og Familie, da skal af disse Jorder og Beboere, i Proportion af deres Hart-
korn, lige med andre erlægges hvis paabuden vorder ; Saa maa de og nu strax og frem-
deeles, ligemed andre i Amtet, å L'advenant betale Delinqvent Penge efterdi den al-
mindelig Sikkerhed og Frelse for enhvers Liv og Gods, saavel angaaer disse som andre. 

7.  
Beboerne af de paa disse Jorder opførende Bygninger, nyde, lige ved Forpagterne 

paa andre Hoved-Gaarde, Frihed til at bregge og brænde 011 og Brændeviin, dog ikkun 
til egen Huusholdning paa Stædet ; og uden noget deraf til andre at sælge, eller Kroe 
at holde. De skal og for Consumption, Familie-og Folke-Skat være befriede, og om 
enten nu, eller i Fremtiiden, nogen Bonde bliver Eyere og Besiddere af disse Jorder 
og derpaa kommende Bygninger, da skal han, naar han ved Tiltrædelsen er frie Mand 
og ey enroulleret saavelsom hans Sønner, som derpaa Stædet fylde deres 4de Aar, saa-
længe han og de der forblive, være frie for Føedestaufns Ret og Enrollering til Land-
Militien. 
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8.  
Den Høystbydende, som nu paa Jorden nyder Kongelig Skiøde, maa, som udi for-

nevnte iste Post meldt er, i Fremtiden, naar ha'n finder for godt samme at afhænde og 
bortskiøde, overdrage den til andre og hvem han vil, enten tilsammen eller udi mindre 
Deele, dog at det skeer ved rigtig Maal og Hartkorn, saa at Afgiften følger med og 
svares af hver Deel, og maa hvergang saadant foretages, derom gives behørig Efterret-
ning saavel hertil Kammeret som Amts-Betjenten der oppebærger Afgiften. Og skal 
enhver nye Eyere af saadan Jord, forinden han samme tiltræder betale i Recognition 
til den Kongelige Casse, eengang for alle saameget som den 4de Part af Penge Afgiften 
Aarlig beløber. 

9.  
Det er enhver uformeent ved Auctionen at byde paa og tilhandle sig saa mange 

Parter Jorder som han lyster, og samme paa den udi nestforegaaende Post anførte 
Maade, igien afhænde. Og som af disse Jorder ikke svares ordinaire Skatter og Contri-
butioner, men alleene de udlovede Afgifter; Saa hefter samme Afgifter, ligesom andre 
Kongel. Contributioner paa Grunden, de derpaa opførte eller opførende Bygninger og 
Stædets Besætning, være sig i hvis Eye og Besiddelse, samme end maatte befindes. 

to. 
De Høystbydende og Efterkommende Eyere af disse Jorder, maa det efter lovlig 

Omgang, være tilladt af Hans Kongel. Majestæts Gods, med dets Administrators Fore-
vidende, at tilfæste sig, og udi Tjeneste, til deres Auflings Brug og Drift, at antage for-
nødne Bønder-Karle og Piger ; Dog at de, naar nogen af deslige Karle, af Hans Kongel. 
Majestæts Gods, løskyndiges deres Tjeneste, ligeledes anmelde det for Godsets Admini-
strator, som paaagter, at de sig igjen paa Godset indfinde. 

1. 
Kiøbenhavns Rytter-Districts Birke-Ret bliver Forum competens, hvorunder disse 

Jorders Eyere, hvor De sig end opholde, skal, ligesom alle dem, som boe og opholde 
sig i de paa Jorderne opbyggende Huuse, ellers er bepligtet, i alle Sager, som concer-
nerer Jorden og dens Afgift, med alt deraf dependerende, sortere. 

og 12. 

Jagt-Rettigheden paa samme Jorder, bliver Hans Majestæt i alle Maader forbeholden. 

Rente-Kammeret, den 22de Martii 1763. 

Reventlou. C. F. Moltke. A. F. v. Bernstorff. P. M. Lund. 
J. H. Bårens. 0. G. Pauli. P. Heltzen. F. Carstens. A. Berner. 

J. E. Scheel. E. Waager. J. Lowsen. F. L. E. F. v. Bylow. 

(L. S.) IP. Copmann. 
1 31 N 1655 C. 
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Bilag II. 
UDSKRIFT 

af 

Rentekammerets Relations- og Resolutions-Protokol 
pro Anno 1775. Dansk. 
Den t3de Novbr. 1775. No. 128. 

Allerunderdanigst Forestilling. 

For at erholde fornøden Grund til den fra Friderichsberg Slot til Damhuuset anlæg-
gende nye Vei, der for den største Deel kommer til at gaae over 2de Friderichsberg 
Byes Gaardbrugere ved allerhøjeste Resolutioner af gde October 1740 og i 9de December 
1741 af Friderichsberg Hovedgaardsmarker overdragne Stykker Jordsmon, Vandkrogen 
og Bakken kaldet, haver man endeligen, efter vitløftig Correspondence, bragt det derhen : 

at Ejerne af bemelte Jordsmon (efter Litr. A og B) indgaac deraf, uden nogen Got-
giørelse nu eller i Tilden, at overlade saameegen Grund som til den nye Vei behøves, 
med følgende sig betingede og ellers forelagte Vilkaar : 

i) fremdeeles af Jordsmonnet Vandkrogen og Bakken at svare den deraf bestemte Høe-
afgift aarlig 15o Læs in Natura, samt Indfæstning ved Forandring af Ejere, nemlig,: 
af en hed Gaards Andeel 3 Rdr., en halvi Rdr. og en mindre Part 4 Sk.; men 
derimod 

2) at overlades til Ejendom saavel den paa Byens Marker nu værende gamle Kongevei, 
naar samme bliver udlagt, som den saa kaldede Friderichsberg Fælled, hvor dem 
efter allerhøjeste Resolutioner af gode Julii 1697 og 3die Januarii 1702 samt med-
deelte Skiøder, indtil viidere og saalænge samme ikke til Kongelig Tjeneste maatte 
behøves, har været bevilget for en heel Gaard 2 og for en halv Gaard i Høveds 
Græsning, der efter de 21 hede og en halv Gaard, hvorfore Byen efter Krigsjorde-
bogen er ansat, beløber 43 Høvder, dog med Forbindelse : 

a) at den saakaldede Teglgaard i samme Bye, som efter allerhøjeste Resolution af 
22de Julii 1707 og Skiøde af Iste October 1708 baade haver Rettighed til Leer-
gravning, saa og til 4 Høvders Græsning udi Fælleden, for saadan Rettighed, 
efter Ejerens Ansøgning (Litr. C.), ei alleene forlods af samme Fælled udlegges 
saameegen Jord som for en Tønde Sædeland kand ansees, men endog derudi lige 
med deres Gaarde gives saadan Part som samme efter Høvders Paaslag i Propor-
tion af den enhver Gaard bevilgede Græsning kand tilkomme. 

b) at lade saavel Fælleden som øvrige samtlige deres Jorder imellem sig af Fælled-
skab uddeele i Forhold med enhvers tilkommende Rettighed og Ejendom, saa-
leedes at hver ved Lodkastning erholder sine Jorder paa i å 2 Stæder samlet ; og 

c) foruden de til den Kongelige Cassa, efter allerhøjest Resolution af 26de Augusti 
1698, af hver heel Gaard hidtil erlagte 6 Rdr. og af don halve 3 Rdr. aarlig, 
der for de samtlige 21 1/2  Gaarde giør 129 Rdr. end viidere at svare udi For-
høielseafgift, ligesom og Teglgaardens Eier, for hver af de 47 Høvder, hvorpaa 
Græsning udi Fælleden er tilstaaet, aarlig 2 Rdl. eller tilsammen 94 Rdr. og 
altsaa herefter med forrige Afgift aarlig 223 Rdr. ; da Vi og 
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3) uforgribelig eragte : at Agent Schneider, der, som nu værende Ejer af den paa 
Friderichsberg Marker grændsende Selfeiergaard, Grønnendahl kaldet, (efter Litr. 
D) troer sig berettiget til 8 Høvders Græsning udi Fælleden, hvilket ikke efter pro-
duceret Skiøde og derimod giorte Indsigelser paa anden Maade end ved Lands 
Lov og Ret lader sig udgiøre, til saadan Græsning var at forbeholde sin lovlige Ret; 
og altsaa Fælleden ikke at overdrages Gaardbrugerne med anden Rettighed end 
samme af Eders Mayt. nu besiddes: saa at, i saa Fald Grønnendahls Ejer ved Dom 
blev tilkiendt nogen Rettighed til Græsning derudi, havde de, inden nogen Deeling 
dermed foretages, Hands Andeel uveigerligen, og uden derfor at kunde vendte mind-
ste Vederlag eller Afslag udi forhen svarede og viidere deraf nu udlovede Afgifter, at 
udlegge. 

Som den udfordrende Grund til at anførte nye Vej ikke paa andre Vilkaar har 
været at erholde, og ved Fælledens Afstaaelse, der ikke meere nu end tilforn til 
Kongelig Tieniste behøves, vindes for den Kongelig Cassa en aarlig Indtægt af 
94 Rdr., som den tilforn ikke haver haft, foruden at intet tabes udi den Høeafgift 
og Indfæstning, som af Jordsmonnet Vandkrogen og Bakken tilforn har været svaret: 
Saa skulle Vi over den om bemelte Grund med Gaardbrugerne udi Friderichsberg 
Bye paa anførte Vilkaar trofne Accord Eders Mayts. allernaadigste Approbation Os 
allerunderdanigst udbeede; 

thi vel haver og Huusmændene udi samme Bye meldt sig med Ansøgning (Litr. 
E), om enten at forundes lige Deel med Gaardmændene udi Fælleden til deres 
Creaturers Græsning, eller og eene at overdrages samme imod 100 Rdr. aarlig 
Afgift; men som Gaardmændene ved Kiøbenhavns Districts Birketingsdomme af 
rode Junii 1773 og sgde September 1 774, som af Højeste Ret den 2t de December 
sidstbemelte Aar ere confirmerede, ere frifundne for Huusmændenes dertil giorte 
Paastand og al viidere Tiltale i denne Henseende: saa troe Vi og, at det ved samme 
Domme ville have sit Forblivende, og at dennem altsaa hverken alleene var at over-
lade bemelte Fælled, eller nogen Lod og Deel derudi at tilsaae. 

Rente Cammeret, den 28de October Ao 1775. 

G. yuel. 0. F. v. Bardenfleth. A. Berner. N. de Hofmann. P. Morup. 
V. N. Klagenberg. T. Goldt. Chr. Schiønning. S. Engelbrecht. 

IL. Berner. 

Angaaende den fra Friderichsberg Slot til Damhuuset anlæggende nye Vej. 
Indstillingen tiltraadtes ved kgl. Resolution af 13. November 1775. 
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