
Fogdens Plads 11 - Husets beboere i 1700-tallet  

Man må formode, at matros Anders Jensen Smed var den første beboer her.  

 

Han var i 1746 blevet gift med Ehm Theisdatter, som var født på en gård i Store Magleby, men 

allerede som 1-årig kom til Dragør, hvor hendes far, Theis Jacobsen med tilnavnet Flinck, 

bosatte sig i Blegerstræde 2.  

 

Anders og Else fik en datter, der døde som 22-årig. I 1759 døde Ehm, og Anders giftede sig i 

1761 med en enke, Ellen Hansdatter Kylling, hvis mand var død i 1760 i Norge på vej hjem fra 

Vestindien med fregatten "Møen".  

 

Ellen medbragte fra dette ægteskab en datter, Benthe Niels Kylling, der som voksen blev gift med 

matros Anders Pedersen Møller. Ellen selv stammede fra Lodsstræde 1. 

 

Anders Jensen havde ud over tilnavnet Smed også tilnavnet Rønne. Det ligner mere end en 

tilfældighed, at Anders' nabo, som han var sammenbygget med mod vest, matros Erich Jensen i 

Skipperstræde 20, havde de samme tilnavne.  

 

Det er fristende at gætte på, at de var to bornholmske smedesønner, som her har bygget sig et 

dobbelthus i fællesskab. Anders stod for 5 fag og Erich for 4 fag. 

 

Anders var udkommanderet i 1756 på orlogsskibet "Delmenhorst". På dette togt købte han sig en 

bønnebog og 1½ pund tobak. I 1764 blev han slettet af rullen "formedelst skade i det venstre 

ben". 

 

Anders døde i 1781 og Ellen i 1786. 

 

Hvornår næste ejer har taget huset i besiddelse, er uvist, men formodentlig engang omkring 

1780. Det var Ahf Jansdatter med sin anden ægtemand, Christen Mortensen Fisker, og to døtre. 

Ahf var datter af skipper Jan Claesen Boer i Stettinstræde 11.  

 

Hun havde tidligere været gift med Jens Jensen Strømberg. I 1787 blev Ahf enke for anden gang, 

idet Christen druknede en decemberdag ud for toldboden i København. 

 

Ahf levede dels af at væve og dels af at blege. Til blegeriet fik hun hjælp af sin svigersøn, Pieter 

Jacobsen Tysk, gift med datteren Dorthe Jens Strømberg. 

 

Ahf døde i 1827, og det blev da også Pieter og Dorthe, der overtog huset og fortsatte med 

blegerivirksomheden. Deres søn, Jacob, gift med jordemoder Ehm Niels Jørgensen, arvede huset. 
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