
Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af 

Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, 

Ringstedgade 1, 3 og 5) 

…. 

Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630  -  død 1708) har ikke været ejer af nogle af de nævnte 

ejendomme, men er alligevel interessant i denne sammenhæng. Han er far til Anders Rasmus Lange, 

som bliver den første i Langeslægten der bliver ejer af både Skomagergade 31 og Farver Hammers 

Gaard. 

Rasmus Jensen Lange er kræmmer/købmand og ejer en gård i Skomagergade ”lige ud for Ringsted-

gade”. Dette ordvalg tyder på at denne gård har ligget nogenlunde på det sted, som vi i dag kender 

som Skomagergade 50. 

Rasmus Jensen Lange er gift to gange  -  først med Maren Nielsdatter Wind, med hvem han får 6 

børn, og efter Marens død i 1683 gifter han sig igen i 1684 med Mette Nielsdatter Plouw og får yderli-

gere tre børn, hvoraf Anders Rasmusen Lange er den førstefødte. 

Anders Rasmussen Lange ( født 1684  -  død 1749) køber i starten af 1700-tallet de sidste to går-

de på nordsiden af Skomagergade. Han rydder de eksisterende bygninger helt eller delvist og bygger 

en ny stor firelænget købmandsgård med diverse side og bagbygninger. 

Til en stor købmandsgaard på den tid hørte  - udover en hovedbygning med beboelse og evt. forret-

ningslokale  -  staldbygninger, foderlo, avls– og pakhus samt bryghus med redskaber også til bræn-

devinsfremstilling.  På gårdspladsen var der som regel en brønd, og så var der lokummer og ofte et 

hønsehus. 

Anders R. Lange har været en på mange måder driftig mand  -  Arthur Fang beskriver ham i sin bog 

”Roskilde II” som en slags grosserer, en matador og en smart spekulant, og han blev da også en af 

byens helt store ejendomsbesiddere. Dette kunne bl.a. konstateres i forbindelse med de store brande 

i byen i 1731 og 1735, hvor A. R. Lange var blandt de mest skadelidte, og følgelig også fik de største 

erstatninger. Købmandsgården i Skomagergade 31-33 undgik dog branden i 1735. 

Allerede i 1701 ( hvor han var 17 år gammel) bliver han nævnt som købmand  - det er nærliggende 

at antage, at han på tidspunktet deltager i sin fars købmandsforretning. Han bliver rådmand i Roskil-

de i 1714 og ender som ældste rådmand med 32 års virke . Da byen i 1735 sendte et bønskrift til  

majestæten om økonomisk støtte til at få bygget et nyt rådhus efter det, som brændte i 1731, var 

Anders Rasmussen Lange sammen med borgmesteren og en anden rådmand medunderskriver.  

Ikke mindst var han i en periode konsumptionsforvalter, d.v.s. at han havde forpagtet den praktiske 

opgave med at opkræve byens konsumptionsafgift  - et ansvarsfuldt og vellønnet job. 

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begra-

vet. 

Anders R. Lange var gift med Margrethe Davidsdatter Jesek (død 1753) med hvem han fik fire børn, 

hvoraf 2 skulle blive ejere af hhv. Skomagergade 31 og 33, nemlig Rasmus Lange og Maren Lange. 

Sønnen Rasmus Lange erhverver Skomagergade 31 og 33 i 1765, så i de 16 år mellem 1749 og 1765 

er ejendommen i hænderne på andre medlemmer af slægten. 

Rækkefølgen må formodes at være sådan : 

Johan Nielsen Lange (1705-1758) - søn af Niels Rasmussen Lange, der var (halv)bror til Anders 

R.Lange. Også Johan N.Lange var købmand. 

Anders Johansen Lange  - søn af ovennævnte Johan N.Lange og ligeledes købmand. Et kvalificeret 

gæt må være, at Anders overtager ejendommen efter faderens død i 1758, og at det er ham der i 

1765 sælger ejendommen til byens borgmester siden 1763  - Rasmus Lange. 

 

 



Rasmus Lange ( født 1719 ) erhverver sin fars gamle købmandsgård i 1765. Han har været byens 

borgmester siden 1763, og han har åbenbart en plan om at bygge sig en standsmæssig bolig på det 

sted hvor han voksede op, og han gør to ting : han jævner formentlig hele den gamle købmandsgård 

med jorden, og da hans plan øjensynlig er ”kun” at bygge sin nye ejendom på den del af ejendom-

men, som i dag kendes som nr. 31, sælger han ret hurtigt den anden del af grunden  -  hjørneejen-

dommen Skomagergade/Ringstedgade til sin svoger kommerceråd Johan Jørgen Holst. 

Det forekommer sandsynligt, at det er Ramus Lange der har været den bærende kraft i byggeriet, 

som senere er omtalt som ”opført til samme tid og i ens byggestil”, og det blev i hvert fald tilfældet, 

da Johan Jørgen Holst døde kort efter at han havde fået skøde på den endnu ikke færdigbyggede 

ejendom primo 1767. 

Rasmus Lange var nu værge for sin storesøster Maren Andersdatter Lange, og han tog godt vare på 

søsterens interesser. 

Som søn af en købmand  -  om end en af de mest driftige af slagsen  -  var det ingenlunde det almin-

delige at få en karriere som den Rasmus Lange fik: 

Eksamen fra Roskilde Skole 1738, tog exam. phil. 1739, exam. theol. 1743, volonteur i danske kan-

celli 1744; 22 jan. 1745 sekretær i samme kancelli; 1747 sekretær ved protokollen i Højesteret; 22 

marts 1760 udnævnt til  kancelliråd; 29 juli 1763 borgmester i Roskilde; 1768 udnævnt til justitsråd. 

Maren Andersdatter Lange (født 1713) storesøster til borgmester Rasmus Lange  -  blev ejer af 

Skomagergade 33 i forbindelse med sin mands død i 1767. 

Hun boede i ejendommen frem til 1775, hvor den blev afhændet til en københavnsk vintapper Marcus 

Nygaard, der var flyttet til Roskilde for at drive bryggeri og brændevinsbrænderi. 

Han nåede dog kun at eje stedet i to år før han afhændede den til byens magistrat, som havde behov 

for en passende bolig til chefen for den husareskadron, der ved kongelig resolution af 16/7 1777 var 

blevet tillagt Roskilde.  

Det vides ikke hvor længe Maren A. Lange levede, men vi ved, at hun ved folketællingslisten for 1787 

står opført som beboer i familien Langes hus i Skomagergade 31, og der har hun været godt op i 

halvfjerdserne. 

 

Maren Andersdatter Lange’s liv og skæbne var egentlig ret usædvanlig, og det har åbenbart inspireret 

tidligere skolelærer Aksel N. Bak til at skrive en artikel til JUL I ROSKILDE årgang 1981 med overskrif-

ten ”Roskildepige i 1700-tallet” 

 

Denne artikel følger herefter : 










