
Skomagergade 8 

I folketællingen 1855 finder vi bagermester Peter Lawerentz på Skomagergade 3, hvor han havde et bageri sammen 

med sin hustru. 

De havde 5 børn, den ældste var en søn på 14, foruden tre tjenestefolk og en bagersvend.  

Peter Lawerentz flyttede kort tid efter til Skomagergade 8, hvor han i 1857 fik besøg af brandtaxationen, som beskrev 

hans ejendom som et forhus i 10 fag, 2 etager og grundmuret. 

I stueetagen var der 2 butikslokaler, 2 værelser, en gang, et kammer og en gennemkørselsport. 

På 1.sal var der indrettet lejlighed med 6 værelser, et køkken og et spisekammer. På loftet var yderligere et kammer. 

Bygningen havde en skorsten, 9 kakkelovne og et komfur. 

Bageriet lå i et sidehus i gården. Dette var også på 10 fag i to etager i bindingsværk med murede vægge og stentag. 

Her var køkken, spisekammer, pakkekammer og to lokaler til bageri.  

På 1.sal var indrettet tre værelser, to kamre og et loft. Her var også en skorsten, et komfur med stegeovn og en 

indmuret kobberkedel. I gårdens nordlige ende lå en bygning på 12 fag i bindingsværk, her var vaskehus, brændehus 

og foruden en skorsten og en indmuret kobbelkedel, var her også en bageovn af ildfaste sten. 

Retiraden lå i et halvtagshus i bindingsværk. 

Peter Lawerents indtægt lå lidt under gennemsnittet for samtlige bagere i byen. 

 I 1866 solgte han til Carl Frantz Georg Herbst for 14.000 Rdl. Ejendommen blev solgt med alt nagelfast, herunder 

inventar og tilbehør i bageriet og butikken. 

Bagermester Carl Herbst var gift to gange, med den første hustru, Ida Johanne Henriette, fik han fem børn. Husholdet 

i 1870 talte ingen børn, men en bagerjomfru, en tjenestepige, en tjenestekarl, en bagersvend og en lærling. 

Ved folketællingen i 1880 var de fire børn kommet til verden, heraf en søn, Wilhelm Louis Herbst og tre døtre. I 

husholdet var tillige en husbestyrerinde, en tjenestepige, to svende og tre lærlinge.  

10 år efter var hans første hustru død, efter hun havde skænket ham endnu en datter, og Carl Herbst havde giftet sig 

med sin anden hustru Berta Herbst, født Rasmussen. De fik ingen børn sammen. 

Husholdet i 1890 talte foruden de 5 børn, en svend, to lærlinge og en tjenestekarl. 

Carl Herbst tjente godt, over gennemsnittet for byens bagere. Han døde i 1900, 62 år gammel, og enken Berta Herbst 

blev siddende i uskiftet bo. Hun videreførte bageriet i de næste mange år bistået af hendes ugifte stedsøn Wilhelm 

Herbst på 20 år. Han var uddannet konditor. 

I 1901 var husholdet særlig stort, foruden familien bestod det af en bagerjomfru, en tjenestepige, to svende, to 

lærlinge og en bagerdreng. 

Wilhelm Herbst giftede sig med Katrine, de fik en datter. Katrine døde efter få års ægteskab, Wilhelm Herbst førte 

bageriet videre med hjælp fra sin stedmor og et stort hushold, som i 1911 bestod af tre tjenestekarle, tre 

tjenestepiger, to bagerjomfruer og tre lærlinge.17 Wilhelm Herbst fulgte sin fars indtjeningsmønster, også han havde 

en indtægt over gennemsnittet, foruden at hans ansatte tjente godt. Det er derfor også lidt af en gåde, hvorfor han 

valgte at sælge bageriet. 

I 1915 blev der underskrevet købsaftale mellem Wilhelm Herbst og bagermester Alfred Ranfelt. Ejendommen var 

steget i pris siden sidste salg, købesummen var sat til 50.000 kr. men så var der også blevet indlagt gas og el. 

Ejendommen blev overtaget med alt nagelfast i butik og bageri. Ifølge købsaftalen måtte Wilhelm Herbst ikke 

nedsætte sig, i Roskilde eller ti mils afstand fra byen, som bager eller konditor eller være interesseret i noget sådan, 

så længe Alfred Ranfelt drev bageri i Roskilde. 



Konditionen blev senere blødt lidt op med den tilføjelse, at Wilhelm Herbst måtte nedsætte sig som bager i Roskilde, 

men først efter 10 år og ikke i Algade, Skomagergade eller ved Rådhustorvet. 

Alfred Ranfelt fik tilladelse til at kalde bageriet for Herbst’s efterfølger. 

Ejendommen blev overtaget april flyttedag 1915. 

Wilhelm Herbst, som i mellemtiden var blevet gift med Margith Herbst og havde fået to børn sammen med, flyttede til 

Kastelsvej. Han havde ikke længere noget bageri, men gav dog rum til en logerende bagersvend. Ingen fra familien 

Herbst optræder i folketællingen 1921. 

Både han og hustruen var stadig unge, antagelig havde de etableret sig et nyt sted uden for Roskilde. 

Alfred Ranfelt havde også et stort hushold. I 1916 bestod det af hustruen, deres tre små børn, to bagerjomfruer, en 

tjenestepige, en lærling og en logerende bagersvend, som måske arbejdede hos Alfred Ranfelt. 

5 år senere var der i alt 5 børn, men på det tidspunkt folketællingen blev foretaget, var der ingen lærling. Alfred 

Ranfelts indtægt lå under gennemsnittet for bagere i byen. Han tjente ikke ret meget mere end en bagersvend. 

Alfred Ranfelt solgte senere bageriet til bagermester Th. Jensen, somi begyndelsen af 1930’erne foretog en del 

ændringer på ejendommen. 
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