Om vagthuset
(Fejlagtigt kaldt Acciseboden)
Vagthuset var bolig for portvagten og hans familie og har aldrig været i funktion som accisebod,
selvom de fleste kender huset under den betegnelse. Se følgende afsnit om den egentlige
accisebod.

Den nuværende barokbygning er opført i 1724 samtidig med den ny Amagerport. Hvordan de
tidligere Amagerporte har set ud, og om Vagthuset har haft en forgænger, er der endnu ikke
fundet oplysninger om.

I det ydre står Vagthuset som ved opførelsen i 1724, men i forbindelse med udvidelsen af
Torvegade i løbet af 1930’erne blev bygningen i 1936 trukket 14 meter tilbage, samtidig med
at selve volden blev afkortet tilsvarende.

Om den egentlige Accisebod
Betaling af accise, en konsumptionsafgift eller skat der måtte erlægges for varer, som indførtes
til København, skulle ske ved en bygning opført til formålet i 1718. Der er endnu ikke fundet
oplysninger om udseendet af den oprindelige bygning, idet denne blev ombygget og væsentligt
udvidet i 1829 samt forsynet med en ny facade i tidens stil: Klassicisme

Acciseboden, som også blev kaldt "Tylvten", lå på Amagerbrogade omtrent over for
Markmandsgades udmunding. Vejen hed dengang blot Amagerbro, og huset fik på et senere
tidspunkt adressen Amagerbro 6. Den officielle betegnelse på den særlige indenlandske
forbrugsskat var ”konsumptionsafgift”, men ordet ”accise” forblev i folkemunde og blev med
tiden - fejlagtigt - knyttet til Vagthuset lige inden for volden.
Da opkrævning af konsumption/accise ophørte i 1852, fik eller bevarede bygningen
Amagerbro 6 formodentlig kun en begrænset funktion, idet der sideløbende med accisen

havde været opkrævet "bompenge", en afgift for passage af Amagerport både til fods og med
vogne. Den tidligere accisebod blev herefter benævnt Bomhuset, og dette navn kan spores
indtil 1876, medens betegnelsen "bomforpagter" for husets beboer ophører allerede i 1874; i
1875 ændredes dennes titel til "værtshusholder", og senere ændringer af stillingsbetegnelser
indikerer, at bygningen i sine sidste år har været brugt til småerhverv og beboelse i
almindelighed.
Acciseboden/Bomhuset blev nedrevet i 1913 for at give plads til en 4-etagers
beboelsesejendom, og forinden blev der foretaget endnu en større ombygning, hvor det
elegante indgangsparti skæmmedes af en meget dominerende karnap.

Opkrævning af bompenge ophørte først i 1915, men betalingen skulle i den sidste periode ske
ved en bod længere ude ad Amagerbro, cirka hvor Amagerbrogade 35 er i dag.

Om Ravelinen
Adgangen til Amagerport var beskyttet af et fremskudt forsvarsværk, en ravelin, og på denne
blev i 1728 opført en bygning i lighed med Vagthuset inden for volden. Denne bygning husede
den militære vagt og blev benævnt Bomhuset, idet adgangen til Hovedstaden var spærret af en
bom foran træbroen over til selve Amagerport.

Vagten ved Bomhuset havde blandt andet til opgave at kontrollere, at der ved "Acciseboden"
på Amager var betalt konsumptionsafgift eller accise, også benævnt zise, for de varer, man
søgte at indføre i byen.

Da konsumptionen ophørte i 1852 og Amagerport blev nedrevet i 1857, blev Bomhuset
overflødigt, men bygningen fik lov at blive stående og er i dag en del af en restaurant, som har
taget navn efter den militære installation: Ravelinen.

