
1.  Historien om 
TORVEGADE 26/WILDERSGADE 23 OG 23A 

1620-1920 

Anders Bjørn 

Matrikelnumre: 1620: del af storgrund 10:  1675: nr 

33,34,35, 1689: 74, 1756: 92, 1806: 124, 2008: 124 

Opførelsesår: Torvegade 26 og Wildersgade 23 i 1880 (fejl 

for 1858), Wildersgade 23a i 1896 

HISTORIE 

1620: Statholder Breide Rantzau overtager storgrund nr. 

10. I 1630 får sønnen Frantz Rantzau skøde på grunden, 

der omfattede de nuværende ejendomme Strandgade 8-

14, Torvegade 20-26 og Wildersgade 19-23. 

1635: Den nye ejer Knud Erlandsen frasælger den 

sydvestlige halvdel af grunden, der i 1642 overtages af borgmester Jacob Madsen. Han sælger desuden en 

grund, der omfatter de nuværende Torvegade 22-26 og Wildersgade 23, til Niels Hansen Malmø. De 

følgende år opføres der sandsynligvis nogle mindre gårde mod Torvegade. 

1657: Skipper Niels Nielsen køber hjørnegrunden af Margrete Keitum, der var ejer af Torvegade 24 i årene 

1655-60. 

1669: Brygger Anders Andersen køber ejendommen, hvor han indretter et bryggeri 

1675: 35: ”Anders Andersens brøggers gaard i lauget, lidet gaardsrom” vurderes til 250 rd. 

1689: ”Anders Andersens brøggers gaard med hosliggende wonninger”, nu vurderer til 185 rd. mod 380 rd. 

i grundtaksten 1668. 

1694: Retssag ved bytinget mellem Anders Andersen og naboen i Torvegade 24, hattemageren Jørgen 

Meyer, om retten til en gang mod Wildersgade. Hattemageren mener at have historisk hævd til at benytte 

denne adgang fra sin gård. Gangen eksisterer frem til bygningen af Wildersgade 23a i 1898. 

1719: Renteskriver Jonas Klow køber bryggergården på auktion for 1550 rdl. efter Anders Andersens død. 

Inden auktionen blev bryggergården synet: Mod Wildersgade et 21 fag stort toetagers hus, indrettet til 

bryggeri med portåbning og kvist. Mod Torvegade en 5 fag stor gavl samt et 10 fag stort hus i to etager med 

kvist. I gården findes et sidehus på 3 fag i 2 etager samt et to etagers højt baghus med 7 fag, indrettet til 

bl.a. stald til en hest samt til brænde. Desuden et skur og en fællesgang mod Wildersgade. 

1728: Ved folketællingen efter Københavns brand bor 28 mennesker i gården: ægteparret Klow med 7 

børn, 5 tjenestefolk, den tidligere ejers to døtre samt den husvilde brygger Ole Sørensen fra Nørregade 

med kone, stedsøn og en tjenestepige 



1735: Niels Nielsen Gjedsted køber bryggergården af Klous arvinger for 4.700 rd 

1748: Jens Mortensen Kierulff overtager ejendommen for 8.000 rdl. fra sin mor Maren Jensdatter, der var 

enke efter Gjedsteds død. Han står opført som ejer i 1756.  men samme år er ejeren ifølge Geddes 

kvarterkort Niels Gjedsteds enke, der i skødet til sin søn fik ret til at blive boende i gården. 

 

Figur 1: Bryggergården på Geddes eleverede kort fra 1761. 

1757: Ejendommen vurderes til 7.600 rdl og består af 4 bindingsværksbygninger i to etager: Mod Torvegade 

13 fag med indkørselsport og trappeopgang. I første etage 5 stuer, køkken m.m. På 2.etage stor sal på 5 fag 

samt en mindre sal og spisekammer mod gaden samt mod gården maltkammer 

Mod Wildersgade 14 fag med kvist, indrettet til bryggeri samt rum til malt og brænde, diverse kar, tønder 

og m.m. 

I gården et baghus med stald til 4 heste, plads til hestevogne samt høloft på 2. sal. Endelig et sidehus med 

slamkiste, lokummer, m.m.  og på 1. sal beboelsesværelser. 

1757: Niels Pedersen Brath køber ejendommen som dødsbo efter afdøde Maren Jensdatter for 11.160 rdl. 

1760: Købmand og skibsreder Christen Lauridsen Noe (1723-99) køber ejendommen for 12.100 rdl. af Niels 

Brath. Den består som i 1757 af 4 bindingsværksbygninger i to etager13 fag mod Torvegade, 14 mod 

Wildersgade, et baghus i gården på 10 fag samt et sidehus med halvtag. 

Ved folketællingen i 1787 bor Noe og hans kone Martha i huset sammen med 7 tjenestefolk, herunder en 

bryggersvend og en skriver. 

1799: Christen Noe dør under et ophold på Nørre Vosborg hos sin sit barnebarn Marie Meinert, gift med 

godsejer Niels Kiær Tang. 

Ved folketællingen i 1801 bor enken sammen med to kontorbetjente, en pige og tre tjenestekarle i huset. 

1803: Vidner udpeger Noes svigersøn Andreas Meinert og hustru Marie som rette arvinger efter enken 

Marthe Bjerregård, der bor i bryggergården. 

1806: Etatsråd og renteskriver Andreas Meinert arver gården efter sin svigermor 

1821: Lysestøber Johannes Møller køber gården af enken Maren Kirstine Meinert for 5.200 rdl 



1840: Brygger Ole Nielsen Nyhus køber gården med bryggeri, malteri og lysestøberi af Møllers enke 

Christiane for 8.000 rdl. 

1845: Ole Nielsen bor i stuen sammen med konen Karen, datteren Oline og sønnen Niels, der er 25 år og 

bryggerknægt. 

På 1. sal bor urtekræmmer Carl Damp med kone og datter samt 9 tjenestefolk, to håndarbejdere, en 

handelsbetjent samt to logerende, i alt 17 personer. 

I 1850 er Ole Nielsen enkemand og bor sammen med sønnen og bryggeribestyrer Niels samt to 

tjenestekarle. I løbet af de næste år overtager brygger Niels Nielsen gården. 

1858: Niels Nielsen søger om tilladelse til at opføre et helt nyt hjørnehus i 5 etager. Den bagerste del i 

Wildersgade (nu: Wildersgade 23A) skal anvendes til bryggeri, den øvrige til beboelse. 

 

1878: Niels Nielsen bor her ikke, men er stadig ejer af hjørnehuset, hvor der nu er 16 lejemål inklusive en 

manufakturhandel og en isenkræmmerforretning i stueetager.  

1880-81: Den nye ejer høker Jens Jensen søger om tilladelse til at erstatte de rundbuede vinduer i stuen 

mod Torvegade med firkantede som nu. 

1881: Jens Jensen står nu opført som ejer i Kraks Vejviser, men bor der kun i en kort periode fra 1886-91 i 

en lejlighed på 1.sal i forhuset mod Torvegade. 

1887: Antallet af forretninger i stueplan omfatter nu foruden Aggersborgs manufakturhandel en 

cigarhandel, en brødhandel, et kafferisteri samt i Wildersgade to viktualiehandler.  

1887: Fabrikant Th. Schmidt søger med ejer Jens Jensens godkendelse om tilladelse til at indrette en 

sodafabrik med dampmaskine i det 5 etagers høje malteri. Det afvises. 

1892: Jensen søger tilladelse til at ombygge malteriet til beboelse. Samme år er der 5 lejemål i 

ejendommen. 



 

 

Tilføjelse af Ib Knudsen: 

1895: Skrivelse i Stadsarkivet fra Stadskonduktøren angaaende Nedlægning af den fælles gang mellem 

Matr. N. 124 og Matr. N: 125. Bygningskommissionen finder intet til hinder herfor. 

1896: Opførelse af den nuværende beboelsesejendom, Wildersgade 23A i stedet for malteriet og med 

inddragelse den gamle, nu ophævede fællessti i bygningen. 

1908: Jens Jensen står som ejer på en ansøgning om opførelse af et cykelskur i gården 

1916: Jens Jensen står opført som ejer ved folketællingen i 1916 

1919: Jens Jensen afgår ved døden. 

1921: Entreprenør E. Jensen står som ejer ved folketællingen i 1921 
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