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Stærkodder

 

Værtshuset SLUKEFTER, der lå på hjørnet af Prinsessegade og 
Sankt Annæ Gade blev revet ned i 1928.
Maleriet af Harald Engman (1903-1968)



Værtshuset som dagligstue

En christianshavner mindes den gang for 
fem årtier siden, hvor forandringens vinde 
blæste med stor kraft, men ramte ikke alle. 
Hun var nabo til Fingerbøllet: “Vi boede i en 
lille lejlighed, og vi havde lokum i gården. 
Det frøs ofte til om vinteren. Derfor var vi 
helt afhængige af Fingerbøllet. Vi brugte det 
både som reservetoilet, telefonen, som vi ikke 
havde. Og dér mødte vi alle de andre fami-
lier og naboer både om dagen og om aftenen. 
Vi lærte hurtigt, at Fingerbøllet kunne være 
vores udvidede dagligstue, hvor vi lærte at 
blive christianshavnere. Det ændrede sig, da 
det blev in-sted for folk fra hele byen.”

Værtshuse har til alle tider været en vigtig 
del af hverdagslivet i vore byer og et kontant 
udtryk for identitet og den kulturelle og 
økonomiske historie – også på Christians-
havn. Med fokus på verdenen af alkohol 
fortælles Havnens 400-års historie, der er 
båret af en voldsom forandring, og som in-
gen ende synes at ville tage. Fra at være et 
forsømt og fattigt industri- og arbejderkvar-

Intet værtshus uden øl og brændevin
ter er Christianshavn over de seneste årtier 
blevet et attraktivt sted for højt uddannede 
og vellønnede beboere, der er fysisk aktive 
og lever et sundt liv – og hvor forbruget af 
alkohol er højt; ikke kun øl fra fad men også 
vin og spiritus i spinkle glas. Spørgsmålet 
er, hvordan værtshusene finder deres plads 
her? Bogen giver et svar.

Fingerbøllet   Kafë Falken   Café Høvlen   Café Stærkodder   
Café Woodstock   Eiffel Bar  Kanal Bodega

Mange er stamkunder, andre blot forbi-
passerende, nogle kender vi navnet på, 
andre ikke. Men fælles for dem er glæden 
ved at fortælle, gerne over en øl eller to. 
Det bliver nænsomme portrætter i tekst og 
billede af de mennesker, der her kan være, 
som de nu er, de skal ikke forstille sig.

I kapitlet VI VIL HA ØL besøges 
de syv eksisterende ’vandhuller’, 
hvor mange folk på begge sider 
af baren komme til orde. En 
bartender sætter ord på: “Er vi 
en forretning eller et socialkon-
tor? For her modtager vi pakker 
til folk, som ikke er hjemme, når 
bilen kommer. Her lægger man 
sin nøgle, så venner og familie 
altid kan komme ind. Her lægger 
vi skulder til den grædefærdige; 
et glas vand og et trøstende ord 
gør underværker. Her hjælper vi 
den forvirrede dame med at finde 
hendes glemte taske, som hun 

ikke har glemt.”



Kapitlet HENNE OM HJØRNET indeholder 
over næsten 100 sider et væld af oplysninger 
om og fotos af et halvt hundrede mindeværdige 
værtshuse rundt om i de forskellige gader. For 
mange vil det nok være en tur ’down memory 
lane’ med et kik ind i gamle dages mange gårde 
og huse, hvor driftige folk en gang fremstillede 
brændevin og øl. Der var ikke den gade, hvor 
det ikke lugtede fælt af mask og kolort, og der 
var ikke den kælder, hvor mandfolk ikke lagde 
halsen tilbage for en slurk og en bid brød.

Værtshusene var for mange et fristed, hvor 
man kunne finde et pusterum i en hverdag 
med slidsomt arbejde og trange vilkår i de 
små stuer. Og sådan er det stadig, om end 
meget anderledes.
En værtshusholder siger det med disse 
ord: “En gang var her fyldt af rå og slidte 
sømænd, men de dør jo, men så bliver der 
plads til unge med gode uddannelser og 
penge på lommen. Sådan er det jo, og vi må 
forsøge at tilpasse os”. 

Når øllet går ind

Forretningsskiltet sidder på muren i 
Sofiegade 10. LBZ refererer til brænderi-
ejer Lorenz Benzen. Elefanten bærer på 
ryggen en kobberkedel med såkaldt hat 
og en pibe, der fører ned til et kar. De for-
skellige krus og kander på hylderne har 
sikkert været tilpasset datidens mange 
forskellige måleenheder.

Henne om hjørnet

Brænderigården i Wildersgade 46 er 
fra 1687. I forhuset var der lejligheder og 
en butik med salg af firmaets produkter. 
I gården lå spritfabrikken med udgang 
til Overgaden Neden Vandet. I dag er der 
kontorer og ejerlejligheder i huset, som 
er en del af ejerforeningen “Brænderi-
gården”.

Hovedindholdet i kapitlet NÅR ØLLET GÅR 
IND er bagsiden af det sociale samvær på 
datidens værtshuse, nemlig alkoholismen og 
de menneskelige tragedier, der fulgte med 
drukkulturen. Også afholdsbevægelsen og 
myndighedernes skærpede regler, love og 
beskatninger finder deres plads her.

I kapitlet I MALTENS RIGE fortæller chris-
tianshavnere med pennen i en halv snes 
digte og sange om gode og dårlige stunder 
over en øl eller to i værtshusene henne om 
hjørnet. I øllets verden er der et utal af 
udtryk, som er med til at binde folk sam-
men i et fælles sprog, men som for fremmede 
sjældent giver nogen mening. En snes 
stykker af dem nævnes og med en forkla-
ring, ofte med historikken.
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Bogen handler om mennesker, der mødes på 
værtshuse for at drikke og slå en sludder af 
i et trygt miljø. Her skal man ikke forestille 
sig, men kan være sig selv – som det har 
været i umindelige tider. Alligevel er ikke 
alt som før, for i Christianshavns 400-årige 
historie har der været over 200 udskænk-
ningssteder med 94 som det højeste antal på 
samme tid, det var i 1880.
I dag er der kun syv såkaldte brune 
værtshuse tilbage. For mange mænd, færre 
kvinder, har de syv værtshuse en helt særlig 
position. Her mødes man med ligesindede 
og i et fællesskab, hvor ingen har titler og 
andre navne end fornavne og kaldenavne, 

Når der skal skum i skægget

Som den pensionerede og invaliderede 
murersvend siger det: “Vi forventer sgu 
ikke noget af nogen, heller ikke af os selv, vi 
er, som vi er. Værtshusholderne forventer 
måske heller ikke noget, hverken af os eller af 
fremtiden, men alligevel står de trofast ved 
skranken i den stue, som vi er fælles om.”

Bogen er udgivet af Christianshavns Lokalhistoriske Forening&Arkiv.
Forfatterne er historikeren Anders Bjørn og kunsthistorikeren Ove Bjørn Petersen, 
begge medlemmer af foreningens bestyrelse.
Bogen er på 264 sider og illustreret med 112 fotos og 42 tegninger.
Bogen kan købes hos Lokalhistorisk Forening i Vagthuset, Torvegade 75.
Bogen har fået støtte fra Veluxfonden
Prisen er 175 kr. For medlemmer af foreningen 90 kr.
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for også at tilbyde hjælp eller måske bare for 
at høre nyt.
Men det er også her, og for mange kun her, 
at man kan være alene og have medlidenhed 
med sig selv, mens man med skepsis ser nye 
generationer trænge sig på. 


