
Byskriverstræde 1  - Husets beboere i 1700- og 1800-tallet  

 

Engang midt i 1730'erne købte Jørgen Jensen sig en husplads passende til et 5 fags hus hos fogden 

Tønnes Jansen Draker på Dragørgård. Han er således startet som nybygger her.  

 

I 1734 giftede han sig med en udensogns pige, Pernille Michelsdatter. Han har selv opgivet til sørullen, at 

han skulle være født i Dragør, men det passer ikke. Samme sørulle oplyser om matrosen Jørgen Jensen - 

med tilnavnet Højberg - at han er "undersætsig med sortagtigt hår".  

 

Pernille skænkede ham et par smådrenge samt en datter Maren, der som voksen overtog huset. Pernille 

døde i 1758, 59 år gammel. 

 

En ny kone kom til i 1760. Hun hed Lena Jensdatter og var heller ikke her fra området. Måske var hun 

svensk. Hun fødte nogle børn, som der ikke var den store livskraft i. Den længstlevende, Anna, blev dog 

12 år. Lena døde i 1770.  

 

Hendes efterfølger i ægteskabet blev Lisbeth Johansdatter. Hun var næppe heller her fra sognet. Hun 

fødte en datter, Kirstine, hvis livsbane formodentlig også blev kort. Jørgen Jensen døde i 1776. Hans 

enkes videre skæbne kendes ikke. 

 

Det blev som nævnt Jørgens datter Maren, der blev huset næste ejer. Hun var i 1760 blevet gift med 

Hans Sørensen, der var født og opvokset på Strandlinien 51, hvorfor han i sørullen fik tilnavnet 

"Synderenden". 

 

Hans var indrulleret matros og derfor udkommanderet til orlogstjeneste et par gang.  

 

I 1756 med orlogsskibet "Stormarn" til sejladser i Skagerak. Her købte han 2 pund tobak á 9 skilling 

pundet. I 1757-58 var han med "Neptunus" på et togt til Middelhavet og Konstantinopel. På denne lange 

tur købte han sig 1 par strømper, 9 pund tobak og 2 køjeskruer.  

 

I 1761 blev han slettet af hovedrullen "formedelst skade i det ene ben som udygtig til kongens tjeneste". 

Herefter sejlede han kun som matros med de lokale brændeskippere, indtil han døde i 1765 af en eller 

anden sygdom. Han efterlod sig en datter, Pernille Hansdatter, der som voksen blev gift med Pieter 

Johansen Kryger. 

 

I 1766 giftede Maren sig med matros Niels Christensen Smed - en fremmed person, som måske er 

identisk med en i sørullen opført matros Niels Christensen, født i Næstved og i 1765 er ugift og bosat i 

Tømmerup. 

 

I ægteskabet med Niels fødte Maren fem børn, som ikke nåede ud over spædbarnsalderen. Niels døde i 

1793, 57 år gammel. Maren levede til 1815. 

 

Marens datter og svigersøn, Pernille Hansdatter og Pieter Johansen Kryger, videreførte huset. 
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Pieter - hvis efternavn med tiden ændredes til Krøjer - var styrmand, men også vognmand. Han var 

opvokset her i nabolaget. Pernille fødte seks børn, men kun sønnen Johan eller Jan blev voksen.  

 

Han blev sømand, bosat i Stralsundstræde 6 og havde i 1848 den tvivlsomme ære at have bragt det 

første koleratilfælde til Danmark.  

 

Formodentlig havde han ulovligt lodset et besmittet skib og bragt smitten med i land, hvor hans kone og 

en niece herefter blev syge og afgik ved døden. 2 år senere hængte han sig i tungsindighed over at have 

forvoldt to menneskers død. 

 

Næsten hele den krøjerske familie døde i 1815. Først var det Pieter Johansen Krøjer. Dernæst hans 

svigermoder, Maren Jørgensdatter, som dog nåede at sælge huset til en skomager, Jens Truelsen, i Store 

Magleby, inden hun døde i september 1815. Og i slutningen af december samme år døde Pernille 

Hansdatter. 

 

Denne Jens Truelsen nedrev huset. Han har formodentlig kunnet anvende byggematerialerne i en tid 

med knaphed og dyrtid. Herefter henlå grunden som en husplads, der senere blev overtaget af 

vognmand Jan Larsen i Bymandsgade 30, som her opførte en staldbygning. 

 

I 1876 blev den overtaget af bleger Dirch Dirchsen Buur i Byskriverstræde 3, som her opførte det 

nuværende hus. 
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