
 En fiskehandlerske lagde rødspætter i en port i 

juli 1817. ’De forårsagede sådan en stank, efter at 

have ligget der i et stykke tid, at de både tiltrak 

sig de forbipasserendes opmærksomhed og 

tilmed inficerede værelserne med den 

modbydeligste rådne lugt.’ Fiskene blev båret 

hen til en vandpost og dér lå de så, indtil de blev 

til ben.  

   Der burde ikke være køkkenhave i 

Rosenborg have, men et anlæg i den 

dengang moderne engelske stil. ’At 

der skal være gødning (til 

køkkenhaven)  sårer både øje og 

lugt.’ Man kunne istedet betale en 

skilling ved indgangen, som kongen 

så kunne købe grønsager for. 

   Indtil 1805 måtte man begrave lig i kirkerne. En 

frøken Morgenstjerne havde i februar 1802 ligget i to-

tre uger i åben begravelse. Forargelsen var stor, for det 

var i kirkerne, ’hvor man har så mange beviser på 

skadeligheden af de rådne dunsters opstigelse og 

stillestand i et rum, hvor der aldrig kom frisk luft ind 

af åbne vinduer.’ 

   Slagterboderne ved Nikolaj kirke lugtede ekstra 

grimt, fordi natrenovationsvognene kørte igennem 

der. ’Kunne man afhjælpe denne plage, ville den 

pestagtige lugt, der  generer både købere og sælgere 

så meget, næsten forsvinde. For ikke at tale om den 

ækelhed, at kødet, der i den hede sommer lugter 

slemt nok, når det bliver et par dage gammelt, måske 

indsuger ubehagelig og skadelig lugt fra de omtalte 

vogne.’ En bom ville løse problemet. 

   En dame kastede hver 

morgen indholdet af sin 

natpotte over bolværket 

ved kanalen ved Børsen, 

men hun ramte nu ikke 

altid vandet... 

Natrenovation måtte kun køres ud af 

Amagerport: ’ Jeg bor uden for Amagerport, 

til min ulykke i nærheden af det sted hvor 

byens natrenovation henkastes. Jeg behøver 

ikke at beskrive den plage det er, at 

nordenvinden blæser den afskyeligste 

forgiftigste dunst ind i mit hus.’  

Christianshavn var ikke et fint 

og trendy sted dengang, 

tværtimod. Der lugtede endnu 

værre på Christianshavn fordi 

bydelen lå tæt på lortekulen og 

trankogeriet, hvor man 

udvandt tran til bl.a. 

gadelygter og sæbe. 
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