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Årets sidste hæfte er en broget
buket.
Arkivar i Rigsarkivet, Erik
Gøbel, indleder med en artikel
om en dansk søofficers dagbogs
optegnelser fra det 18. århundre
de. Optegnelserne er i kode.
Man kunne tro, dette skyldtes, at
officeren behandlede militære
hemmeligheder. Forklaringen er
imidlertid en ganske anden...
Industrihistorikeren, dr.phil.
Ole Hyldtoft, Københavns Uni
versitet fortæller historien om en
miljøskandale i 1800-tallet. H i
storien om Fredens Mølle er
samtidig forhistorien til en af
1980’ernes mest omtalte miljøsa
ger: Forureningen af Mundel
strup ved Århus.
I midten af detl9. århundrede
blev der fra fransk side udsendt
en række videnskabelige ekspe
ditioner til de skandinaviske lan
de og ind i Østersøen.Blandt
deltagerne i ekspeditionen var
marinemaleren August Mayer
fra Brest. Han tegnede også dan
ske motiver, men med et ejen
dommeligt sydlandsk præg.
Cand.mag. Jørgen O. Bjerre-

gaard fra Egnsmuseet i Pederstrup har fremdraget disse.
Lic.phil. Leon Jespersen arbej
der - støttet af Carlsbergfondet med den statslige regulering og
styring under Enevælden. I sin
artikel om forbuds-Danmark an
no 1600 beskriver han, hvorledes
den enevældige stat ville kon
trollere sine borgere fra vugge til
grav. Sågar forbruget af krydderi
og konfekt i husholdningen blev
gjort til genstand for lovgivning.
I år kan det ældste af de dan
ske historiske tidsskrifter, Histo
risk Tidsskrift, fejre 150 års fød
selsdag. I denne anledning har
Bent Bliidnikow set på tidsBskriftets fødsel. Den var ikke
uden komplikationer. Just i de år
- op til treårskrigen og Junig
rundloven - var man sig proble
matikken omkring det nationale
contra det internationale særde
les bevidst. Skulle tidsskriftet
være et magasin for dansk histo
rie?
De fremmede er emnet for sti
pendiat, cand.phil. Michael
Bregnsbos artikel. Frihed, lighed
og broderskab lød slagordene

som bekendt i oplysningstiden.
Også i Danmark. Ud fra prædi
kerne - datidens massemedium påvises, hvorledes både jøder,
svenskere og hedninge fra kolo
nierne kunne påregne et vist mål
af tolerance. For tyskerne stille
de sagen sig imidlertid anderle
des.
Kastellet, hvis rette navn er
Citadellet Frederikshavn, bliver
løbende saneret og restaureret i
disse år. Lektor i retshistorie,
Ph.D. Peter A. Henriksen, både
illustrerer og skildrer en af de
mest interessante af de nyistand
satte bygninger: Det gamle stats
fængsel.
Hæftets sidste bidrag, om
dansk ordensvæsen, er forfattet
af arkivar i Rigsarkivet, Nils G.
Bartholdy, der her redegør for
indstiftelsen af såvel Elefantor
denen som Dannebrogordenen.
Med denne smukke buket si
ger vi læserne tak for 1990 og
ønsker et godt nytår - som, va
nen tro, vil blive indledt med et
temanummer. Denne gang om
Den historiske Roman.
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Søofficerens
hemmelige kode
Tobias Wiegandts optegnelser
iyio-iggi
Hvad får en søofficer til at skri
ve en del af sine personlige op
tegnelser i hjemmelavet hemme
lig kode? Arkivar i Rigsarkivet,
Erik Gøbel har knækket en
gammel kode og afslører en
dansk Don Juan fra 1700-tallet.

Der er intet så spændende og interes
sant som at få indblik i andres hemme
ligheder. Navnlig dem, som ejerman
den ikke engang vil dele med nogen
anden.
Sådanne hemmeligheder kan man
finde i Tobias Wiegandts personlige
optegnelser. Disse findes i Rigsarkivet,
skrevet i en lille fint indbunden bog,
der er forsynet med lukkespænder, og
som Wiegandt selv har kaldt sin jour
nal. Den omfatter et par hundrede tæt
skrevne sider, hvor den almindelige go
tiske håndskrift adskillige gange afbry
des af passager i en hjemmelavet tegn
kode. Men hvordan bryde koden?

Koden

Erik Gøbel
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På billedet er vist et eksempel på, hvor
dan seks linier af koden tager sig ud.
Her drejer det sig om tekst i tilknyt
ning til slutningen af et regnskab.

Umiddelbart ser det helt umuligt ud,
måske lige bortset fra tallet 1734 til al
ler sidst - det må vist være årstallet. I
begyndelsen af samme linie står tallet
15, som da passende kunne være en da
to. Så mangler der et månedsnavn; det
T-formede tegn efter tallet 15 må da stå
for et j, f, m, a, s, o, n eller d, (som er
månedernes begyndelsesbogstaver).
Lidt inden årstallet finder vi det samme
T-formede tegn, efterfulgt af et tretals
lignende tegn to gange, efterfulgt af et
rundt tegn. Her har vi første chance

Tidens mest udbredte søatlas var hol
lænderen Gerard van Keulens “De Nieuwe Groote Liechtende Zee-Fakkel”.
Her ses titelkobberet i bind 2 fra 1728
i netop det smukt kolorerede eksem
plar, som har tilhørt Søkadetakademiet, og som Wiegandt uden tvivl har
kigget i. (Rigsarkivet).
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for at gætte den præcise betydning af
nogle af kodens tegn: Der kunne stå
“anno 1734”!? I så fald skulle måne
dens navn begynde med a - og altså
være april. Dermed skulle vi også ken
de kodens tegn for p, r, i og 1.
Ud fra antagelsen om disse syv
bogstaver kan vi kaste os ud i resten af
den kodede tekst. Ved at vurdere hyp
pigheden af de forskellige tegn, ved at
tænke på dobbeltkonsonanter, ved at
betragte komma og kolon som ordskil
letegn - ja, ved i det hele taget at prøve
sig frem kan man bryde koden.
De seks liniers tekst lyder herefter
bogstav for bogstav: “Dette hafver ieg
forteint / denne riesse, mends til / den
ne dato, ieg skrev dette, / eiede ieg icke

merre end /1 0 duckatter, som var
dend /1 3 april anno 1734”.
Årsagen til at skrive netop denne
passage i kode kender vi ikke. Deri
mod var hemmeligholdelsen mere op
lagt i andre anliggender, som vi straks
skal se.
Her skal forudskikkes den be
mærkning, at Tobias Wiegandts bog
stavering tit var temmelig usædvanlig
og inkonsekvent. I de følgende citater
er stavningen og tegnsætningen overalt
moderniseret, og kodeskrift er sat med
kursiv.

1710 som søn af den velhavende
købmand Heinrich Wiegandt Michelbecker, der ejede Gundetvedgård (nu
Selchausdal) ved Tissø. Allerede som
tiårig mistede Tobias imidlertid sin fa
der og blev samme år sat i huset hos sin
farmoder i København.
Året efter blev drengen volontør
ved Søkadetkompagniet, fra julen 1722
tjente han som virkelig søkadet 4 rigs
daler månedlig. Da han var 13 år, døde
bedstemoderen, og Tobias Wiegandt
stod tilsyneladende alene i verden, men
blev dog forsørget af flåden.

Opvækst

Søkadet

Tobias Wiegandt blev født den 26. april

Sådan ser Wiegandts kodeskrift ud.
Sidste linie er dateringen: “13 april an
no 1734”. H vert bogstav i det alminde-

lige alfabet har fået sit specielle tegn i
den hjemmelavede kode. (Rigsarkivet).

Kadetterne fra Søkadetakademiet på
Gammelholm var en noget uregerlig
folk unge mænd. En eftermiddag i ja
nuar 1723 sad Wiegandt sammen med
sin gode ven Herman Wodroff og fire
andre kadetter og spillede kort, hvad
der var dem strengt forbudt. Klokken
6 om eftermiddagen gik de alle ud i
mørket for at “futrasere”, det vil sige
for at give alle de drenge, de mødte,
hug.
Næppe var de seks trådt ud på ga
den, før Wiegandt stødte deres første
offer omkuld uden videre, hvorpå
Wodroff kaldte den uskyldige dreng en
kanalje og slog ham i ansigtet, så han
flygtede. Det næste offer mødte de f>å
Amagertorv; ham slog de på næsen;
men da han sagde, at han vidste, hvem
de var, og ville melde sagen, satte to af
kadetterne drengen kården for brystet
og hyggede ham flere gange over ar
men og ryggen.
Chefen for Søkadetkorpset, vicead
miral Andreas Rosenpalm, fældede den
dom, at den “utilladelige sammenrot
ning skal straffes med at lade dem dyg
tig piske med ris på bare ryggen i 3 da-
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ge i rad om formiddagen, og eftermidda
gen ligeledes 3 dage i rad bære flinter
(geværer) 1 time ... Dernæst skal af træk
kes i 3 måneder hver kadet 1 rigsdaler ...
som den forurettede ... skal betales for
den tort og hug, de har tilføjet ham”.
Vi skal også senere møde de to jævn
aldrende kammerater sammen på gale
veje med pigesjov og druk.
Senere samme år blev Tobias Wiegandt for første gang kommanderet til
tjeneste på et orlogsskib. Det blev dog
ikke til megen sejlads, idet “Justitia” blot
lå et par måneder som vagtskib på
Københavns rhed.
Oven på denne matte affære fik han
imidlertid permission, dvs. orlov til at
sejle til de danske besiddelser i Indien
om bord på Ostindisk Kompagnis fre
gat “Grev Laurvigen”, hvilket han gen
nemførte 1725-1727.
På denne tid fik han følgende skuds
mål af Søkadetkompagniets chef: “Hans
forhold var skikkelig og hans geni mid
delmådig, ej lært andet end skrive og
regne” - og det endda efter at have været
kadet i samfulde fire år! Vennen Wodroff derimod “er i sit forhold skikkelig
og artig, har et meget godt ingenium
(begavelse), avancerer og meget vel i sine
exercitia, for resten tegner sig til alt
godt”.

Rejse til Indien
Efter et kort ophold i København stod
“Grev Laurvigen” atter Sundet ud for
påny at gå til det danske hovedstøtte
punkt Trankebar, og igen var Wiegandt
med om bord. På denne anden rejse
blev skibet blæst ind i norsk nødhavn
ved Flekkerøen. Her døde kaptajnen
den 30. november 1727.
“Samme nat lå jeg i land, og da jeg
kom om bord om morgenen, ville Ole

Randrup ligger en snes kilometer syd
øst for Ålborg. Den betragtedes i sam
tiden som “en temmelig gammel herre-

gård, men a f ordinær bindingsværks
bygning ... besætningen er dels stude
dels køer”. (Kongelige Bibliotek).

Hagen (overstyrmanden) haft mig i
bøjen”. I stedet for at blive lagt i jern
blev den unge Wiegandt gode venner
med overstyrmanden, som senere di
skede op med vin og endda deltog i fej
ringen af en kollegas fødselsdag, “som
trakterede mig og Wodroff med rhinsk
vin”. Både dette og det uautoriserede
ophold i land var naturligvis strengt
forbudt.
På den lange rejse hjem fra Tranke
bar og syd om Afrika ankrede man op
den 8. februar 1729 ved øen Skt. Hele
na i Sydatlanten for at få frisk vand og
proviant og for at rekreere de ombord
værende fire syge. Tobias Wiegandt var
ikke syg, da han ankom; men ved afsej-

lingen havde han smerte i sit hjerte.
“Denne Skt. Helena var mig en hård
plads at skilles fra, fordi jeg havde stor
kærlighed til den yngste jomfru Michi
Schildon, så jeg havde nær død, da jeg
kom om bord”.

Hjemlige galante eventyr
Han må dog snart have glemt sit lille
eventyr på den fjerne ø, for allerede to
uger efter hjemkomsten til København
i juni 1729 drog han på en fornøjelses
rejse til Jylland for at besøge gamle
venner på herregården Randrup i Him 
merland. “Om morgenen drog jeg ud
til Randrup og blev der meget godt
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Medens “Grev Laurvigen ” lå opankretpå Trankebars rhed i 1726, udfør
te søkadet Frederik Zimmer denne
smukke tegning a f udsigten ind mod
fæstningen Dansborg. (Rigsarkivet)
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imodtaget og befandt derfor mig en
smuk kusine, som jeg på timen blev
forliebt udi, og inden jeg drog derfra
blev virkelig forlovet med”.
I august var vor unge nyforlovede
charmeur tilbage i hovedstaden, hvor
han den 23. noterede: “Om morgenen
klokken imellem 5 og 6 fødte Marie
Lisbeth en pige, som jeg var far til, og
måtte betale bøder og give hende min
hånd for at forsørge barnet, så længe
jeg levede. - Imellem den 15. og 16.
imellem søndag og mandag lå jeg an
den og sidste gang hos storøjede Gre
the, det var en sød pige”.

Det var også sidste chance for at
dyrke sine veninder, for en uge efter
var Tobias Wiegandt om bord på fre
gatten “Kronprins Christian”, der som
det første skib nogensinde skulle sejle
fra Danmark helt til Kina og retur.

På Tenerifa
Også på denne rejse oplevede han, som
nu var 20 år og trediestyrmand om
bord, et par galante eventyr. Således al
lerede på Tenerifa, hvor han den 17.
maj 1731 kunne berette følgende til
dagbogen:

“Da jeg i dag efter sædvane kom i
land med båden, tiltalte mig et gam
melt fruentimmer, som jeg antog for en
betler, efterdi hun således i 3 dage hav
de forfulgt mig og alstille (bestandig) af
mig bleven afvist. Men som jeg da nu
holdt på at ville høre, hvad hendes for
langende var, sagde hun til mig på
spansk visende hen til et andet, ungt
fruentimmer (og med et af sort klæde
tildækket ansigt) sigende: Dette fruen
timmer, I her ser, har fundet behag at
tale med Eder, derfor følg mig efter. Jeg
fulgte straks med uden at betænke de
farligheder, der kunne flyde af på slige
steder. Da jeg kom til hendes hus, blot
tede hun sig, hvor jeg da fik se en dej
lighed, som jeg ikke havde ventet. Jeg
forblev der den dag og blev meget her
ligt entreteneret (underholdt). Her er
et meget herligt land og vin i mængde”.

Et drøjt Kinatogt

handlinger altid udvist stort personligt
mod - og altså derved mistet sit ene
ben. Han var udpræget en kæk hand
lingens mand, så ansvarlig for navigati
onen på pionertogtet til Kina var da i
stedet den indkaldte nederlandske eks
pert Gilliam de Brouwer.
Wiegandts eget økonomiske udbyt
te af kinarejsen blev ganske pænt, nem
lig på 723 rigsdaler. Hans hyre havde
været 6 rigsdaler om måneden, og han
fik 4 daler i kadetgage; hovedindtægten
lå imidlertid i fortjenesten på 521 rigs
daler ved salg af hans privat indkøbte
kinesiske varer - te, tekopper, silke
tørklæder, dukker, papegøjer og så vi
dere.

I 1732 “sidst i juli måned rejste jeg
over til Jylland for at tale med min
kæreste, så som jeg elskede hende højt,
og hun mig i lige måde, så jeg aldrig
kunne finde (to), der kunne elske hver
andre højere”.
Ved årsskiftet blev Wiegandt ud
nævnt til sekondløjtnant i Søetaten. I
tiden derefter var han som søofficer
kun på rutinemæssige togter i inden
rigske farvande med orlogsflådens ski
be. Under handelsblokaden af Ham
borg i 1734 krydsede han på fregatten
“Blåhejren” i Nordsøen ved indsejlin
gen til Elben et par måneder for at op-

Med i “Grev Laurvigen”s 56 mand
store besætning var søkadet Frederik
Zimmer, som i sin skibsjournal har teg

net skibet for anker i den vigtige na
turhavn Kap det Gode Håb i Sydafri
ka. (Rigsarkivet)

Glæde og sorg

Det var i øvrigt et langt og drøjt togt,
og først omkring midsommer 1732 var
“Kronprins Christian” hjemme igen.
Tilsyneladende har Tobias Wiegandt
undervejs fulgt flere af pålæggene i Ad
miralitetets instruks til ham om, at
“han må vogte sig for drik, dobbel
(spil) og al anden usømmelighed”. Men
frem for alt skulle han sørge for at lære
så meget sømandsskab og navigation
som overhovedet muligt på det lange
togt - blandt andet ved at holde sig til
de erfarne navigatører om bord.
Fregatten havde en besætning på 94
mand. Kaptajn om bord var den unge
enbenede Michael Tønder, som havde
været med Tordenskjold i krigen
blandt andet ved Dynekilen og
Marstrand, hvor det skib, han nu førte,
var blevet erobret fra svenskerne. Tøn
der havde ved denne og tidligere krigs
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I nederlandsk tjeneste

På kinarejsen lå “Kronprins Christian*
et par uger i Torshavn for at reparere
en læk i agterskroget. På tegningen fra
Wiegandts journal ses skibet liggende

svinebundet med trosser til fortøjnings
ringene i land. Den lille bys mest mar
kante bygningsværker var kirken og
batteriet. (Rigsarkivet).

snappe hamborgsk ejede eller befragte
de skibe. Den danske orlogsmand pra
jede og visiterede en hel del fremmede
fartøjer; men også dette foregik ganske
udramatisk.
I sit privatliv oplevede han derimod
drama og sorg i forbindelse med den
kusine, han var så glad for og trods alt
havde holdt fast ved nu i fire år.
“Anno 1733 i juni: Da rejste jeg over
til Jylland for at besøge min kæreste
Dorothea Margrethe Brønsdorff hvor
vi da fandt hverandre med stor glæde.
Og jeg rejste derfra igen først i septem-

ber, hvor vi da skiltes med stor sorg og
elendighed. H vad skete da? Den glæde
fik snart ende. Den 9. oktober: Brev
fik jeg da ihænde, hvoraf jeg så, at min
søde kone var død om morgenen klok
ken 5 slet, efter at hun havde været
stærkt syg i 8 dage. Dette budskab
havde nær forkortet mig og mit liv a f
sorg, fordi hun var død a f sorg for min
skyld. Gud glæde din sjæl. - Jeg skikke
de og, 6 dage førend hun døde, en pa
riserdåse, en diamantring og et chatol,
hvilket de beholdt altsammen efter
hendes død”.
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I februar 1735 rejste Wiegandt og hans
gamle kammerat, søløjtnant Wodroff
til Amsterdam for at gå i hollandsk tje
neste. Under et par dages ophold i
norsk havn på vejen opsøgte de to
vemmer “lille Johanne”, hos hvem de
også sov.
Dagen efter ankomsten til Amster
dam “gik vi på komedien”. Lørdag
“om aftenen besøgte jeg og Wodroff en
lille pige”. Og igen den 17. april var der
brug for kodeskriften, for da “drak jeg
og et par gode venner 8 buteljer rød
vin, og om aftenen gik jeg og Wodroff
hen at besøge et par gode venner, som
kostede mig den aften 9 gylden”.
Nu fik Wodroff imidlertid hyre på
et fartøj til Venedig, og Wiegandt sejle
de til Spansk Vestindien for en måned
lig hyre på 15 gylden. I 2 1/2 år sejlede
han på forskellige hollandske fartøjer,
blandt andre orlogsskibet “Nassau”
med 200 mands besætning og 64 kano
ner. Indtil Admiralitetet kaldte ham
hjem til København i efteråret 1737,
hvor man ikke fandt det nødigt, at sø
løjtnanten forblev udenlands længere.

Giftermål
Han var nu i stedet udset til at forrette
tjeneste som ekvipagemester på Gam
melholm. Et par dage efter sin udnæv
nelse i januar 1738 finder vi den sidste
kodede optegnelse i hans journal: “I
går blev jeg kendt med jomfru Platou
så vidt, at jeg forlovede mig med hen
de”.
Den 26. juni året efter blev den nu
29-årige Wiegandt gift i Holmens kirke
med den ti år yngre Elisabeth Marie
Platou, som var lillesøster til en af Wie
gandts kadetkammerater. Brylluppet

stod i hendes faders hus i Skipperbo
derne i Laksegade på Gammelholm,
han var mønsterskriver ved Holmen og
altså en af brudgommens kolleger i or
logsflåden.
Det var også flådens chefer, som
skulle ansøges om tilladelse til gifter
mål for en søofficer. Wiegandt begrun
dede sin ansøgning med følgende tids
typiske formulering af 18. december
1738:
“Som jeg har fattet en uryggelig
kærlighed til mønsterskriver Platous
datter, jomfru Elisabeth Marie Platou,
og agter at indtræde i den af Gud ind
stiftede ægteskabsstand med forbemeldte jomfru, altså er min ydmygste
begæring, at Deres Velbårenhed ville
forhjælpe mig, at jeg nådigst måtte ny
de tilladelse til denne min forehavende
mariage. Jeg lever i forventning af en
nådig resolution”. Admiralitetet svare
de den 2. april 1738 helt lakonisk, at
“indbemeldte ægteskab tillades”.
Det unge par flyttede ind i Vin
gårdsstræde tæt derved, og allerede den
18. september (præcis på nimåneders-

dagen for Wiegandts ansøgning om at
måtte indgå ægteskab) fødtes parrets
første barn. Hun døde dog kun knap
en måned gammel. Et par dage efter
kunne ægteparret flytte til Rævegade i
Nyboder. Senere fik de hus på Kon
gens Nytorv - og en datter og to søn
ner, som begge gik i faderens fodspor
og blev søofficerer.
Tobias Wiegandts egen karriere gik
pænt, han løste således en lang række
specialopgaver - som for eksempel at
bjærge den meget kostbare ladning fra
Asiatisk Kompagnis kinafarer “Chri
stiansborg”, der strandede i skærgår
den ved Göteborg. Han døde i Køben
havn af et slagtilfælde den 6. marts
1758.
Mottoet for hans journal var: “Det
sjunges ikke altid for rige folks børn i
deres vugge, hvorledes de skal komme
om i verden og på hvad måde”. Et ord
sprog som udmærket kom til at passe
på Tobias Wiegandts bevægede liv.

Kilder
Utrykte (i Rigsarkivet): Tobias Wiegandts arkiv
(privatarkiv nr. 2230);
Søetaten: Søkrigskancelliet, Kadetruller 16981745 (bd. 834); Admiralitetets kopibøger 17301740 (bd. 259-262); Skibsjournaler “Justitia”
1723 og “Blåhejren” 1734-1735 (pk. 310-311 og
370); Søkadetkorpsets forhørsakter 1716-1802.
Trykte: H.G. Garde: Den dansk-norske Sømagts
Historie 1700-1814 (Kbh. 1852);G.L. Grove
(ed.): En Dagbog, ført paa en Kinafarer 1730-32
af Kadet Tobias Wigandt (Tidsskrift for Søvæsen
XXXV 1900); H.C.A. Lund: Søkadet-Korpsets
Historie 1701-1901 (Kbh. 1901); T.A. TopsøeJensen & Emil Marquard: Officerer i den dansk
norske søetat 1660-1814 og den danske søetat
1814-1932 (Kbh. 1935).

Et berømt eksempel på kodeskrift er
englænderen Samuel Pepys3dagbøger.
Dem førte han som ung mand i
16603erne i en delvis selv opfundet fo 
netisk stenografi. Ved omtale a f sine
erotiske eventyr skrev han for en eks
tra sikkerheds skyld på kodet spansk.
(Politikens “Verdens Litteratur Histo
rie33I V 1972).
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Fredens Mølle
En miljøsagfra iSoo-taOel
Den giftforurening af et stort
antal grunde ved Mundelstrup
nord for Århus, der blev opda
get i 1988-89 har rødder langt
tilbage i tiden. Lektor, dr.phil.
Ole Hyldtoft beretter om den
ne, 1800-tallets vel største mil
jøsag i Danmark. Den drejede
sig om en gødningsfabrik med
det idylliske navn Fredens Møl
le, hvis produktion senere flytte
des til Mundelstrup, hvor de nu
værende beboere må belave sig
på ikke at kunne sælge deres hu
se.
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Lørdag den 19. august 1882 holdt en
kreds af beboere i Sundbyerne på
Amager et protestmøde i Sundbyernes
Asyl. Klagerne drejede sig om den
stærkt generende forurening fra Fre
dens Mølles Fabrikker. Resultatet blev
en lang klageskrivelse til sundheds
kommissionen.

Et protestmøde
Heri hedder det, at fabrikkens “ud
dunstninger” i en årrække har været til
stor plage for beboerne, men trods
hyppige klager er alt forblevet ved det
gamle. I den indeværende meget varme
sommer har uddunstninger pint og
plaget beboerne i usædvanlig høj grad.
Dette sammen med den stærkere og
stærkere bebyggelse af kvarteret har
ført til skandaløse tilstande. Flere gan
ge daglig slipper fabrikken store
mængder damp løs af en stinkende og
stikkende lugt, der sænker sig om en
tæt hvidlig tåge over kvarteret. Den
svider vegetationen og gør ophold i ha
ver, veje og huse næsten utålelig, den
besværer åndedrættet, fremkalder
hoste, smerter i hovedet og almindeligt
ildebefindende.

Klagerne beder derfor sundheds
kommissionen befri dem for deres
mangeårige plage: Fredens Mølles Fa
brikkers skadelige uddunstninger.
Skrivelsen har tre bilag. Et fra om
rådets tre praktiserende læger, der
fremhæver, at forureningen fra fabrik
ken er ulidelig og i høj grad usund. Det
andet fra handelsgartner Hasberg, der
detaljeret gør rede for de skadelige
virkninger på plantevæksten, og det
tredje fra arbejderne på Jacob Holm &
Sønners store dampreberbane, der lå
umiddelbart op til Fredens Mølle.
Også udover disse bilag havde pro
testen en imponerende bred opbak
ning. Blandt de 27 underskrifter var et
stort antal lokale handlende, håndvær
kere og embedsmænd som
skoleinspektøren, sognepræsten, sog
nefogeden og bygningsinspektøren. At
situationen var alvorlig fremgår måske
bedst af, at også to af Københavns
mest fremtrædende kemiske fabrikan
ter, L.P. Holmblad og H. Bohn, havde
skrevet under.
Bag de uheldige forhold lå et sam
spil mellem en stor kemisk fabriks ud
vikling, datidens miljøpolitik og ho
vedstadens vækst.

Fredens Mølles Fabrikker
Fredens Mølle var en gammel olievind
mølle, anlagt i 1720. Den blev i 1826
købt af grosserer Joseph Owen, der få
år tidligere havde startet en fabrik for
brændt benpulver på Østerbro. Owen
var en driftig mand. I 1832 anlagde han
en svovlsyrefabrik på Fredens Mølle,
og året efter fik han ti års eneret på en
patentgødning baseret på dagrenovati
on og menneskelige ekskrementer, som
han kunne hente på Københavns kom

munes store renovationsplads i nærhe
den. I 1840’rne fulgte nye udvidelser
på Fredens Mølle med et sæbesyderi,
en oliemølle, et cementværk og instal
lering af dampmaskiner.
Gennembruddet for Fredens Møl
les Fabrikker kom i 1852. Dette år be
gyndte virksomheden som den første
og længe den eneste danske fabrik at
producere superfosfat på grundlag af

Fabriksgården på Fredens Mølle.
København Bymuseum.

svovlsyre og importerede fosfater.
Kort fortalt fremstillede man svovl
syre ved at brænde svovl (senere riste
svovlkis) og lede forbrændingsluften
ind i blykamre, hvor den blev omdan
net til svovlsyre ved hjælp af salpeter
syre og vand. Derefter blev svovlsyre
og kalkfosfat blandet sammen, så man
fik den opløselige superfosfat. I 1860
satte Fredens Mølle endnu et mærke i
dansk industrihistorie som den første
producent af portlandcement. Med ud
videlserne voksede beskæftigelsen, og i
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1855 havde fabrikken 80-90 arbejdere,
deraf omkring 50 ved svovlsyre og
gødningsfabrikationen.
Allerede i den tidlige fase gjorde
Fredens Mølle sig flere gange uheldigt
bemærket. Således pålagde Tårnby
sogneråd i 1854 virksomheden at fjerne
sit lager af natrenovation og oprense
grøften langs fabriksbygningen. Med
den nyoptagne produktion af super
fosfat var fabrikkens interesse for
renovationen tydeligvis dalende.
I 1862 fulgte yderligere klager fra
naboerne, dels over larmen fra de gam
le kilepresser på oliemøllen især om
natten, dels over “uddustningerne” fra
den nye ovn til portlandcement. Det
første problem søgte virksomheden at
afhjælpe ved at gå over til hydrauliske
presser, det andet ved at bygge en
røgkanal og en særlig skorsten.
Den stærke afsætning på superfos
fat førte til, at Fredens Mølle i 1867
byggede et tredje svovlsyreanlæg og i
1869-70 et fjerde anlæg, denne gang på
den nyligt nedlagte cementfabriks
plads. Med baggrund i disse udvidelser
øgede fabrikken produktionen af
svovlsyre fra 44.000 centner (1 centner

Sandstenstavle fra Fredens Mølle,
Amagerbrogade 45.
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= 50 kg.) i 1866 til 105.000 i 1870 og af
superfosfat fra 41.000 centner i 1866 til
177.000 i 1870. Pladsen var nu ved at
blive trang på grunden i Sundbyerne,
og adgangen til skib og tog havde al
drig været gode på Amager. Selskabet
valgte da at bygge en helt ny fabrik i
Mundelstrup, syd for Arhus, der blev
indviet i 1872 med to svovlsyreanlæg.
Denne flytning af en del af produktio
nen og dermed problemerne førte godt
hundrede år senere til et af landets
største og vanskeligste miljøsager.

Datidens miljøpolitik
Det offentlige greb tidligst ind over de
såkaldt sundhedsfarlige næringsveje,
der afgav en slem og for sundheden
skadelig lugt. Deres skadelighed frem
gik af den dominerende “miasmeteori”, der mente, at kimen til de frygtede
epidemier kom fra luften, næret af
stank og snavs. Problemerne var størst
i København, hvor man gennem flere
rådstueplakater o. 1800 søgte at få
særligt plagsomme virksomheder som
slagterier, garverier, tranbrænderier,
sæbesyderier og lim- og oliefabrikker
placeret uden for voldene. Denne lov
givning blev imidlertid stillet i bero i
1820 under indtryk af de dårlige tider
og fabrikanternes seje modstand. Da
tiderne bedrede sig og problemerne
voksede, blev sagen taget op igen, og
resultatet blev loven af 1852 om sund
hedsskadelige næringsveje i Køben
havn.
Efter denne lov måtte slagterier,
garverier, limfabrikker, kemiske fabrik
ker for mineralske syrer, gødning m.v. i
fremtiden ikke drives inden for en linje
fra Øresund over Blegdamsvejen,
Blågårdsgade, Gi. Kongevej til Kalve
boderne. Undtaget var dog personer,

Joseph Owen (1789-1862), driftig
forretningsmand, med til at ansøge
om tilladelse til at bygge den første
jernbane i monarkiet i 1835, indret
tede flere fabrikker i København, og
i Sundbyerne, hvor han købte Fre
dens Mølle i 1826. Herefter begynd
te svovlsyrefabrikationen.
|

der i forvejen drev denne fabrikation,
men ikke deres efterfølgere.
Placeringen af Fredens Mølles Fa
brikker i Sundbyerne stemte pænt
overens med denne miljøpolitik. At fa
brikkerne lå øst for byen var blot en
yderligere fordel med de dominerende
vestlige vinde. Allerede da Owen flyt
tede sin fabrik til Sundbyerne, lå der
flere kemiske fabrikker som oliemøller
og limfabrikker på stedet. De lå i
Sundbyerne dels for at få vind til deres
møller, dels fordi de var flyttet ud fra
Christianshavn, hvor de generede om
givelserne. I de følgende årtier var det
ikke blot Fredens Mølle som udvidede,

men også flere af nabofabrikkerne som
f.eks. L.P. Holmblads virksomheder.
Desuden kom flere nye til bl.a. O. Chr.
Greens tændstikfabrik og flere mindre
garverier. Efterhånden var en pæn del
af de mest belastende virksomheder i
hovedstaden samlet i Sundbyerne.

Sundhedsmyndighederne i
Sundby
Denne politik lettede forureningen i
det indre København. Midlet bestod
imidlertid ikke i at løse, men blot at
flytte problemerne til byens udkant og
de omliggende landsogne. Ikke mindst
forstadssognene kom derved i klemme.
De havde hverken økonomiske, politi
ske eller faglige ressourcer til for alvor
at kunne afværge den voksende forure
ning^
Tårnby sogn, som Sundby var en
del af, søgte at tage højde for disse pro
blemer, da sognet i 1861 fik sin første
sundhedsvedtægt. Som den eneste af
forstadssognene indeholdt vedtægten
for Tårnby bestemmelser vedr. såvel
sundhedsfarlige næringsbrug som
røgplager fra fabrikker i Sundbyerne.
Disse virksomheder var undergivet
sundhedskommissionens bestemmelser
og måtte ikke flyttes uden dens tilla
delse.
Som nævnt greb sognet også flere
gange aktivt ind, f.eks. i 1862 over for
Fredens Mølle. Da Fredens Mølle i
1867-70 opførte to nye svovlsyreanlæg,
blev planerne godkendt af bygnings
kommissionen, og hverken embeds
lægen eller sundhedskommissionen
gjorde indvendinger. Måske var sund
hedskommissionen endda glade for at
blive af med den plagsomme cementfa
brik.

Hovedstadens udvikling
Det økonomiske opsving i slutningen
af 1860’erne og begyndelsen af
1870’erne stimulerede ikke blot afsæt
ningen på gødning, men satte også for
alvor gang i hovedstadens vækst, en
vækst der for en stor del skete i forstæ
derne. Alene i Sundbyerne voksede
indbyggertallet fra 4.600 i 1860 over
6.800 i 1870 til 9.900 i 1880. På en
håndfast måde kom problemerne i
Sundbyerne til udtryk i en påfaldende
høj dødelighed, der i 1870’erne og
80’erne lå hele 30-40% højere end i
København.
Som følge af alvorlige epidemier af
tyfus og gastrisk feber og kritik fra pri
vate læger, bad de overordnede sund
hedsmyndigheder i midten af 1870’er
ne den lokale embedslæge, Th. Wol
ters, om en redegørelse og forslag til
forbedringer. Selv om Wolters erkend
te de uheldige forhold, var hans forslag

til forbedringer meget beskedne. Sund
hedskommissionen var dog i gang med
at forhandle nye sundhedsvedtægter,
hvor den vigtigste ændring øjensynlig
blot bestod i, at affald fra rendestene
og oprensede grøfter i fremtiden skulle
fjernes af kommunen. I 1877 fik Sund
byerne dog langt om længe en bygge
lov. Til gengæld trak det ud med nye
sundhedsvedtægter.

Holmblads sæbesyderi og limkogeri.
Et hovedproblem i 1800-tallets in
dustri - og miljøpolitik var, at de
svinende industrier fra det indre
København blev flyttet ud til Am a
ger, hvor myndighederne ikke hav
de den fornødne ekspertise, og hvor
boligkvarterer snart fulgte efter.
(Tegning 1888 a f J.L. Richter)
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Krav om fabrikkens lukning
Den skarpe beboerklage i august 1882
satte gang i sundhedskommissionen.
Den mødte op på Fredens Mølle og
henstillede, at selskabet frivilligt flytte
de virksomheden, da fabrikation af
svovlsyre og kunstig gødning ikke i
længden kunne tillades på fabrikkens
nuværende plads. Selskabet protestere
de mod denne henstilling. Denne ud
gang tilfredsstillede ikke naboerne, og
den 1. oktober sendte de sundheds
kommissionen en ny klage over fabrik
ken med 22 underskrifter. I løbet af
oktober modtog kommissionen desu
den udtalelser fra embedslæge Wolters
og fra amtslægen, der begge fremhæve
de de ubehagelige og sundhedsskadeli
ge virkninger af svovlsyre- og
gødningsfabrikation (svovlsyrling og
fluorbrinte) og anbefalede, at denne fa
brikation blev flyttet.
Kommissionen udarbejdede da et
forslag om tillæg til sundhedsvedtæg
ten af 1861.1 hovedtrækkene bestemte
tillægget ligesom den københavnske
lov af 1852, at næringsbrug som limfa
brikker, garverier, fabrikker for mine
ralske syrer og gødningsstoffer, tegl-,
cement- og kalkbrænderier m.fl. ikke i
fremtiden måtte drives i Sundbyerne.
Eksisterende virksomheder kunne dog
fortsætte ejerens tid ud, mens aktiesel
skabet (læs Fredens Mølle) fik en frist
på 10 år.
Den 25. november tiltrådte sogne
rådet forslaget, men skar fristen for ak
tieselskaber ned til 5 år. Det blev deref
ter oversendt til amtet, der efter at have
indhentet nye erklæringer fra embeds
lægen og birkedommeren i februar
1883 anbefalede forslaget til justitsmi
nisteriet. Dermed så det ud til at lysne
for klagerne.
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Th. Wolters, embedslæge i Sundby
erne. Udarbejdede redegørelse på
foranledning a f de centrale sund
hedsmyndigheder i anledning a f de
mange epidemier i Sundbyerne i
1880’erne og bakkede beboerne op i
deres klager over fabrikken.
(Det kgl. Bibliotek)

Fabrikkens modtræk
Men netop i februar voksede en ny
stor skorsten daglig i vejret på Fredens
Mølle til naboernes uro. For at mind
ske forureningen havde fabrikken i
slutningen af 1882 bedt bygningskom
missionen om tilladelse til at forandre
en ældre svovlkisovn og bygge en
skorsten af den anselige højde på 38 m.
Kommissionen afslog anmodningen,
men Fredens Mølle ankede forslaget til
justitsministeriet, som gav tilladelsen.
Så gik beboerne i gang igen. Den 10.
marts 1883 opfordrede 45 beboere ju
stitsministeren til at vedtage tillægget
til sundhedsvedtægten.
Ministeriet satsede i stedet på, at fa

brikken dæmpede forureningen. Efter
virksomhedens egne forslag omfattede
foranstaltningerne den nye skorsten,
ombygningen af en ældre ovn, anbrin
gelse af spjæld ved alle svovlkisovne og
et “regnbad” til udvaskning af fluorbrintedampene fra gødningsfremstil
lingen. Sundhedskommissionen mente
dog ikke, at disse tiltag løste proble
merne. En ny beboerklage fra septem
ber 1883 hævder ligefrem, der snarere
var sket en forværring. Selv birkedom
meren konkluderede, at der ikke i ken
delig grad var sket en forbedring.
Selskabet engagerede nu højeste
retsadvokat N. Levinsen, der den 31.
oktober 1884 indsendte et 35 sider
langt forsvar til ministeriet. I sit indlæg
fremhæver han, at Fredens Mølles fa
brikation var fuldt lovligt, at tillægget
stred både mod grundloven (ejen
domsretten) og andre love, at det ville
medføre selskabets fallit, at fabrikkens
seneste foranstaltninger effektivt af
hjalp problemerne, at klagerne var
stærkt overdrevne, og at man savnede
konkret bevis for, at uddunstningerne
virkeligt var sundhedsfarlige.

Lopperne forsvandt
Blandt Levinsens mere pudsige argu
menter var, at uddunstningerne ikke
med grund kunne kaldes stinkende,
“de havde en lille syrlig, ikke ubehage
lig lugt”, og at gartnerne til gengæld
slap for plagen fra jordlopper.
Efter endnu en klage fra beboerne i
november 1884 afslog justitsministeriet
den 16. januar 1885 at godkende til
lægget, dels fordi Fredens Mølles Fa
brikker var anlagt før bebyggelsen af
de tilstødende ejendomme, dels og
navnlig fordi vedtægten af 1861 havde
tilladt disse anlæg og en hvilken som

helst udvidelse. Ministeriet kunne kun
gå med til at forbyde fremtidige anlæg
og udvidelser. Denne indrømmelse var
så lille, at sundhedskommissionen ind
stillede sagen.
På baggrund af det vundne opgør
valgte fredens Mølle at føre en mere
aggressiv politik i de følgende år. Tidli
gere havde selskabet regnet beskadigel
ser af haver og gartnerier som “hæn
delser”, og udbetalt mindre erstatnin
ger efter høflig henvendelse, for at hol
de sig på god fod med naboerne.

Nu tog man hårdere fat.
Fabriksbestyrer Ravn måtte gennem
både birketing og overret, før han i
1889 fik tilkendt 140 kr. i erstatning for
en skade i 1882. Dette løste imidlertid
ikke problemerne, og heller ikke at fa
brikken dæmpede produktionen af
kunstgødning fra 139.000 centner i
1882 til 85.000 centner i 1888. Med den
tiltagende bebyggelse voksede antallet
af beboere i Sundbyerne fra 9.900 i
1880 til 13.300 i 1890.

re argumenter. Desuden fremlagde de
nogle positive resultater fra en sund
hedsundersøgelse af fabrikkens arbej
dere, som selskabet havde engageret
dr.med. J. Lüsberg til at føre.
Dertil kom en erklæring fra fabrik
kens kemiker og to svenske bestyrere
af gødningsfabrikker, der konkludere
de, at fabrikken havde gjort, hvad de
kunne for at sikre naboerne mod ska
de. Dette indlæg gjorde ikke indtryk
på sundhedskommissionen og de 4
læger i Sundbyerne, der skarpt kritise
rede Lüsbergs undersøgelse og varmt
anbefalede tillægget.

En kommission og en brand
Justitsministeriet nedsatte da i maj
1890 en kommission, bestående af fa
briksinspektør H. Topsøe og direktør
G.A. Hagemann, til at undersøge for
holdene og foreslå forbedringer. Der
med havde man trukket de store kano
ner frem. Topsøe var leder af Arbejdsog Fabrikstilsynet, mens Hagemann

både var en højt anset kemiker og en af
landets ledende industridrivende (De
danske Sukkerfabrikker).
Den kyndige beretning er kritisk
over for fabrikkens tekniske duelighed.
Svovlsyrlingen og kvælstoffilterne fra
svovlsyrefabrikken kunne være ubeha
gelige og sundhedsfarlige. Her havde
fabrikken foretaget flere gode foran
staltninger, men desværre førte den ik
ke ordentligt tilsyn med deres reelle
opretholdelse.
Kommissionen koncentrerede sig
om ulemperne ved gødningsfabrikatio
nen. Den kemiske sammensætning af

På Fredens Mølle begyndte man i
1852 at producere superfosfat på
grundlag a f bl.a. svovlsyre, som ge
nerede naboerne meget voldsomt.
Afsætningen voksede stærkt, og i
1872 udvidedes produktionen med
et anlæg i Mundelstrup ved Arhus.
Det gav anledning til en a f 1980'er
nes største miljø skan daler.

Anden runde
Klagerne fortsatte, og i 1888 havde
sundhedskommissionen samlet kræfter
til et nyt forsøg. Den 29. juni foreslog
kommissionen igen et tillæg til sund
hedsvedtægten, der svarede til det tidli
gere, bortset fra at fristen for aktiesel
skaber nu var sænket fra 5 til 2 år. Igen
blev forslaget enstemmigt vedtaget af
sognerådet og varmt anbefalet af birke
dommeren, mens amtet denne gang
blot videresendte det til justitsministe
riet.
Derefter fulgte den sædvanlige
høringsrunde. Fredens Mølle afviste
klagerne, hovedsageligt med de tidlige
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den benyttede fosfat kunne bestyrelsen
ikke oplyse. En analyse af fosfatens ke
miske sammensætning afslørede, at fa
brikken en eller to gange om ugen, når
den fremstillede kunstgødning, sendte
omkring 700 kg fluorforbindelser ud
over omgivelserne, hvad i højeste grad
forulempede beboerne og ydermere
ætsede alle ruder i fabrikkens nærhed.
Efter en række eksperimenter un
der kommissionens vejledning fandt
man, at problemerne kunne afhjælpes
dels ved at bestøve dampene med vand
i et eller flere luftkamre, dels ved at le
de dampene gennem et passende filter
og endelig ved at lade den rensede luft
gå ud i fabrikkens gård og ikke op i
skorstenen, så fabrikken hurtigt selv
blev opmærksom på eventuelle proble
mer. Inden kommissionens beretning
forelå, var der imidlertid sket en dra
matisk begivenhed på Fredens Mølle.

Brand
Den 10. september 1890 gik der ild i et
af svovlsyresystemerne, der nedbrænd
te, mens et andet blev stærkt beskadi
get. Modstanderne håbede, at sagen
dermed var klaret, men få dage efter
anmodede selskabet sundhedskommis
sionen og bygningskommissionen om
tilladelse til at genopføre de nedbrænd
te svovlsyreanlæg.
Begge kommissioner afviste, dels
med henvisning til sundhedsfaren, dels
fordi grunden i forvejen var kraftigt
overbebygget. Denne afgørelse ankede
selskabet straks til justitsministeriet,
der i marts 1891 gav den ønskede byg
getilladelse under forudsætning af, at
flere ældre bygninger blev ryddet.
Den endelige afgørelse om tillægget
til sundhedsvedtægten kom den 10.
april, hvor ministeriet godkendte ud-

18

Haldor Topsøe. De evindelige kla
ger over Fredens Mølle og de lokale
sundhedsmyndigheders forsøg pa at
gøre noget ved sagen førte i 1890 til
nedsættelse a f en kommission under
] ustitsministenet. H. Topsøe med
virkede som fabriksinspektør og le
der a f Arbejds- og Fabrikstilsynet og
var sammen md en a f landets leden
de industridrivende med til at sla
fast, at udledningen a f flour-forbindelser ætsede alle vinduesruder i fa 
brikkens nærhed.
kastet med undtagelse af klausulen om
aktieselskaber og med den tilføjelse, at
de omtalte fabrikker i deres anlæg og
drift var underkastet de forskrifter,
som sundhedskommissionen fandt an
ledning til at give for at formindske
ulemperne. Resultatet blev af begge
parter tolket som et nederlag.
Fabrikkens historiker, C. Nyrop,
siger, at virksomhedens fremtidige ud
vikling dermed blev gjort stærkt af

hængig af den stedlige sundhedskom
mission, mens den nyligt udnævnte
embedslæge, N.J. Strandgaard, end ik
ke fandt grund til at nævne tillægget i
sin indberetning til Det kgl. Sundheds
kollegium.
De to syreanlæg blev genopført i
1891. Ved årsskiftet måtte Strandgaard
indrømme, at de stinkende uddunst
ninger synes aftaget, måske som følge
af det nye apparat til dampens udvask
ning. I de følgende år ser forholdene
ud til at være bedret noget, især som
følge af den nye tekniske direktør,
cand.polyt. Ad. Clément, der blev an
sat i 1894.
På Fredens Mølle fik han straks
indrettet et laboratorium, der bl.a. fo
retog røganalyser, og i 1895 desuden et
vaskeapparat til at optage fluorforbin
delser. Selskabets hårdt tiltrængte mo
derniseringer blev samlet om Mundel
strup fabrikken. Dette var et forvarsel
om, at produktionen på Fredens Mølle
næppe ville fortsætte i mange år. Den
endelige lukning kom i 1904.

Fabrikkens onde ånd?
Selskabet opfattede læge N.J. Strandgaards personlige aversioner mod fa
brikken som en hovedårsag til klager
ne. I Levinsens skrivelse fra 1883 til ju
stitsministeriet kalder han de tre priva
te læger for selskabets “avindsmænd”
og protesterer mod, at deres udtalelser
tages i betragtning. Strandgaard mis
tænkeliggøres videre i skrivelsen ved at
fremhæve, at han “i en længere årræk
ke har bestridt den for få år siden ned
lagte post som fast læge ved fabrik
ken”.
Der er ikke tvivl om, at N.J.Strand
gaard arbejdede energisk for fabrik
kens flytning under hele forløbet. Han

var født i 1832 og nedsatte sig i 1864
som praktiserende læge i Sundbyerne.
Fra 1866 til 1871 var han tilknyttet em
bedslægen på Amager. I 1870’erne kri
tiserede han gentagne gange den nye
(1871) embedslæge, Th. Wolters, for
passivitet over for de uheldige sund
hedsmæssige forhold i Sundbyerne i
indberetninger til Det kgl. Sundheds
kollegium.
Under opgøret med fabrikken var
han til stadighed meget aktiv bl.a. som
deltager i de tre praktiserende lægers
klage i 1882, som medlem af et under
udvalg under sundhedskommissionen i
1883, og gennem indberetninger til si
ne overordnede, indberetninger, der
var med til at lægge et pres på Th. Wol
ters.
I 1890 blev Strandgaard selv em
bedslæge på Amager, og i 1896 kom
han i sundhedskommissionen for
Sundbyerne. Det er måske påfaldende,
at han først i sin indberetning 1882
fremhæver Fredens Mølle som en ho
vedårsag til de dårlige sundhedsmæs
sige forhold i Sundbyerne. Men sagen
kan ikke affejes som et personligt op
gør. Forureningens omfang og den me
get brede opbakning bag klagerne viser
dette med al ønskelig tydelighed.

selskabet alvorlige skridt til at imødegå
forureningen. Resultatet blev et varigt
opgør med lokalsamfundet og sund
hedsmyndighederne.
Hovedproblemerne lå imidlertid
andetsteds. For det første var det van
skeligt at undgå alvorlig forurening fra
så store kemiske fabrikker. For det an
det lå roden til den lange og opslidende
kamp i datidens miljøpolitik, der eks
porterede sundhedsfarlige fabrikker ud
i byens udkant eller til forstadssogne
ne. Fabrikken blev indhentet af den
voksende bebyggelse, og forstæderne
savnede det juridiske og faglige grund
lag for et effektivt tilsyn.
Den lokale bygnings- og sundheds
kommission fortrød uden tvivl, at de
uden videre tillod udvidelserne i 1867-

70, men de lokale myndigheder havde
ringe muligheder for at overskue føl
gerne og næppe heller det juridiske
grundlag for at skride effektivt ind.
Gennem hele forløbet var justitsmini
steriet påfaldende tilbageholdende bl.a.
af frygt for et erstatningskrav i million
klassen.
Store og opslidende miljøsager er
ikke noget, som blot hører tiden efter
2. verdenskrig til. Hvad der i dag gem
mer sig af overraskelser på Fredens
Mølles gamle fabriksgrund og i dens
omgivelser, vil fremtiden afsløre.

Lokaler til leje i den nedlagte fabrik.
Foto o. 1905. Københavns Bymuse
um.

Hvad fabriksgrunden
gemmer?
Fredens Mølles Fabrikker var næppe
selv uden skyld i, at sagen hurtigt gik i
hårdknude. Selskabet var i disse år ude
i en meget skarp konkurrence med in
denlandske og udenlandske fabrikker,
samtidig med at man årligt udbetalte
store udbytter. Fabrikken kom derfor
teknisk bagefter. Det ser også ud til at
have knebet med den tekniske kompetance, og kun under stærkt pres tog
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Set med
franske briller
22. september 1890 døde den
franske maler August Mayer.
Han deltog i perioden 18351840 i en række videnskabelige
ekspeditioner til de nordiske
lande med korvetten “La Re
cherche”. Cand.mag. Jørgen O.
Bjerregaard har bladret i August
Mayers tegninger fra ekspeditio
nerne.

Jørgen Bjerregaard
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I forrige århundrede var det alminde
ligt, at franske fiskere, fortrinsvis fra
Normandiet og Bretagne, sejlede til Is
land og Grønland for at fiske. For at
beskytte fiskerbådene sendte den fran
ske marine årligt et krigsskib til områ
det. I 1833 sendtes skibet “La Lilloise”.
Under sejlads i det farlige farvand ud
for den østgrønlandske kyst forsvandt
skibet. Året efter sendte franskmændene et krigsskib op for at lede efter det
forliste skib, men uden resultat.
I 1835 sendte marinen korvetten
“La Recherche” til Island for at
fortsætte eftersøgningen. Om bord var
bl.a. to franske naturforskere: Poul
Gaimard og Eugene Robert, som ved
samme lejlighed skulle foretage viden
skabelige undersøgelser på Island og i
Grønland. August Mayer deltog som
ekspeditionens tegner og maler.
Det forliste skib fandt man ikke.
Men ekspeditionens resultater blev of
fentliggjort i “Voyage in Islands et au
Groenland”. Værket indeholder i alt
143 litografier fra Island og Grønland,
alle lavet af August Mayer i perioden
1835-1836. Billeder, som skildrer livet
og naturen.

Gaimard var meget begejstret over
ekspeditionens resultater. Begejstrin
gen smittede af på det franske marineministerium og den franske konge,
Ludvig Philip (1830-1840), som beslut
tede, at der skulle sendes en udvidet
ekspedition afsted med det formål at
udforske de nordiske lande samt
Lapland, Spitsbergen og Færøerne.
Ekspeditionen skulle have deltagelse af
franske og nordiske videnskabsfolk og
resultere i en større videnskabelig af
handling.

Glemte Danmark
Af uvisse årsager glemte franskmændene at invitere danskerne. Da rygterne
om, at svenske og norske videnskabs
folk skulle med, nåede til København,
tog kronprinsen, den senere Christian
VIII, affære. Det lykkedes ham at få en
aftale i stand om, at to danske videnskabsmænd kunne deltage. Valget faldt
på zoologen Henrik Krøyer (17991870) og botanikeren Jens Vahl (17961854). Krøyer deltog senere i ekspedi
tioner til Sydamerika; Nordvesteuropa.
New Foundland og Den mexikanske

Golf. Jens Vahl havde i 1822-1823 del
taget i W. A. Graahs ekspedition til Sydøstgrønland.
De to danskere rejste sommeren
1838 til Trondhjem for at støde til de
øvrige deltagere. Den 3. juli 1838 lette
de “La Recherche” anker og satte kur
sen mod Spitsbergen. Efter to dages
ophold i Hammerfest nåede skibet den
25. juli samme år i sikker havn ved
Spitsbergen.

Trange forhold
Der var ikke meget plads om bord på

korvetten, men ekspeditionens deltage
re forstod at indrette sig. Krøyer for
tæller i sine erindringer, som udkom i
1879, om forholdene:
“Hammerfest 14. juli 1838. - To
bjørneunger faldbødes af nogle russere.
Af en franskmand, som ville købe dem,
forlangte de 15 specier, men solgte dem
senere til købmand Aagaard for 9 spe
cier, eller rettere for et odderskind,
som ansloges til denne pris. På spørgs
mål om, hvorfor de havde forlangt så
meget af franskmanden, svaredes:
“Fordi franskmændene har brændt
Moskva”.

August Mayer: Knippelsbro i Køben
havn, 1830’rne

29. juli. - I dag skulle der afholdes
fest for Julirevolutionen, det vil sige et
almindeligt måltid på dækket. - Vi var
24 til bords. Dette store festmåltid
fremsattes i tre anretninger, første be
stående af suppe, kalvesteg med syre,
hønsekarri med ris, stokfiskepostej
med trøfler; Anden af kalkunsteg med
grønærter, endvidere kaffekræm, sve
sketærte, mandelkage med mandler,
indbagte med sukker; tredie anretning
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udgjorde desserten, som bestod af .syl
tetøjer og mange slags småkager, anrettedes på tolv fade. Kaptajnen havde,
foruden det sædvanlige antal vinflask
er, yderligere ladet fremsætte 40 flasker
finere vine, hvoriblandt 12 flasker
champagne”.
Krøyer fik åbenbart nok af både
vådt og tørt, for han meddeler sin dag
bog, at han allerede klokken 10 måtte
forlade selskabet for at gå til køjs. Fest
en blev holdt på Spitsbergen, som lig
ger helt oppe ved Polarcirklen.

Besætningen

August Mayer: Rundetårn, 18303rne
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Ekspeditionen bestod af korvettens
kaptajn, Le Fabvre, officerer, skibs
læge, intendant og matroser. Dertil
kom fire svenske, tre norske og de to
førnævnte danske videnskabsmænd:
Desuden den franske forfatter Xavier
Marmier, som havde rejst meget i N or
den. Han både talte og forstod de nor
diske sprog. I en kort periode var han
forlovet med Øhlenschlægers datter.
Marmier lagde senere et stort arbejde i
udformningen af det store pragtværk,
som indeholdt ekspeditionens resulta
ter. Han skrev bl.a. rejseberetningen
samt de bind, som omhandlede N or
dens historie og kultur.
Ekspeditionens leder var også den
ne gang Paul Gaimard. Krøyer, som på
mange måder var kritisk og skeptisk
over for hele foretagendet, havde ikke
meget til overs for Gaimard, som han
karakteriserede som indsmigrende,
“grumme forfængelig” og doven.
Men det har vi kun Krøyers ord
for. De øvrige franske forskere bestod
af fysikeren Victor Lottin, geologen
Eugene Robert, meteorologen Raul
Angles og naturforskeren Bravais. Om
bord fandtes endvidere de to malere

August Mayer og L. Bevalet. Bevalet
tegnede zoologiske genstande, mens
Mayer fortrinsvis tegnede landskaber,
slotte, kirker og lignende.

Pragtværk om Norden
Ekspeditionens resultater har ikke sat
sig synlige spor i nordisk litteratur og
historie. Kun yderst sjældent støder
man på bemærkninger om den i histo
riske værker. Vil man derfor vide noget

om ekspeditionen og dens resultater,
må man gå til de franske kilder, ikke
mindst det store pragtværk om ekspe
ditionen “Voyage en Scandinavie, en
Laponie, au Spitzberg et aux Feröe”,
som blev udgivet af Arthus Bertrand,
Paris i 1842-1856. Der var tale om et
yderst kostbart værk, som dengang ko
stede omkring 1000 franc. I dag er det
nærmest umuligt at skaffe.
Heri blev ekspeditionens videnska
belige resultater nedfældet. De om-

August Mayer: Gravhøj ved Ølstykke,
1830'rne

handler bl.a. botanik, geologi, astrono
mi, nordlys, beskrivelser af de nordiske
lande og folk samt deres kultur og hi
storie. Desuden indeholder værket et
pragtfuldt billedatlas i folio med om
kring 300 litografier, som skildrer na
tur, arkitektur, folkeliv m.m. i norden i
1830’rne. En virkelig kulturhistorisk
perle.
De danske motiver, hvoraf hoved
parten er lavet af August Mayer, viser
bl.a. Kronborg Slot, Københavns
Havn, Børsen, Rosenborg Slot, St. Ni
kolai Kirke, Rundetårn, Ballerup Kir
ke, Mølehøj (gravhøj) ved Ølstykke,
Christian I ll’s og Frederik I ll’s grav
monumenter i Roskilde domkirke,
Frederiksborg Slot samt en række por
trætter af kendte danskere. Dertil
kommer så de mange smukke litografi
er fra det øvrige Norden. Alle med et
lidt eksotisk tilsnit.

Gemt og glemt
Man kan undre sig over, at pragtværket
og ikke mindst de mange smukke lito
grafier har unddraget sig offentlighe
dens interesse her i Norden. Opslag i
nordiske historiebøger resulterede kun
i ét August Mayer-billede, som var
brugt som illustration. Men intet om
ekspeditionerne i 1835-36 og 18381840.
August Mayer, hvis fulde navn er
Auguste Etienne Francois Mayer blev
født i Brest den 3. juli 1805 og døde
samme sted den 22. september 1890.
Hans værker er udstillet mange for
skellige steder i Frankrig, bl.a. i Ver
sailles.

August Mayer: Skt. Nikolaj Kirke i
København, 1830’rne
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Han forlod ekspeditionen i 1839 og
begav sig til fods fra København via
Lolland til Hamburg og videre sydpå.
Det var på denne fodrejse, han lavede
tegningerne fra Danmark.

August Mayer: Ballerup Kirke,
1830'rne
August Mayer: Københavns havn,
1830'rne
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orbuds-Danmark
anno 1600
I det følgende giver lic.phil. Le
on Jespersen, der har arbejdet
inden for projektet “Magtstaten
i Norden i 15-1600 tallet”, ek
sempler på, at statslig indgriben
og regulering af borgerens hver
dag også var kendt i 1600-tallets
Danmark. Datidens luksuslov
givning var et eksempel herpå.

Danmark ligger i periferien af Europa.
Det følte man endnu mere i 1600-tallet
med dets dårlige samfærdselsmidler.
Konge og rigsråd søgte at bringe det
perifere Danmark op på samme niveau
som Centraleuropa. Bl.a. arbejdede
man i 1500-tallet ihærdigt på en Dan
marks historie. Den skulle affattes på
latin, for at skildre danskernes glor
værdige fortid over for et europæisk
publikum.
Digteren Anders Sørensen Vedel
begrundede værket med, at man i Eu
ropa betragtede danskerne som “et
ulærdt, taabeligt og barbariskt Folk”
og Danmark som “den ny fundne Ver
den”, d.v.s. Amerika. Dette image-pro
blem skulle afhjælpes gennem historie
skrivning; men også hoffets pragt og
militær styrke skulle gøre indtryk på
udlandet. Ville man tages alvorligt,
måtte man leve op til den europæiske
standard.

Det store Bilager 1634
Danmark blev til stadighed bedømt af
omverdenen. Enten når danske diplo
mater drog udenlands, eller når frem
mede besøgte Danmark, som ved prins
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Christians bryllup med Magdalene Si
bylla i 1634 (Det store Bilager).
En fransk deltager, Charles Ogier,
har efterladt nogle charmerende ind
tryk fra opholdet i Danmark. Bryllup
pet satte ikke kun København på den
anden ende. Fra store dele af landet
blev der transporteret kostbare gen
stande til hovedstaden. Ogiers beret
ning viser, at Danmark stort set klarede
eksaminationen.
Pragten ved hoffet, men også ade
lens dannelse gjorde indtryk på fransk
manden. At en enkelt adelsmand
skamfuldt måtte trække sig tilbage
p.g.a. manglende franskkundskaber,
rokkede på ingen måde ved helheds
indtrykket. Adelen roses for kundska
ber i sprog og videnskaber, og ifølge
Ogier skulle man have studeret, hvis
man i Danmark ville anses for en adels
mand.
Han bemærkede, at den kongelige
familie var klædt efter fransk mode, og
flere gange blev han opsøgt af adelsda
mer, der skulle forvisse sig om, at deres
hår og tøj fulgte moden. Store og små
træk afslører mindreværdsfølelsen og
usikkerheden hos et folk i Europas ud
kant.

På flere punkter faldt man igennem.
De få private invitationer tilskrev Ogi
er adelens skamfuldhed over at fremvi
se hjemmets tarvelighed. Den danske
mad var heller ikke efter franskman
dens gane, og det undgik ikke hans op
mærksomhed, at kongen stak fingrene
ned i vinen, når han øste op. Langt
værre var det uhæmmede drikkeri.
Den franske gesandts forsigtige delta
gelse i skålerne, forvandledes i løbet af
brylluppet til en flugt fra det stadige
drikkeri.
Udadtil fungerede hoffets pragt
stort set efter hensigten. Indadtil skulle
den overgå adelens - om nødvendigt
sikres ved lov. Et par konkrete sager
fik i 1576 Frederik II til at udstede en
forordning om “overflødigheden” ved
begravelser, som “næsten overgår alle
kongelige og fyrstelige begravelser”.
Adelsdamer fik påtalt, at de “smøcke
dennom fast lige førstinder”.
Senere blev det forbudt adelige
uden for hoffet at bære guld- og
sølvsnore på tøjet. Adelen kunne be
nyttes til at kaste glans over hoffet,
medens luksuslovene i øvrigt skulle
skabe afstand mellem hof og adel. På
samme måde skulle 1600-tallets ejen
dommelige luksuslove adskille adelen
fra andre samfundsgrupper.

Stændersamfundet
1600-tallets Danmark var opdelt i
stænder (adel, gejstlighed, borgere og
bønder), der hver især havde bestemte
pligter og rettigheder. Adelens forret
tigheder var en modydelse for dens mi
litære pligter. Men den nye form for
krigsførelse med professionelle masse
hære formindskede det fåtallige adels
rytteris militære betydning og gjorde
finansiering og organisering af mili

tæret til en statsopgave.
Adelen måtte tilpasse sig de nye
forhold og på andre måder begrunde
privilegierne. I 15-1600-tallet omstille
de den sig fra en kriger- til en godsejerog embedsadel. Det ses bl.a. ved ade
lens udenlandsrejser. Medens man tid
ligere rejste ud for at lære “gudsfrygt
og rytteri”, var det nu for at dygtig
gøre sig i sprog, jura, histore, tale
kunst, og geometri. Desuden var det
for at studere andre landes styreformer,
administrative opbygning, retsvæsen,
sæder og skikke. Hertil kom “ridderli
ge øvelser” som fægtning, ridning og
dans.
Opholdet i udlandet skulle gøre
adelsmanden til en verdensmand, der
kunne føre sig frem og mestre enhver
situation. Det var næppe dette luftige,
humanistiske dannelsesideal, de adelige
teenagere havde i hovedet, når de drog
ud; men snarere mere jordnære håb om
at kvalificere sig til et indbringende
statsembede.

Statstjeneste og uddannelse
Staten behøvede veluddannede embedsmænd og regulerede uddannelsen
gennem påbud og forbud. Faren for
11500-1600-tallet matte adelen til
passe sig de nye forhold og omstille sig
fra kriger- til godsejer- og embedsa
del. Udlandsrejser blev således brugt
til at dygtiggøre sig i administration,
historie m.m. Men det hindrede ikke
de udenlandsrejsende i at svælge i
luksus. Det nederlandske stik fra
1615 kan forestille den unge, mode
rigtige Corfitz Ulfeldt på en sådan
udenlandsrejse. (Fra Gyldendals litte
raturhistorie bd. 3)
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uønsket, religiøs påvirkning i udlandet
var overhængende. Man forbød danske
studerende at besøge bestemte univer
siteter; præceptoren (den ældre, erfarne
studerende, der ledsagede adelsmanden
udenlands) måtte inden afrejsen lade
sig eksaminere m.h.t. rettroenhed, og
senere fulgte krav om en minimums
alder ved udrejsen. Staten gav stipendi
er til unge adelsmænds udenlandsrej
ser, mod at de efter hjemkomsten tråd
te ind i administrationen.

Fædrelandets høst

Fra en turneringsproces i 1634 i an
ledning a f giftermålet mellem Chri
stian I V ’s søn og en kursachsisk princesse.
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Opbydelsen a f den højeste grad a f
pragt og luksus skulle bidrage til at
højne statens prestige i udlandet.

Udbyttet af udenlandsrejserne var lige
så forskelligt som de mennesker, der
rejste ud. I forrige århundrede var hi
storikeren S.M. Gjellerup ikke i tvivl
om rejsernes ringe værdi. Adelsmændene sendtes først til hjemlige latinsko
ler: “De sædelige udskejelser, der alle
rede i skoletiden tærede på de unges
livskraft, fortsattes i videre omfang ved
universiteterne i Tyskland og især i Ita
lien, hvorfra de vendte tilbage for at
indsuge den sidste snigende gift i et ød
selt og tøjlesløst hofliv”.
Ofte nedfældede faderen inden af
rejsen en instruks med anvisninger om
opførsel og rejsens indhold.
Instruksen for Ove Thott (1643)
rummede praktiske oplysninger om
rejserute, pengeoverførsel med veksel
samt kommunikaton med hjemmet.
Han skulle være sparsommelighed, og
blev truet med selv at stå til ansvar for
stiftet gæld. For, som faderen skrev,
ungdommen bliver ikke sendt uden
lands for at fortære alt, hvad de havde,
men for at lære noget, som de kunne
tjene fædrelandet og kongen med.
I en rejsevejledning fra samme år
hed det, at det ikke var for egen for
nøjelses skyld, man besøgte fremmede

lande, men at fædrelandet kom i første
række.

Niels Skades “bøffelske gernin
ger”
Det var åbenbart ikke gået op for
adelsmanden Niels Skade, der levede
behageligt i Holland. Faderen skrev i
1636 et harmdirrende brev til ham om
hans “Skjelmsstykker” og “bøffelske
Gjerninger”. Han var den fortabte søn,
der lod sig “som en stor Monsieur
traktere paa Herrevis” i stedet for at
passe sin militæruddannelse.
Det var ikke ærefuldt at fylde sin
“skjelmske vom med vin og tyskøl, da
vi andre i den sted maa drikke tyndt øl
og danse ved tællelys i denne gode jul...
En ærlig fattig soldat holdes i agt og
ære, men en lumpen hund, dominerer,
fyllevom, sværmbroder, skyllehals,
som Du est, foragtes hos forstandigt
folk”, hed det i afslutningen af brevet.

Den sande adel
Oprettelsen af Sorø Akademi i 1623,
der skulle udskyde eller erstatte adeli
ges ophold i udlandet, blev bl.a. be
grundet med, at udlandsrejsen betød
pengespild og bidrog til “ungdommens
største corruption”.
Det stod endnu værre til, hvis man
kan tro en anonym, adelsfjendtlig skri
velse (måske fra 1646). Ifølge denne
bortødslede adelen i udlandet penge til
moderigtigt tøj på bøndernes bekost
ning.
Forfatteren anerkendte tidligere
adelsgenerationers militære kvalifikati
oner og værdsatte også boglig viden og
sprogkundskaber. Men han benægtede,
at adelsværdigheden var arvelig. Det
var gerningerne, der skabte adelen, og

Baggrunden for luksuslovgivningen
var til dels moralsk. Dansen måtte ik
ke, som på billedet, gå over gevind,
og derfor begrænsedes festers varig
hed via lovgivningen, så man måske

kunne opnå, at etiketten blev over
holdt. På nederste billede konserveres
parvist, og dansen trædes mere for
melt. (Fra Gyldendals litteraturhisto
rie, bd. 3)
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Oprindelig var det tidligst borgernes
luksusforbrug, der søgtes begrænset.
Velhavende borgere blev forbudt at
udstille deres rigdom; den pragt var
foreløbig forbeholdt adelen, hvis
fattigere del kunne føle luksusfor
bruget som et pres og i øvrigt kon
statere, at stadigt flere borgere fa k 
tisk var rigere end dem. Det antyde
des bl.a. i borgernes nye boliger: Re
konstruktionstegning a f næsten slots
lignende købmandsgårde pa Chris
tianshavn.
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derfor skulle den “gemene” mand
ansættes efter evner. Det var en del af
den humanistiske tradition, at dyderne
var grundlaget for den sande adel.

Et luksusproblem
Ældre forsknings syn på adelen som
ødsle, nydelsessyge snyltere, er for
længst afløst af en mere nuanceret op
fattelse. Mange adelsmænd fik en grun
dig og alsidig uddannelse i udlandet,
sådan som også Ogier gav udtryk for.
Adelens pragt skulle afstive standens
usikre stilling under omstillingen fra

kriger- til embedsadel. Symbolsk skulle
pragten retfærdiggøre opretholdelsen
af status og af den sociale lagdeling, der
i andre henseender var ved at smuldre.
Luksusforbruget var en slags for
svarsmekanisme i en sårbar situation.
Det skulle overbevise de øvrige stæn
der om, at “den sande adel” var iden
tisk med den eksisterende adel.

Luksuslovgivningen
Indgrebene mod luksus fandt mange
begrundelser. F.eks. blev en begravel
sesforordning i 1576 motiveret med, at

mange mødte så berusede op, at de
med “bulder och skreg” gjorde det
vanskeligt at stede den afdøde til hvile.
Nogle indgreb blev begrundet med, at
overforbruget ville fremkalde Guds
straf.
Andet stødte an mod almindelig
dannelse. Dans under spisningen blev
forbudt, da det var anstødeligt, at de
dansende på vej til dansegulvet gik
over de stadigt opdækkede borde. Men
det gennemgående motiv i lovgivnin
gen var bedrebemidledes indførelse af
kostbare skikke, som dårligere stillede
standsfæller ville efterligne. Lovgivnin
gen skulle modvirke denne sociale
tvang og lægge loft over forbruget.

Et passende forbrug
Begrundelsen var ikke grebet ud af den
blå luft. For i 1640’rne bad adelen selv
om en lovgivning på området. Medens
hoffets pragt overgik adelens, ville ade
len hindre, at borgerne kunne efterlig
ne eller overgå den, selv om de havde
økonomisk mulighed for det. Regule
ringen af borgerstandens luksusfor
brug fandt de samme moralske, reli
giøse eller økonomisk-sociale begrun
delser.
Det stod klart, at lovgivningens
egentlige formål var at afstive stænder
samfundet trods de økonomisk-sociale
skel på tværs af stænderopdelingen. I
1610 forbød man således brude fra
borgerstanden at pynte sig mere, end
der “svarede til deres stand”. Ved gen
tagelsen af forbudet i 1621 tilføjede
man, at uadelige sprængte de rammer,
der gjaldt for adelen selv. Luksuslov
givningen er et vidnesbyrd om det me
ningsløse i “et passende forbrug”, af
stemt efter stænderskellene.

Sociale skel
I nogle forordninger skelnes groft mel
lem frie og ufrie. I andre erkendte man
de økonomisk-sociale forskelle inden
for den enkelte stand. I 1610 skelnes
der mellem en gruppe bestående af
borgmestre, rådmænd og købmænd,
der til fester måtte indbyde 24 par folk
med børn samt 12 par karle, samt embedsmænd (håndværkere), der måtte
indbyde 12 par gæster og 6 karle. Det
sidste gjaldt også for en bonde. Desu
den omtales “thienneste løse folck, ar
beider, daglønner, sielffødinger och an

Oprettelsen a f Sorø Akademi i 1623
var et forsøg på at bedre betalingsba
lancen. Ved at indrette undervisning her,

dre deris lige”, som højst måtte indby
de 6 par folk.
I København fandtes en stor gruppe
kongelige tjenere. De fornemste af dem
placeres ligesom professorer, pastorer
og kapellaner blandt borgmestre, råd
mænd og købmænd, medens bådsmænd, bøsseskytter og andre behandles
som håndværkerne. Gennem luksuslo
vene får vi et godt indblik i bysamfun
dets mere komplicerede lagdeling.

Formuegrænser
En forordning fra 1624 om gæstebud

kunne man måske undgå eller udskyde
de dyre udenlandsrejser for adelssøn
neme. Sorø Akademi set ca. 1653.
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ved barsler, bryllupper og begravelser
har en mere konkret lagdeling af bor
gerne. Hvis brudgommen efter bysty
rets skøn havde en formue på over
10.000 daler, måtte bruden eller brud
gommen anvende tøj som fløjl, caffa,
atlask eller lignende.
Borgmestre, rådmænd og købmænd
med en formue på over 5.000 daler
måtte ved bryllupper ledsages af spillemænd over gaden til og fra kirken. Var
formuen over 2.000 daler, måtte der i
“fæstensgave” gives et “gement” arbej
de på 10 lod guld. Købmænd med min
dre formue og håndværkere måtte give
en guldring til en rosenobel eller to,
medens almindelige håndværksfolk ik
ke måtte give nogen foræring.
Tilsvarende blev det i 1655 bestemt,
at uadelige med en formue på mindst
5.000 daler, måtte indbyde 40 par folk
foruden 12-14 ungé karle samt servere
6 retter mad. Var formuen mindre,
måtte der indbydes halvt så mange
gæster. Bystyrets vurdering af borger
nes formue graduerede forbruget. Med
en slet skjult trussel mindede man om,
at folk, der anmeldte en formue på
mindst 5.000 daler, også ville blive be
skattet derefter.

Skattetrin
Omvendt lod man - som i 1621 - uade
liges forbrug af vin, brændevin og an
dre stærke drikke afhænge af deres
skattebetaling. Borgmestre, rådmænd,
fornemme borgere og købmænd, som
efter bestemmelserne måtte indbyde 24
par folk, og som gav mindst 2 mark i
årlig skat, måtte udskænke dansk øl
samt 2 ammer vin. Borgere, der betalte
mindst 1 mark i skat, måtte servere 1
amme vin foruden dansk øl. Medens
gemene borgere, embedsmænd og
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håndværksfolk, som gav under 1 mark
i årlig skat, kun måtte udskænke øl.
Reguleringen af gæstebud og for
brug af luksusvarer gik ned i mindste
detalje: Ikke blot hvor mange retter
mad og hvilke drikkevarer, der måtte
serveres, men om det var kolde eller
varme retter, brugen af krydderier,
konfekt m.m. Klædedragt, brug af
smykker, lokalernes udsmykning blev
reguleret, ligesom festens deltagerantal
og varighed, herunder også de kirkeli
ge handlingers længde (klokkeringning
og prædiken).
Forbudene omfattede alt fra barsler
til begravelser. N ok så forudseende
nævnte man i 1643, at hvis nogen kom
på nye bekostelige påfund, var de på
forhånd forbudt. Medens lovgivningen
kunne begrundes moralsk, religiøst el
ler socialt, indså regeringen hurtigt for
delene ved at gå på kompromis med
idealerne og at udnytte folks laster
økonomisk.

Herluf Trolle en Janusskikkelse
Adelens middelalderligt prægede selv
forståelse er kendt fra rigsadmiral H er
luf Trolles udtalelse i 1565: At adelen
bar guldkæder og ville agtes for mere
end andre, fordi den vovede liv og lem
mer i forsvaret af landet. Men når han
samtidig stiftede skolen Herlufsholm,
ligesom han økonomisk støttede fleres
uddannelse i udlandet, fremstår han ik
ke blot som repræsentant for det gamle
krigerideal, men også for det nye, bog
lige dannelsesideal. Trolle var en Janus
skikkelse i dansk dannelseshistorie:
Han så begge veje på en og samme tid.
Med adelens reducerede militære
betydning skulle den ydre pragt under
strege status. Men guldkæde-symbo

likken mødte de nye realiteter. Udste
delsen af en forordning i 1621, der for
bød uadelige at bære guldkæder uden
på tøjet, men gerne inden under, af
slører at adelens tidligere funktionelt
begrundede pragt, nu kunstigt måtte
monopoliseres. Borgerne måtte i bog
staveligste forstand skjule deres rig
dom.

“At være” og “at have”
Forholdet var så meget mere urimeligt,
som mange adelige pyntede sig med
lånte fjer. De skyldte ofte penge til
købmænd, der handlede med luksusva
rer, og til apotekere, der handlede med
krydderier, medens adelsdamer figure
rede som debitorer hos købmænd med
finere stoffer. Adelsgældens størrelse er
nok blevet overvurderet, men selve
gældens eksistens og ikke mindst de
særlige regler, der vanskeliggjorde dens
inddrivelse, vakte harme hos borgerne.
Borgerstandens velstandsvækst og
ambitioner viste sig i større ydre pragt
m.h.t. klædedragt og gæstebud; men
også i nødvendigheden af at gentage
forbrugsbegrænsningerne. Man hin
drede velhavende borgere i at udstille
deres rigdom, medens mindrebemidlede adelige omvendt følte luksusforbru
get som et pres. Hele lovgivningen var
kunstig, idet de økonomiske skillelin
jer ikke fulgte stænderskellene.
Gennem et iøjnefaldende forbrug
gjaldt det mere at “at være” end om “at
have”.

Idealerne smuldrer
I 1621 skulle bystyre og lensmand for
ordne, hvor meget vin, borgerne måtte
udskænke, beregnet efter skattebeta
ling. Samme år blev der til de større

skatteydere gjort indrømmelser, der
hurtigt viste sig utilstrækkelige. Allere
de i 1630 bad Københavns bystyre - på
det fornemste borgerskabs hyppige an
modninger - monarken om at lempe
begrænsningerne i vinudskænkning
ved bryllupper.
Der kom lempelser, “anseende den
v-lighed paa stand och (f)ormue... paa
borgerschabitt” i København. Men i
1640 meddelte Christian IV, at han blev
bestormet med dispensationsansøgnin
ger om antallet af gæster og vinud
skænkning ved bryllupper. Altsammen
afslører det et stærkt socialt pres.
I 1655 gentages de formuendes ret
til at udskænke vin, blot det foregik af
kander og ikke af glas. Allerede i 1621
ophævede kongen delvis forbudet
mod, at borgerlige bar silketøj, fordi
der efterhånden var betydelig forskel
på borgernes økonomiske stilling.

Erhvervspolitik

Det store Bilager (d.v.s. bryllup) 1634.
Festlighederne i anledning a f at
Christian I V ’s ældste søn og næstæld
ste datter skulle giftes, varede ved i 5
dage. Det afsluttende skuespil var
endnu en opvisning i pragt og luksus,

betalt med svimlende summer, og det
endte med, at sceneriet gik op i et
flammehav a f raketter, kanonslag og
bomber. Sådan ville Christian IV de
monstrere sin magt og vælde for ver
den. j f s. 28. (Det kgl. Bibliotek)

Forklaringen på kongens kovending
mere end antydes, når tilladelsen kun
gjaldt silkevarer, der var forarbejdet i
Danmark. Borgerne skulle kunne do
kumentere, at det drejede sig om dan
ske produkter. I 1623 fulgte et forbud
mod import af silketøj. Fra København
ved vi, at ruller med indført silke (til
adelen) blev lakket for enden og forsy
net med segl som udtryk for, at de var
lovlig indført.
I 1625 gennemførte skrivere og
kongelige kurerere en større ransag
ning hos hovedstadens kræmmere for
at opspore ulovligt importeret silke.
Forbruget blev et instrument i regerin
gens erhvervspolitik til at sætte liv i
den hjemlige produktion, at øge selv
forsyningsgraden og til at begrænse
importudgifterne.
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Moral og mammon
I 1621 blev der udstedt forbud mod
import af øl, runde perler, ædelstene,
kniplinger og strikvarer. Også oprettel
sen af Sorø Akademi var et forsøg på at
forbedre “betalingsbalancen”. Og i en
forordning fra 1624 fik ufrie tilladelse
til ved gilder at give hinanden hjemme
gjorte gaver og at benytte “landets eg
ne frugter”, men ingen udenlandsk
drik, krydderier eller andet.
Dengang som nu udnyttede rege
ringen folks laster til egen fordel. Sta
tusforbruget satte gang i økonomien,
men det blev også en statslig indtægts
kilde. Der kunne nemlig dispenseres
fra bestemmelserne mod betaling af en
afgift til de fattige, til byen eller til
kongen. F.eks. måtte borgere, der be
klædte ligkister med dvællik (sort,
glinsende lærred), give 10 daler til kir
ken.

Kontrol og angiveri
Reguleringen af de enkelte stænders
overforbrug i klædedragt, ved gæste
bud m.m. medførte en omfattende,
men hidtil noget overset kontrol med
borgernes dagligdag. En effektiv kon
trol forudsatte et vidt forgrenet kon
trolapparat og angiverisystem. Forord
ningerne rummede flere oplysninger
om, hvordan systemet skulle fungere.
Her skal blot fremhæves enkelte træk.
I en forordning fra 1621 om be
grænsninger i brugen af klædedragt,
perler og ædelstene befalede kongen, at
hans embedsmænd, fogeder og andre
skulle sørge for overholdelsen af be
stemmelserne.
Fra 1650’erne voksede der et mere
fasttømret og centralt dirigeret kon
trolapparat frem. Ved adelsbryllupper
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og -begravelser bestod der et kontrol
system, hvor bispen indskærpede
præsters og provsters pligt til at med
dele lensmanden eventuelle overtræ
delser. Sammen med bispen skulle også
hospitalsforstanderne, som oppebar en
del af bøderne fra lovovertrædelserne,
angive krænkelser til lensmanden, der
opkrævede bøderne.
Lensmanden stod under opsyn af
de adelige rigsråder, der boede i den
pågældende provins.

Centralisering
Overtrådte adelige reglerne om klæde
dragt, gaver, udsmykning og gæstebud,
kostede det 500 rigsdaler i bøde. Heraf
tilfaldt de 100 rigsdaler angiveren. Som
noget nyt skulle lensmanden fra 1651 i
sit len udnævne en mand til at hånd
hæve forordningerne, og som indkas
serede de 100 rigsdaler, hvis han først
angav forseelsen.
Centraliseringen nåede et foreløbigt
højdepunkt i 1655 med regeringens ud
nævnelse af Henrik Telemand til fiskal,
d.v.s. med opgaven at kontrollere efter
levelsen af forordningerne. Der var
hermed skabt et kontrolapparat, der
strakte sig fra fiskalembedet ned til de
lokale præster og klokkere, men som i
princippet omfattede enhver borger,
der angav overtrædelser.

Kontrol fra vugge til grav
I købstæderne blev fiskalen bistået af
lensmanden samt af borgmestre og
rådmænd. Bystyret holdt f.eks. øje
med, at bestemmelserne om borger
bryllupper blev overholdt. Den kon
trollerede, at klokkerne ikke ringede
længere end tilladt. Omvendt skulle
klokkeren sørge for, at præsten ikke

prædikede over en time, altsammen for
at begrænse gæstebudenes varighed.
(Men klokkeren skulle desuden hver
lørdag aften indlevere en fortegnelse
til byfogeden over dem, der skulle vies
næstfølgende søndag, medens præsten
skulle indberette trolovelser).
Københavns bystyre offentliggjor
de i 1610 en forordning om bryllupper,
faddere, barselsgilder og begravelser,
hvor byfogeden og kæmneren skulle
kontrollere forordningernes efterlevel
se samt opkræve bøder. De kunne
kræve en fortegnelse over indbudte
gæster ved bryllupper eller over antal
let af faddere for at kontrollere, at be
grænsningerne blev overholdt.
Men når byfogeden og byens tjene
re (eller bysvende) hver søndag skulle
møde op i kirken for at tælle brudeføl
get, kendte 1600-tallet også overvåg
ningssamfundet....

Kilder:
Artiklen bygger på mine tidligere «arbejder bl.a. i
1600-tallets danske magtstat. I: E. Ladewig Pe
tersen (red.), Magtstaten i Norden i 1600-tallet
og dens sociale konsekvenser. Odense 1984;
Christen Skeel og adelsvælden. Historie Ny ræk
ke 18,2 (1990). Endvidere er benyttet: Vello
Helk, Dansk-norske studierejser fra reformatio
nen til enevælden 1536-1660. Odense 1987;
Dansk litteratur historie bd. 3. Kbh. 1983; Char
les Ogier, Det store Bilager i Kjøbenhavn 1634
(Genudg. Kbh. 1969). Luksuslovene er aftrvkt i
V.A. Secher, Corpus Constitutionum Daniæ, bd.
1-6 (Kbh. 1887-1918).
Mål og mønt
6 mark = en rigsdaler (i 1625)
daler, fra 1618 rigsdaler
rosenobel = 4 speciedalere (i 1611-13)
En speciedaler var en daler udmøntet i ét stykke
amme/arne =160 potter
1 pot = 0,96 liter.

Et historisk tidsskrift
bliver til
Siden Saxo er kun ét ud af et
væld af danske historiske tids
skrifter. Foruden en række
landsdækkende er der en under
skov af lokalhistoriske blade og
magasiner om alt fra jernbanetil flyvevæsenets historie i Dan
mark. Siden Saxos Bent Bliidnikow fortæller her historien
om det ældste af de historiske
tidsskrifter i Danmark.

Bent Blüdnikow

Der er ét tidsskrift, der mere end noget
andet har sat sit præg på historieopfat
telsen i Danmark. Det er det agtværdige Historisk Tidsskrift, der netop i år
fylder 150 år. Initiativtageren til dan
nelsen af Den Danske Historiske Fore
ning, der skulle komme til at stå som
udgiver af Historisk Tidsskrift, var hi
storikeren og teaterdirektøren Christi
an Molbech. Molbech har fået den
vanskæbne at blive husket for sin be
mærkning om, at H.C. Andersen ikke
ejede et gran talent, men bortset fra
denne mindre heldige vurdering var
han en gevinst for datidens kulturliv.
Molbeck var alle vegne i 1800-tallets
danske samfund og altid parat med nye
ideer. Ulykkeligvis havde han også en
vis evne til at blive uvenner med folk.
Molbechs ide var at bringe den dan
ske historie ud til et bredere lag af be
folkningen. Dette skulle gøres ved at
oprette en forening, hvor andre end
blot de højlærde kunne blive medlem
mer og ved lade denne nye forening
udgive et tidsskrift. Derfor indkaldte
Molbech til et møde i februar 1839,
hvor landets ledende personligheder
mødte frem.

Første redaktør a f Historisk Tidsskrift
var historikeren Christian Molbech
(1783-1857).(Det kgl. Bibliotek)
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Et ophidset møde

En forening bliver til

Der eksisterer en skildring af dette mø
de, nedskrevet i en dagbog af den 21årige teologistuderende C.J. Brandt,
der senere blev præst i Vartov. Dag
bogsskildringen viser Grundtvig i top
form: “Molbech har stiftet en “Dansk
historisk Forening”, der vil udgive et
tidsskrift foruden større nationale ar
beider i historie, geografi etc. Kontin
gentet er kun 2 rigsdaler årlig. I fredags
var jeg tilstede i en forsamling, hvor
den provisoriske regerings udkast til
love for selskabet skulle debatteres.
Mod den første paragraf opponerede
Grundtvig: Efter en lille indledning
om, hvorledes selskabets hensigt at
vække “Historiens ånd og Interesse”,
var som talt ud af hans eget hjerte, an
kede han på, at selskabet ville sætte sig
skranker ved kun at samle dansk histo
ries mindesmærker og kun udgive vær
ker angående “Danmarks” historie,
geografi etc.
Efter en temmelig heftig disput med
Molbech og flere i kommitteen, fik han
“danske” på første sted ud ved stem
meflerhed, men efter endnu heftigere
debatter om det andet, måtte han døje,
at hans forslag om det sidste faldt igen
nem. Kort efter rejste han sig og gik,
og det var tydeligt, just ej meget til
freds. Jeg skulle næsten tro, at nogen
havde været så ussel at erindre ham
om, han arbejdede selv på en universal
historie, så hans forslag kunne få et ue
gennyttigt skin; idet mindste hørte jeg
ham sige;
“Gud bevares! jeg kan dog vel ikke
mistænkes!” N e j, det er vist, for egen
nytte ej af din blindeste, dummeste
fjende! Jeg kan ikke nægte, han bar sig
trodsig ad, men det er dog manden for
dem alle. Han farer op som en løve, og

På trods af uroen på det stiftende møde
kom der faktisk noget ud af planerne.
Foreningen blev stiftet og Molbech
forberedte udgivelsen af tidsskriftet.
Foreningen var national; d.v.s. at Mol
bech appellerede til sine medborgeres
“patriotiske varme for fædrelandets
nationale hæder i dets historie”. Mol
bech ville ud til store grupper af be
folkningen og skrev, at den nye fore
ning ville vække “lyst og interesse for
den historiske kundskab hos tænksom
me læsere af enhver folkeklasse”. Det
var nye demokratiske toner.
Initiativet slog an og blev en succes.
I 1840 havde Molbech en liste med 565
medlemmer, men de bestod dog i høj
grad af det etablerede borgerskab og
magteliten, og radikale ånder som Orla
Lehmann og Carl Ploug holdt sig væk
fra foreningen.
Historisk Tidsskrift begyndte at
udkomme i 1840 med Molbech som
redaktør. Linien blev fra starten seriøs
og national. Det kneb med at få artik
ler og Molbech beskyldtes for rod og
glemsomhed. Den stakkels mand måtte
faktisk klare administrationen og re
daktionen selv foruden alle sine andre
gøremål, så det var måske ikke mærke
ligt, at det til tider kneb med at skabe
orden.
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N.F.S. Grundtvig var også til stede i
1839, da Historisk Tidsskrift blev etab
leret. I protest mod, at tidsskriftet kun
skulle omhandle dansk historie, ud
vandrede han.
(Det kgl. Bibliotek)

fylder hallen med sit bjarkemål, me
dens puslingerne bliver bange. Det var
morsomt at se, hvorledes ligesom der
brast et tungebånd på alle de små, da
han var borte. De var slet ikke vel-til
mode i hans nærværelse.
Efter hans bortgang blev der da
snakket et par timer frem og tilbage,
men ej om dansk og universalhistorisk,
om levende ord, om dåd og liv, men
om bestyrelser skulle vælges af Poul el
ler Per, om æresmedlemmer og komi
teer og deslige, juridiske materier, ind
til endelig ved stemmer blev valgt 5 be
styrere”.

Tidsskriftet lever
i bedste velgående
Med tiden blev Historisk Tidsskrift
rygraden i formidlingen af dansk histo
risk forskning og debat. Som redak
tører virkede en lang række af Dan
marks fineste historikere som f.eks.
Edvard Holm, Kristian Erslev, Erik
Arup og Astrid Friis. Selvfølgelig blev
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det påvirket af dybtgående politiske
spørgsmål som striden om Sønderjyl
land, men der var en vis urokkelig soli
ditet over tidsskriftet. Man vidste, at
det ikke løb af sted med den første og
bedste politiske strømning eller histo
riske mode. Selv marxismens amokløb
på universiteterne i 1970’erne klarede
Historisk Tidsskrift ganske godt og
upåvirket. I dag har det 1500 abn. og
bliver regnet for det førende blad i hi
storiske kredse, selvom det efterhånd
en har fået konkurrence af blade som
det jyske “Historie” og “Fortid og
N utid”, der udgives af Dansk Histo
risk Fællesforening.

Historisk Tidsskrift er blevet kriti
seret for at bringe alt for mange alen
lange, kedelige artikler om middelalde
ren og for sene anmeldelser, og i det
hele taget for at være uaktuel. De nye
redaktører, dr.phil. Anders Monrad
Møller og lektor Carsten Due Nielsen,
forsvarer bladet mod kritikken, men
giver den inddirekte ret ved at frem
hæve, at de fremover vil bringe vurde
rende artikler om de nyeligt overståede
jubilæer om Christian IV og Stavns
båndets afskaffelse, og at anmeldelser
ne vil komme hurtigere. De to redak
tører understreger, at Historisk Tids
skrift ikke kan eller vil forsøge at være

nyhedsorienteret eller ligge under for
krav om samtidsaktualitet, men i høje
re grad analysere og bringe efterfølgen
de, dybdeborende analyser, derunder
også af forhold og emner i vor samtid.
Historisk Tidsskrift er værd at fejre
og interesserede kan rette henvendelse
til Københavns Univesitet (31 54 22
11), Historisk Institut.

Kilder:
Niels Clemmensen: “En forening bliver til.
Christian Molbeck og stiftelsen af Den danske
historiske Forening” i Historisk Tidsskrift, 1990.
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Præsterne og de
fremmede
Hvordan så oplysningstidens
præster i Danmark på “de frem
mede”, dvs. jøder, hedninger fra
oversøiske lande, negerslaver og
tyskere? Et svar giver kandidat
stipendiat, cand.phil. Michael
Bregnsbo med udgangspunkt i
en undersøgelse af en række
prædikener. De var i den be
handlede periode, 1775-1800, en
yderst vigtig nyhedskilde og
påvirkningskanal.

Da præsten Andreas Wöldike fra Hel
singør i 1789 var indbudt til at prædike
for kongefamilien, benyttede han lej
ligheden til at affyre følgende salut
mod jøderne:
“Ulykkelige nation! du søger, du
venter, du kalder, du beder; du beder
meget. Meget, uden ophør udbreder du
dine hænder. Men Herren agter ikke på
dit råb. Herren skjuler sit ansigt for
dig. Thi dine hænder er fulde af blod.
Fulde af det blod, som udløstes, da Je
sus af Nazareth blev naglet til korset....
Ulykkelige nation! Herren var dig nær,
Herren var at finde. Men da søgte du
han ikke”.

Stadig ramt af Guds vrede?

Michael Bregnsbo.
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Sådan så altså en dansk præst på jøder
ne for over 200 år siden. Han mente, at
de stadig var ramt af Guds vrede, fordi
de i sin tid ikke havde villet anerkende
Jesus som Guds søn, men tværtimod
korsfæstet ham. Derfor bønhørte Gud
dem ikke, og derfor var deres hænder
fulde af blod. Var en så tilsyneladende
uforsonlig holdning til jøder, ja til
fremmede i al almindelighed udbredt
blandt Danmarks præster?

De sidste 25 år af 1700-tallet var en
opbrudstid politisk, ideologisk og soci
alt, hvor der blev vendt op og ned på
nedarvede forestillinger. Her i oplys
ningstiden, vandt forskellige ideer om
frihed, lighed og broderskab frem. Al
le, uanset stand, klasse eller race og na
tionalitet havde fundamentale rettighe
der. Mest kendt er den franske revolu
tion, men også herhjemme fik disse
ideer betydning i praktisk politik ved
landboreformerne, hvor godsejernes
magt over fæstebønderne blev stækket.
Men nu de fremmede? Gjaldt op
lysningstidens ideer om frihed, tole
rance og rettigheder også dem? Og
hvordan så specielt Danmarks præster
på sagen? Hvad sagde de om det i de
res prædikener? Spørgsmålet er rele
vant, fordi prædikerne dengang var en
særdeles vigtig kanal til holdningsbear
bejdning af befolkningen, ligesom det
for befolkningen var en vigtig nyheds
kilde, faktisk ligeså vigtig som aviser,
radio og tv.

Jøderne
Vi vender tilbage til Wöldike om lidt.
Lad os først se på, hvad et par andre

præster mente om jøderne.
I en prædiken, udgivet 1781, sagde
hofpræst Christian Bastholm, at jøder
ne var falske, nederdrægtige og bedra
geriske. Han var dog så venlig omgåen
de at tilføje, at det kun gjaldt nogle jø
der, ligesåvel som der også fandtes
kristne med disse kedelige egenskaber.
Og i virkeligheden var det jo de krist
ne, der var skyld i, at jøderne var som
de var. Sådanne egenskaber fik man
nemlig, når man længe havde været ud
sat for undertrykkelse, fattigdom og
for foragt fra omgivelsernes side.
Hvis danskerne(!) havde været ude
for samme behandling ville de være
blevet ligesådan. Ganske vist var det
jøderne, der havde korsfæstet Kristus,
og som stadigvæk vægrede sig ved at
tro på ham. Men mon ikke danskerne
også ville have gjort sådan, hvis de hav
de været i jødernes sted. Danskerne var
jo kristeligt opdraget og havde derfor
ikke svært ved at komme til den rette
tro. Det var noget andet for jøderne. Så
vidt pastor Bastholm.

Jøde
Ved deres lange skæg og klædedragt
med lange gevandter skilte jødiske
mænd sig markant ud i gadebilledet.
Endnu i 1700-tallet var jøderne ude
lukket fra håndværks- og landbrugs
virksomhed samt fra uddannelsessyste
met og militæret. I løbet a f de sidste 20
år a f 1700-tallet og op til 1814 blev
disse diskriminerende bestemmelser ef
terhånden sløjfet. De fleste jøder boede
i København, i følge folketællingen
1787 var der ca. 1200 jøder her; det
svarer til ca. 1,3 % a f byens befolkning.
(Tegning a f Claus Ditlev Frizsch Kobberstiksamlingen).
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Det var derfor nyttigt, at der fandtes
jøder, ræsonnerede han, for når de
kristne så dem, fik de bevis for, at kri
stendommen var den rette religion og
blev derved styrket i troen.
Men Münter betragtede ikke jøder
ne som fjender. Det fremgår af en
prædiken i 1777, hvor han understre
gede, at jøderne var medborgere. Gan
ske vist var de forment adgang til visse
erhverv, men kristendommen forbød
de kristne på nogen måde at forfølge
dem eller udnytte deres mindre begun
stigede position.
Både Bastholm og Schønheyder
kom med hentydninger til nogle jøders
anløbne forretningsmetoder. Men beg
ge udtrykte forståelse for, at det hang
sammen med, at handel og pengeud
lånsvirksomhed var de eneste erhverv,
der stod åbne for jøder. Og de skar ik
ke jøderne over én kam.

Vildfarelse?
Når mange præster understregede, at
kritik a f jødernes religion ikke måtte
føre til diskrimination og forfølgelse,
var det måske ikke uden grund. Dette
stik fra København(t) viser nogle jøder

i lange gevandter. Jøderne angribes a f
borgere, men militæret griber ind.
(Fra Basedow: Elementarwercke - Det
kgl. Bibliotek).

Også Johan Christian Schønheyder,
præst ved Trinitatis kirke i København
kommenterede forholdet til jøderne i
sine prædikener. Det var rigtigt, at jø
derne havde korsfæstet Kristus, men
man kunne ikke klandre de nulevende
jøder for deres forfædres gerninger.
Han opfordrede til medlidenhed med
de nulevende jøder, fordi de var forag
tede, fattige, ikke havde uddannelse og
var udelukket fra mange erhverv og
derfor måtte ernære sig ved “nedrigt

ågeri”, men mest af alt dog fordi de ik
ke var kristne.
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Stakkels ikke-kristne
Sognepræst Balthasar Münter ved den
tyske St. Petri kirke i København sagde
i sin prædiken i julen i 1780, at den
kendsgerning, at det jødiske folk efter
mere end tusind år stadig var spredt
over hele verden var et bevis for, at Je
sus havde haft ret og jøderne taget fejl.

I øvrigt var det en udbredt opfattelse
blandt danske præster, at jødernes reli
gion beroede på en vildfarelse, men at
dette ikke måtte resultere i mishand
ling eller diskriminering. At kristne
præster i deres prædikener kritiserer
jødernes religion og kommer til den
konklusion, at kristendommen har ret
og jødedommen tager fejl, er der hver
ken noget overraskende eller fordæg
tigt ved. Det er jo nu engang det, der er
en kristen præsts opgave.
Wöldike syntes altså at være en
undtagelse, men var han nu også det? I
en prædiken, han holdt nogle år senere,
i 1799, viste han, at han ikke nærede
noget had mod jøder. Anledningen var,
at han skulle vie en kristen mand og en
jødisk kvinde. Han glædede sig indled
ningsvis over, at det ikke længere var

nødvendigt med en særlig tilladelse fra
myndighederne til et sådant ægteskab,
når blot eventuelle børn blev opdraget
i den lutherske tro.
Heller ikke Wöldike var antisemit.
Blot måtte også han som kristen præst
mene, at jødernes religion var falsk.
Men hans sprogbrug forekommer os i
dag at være "over stregen”. Noget an
det er, at nogle måske kan have opfattet
kritikken af jødedommen som udtryk
for eller måske ligefrem opfordring til
jødehad, men sådan var den ikke ment.

Søsætning a f et krigsskib i 1750’erne.
Da “Indfødsretten” løb a f stabelen i
1776, foregik det på lignende måde med præstelig medvirken! A t skibet
havde fået netop dette navn var et
vidnesbyrd om den store begejstring,
der var for indfødsretsloven. Denne
lov indeholdt en bestemmelse om, at

den aldrig måtte ophæves, og den gæl
der i princippet den dag i dag. Knap så
lang levetid fik skibet “Indfødsretten”.
Det forliste i 1783 på vej hjem fra de
danske besiddelser i Indien.
(Gouache a f C. Mogensen Rønneby Orlogsmuseet).
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Jødehad?
Når præsterne understregede, at kritik
ken af jødernes religion ikke gav ret til
forfølgelse og diskrimination af de jø
der, der levede i det danske samfund,
var der måske en grund til det. Selv om
præsterne opfordrede til tolerance, kan
det jo godt være, at der i befolkningen
fandtes andre holdninger. Et vidnes
byrd om det finder vi hos præsten Pe
der Paludan fra Tømmerup ved Ka
lundborg.
I en prædiken fra 1784 hed det, at
jøder og hedninger blev spottet og for
agtet, særlig blandt de laveste klasser af
befolkningen. Hvis der ikke fandtes lo
ve til at beskytte jøderne, ville de blive
udsat for forfølgelser.
Det var næppe heller uden grund, at
teologen Niels Drejer i en prædiken i
Bogense på Nordfyn i 1800 understre
gede, at jøder, hedninger og katolikker
også var vore næster, og derfor hver
ken måtte diskrimineres, forfølges eller
forhånes.

Folk fra oversøiske områder
Både jøde- og kristendom byggede dog
på de samme kulturelle og historiske
traditioner. Derved adskilte jøderne og
de kristne sig fra hedningerne. Hed
ninger var folk i lande uden for Euro
pa. Ganske vist havde Danmark de
vestindiske øer, Grønland og nogle
små besiddelser i Asien og Afrika, men
de lå langt væk, og det var de færreste
danskere, der nogensinde havde sat de
res ben her.
I en prædiken udgivet 1779 udtalte
den tidligere nævnte hofpræst Bast
holm, at også hedningerne havde Gud
draget omsorg for ved at udstyre dem
med fornuft og med samvittighed, så

42

Hofpræst Christian Bastholm
(17401819)
Hans prædiken fra 1781 om jøder kan
kun læses som et indlæg for tolerance
og ligestilling. Da der i 1813 udbrød en
litterær jødefejde (en debat om det ri
melige i jødernes ligestilling) var han
imidlertid at finde på modstandernes
side. Bastholms gensvar til sine kritike
re havde karakter a f et ynkeligt tilba
getog. (Det kgl. Bibliotek).

de var i stand til at skelne mellem godt
og ondt, mellem dyder og laster. Pastor
Schønheyder fortalte i en prædiken i
1778, hvor ulige de jordiske goder var
fordelt i verden.
Europa havde overflod, mange be
kvemmeligheder, videnskab og kunst,
grønlænderne manglede alt det; de
måtte nøjes med fattigdom og nøjsommelighed og havde “barnagtig for
stand”. Værre var det med tatarer
(d.v.s. asiater), afrikanere og de såkald
te vilde i Amerika - de levede nemlig
langt uslere og syntes kun at være hal
ve mennesker. Men også disse folkeslag
var mennesker og kunne engang med
tiden efter Guds bestemmelse komme
til oplysning, velstand og lyksalighed
både åndeligt og materielt. Selv om
hedningerne ikke kendte Kristus, var
de dog hverken i Bastholms eller
Schønheyders øjne uden håb.
Sidstnævntes nedladende holdning
afspejlede formodentlig bare hvordan
“man” så på folk i oversøiske områder
på den tid. Europæernes følelse af
overlegenhed over for andre folkeslag
er en gammel foreteelse. Dog skal det
bemærkes, at Schønheyder anså de
oversøiske folkeslag, deres primitivitet
til trods, for mennesker af samme væ
sen som europæerne.

Negerslaver
På ét punkt havde holdningen over for
folk i oversøiske områder konkret be
tydning, nemlig m.h.t. negerslaveri.
Sukkerplantagedriften på de dansk
vestindiske øer blev opretholdt ved
hjælp af negerslaver. I 1792 udstedte
den danske regering imidlertid en lov,
der forbød import af negerslaver fra og
med 1803. Regeringen ville indtil da
yde støtte til plantageejerne, så de kun

ne nå at forsyne sig med slaver, mens
tid var.
Selv om denne lov altså ingenlunde
afskaffede slaveriet, så er det dog
næsten det indtryk man får, når man
ser, hvad præsterne sagde i deres
prædikener. På kongens fødselsdag
1793 karakteriserede præsten Niels
Rudolph Suhr i Kalundborg Danmark
som "frihedens land”. Som eksempler
på det nævnte han, at der fandtes tryk
kefrihed, og at bondestavnsbåndet og
"den skændige negerslavehandel” var
ophævet. Selv om negeren nemlig hav
de anden hudfarve, var han ikke euro
pæeren ulig i væsen.
I en prædiken, udgivet år 1800, be
klagede den københavnske præst,
Claus Paveis, at der i en tid, hvor der
taltes så meget om demokrati og men
neskerettigheder, kunne være krige,
bondetrældom og negerhandel. Han
hudflettede de købmænd, der kun hav
de "øre for guldets klang”, og som
skrupelløst bortførte negre fra Afrika
til evig trældom. Endvidere blev
købmændene bebrejdet, at de på det
grusomste mishandlede slaverne, ja de
behandlede dem værre end dyr.
Men, sukkede Paveis, ønsket om at
give negrene en menneskeværdig til
værelse måtte altid vige for slavehand
lernes økonomiske interesser. Selv om
der var enighed om, at negrene også
var mennesker, var det kun slavehan
del, ikke slaveri som sådan, der stod
for skud. Derved var præsterne i over
ensstemmelse med officiel dansk poli
tik.
Sammenlighed med de fleste andre
lande på den tid var dette synspunkt
faktisk meget fremmeligt. Set med nu
tidens øjne er det dobbeltmoralsk.

Lastrummet på et slaveskib
Forholdene om bord på disse skibe var
frygtelige, og dødeligheden høj. Det
var disse transporter, der blev forbudt
fra og med 1803. Slaveriet som sådan
på de dansk-vestindiske øer vedblev at

bestå indtil 1848. Tegningen forestiller
det spanske slaveskib “Albanoz” og er
udført a f den engelske løjtnant Francis
Meinell, der var med til at opbringe
skibet.
( Orlogsmuseet).
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Jørgen Hees synspunkt går igen og
igen i prædikerne op igennem århun
dredet. Det blev også af andre præster
udtrykt i meget demonstrative vendin
ger, og brodden var klart rettet mod
tyskerne. Mange af dem var jo indkaldt
af kongen og havde ydet en meget for
tjenstfuld indsats for Danmark, og de
følte sig med rette sårede over den de
monstrative begejstring for det danske.
På den anden side havde mange dan
skere følt sig forbigåede ved stillings
besættelser og forlangte nu selv at
komme til.

Tyskerne
En gruppe fremmede, som der var
mange af i Danmark, var tyskerne.
Dels hørte det tysksprogede hertug
dømme Holsten og det delvis tysk
sprogede hertugdømme Slesvig med til
kongens lande, og dels var der traditi
on for, at den enevældige konge hente
de tyskere uden for riget til indflydel
sesrige poster som ministre og topem
bedsmænd. I løbet af 1700-tallet op
stod imidlertid en stigende national
selvbevidsthed blandt danskerne, vendt
mod dette “tyskeri”.
Et af resultaterne af denne nationale
opvågnen blev loven om indfødsretten
1776, i følge hvilken statslige embeder
fremover som hovedregel kun måtte
besættes med folk, der var født i staten.
Denne lov fik en begejstret modtagelse
blandt danskerne. Det var et udtryk
for denne begejstring, at flåden kaldte
et skib “Indfødsretten”, og da det blev
søsat i maj 1776 skete det ved en højti
delighed, hvor Holmens provst, Jørgen
Hee, talte og fik begejstringen til at sti
ge til nye højder.
Han citerede først skriftordet: “Lad
først børnene mættes, thi det er ikke
smukt at tage børnenes brød og kaste
det for små hunde”. Derefter sammen
lignede han kongen med en fader, der
sørgede godt for sine børn, undersåt
terne. Før i tiden var udlændinge ofte
blevet foretrukket på bekostning af
landets egne, men det var slut nu. Og
godt det samme, mente Hee, for der
var nemlig masser af velkvalificerede
danskere; det var ganske unødvendigt
at indkalde fremmede.
Selv om disse fremmede ikke blev
nævnt ved navn, var ingen i tvivl om, at
det var tyskerne, der sigtedes til, og
heller ikke tyskerne selv var i tvivl.
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Fædrelandskærlighed

Andreas Peter Bernstorff (1735-97)
Ikke alle var begejstrede for indfødsretsloven. Andreas Peter Bernstorff
var født i Tyskland, men gik i den
danske konges tjeneste. 1773-80 og fra
1784 til sin død var han udenrigsmini
ster. A f et a f hans breve fremgår det,
at han følte sig personlig såret over
provst Hees demonstrative glæder over
indfødsretten. (Detkgl. Bibliotek).

Også blandt præsterne var der indvan
drede tyskere. Den tidligere nævnte
pastor Balthasar Münter var således fra
Lübeck. I 1786 prædikede han om
fædrelandskærlighed og sagde, at et
fædreland var det land, hvor man var
født eller havde taget varigt ophold og
levede lykkeligt. Denne fædrelands
kærlighed måtte imidlertid ikke udarte
sig til stolthed, misundelse, skadefryd,
bagtalelse og mistro overfor andre.
Dette ville nemlig ikke være sand
fædrelandskærlighed, men uværdigt
for både folket og landet.
For Münter kunne således både
indfødte og indvandrede nære kærlig
hed til fædrelandet, der havde plads til
begge grupper.
Men andre præster så anderledes på
den sag. I år 1800 holdet den unge ka
pellan Peter Thonboe i Købelev på
Lolland en prædiken om fædrelands
kærlighed. Her var grænserne for,
hvem der kunne nære kærlighed til
fædrelandet langt snævrere. I følge
Thonboe var det slægtsskab, der knyt
tede indbyggerne i et fædreland sam
men: At man var født i samme land,

talte samme sprog, havde samme skik
ke, samme øvrighed og samme love.
Efter Thonboes begreber var der
altså - modsat Münter - ikke plads til
tilvandrede og folk med andet moders
mål end dansk.

Vi har set en række synspunkter om
fremmede, som den danske befolkning
via prædikestolene, datidens store mas
semedium, blev præsenteret for. O p

lysningstidens ideer om rettigheder,
der gjaldt for alle mennesker, var mere
eller mindre slået igennem i præstekredse, når det gjaldt jøder og folk i
oversøiske lande, herunder negerslaver.
Samtidig var der imidlertid opstået en

Det indre a f St. Mariæ kirke i Helsingør
Pastor Andreas Wöldike (1752-1836)
er omtalt flere gange i artiklen. Des
værre findes intet billede a f ham. I ste

det ser vi her hans prædikestol i Hel
singør, hvor han var præst 1787-89. Fra
landets præ dike stole blev ikke blot
evangeliet forkyndt; også tidens nye

tanker og ideer (feks. om synet på
fremmede i ind- og udland) blev herfra
formidlet videre til befolkningen. (Det
kgl. Bibliotek.

Hvorfor?
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dansk national selvbevidsthed med
stærk brod mod tyskerne. Hvorfor var
det sådan?
Jøderne var et lille mindretal, de fle
ste levede fattigt, isoleret og ikke
særligt misundelsesværdigt, set med
den øvrige befolknings øjne; men deres
virksomhed som pengeudlånere gjorde
dem dog upopulære i visse kredse.
Folk i oversøiske områder var det kun
de færreste danskere, der havde noget
personligt kendskab til, men plantage
drift ved hjælp af negerslaver spillede
en rolle for landets økonomi.
Tyskere traf man derimod mange af
i København - og på indflydelsesrige
poster i regering, centraladministration
og ved hoffet samt inden for hæren, i
handels-, ånds- og kulturlivet. De var
altså i høj grad synlige, og mange dan
skere følte sig frustrerede over den fa
vorisering, der blev dem til del. Derfor
var modviljen mod dem så stærk. De
res dygtighed og utvivlsomme fortjenstfuldheder ufortalt.

Reaktionen?
Hvordan menighederne har reageret på
de tanker, de hørte fra prædikestolen,
ved vi ikke. Det fremgik dog af en af
Peder Paludans prædikerne, at der i be
folkningen var et udtalt jødehad. Alli
gevel kan man i de præsteholdninger,
vi har mødt, finde kimen til den udvik
ling, der fulgte.
Jøderne fik ved kgl. anordning af
29. marts 1814 omtrent fuld ligestilling
med den øvrige befolkning og blev
med tiden mere og mere integreret.
Derimod stod plantageejerinteresser i
vejen for ophævelsen af negerslaveriet.
Det blev først ophævet så sent som i
1848. Modviljen mod tyskerne var i
første omgang kun rettet mod tyskere
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udefra, ikke mod tysksprogede med
borgere fra Holsten og Slesvig.
Men efterhånden som fælles sprog
blev anset for en betingelse for natio
nalt fællesskab blev modviljen mod ty
skere også udstrakt til disse. Dette end
te i de slesvigske krige, tre-årskrigen
1848-50 og krigen 1864 med tabet af
Sønderjylland til følge.

Nordisk samfølelse

Balthasar Münter (1735-93)
var født i Lübeck og havde virket som
præst forskellige steder i Tyskland, da
han 1766 blev præst ved St. Petri kirke
i København. Hans ry som prædikant
levede længe videre: Da der i 1813 ud
brød jødeuro i København blev en a f
hans prædikener fra 1777 om tolerance
over for jøderne fundet frem, oversat
til dansk og udgivet i hab om, at det
kunne være med til at dæmpe gemyt
terne. (Det kgl. Bibliotek).

Den stigende nationalbevidsthed førte
til uvilje mod det tyske, men førte også
til øget nordisk samfølelse. Således be
gyndte man nu at se med blidere øjne
på den gamle arvefjende Sverige, og i
1794 blev der endda sluttet en forsvar
salliance med dette land.
Kort tid efter nævnte pastor Andre
as Wöldike i en prædiken Sverige som
det “særdeles agtbare broderland'’, og
Wöldike kritiserede det “dumme nati
onalhad”, der igennem århundreder
havde ført til så mange krige mellem de
to stater. Han betragtede Danmark,
Norge og Sverige som “trillingeriger”
og ønskede sig, at de aldrig mere måtte
adskilles, men “fra nu og evig, evig el
ske hverandre!”.

Kilder
Trykte prædikener og taler af de i artiklen nævn
te præster (findes på Det kongelige Bibliotek);
Bent Blüdnikow og Harald Jørgensen (red).: In
den for murene. Jødisk liv i Danmark 16841984, 1984; Ole Feldbæk: Den lange fred 17001800, bd. 9 af Politikens og Gyldendals Dan
markshistorie, Kbh. 1990; Ole Feldbæk og Ole
Justesen: Kolonierne i Asien og Afrika, Kbh.
1980; Ove Hornby: Kolonierne i Vestindien,
Kbh. 1980.

Den danske bastille
Ved den fortsatte restaurering af
Kastellet er dele af det gamle
Statsfængsel overgået til brug
for Kastelskirken. Men endnu
står kompleksets lave midter
bygning - som minde om en tid,
hvor man talte om “Den danske
Bastille”. Lektor i retshistorie,
Ph. D. Peter A. Henriksen, har
fotograferet bygningen og for
tæller her dens historie.

Går man på en spadseretur i Køben
havn gennem Kastellet og på voldene
dér, får man et godt indtryk af bevarel
se og vedligeholdelse af historiske byg
ningsværker. Kastellet i København,
hvis historiske navn er “Citadellet Fre
derikshavn”, er bygget af en hidkaldt
hollandsk ingeniør, Henrik Rüse. H o
vedindgangen, som kaldes Kongepor
ten, prydes på landsiden af en buste af
Frederik II, som var bygherren, og un
der busten står årstallet 1663.
Bygningsværket, der har undergået
mange ændringer, og senest delvise til
bageændringer under den fortsatte sa
nering, er en magtfuld illustration af
den tidlige enevælde og arkitektonisk
det ældste vidnesbyrd om den smags
ændring, der fra midten af det 17. år
hundrede gjorde sig gældende i Neder
landene: Overgangen fra renæssance til
barokklassicisme.
Efter at Frederik III havde anlagt
Kastellet som en hjørnesten i Køben
havns befæstning, påtænkte han også at
opføre et slot med tilhørende kirke,
hvor han kunne trække sig tilbage, hvis
der skulle opstå uoverensstemmelser
mellem ham og befolkningen. I hoved
staden var man nemlig misfornøjet
med, at kongen ikke havde indfriet alle
de løfter, han havde givet København

som tak for byens hjælp til indførelsen
af enevoldsmagten i 1660. Slotsplanen
blev aldrig til noget; men i 1704 opfør
tes Kastelskirken af hans sønnesøn
Frederik IV.

Statsfængsel
Går man ind i den - restaurerede - kir
ke, kommer man ind i et smukt og ren
linet rum. I sidevæggen modsat de sto
re ruder ud mod kirkepladsen kan man
i murværket se en række mindre huller.
På den anden side af hullerne og sam
menbygget med kirken ligger det i
1725 opførte Statsfængsel.
Siden Kastellets første bebyggelse
havde der været indrettet arrester til
særlig prominente fanger, de såkaldte
statsfanger, der havde gjort sig skyldige
i statsforbrydelser.
Strømmen af fanger blev imidlertid
med årene så stærk, at man ikke kunne
nøjes med de hidtidige anbringelses
muligheder. Derfor byggedes i 1725
“Arresthuset bag kirken”, dvs. det blev
bygget klods op ad kirken, og således
at man fra arrestbygningen gennem de
nævnte huller kunne følge gudstjene
sten.
I et “Reglement, hvorefter vagterne i
Kastellet sig have at rette” fra 1727,
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1726 blev han atter pågrebet, og denne
gang førtes han som straffefange til
Kastellet, hvor han forblev til 1758, da
han døde 70 år gammel.
På grund af flere flugtforsøg blev
han spærret inde i et egetræsbur, som
var opstillet i fængselscellen. Her var
det i adskillige år en forlystelse for
københavnerne at besøge ham, under
holde sig med ham og se alle hans tam
me mus. Under tiden fik han besøg af
sin svenskfødte kone, der opførte sig
hysterisk og derfor i en kort tid blev
indsat i en anden celle, før hun blev
sendt hjem til Sverige.

Livlægen Struensee
Den mest kendte statsfange, der har
siddet i Arresthuset i Kastellet, er vel
livlægen Johann Friedrich Struensee.

hedder det bl.a.: Når der bliver prædiket i kirken, skal officeren sørge for, at
arrestdørene åbnes af stokmesteren,...
og hver ved sit hul høre prædikenen.
Forinden værelserne åbnes, skal office
ren erindre stokmesteren om flittigt at
efterse de huller, der fører ind fra kir
ken, og straks efter endt gudstjeneste
lukke igen hver arrestant inde i sit
kammer”.
Statsfængslet i Kastellet står stadig
som en en-etages midterbygning, flan
keret af 2 to-etages sidepavilloner med
facade mod en mindre gårdsplads i en
af bastionerne. Over indgangen i mid
terbygningen ser man Frederik IV’s
navnetræk og årstallet 1725. Pavillo
nerne rager noget ud over kirkens
gavlvægge, og som følge af sammen
bygningen findes der kun vinduer ud
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mod bastionen.
Træder man inden for, ser man
straks den første tunge celledør og
længere inde flere celler og hullerne i
væggen ind mod kirken.

Norcross i buret
En af de første fanger i Statsfængslet i
Kastellet var den engelske - men i
svensk tjeneste stående - kaperkaptajn
John Norcross. Norcross iværksatte
flere dristige forsøg på at bortføre
kronprinsen, den senere Christian VI,
til Sverige. Efter et af de mislykkede
forsøg på, forklædt som fisker, at be
mægtige sig kronprinsen, når denne
red sin morgentur ad Strandvejen mod
Charlottenlund, blev Norcross arreste
ret af Tordenskjold, men undslap. I

Grundet sit særlige forhold til kongen,
Christian VII, og ikke mindst til dron
ningen opnåede han i en kort periode
en altdominerende indflydelse på stats
styret og gennemførte i 1771 et regu
lært statskup, hvorved han tiltog sig
diktatorisk magt. Modkuppet iværk
sattes i januar 1772, og Struensee blev
hensat som lænket statsfange i Arrest
huset. Efter forhør og dom for sit for
hold til enevoldsmagten og til dronnin
gen, blev han henrettet i april 1772,
altså efter tre måneders arrest.
“Den danske Bastille” blev Kastellet
- og især dets fængsel kaldt under den
sene enevælde, og det var i sig selv far
ligt at sige dette offentligt. Statsfanger
var som sagt betegnelsen for de indsat
te; i dag må vi vel kalde dem politiske
fanger.

Dr. Dampe
Blandt statsfangerne i det 19. århun
drede var den bedst kendte viden
skabsmanden og politikeren Jacob Ja
cobsen Dampe, der i Frederik VII’s tid
optrådte som politisk agitator og refor
mator med en plan om sammenkaldel
se af en nationalforsamling. Han tilta
les i 1820 for højforrædderi og maje
stætsforbrydelse og dømtes til døden,
men blev benådet til fængsel på livstid.
Fra 1821 til 1826 sad han i Arresthuset
i Kastellet, hvorefter han blev sendt til
Christiansø. Han blev løsladt i 1848
som følge af en udstedt amnesti for po
litisk domfældte .
I 1869 blev den sidste statsfange løs
ladt fra Arresthuset i Kastellet, men in
den da havde en lang række af danske
embedsmænd og nogle udlændinge til
bragt kortere eller længere tid i Stats
fængslet; en del afgik ved døden i
fængslet.
Under den tyske besættelse 1940-45,
hvor tyskerne havde hovedkvarter i
Kastellet, blev Arresthuset atter en
slags Statsfængsel, og efter befrielsen
måtte de gamle arrester fortsat benyt
tes en tid til krigsforbrydere.
Under den igangværende sanering af
Kastellet er såvel den sydlige som den
nordlige pavillon af Arresthuset
overgået til brug for Kastelskirken,
som menighedsrum og kontorer. Kun
den lave midterbygning, hvor bl.a.
Struensees og Norcross’ celler findes,
er bevaret som minde om fængselsperi
oden.
Kilder
Herluf Krabbe, Kastellet gennem 300 år, Køben
havn 1964. Victor Krohn, Kastellet Frederiks
havns Fængselshistorie gennem 250 Aar, Eget
tryk, København 1926.
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Blå og hvide riddere
De danske ridderordenersstatutter
I Rigsarkivet befinder der sig
nogle pragtfuldt udsmykkede
håndskrifter fra slutningen af
1600-tallet: De danske Ridder
ordeners statutter. Arkivar i
Rigsarkivet Nils G. Bartholdy
beretter med statutterne som
baggrund om de tegn, der stadig
i vore dage er den højeste ud
mærkelse, staten kan vise tildele
borgere.
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Det danske ordensvæsen har rødder
tilbage til middelalderen. Christian I
indstiftede det broderskab, der senere
kom til at hedde Elefantordenen. O r
denstegnet, "selskabet”, var en gengi
velse af Jomfru Maria og Barnet og en
medaljon med Kristi tre nagler, der
hang i en kæde af elefanter med tårn på
ryggen. Elefanten symboliserer kysk
hed og opofrelse og forbindes med re
ligiøse og heroiske forestillinger. Den
brandenburgske Svaneorden var det
umiddelbare forbillede.
Den danske orden var en realitet fra
1450’ernes slutning. I fundatsen fra
1464 for ordenskapellet i Roskilde
domkirke bestemmes det, at "selska
bet” ved en ridders død skal sendes til
bage til kongens kapellan, og i et pave
brev fra 1474 nævnes riddernes pligt til
at sende deres våbenskjolde til kapellet.
Visse ridderordener i udlandet havde
allerede på den tid særlige statutter.
Men samlede bestemmelser for den
danske konges orden kendes ikke.
På reformationstiden forsvandt or
denen på grund af sit katolske præg,
men Frederik II tog den i brug igen, nu
med elefanten som det egentlige or

denstegn i stedet for Jomfru Maria og
naglerne. Den blev båret i en alminde
lig guldkæde og senere i et blåt bånd
om halsen. Elefanten blev et sindbille
de på Danmark og kongehuset.

Ordensregler
Den store fornyer af ordensvæsenet
var dog Christian V, der videreførte
Elefantordenen ogi 1671 indstiftede
Dannebrogordenen. Initiativtageren til
den nye orden var uden tvivl Griffenfeld.
Ligesom andre sider af stats- og
samfundslivet skulle også ridderorde
nerne have skrevne regler.
Elefantordenen fik statutter i 1679
og begge ordener i 1691. Adskillige be
stemmelser gik igen i de reviderede or
densstatutter af 1. december 1693, der
havde grundlæggende betydning med
hensyn til optagelseskriterier, højtids
dage, ceremonier, insigniers og ordens
dragters udseende, riddernes pligter,
skjoldene i ridderkapellet og ridder
bøgerne m.m.
De originale eksemplarer af 1693statutterne for de to ridderordener blev

udfærdiget på pergament i både danske
og latinske versioner og beseglet med
de særlige ordenssegl. Foruden den sir
ligt skrevne tekst rummer de statelige
protokoller en række fornemt udførte
tegninger i farver af ordenstegnene
m.m. I overensstemmelse med statut
ternes sidste paragraf befinder bindene
sig i Rigsarkivet, hvor også de ældre
statutter ligger. Statutterne af 1693 blev
trykt og forsynet med kobberstik, og
hver ridder fik et beseglet eksemplar
sammen med ordenstegnet. Begge dele
skulle afleveres igen, når den pågæl
dende var død.

Formålet med ordener
Af statutternes indledninger fremgår
det, hvad der er ordenernes formål. I
Elefantordenens hedder det, “at saasom de Gamle meget fornufteligen al
tid have været betænkt paa, hvorledis
de kunne belønnis, som deris Dyd og
Mandighed frem for andre merckelig
loed siune, og der over have indrettet
adskillige Ære-Trapper, paa hvilke en
hver efter sin Fortieniste skulde op
højes; Da bør Ridder-Ordenen med
aid Billighed at have sit Stæd paa den
fornemmeste der af, eftersom der ved
Dydens Exempel sættis en hver klarligen for Øyne, og mand ved det udvortis Tegn kand see og kiende, at den,
som i saa maader er bleven eragtet vær
dig, udi store Herrers og kronede H o
veders Omgængelse at antagis, maa
sligt ej uden høje og berømmelige Aarsager have fortient; Andre derved ogsaa opmuntris til at træde i saadannis
Fodspor, og naar de see Belønningen

DannebroQprdenens kors med taffel
slebne diamanter i statutterne fra 1691.
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for Øjnene, at løbe med saa meget dis
større Iver paa Banen, som de veed, at
Belønningen er dennem vis, naar de
have opnaaet Maalet; Foruden at store
Herrer og kronede Hoveder imellem
sig selv indbyrdis, den Eene til fortroelig Enighed og oprigtig Venskab ved
dette Middel til den Anden forbindis”.
I Dannebrogordenens statutter legi
timeres legenden om den himmelfaldne
Dannebrogsfane under korstoget til
Estland i 1219, og det fastslås officielt,
at der er tale om en genoprettelse af en
ridderorden fra Valdemar Sejrs tid.
Denne helt uholdbare påstand var i
1676 blevet fremsat i et tendentiøst, la
tinsk skrift af lægen Thomas Bartholin,
der var en ven af Griffenfeld. Ordens
tegnet var et udadbuet hvidt kors med
røde kanter svarende til Dannebrogs
mærket i flaget og kongens våben.
Symbolhistorisk er der en forbin
delse til det portugisiske Christuskors, der var knyttet til en mirakuløs
himmelvision i forbindelse med et
korstog mod maurerne.
Hvad angår statutternes ordlyd,
havde man i vid udstrækning ladet sig
inspirere af udenlandske forhold. Ad
skillige passager er næsten ordret taget
fra de trykte artikler for Den gyldne
Vlies’ Orden (se Siden Saxo 1990, nr. 2)
(Habsburg, Spanien), Helligåndsorde
nen og St. Michaelsordenen (Frankrig)
og Hosebåndsordenen (England).

Kongevåbenet i våbentelt på titelbla
det til den latinske version a f Danne
brogordenens statutter. Øverst i skyer
ne holder to engle et skriftbånd med
Christian V 3s valgsprog“med fromhed
og retfærdighed”.
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Hvem der hænges ordener
på....
Medlemstallet var begrænset til 30
mænd for Elefantordenens vedkom
mende og 50 for Dannebrogordenens,
ordensherren og hans sønner dog und
taget, og de ordinære riddere skulle
være over hhv. 30 og 25 år gamle. Kon
gens højeste ministre og officerer og
andre personer, der i forvejen var rid
dere af Dannebrog, kunne blive elefan
triddere, hvis de var protestanter.
Rangspersoner og andre adelige kunne
blive dannebrogsriddere. En ridder
kunne miste sin orden, hvis han begik
en vanærende handling. Indbyrdes
fordragelighed skulle råde mellem rid
derne, og middelalderlige æresbegreber
var foreskrevet, hvis en ridder i frem
med krigstjeneste blev taget til fange.
Men loyaliteten gjaldt først og
fremmest kongen. Ridderne, der prin
cipielt skulle bære deres ordenstegn
daglig, måtte ubetinget respektere og
forsvare den enevældige kongemagt og
kunne ikke uden videre gå i uden
landsk tjeneste. Ved udnævnelse til ele
fantridder måtte vedkommende af
lægge Dannebrogordenen. Udenland
ske ordener kunne ikke bæres i kon
gens riger og lande, og kongens sam
tykke krævedes for at kunne modtage
dem.

Første side a f Elefantordenens statutter,
latinsk version. Bag Christian V ’s kro
nede monogram ses Frederiksborg slots

to sidefløje. I kirkefløjen til venstre
blev ordenskapellet indrettet.

Kors og bånd og stjerner
Ordenstegnene både beskrives og afbildes i statutterne. De omhyggeligt
udførte tegninger var og er delvis sta
dig normgivende for, hvordan insigni
erne skal se ud. De er de ældste auten
tiske, der findes, bortset fra ordensher
rens eksemplarer på Rosenborg. Ele
fanten er “af puurt Guld, hvis émaille-
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ret, havendis et Vagt-Taarn paa Ryg
gen, og en Morian med en Piil i Haan
den, siddendis neden for Taarnet paa
Halsen, og paa Siden et Kaars af Dia
manter”. Den bæres i et blåt bånd over
venstre skulder.
Denne bæremåde var en følge af, at
elefanten hidtil var blevet båret om
halsen med hovedet vendt mod ridde
rens hjerteside. Båret i skærf måtte ele
fanten nødvendigvis glide ned på højre
hofte, så den ikke vendte bagdelen
fremad. Den blå farve har Elefantorde
nen tilfælles med andre fornemme rid
derordener. Bryststjernen, som blev et
fast tilbehør til ridderens daglige på
klædning, var broderet.
Elefantordenens otteoddede stjerne
var utvivlsomt inspireret af den form,
der kunne iagttages i en til Hosebånds
ordenen hørende stjerne i stor størrelse
på Rosenborg fra Christian V’s tid.
Dannebrogskorset i midten skal sik
kert udtrykke, at Dannebrogordenen
er indeholdt i Elefantordenen svarende
til optagelseskriteriet.

“Mellem elefanters næser og
rumper”

Stor broderet ordensstjerne hørende til
den engelske Hosebandsorden, Rosenborg. Den var forbillede for udform-
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ningen a f Elefantordenens stjerne,
Foto: Nationalmuseet,

Som noget nyt gives der bestemmelser
om ordenskæder. Elefantordenens be
står skiftevis af elefanter og tårne “Imellem tvende Elefanters Næser,
som vende mod hinanden, hænger et
Vagt-Taarn, saa ogsaa imellem tvende
Elefanters Rumper, som og vende mod
hin anden”.
Ordenskæde havde ikke været an
vendt siden den katolske tid. Elefant
ordenens er i princippet formet som
den, der brugtes før reformationen og
derfor udslag af en antikvarisk interes
se, idet man dengang kun kendte den
gamle kæde fra udenlandske trykte

værker om heraldik og ordensvæsen.
Dannebrogskorset var et enkelt
hvid- og rødemaljeret kors “besat midt
paa med et Kaars af Fiorten Tafelsteene”, d.v.s. diamanter med få facetter.
Flagfarverne går igen i ordensbåndet,
der bæres over højre skulder. I Danne-

Hosebåndsordenens insignier, dragter
m.m. Kobberstik i Elias Ashmoles værk
fra 1672 om den engelske orden. Kap
perne og hatten nederst til højre lå til
grund for tegningerne a f ordensdragten

i Elefantordenens statutter fra 1691.
Elefantordenens insignier er i 1693statutterne placeret på samme måde
som kæden og ordenstegnet nederst til
venstre. Foto: Det kgl. Bibliotek.
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Udsnit a f Elefantordenens kæde med
ordenstegnet samt kæden i dens helhed.

“D ”på elefanterne i kæden star for
Danmark.

brogordenens bryststjerne er Christian
V betegnet som “RE-STI-TV-TOR”,
genopretter, og i kæden sidder mellem
korsene skiftevis kongens monogram
og et kronet “W ” for den fiktive or
densindstifter Valdemar Sejr.
Ordenstegnene og Elefantordenens
kæde måtte ikke forandres, sælges,
bortgives, lånes ud eller pantsættes,
men skulle forblive hos ridderne “i go
ed Forvaring”, så længe de levede, og
derefter afleveres igen. Ordenstegnet er
udtryk for tillid og forventning, ikke
en gave. Kongen skulle kunne genan
vende de kostbare insignier. Alle gamle
ordener har afleveringspligt. Danne
brogordenens kæde måtte ridderen
selv anskaffe.

Ridderens påklædning
Det gjaldt også de pragtfulde ordens
dragter, der var foreskrevet til ceremo
niel brug. Inspirationen hertil havde
man fået fra England, hvor der var lang
tradition for højtidelige ordensceremo
nier. Den engelske heraldiker Elias
Ashmole, som korresponderede med
Griffenfeld om ordensvæsen, havde i
1672 dediceret sit store værk om Hose
båndsordenen - “The Institution, Laws
and Ceremonies of the most Noble
Order of the Garter” - til Christian V
og den engelske konge Karl II.
Et kobberstik heri var forbilledet
for tegninger af den danske kappe og
hat i statutterne fra 1691.1 statutterne
fra 1693 blev dragterne nøje beskrevet i
teksten, og gengivelser, der fyldte en
hel side, gav et godt indtryk af den
pragt, som ridderværdigheden var for
bundet med. Man valgte sikkert be
vidst den ældre spanske mode for at
støtte påstanden om ordenernes høje
ælde.
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Satin, atlask, silke, fløjl, guldbrode
rier, kniplinger, strudsefjer m.m. var
materialerne i de pompøse dragter,
hvortil der hørte kappe - karmoisinrød
for elefantriddere, aurorafarvet for
dannebrogsriddere - med slæb og stor
hat. På kappen sad en sølvbroderet or
densstjerne i dobbelt størrelse, og på
skuldrene lå ordenskæden. Kongens
ordensdragt var prægtigere end hans
ridderes.

Ordensfester
I følge Elefantordenens statutter skulle
der hvert år 3. pinsedag finde en or
denshøjtidelighed sted på Frederiks
borg, hvor ridderne i ordensdragter og
kongen under en rød fløjlshimmel
båret af kammerherrer og ledsaget af
dannebrogsriddere og drabantgarden
skulle gå i procession til slotskirken.
Her var der på galleriet indrettet et or
denskapel med særlige taburetter for
hver enkelt ridder på hver side af kon
gens trone. I forbindelse med en guds
tjeneste skulle der holdes tale til or
densherrens ære og ordenens berøm
melse. Bagefter skulle kongen og rid
derne sidde til taffels iført deres or
densdragter.
Et sådant ceremonielt ordenskapi
tel, der kendtes fra udlandet, gennem
førtes imidlertid kun én gang, nemlig
den 4. juli 1694. Søhelten Niels Juel var
blandt deltagerne, og geheimeråd
Marcus Gjøe holdt en tale, hvori han
helt uden forbindelse med virkelighe
den førte Elefantordenen tilbage til
1100-tallet og gjorde Knud VI til dens
ophavsmand. Den fornemste orden
skulle jo gerne være lidt ældre end

Christian V i Elefantordenens dragt.
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Dannebrogordenen fra “1219”.
Den følgende dag kreeredes nye
elefantriddere i kapellet efter et om
stændeligt ceremoniel. Ridderne af
Dannebrog, hvis højtidelighed statut
terne henlagde til København uden, at
de blev realiseret i Christian V’s tid,
deltog i Elefantordenens højtid “udi
deris ordinarie Klæder med OrdensKieden”. Begge ordeners statutter fo
reskrev, at ridderne skulle bære kæden
på denne måde på særlige dage, elefant
riddere 3. juledag, 3. påskedag og or
densherrens fødselsdag, dannebrogs
riddere 3. pinsedag, St. Laurentii dag
(hvor Valdemar Sejr havde slået de
første til riddere) og 3. juledag.
Der er ikke bevaret ordensdragter
fra den første tid, men der findes en
kelte fra 1800-tallet. Frederik VI gen-

oplivede ordensfesterne i årene efter
sin tronbestigelse, men de blev holdt
på Rosenborg. I øvrigt blev ordens
dragter båret ved salvingerne i 1747,
1815 og 1840.

Våbenerne i Frederiksborg
slotskirke
Ordenskapellets indretning i Frederiks
borg slotskirke var ingen tilfældighed.
Christian V var i 1671 blevet salvet i
kirken. Salvingsakten betonede den ar
velige kongemagts guddommelige ka
rakter, og i slotskirken skulle riddernes
afhængighed af monarken manifestere
sig på synlig måde ved ophængning af
deres skjolde med kongens eget våben
som samlende midtpunkt.
Derfor bestemmer begge ordeners

statutter, at en ridder skal “levere til
Ordens-Secretereren sit Vaaben, afma
let med sine rette Farver og hosføyede
Tancke-Sprog, eller Symbolum, som
siden paa en Plade...skal afmalis” og
ophænges til hans ære i slotskirken, for
elefantriddernes vedkommende “over
hans Stade”. Hvis en ridder “vorder
forskudt af Ordenen, da skal hans
Vaaben borttagis”. En afdød ridders
våben blev nedtaget, men ophængt et
andet sted i kirken.
Senere har man hængt så mange
skjolde op på kirkens galleri, som dette
kan rumme. Våbenerne blev også malet
i særlige protokoller, der fvar anlagt i
1690. Disse ridderbøger blev reddet
begge gange, da Christiansborg brænd
te, og befinder sig nu i en ubrudt ræk
ke til nutiden i Ordenskapitlet på
Amalienborg.

Kongens eget våbenskjold
Kongens eget våbenskjold hang inde i
et kuplet, hermelinsforet trontelt, der
var opstillet dér, hvor Compeniusorglet nu står. Under våbenet omhængt af
de to ordenskæder stod den forgyldte
tronstol med ben som elefantsnabler,
som i dag findes på Rosenborg. Tronteltet eller -baldakinen er ligesom kro
nen et suverænitetssymbol med rødder
langt tilbage i tiden og blev med for
kærlighed brugt af de danske konger
som tilbehør til kongevåbenet. På or
densstatutternes titelblad ses det kon
gelige våben i et imposant våbentelt
svarende til tronteltet.

Elefantordenen, ordenstegn i band og
bryststjerne. “Bid ridder” blev beteg
nelsen for en elefantridder.
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Da den første konge af Preussen,
Friedrich I, i 1701 skulle vælge konge
lige attributter til sit våben, blev han
inspireret af det danske våbentelt, som
han kendte fra det eksemplar af statut
terne, han havde modtaget i sin egen
skab af elefantridder. Hans forfædres
Svaneorden havde i sin tid påvirket
Christian I og dronning Dorothea, da
de indstiftede deres orden. N u tog hohenzollerne kongen af Danmarks
våben som forbillede.
Af de trykte ordensstatutter frem
går det, at det prægtige titelblad skyl
des Lambert van Haven. Gengivelsen
af Christian V i ordensdragt bygger på
et maleri af Jacob d’Agar, der også ma
lede herren i Dannebrogordenens
dragt. Kobberstikkene er udført af
Hubert Schaten. De kolorerede afbild
ninger i de originale håndskrevne og
håndmalede statutter, hvor alle tegnin
ger forekommer både i den danske og
den latinske version for begge ordeners
vedkommende, stammer næppe fra de
nævnte kunstneres egne hænder.
De kan være kopieret af kongens
våbenmaler Herman von Ham, der
malede i ridderbøgerne fra 1690 til sin
død i 1713. Ordenssekretæren Vincens
Lerche koordinerede arbejdet med
statutterne, ordenskapellet og
våbenskjoldene. Grunden blev lagt til
traditioner, som endnu i dag præger
kulturen i kongeriget Danmark.
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Dannebrogordenen, korset i bånd og
bryststjerne med “Re stitutor” (genop
retter) i korsarmene. En dannebrogs
ridder blev kaldt “hvid ridder”.

Alle fotos fra ordensstatutterne: Tage
Ludvigsen, Rigsarkivet.
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Dannebrogordenens dragt. Det anta
ges, at ansigtet er overkammerjunker
Adam Levin Knuths.
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