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J de ældste Tider har Kjobenhavn fornemmelig været for

synet med Brondvand. — De 3de nu nærmest Staden liggende 

Soer siulle da tilsammen have Udgjort een langagtig Soe, der 

havde 2de Afløb til Stranden, nemlig Eet, der faldt Ud i en 

liden Bugt af Kalleboestrand, Kattesundet kaldet, og et Andet, 

der faldt Ud i den mere nordlig beliggende Bugt Pustervig. 

Det er ikke Usandsynligt, al man dengang ogsaa har forsynet 

sig med Vand fra disse Aflobsaaer, men herom haves ingen 

Efterretning.

Offentlige Brønde bleve en tidlang vedligeholdte paa Sta

dens Bekostning. I Præsident Peter Hansen Resens „Kjøben

havns Stads Bog om Kjøbenhavns Færfl- og Brønd-Vand^, 

forfattet i 1681, af hvilken en Afsirift findes i Raadstue-Ar- 

chivet, findes en Fortegnelse over 32 pUbliqve Brønde, af 

hvilke de 5 fandtes paa Kirkegaardene og de Dvrige t Gaderne. 

De fleste af disse Bronde siges dog at have tabt Vandet, paa 

GrUnd af at Fæstningsgravene nogle Aar tidligere vare blevne 

fordybede.

Det første Vand, der gjennem Render blev indledet til 

Staden, var Springvand. — I Aaret 1578 foranstaltede
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nemlig Kong Frederik den 2den paa Byens Begjcering en 

Trærende indlagt fra Emdrup-Soe, den senere saakaldte Fon- 

tainens Rende. Dette Anlæg blev dengang kaldet en 

Vandkonst og afgav Vand paa Gammeltorv til en Opstander, 

der siden blev forandret til det nUvcerende Vandspring; til 

en Opstander paa Amagertorv og Een paa Kjobmagergade. 

Bekostningen paa dette Anlæg blev i 1581 erstattet Kongen 

med 3000 gamle Dalere og denne Udgivt fordeelt paa Byens 

Borgere og Kongens Tjenere. Vedligeholdelsen udrededes af 

Stadens Kasse.

De øvrige Springvandsrender opstode derved, at en Deel 

paa et og samme Strøg boende Grundejere forenede sig om, 

paa fælleds Bekostning at indlede og vedligeholde en ny Spring

vandsrende, angaaende hvilket Anlæg en Kongelig FUndation, 

der bestemte Participanternes Rettigheder og Forpligtelser, hver- 

gang emanerede. Saaledes blev den saakaldte Universi

tetets Rende anlagt 1626; Dstre Springvandsrende i 1632, 

og Rofengaardens Rende i 1642. Paa denne Maade 

opstod 3de Springvands Compagnier, der benævnedes efter 

Renderne. FontainenS Rende, der som anført vedligeholdtes 

af Communen, afgav efterhaanden Vand til adstillige private 

Eiendomme. Da Billighed talte for, at disse ogsaa toge Deel 

i Udgivterne, blev der ved Fundats af 28de August 1690 op

rettet det 4de Springvands-Compagnie, Fontainens Compagnie 

kaldet. Efterat Rosenborg Slot af Kong Christian den 4de 

var bleven opfort, blev der for Kongelig Regning dertil ind

ledet den 5te Springvandsrende, Rosenborg Renden.

Den ældste HZompevandsrende er den saakaldte Lille 

Vestergades Rende, der 1609 paa Byens Bekostning blev 

indledet fra „Vestergrav" gjennem den gamle Vesterport, som
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laae for Enden af Vestergade, til en Pompe paa Gammeltorv. 

Aar 1613 blev denne Rende forlænget til Amagertorv.

I 1632 blev der gjennem samme Port, og ligeledes for 

Stadens Regning, fra Vestergrav indledet den saakaldte Store 

Vestergades Rende, forst til Gammeltorv og derfra videre 

i forstjellige Retninger omkring i Byen.

Ved Anlæget af Christianshavn lod Christian den 4de 

paa sin Bekostning i Aaret 1633 dertil lede en Rende, som 

førte Vand til en Pompe ud for Naadhuset paa Hjørnet af 

Strandgaden og Lilletorvegade. Senere erholdt flere Be

boere Vand fra samme Ledning. I Christianshavns Privi

legier af 19de Marts 1642, der findes i RaadstUe - Archivet, 

tilsiges denne Bye, at Kongen vil holde det særste Vand ved- 

lige, men at Brugerne siulle betale efter Ordonnantzen af 11te 

Juli 1634, som fastsætter, at hver Gaardeier sial for Vandet 

til Kongens Kasse betale 24 Rd. aarlig, hvilket altsaa var 

en meget hor Afgivt. Kong Frederik den 3die bevilgede Under 

24de Februar 1654, at der til Christianshavn maatte paa 

denne Byes Bekostning indledes entmu en Vandrende fra 

„Soen" udenfor Byen „Vestregrav kaldet". (Raadst.-Archiv).

Foruden de foranførte ældste Vandledninger eristerede der 

endnn en anden gammel Vandforsyning. Tæt ved den gamle 

Vesterport laae indenfor Volden en Vandmølle, der var bort- 

forpagtet for Kongelig Regning. Den fik sit Vand fra 

Stadsgraven gjennem en muret Kam med Overfald. Spilde

vandet fra denne Molle lededes gjennem en aaben Canal, 

Gravbrynden kaldet, og afgav Vand til en muret Cisterne i 

Nærheden af den nuværende Plads „Vandkonsten"; til det 

Kongelige Vadflerhuus og til en Valkemolle, tæt ved dets Ud

løb i Kcilleboderne. Fra denne Canal havde adskillige Eiendomme 

Vand indlagt; blandt andre nogle Farvere i Farvergaden.
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Da Fæstningsværkerne Under Kong Frederik den 3die 

bleve forandrede og Fæstningsgravene fordybede, kunde Vandet 

ikke mere gaae over det murede Overfald, af hvilken Aarsag 

denne Vandledning nmatte aflægges.

Som i det Foregaaende anført, forekommer oftere Be

nævnelsen „Vestergrav", der endog ved nogle Leiligheder Ud

trykkelig kaldes en Soe. Man siulde heraf fristes til at 

troe, at der foruden de nu bekjendte 3de Soer i Stadens Nær

hed, havde i sin Tid eristeret en 4de, nærmere Byen beliggende 

Soe, der var kaldet „Vester grav", men paa ingen af de gamle 

Grundtegninger over Byen, der ere komne mig lil Hænde, 

hvorimellem dog een er fra 1578 *),  findes en saadan Soe 

antydet. Ved et Kgl. Rescript af 9de Marts 1656 blev 

det paalagt van der Kula, Befalingsmand paa Kronborg og 

Otto Powisch, Befalingsmand paa Frederiksborg, at Under

søge de Soer og Aaeløb, der afgave Vand til „Byens Grave", 

blandt Andet for at oplyse, om der kunde tilveiebringes til

strækkeligt Vand til at den ovennævnte Vandmølle kunde holdes 

i Gang. Med Byens Grave maa dog nok her være meent 

Soerne, der dannede en Slags naturlig Forgrav udenfor Fæst

ningsværkerne. Af disse Mænds Indberetning, dat. 29de 

Marts s. A. sees, at ver tæt ved Ladegaardsdæmningen fra 

Peblingesoen gik et Aaelob ind ril Stadsgraven i Nærheden 

af den gamle Nørreport, som laae for Enden af Nørregade. 

Da Søerne paa denne Maade stode i Forbindelse med Fæst- 

ningsgravene, kan man deraf forklare sig, at man i sin Tid 

har benyttet disse, der især ved Vesterport havde en anseelig

*) Den findes tilligemed flere andre Grundtegninger i Atlas Danicus 

streven paa Latin af Petrus Johannes Nescnius 1688, i det store 

Kgl. Bibliothek.
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Bredde, som Vandreservoirer, hvorfra de forste Pompevands- 

render indlededes. — Om nu Vandet i Fæstningsgravene har 

været mindre godt, eller om den Fordybning af disse Grave, 

som, Uden at Tiden bestemt angives, findes omtalt i flere 

gamle Doemnenter, har gjort det nødvendigt at indlede Vandet 

directe fra Soerne, vides ikke, men i et Rescript af Frederik 

den 3die af 1ste Mai 1667 omtales alle Pompevandsrendernc, 

som liggende fra Peblingesøen.

Esrerhaanden som Byen Udvidedes og Befolkningen tiltog, 

bleve, foruden de nævnte 3de ældste Render, flere nye Pompe- 

vandsledninger anlagde, deels for Kongelig Regning, saasom 

Slottets, Bryghusets, Charlottenborgs og Guld

husets, deels for Communens Regning, nemlig Norre- 

pompevands dobbelte Ledning, (omtrent 1670) og endelig 

ved private Foreninger: Farvegadens, Borsens, Boi

sens, Garvernes, Bremerholms og Tugthusets 

Hovedrender.

Da Pompevandet Under Kong Christian den 5te var 

geraadet i Forfald og det faldt Comnumens Kasse, der for

nemmelig maatte bekoste det forefaldende Arbeide ved Soerne, 

for besværligt, alene at afholde disse Udgivter, blev det ved 

en Kongelig Forordning af 27de AUgnst 1679 befalet, at 

Pompevandet, paa samme Maade som Springvandet, skulde 

inddeles i Compagnier, der flulde benævnes efter Hovedrenderne 

og at Overbestyrelsen af Vandvæsenets Anliggender i det Hele, 

skulde underlægges en af Kongen Udnævnt Overdirection. 

Under 20de November 1680 emanerede en Kongelig Fmwation 

for Pompevands-Compagnierne *).

*) I den foran citerede Kjøbenhavns Stads Bog af Præsident Resen, 

findes næsten alle fornævnte gamle Efterretninger om Bandvcesenet
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Ovennævnte 4 Kongelige Pompevandsrender tilligemed 

Rosenborg Slots Springvandsrende bleve da forestaaede af en 

Kongelig Fontainemester.

Springvands- og Pompevands-Compagnierne bleve fore- 

ftaaede af Vandinspecteurer, som for hvert Compagnie bleve 

valgte af Participanternes Midte. Jnspecteurerne sivlde paa- 

see, at Renderne bleve vedligeholdte i deres respective Com- 

pagnier, have Tilsyn med Arbejderne ved Udenværkerne, iagt

tage, at Participanterne ikke overtraadte de givne Betingelser, 

repartere Udgivterne paa Participanterne og indcassere Be

løbene. Samtlige Compagnier og Jnspectemer saavelsom 

Fontainemesteren vare Underordnede Overdirectionen, men, da 

denne i Reglen maatte have Jnspecteurernes Samtykke til alle 

Foranstaltninger, der medforte Udgivter, var den derved meget 

hemmet i sin Virksomhed. AdministrationsUdgivterne bleve 

fordeelte paa samtlige Compagnier og ligeledes bleve Udgiv

terne paa Udenværkerne ligeligt fordeelte paa alle Compagnier 

eller Render, Uden Hensyn til deres Størrelse, dog Pompe- 

vandets for sig og Springvandets for sig. Da Springvands- 

renderne vare betydeligt længere end Pompevands-Renderne og 

Participanterne i de førstnævnte tilsammen neppe Udgjorde 200, 

maatte den aarlige Udgivt for Springvandsbrugerne nødvendigt 

blive betydelig hørere end for dem, der havde Pompevand.

optagne. Adskillige af dem findes ogsaa omtalte i de forfljellige 

ældre trykte Beskrivelser, der haves over Kjobenhavn. Fundationerne 

for Spring- og Pompevandet haves trykte i Vandvæsenets Archiv.

Vandvcesenets, i dets Archiv beroende Protocoller, begynde med 

den 11te Septbr. 1679, da Vandvæsenets Overbestyrelse forste Gang 

var samlet. — Alle de følgende Beretninger cre, hvor ikke ander

ledes udtrykkeligt er anført, uddragne af Vandvæsenets Archiv.
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Participanterne vilde imidlertid i det Hele ikke gjerne Ud

rede flere Udgivter end horst nødvendig og i Reglen blev derfor 

den anseet for den bedste Jnspectenr, der paaforte sit Compagnie 

de færreste Udgivter. Vandrenderne var man nodt til at 

holde nogenlllnde vedlige; thi ellers fik man intet Vand, og 

Udredelsen af de dermed forbundne Udgivter var altsaa en 

tvvngen Sag; men Rensningen af Soerne, der heller ikke 

tidligere synes at være passet med tilbørlig Omhu, lod sig 

derimod bedre opsætte fra et Aar til et Andet, og derfor findes 

der ligefra 1680 til 1812, fort hyppige Klager over Søernes 

overhaandtagende Tilgroening.

Kongerne Christian den 5te og Frederik den 4de toge sig 

meget af Stadens Vandvæsen. De Udnævnte forstjellige Commi- 

sioner til at Undersøge Vandvæsenets Tilstand og gjore For

flag til dets Forbedring, og mange Reskripter i denne Retning 

emanerede; men desuagtet Udrettedes der kun lidet, deels af 

den ovenberorte GrUnd, deels fordi de til Soerne grændsende 

Grundeiere efterhaanden havde tilegnet sig Græsningsret i de 

meest tilgroede Soer, og lagde Vandvceseuet alle mulige Hin

dringer i Veien for Soernes Udgravning og Rensning.

Da Stadens stedse tiltagende Befolkning og forøgede Vand- 

forbrug gjorde denne Tingenes Tilstand alt for utaalelig og 

Vandmangel vilde være at befrygte, blev det ved Forordningen 

af 21de April 1812 bestemt, at samtlige Vandcompagnier siulde 

ophæves, de Kongelige Render afgives til Stadens Vand

væsen, og dette, indbefattende alle Soer, Aaelob og Hoved

render med videre, alene sortere under den Kongelige Vaud- 

commission og de af denne beffikkede Jnspecteurer.

I Anledning af Vandcompaguiernes Ophævelse blev det 

undersøgt, hvormeget enhver Vandbruger i et Tidsrum af 10
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Aar i Gjennemsnit havde contriblleret til Vandvæsenet, og 

denne Middeltalsafgivt blev lagt til Grund for den fremtidige 

Vandstat for alle dem, der dengang vare i Besiddelse af Ejen

domme, der havde Vand indlagt, hvilken Skat siulde forblive 

saaledes Uforandret i deres og deres Enkers Levetid. Ved 

denne Undersøgelse viste det sig iovrigt, at Springvandet i 

Reglen var 5 Gange saa kostbart som Pompevandet.

Forordningen af 21de April 1812 bestemte, at Skatten 

af Vand til Huusholdningsbrug fremtidig siulde beregnes pr. 

□  Alen as alle Bygningers Etager, dog saaledes: at der for 

Springvand betales 3de Gange saa meget som for Pompe- 

vand eller Springspildevand; at de, der forsynes med Vand 

fra pnbliqve Pomper, kun betale */» Deel af Pompevandsffatten, 

samt at der for Vand til NæringsbrUg erlægges en særstilt 

Tillcegsafgivt.

Med Hensyn til de forsijellige Vandvæsenet tillagte Soer, 

er specielt at bemæike:

Som tidligere anført, have Søerne tæt udenfor Staden 

i de ældste Tider været forenede i een Soe; naar de ere ad- 

flilte, vides ikke, men i Frederik den 2dens Tid eristerede de 

3de Soer: St. Jorgens-Soe, Peblinge-Soen og 

Sortedams-Soe. Den Forste var i ældre Tider meget bredere 

end nu og strakte sig hen til Farimagsveien; den Anden var 

ligeledes i dens vestlige Ende bredere end nu, og strakte sig 

paa den ene Side til Farimagsveien og paa den anden Side 

et Stykke op paa de nuværende Blaagaards Jorder; den 

Tredie synes altid at have havt omtrent sin nuværende Brede, 

fun var den oprindelig noget længere og gik noget nærmere 

mod Stranden.

I Raadstue-Archivet findes et Document dateret 14de 

April 1619 underskrevet af 56 delegerede Borgere, ifølge hvilket
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de erklære sig enige med Borgemestere og Naad i, at bemeldte 

3de Sser, der siges hidtildags at være brugt af Borgemestere 

og Raad som frit Fistevand, overdrages til Kongen (Christian 

den 4de) tilligemed Leersoen, mod Vederlag, „efterdi Hs. 

Majestæt med stor Bekostning lader Staden befæste".

I samme Archiv findes ogsaa et Pergament Brev fra 

Christian den 4de, dateret 15de April 1619, hvori bekjendt- 

gjores, at eftersom Borgemestere og Raad ester Kongens Be- 

gjering har til ham og efterkommende Konger stjodet og af

hændet Leersoen, St. Jørgens-, Peblinge- og Sortedams Soer, 

„hvilke dog stal være og blive Byens Grave", hvori Kongen 

alene forbeholder sig Fifleriet, har han til Borgemestere og 

Raad stjodet og afhændet Ordrup Soe og 3 Damme ved Var

tov (gamle Barton ved Strandvejen) samt forordnet, at den 

Kongl. Fiskemester aarlig stal levere 150 Sikr. Karper til 

Borgemestere og Raad, der bestandig maa have, nyde, bruge 

og beholve sidstnævnte Soe og 3de Damme.

Uagtet Meningen af denne Transaction vel ikke er aldeles 

tydelig, maa man dog, naar man sammenholder Alt, komme 

til det Resultat, at det ene er Fifleriet, hvorom der er Talen. 

Herpaa hentyder fornemmelig, Udtrykkene i Pergament-Bre- 

vet „hvorudinden vij oß allene ville haffue Fischeriet for

beholden", ligesom og om Soerne, „huilche dog schalt vere och 

bliffue Bvens Graffuer"; thi almindelige Fæstningsgrave kan 

ikke ret vel hermed være meent, eftersom der havdes andre 

Stadsgrave og Leersoen desuden var alt for fjern til at be- 

nyttes i dette Diemed; Benævnelsen „Graffuer", maa for- 

meentlig forstaaes som Bassins, og saaledes har den Kongelige 

Vandcommission ogsaa opfattet den, hvilket blandt andet fees af 

en Skrivelse til det Kongelige Rentekammer af 18de August 1810. 

De 3de Damme ved gamle Vartou kunde ester deres Beliggen-
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hed ikke være Stadens Vandvcesen til nogen Nytte, ligesaa lidt 

som Ordrup Soe, der ikkun var 8Vs Td. Land stor og var 

beliggende mellem OrdrUps Byes og Jægersborg Jorder; men 

deres Overdragelse til Staden maa alene ansees som et for 

Fiskeriet i de førstnævnte Soer indrømmet Mqvivalent, som, 

da det ikke var aldeles fyldestgørende, blev forøget med den 

aarlige Leverance af 150 Karper.

Endnu i 1758 eiede Staden Ordrup Soe, som dengang 

var bortforpagtet til en Kjobmand Bornp her af Byen, dog 

var den dengang næsten tilgroet og benyttedes tildeels til 

Torveskjær; senere er den solgt og Comnmnen oppebærer endnu 

af samme en aarlig Jordskyld af 16 Rbd. Fiskedammene ved 

gamle Vartov, der nu ere udtørrede, maae Udentvivl ogsaa være 

solgte. Hvorledes det er gaaet med Karpeleverancen, har jeg 

ikke kunnet erfare.

I en af Magistraten Under 14de August 1656 afsagt 

Dom i Anledning af en opstaaet Tvist om Græsset i Sorte

dams Soe, hedder det, at da Kong Christian den 4de alene i 

denne og flere Soer vil have sig Fiskeriet forbeholden, kan 

Græsset i Sortedams Soe ei være andre tilhørende end Kjøben

havns Bye. (Raadstue-Archiv.)

Naar Staden er Eier af Græsset, som groer paa den til

groede Deel af Soebnnden, maa den vistnok ogsaa være Eier 

af selve Grunden. Denne Dom stadfæster saaledes den oven

for yttrede Mening, at det kun er Fifferiet, der overdroges 

Kongen, som ogsaa uafbrubt siden har det det i Peblinge-, 

Sortedams- og St. Jorgens-Soer, samt i Leersoen, indtil det 

ved sidstnævnte Spes fuldstændige Tilgroening af sig selv 

ophørte.

Alt i Aaret 1680 omtales de 3de førstnævnte Soer som 

meget tilgroede.
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I Aarene 1$27, 28 og 29, bleve Peblinge- og Sorte

dams-Spe, ved Hjælp af 2000 Mand Soldater rensede og 

Udgravede, og erholdt omtrent deres nvværende Form.

St. Jørgens Soe blev ikke benyttet til Stadens Vand

forsyning, da den dertil var for lavt beliggende; den blev der

for heller ikke renset og vedligeholdt for Byens Regning. For 

at den ikke sknlde blive ubrugelig til Fiffehold, blev den i 

Aarene 1725 til 28 og 1760 til 62 renset for Kongelig Regning. 

I 1762 paatænkte man ogsaa at benytte denne Soe til Vand- 

Reservoir, og det Kongelige Rentekammer indrømmede Under 

4de September samme Aar Vandvæsenet Ret til Græsset paa 

Dosseringerne, imod at holde disse vedlige, hvorimod Fiskeriet 

fremdeles forbeholdtes Kongens Kasse; men, da Fæstnings

væsenet modsatte sig Dosseringernes Forhøjelse, opgaves denne 

Plan.

Med Kongelig Bevilling af 29de September 1797 over

lodes Vandet fra bemeldte Soe til Beboerne paa Vesterbro, 

imod at disse stulde rense Soen, holde Dosseringen m. v. 

vedlige og derimod nyde Græsset paa Dosseringen.

Leersoen, ogsaa kaldet Morsoen, er allerede for 

en Deel omtalt i det Foregaaende.

Alt i Aaret 1672 sees den at være saa meget tilgroet, 

at den egentlig ikke kunde kaldes en Soe.

I Aaret 1754 opstod der en Tvift, angaaende Græsset i 

Soebvnden, i det Forpagteren af samtlige Kongelige Fiskerier, 

Knud Carlsen, havde flaaet Græs paa et Stykke af Soens 

Grund, hvilket af Magistraten blev ham formeent. I denne 

Anledning blev nedsat en Kongelig Commission, for hvilken 

Magistraten blev indstævnet.
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Esterat adskillige Vidner vare afhørte, og blandt andre 

Documenter, det fornævnte Kongelige Pergamentsbrev af 15de 

April 1619, ligesom og Raadstue-Dommen af 14de AUgust 

1656, betræffende Græsset i Sortedams -Søe, vare fremlagte, 

blev Dom afsagt den 10de September 1759, hvis SlUtning 

lyder saaledes:

„Da det saaledes er viist, at Hans Majestæt alene og 

„ingen anden er berettiget til Fiskeriet i Leer- og Ror-Soen 

„og i Følge deraf berettiget til at lade Søen sætte i den Stand, 

„at beruht kan fistes og Fisteriet bringe Fordeel, men at Hs. 

„Majestæt derimod ikke kan ansees at have Eiendoms-Ret til 

„Grunden af Soen og altsaa eiheller kan ansees at være be- 

„rettiget til det Græs, som, medens Soen er tilgroet, vorer 

„paa det Sted, hvor Vandet tilforn stod og Soen forhen haver 

„været, og at den paaberaabte Forretning ikke kan simpliciter 

„lægges til Grund for Soens Strækning og Grændser:

„saa fjendes for Ret:

„At Magistraten bor for Kammeradvocatens Tiltale i 

„denne Sag fri at være, hvorimod Hs. Majestæt, som be

rettiget til Fisteriet i Rørsøen, reserveres hans Ret til at 

„lade Soen istandsætte, rense og stemme, alt efter den Stræk

ning og det Flodemaal og Grændser, som Uvillige Mand 

„kunne skjonne, at den tilforn og i forrige Tider haver havt. 

„SLenne Processes Omkostning betaler Magistraten til Kammer- 

„advocaten i Folge hans Jnstrnr med 80 Rbd".

Ved denne Commissionsdom, der endnu staaer ved Magt, 

er altsaa Stadens Eiendomsret til Leersoens Grund, fuld- 

ftcendig anerkjendt. — Commissionen har ogsaa i Doms- 

Præmisserne anerkjendt, at den endnU usvækkede Raadstuedom
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af 14de August 1656 havde godtgjort Stadens Eiendoms-Ret 

til Grunden i Sortedams-Soe; følgelig maa ogsaa Eiendoms- 

Retten ansees godtgjort for de 2ve andre Soer, der vare i 

samme Kategorie: Peblingesoe og St. Jorgens-Soe.

I 1758 forede Vandvæsenet Anstalt til at opstemme Van

det i Leersoen, men blev heri forhindret af de paagrændsende 

GrUndeiere, som modsatte sig denne Foranstaltning.

Senere var dette Arbeide oftere paa Bane, men Uden at 

føre til noget Resultat. Forst efter Vandvæsenets Omorgani

sation i 1812 blev der raget alvorligt fat paa dette Arbeide.

Efterat man i Aaret 1815 havde i Mindelighed affundet 

sig med de tilgrændsede Lodseiere, betræffende deres formeentlige 

Ret til Græsning i Soen med videre, begyndte man paa at udgrave 

Soen og af det Udgravede at danne Dosseringer. Paa denne 

Maade blev det hele store Terrain omsider forvandlet til et Vand

reservoir. Da den opgravede Masse var af en torvagtig Be- 

skaffenhed, kom Dosseringerne til at bestaae af et lost Material, 

hvilket medførte den Ulempe, at Dosseringerne vare vanskelige 

at bestytte mod Bolgeflagenes Paavirkning, og letteligen kunde 

gjennembores af Rotter, hvorved en Deel Vand gaaer tilspilbe; 

men desuagtet er den Vandmasse, der bliver tilbage, meget 

betydelig, og den har i flere tørre Aaringer, navnligen i 1826, 

1846 og 1847, befriet Kjobenhavn fra en ellers uundgaaelige 

Vandmangel.

Fiskeriet i Leersoen blev af Vandvæsenet i Aaret 1825 

leret af det Kongelige Rentekammer mod en aarlig Afgiv t af 

15 Tønder Byg.

Damhuussoen har i sin Tid ogsaa været meget til

groet, især i den Deel, der ftrækker sig mellem Rødovre- og
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Vandløse Byes Jorder. Man har siden Aaret 1770 lagt 

forskjellige Planer til Søens Rensning, men forst ester 1812 

ere større Strækninger af RørtUerne bortskaffede; desuagtet 

findes der endnu en Deel Ror i Sven.

Fifferiet tilhorer Kjøbenhavns Universitet. For ikke ved 

Soens Rensning og Rorenes Formindskelse at mode Mod

stand fra Fifferieforpagterens Side, fæstede Vandvæsenet i 1769 

Fiskeriet paa 20 Aar mod en aarlig Afgivt af 60 Kroner. 

I 1789 fornyedes Fæstet paa 20 Aar mod en Betaling af 

65 Rd. aarligt. I Aaret 1810 erhvervede Vandvæsenet 

Arvefæstestjode paa bemeldte Fifferie mod en aarlig Afgivt af 

30 Tonder Byg.

I Aaret 1681 blev det saakaldte Aalekistehims opfort, 

for at tjene til Bolig for en Opsynsmand ved Soen og den 

derværende Slnse. Tidligere boede han ved Landeveien, for at 

have Tilsyn med den af Christian den 4de anlagte Dæmning, 

hvorover Landeveien gaaer, samt med Overfaldet ved Dam- 

hUset, der forhen bar været en Sluse, men som af Bønderne 

efterhaanden blev ødelagt, for at Vandet ikke sknlde kunne op

stemmes i Soen. Van der Kula og Otto Povisch forefloge 

den ødelagte Træfluse forandret til et Overfald, der ikke saa let 

kunde beskadiges. (Resens Stads Bog).

Der har oftere været Tvistigheder med de tilstødende 

Grundeiere om Soens Grændser og om hvor hoit Vandet 

macme holdes i Soen, men disse Forhandlinger har jeg an- 

seet det ufornodent nærmere at omtale, da Damhuussoen i 

Aaret 1849 er bleven heelt omgivet med Dosseringer og Skjæl- 

grøvter, ved hviken Foranstaltning Vandvæsenets Territorium 

ved Erproprialion er bleven udvidet og Vandet kan stemmes 

hviere end forhen.
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Tibberup Mose har i de ældste Tider været en Soe, 

der udentvivl tillige har omfattet den tilgrændsende Fit-Mose 

og Bagsvær-Mose, og nævnes mellem Vandvæsenets Reser

voirer. Ved et Aaelob afgav den sit Vand til DamhUUssoen, 

men allerede i 1680 har dette Aaelob, der flulde holdes renset 

af de tilgrændsende Bonder, været forfalden, og Uagtet der 

nnder 4de Marts 1681 Udstedtes en Kongelig Befaling om 

Aaens Istandsættelse og Vedligeholdelse, sees denne Befaling 

dog ikke at være efterlevet.

Af en Indberetning fra Raadmand Hans Stampe af 

15de Juli 1690 erfares, at Vandet fra Tibberup, formedelst 

et Hvl paa Dæmningen mellem denne og Bagsvær Mose, havde 

Aflob til Sonder Soe. Siden den Tid har Vandet ikke 

været ledet til Damhunssøen førend 1786, da Vandvæsenet 

lod Aaelobet udgrave, men, da dette ikke blev vedligeholdt, 

fandtes det allerede 2de Aar efter nogle Steder tilstoppet, saa 

at Vandet ikke mere kunde flyde derigjennem.

I Aarene 1790 til 93 passerede flere Forhandlinger 

denne Mose betræffende, mellem det Kongelige Rentekammer 

og Ober- Brand- og Vand-Commissionen.

Rentekammeret gjorde Paastand paa Kongens Eiendoms- 

ret til Mosen og gsorde forskjellige Forflag til en mindelig 

Overeenskomst med Vandvcesenet; men da dette vedholdende, 

ikke alene paastod sin Ret til Vandet fra Mosen, men ogsaa 

til at disponere over Mosens Grund, blev der i 1793 nedsat 

en Commission, der skulde Undersøge og paadomme Sagen. 

Processen begyndte og varede i flere Aar, men sees aldrig 

at være tilendebragt eller hævet. Senere har der til for- 

stjellige Tider været korresponderet med Rentekammeret om 

Mosen, uden at Sagen derved er kommen videre.
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I nogle ældre Optegnelser over bemeldte Mose, der nu 

stal have et Areal af omtrent 28 Tønder Land, omtales, at 

Kongen i 17S3 flat have kjobt Hjortespring-Overdrev af 

Hoiesterets-Advocat Armendin, og at Tibbernp Mose da blev 

anseet som henhorende til dette Overdrev. Dersom dette for

holder sig saaledes, bliver det et andet Sporgsmaal, hvorvidt 

Armendin har været berettiget til at disponere over Mosen. 

Endvidere omtales, at Vandet ikke kan opstemmes i Mosen, 

paa Grand af, at den er omgivet af andre Moser, med mindre 

der omkring den skulde opføres kostbare Dosseringer; den 

kunde heller ikke ved Udgravning dannes til et Basin, Uden at 

Ledningen til Damhimssoen betydeligt maatte fordybes, hvilket 

ogsaa vilde medføre ikke Ubetydelige Bekostninger. Vandvæsenets 

Nytte af Mosen ansaaes derfor indskrænket til, at det Vand, 

der samledes i Mosen, efterhaanden kunde nedflyde til Dam- 

hUussoen, hvilket fornemmelig vilde skee paa en Aarstid, hvor 

denne Soe havde et langt stærkere Tillob af Vand, end den 

kunde rumme. '

Disse Omstændigheder have Udentvivl foranlediget, at 

Vandvæsenets Bestyrelse ofte i lange Tidsperioder ikke har 

bekymret sig synderligt om Mosen.

Erndrrrp-Soe har, ligesom de øvrige Reservoirer, til 

sine Tider været saa tilgroet, at den ikke ved sædvanlige 

Kræfter kunde renses.

I Aaret 1745 blev 500 Mand Soldater afgivne til at 

Udgrave Mudderet og bortfljære RorlUerne i denne Søe.

Fifferiet tilhorer Kongen.

Ved et den 15de AUgust 1800 afholdt Aaestedsmode blev 

Soens Flodemaal og nordlige Grændse nærmere bestemt.
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Denne Forretning er forst indkommen Under 28de April 

1803.
‘--Sr

Gjentofte-Soe. I ingen af de andre Soer har den 

i det Foregaaende oftere omtalte, i ældre Tider stedfundne 

Mangel paa en tilstrækkelig aarlig Rensning havt saa stade- 

lige Folger, som i denne Soe. Dens vestlige Side har i 

mange Aar maattet være tilgroet med Siv; thi de til denne 

Side grændsende Bonder have i saa lang Tid benyttet denne 

Part af Soen til Rorffjær, at de ved Hævd stulle have er

hvervet Ret til alt det Siv og Flæg, som vorer i Sven nb 

for deres Lodder, i lobende Linie med deres Markefljel.

Under 16de Juli og 4de December 1799 bleve 2de Land- 

vcesens-Commissions-Moder afholdte, ved hvilke Soens Grcmd- 

ser bleve fastsatte og betegnede ved 14 Stykker nedsatte Skjel- 

stene; ligeledes bestemtes Soens Flodemaal at stulle være ligt 

Stigbordets Hvide, som befandtes at være 43 Tommer 7 

Linier. Herover maa Vandet fra 1ste Mai til Mikkelsdag ikke 

stemmes. Vandvæsenet forpligtede sig ved samme Leilighed 

til, ikke at oprydde eller opfylde nogen Deel af de Stræk

ninger, paa hvilke tilgrændsende Lodseiere havde erhvervet Ret 

til Rvrfljcer.
Uagtet Vandvæsenet paa denne Maade er bersvet den 

frie Disposition over mere end en V* Deel af Soens op

rindelige Areal, maa dog bemærkes, at Skjelstenene, del be- 

tegne Soens Grændse, staae imellem Bøndernes Jorder og 

Rsrstjceret.
Det kan altsaa neppe være Eiendomsret over nogen Deel 

af Søens oprindelige GrUnd, de vedkommende Bønder have 

erhvervet, men ikkUN Ret til at benytte det paa den omhand-
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lede Strækning vovende Siv, Flæg og Græs. Imod en 

passende Godtgjorelse for Renoncering paa denne Ret, vilde 

Vandvæsenet formeentlig atter kunne opnaae uhindret Disposi

tion over Soens hele Areal.

Ligesom Herlighederne, o: Jagt og Fiskene, i ingen af 

Soerne tilhører Vandvæsenet, Undtagen hvor dette ved Fæste 

eller Leie er erhvervet, saaledes er Fifferiet i Gjentofte Soe 

ogsaa Kongen tilhørende.

Soeborg-Soe eller Utterslev-Mose har op- 

rindeligen været en Soe af betydelig Udstrækning, men paa 

Grund af dens flade Beskaffenhed og forholdsmæssig ringe 

Oplaud, har der i Regelen ikke været holdt nogen stadig hoi 

Vandstand i den.

Fifferiet har tidligere været Underlagt den Kongelige Fiste- 

mester og af denne bortforpagtet indtil 1ste Juli 1798.

Da SoebUttden indeholder betydelige Torvemasser, har 

man til forskjellige Tider, og især siden 1761, været betænkt 

paa at fordybe Soen ved at vdskjære Torvemassen; men, som 

sædvanlig, have de tilgrændsende Bonder sogt at lægge Vand

væsenet Hindringer i Veien, deels ved at formene Samme 

Torveskjær, hvortil de antoge sig selv berettigede, deels ved at 

formene Vandvæsenet Adgang til Soen, ligesom de ogsaa 

have modsat sig Vandets Opstemning, som stadelig for den 

Græsningsret, de i mange Aar havde tiltaget sig. Alt dette 

gav Anledning til 2de Processer.

Ved en Commissionsdom, afsagt den 21de Januar 1766, 

og stadfæstet af Højesteret den 30te April samme Aar, blev 

kjendt for Ret, at det bor være Vandcommissionen vformeent 

at stemme Vandet i Soen 9 Qvarteer eller 54 Tommer over
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Slusebunden, hvilken Hvide Vandet til 1ste Mai ei flat over

stige; samt at Soens Grændser skulle rette sig ester en paa 

et fremlagt Kort aflagt Flodemaalslinie, der i Marken er be

tegne! med 15 Stykker nedslagne Pæle; endeligen, at den 

Kongelige Vandcommisston ene og alene stal være berettiget 

til at fore Dispositionen og Directionen over bemeldte Soe 

inden de fastsætte Grændser. Af Dommens Præmisser sees, 

at Commissionen har anerkjendt, at Soen maa ausees skjenket 

og overdraget til Stadens Vandvæsen, og at dettes Bestyrelse 

ikke kunde varetage de samme paahvilenve Pligter, naar den ikke 

Udelukkende knnde have Raadighed over Soen og bens Grund.

Ved en Commissionsdom, afsagt den 4de November 1802, 

er kjendt for Ret, at uogle Bonder i Husum, der havde tilladt 

sig at skjære Torv i Mosen, flulde erstatte Vandvæseuet Tør

vens Værdie; fremdeles bestemtes, at en tidligere Vei til 

Mosen, ved Skjelstenen B ved Søeborgbuus, fremdeles stulde 

vedblive.

Den 9de Februar 1804 blev denne Dom stadfæstet af 

Hoiesteret med Tilfoieude, at Vandvæsenet endvidere siulde være 

berettiget til, mod passende Erstatning til Vedkommende, at 

begjære sig Veie til Mosen udlagt over de paagrændsende 

Jorder.

Efterat de omboende Eiendomsbestddere gjentagende havde 

gjort Paastaud paa deres formeentlige Ret til at benytte 

Græsset i Mosen, og Vandvæseuet ikke agtede at gjore Brug 

af dette Græs, blev der ved et Landvæsenscommissions-Mode 

den 8de Marts 1810 truffet et Forlig med de tilgrændsende 

Lodseiere, ifølge hvilket det stulde være dem tilladt at benytte 

sig af det Græs, Siv og Flæg, som findes paa Mosen, for- 

saavidt Vandvæsenet „som ene Eiendomsberettiget 

til Soe- og Damsbunden" ikke paa nogen Mcmde
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derover indskrænkes i de Planer, samme maatte lægge og 

iværksætte for at danne Mosen til et tilstrækkeligt Vand-Reser

voir. Da Vandvæsenet tillige er berettiget til Uindsircenket Torve- 

sijær i Mosen, maa der hverken ved Kreaturers Toiring eller 

los Fcedrivt i denne Henseende paa nogen Maade lægges 

Hindringer iveien. Denne Overeenskomst erholdt Under 29de 

Inui 1810 allerhøjeste Stadfæstelse.

Af det Foregaaende erfares, at Vandvæsenets Eiendoms- 

Ret til saavel Vandet som ©runben i Leersoen, Sorte- 

dams- , Peblinge- og St. Jorgens-Soe, saavelsom 

til Soeborg-Soe eller Ntterslov-Mose maa ansees 

fnldstcenoig godtgjort.

Om Eiendoms-Retten til Damhuus-Soen, Gjen- 

tofte- og Enrdrup-Soer har der ikke tidligere været reist 

SpørgSmaal; men da de førstnævnte Soer og navnligen Ntters- 
lev-Mose i sin Tid ikke ere overdragne Vandvcesenet i an

det Øiemeb eller med større Dispositions-Ret end sidstnævnte 

3de Soer; disse Sidste tvertimod, i de Kongelige Rescripter 

og ved alle andre Leiligheder, ere nævnte, omtalte og behand

lede ganffe og aldeles paa samme Maade, som de førstnævnte 

Soer, saa maa Vandvæsenets fUldstændige Ejendomsret til 

Vandet og ©rimten i Damhuus-Soen, Gjentofte- og 

Emdrup-Soer formeentlig ogsaa ansees hævet over en

hver Tvivl.
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