
I 1700-tallet var København ikke bare Danmarks suverænt 
største by, men også det ubestridte politiske, militære og 
 økonomiske center for et monarki, der strakte sig fra Grønland 
til Tranquebar. København var derfor også arbejdsplads for en 
socialt og etnisk sammensat befolkning.

Dette seminar belyser udvalgte erhvervs- og socialgruppers 
identitet og roller i det københavnske samfund, ligesom 
der sættes fokus på tidens æresbegreber og holdninger til 
 arbejdsmoral.

Seminaret henvender sig til alle med interesse for byhistorie.

TID OG STED
Torsdag d. 29. oktober 2015

Rigsarkivet, København
Harsdorffsalen, indgang Tøjhusgade 1

TILMELDING
Senest d. 26. oktober 

til jm@sa.dk eller tlf. 41 71 72 33
Deltagelse er gratis
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Liv og arbejde
i 1700-tallets 
København

SEMINAR:



Arbejde, agtelse og almisse
v/ Peter Wessel Hansen

Et arbejde er ikke blot et arbejde. For mange er der i hvert fald forskel på, om man er 
skolelærer, pølsemand, håndværker eller overlæge. Sådan var det også i 1700-tal-
lets København. Her var byboernes syn på arbejde præget af deres standsmæssige 
tilhørsforhold og de æresbegreber, der gjorde sig gældende i de forskellige stænder. 
For mange var arbejdet ikke blot genstand for deres fysiske, men også deres sociale 
overlevelse, og i nogle tilfælde var lønnen ligefrem mindre betydningsfuld end arbej-
dets agtværdighed. I andre tilfælde var der ingen modsætning mellem arbejdets art og 
den agtelse og velstand, det kunne kaste af sig, mens visse typer arbejde i atter andre 
tilfælde blev betragtet som en slags understøttelse for byens nødlidende borgerskab. 

I oplægget undersøges forskellige betydninger og forestillinger om arbejde med ud-
gangspunkt i jobannoncer og jobansøgninger fra 1700-tallets sidste årtier.

Københavns bogtrykkere mellem statsmagt og bogmarked
v/ Jesper Jakobsen

De trykketeknologiske forudsætninger for produktion af trykte tekster var indtil be-
gyndelsen af 1800-tallet i det væsentligste de samme som ved bogtrykkerkunstens 
opfindelse, men i løbet af 1700-tallet gennemgik vilkårene for bogbranchen en række 
banebrydende forandringer, der fik vidtrækkende konsekvenser for udbredelsen af det 
trykte ord, trykkefrihed og opinionsdannelse. 

Med afsæt i aktuelle arkivstudier diskuteres samspillet mellem statslig regulering, 
markedsvilkår og konkurrenceforhold på 1700-tallets københavnske bogmarked.

Den nationalpatriotiske inddæmning af de københavnske 
snedkersvendes fællesskab(er) ca. 1770-1830
v/ Jakob Parby

Lavsvæsenets dramatiske og konfliktfyldte historie i slutningen af 1700-tallet, der kul-
minerede med Tømmerstrejken i 1794 og Laugsforordningen år 1800, er traditionelt 
blevet betragtet som en reaktion på en forholdsvis uafvendelig økonomisk og social 
udvikling, der gradvist underminerede svendes udsigter til at få egen virksomhed og 
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gjorde dem til genstand for en proletarisering. Betydningen af den store midlertidige 
indvandring af tyske svende indgår typisk som delforklaring på konflikternes årsager og 
udvikling, men generelt har svendenes migratoriske praksis været underbelyst og ikke 
inddraget i tilstrækkelig grad som forståelsesramme for udviklingen. 

I oplægget bruges snedkersvendene som case til at se nærmere på migrations- og 
identitetsmæssige aspekter af håndværkslivets forandring i perioden 1770-1830.

Soldater og sjovere. Militæret og arbejdsmarkedet i København i 
1700-tallet
v/ Karsten Skjold Petersen

Københavns landmilitære garnison udgjorde omkring 10% af byens indbyggertal, og 
flådens folk lidt mindre. Den massive militære tilstedeværelse satte afgørende præg 
på livet i byen, herunder på det lokale arbejdsmarked. Hæren gav således en stor del af 
soldaterne orlov som frifolk, hvor de skulle ernære sig ved civilt arbejde. Hæren spare-
de store summer på lønninger og indkvartering, mens byens borgerskab fik rigelig og 
billig arbejdskraft. Soldaterne selv fik mulighed for at tjene mere, end de ellers fik på 
deres sparsomme soldatertraktement. Øjensynlig en ren win-win situation, men var det 
nu også så enkelt?

Tallotteriet som arbejdets fjende
v/ Ulrik Langen

I kølvandet på tallotteriets etablering i 1771 udsendtes en mængde skrifter, hvoraf 
nogle undsagde lotteriet som samfundsnedbrydende, upatriotisk og personligheds-
forstyrrende, mens andre besang de muligheder for økonomisk omfordeling, som 
spilleriet gav. Uanset emne og overbevisning kredser de fleste af skrifterne om for-
holdet mellem held, retfærdighed, nytte og lykke. Kritikken af lotteriet tog afsæt i 
en oplysningsdiskurs om ”den sande lykke” (dvs. arbejdsomhed, beskedenhed og 
stabilitet), men endte ofte i en følelsesladet vurdering af (u)retfærdighedsaspektet i 
forhold til distributionen af materiel lykke. Men værst af alt var lotteriets korrumpering 
af kærligheden til arbejde.
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Rejekællinger og kvartermestre: arbejde, identitet og følelser i 
Nyboders mikrokosmos
v/ Camilla Pryds Schjerning

Med udgangspunkt i en følelseshistorisk tilgang tager oplægget fat i spørgsmålet om, 
hvad dagligdagens konflikter mellem beboerne i Nyboder kan fortælle os om sammen-
hængen mellem arbejde, hierarki og identitet i Nyboder, herunder mødet mellem fore-
stillinger om en militær identitet knyttet til flådens fællesskab og forestillinger knyttet 
til civile erhverv. 


