
2. Introduktion til historien om en nabostrid på 

Christianshavn anno 1694 og om følgerne for den gamle 

Bryggergård på hjørnet af Torvegade og Wildersgade de 

næste 200 år. 

 

Jens Jensen blev født 1836. Han tjente på en gård i Ejby og kørte ofte varer til en høker, der havde forretning 

i ”Skibet” på Christianshavn, på hjørnet af Torvegade og Amagergade. Her tjente Johanne Mikkelsen, og de 

to unge blev gift og flyttede ind i Skibet1)  med tre børn, Georg, Jenny og Helga. Jens Jensen overtog senere 

høkerforretningen og blev så velhavende, at han kunne købe ejendommen Torvegade/Wildersgade (matr.nr. 

124) og flytte ind i forhuset i en god lejlighed2. 

 

                                             

 

På denne matrikel, nuværende nr. 124 af Chr.havns kvarter, lå tidligere en Bryggergård, opført i 1600-tallet. 

Navnene på Torvegade og Wildersgade har i tidens løb skiftet, og dengang hed de samme gader Lille 

Torvegade og Lille Kongensgade. Matrikelnummeret på bryggergården har på samme måde skiftet fra 74 til 

92 og til 124. Adressen er nu Torvegade 26. Se 1. Historien om Torvegade 26/Wildersgade 23 og 23A (med 

de forskellige ejere over tid). 

Da matriklen blev udstykket, var der nævnt en lille, snæver gang ud til Lille Kongensgade (nu: Wildersgade). 

Denne gang ses tydeligt på Geddes eleverede kort. Gangen var fælles for Torvegade 26 og 24, men sidst i 

1600-tallet opstod en stor tvist mellem ejerne af de to ejendomme om rettigheden til denne gang (se 3. 

Nabostriden om den lille sti). Dokumenterne om denne gang har siden fulgt huset, men i 1895 blev ”gangen” 

endeligt nedlagt3. Herefter var de gamle dokumenter overflødige som dokumentation for ejerforholdet til 

gangen. 

 
1 Folketælling 1880 
2 Folketælling 1885 
3 Københavns stadsarkiv vedr. matriklen. 

                  Johanne Mikkelsen og Jens Jensen 



Jens Jensen døde i 1919. De gamle dokumenter var da stadig i hans varetægt og blev siden opbevaret af hans 

datter og siden af hans barnebarn. Sidstnævnte undrede sig over, hvad der stod i de gamle dokumenter, og 

flere i familien har i årenes løb fornøjet sig med at scanne dokumenterne og ”transskribere” teksten. 

Originaldokumenterne er nu overgivet til opbevaring på Nationalmuseets antikvarisk-topografiske arkiv. 

En oversigt over Jens Jensens dokumentsamling findes her på hjemmesiden (Se 4. Oversigt over de gamle 

dokumenter). 

. 

 

Den omtvistede gang ud til Lille Kongensgade = Wildersgade: Se pilen  

(Udsnit af Geddes eleverede kort fra 1761) 

 

Vi håber, at historisk interesserede kan få glæde af dette materiale. 

 

Bodil og Ib Knudsen 


