
Deventergade 6 - Husets beboere i 1700- og 1800-tallet  

 

Her boede omkring 1700 Niels Andersen Snedker og hustru samt datteren Bodil, der giftede sig med Gert 

Pedersen Tiemann.  

 

Niels Andersen blev i 1702 anklaget for ulovligt krohold. Svigersønnen, Gert Pedersen Tiemann, 

stammede fra Kampensgade 1-3, men parret bosatte sig her hos hendes forældre.  

 

Gert var skipper ligesom sine brødre. Efter Bodils død i 1747 giftede han sig med Karen Jan Jørgensen fra 

Vognmandsgade 6, men året efter døde han, og Karen giftede sig nu med lodsen Pieter Madsen Wærth, 

der stammede fra Kongevejen 13-15. 

 

Huset var midt i 1700-tallet på 7½ fag.  

 

Pieter og Karen fik fem børn, der nåede frem til voksenalderen. Den ældste søn, Gert Pietersen, tog 

tilnavnet Tiemann efter sin mors første mand. Han blev skrædder og giftede sig til Strandgade 34.  

 

En datter, Rainow, var krøbling og døde ugift. Næste barn, Jan Pietersen Wærth, blev skibskaptajn, gift 

med en pige fra Jylland og er formodentlig flyttet bort.  

 

Yngste datter, Karen, blev gift med en fremmed matros og blev boende i huset til hun døde i 1813.  

 

Det blev den yngste søn, Hans Pietersen Wærth, der overtog huset. Han var styrmand og var i 1797 

blevet gift med Karen Pieter Svart fra Skipperstræde 12.  

 

Karen fødte seks børn, hvoraf kun to døtre nåede frem til giftealderen. Deres ældste datter, Karen, blev 

gift med en tjenestekarl i Store Magleby og bosat her, mens hendes lillesøster, Bodil, giftede sig med 

matros Mathias Johan Severin, og dette par arvede Skipperstræde 12. 

 

For styrmand Hans Pietersen Wærth gik det ikke så godt. Det var formodentlig de dårlige tider under 

Englandskrigen, der tvang ham til at sælge halvdelen af huset til en skåning, Lars Andersen Møller. 

Desuden havde han i 1813 mistet sin hustru.  

 

Omkring 1817 havde Lars Andersen Møller overtaget hele huset. Han ernærede sig vistnok som 

vognmand. 

 

Hans Pietersen Wærth døde i 1832 som fattiglem. 
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