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Grunden og den ældste historie
Grunden udgør en del af den gamle storgrund nr. 58, der i 1622 blev tilskødet møntmester Nicolaj Swabe og
inden 1635 var bebygget ud mod alle tre gader med en række små våninger.
Bebyggelsen på nærværende grund synes, med undtagelse af et enkelt hus mod Amagergade, at være nedrevet i
begyndelsen af 1700-tallet. På Geddes kort fra 1756 ses mtr.nr. 329-331 således som en ubebygget grund, mens der på
mtr.nr. 332 lå et hus, svarende til nuværende Amagergade 1 A.

I en synsforretning fra 1758 betegnes dette hus som »våningshuset i haven«. Det var et bindingsværkshus i fire fag, to
etager højt med en kvist over to fag, endvidere omtales »en altan over kvisten og i taget«. Der var grundmuret kælder
under hele huset. I den store have omtales i øvrigt nogenlunde samtidig to lysthuse og en keglebane foruden frugttræer
m.m.
Den nuværende bebyggelse
Det nuværende forhus mod Amagergade er opført for murersvend Georg Frederik Møller, der erhvervede den samlede
ejendom i 1770. Han lod det gamle hus nedrive eller ombygge og det nuværende forhus opføre i 1785 - eller
umiddelbart før. Gadefacaden stod herefter i grundmur, inddelt i fem fag og i én etage med gavlkvist over tre fag.
Gårdfacaden stod i bindingsværk og to etager, inddelt i fire fag. Formentlig var det femte fag muret som i dag, ligesom
den vestre gavl, og den fra opførelsen omtalte gennemgående forstue højst sandsynligt har ligget i denne ende af
bygningen. Fra gaden var der endvidere indgang til en lille butik. østgavlen stod i bindingsværk, og taget var teglhængt.
1 1789 omtales stadig en høkerbod, og samtidig beskrives kvisten som gennemgående.
Omkring 1860 blev gadesidens kvist udbygget til en hel etage, og formentlig stammer indgangen i vestgavlen fra denne
ombygning.
1 1895-96 gennemgik huset en større istandsættelse. Hele vestgavlen blev nyopmuret, og i gårdfacaden blev en del af
bindingsværkets stolper udskiftet og tavlene i anden etage nyudmuret.
Den grundmurede hjørnebygning i tre etager er opført 1859-60. Fra opførelsen var indrettet butikker i stueetagen, to
mod Sofiegade og en mod Amagergade.
Butikkerne blev tilsyneladende nedlagt omkring århundredeskiftet, men dørene fra gaden blev først erstattet af vinduer i
1956. Indgangene til beboelsen var placeret i gavl- og gårdside som i dag.
I en periode har kordongesimsen været fjernet, men den blev retableret i forbindelse med istandsættelsen i 1976.
Samtidig blev kvistene fornyet og de nuværende franske altaner udformet i hjørnefagets to øverste etager.
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