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Den Rodske gård 

 
 

 
 

 
En af de fornemste storgrunde på Christianshavn omfattede bl.a. Strandgade 8 – 14, der i 
1635 var ubebygget.  
 
Grunden Strandgade 14 blev udskilt i 1630 og tilskødet statholder Frantz Rantzow. 
 
Det antages at hjørneejendommen er opført i 1640´erne af Nahman Hiort, der var en af de 
første rådmænd i den nye købstad Christianshavn, der havde fået sine privilegier den 8. juni 
1639. 
 
Nahman Hiort ejede både nr. 14 og nr. 12 fra 1642 til 1653 og efterfølges af borgmester Jens 
Sørensen og senere dennes enke til 1668. 
 
I 1702 udskilles Strandgade 12. 
 
I 1785 lader vinhandler Mathias Rohde bygningen forhøje til 4 etager til begge gadesider, og 
de 2 nye etager får samme udtryk som de oprindelige med indmuret sandstensudsmykning og 
i hjørnet sandstenskvadre. På toppen til begge sider trekantfrontoner med relieffer. Og 
selvfølgelig havde en vinhandler en gæstestue i kælderen med indgang fra Torvegade. 
 
Bygningens udseende har herefter ikke forandret sig. 
 

 
Bygningen er fejlagtigt blevet kaldt ”Christianshavns rådhus”, men dette har ikke hold i 
virkeligheden, da Christianshavn aldrig har haft sit eget rådhus. 
 
For at finde en mulig forklaring på dette skal vi tilbage til 8. juni 1639, da Christian IV på 
Københavns Slot underskrev Christianshavns privilegier som købstad. 
 



Der blev udnævnt 2 borgmestre – Jacob Hansen Dreyer fra Halmstad og Jacob Madsen fra 
Visby – og 4 rådmænd – Hollænderen Hans Knip, Jens Poulsen, Nahman Hiort og Hendrik 
Ditlevsen. 
 
Nahman Hiort boede i Strandgade 14 og 12 og Jacob Madsen boede i Strandgade 10. 
 
Det er således tænkeligt, at Strandgade 14 har fungeret som rådstue. 
 
Christianshavn fik som sagt aldrig noget rådhus og der var megen brødnid og 
uoverensstemmelser mellem de handlende og håndværkerne på Christianshavn og i 
København. Og i 1658 ansøgte Københavns Borgere om at byerne måtte blive sluttet 
sammen. Dette blev nogle år efter anbefalet af Christianshavns Borgere for at slutte den evige 
ufred. 
 
Men Frederik III havde andet at tænke på, så først under Christian V foregik indlemmelsen. 
Den 15. oktober 1674 blev Christianshavn  ”inkorporeret og indlivet” i København. 
 
35 år som købstad var slut. 
 
 


