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Siden Saxo
et er i disse
dage omtrent
10 år siden,
det første nummer af
Siden Saxo udkom.
Naturligt nok inde
holdt nummeret en
artikel om Saxo og
Gesta Danorum, og
derfor benyttes jubi
læet til at bringe en
artikel om de “gesta
danorum”-skildringer,
der skulle fortælle om
tiden siden Saxo. Leon
Jespersen forklarer,
hvorfor de blev skre
vet af nederlandske
filologer for et inter
nationalt publikum.
Hver årgang har de
senere år rummet et
temahæfte foruden de
sædvanlige numre.
Jubilæumshæftet er
derfor en blanding af
begge dele, og temaet
er"Syg eller rask".
Gerda Bonderup for
tæller om frygten for
cølibatet og tilsæt
ningsstoffer omkr.
1800; Ulla Kjær om

D

1800-tallets karan
tænestationer og Seba
stian Olden-Jørgensen
om den tidligste ana
tomiundervisning i
Danmark. Det gik bl.a.
ud over en æglæggen
de hane.
De baltiske stater og
Rusland er rykket
nærmere på Danmark
med Sovjet-statens
opløsning. En russisk
historiker og journa
list har skrevet om en
dansk-russisk sørøver i
1500-tallet.
Der eksperimenteres
i disse år med den
historiske fremstilling.
Niels Lund har dra
matiseret historien om
mordet på ærkebispen
af Canterbury.
Endelig beskrives for
første gang af en fag
historiker, Thomas
Pedersen, den største
militæroperation på
dansk område nogen
sinde: Værnemagtens
rømning i 1945.

år

Siden Saxo
og Danmark i

-TALLET

Leon M. T.Jespersen
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Med Saxos krønike kunne de danske
konger fortæller udlandet om dansk
historie og danernes pragtfulde be
drifter - for værket var skevet på latin.
Men omkring 1600 var det ikke læn
gere nok at kunne fortælle om helte
gerningerne frem til ca. 1200, hvor
Saxo sluttede. Så i 1600-tallet udkom
der en række efterfølgere for Saxo,
men karakteristisk nok blev de vær
ker, der var beregnet på udlandet, ik
ke skrevet af danske, men af uden
landske filologer - på latin naturligvis.
Disse danmarkshistorier er dermed
blot ét af flere eksempler på danmarks
internationalisering i 1600-tallet, og i
artiklen påvises det, hvor afhængig
Danmark blev af udlandet netop i den
periode. Leon Jespersen, der er eks
tern lektor ved Odense Universitet,
fortæller om siden Saxo.

Tiårene 1595-1603 udkom rigskansler Arild
t Huitfeldts “Danmarks Riges Krønike”.
¡ Siden 1550-erne havde flere danske historiL kere arbejdet på en efterfølger for Saxo's
Gesta Danorum (Danernes Bedrifter), der slut
tede o. 1200. Hvad der mislykkedes for andre,
fuldførte Huitfeldt. Han begrundede krøniken
med, at ingen vidste, hvad der var sket i Dan
mark siden Saxo, og i krønikens sidste bind,
“Den Tredie Part Chronoligiae ... paa vore Dan
ske Historier siden Saxo døde”, opsummerede
han stolt, at han nu havde fuldendt de ca. 400
års historie, “fra dér som Saxo slipper”.
I 1594 - før trykningen af krønikens første

bind — fik man med a¡ uønskelig tydelighed
demonstreret manglen på en nyere danmarkshi
storie. En skotsk udsending blev foreholdt en
række fejl om Danmark-Norge i George Bucha
nans skotlandshistorie. Men de danske forhand
lere vedkendte sig et medansvar, da der ikke
fandtes en nyere latinsksproget Danmarkshisto
rie, der var tilgængelig for et internationalt pub
likum.
Man vidste altså hverken i ind- eller udland,
hvad der var sket “siden Saxo”. Ydermere var
Saxos latinske værk utilgængeligt uden for de
lærdes kreds. I 1575 oversatte Anders Sørensens
Vedel Saxo, for - som han skrev i forordet - at

danskerne kunne vide, hvad udlændinge havde
vidst i årevis. Den manglende viden om Dan
marks historie 1200-1600 var tilskyndelse nok
til at forfatte en krønike.
Behovet blev imidlertid akut, da eksilsvenske
ren Johannes Magnus havde skrevet “Historia de
omnibus Gothorum Sveonumque regibus” (Alle
göta- och sveakongers historie, udgivet post
humt 1554), der rummede krænkende bemærk
ninger om Danmark. Ikke mindst af hensyn til
Danmarks omdømme i udlandet behøvede man
en Danmarkshistorie, skrevet på latin. Arbejdet
hermed var blot ét eksempel på Danmarks nær
mere tilknytning til Europa; men sammen med

Det gamle Københavns
slot levede ikke op til

1600-tallets praktiske og
prestigebetonede krav.
Derfor byggede Christian

IV videre på faderens slot,
Frederiksborg ved Hillerød

med tydelig inspiration fra
udlandet - og med tanke
på at markere sig i udlan
det. Frederiksborg slot

1993. Fotograf: Per Dau
gaard, Det fri Aktuelt.

Samtidig begyndte Huitfeldt trykningen af sin
krønike. Da den var på dansk, kunne den ikke
give udlandet et heroiserende og glorificerende
billede af Danmark. 1 1618 ansattes derfor
Johannes Isaksen Pon tanus - født i Helsingør
af nederlandske forældre - som kgl. historio
graf til at affatte landets historie på latin, og kun
seks år senere lod kongen “forskrive fra Leiden i
Holland herind” den nederlandske filolog
Johannes Maursius som professor ved Sorø Aka
demi og som kgl. historiograf. I 1630 kom
Mersius' “Historiæ Danicæ libri tres” (Den dan
ske historie, bd. 1-3) og året efter Pontanus'
“Rerum Danicarum Historia” (Historien om de
danske forhold).
Det var ikke tilfældigt, at man anvendte neder
landske filologer. 1600-tallet var Nederlandene
storhedstid, og dets indflydelse var stor på så at
sige alle områder i Danmark. En kort rejse i
1600-tallets Danmark kan illustrere den neder
landske indflydelse i Danmark.

Lille Amsterdam

andre forhold kan det vise landets afhængighed
af udenlandske eksperter.

Som det fremgår aftitel

bladet på rigskansler Arild
Huitfeldts Danmarks

Kampen på latin

Riges Krønike (1603),

behandlede han Dan

Efter tur arbejdede historikerne Hans Svaning,
Anders Sørensen Vedel og Niels Krag på en
efterfølger for Saxos historie. Krag blev i 1594
ansat som kgl. historiograf for at skrive “vor dan
ske historie og kongers bedrifter, så at vi såvel
som andre nationer kunne have en ordentlig
historie og krønike” og “supplere alt, hvad som
fattes i Saxo”. Modsat Vedel, men ligesom Sva
ning, skulle han skrive på latin.
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marks historie “siden Saxo

døde".

Efter sejladsen nord om Jylland var de neder
landske søfolks første og ubehagelige kontakt
med Danmark betalingen af Øresundstolden.
Det var nok med blandede følelser, de kiggede
op mod Kronborg, der var opført af nederland
ske bygmestre og håndværkere, og i sin udsmyk
ning var nederlandsk inspireret. Hvis besætnin
gen tog en rundtur i Helsingør - “lille Amster
dam” - ville den mærke byens internationale
karakter og indslaget af nederlandske håndvær
kere.
Indenfor på Kronborg var væggene prydet med
flamlænderen Hans Kniepers vævede tapeter
med danske konger, inklusive Saxos sagnkonger.
Ligesom historieskrivning skulle bygningsvær
ker og udsmykning hæve Danmarks prestige og
status. Sammenhængen mellem status og neder
landsk indflydelse understreges, når rejsen
fortsættes i København.
I begyndelsen af 1600-tallet havde få danske
byer over 1.000 indbyggere. København med
sine 25.000 sjæle gjorde indtryk på udlændinge
— og det var også meningen. Overskriften på
dette kendte stik lyder på dansk: “København,
Danmarks hovedstad og mest berømte havn”.

Stikket blev udført i 1611 af nederlænderen Jan
Dircksen efter et maleri af landsmanden Jan van
Wijck. Stikket domineres af orlogshavnen med
Tøj- og Provianthuset, opført i begyndelsen af
1600-tallet af Berendt Petersen van Campen, og
listerne over flådens matroser rummer ikke så få
nederlandske navne.
Endvidere ses det gamle Københavns slot, der
var en upassende ramme for en ambitiøs renæs
sancefyrste. Christian IV udbyggede derfor Fre
deriksborg i Hillerød til et slot af europæisk stan
dard - i den blandingsstil, der er kendt som
nederlandsk renæssance. Samme stil prægede
kongens “lysthus”, Rosenborg, der indvendigt
var udsmykket med flamsk kunst.
Portrættering er et magtsymbol; Christian IV
er den hyppigst portrætterede danske monark,
og de kendteste portrætter af kongen er udført af
nederlandske kunstnere som Hans Knieper, Pie
ter Isaacsz, Karel van Mander og Abraham
Wuchters. Listen over kongens malere, kobber
stikkere og bygmestre rummer adskillige neder
lændere. Christian IV's benyttelse af nederland
ske kunstnere ude og inde til at skabe værdige
rammer om sin kongemagt afslører en neder
landsk orienteret kunstpolitik.

Gælden til
Nederlandene

opgørelsen over kronens gæld - “Bilantz 1660”
- som man udarbejdede efter enevældens ind
førelse.
Af gælden på godt 4 mill, rigsdaler (rd.), tegne
de købmænd i Nederlandene, Hamborg og
Lübeck sig for ca. 1/3. Til Hamborg skyldte man
670.000 rd. Den største kreditor var her firmaet
de Lima; Lsaac de Lima var en nederlandsk jøde.
Regeringen i de nordlige Nederlande, Generals
taterne, havde 400.000 rd. til gode. Gabriel
Marselis 272.000 og det dansk-nederlandske fir
ma Joachim Irgens & Bicker 148.000 rd.
Afhængigheden af udlændinge understreges, når
man betragter kronens forsøg på at udvikle
næringslivet.

Merkantilismen

og

NEDERLÆNDERNE
Især efter Kalmarkrigen (1611-13) kom de øko
nomiske tiltag, der er kendt som merkantilis
men. Målet var udstrakt selvforsyning og en
gunstig handelsbalance. Efter engelske og neder
landske forbilleder dannedes handelskompagni
er og manufakturer (før-industrielle foretagen
der), ligesom produkternes kvalitet og pris blev
sammenlignet med forholdene i Nederlandene.
Efter at have indkaldt den

nederlandske filolog og

Trods sundtoldforhøjelser og ekstraskatter vok
sede statsgælden, så Christian IV i 1640-erne så
sig nødsaget til at pantsætte kongekronen til fir
maet Berns & Marselis i Hamborg. Frederik III
måtte inden tronbestigelsen indløse dette på en
gang symbolske og håndgribelige, udenlandske
pant i kongemagten.
I første halvdel af 1600-tallet var naturalier en
væsentlig del af statens indtægter. Det tog tid at
omsætte naturalierne til klingende mønt, så
regeringen havde ofte vanskeligt ved at skaffe
penge til rette tid og sted. Den måtte her støtte
sig til udenlandske handelshuse, der rådede over
varer og likvid kapital, som som dermed afbøde
de flere af 1600-talsstatens strukturproblemer.
En særstilling indtog Gabriel og Selio Marselis,
der leverede varer, ydede lån og kreditter samt
deltog i orlogsbyggeri og minedrift. Den neder
landske handelskapitals rolle for Danmark anes i

historiker Johannes Mersius (1577-1639) kunne

der i 1630 udsendes en
latinsksproget Danmarks
historie, der behandlede
perioden op til og med

Christian II. Johannes
Mersius. Samtidigt stik.
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Nederlandske bygmestre og
håndværkere medvirkede
ved opførelsen afKron
borg, der blev finansieret

af Øresundstolden. Til

venstre ses toldboden. Far
velagt stik ca. 1580 Fra
Braun og Hogenberg:

Civitates Orbis Terrarum,

bd. 5, nr. 33. Det kongeli
ge Bibliotek.

Som ledere, kapitalister og håndværkere spille
de nederlændere en dominerende rolle. Til lan
dets første tektilmanufaktur, Tugt- og Børnehu
set (opr. 1605), knyttedes tyskere og nederlæn
dere. Direktøren for Ostindisk kompagni (opr.
1616) var nederlænderen Johan de Willem, og
nederlænderne Claus Condewin og Theodor
Rodenburg var o. 1620 engageret i merkantili
stiske projekter.
På samme tid blev der indkaldt nederlandske
vævere til en dansk silkeproduktion. Carel Thijssen van den Boom blev 1619 ansat som “genera
linspektør over alle manufakturer, som ville bli
ve iværksat af de ifølge hans anvisning kommen
de Nederlendere eller andre håndværkere”. Og
da Silkeværket i 1624 blev privatiseret, optrådte
han som participant sammen med fire neder
landske købmænd.
Jacob van Neste fik 1620 monopol på at drive
en trådmølle i København; men nederlænderne
engagerede sig over et bredt felt, lige fra hval
fangst til produktion af salpeter, tegl, kalk, suk
ker, humle, sæbe og salt. M.h.t. krudtfremstil
ling skulle der 1620 oprettes en krudtmølle på
samme måde “som er brugelig i Holland”; den

første privatdrevne krudtmølle - Brede ved
Mølleåen - blev forpagtet af to københavnske
borgere af nederlandsk afstamning.
I 1640 fik en tysker bevilling på at drive en
geværfabrik i Lyngby, der skulle levere musketter
og pistoler “efter hollandsk mønster”. Intet
under, at der i værket Industriens Historie i
Danmark konkluderes, “det hele får et rent hol
landsk præg”.
Nederlænderne påvirkede handel og prisdan
nelse i Danmark. I klageskriftet “Den borgerlige
stands onde vilkår” — formentlig fra midten af
1600-tallet - kritiserede man, at en del danske
købmænd fik penge af nederlændere til at
opkøbe varer til priser fastsat af disse, hvorved
danskerne blot fungerede som bogholdere for
nederlændere.

De

danske

KØBSTÆDER OG
NEDERLÆNDERNE
Også byplanlægning var under nederlandsk ind
flydelse. Hans Steenwinckel d.æ. arbejdede med
Halmstads befæstning; hans søn blev 1619 ansat

Et afflamlænderen Hans

Christian (IV). I bag

Kniepers bevarede tapeter

grunden ses Kronborg og

fra 1580-erne. Herses

Frederiksborg. National

Frederik II med sønnen

museet.

som generalbygmester og “tilsynsmand over alle
kongens bygninger”. Desuden træffer vi i 1616
som kgl. ingeniør nederlænderen Johan Semp
(Zems), og i 1617 Abraham de la Haye. Semp
beskæftigede sig især med befæstning og arbej
der i sumpet terræn, herunder projekteringen og
anlæggelsen af Christianshavn - prætentiøst
kaldt “Nordens Rotterdam”. Omkring 1620
fortsatte hans søn i en kort periode arbejdet på
Christianshavn, og på samme tid træffer vi andre
nederlandske ingeniører som Jurgen Janszen og
Paulus Buyser.
I 1607 sendtes Jonas Charisius til Nederlande
ne, bl.a. for at få nederlandske håndværkere og
købmænd til Danmark. En lignende instruks fik
den indvandrede købmand Johan de Willem i
1616 med henblik på at gøre det fremtidige
Christianshavn til en hollænderby. Semp synes
også involveret i nygrundlæggelsen 1620 af den
skånske by Kristiansstad, der var anlagt efter
nederlandsk mønster. Nederlændernes engage
ment ved anlæggelse af økonomisk og militært
begrundede byer afspejler deres dominans m.h.t.
byplanlægning, befæstningskunst, handel og
håndværk.
Fra København kan man gøre en afstikker til
Amager med dets nederlandske bønder, der hav
de boet der siden Christian Ils tid. Men på en
længere rejse rundt i Danmark ville man træffe
nederlandske bønder på andre lavtliggende øer Saltholm, Hasselø (i Guldborgsund), Egholm (i
Limfjorden), Salten (i Ebeltoft Vig) samt på
Sprogø og Bøtø - hvor de kunne udnytte deres
kendskab til digebygning og afvanding. Indvan
drerne medbragte viden om mejeribrug (hollænderier), nye dyrkningsmetoder, afgrøder m.m.,
og spillede dermed også en vigtig rolle for udvik
lingen af landbruget.

Nederlændere
Danmarks

og

flere nederlandske eksperter til Sorø Akademi,
der blev grundlagt i 1623. Filologen og histori
keren Johannes Meursius var akademiets største
kapacitet.
Da den danske professor Münster i 1559 alar
merede den danske regering om, at Magnus'
værk lå fremme hos engelske boghandlere, anbe
falede han en ny Danmarkshistorie, skrevet i ele
gant stil. For - som han mente - al fornøjelse
ved historie gik tabt, hvis den ikke blev affattet i
et smukt sprog.
Det samme mente Anders Sørensen Vedel i
1581, medens Huitfeldt, der i sin krønike ville
skrive om det, der kunne være fædrelandet til
“lov, hæder og ære”, ikke lagde vægt på stilen —
“sandhed har ikke heller megen ords prydning
og smykke behov”. Desuden omfattede han
krøniken som en tilskyndelse til en mere fuld
kommen fremstilling på latin. Medens Pontanus
beherskede dansk, og i sin fremstilling kunne
anvende Huitfeldts, Svanings og Krags arbejder,
savnede Meursius' latinske Danmarkshistorie
selvstændig værdi.
Bestræbelserne på at fremhæve Danmarks sta
tus og prestige i 1600-tallets Europa, bl.a. ved en
heroiserende og international tilgængelig frem
stilling af, hvad der var sket “siden Saxo”, afspej
lede Danmarks europæisering, at nederlændere
bidrog til at skabe en moderne dansk stat og nok så tankevækkende - til at vise, at Danmark
var på højde med andre lande.

Kilder:

SELVHÆVDELSE
Vender vi blikket mod noget mindre jordnært,
spillede Nederlandene en vigtig rolle for viden
skab. Mange danskere besøgte Nederlandene,
hvor de indskrev sig ved universiteterne i Gro
ningen, Franeker og Leiden eller fik en militær
uddannelse. Samtidig indkaldte Christian IV
10

Som baggrundslitteratur er bl.a. benyttet Knud
Fabricius m.fl. (red.): Holland Danmark I-II
(København 1945); Dansk Identitetshistorie I:
Fædreland og modersmål 1536-1789 (Køben
havn 1991); Allan Tønnesen: Helsingørs uden
landske borgere og indbyggere ca. 1550-1600
(Ringe 1985)

Cx d af vagten
Den tyske værnemagts rømning af Danmark
maj - juni 1945.

Thomas Pedersen

Cand. phil. Thomas Pedersen har som
den første faghistoriker undersøgt den
tyske værnemagts rømning af Dan
mark 4. maj - 6. juni 1945, på bag
grund af tysk, engelsk og dansk kilde
materiale.
Nyheden om den tyske værnemagts
kapitulation i Danmark den 4. maj
1945 ændrede ikke ved det forhold, at
den tyske styrke, med sine 286.000 sol
dater, stadig var den stærkeste mili
tære faktor i landet, og derfor var i
stand til i givet fald at afgøre enhver
uoverensstemmelse til egen fordel. I
perioden fra den 5. maj til den 6.
juni 1945 forlod 232.700
tyske soldater Danmark
i det, der må betrag
tes som den hidtil
j
største militære akti- r
on på dansk jord
nogensinde.
Denne opgave
blev overladt det
tyske hovedkvarter
i Silkeborg. Englæn
derne selv havde
ikke mandskab nok
til opgaven.

Tyskernes rømning af

Odense. Kasernen på Sdr.
Boulevardforlades. Stads
arkivet, Odense.
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f begyndelsen af 1945 blev Tyskland løbet L
g over ende af de allierede styrker, og truslen
S om en større allieret landgang i Danmark
»
blev afløst af truslen om et allieret landan
greb sydfra. Den tyske militære leder i Danmark,
generaloberst Georg Lindemann, og dennes stab
i det tyske hovedkvarter i Silkeborg begyndte
derfor at opstille planer til at imødegå et sådant
angreb. De tyske tropper havde indtil dette tids
punkt været koncentreret ved den jyske vestkyst,
som en del af invasionsforsvaret, men i
marts/april 1945 begyndte man at forlægge
tropperne til stillinger i Sydjylland for at kunne
standse et allieret panserfremstød sydfra.
Hermed blev spørgsmålet om en eventuel tysk
“Endkampf” i Danmark aktuelt. Altså om de
tyske tropper i landet ville fortsætte kampen
mod de allierede, også efter at Tyskland var fal
det.

PTAKTEN TIL ENDEN
Lindemann havde ordre til at afværge ethvert
angreb på Danmark, og det var dermed også £
hans opgave at ændre beredskabsplanerne og indstille sine officerer på den nye situation. På et
,
møde med storadmiral Dönitz den 3. maj gjorde han det klart, at han var indstillet på at følge
denne ordre. Samtidig var Lindemann imidlertid vel bevidst om, at de tyske tropper ikke kunne standse et allieret fremstød, da de tyske solda
ter i landet var i en meget dårlig stand og ikke
egnet til egentlig fronttjeneste, hvilket han gang
på gang havde fremhævet i sin kommunikation
med den tyske overkommando (OKW) siden
sin tiltrædelse i januar 1945.
£

Den 4. maj 1945 kl. 20.32 blev budskabet om
de tyske troppers kapitulation læst op i BBC's
danske nyhedsudsendelse, og dermed blev
spørgsmålet om en fortsættelse af krigshandlingerne ind på dansk område afgjort. Den tyske
delkapitulation i Danmark var kommet i stand
efter forhandlinger mellem udsendinge fra den
tyske overkommando og feltmarskal Montgomery om en tysk overgivelse i det nordtyske og
hollandske område.
Den tyske overgivelse i disse områder skulle
udformes som “a surrender in the field”; det vil
sige en taktisk overgivelse på slagmarken af soldater i kamp, hvilket lå inden for de rammer om
tysk kapitulation, som var blevet aftalt mellem
de allierede. For at sikre at de tyske tropper i
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Danmark også kunne omfattes af aftalen, havde
Montgomery forlangt, at disse tropper skulle
anses som reserver for den overgivende styrke. På
denne måde måtte russerne acceptere den tyske
overgivelse i Danmark som korrekt.
Prisen herfor viste sig at være Bornholm, som
englænderne ikke kunne forsvare at inddrage i
aftalen til trods for øens nationale tilhørsforhold
og til trods for, at tyskerne gentagne gange for
gæves forsøgte at få tropperne på øen inddraget i
overgivelsen. Bornholm lå imidlertid bag de rus
siske linier og var dermed uden for det engelske
kompetenceområde.

é
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I Holstebro ville de tyske

styrker kun overgive sig til

en uniformeret person, og
modte derfor op hos den
lokale postmester ifølge

Svikmøllen 1945.

Ansvaret

fordeles

Når den tyske kommandant på Bornholm såle
des nægtede at overgive sig til såvel russerne som
den danske modstandsbevægelse, skyldtes det de
ordrer, der var blevet udstedt fra den tyske over
kommando i Flensborg. Det samme gjorde sig
gældende, da Lindemann den 5. maj nægtede at
efterkomme en opfordring fra den danske gene
ral Gørtz om at overgive de tyske tropper i Dan
mark til modstandsbevægelsen. Den tyske opfat
telse af den indgåede kapitulation var helt klar;
man havde overgivet sig til englænderne - ikke til
hverken russerne eller danskerne.
Dette blev understreget i kommunikationen
mellem den tyske overkommando og det tyske
hovedkvarter i Silkeborg. I OKW's ordrer hed
det endvidere, at de nærmere detaljer omkring
kapitulationen skulle aftales lokalt mellem de
tyske kommandanter og repræsentanterne for de
allierede. Dette var en videre konsekvens af del
kapitulationens form, idet det jo ikke var hele
den tyske værnemagt, der havde kapituleret. Der
blev stadig kæmpet på andre fronter.
For at tilpasse den tyske struktur til den nye
situation blev der den 6. maj gennemført en

større omstrukturering, således at styrkerne i
Danmark nu blev underlagt den tyske general
feltmarskal Busch, der var øverstkommanderen
de for styrkerne i det nordtyske område.
Efter overgivelsen havde den tyske overkom
mando således ikke længere nogen direkte ind
flydelse på styrkerne i Danmark og måtte overla
de ansvaret for den tyske rømning af Danmark,
som de allierede nu forlangte gennemført, til
Lindemann. Samtidig fjernedes de andre tyske
magtfaktorer i landet og Lindemann fremstod
nu som den ubestridte tyske leder.

Ordren til rømning
Lindemanns stab fik allerede den 5. maj om
morgenen ordrer til, at de tyske styrker i Dan
mark omgående skulle forlade landet, og samme
aften mødtes Lindemanns generalstabschef,
generalmajor Reinhardt med chefen for den alli
erede mission i Danmark, general Dewing, for at
aftale de videre detaljer. På dette møde, som
fandt sted på Hotel D'Angleterre i København,
fik den tyske stab i Silkeborg også af de allierede
overdraget ansvaret for den tyske rømnings orga
nisering og gennemførelse, og Dewing udstak

således kun nogle generelle retningslinier for
aktionen.
Det blev forlangt, at hovedparten af den tyske
styrke øjeblikkeligt skulle forlade landet, idet
enkelte faggrupper dog skulle blive tilbage i for
bindelse med de forskellige oprydningsopgaver,
som forestod. Således skulle pionersoldater, sani
tetsfolk samt dele af krigsmarinen og Luftwaffe
ikke deltage i rømningen, men som krigsfanger
forrette tjeneste i Danmark - dog stadig under
tysk kommando.
Når englænderne valgte at lade de tidligere
fjender bære en så stor del af ansvaret for aktio
nen, skyldtes det, at de allierede på dette tids
punkt tydeligvis ønskede at spare ressourcer. En
lokal tilfangetagelse, overvågning og eventuel
internering af det store antal tyske soldater ville
kræve et massivt opbud af allierede tropper, som
ikke var mulig, den forestående besættelse af
Tyskland taget i betragtning.
General Dewing var derfor ankommet til
København med kun et mindre kontingent
faldskærmssoldater, og det kunne først forven

tes, at den engelske hovedstyrke ville krydse den
dansk-tyske grænse den 6. eller 7. maj.
Englænderne rådede således ikke over reelle
sanktionsmuligheder overfor de tyske soldater i
tilfælde af brud på kapitulationsbetingelserne.
Med det overordnede ansvar for aktionen place
ret hos Lindemanns stab var det derfor op til den
tyske vilje og evne til at gennemføre rømningen,
hvorledes aktionen skulle forløbe.

Sammenstød
MED MODSTANDS
BEVÆGELSEN
Befolkningen iagttager

Ansvarsfordelingen vedrørende den tyske røm
ning levnede ikke megen indflydelse til den dan
ske modstandsbevægelse og de danske myndig
heder, som tyskerne i de første dage nægtede at
anerkende som sejrherrer.
Samtidig fastholdt tyskerne det synspunkt, at
man havde kapituleret til englænderne, og at
danske forsøg på at overtage tyske vagter og kon
trollen med forskellige installationer skulle slås

med begejstring tyske sol
daters afmarch. 10% af
tyskerne varfortsat

bevæbnede i et eller andet
omfang. De skidle nemlig
holde orden på deres egne
på vejen hjem. Vindegade

i Odense 1945. Stadsarki
vet, Odense.
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tioner og overgreb på tyske soldater, vurderedes i
det tyske hovedkvarter som: "... enkelte danske
modstandsfolks cowboy- og indianerleg, der
synes uomgængelig i den givne situation.”

Værnemagten i
Danmark

tilbage, om nødvendigt med våbenmagt. Med
de mange tyske soldater i landet og den store
danske sejrsrus og ikke mindst det udprægede
danske tyskerhad, lå de danske og tyske interes
ser på en kollisionskurs, der uvægerligt måtte
føre til sammenstød.
Særligt i de første dage efter kapitulationen var
der således våbensammenstød mellem tyske sol
dater og danske frihedskæmpere. Især de danske
arrestationsaktioner og forsøg på at overtage
kontrollen med eksempelvis elektricitets- og
kommunikationsanlæg, men også tyske provo
kationer udløste kampe i flere danske byer.
Hovedparten af disse sammenstød kunne
umiddelbart standses ved lokale tyske komman
danters og danske modstandslederes mellem
komst. Ofte blev tyske soldater inddraget i kam
pene mellem modstandsfolk og danske SS- og
politifolk, der modsatte sig arrestation. Der ken
des dog flere eksempler på, at tyske soldater greb
ind i kampene på dansk side, idet det tyske
hovedkvarter af de allierede havde faet ordre til
at arrestere Gestapo- og SD-folk og udlevere
disse til englænderne.
Selvom disse kampe, som kostede adskillige
såvel danske som tyske menneskeliv, stærkt
prægede de første dage efter kapitulationen, blev
situationen af såvel tyskerne som englænderne
betragtet som generelt rolig. De danske arresta16

Dagligdag i Odense i

1945: Endnu en afdeling

tyske soldaterforlader
byen, nogle med større

oppakning og andre uden.

Stadsarkivet, Odense.

Som en del af det tyske invasionsforsvar havde
den tyske hær i Danmark sit tyngdepunkt i Jyl
land, hvor fem af de seks tyske divisioner var pla
ceret, medens kun en enkelt fuld division dæk
kede Fyn og Sjælland. Disse divisioners kamp
værdi var som nævnt stærkt begrænset, idet de
kampduelige enheder løbende var blevet forlagt
til fronterne, og divisionerne derfor fortrinsvis
bestod af rekrutter og rekonvalescenter.
Foruden at have en utilstrækkelig uddannelse
og en generelt dårlig sundhedstilstand manglede
enhederne svære våben og anden udrustning,
hvilket nærmest umuliggjorde deltagelse i egent
lige kamphandlinger. Endelig var der omkring
22.000 fremmede soldater i tysk tjenste i landet,
særligt russere, ungarer og kroater. Disse styrkers
disciplin og moral skulle senere vise sig at være
stærkt tvivlsom.
Luftwaffes kampkraft i Danmark var ligeledes
ringe til trods for, at det tyske flyvevåben ved
kapitulationen rådede over ca. 30.000 mand og
ca. 1.100 flyvemaskiner i landet. Men man råde
de kun over flybrændstof til ca. 20 minutters
indsats, og flyene var derfor bundet til jorden.
Krigsmarinens rolle i Danmark var ligesom
Luftwaffes udspillet ved kapitulationen, idet de
tyske kystbatterier i den nye strategiske situation
var blevet overflødige, og tropperne kun vanske
ligt kunne forlægges med dets svære materiel.
Marinens sejlende enheder var derimod langt
mere aktive, idet de deltog i den store evakue
ringsaktion, der skulle bringe så mange flygtnin
ge som muligt over Østersøen i sikkerhed for de
fremrykkende russiske tropper. Evakueringen
over Østersøen bragte således mange tyske
orlogsfartøjer til danske havne, hvor de måtte
blive efter kapitulationen.
I kraft af denne evakueringsaktion og kamp
handlingerne i Tyskland ankom i de sidste dage
af krigen, foruden mange civile flygtninge, et
stort antal tyske tropper til landet, hvor de auto

matisk trådte under Lindemanns befaling. Det
drejede sig i denne forbindelse særligt om sårede,
og den 8. maj 1945 var der mere end 80.000
sårede tyske soldater i landet, hvilket naturligvis
belastede den i forvejen dårlige forsyningssitua
tion yderligere.

Tyske soldater erstatter

hestekraft i Odense. At de
tyske soldater benyttede sig
afbarnevogne, trækvogne
og kærrer til at transporte

re deres ejendele ogfødeva

Rømningen
ORGANISERES

rer, er ofte blevet anvendt

som et billede på tyskernes
ynkelige tilbagetog. I reali

Det var denne meget store styrke, som det tyske
hovedkvarter havde ansvaret for at bringe ud af
landet. Generaloberst Lindemann viste viljen til
at påbegynde aktionen og dermed efterkomme
kapitulationsbetingelserne, idet den første ordre
til rømning allerede den 6. maj om formiddagen
blev udstedt til de enkelte enheder i Danmark.
Denne ordre var blevet udarbejdet på baggrund
af de forholdsordrer, som man havde modtaget
dels fra Dewing og dels fra det allierede hoved
kvarter gennem OKW. Disse forholdsordrer bar
præg af, at de var blevet udstedt før englænderne
havde fuldt overblik over situationen, og visse
dele af personellet, herunder dele af krigsmari
nen og Luftwaffe, var derfor ikke omfattet af
ordren.
Senere samme dag kunne så en mere detaljeret
ordre udsendes til enhederne. Ifølge denne for
holdordre blev den tyske styrke delt op i seks
grupper (marchgruppe A - F), som hver skulle
forestå rømningen af et område. Grupperne
bestod således af samtlige enheder, som opholdt
sig i hvert af de seks administrative områder, som
landet var opdelt i. Førerne for disse marchgrup
per blev tildelt ansvaret for marchruter, bivuak
steder og ikke mindst opretholdelsen af discipli
nen i den marcherende styrke.
En stram disciplin blev af tyskerne betragtet
som den væsentligste forudsætning for, at aktio
nen skulle kunne gennemføres tilfredsstillende,
da der ellers ville kunne opstå kaotiske tilstande
med grupper af soldater, der drev førerløst
rundt. Noget sådant måtte for alt i verden und
gås, som Lindemann så karakteristisk udtrykte
det: “Det drejer sig om at vise, at den tyske vær
nemagt forlader landet i fuld orden og uden at
være slået”.
Det kneb imidlertid med diciplinen og march
ordenen i de første dage efter kapitulationen, og

teten skyldtes det dog, at

englænderne havde beg

rænset det antal køretøjer,
som tyskerne måtte anven

de til rømningen. Røm

ningen havde kunnet gen
nemføres langt hurtigere,

hvis de tyske soldater ftit

større og mindre grupper begav sig på egen hånd
hjemad. Efter en skarp indgriben fra tysk side og
etableringen af en effektiv tysk marchovervåg
ning blev dette dog standset.
Den 7. maj blev den tredje ordre til rømningen
givet til de tyske enheder. Årsagen til at den tyske
stab måtte revidere forholdsordrerne var, at eng
lænderne nu frigav en væsentlig del af det perso
nel, som hidtil ikke havde været omfattet af røm
ningsordren. Disse dele tiltrådte nu de respekti
ve marchgrupper i de enkelte områder, dog med
væsentlige forsinkelser der medførte, at
marchgruppernes udstrækning blev meget lang,
og marchovervågningen derfor blev vanskelig
gjort. Endelig indeholdt den tredje ordre en be
grænsning af den tyske brug af transportmidler,
- en begrænsning som skulle få en voldsom ind
flydelse på rømningens forløb.

havde kunnet benytte de

forhåndenværende køre

Transport

tøjer til navnligt at trans

situationen

portere de mange marchu
vante. Englænderne var

imidlertid ikke villige til

at stille detfornødne

brændstoftil rådighed.

Stadsarkivet, Odense.

Det var altså ikke den tyske vilje, men den tyske
evne til at gennemføre rømningen, som skulle
vise sig at være den væsentligste hindring for
aktionen. Indtil den 7. maj havde de tyske trop
per benyttet sig af alle til rådighed værende køre
tøjer til udmarchen, og det fremgår derfor af
materialet, at marchgrupperne i de første dage
tilbagelagde store strækninger.

Marchgruppe A's to divisioner, der havde
været stationeret i det sydjydske område, var
således allerede ude af landet den 12. maj. Be
grænsningerne i brugen af transportmidler for
hindrede imidlertid, at dette høje tempo kunne
opretholdes.
Lindemanns stab havde uden indsigelser lagt
de nye anvisninger, der kun tillod brugen af ca.
390 lastbiler til forsyning af samtlige 232.700
mand, til grund for nye forholdsordrer. Da eng
lænderne den 8. og 9. maj imidlertid gennem
førte omfattende konfiskationer, ikke bare af
køretøjer, men også af personlige genstande som
ringe, ure og penge, udløste dette en formel kla
ge fra Lindemann til Dewing.
Lindemann fremhævede i sin klage, at en sådan
måde var i strid med Haag-Konventionen, og at
konfiskationerne af eksempelvis cykler og heste
forhindrede, at man fra tysk side kunne gen
nemføre en effektiv marchovervågning. OKW
tilsluttede sig Lindemanns protest og videresendte den til den allierede overkommando,
hvor den dog blev afvist under henvisning til, at
sådanne sager skulle behandles lokalt.
Dewing gav i Danmark Lindemann delvist
medhold i klagen, men påpegede samtidig, at
der næppe kunne ændres på de engelske solda
ters følelser over for tyskerne, og at lignende
episoder ikke ville kunne undgås i fremtiden.
Denne sidste forudsigelse viste sig at holde stik,
og kun to dage senere indgav Lindemann en ny
klage, idet engelske soldater og i stigende grad
også danske modstandsfolk konfiskerede såvel
køretøjer som personlige genstande fra de tyske
soldater. Klagen blev ikke behandlet af Dewing,
som anså sagen for afsluttet.

March
grupperne
Manglen på køretøjer og de mange konfiskatio
ner fik hurtigt alvorlige konsekvenser for den
marcherende styrke, idet begrænsningerne
betød, at hele styrken, altså også dé, der ikke var
vant til at marchere, måtte tilbagelægge turen til
fods. Målet for marchen var opsamlingsområder
i området omkring Husum i det sydvestlige Slesvig-Holsten, hvor soldaterne skulle interneres
som krigsfanger. Undervejs skulle enhederne
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bivuakere i det fri, men trods dette benyttede
soldaterne sig i høj grad af overnatningsmulig
heder i de tyske forlægninger og til tider også på

Generaloberst GeorgfLin-

demann kom til Dan
mark i slutningen afjanu

ar 1945. Som Wehrmachtsbefehlshaber Dånemark havde han til opgave,

med dårligt uddannede og
udrustede soldater, at

skulleforsvare Danmark i

tilfalde afet allieret
angreb på landet. Efter

5.majfik han til opgave
at lede tyskernes rømning
aflandet, stadigfra kvar

teret i Silkeborg, hvorfra
han den 4. juni dog blev
flyttet til København - af

englanderne. Det kongeli
ge Bibliotek.

Styrkens generelt dårlige fysiske stand medfør
te hurtigt at der opstod store grupper af “efter
nølere”, som ikke kunne klare den daglige
marchstrækning på 20-25 km, og at marchgrup
perne derfor i flere tilfælde kom til at strække sig
over mere end 100 km. (Marchgruppe D, som
omfattede styrkerne på Fyn og Sjælland, nåede
på et tidspunkt fra København til grænsen.)
Dette forstærkedes af, at de forskellige enheder
og grupper som nævnt ikke påbegyndte march
en samtidig. Da der kun var fa køretøjer til
rådighed, blev det derfor vanskeligt at få forsy
ninger bragt frem til tropperne.
Mange navnligt ældre soldater måtte træde helt
ud af marchgrupperne af helbredsmæssige årsa
ger og blev overført til de i forvejen overfyldte
lazaretter. Også det kvindelige tyske værne
magts- personel måtte marchere ud. Alene Luft
waffe havde ved krigsslutningen mere end 4.500
kvinder (særligt kontorpersonale) i Danmark.
Best forsøgte på dette grundlag, ved en hen
vendelse gennem det danske udenrigsministeri
um til Dewing, at sikre disse kvinders udtransport, men blev afvist af Dewing med følgende
begrundelse: “Den tyske værnemagt har ikke
tænkt på engelske kvinders ve og vel i de sidste 6
år”. Best’s gode kontakt i Udenrigsministeriet,
direktør Svenningsen, sørgede dog senere for, at
de kvindelige medlemmer af Best’s stab blev kørt
til grænsen i bil.
Disse problemer forsinkede marchen i væsent
lig grad, selvom de delvist kunne afhjælpes ved
en stram tysk styring af bevægelserne. Ved at
omdirigere grupperne, vælge andre bivuakplad
ser eller lade de forreste enheder holde én dags
pause, kunne de tyske marchgruppeførere give
de sidste enheder en chance for at slutte op.
Resultatet blev imidlertid, at aktionen trak ud,
og det blev tvivlsomt, om den kunne afsluttes
inden for det fastsatte tidsrum.

Disciplin

og

TYSKE STANDRETTER
Den vigtigste forudsætning for at aktionen skul-

le kunne gennemføres var som nævnt, at der
kunne opretholdes en stram tysk disciplin. Med
de svage engelske styrker i landet måtte denne
opgave også løses af tyskerne selv. Modstandsbe
vægelsen blev ganske vist af englænderne
bemyndiget til at kunne foretage enkelte arresta
tioner af tyske soldater, men belært af tidligere
dårlige erfaringer fra eksempelvis Frankrig,
ønskede englænderne så vidt muligt at undgå
lokal, dansk indblanding i disse forhold. Såvel
modstandsbevægelsen som de engelske soldater
arresterede dog en del tyske soldater og nægtede
samtidig at oplyse navnene på de arresterede til
det tyske hovedkvarter, hvilket besværliggjorde
den interne tyske efterforskning.
Det blev dog tyskerne selv, der primært hånd
hævede disciplinen med særdeles stram hånd,
efter indskærpning fra O KW. Antallet afbrud på
diciplinen var derfor også forbavsende få, og for

seelserne indskrænkede sig fortrinsvis til eksem
pelvis ulovlig fjernelse fra enheden, tyveri af
fødevarer fra civile og besiddelse af større beløb i
danske penge, end de 100 kr., der var tilladt.
Der fandt imidlertid også værre forseelser sted,
som tyveri af fødevarer fra militære depoter, de
sertering, lydighedsnægtelse og mytteri, for hvil
ke der kunne idømmes dødsstraf. Tyske stand
retter idømte og eksekverede således, med
engelsk billigelse, flere dødsdomme i Danmark
efter kapitulationen. Det er svært at få et nøjag
tigt overblik over omfanget af denne praksis på
baggrund af det overleverede, tilgængelige mate
riale, men tidligere undersøgelser har vist, at der
fandtes flere eksempler i Danmark.
Som eksempel kan nævnes den episode, som er
beskrevet af Siegfried Lenz i novellen: “Ein Kriegsende”, hvor 5 besætningsmedlemmer fra en tysk
minestryger den 7. maj blev henrettet i Sønder-

Russiske soldater i tysk tje

neste afvæbnes afdanske,
tyske og engelske styrker

ved Ulfborg sydfor Lem
vig efter et mytteri. Eng

landerne havde en sådan
tiltro til, at tyskerne selv

kunne klare situationen,
at man kun sendte tre

engelske panservogne til
området. Flere steder hav-'
de tyskerne voldsomme

sammenstød med russiske
og ungarske soldater, som

flygtede udlevering og der
for ikke ville forlade lan

det. Det kongelige Biblio

tek.
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plin blandt de tyske soldater, forløb rømningen i
forbavsende god orden, aktionens størrelse taget
i betragtning. Fra hverken tysk eller engelsk side
følte man sig på noget tidspunkt foranlediget til
at gribe ind på en generel basis, idet der efter de
første forvirrede dage kun forekom få episoder,
der næsten alle kunne føres tilbage til den dårli
ge fødevaresituation.

Det tyske
HOVEDKVARTER
OPLØSES

borg, efter et mytteri i Østersøen. Henrettelser
ne i Danmark nåede dog aldrig niveauet i Nord
tyskland, hvor det af en tysk forsker hævdes, at
der skulle have fundet flere hundrede sådanne
henrettelser sted, særligt af marinesoldater, der
mod søkrigsledelsens ordrer afbrød sejladsen og
vendte hjem med deres skibe, idet de mente at
være omfattet af delkapitulationen. Modstriden
de ordrer, den uafklarede situation mellem krig
og overgivelse og navnligt ønsket blandt de tyske
soldater om at komme hjem kunne føre til
sådanne episoder med en tragisk udgang.
Idet ansvaret for håndhævelsen af disciplinen i
den tyske styrke blev placeret hos tyskerne selv,
blev ti procent af styrken udtaget som ordens
tropper og kunne derfor beholde deres våben,
selvom næsten hele styrken i realiteten først afle
verede våbnene ved grænseoverskridelsen. Dette
gjaldt dog ikke 599. Russiske Brigade, som
bestod af russiske soldater i tysk tjeneste, idet
store dele af brigaden begik kollektivt mytteri i
Lemvig-området og derfor måtte afvæbnes af
tyskerne i samarbejde med den danske mod
standsbevægelse. Under resten af brigadens
march mod grænsen blev den stærkt overvåget af
tyske soldater, og man kunne således forhindre
videre episoder.
Ikke mindst på grund af den stramme tyske
marchovervågning og den generelt gode disci
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Ikke bare tyskere skulle
hjem. Også - som på bille

detfra Odense - ungarske
soldater, der havde været i
tysk tjeneste. Stadsarkivet,

Odense.

På mødet den 9. maj havde Lindemann beram
met rømningen til at vare 4 uger, og den 6. juni
1945, nøjagtig fire uger efter at aktionen var ble
vet påbegyndt, overtog engelske tropper det
tyske hovedkvarter i Silkeborg og arresterede
Lindemann. Dette har siden været genstand for
mange myter, men var i realiteten en naturlig
udvikling, idet kun dele af en enkelt marchgrup
pe stadig opholdt sig i landet, og rømningen der
for var næsten afsluttet.
Opløsningen havde været ventet i den tyske
stab, og ligesom krigsmarinens og Luftwaffes
staber i landet blev hovedkvarteret overført til
Tyskland, hvor det fortsatte opgaverne med
først interneringen og senere samme sommer
hjemsendelsen af de tyske soldater. Lindemanns
arrestation havde også været ventet, men havde
helt andre årsager, idet han skulle tiltales for
meddelagtighed i forbrydelser begået i hans
frontafsnit på østfronten.
“Bevægelserne forløber planmæssigt” - Denne
besked kunne næsten dagligt sendes fra staben i
Silkeborg til OKW. Nogenlunde samme besked
blev også dagligt formidlet fra Dewing til det
allierede hovedkvarter, og den allierede tilfreds
hed med aktionen understregedes af, at englæn
derne kun i fa og ubetydelige tilfælde greb ind i
de tyske dispositioner.
På trods af problemer i forbindelse med røm
ningen, som næsten alle kunne føres tilbage til
den tyske styrkes dårlige stand og de engelske
ændringer i aktionens form og omfang, forløb
den tyske værnemagts rømning af Danmark for
bavsende hurtigt og gnidningsfrit. Den primære
årsag til dette var, at den tyske stab formåede at
organisere og styre aktionen, hvilket illustrerede

den ryske vilje til at efterkomme kapitulations
betingelserne. Samtidig var det naturligt nok i de
implicerede parters interesse, at aktionen kunne
gennemføres så hurtigt og gnidningsfrit som
muligt.
På et møde den 9. maj, mellem den engelske
major Fisher og generaloberst Lindemann, hvor
også repræsentanter for den danske hær deltog
for første gang, blev det fra engelsk side forlangt,
at tyske pionerer straks skulle påbegynde ryd
ningen af de ca. 1.400.000 miner, der var blevet
udlagt i Danmark. Arbejdet blev straks iværksat
af det tyske hovedkvarter, men det viste sig hur
tigt, at denne opgave ikke ville kunne løses inden
for den tidsramme, der var blevet sat for røm
ningen.
Det samme gjorde sig gældende for overdragel
sen af de forskellige tyske installationer, forlæg
ninger og ammunitionsdepoter, som gradvist

blev overgivet til modstandsbevægelsen eller
engelske tropper. Der blev derfor, til den videre
udførelse af disse opgaver, oprettet et komman
do, der under tysk ledelse skulle fortsætte arbej
det. De sidste dele af dette kommando forlod
først landet i 1949, da der endnu kun resterede
få opgaver. Den tyske rømning af Danmark kom
således til at vare 3 1/2 år.

Et afde få steder, hvor

englanderne kontrollerede

de tyske tropper i Dan

mark, var ved udmarchen
fra Kruså. Der holdt de
allierede noje tal på, hvor
mange tyske soldater, der

forlod Danmark. Det
kongelige Bibliotek.
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♦ Tema: Syg eller rask ♦

DØDE OG

Dræbende
Dandse”
Sundheds
politik
Anno 1802
Gerda Bonderup

I 1802 blev der
nedsat en kommis
sion, hvis opgave
var at udarbejde et
regelsæt for et me
dicinsk politi. Den
opfordrede i det
øjemed landets læ
ger og især embeds
læger til at gøre
rede for 16 såkald
te omsorgspunk
ter, som skulle
varetages af det
planlagte organ.
De indkomne svar
giver et spænden
de øjebliksbillede
af befolkningens
sundhedstilstand
og dens leve- og
tænkemåde.
Lektor Gerda
Bonderup, Århus
Universitet har
undersøgt materia
let og konstaterer
bl.a., at befolknin
gen dengang var
stærkt optaget af
at undgå skindø
des begravelse.
Når døden øjen
synligt var ind
trådt, benyttede
man sig derfor af
forskellige virke
midler til at sikre,
at det virkelig var
tilfældet.

I Henseende til Døende og
Døde maae jeg anmerke den
Uskik, at borttage Hovedpu
derne fra den Døende, hvorved
mangen en er befordret til hiin
Verden, og at røge med Halm
under Sengen, naar det varer
for lange for De omkringstaa-

ende.
Embedslægen fra Ålborg

åledes gjorde befolkningen en ende på
den døendes lidelser og sikrede sig sam
tidigt, at han virkelig var død. For man
var bange for at komme til at begrave en
skindød. Lægerne fandt adfærden afskyelig og
diskuterede sikre dødskriterier. Regeringen var
med sine merkantilistiske tilbøjeligheder interes
seret i en stor folkeskare og derfor i at redde skin
døde, især nyfødte eller folk, der var druknet,
sådanne var nemlig tit unge mænd - søfolk og
fiskere. Der skulle altså drages omsorg for dem
og de mange andre, der kunne komme i fare.
Det fremgår af de arbejdsopgaver, der i 1802
blev stillet til “Commissionen til Sundhedspoli
tiets Forbedring i de danske Stater”.

Omsorg

for
skindøde

Angsten for at blive levende begravet eller for at
begrave en kun skindød havde altid ulmet i
befolkningen, og den kom til udtryk med for
skellige mellemrum, ofte foranlediget af en aktu
el historie. Således også i begyndelsen af 1800tallet, på grund af nogle “forefaldne Uordener”
på Assistenskirkegården i København. Selv om
det drejede sig om gravrøverier, havde det fået
juristen, translatøren og forfatteren Hans Guldberg Svejstrup, grandnevø til den forhenværende
statsminister, til at fare i blækhuset.

Han udgav et advarselsskrift med skrækhistori
er - den ene værre end den anden - om ofre, der
var blevet begravet i levende live:
“Iblandt endeel Ligkister i en underjordisk
Hvælving fandtes der en, hvis Laag var afkastet.
Naturlig maatte denne falde [de tilstedeværen
de] i Øinene. Skjelvende træde de hen til Ligki
sten, og finde - den tom. Ligklædet, hvori den
Døde var indhyllet, laa udslaget paa Ligkisten.
Man fandt Rosenkrandsen og Krucifixet ovenpaa samme. Kirkefors tanderne blev kaldte. Af
Ligkisten saae man, hvem der havde lagt deri, og
kunde ikke begribe, hvor Liget var bleven af.
Der blev hentet Lys. Man søgte med Agtsom
hed. I Baggrunden af Graven stødte de søgende
paa en Beenrad; man belyser det og gjenkender
paa nogle endnu for Haanden værende Kjendetegn, den samme Person, som fattedes i Kisten.
Endnu sad hist og her udtørret Kjød paa Bene
ne, og der viste sig tydeligt Spor til, at den leven
de Begravede havde gnavet derpaa med Tænder
ne...”.

Det var for at undgå sligt, at man på forskellige
måder søgte at sikre sig, at døden var indtrådt.
“Hjælpen” med hovedpuden blev suppleret
med, at en stor bog blev lagt på den formentligt
afdødes hals, lige under hagen. Disse “morderi
ske Tiltag gjordes overalt hos Almuen og mange
Steder hos de Fornemmere”. - At fjerne puden
bevirkede desuden, at liget kunne ligge horison
talt, så det passede bedre til kisten [!].

på, at døden var indtrådt.
Men hvad vidste lægerne dengang om sikre
dødstegn? Det var her, problemet lå, for nok
kendte de en række af dem, men hvert enkelt
alene var ikke afgørende, og hvor mange skulle
der til, før man kunne være sikker i sin sag? Selv
følgelig skulle hjertet være holdt op med at slå,
åndedrættet være ophørt, følesansen forsvundet,
kroppen kold, lemmerne stive eller helt bløde;
sluttemusklerne skulle give efter, underkæben
falde ned, intet blod måtte flyde af åbne sår,
øjnene skulle være brustne, og endelige tegn for
forrådnelse skulle have vist sig.

iden omkring og lige

efter århundredeskif
tet beskæftigede sig en del

med sundhedsforhold.
Bl.a. nærede man frygt for,

at danse kunne være

dræbende, således som det
fremgår afskillingsvisen.
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Sikre dødstegn?
På den anden side er det et gennemgående træk,
at man jordfæstede den døde højst et par døgn
efter, at døden syntes indtrådt. Da blev han taget
op, lagt på en bænk i et koldt værelse, pyntet og
lagt frem til beskuelse for de mange nysgerrige.
Hastværket kan synes forbavsende, når man nu
var så bange for en levende begravelse, men kan
netop forklares ved, at man havde underkastet
liget den fornødne behandling.
Derfor agtede ligvogterne heller ikke på døds
tegn, men var der alene for at vogte liget for flu
er, rotter og mus. Kun i Grenå ventede man en
seks - syv dage med begravelsen. Lægen dér syn
tes, at dette var fint, idet man så var helt sikker

9Reb ^igetté Vøitrøt.
£>fl:
ifør <*m bu |iar Sobs og ®ulb.
ftøbenbaon.
SBttnb. SBtnnflrømØ OogttlfUtti.
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Sundhedspoliti
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rygten for begravelse af

skindøde var udbredt i
befolkningen. Nogle uorde
ner på Assistens-kirkegård-

en i København var med
til yderligere at satte debat
ten i gang En skillingsvise

havde da fortalt vidt og

bredt om graverkarlene på
kirkegården, der i 1804

gravede ligene op efter
begravelsen for at salge

kisterne til genbrug Skil

lingsvise, Det kongelige
Bibliotek.
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Ikke engang de sidste tegn var helt sikre, for
lugten og synet kunne trods alt bedrage. Det
bedste var at vente mindst tre dage. Selv om
lægerne var rystede over befolkningens måde at
sikre sig på, at afdøde virkelig var død, havde de
ikke ret meget andet at sætte i stedet - udover at
vente yderligere nogle dage, og det var endnu
ikke skik og brug omkring år 1800. Kom der en
ny bølge med skrækhistorier, røgede man lidt
ekstra.
Men også regeringen var begyndt at interessere
sig for sagen. For at opnå den ønskede store
befolkning måtte begravelse af levende forhin
dres. I det hele taget måtte alt spild af menne
skeliv undgås.

på VEJ?
Derfor blev der allerede fra midten af 1700-tallet etableret et sundhedsvæsen i samråd med
lægerne, der ideligt havde talt folkesundhedens
fremme. Der oprettedes sygehuse, stillinger til et
halvthundrede embedslæger, en fødselsanstalt
med tilknyttet jordemoderuddannelse i Køben
havn, og der blev lovgivet om “afværgelse” af
smitsomme sygdomme og kvaksalvere. Det,
man manglede endnu, var et samlet regelsæt og
et organ, nemlig et sundhedspoliti, der kunne
varetage sundhedsvæsenets forskellige opgaver.
Med dette for øje nedsatte man i 1802 den
nævnte kommission, der udelukkende bestod af
læger. Med en nidkærhed uden lige søgte den at
kulegrave de danske sundhedsforhold. Den
sendte et rundspørge ud til alle landets læger,
hvori den krævede en redegørelse for seksten
omsorgspunkter, som mentes at høre under et
sundhedspoliti. Hvert punkt havde ti til tyve
underafdelinger. Mange læger svarede endog
meget omhyggeligt på disse spørgsmål. Deres
breve er en sand guldgrube af oplysninger om
befolkningens sundhedstilstand og dens leve- og
tænkemåde anno 1802:

Tilsætnings
stoffer under
MISTANKE
Lægerne skulle tage stilling til, om der var pro
blemer eller direkte mangler i forbindelse med
føden, kornmaling på møllerne, brødbagning,
med køkkentøj af kobber, bly eller messing, pot
teglasering, fortinning, farvede og syltede kondi
torkager, med vandet, ølbrygning, fremstilling af
vin og brændevin etc. etc..
Vi får at vide, at mange møllere supplerede kor
net med græs, ja endda med sand. Mange bage
re brugte oret mel, dvs. mel med mider i, mens
almuen blandede rug, byg og kartofler sammen.
Kornet var tit dårligt og fugtigt, det gjaldt især
rug, og det gav anledning til nervefeber (dvs.
tyfus) og den såkaldte “Kribbel-Syge”. Man
kommer uvilkårligt til at tænke på den senere
forsknings resultater omkring folkesygdomme,
hallucinationer og middelalderens St. Veitsdan-

se, der alle skulle være en følge af underernæring
eller forgiftede kornsorter.
Det er forbløffende at se, at man allerede den
gang havde øjnene åbne for blyglasur-, metal- og
madfarveforgiftning. Og man tror knap nok sine
egne øjne, når man læser, at kødet også dengang
blev “blæst op”, og at lægerne krævede slagter
kontrol. Men det var ganske problematisk i
1802, fordi en sådan kontrol forudsatte vidner,
og disse kunne “belave sig paa en god Livfuld
Hug om Aftenen i Tusmørke”: Slagterne havde
hidsige gemytter og gode kræfter.
Ligeledes tilsatte man forskellige stoffer, og
datidens frostvæske var blysukker. Kaffen var
først lige blevet kendt på landet, og lægerne
mente ikke, at bønderne kendte den rette
omgang med den, for man puttede brændevin i
den sidste kop[!]. Det skulle man sørge for at pil
le ud af de unge allerede i skolealderen, for ved

“de Gamle er al Forestilling forgieves”.
Vandet syntes de fleste steder at være ganske
udmærket, men desværre grisede “Kiellingerne”
det til med deres vask af “Uld og skidne Klæder”,
og det blev forurenet af møddingerne, ajlen og
ikke mindst afløbet fra priveterne. Disse havde
yderligere den ulempe, at de nedentil var åbne,
“hvorved opkommer en Trækvind, som angriber
det blotte Legeme, og ei siælden, især ved dem,
der ere plagede af Hæmerrhoidale Tilfælde,
tilveiebringer ubehagelige Følger.”

Sundhedskommissionen

af1802 blev der også

gjort overvejelser om vac
cinationer. I befolkningen
var der en vis naturlig

Tanker om boligOG ARBEJDSMILJØ
ANNO 1802

skepsis mod at fa noget fra
koerne sprøjtet ind i krop
pen. Karikaturtegning

1802 i: E. Hollander: Die

Mange gange blev det fremhævet, at der siden
udskiftningen af landsbyfællesskabet og den ofte
medfølgende udflytning var kommet en del

Karikatur und Satire in
der Medizin, Stuttgart

1905.
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nybyggeri i gang. Det havde nogle uheldige kon
sekvenser. Det nye stuehus blev gerne lagt enten
lige i ejendommens midte, selv om det var en
mose, eller også på den dårligste og laveste jord,
som ligeledes var fugtig. Dernæst flyttede man
alt for tidligt ind i boligerne, der således ikke var
tørre endnu.
Desuden var stuerne for lave, og der boede alt
for mange mennesker stuvet sammen, hvilket
gjaldt både i byerne og på landet. I disse små
rum opbevarede man også surmælk og smør
samt mange andre, ofte ildelugtende ting. Vin
duer kunne kun sjældent åbnes. Rengøring af
værelserne var ikke almindelig, hverken hos bor
gerne i provinsbyerne eller hos bønderne ude på
landet.
Urenlige næringsveje havde man et godt øje til,
især slagterier, garverier, limkogerier og sæbesyderier. Råstoffet til de sidste to var gamle ben, og
deres forarbejdning frigjorde en forfærdelig
stank. Disse erhverv blev opfordret til at holde
sig uden for byerne. Samtidig var man også
opmærksom på det, vi i dag ville kalde arbejds
miljøproblemer. Grubearbejderne i Norge, skor
stensfejerne, murer- og tømrermestrene samt
stenslagerne skulle beskytte sig og passe særligt
på. Også faren ved kobberkars fortinning i
snævre gårde skulle mindskes.
Kommissionen havde bedt om oplysninger
angående “snævre Klæder, Pantalons, særdeles
tykke Halsbind, Snørelive og Brysternes Tryk
ning”. Men det så de fleste læger ikke som noget
problem - den slags københavneri havde de knap
nok truffet noget af. - De høje herrer i hovedsta
den var dog heller ikke helt med på moden, der
netop i disse år befalede den mindre snørede
empirelinje.

Advarsel mod
cølibat
Omsorgen for forplantningen, de gravide og de
nyfødte var det mest centrale for kommissionen
og regeringen. Her gjaldt det om at hjælpe en ny
samfundsborger på vej. Man var fortørnet over
den sene giftealder og ville befordre ægteskabet
og kom derfor med opfordringer til “Cølibatets
Formindskelse”. Landets læger mente dog ikke,
at de ville blive lyttet til, hvis de blandede sig
26

med gode råd, men - foreslog én - man kunne
selvfølgelig pålægge en mand, der kunne ernære
en familie, men alligevel hensad i ugift stand, at
betale en afgift til det offentlige.
De adspurgte gjorde sig alvorlige tanker om en
form for humangenetik, idet adskillige helst så,
at ægteskaber mellem usunde, brystfældige, van
skabte eller epileptikere blev forbudt.
Efter disse tanker om ægteskabsproblemer tog
man fat på næste trin, nemlig forsøg på foster
fordrivelse. Der fandtes forskellige midler i lan
det: gentagne åreladninger, kviksølvpræparater
og lavementer med terpentin eller enebærolie.
På Fyn kunne en pige dog sagtens beholde nat
ten som sin egen, da amtmanden afkrævede
faderen seks rigsdaler om året til hende. Svendborglægen mente nu alligevel, at abortønskerne
nok også ville dukke op dér på grund af prisstig
ningerne på mad.
Heller ikke i Varde kendte man tilsyneladende
til fosterfordrivelse, “hvortil vel Skaansomheden
imod Besvangrede er en af de vigtigste Aarsager”.
I Ålborg anvendte lægen en placebo-effekt: Når
en ung pige opsøgte ham og ikke kunne forstå,
at menstruationen udeblev, og han så spurgte,
om hun havde begået en lille synd, svarede hun
gerne med et nej. Han gav så brødpiller for at
lade tiden tale for sig selv, og især for at hun ikke
skulle søge til en kvaksalver.
Materialet synes dog at vise, at pigerne for det
meste havde frekventeret en sådan forinden. Det
var i øvrigt den normale rækkefølge at søge
behandlere i, hvilket var årsag til, at lægernes
hovedskyts var rettet mod “kloge” folk. Til disse
regnedes også jordemødre, og besvarelserne bug
ner af uhyggelige beretninger om alle mulige for
skellige fejlgreb.
Sædvanligvis var jordemoderen den bondeko
ne i landsbyen, der havde størst erfaring “forenet
med den høieste gran af Selvtillid til deres saakaldte Erfarenhed”, og det kunne jo aldrig gå
godt! Én havde for eksempel ladet en kone ligge
med en blodstyrtning, til hun døde efter 28
timer, uden at hun var blevet forløst, og uden at
der blev hentet en læge til hjælp.
Der fandtes endnu ikke ret mange uddannede
jordemødre. Det eneste uddannelsessted var
fødselsanstalten i København. Det vanskelig
gjorde yderligere sagen, at der ikke stilledes

bolig, løn eller brænde i udsigt. Kom der endelig
en uddannet, brød almuen sig sjældent om hen
de, “i det mindste giøre de sjælden Lykke, naar
de ikke ere fødte og opdragne paa den Piæt, hvor
de skal udøve deres Konst”. Og fra Svendborg
meldtes yderligere, at selv de uddannede efter
nogle år glemte deres tillærte kundskaber og
begik de samme fejl, som de andre blev bebrej
dede.
Med en enkelt undtagelse var faktisk alle enige
om, at forholdene måtte ændres. Det blev de
med forordningen af 1810, der indførte
distrikts-jordemoderinstitutionen og påbød de
lokale myndigheder om nødvendigt at betale
uddannelsen af stedets “duelige Subjecter” - net
op det, lægerne gang på gang havde anbefalet.

Hellere

til

KVAKSALVER END TIL
LÆGE
Mindst lige så galt så det ud med kvaksalvernes
(mis)gerninger. Problemet her gjordes meget
større af, at det var svært at få ram på “de kloge”,
fordi der fandtes så mange forskellige af dem, så
som natmandsenker, fallerede håndværkere eller
kirurger, smede, skomagere, kællinger, apoteke
re og omrejsende heste- eller svinesnittere. Især
de sidste faldt lægerne for brystet, fordi de ved
plakater og i aviser gjorde opmærksomme på, at
de nu var på egnen. Det var særligt irriterende,
fordi de egentlig var kvaksalvere, der under dæk
ke af at være lovlige kastratorer kunne annonce
re deres komme.
Specielt Peder Orlov må have gjort sig bemær
ket, for han nævnes både af Skive-, Varde- og
Alborglægerne. Han arbejdede med kniv, den
katolske tro og glødende jern. Det fortælles, at
han gik i gang med en kræftoperation, som
enhver uddannet kirurg ville have holdt sig mile
vidt væk fra.
Den lykkedes godt nok, men “Patienten havde
og[så] ved foregaaende Communion kiøndt
beredt sig til dette Vovestykke, og Opperateuren
smukt sat Jern i Beredskab”, for hvis noget gik
galt, “at brænde Synderen, saaledes som han var
vant til at brænde andre Heste!! Saaledes spøger
denne Qvaksalver med Brødres Liv og Sundhed
offentlig, i Øvrighedens Paasyn, og ingen paata

ler det! ja! efter sigende skal han endog nyde
megen Yndest og Tiltroe hos sin egen Amt
mand!!!”
Da selv de højeste lokale embedsmænd og med
dem mange andre fra de bedre lag troede på dis
se “smaa Sataner” og ikke på de autoriserede,
blev de ikke retsforfulgt, selv om der var gode
love imod dem - i stedet kom lægerne i miskre
dit. Den almindelige opfattelse var nemlig, at
disse bare var misundelige og klagede af brød
nid.

il kvaksalvernes kate

r

gori henregnedes jor-

demødrene ofte. Men i

mange tilfalde foretrak
befolkningen kvaksalvere

fremfor lager, konstaterede

Sundhedskommissionen af
1802. Karikaturtegning

afen jordemoder omkring

1800 i: E. Hollander: Die

Karikatur und Satire in
der Medizin, Stuttgart

Offer for
VACCINATION
Der blev påtalt mange ting, især den nye koppe-

1905.

vaccination optog sindene. I 1700-tallet var det
blevet ganske udbredt med indpodningen af pus
fra kopperamte patienter, den såkaldte inokulering, men den havde vist sig noget problematisk,
idet den krævede en del ofre. Edward Jenner i
England fandt i slutningen af århundredet på
kokoppevaccinen.
I Danmark prøvede regeringen meget hurtigt
at indføre den, selv om den først blev lovbefalet
i 1810, og lægerne kunne allerede give deres til
bagemeldinger. Der kom meget interessant
frem. Den gamle indpodning var faktisk blevet
foretaget af bønderne selv, og dermed havde de
spredt smitten både fra fnat og den veneriske
syge. Alene derfor havde lægerne været lidt lorne
ved denne form for koppeprævention. Nu, hvor
kun de måtte vaccinere, så en række af dem lyse
re på sagen.
Men de fleste ventede dog med at skride til
handling, hvilket fremgår af en rapport fra 1801,
ifølge hvilken der i hele landet indtil da kun var
blevet foretaget omkring 700 vaccinationer.
Denne skepsis delte lægerne med befolkningen,
der slet ikke brød sig om at få noget fra køerne
sprøjtet ind i kroppen.
De adspurgte læger havde dog ind imellem
svært ved at svare på spørgsmålene, idet disse bar
præg af, at kommissionsmedlemmerne alle var
københavnere. Nogle jyske læger blev ganske
utrygge ved dette forhold og bad om, at det
endelige lovudkast blev sendt til udtalelse hos en
række provinslæger. Man kan se af svarene, at
mange havde svært ved at udtale sig om emner,
som for eksempel skadelige farver i konditorka
ger eller for snørelive og “Brysternes Trykning”.
Tit kom kun lakoniske svar som “bruges ikkun
sielden her og da med Maade”. Dette gjaldt især,
når spørgsmålene drejede sig om “Omsorg for
sunde Fornøjelser og Adspredelser”.

Dræbende
danse
Der skulle for eksempel tages stilling til gym
nastiske øvelser, løben på skøjter, skuespilhuse
nes indretning — og dræbende danse. Fra Nak
skov svaredes, at “Motionen giør Lolliken sig
overhovedet ikke, uden den hans Arbeide nøder
ham til. Almuens Fornøielse og Adspredelse er
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Krogang. Saavel paa Landet som især her i Nak
skov ere af Kroer en alt for stor Mængde hvor
unge og gamle forføres til Drik og Spil: thi hvad
Hæleren er for Tyven ere Kroværter for Dranke
re.”
I Varde var man meget moderat “i Nydelse af
Fornøielser ved Legems Bevægelser, Riden,
Kjøren, Badning og Dandsen”. Det var især val
sen, man i København havde set sig gal på, fordi
“de Dansende alt for øyeblikkelig henhvirvles
uden at mærke derpaa, at det er en Erfarings
Sandhed, at hvirvlende Bevægelser især virke
voldsom paa Hovedet og Brystet”.
I enkelte større byer var man dog opmærksom
på det, og klubberne forbød denne dans på deres
baller. Men det værste var, at døden, når den
indtrådte i forbindelse med disse dræbende dan
se, oftest kun var en skindød. Netop alt for hef
tig løben og dansen havde også Hans Guldberg
Svejstrup advaret kraftigt imod.

Skindøde
OG DRUKNEDES
REDNING
1802-kommissionen nåede aldrig at gøre noget
ved sagen. Den arbejdede ihærdigt i ti år på det
lovudkast, den havde fået til opgave at frem
komme med. Alene det første omsorgspunkt,
der handlede om sund mad, kom til at fylde 64
paragraffer. Det lader til, at regeringen efter
hånden mistede tålmodigheden. Den pillede de
mest presserende sager ud og lavede særlovgiv
ning for dem, eksempelvis forordninger om far
lige næringsveje og om karantæne i tilfælde af
epidemiske sygdomme.
Dernæst tabte den interessen for resten.
Hovedstadens bombardement i 1807 havde
givet andre problemer, og nogle år senere søgte
kommissionen resigneret sin afsked: Selve etab
leringen af et sundhedspoliti måtte vente - til
koleraen halvtreds år senere havde vist dets abso
lutte nødvendighed.
I mellemtiden var der dog også blevet dannet
en privat forening for “Druknede Menneskers
(og skindødes) Redning”. Men der skulle endnu
knap en snes år og en ny skrækbølge omkring
levende begravelse til, før man lovgav herom i
1829, foreløbig dog kun for København. Folk

markedsdage optråd-

■ gøglere og andet
godtfolk gerne som læge-

kyndige og rev mængden

med sig, som den kørende
kirurg her gør det i 1785.

"Rigtige”kirurger havde i
øvrigt på denne tid en vis
erfaring med optræden.

Som det tidligere er blevet
påvist i Siden Saxo havde

mange afdem nemlig
hovedbeskæftigelse som

bøddel. Fra E. Hollander:
Die Karikatur und Satire

in der Medizin, Stuttgart
1905.

ønskede sig hovedsageligt lighuse, som deres
døde kunne ligge i, indtil de helt sikre dødstegn
som fremskreden forrådnelse var indtrådt. Dette
sad regeringen til at begynde med overhørigt,
men den gik med til en “Liigbesigtigelse” og til
et krav om, at en død ikke måtte begraves, før en
læge havde udstedt en dødsattest.
Få år senere fik provinsen en tilsvarende for
ordning, men man var dog klar over, at der ikke
fandtes læger nok til ligsynet, og derfor skulle
der udnævnes pålidelige mænd, hvor det var
nødvendigt. Men befolkningen følte sig ikke
synderligt beroliget og beholdt derfor sine døde
længere i hjemmet, tit kun dækket lidt til og lagt
således, at man ikke direkte fik øje på dem. Det
te fortalte de forfærdede læger, der under kolera
epidemien i 1853 gik fra hus til hus for at hjæl
pe de koleraramte.
Den samme epidemi satte også endelig skub i
lighusbyggeriet. Den forårsagede nemlig flere
fænomener, der kunne give anledning til at tro,
at den syge var død. Patienten kunne blive mar
morkold og ligne en død mere end en rigtig død

- som det hed, og koleraen gav stærke kramper,
der ikke fortog sig straks efter døden. Dette
affødte nye bølger med skrækhistorier, og lov
givningen blev jævnligt ført ajour. H.C. Ander
sen prøvede at helgardere sig ved at lægge en
seddel til sin tjenestepige på sit natbord: “Jeg er
skindød!”, stod der.

Kilder:
Rigsarkivet: Kommissionsarkivet i Danske Kan
celli G 125 1802-14; Love, forordninger m.m.;
Viggo Starcke: Giertrud Birgitte Bodenhoff s
Mysterium, Kbh.1954
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♦ Tema: Syg eller rask ♦

Glimt
af

DET

N ATOMISKE
TEATERS

éd midten af 1600-tallet var Køben
havns Universitet en lille verden. Alle
kendte alle, og familieforbindelserne
spandt et tæt net mellem professorer
ne. Centralt blandt de akademiske familier står
professorslægterne Bartholin og Worm, som i
flere generationer dominerede universitetet. Ja,
man taler ligefrem om “den Bartholinske tidsal
der” som en gylden æra for universitetet. Det var
hovedsageligt ved anatomiske studier, at famili
en Bartholin, først og fremmest Caspar Bartho
lin og sønnen Thomas Bartholin, havde kastet
glans over universitetet.
Ikke mindst Thomas Bartholin står stærkt i
eftertidens bevidsthed. Det skyldes ikke kun

A natomihuset på Frue Plads med det naturhistoriske

21 museum brændte ved Københavns brand 1728.

HISTORIE

I

1905fandt man nogle brudstykker afden stentavle, der

i 1657 opsattes til minde om oprettelsen afdet naturhi
storiske museum på første sal. Den rekonstruerede min
detavle befinder sig nu ved Zoologisk Central Institut.

Zoologisk Museum.

Sebastian

Olden-Jørgensen
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I 1645 foretoges i Danmark de første
dissektioner, som skulle indgå i uni
versitetets anatomiske undervisning.
Det skete i det nyopførte anatomiske
teater, der bl.a. fik et køkken, hvori
kødet kunne koges af skeletterne. Bag
anatomi-undervisningen stod nogle af
landets mest fremtrædende videnskabsmænd, deriblandt den også den
gang verdensberømte Niels Steensen indtil almindeligt forfald på universi
tetet, nepotisme m.m. foreløbigt satte
en stopper herfor.
Mag.art Sebastian Olden-Jørgensen
fortæller historien om det anatomiske
teater, om dissektion af forbrydere og
æglæggende haner m.m.

1662 udgav Thomas
Bartholin (1616-1680)

Cista Medica, som skulle

præsentere lægevidenska

ben ved Københavns Uni
versitet. Titelbladet prydes

afen række små portrætter

i kreds om Bartholins eget
billede. Fra venstre mod

højre er det Bartholins fæt
ter lægen Henrik Fuiren
(1614-59), hans onkel

prof. Ole Worm (1588-

1654), hans farfar prof.

Thomas Fincke (15611656), hans far prof.

Caspar Bartholin (15851629), prof, og senere
kongl. livlæge Simon Paul

li (1603-80) ogden
berømte danske læge i

Padua, Johan Rhode

(1587-1659). Sammen

med Cista Medica udgav
Bartholin en beskrivelse af

det anatomiske teater, som

hans videnskabelige fortjenester, men i lige så
høj grad at hans rastløse udadvendthed drev
ham til en udstrakt forfatter- og udgivervirk
somhed. I sin samtid grundlagde han sit inter
nationale ry ved i 1641 at publicere en revideret
udgave af sin fader Caspar Bartholins populære
anatomiske håndbog "Institutiones anatomicæ."
Denne reviderede udgave var en stor succes, blev
flere gange genoptrykt og fulgtes gennem årene
af yderligere to reviderede og ajourførte udgaver
på flere sprog og i talrige oplag.

Det anatomiske
TEATER BYGGES
Den senere kongelige livlæge Simon Paulli har
også bidraget til den berømmelse, der blev ana
tomistudiet i København til del. Han har æren af
at have indført offentlige dissektioner af menne
skelig i undervisningen, og han fik bygget det
anatomiske teater. Dette fremskridt skete ikke
uden modstand fra universitetet. Det var nemlig
på den tid de kongelige livlæger, der stod for

nytænkningen, mens universitets-professorerne
var særdeles konservative.
Men kong Christian IV trumfede sin vilje igen
nem, og på sin livlæge Jacob Fabricius' tilskyn
delse kaldte han 1639 Simon Paulli fra Rostock
til et nyoprettet professorat i anatomi, kirurgi og
botanik.
Paulli, der var den kongelige livlæges svigersøn,
ville ikke begynde sin anatomiske undervisning,
før han rådede over et egnet lokale, et såkaldt
anatomisk teater. Først i 1642 gik man i gang
med at indrette et sådant i den gamle fore
læsningssal i stueetagen af “Liberihuset” ved
Frue Plads. Navnet (liber = bog på latin) kom af,
at universitetsbiblioteket havde til huse på første
sal, men bygningen kaldtes herefter Anatomihu
set.
Den gamle forelæsningssal skulle i lighed med
de berømte anatomiske teatre i Leiden og Pado
va indrettes som et amfiteater med bænkerader i
kreds om et drejeligt dissektionsbord. Der var
også afsat plads til en kongeloge, et “anretterrum” og et køkken med faciliteter til at koge

han lod afbilde overfor

titelbladet. Det kongelige
Bibliotek.
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sende dødsdømte forbrydere til København, så
de efter henrettelsen kunne udleveres til anato
mihuset. København var dengang for lille en by
til at være selvforsynende på dette punkt!
Den 3. marts 1645 holdt Simon Paulli så sin
første offentlige dissektion, hvortil lærere og stu
derende ved universitetet, de kirurgiske (bartskærer) svende, byens borgmestre og råd og
andre fornemme og velbyrdige borgere blev ind
budt. Det drejede sig om dissektionen af et kvin
delig, og der blev taget entré. Den gemene hob
måtte pænt blive udenfor: det var ikke under
holdning, men undervisning!
Siden fik bartskærerlærlingene dog også
adgang, og det er ingen ringe tribut til Simon
Paullis fordomsfrihed. Der var nemlig dengang
stor afstand mellem de universitetsuddannede
læger, der havde eneret på at ordinere medicin til
indvortes brug, og så bartskærerne, der tog sig af
bylder, benbrud, amputationer osv. Lægerne til
hørte den lærde stand, bartskærerne var i tidens
øjne blot håndværkere. Til gavn for disse ikkelatinkyndige bart-skærere udgav Simon Paulli i
1648 en tysk oversættelse af Thomas Bartholins
anatomiske håndbog.

Thomas Bartolin
acób Henrik Paulli

/

(1637-1704) blev

1662 professor i anatomi.

I dag ville vi kalde det

nepotisme. Det var samti

kødet af skeletterne. Ombygningen tog sin tid,
men i begyndelsen af 1645 stod det anatomiske
teater færdigt udsmykket med menneske- og
dyreskeletter, hver forsynet med belærende tek
ster på latinske vers.

den enig i, men kunne
ikke se noget forkert i det.

Dissektions

Ellers havde man nappe

materiale fra

prydet dette stik i anled

FÆNGSLERNE

ning afudnævnelsen med

følgende latinske epigram:

Berømt er han ved sine
forfadre og ved sin far.

Ingen var værdigere til at
tage Bartholins plads. Det

kongelige Bibliotek.
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Christian IV støttede Simon Paulli og det anato
miske teater på et andet vigtigt punkt. Det var
nemlig altid et problem at skaffe dissektionsma
teriale. Ingen hæderlige mennesker ønskede at
blive dissekeret efter deres død, og man var der
for henvist til at bruge dødsdømte forbrydere.
For at sikre en tilstrækkelig forsyning ved
åbningen af det anatomiske teater i begyndelsen
af 1645 havde kongen i januar samme år givet
lensmændene ordre til i de næste måneder at

Ved Christian IV's død den 28. februar 1648
blev Simon Paullis stilling uholdbar, og han trak
sig tilbage fra sit professorat. Han vandt dog
hurtigt den nye konge, Frederik Ill's gunst og
sikredes økonomisk med et kanonikat i Århus,
og fra 1656 og til sin død i 1680 var han konge
lig livlæge.
Efterfølgeren i stillingen som anatomisk pro
fessor blev Thomas Bartholin, der i perioden
1648-1656 ledede det anatomiske teater. Han
var lige vendt hjem fra en tiårig udenlandsrejse
og nød allerede et internationalt ry. Han kastede
sig med iver over undervisningen, og Frederik
III støttede ham ved at overlade ham dødsdøm
te forbrydere, der ellers skulle have været lagt på
hjul og stejle. Flere gange overværede Frederik
III Bartholins dissektioner bl.a. af en hane, der
skulle have lagt æg. Bartholin påviste, at de fysi
ologiske forudsætninger for æglægning ikke var
til stede, men hanens skelet endte dog i det kon
gelige kunstkammer.

Det var i disse år, at Thomas Bartholin blev
involveret i forskellige lærde stridigheder om
lymfekarrene, og de mange dissektioner tog
hårdt på ham. Af helbredsgrunde opnåede han
derfor i 1656 at blive fritaget for sine undervis
nings-forpligtelser inkl. de anatomiske demon
strationer. Den 9. februar 1656 holdt han sin
sidste offentlige dissektion: han følte sig udslidt
og ønskede at lade yngre kræfter bære faklen
videre. Nogle år senere (1661) trak han sig tilba
ge til en ærespost som professor honorarius og
helligede sig i stedet udgivelsen af videnskabeli
ge værker.

Bartolins
EFTERFØLGER?

opmærksom på sig selv, bl.a. ved det prøvede
middel at udgive og tilegne kongen en bog med
alle de anatomiske opdagelser, han havde gjort,
lykkedes det ham ikke at opnå nogen ansættelse
i denne omgang.

Kan

katolikker
BRUGES?

N

iels Steensen (1638-

86) var Thomas

Bartholins elev og ven.
Hans videnskabelige geni
lod ham på fa år gøre en

Niels Steensens venner fik i 1667 endelig udvir
ket, at Frederik III tilbød ham en uspecificeret
stilling i København med årlig gage på 400 rigs
daler. Steensen var efterhånden godt på vej til at
blive en europæisk berømthed, og man havde
rimeligvis tænkt sig en stilling som kongelig ana
tom eller ekstraordinær anatomsk professor.

lang række epokegørende

anatomiske og geologiske

opdagelser. Portrættet
stammer fra hans tid som

kongelig anatom i Køben

havn 1672-74. Medicinsk-historisk Museum.

Thomas Bartholin var overbevist om værdien af
selv at iagttage naturen. Det var ikke nok at læse
lærde værker om naturen, man måtte ved selvsyn
stifte bekendtskab med den. Derfor var de ana
tomiske demonstrationer så vigtige. Efter at have
sagt farvel til det anatomiske teater, søgte Bart
holin at holde de studerende delvis skadesløse
ved i 1657 at indrette et medicinsk-naturvidenskabeligt museum på første sal i anatomihuset.
Her kunne de studerende se forskellige dyre- og
menneske-skeletter, tavler over blodkar og ner
ver samt en lang række mere eller mindre eksoti
ske medicinske og zoologiske genstande. Dette
kunne dog ikke dække over, at det anatomiske
teater - selve symbolet på moderne anatomisk
forskning og undervisning - lå øde og tomt. Det
smertede Thomas Bartholin meget, men da han
i 1662 prøvede at fremme sin gamle elev Niels
Steensen, blev hans planer tilintetgjort af Simon
Paulli.
Simon Paulli havde virkelig kongens gunst og
fik i maj 1662 sin søn Jakob Henrik Paulli
udnævnt til professor i anatomi; men Jacob
Henrik Paulli kom aldrig til at fungere som ana
tomisk professor. Han begyndte nemlig sin pro
fessorgerning med at tage på en årelang studier
ejse, hvorunder hans interesser svingede over til
historie. Det anatomiske teater lå fortsat ubenyt
tet hen.
Et par år senere, i 1664, var Niels Steensen i
København i anledning af sin stedfaders og sene
re sin moders død. Selv om han flittigt gjorde
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komme hjem fra Italien til en årlig gage på 400
rigsdaler. Stillingen var ikke nærmere specifice
ret, men det var klart, at Steensens katolicisme
umuliggjorde en regulær ansættelse ved universi
tetet. Derimod kunne han godt tilknyttes hoffet
f.eks. som kongelig anatom.
Der var ikke tvivl om, hvad det var, Griffenfeld,
som den nu adlede Schumacher hed, ønskede af
Steensen, der ankom i juli 1672 til København.
Han skulle virke som en vitaminindsprøjtning
på det hensygnende anatomistudium i særdeles
hed og derved kaste glans over fædrelandet og
den enevældige monark i almindelighed.
Begge disse motiver kom til udtryk i et højstemt latinsk velkomstdigt, som sognepræsten i
Hyllinge ved Roskilde skrev i anledning af
Steensens hjemkomst. Heri hed det bl.a.: “Såle
des vil du i ære blive ligestillet Alexander den
Store, og dit ry, du store pryd, vil overstige
Alperne! “

Anatomisk
UNDERVISNING

T

bomas Bartholins

videnskabelige tids

skrift Acta Medica et Phi-

losophica Hafhiensia
udmarker sig bl.a. ved de

fornemme kobberstik. Her
vises de illustrationer, som
Steensens dissektion af

renen og bjørnen i oktober

1672 gav anledning til.

Det kongelige Bibliotek.
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Jakob Henrik Paulli sad jo på det ordinære ana
tomiske professorat.
Det blev imidlertid heller ikke til noget denne
gang, fordi Steensen kort forinden var konverte
ret til den katolske Kirke og dermed havde
spærret sig selv vejen for en akademisk karriere i
sit hjemland. Det anatomiske teater stod fortsat
tomt.
Så kom tronskiftet 1670, og med Christian V's
tronbestigelse steg den borgerlige Peder Schum
achers stjerne. Han, der da var Danmarks mæg
tigste mand, var en dynamisk person, og han
brugte sin magt til at få udvirket en hjemkaldel
sesordre til Steensen. Efter en række uformelle
kontakter udgik der den 13. februar 1672 et
kongebrev til Niels Steensen med ordre om at

Først efter tre måneder kunne han begynde at
dissekere, og da var det kun private dissektioner
for en mindre skare af venner og kolleger. De
foregik i hans logi hos svogeren Jakob Kitzerow i
barndomshjemmet på hjørnet af Købmagergade
og Klareboderne.
Sidst i september begyndte han at dissekere
offentligt i det anatomiske teater. Det var en sol
dat henrettet for tyveri, som lå på dissektions
bordet, og Steensen demonstrerede, at lungerne,
leveren, nyrerne og huden er som en si (dvs.
afsondrer væsker/ånde). Derefter gennemgik
han tarmene og hjernen samt musklernes og
hjertets opbygning. Han demonstrerede kort
sagt et bredt udsnit af sine anatomiske iagttagel
ser og opdagelser.
Når vi er så vel underrettede om denne og man
ge andre dissektioner, som Steensen i disse år
foretog, skyldes det de notater, hans elev Holger
Jacobæus nedfældede i sin studiebog. Denne
bog, som han også smykkede med forskellige
smukt udførte skitser og tegninger, befinder sig i
dag i Det kongelige Biblioteks håndskriftsam
ling. Det var i øvrigt det dårlige (dvs. varme)
efterårsvejr, der var skyld i, at det varede så læn-

ge, før Steensen kom i gang med at dissekere i
det anatomiske teater. Dissektioner strakte sig
normalt over flere dage, og ligstanken blev uud
holdelig i varmt vejr.
Godt en måned senere, den 21. oktober 1672,
holdt Steensen sin anden offentlige dissektion i
det anatomiske teater. I modsætning til dissekti
onen af den hængte soldat, hvis eneste efterspil
så vidt vides var, at soldaten nogle måneder sene
re sagdes at gå igen, så var den anden offentlige
dissektion tydeligvis lidt af en medie-begiven
hed.
Det drejede sig om dissektionen af en bjørn og
en ren, skænket af Griffenfeld, og “pressen” var
til stede i form af hofviolinisten og latindigteren
Georg Huber. I novembernummeret af sin latin
ske månedsavis på vers, Mercurius Latino-Poeticus, skildrede han begivenheden og beskrev,
hvordan Simon Paulli og Thomas Bartholin
havde vundet sig selv og det københavnske uni
versitet international berømmelse ved at disseke
re i anatomihuset. Så kom han til Steensen, om
hvem han sagde:

Men hvad vil du sige, oh Muse, om vor
STEENSEN?
Ros ham ej, for denne vismand skyer lovpris
ninger.
Sig kun, at enhver, som ønsker at se forunder
lige ting,
skal se, rådspørge og lase STEENSEN.
Det varslede godt, og Huber spåede en ny
opblomstring for anatomistudiet i København.
Steensen havde tydeligvis med en vis effekt
demonstreret hjernens anatomi, og det var ikke
første gang. Otte år forinden havde han i Paris
holdt sin banebrydende forelæsning om hjer
nens anatomi. Pointen havde dengang været at
vise, hvor lidt - for ikke at sige intet - man egent
lig vidste om dette organ.

En lovende
begyndelse!
Derefter gik der endnu nogle måneder indtil den
næste offentlige dissektion, som fandt sted ved
månedsskiftet januar-februar 1673. Efter alt at
dømme skulle denne dissektion, der strakte sig

over otte dage, være begyndelsen til Steensens
egentlige virke som anatom i København. Der
for holdt han som indledning den berømte fore
læsning om anatomiens mål og mening, hvorfra
de kendte ord stammer: “Skønt er, hvad vi ser;
skønnere, hvad vi erkender; men langt det skøn
neste er det, vi ikke ved.”
Det var lagt stort an. Thomas Bartholin havde
skrevet den officielle indbydelse, og den var fuld
af de mest uforbeholdne lovord om Steensen,
som sammenlignes med den store antikke filosof
Demokrit og slet og ret betegnes som uforligne
lig. Bartholin nævner også dissektionen af bjør
nen og renen fra oktober. Som et sidste ekko af
denne efterårets lærde mediebegivenhed kundgjorde han, at nysgerrige ved samme lejlighed
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y fölger Jacobæus (1650-1701) var en stor beundrer
L lafSteensen. Han har i sin studiebog efterladt sig
en rakke charmerende små billeder afde dyr, Steensen

dissekerede under sit ophold i København 1672-74.

Pindsvinet her var Steensens første dissektion ogfandt

sted den 3/9-1672. Det kongelige Bibliotek.

kunne iagttage nogle præparater, som demon
strerede den dissekerede rens hjerne!
Det skulle imidlertid vise sig, at denne stort
anlagte dissektion skulle blive afslutningen på og
ikke indledningen til Steensens offentlige virke i
København. Med hensyn til dissektionsmateria
le (lig af mennesker) var man jo som ovenfor
nævnt henvist til de offentlige myndigheders
medvirken: det var hovedsageligt dødsdømte
forbrydere, der dissekeredes. Og her må
Steensens fjender have haft mulighed for at
spænde ben.

Niels Steensen miskendt i Danmark
Resten af opholdet indtil bortrejsen i begyndel
sen af august 1674 fik Steensen ikke stillet men
neskelig til rådighed og gennemførte af den
grund kun private dissektioner af mindre dyr til
glæde for en snæver kreds af studerende og inter
esserede. Af Holger Jacobæus' notater kan man
se, at han også har gennemgået nogle anatomi
ske lærebøger som led i den private undervis
ning.
Efterhånden som hans elever blev dygtigere,
lod han dem selv gennemføre dissektionerne, og
en del af disse privat foretagne dissektioner pub
liceredes siden i Bartholins “Acta Medica et Philosopihca Hafniensia”. Fiaskoen var imidlertid
åbenlys for enhver, og i sommeren 1674 opnåe
de Steensen hos Griffenfeld tilladelse til at rejse
tilbage til Italien. Dér ventede en stilling som
opdrager for storhertugen af Toscanas søn.
Vi ved ikke, hvem der spændte ben for
Steensen (og indirekte for Griffenfeld). Det er

7" Jolger Jacobæus afbildede i sin studiebog også den af
L 1 Georg Huber besungne ren. Det kongelige Biblio
tek.
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nærliggende at pege på gejstligheden og teolo
gerne ved universitetet, for hvem den katolske
Steensen var en forargelse og en provokation.
Det var ikke milde år for katolikkerne, og
Steensen måtte selv opleve at blive sværtet til af
rektoren ved Herlufsholm Johan Brunsmand.
En anden mulighed er, at kansler Peder Reedtz,
der var universitetets patron, som et led i rivali
seringerne med Griffenfeld, har stukket en kæp i
hjulet. Som så mange andre politiske intriger har
heller ikke denne efterladt sig noget spor.
Steensens år som kongelig anatom - i øvrigt en
titel han først efter længere tids uvished kunne
smykke sig med - blev altså et mellemspil både i
Steensens personlige liv og i Københavns Uni
versitets historie.

Anatomiens
nedtur
Det anatomiske teater stod ubrugt nogle år og
forfaldt hurtigt. Først da Thomas Bartholins søn
Caspar Bartholin (d.y.) i 1677 vendte hjem fra
den obligatoriske studierejse, var der atter en
anatomisk professor i København. Caspar Bart
holin brugte det anatomiske teater i sin under
visning, men der stod ikke længere den samme
glans om det. Han synes ikke at have været
nogen flittig underviser, og med årene optog en
lang række administrative hverv i statens tjeneste
mere og mere hans tid. Efter 1701 har han næp
pe viet universitetet ret mange kræfter.
Det anatomiske teater benyttedes lejlighedsvis
til andre formål. I 1680 og 1685 f.eks. demon
strerede Holger Jacobæus med stor succes den
engelske fysiker Robert Boyles “machina pneu
mática” i det anatomiske teater. Det har vel dre
jet sig om en form for luftpumpe, hvormed man
kunne demonstrere luftens elasticitet, og opvis
ningerne var tilsyneladende noget af en folkeforlystelse.
Ved Københavns brand 1728 blev anatomihu
set sammen med hele universitetskvarteret flam
mernes bytte. Meget bedre gik det ikke lægevi
denskaben på Københavns Universitet. Det 18.
århundredes første årtier var stadig den Bartholinske tidsalder, men nu i dens forfaldstid.
Nepotismen havde kronede dage, og man sørge
de for, at stillinger, legater osv. blev i familien.

T Ted Niels Steensens dissektion den 21. oktober 1672 var
V Georg Huber, der udgav en månedsavis på latinske vers,
tilstede. Han afsluttede sin reportage medfølgende digt om
dyrene på dissektionsbordet (i oversættelse):

enen og bjørnen har virkelig smidt
deres hjerner
og stillet deres gennemskårne hoveder
til skue.
Den ene pralede stort med sin begavelse,
ogden anden roste ikke mindre sin hjerne.
Merkur (dvs. Georg Huber) stod nar ved,
lo og sagde: oh salige er I,
i hvis forstand og hjerne der er tomt!
Hvis I havde haft nogen godforstand i
jeres hoveder,
havde det så ikke varet bedre
atforblive i skovene?
Nu ligger I begge skåret i tusinde dele,
og den ene savner sin hjerne lige så meget
som den anden.

Desuden havde mange professorer meget tids
krævende hverv som kongelige embedsmænd,
dommere f.eks. Forskning og undervisning kom
simpelthen i anden række.
Denne nedgangstid for universitetet kom først
til ophør med Christian VI’s tronbestigelse i
1730 og den nye fundats fra 1732. Men da var
den Bartholinske tidsalder endegyldigt forbi, og
professor i veltalenhed Ludvig Holberg havde
succes med sine komedier i Grønnegade-teateret.

♦ Tema: Syg eller rask ♦

If
JL ARANTÆNEN
V.

på

Ulla Kjær
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Kyholm

At være i karantæne er som at leve en
goples liv, mente digteren H. C. An
dersen efter et ophold i en tyrkisk
karantæne i 1841. Nogle mennesker
var som fødte til det. Men hvis man
elskede at fare rundt, var det en prø
velse. Karantænereglerne foreskrev
nemlig, at rejsende, der kunne bringe
smitsom syge med sig, skulle tilbringe
de første fyrre dage i deres bestemmelses
land i et lukket område, en karantæne
(af italiensk quarantino, som betyder
fyrre).
Det var et system, der var udviklet
under 1300-tallets pestepidemier, på
basis af en fornemmelse for det nytti
ge i at adskille de eventuelt syge fra de
raske, men uden nogen egentlig viden
om, hvor lang tid isolationen skulle
vare. Det først og fremmest symbol
ske tal fyrre blev da også ændret efter
hånden som de forskellige sygdom
mes smittetid blev kendt. Redaktør
mag.art. Ulla Kjær fortæller om
oprettelsen og indretningen af en
dansk karantænestation, Kyholm.

1831, samtidig med H. C. Andersens
første udlandsrejse, blev øen Kyholm
nordøst for Samsø valgt som det ideelle
sted for en dansk karantænestation.
Kyholm ligger tæt ved den bedste naturhavn på
Samsø, som jo igen ligger praktisk midt i landet.
En karantæne på Kyholm var let at komme til,
både for de smittede skibe og for dem, der skul
le klare de løbende leverancer til stedet. Andre
fordele var, at øen med sine kun 17 hektar var
meget overskuelig, at den ikke havde faste bebo
ere — og at dens jord var forholdsvis blød.
De to sidste ting gav den et stort forspring i for
hold til en anden lille ø eller øgruppe, hvor der
for en kortere periode på samme tid var dansk
karantæne, Christiansø og Frederiksø ved Born
holm. Faste beboere skulle forflyttes, hvad der
kostede penge, og klippegrund ville volde pro
blemer, når man skulle foretage de begravelser,
der uden tvivl måtte komme på en karantæne
station.

Kyholm i søgelyset
Første gang, Kyholm kom i søgelyset som karan
tænestation, var i efteråret 1709. Pesten var på
vej fra Sydeuropa, og blandt andet den danske
regering gik i gang med at skabe et karantæne
væsen. Skibe, der ville i havn, måtte vise et sund
hedspas, og hvis det ikke var i orden, blev skibet
henvist til en af seks nye karantænestationer på
småøer spredt over landet. En af øerne var
Kyholm, som sammen med Brandsø i Lillebælt
skulle modtage skibe til Jylland.
I følge den kongelige forordning skulle hver
karantænestation bestå af to slags bygninger:
Huse, hvor skibenes besætning og passagerer
kunne bo under de fyrre dages karantæne, og
pakhuse til opbevaring og gennemluftning af
lasten.
Mindre end to måneder efter forordningens
udstedelse var der bygninger på Kyholm. Hvor
dan de så ud, vides ikke. Men de blev ikke alle
sammen revet ned, da karantænestationen blev
nedlagt efter små to års øjensynlig ret sparsom

brug. »Kiholms Pesthuuse« stod stadig under
dagligt tilsyn, og der er en lille mulighed for, at
en del af bygningerne var bevaret 100 år efter, da
Kyholm atter var taget i brug.
De bygninger, der blev opført på Kyholm i
1800-ernes begyndelse, var ikke beregnet til
smitsomt syge. Men de folk, der blev indlogeret,
viste sig at have langt mere brug for en kirkegård
end dem, der kom til at bebo karantænestatio
nen. Da det trak op til krig med England 1801,
blev der indledt et større befæstningsarbejde på
Samsø. Kyholm, der dækkede indsejlingen til
Stavns fjord, blev gjort til befæstningens centra
le punkt.
Gennem de følgende otte år — ikke mindst
efter at krigen i 1807 virkelig var brudt ud — fik
øen ikke alene en skanse og et par batterier, men
også en række større og mindre bygninger: vagt
hus, en vestre kaserne, bagerhus, provianthus, to
krudtmagasiner, to ammunitionsskure, lodshus,
vandhus og to hytter samt en ny og en gammel
østre kaserne og en ny og en gammel komman
dantbolig.

Sognepræst på
Kyholm
Under det meste af krigen, fra 1808 til 1814, var
der mindst 200 udstationerede på Kyholm, eller
så mange, at øen blev sæde for et selvstændigt
sogn, Samsø feltpastorat. Præsten, hvis nærmeste
foresatte var provsten ved Holmens kirke i
København, skulle naturligvis holde gudstjene
ster på øen.

Det foregik formentlig blot i et rum, der nor
malt blev brugt til ganske andre formål. Mere
højtidelige handlinger blev henlagt til en af kir
kerne på Samsø, men i 1812 fik Kyholm til
gengæld den kirkegård, som under de sidste 3-4
års kampe havde vist sig nødvendig: et område
på omkring 18,5 x 18,5 m, omgivet af en meter
tyk kampestensmur.
Efter krigens ophør i januar 1814 blev befæst
ningen på Kyholm sat på auktion. Størstedelen
blev dog først solgt i efteråret 1815> og fristen for
fjernelsen af de bortsolgte bygninger gik til 31.
maj 1816. Den nye kommandantbolig, den nye
kaserne, et krudtmagasin og et vandhus blev
allerede i efteråret 1817 beordret nedrevet. Og så
lå øen atter hen som græsningsområde for krea
turer fra herregården Brattingsborg, der måtte
instruere den fremtidige opsynsmand om at hol
de kirkegården med de mange, helt nye
begravelser forsvarligt lukket, så der ikke kunne
slippe kreaturer ind.

ÍTZ”arantænestationen på
Å Kyholm 1831-59,
setfra henholdsvis sydøst
og øst. Yderst til venstre ses

på begge billeder de fem

store pakhuse, yderst til
højre kommandantens
bolig. Broen i forgrunden
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En epidemi af gul feber i Sydeuropa førte 1804
til, at flere lande fik nye karantænebestemmelser.
I Danmark blev oprettelsen af en karantænedi
rektion fulgt op af en forordning, hvorved det
næsten 100 år gamle danske karantænevæsen
blev gennemgribende moderniseret. De seks
karantænestationer, der var oprettet i 1709, hav
de jo kun fungeret i to år.
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Men nu blev det besluttet, at alle større havne
byer skulle have deres egen karantænekommissi
on til undersøgelse af anløbende skibe. Så kunne
det med det samme afgøres, om et skib kunne
forsynes med sundhedspas og sendes videre, eller
om det af den ene eller anden grund var mis
tænkeligt. I store træk gjaldt, at skibe fra steder,
hvor der måske var smitsomme sygdomme,
skulle holdes i observationskarantæne uden for
havnen. Skibe, der selv havde smitten om bord,
skulle henvises til det dansk-norske dobbeltmo
narkis fælles karantænestation ved Christianssand i det sydlige Norge.
Hovedtrækkene i forordningen om karantæne
væsenet skulle sammen med enkelte afsnit af
lokal interesse læses op fra landets prædikestole
hvert år, når skibsfarten begyndte. Og skønt det
dansk-norske dobbeltmonarki blev opløst i
1814, kunne mistænkelige skibe med ærinde til
danske havne stadig henvises til den norske
karantænestation.
Dette forhold bestod indtil 1831, da den asia
tiske kolera for første gang kom til Europa, for i
løbet af de næste
par år at hjem
søge
samtlige
europæiske lande
med undtagelse
af Danmark, og
derudover brede
sig til Canada,
Nordamerika,
Mexico og Cuba.
Dens
hastige
fremfærd
blev
meget naturligt
fulgt op af talrige
overvejelser om, hvordan man kunne beskytte
sig mod sygdommen, samt af en række forord
ninger om et øget beredskab, også i form af den
ellers af mange miskendte karantæne.

Nye

karantæne
stationer

1 juni 1831 fik hofbygmester Jørgen Hansen
Koch ordre til at undersøge, om den på dette
tidspunkt planlagte, danske karantænestation
kunne indrettes på Christiansø og Frederiksø.
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Kyholm var ligeledes blevet undersøgt af Jørgen
Hansen Koch, som fandt den meget egnet til at
huse en karantæne. Kort efter havde Den kgl.
karantænedirektion været hos »Det kongelige
Admiralitets- og Kommissariatskollegium« og
lånt 150 puder og tæpper til brug for de hånd
værkere, der skulle bygge karantænestationen på
Kyholm.
Men hvad det anslåede antal frivillige angik,
havde direktionen nu været lidt for optimistisk.
I slutningen af august måtte der nemlig udkom
manderes endnu 120 mand fra Samsø, svarende
til knap 20% af øens mandlige befolkning mel
lem 18 og 45 år. 1. december 1831 var Kyholmkarantænen så færdig, at den kunne modtage
skibe, og 1. januar 1832 blev anstaltens bygnin
ger synet. Først ved den officielle åbning 1. april
1832 ophørte dog de to bornholmske øers korte
æra som karantæne.
Hofbygmester Koch havde ikke alene anbefalet
Kyholm, men også tegnet karantænestationen,
som blev opført under opsyn af hans assistent,
Gottlieb Bindesbøll. Hele øen indgik i anlægget,
som bestod af tre ulige store dele: Selve karan
tænen, den kombinerede rekonvalescentafdeling
og »contumaz« (af italiensk contumacia, karan
tæne), og praktikaen (af italiensk praticare, at
have samkvem med). Høje plankeværker, som
blev bevogtet af soldater, skilte de enkelte dele og
hindrede utilbørlig passage.

Indretningen
Bygningerne, der alle var holdt i en enkel, klassi
cistisk stil med tegltage, var i store træk fordelt
på den måde, at man på de syges side, dvs. i
karantænen og rekonvalescentafdelingen samt
contumazen, fandt de funktioner, der knyttede
sig til den daglige omsorg for de indkomne ski
be, og på de sundes side, praktikaen, de mere
almene hverv, personificeret i lodserne, tolken
og kommandanten.
Til karantæneafdelingen hørte fem store
pakhuse med rummelige lofter, henved 40 m
lange og 9 m brede. De var beregnet til opbeva
ring og rensning, først og fremmest ved røgning,
aflast fra de maksimalt tyve skibe, som Kyholms
havn kunne rumme.
Til mandskabet var der et sygehus og et logi for

de eventuelle raske, som måtte ønske (og havde
råd til) at bo på øen. Den øvrige besætning skul
le åbenbart blive om bord på skibet. Bag karan
tænens plankeværker fandt man desuden boliger
for det personale, der tog sig af skibenes last og
besætning, samt en række bygninger med nytte
funktioner som marketenderi, magasin, smedie,
stald — og arrest. I det nordvestlige hjørne lå
kirkegården fra krigstiden.
Rekonvalescentafdelingen og contumazen var i
så høj grad to områder, at de var skilt fra hinan
den ved plankeværker. Men de bestod af et fæl
les hus, som var delt afen mur på midten og for
synet med to indgange. Huset havde samme
størrelse som sygehuset og var — bortset fra
muren — indrettet på samme måde, dvs. med
en halv snes sengestuer og et badeværelse med
røgeovn. Her var det så meningen, at man kun
ne komme ind på forskellige stadier af rekonva
lescentperioden.
De sunde, som rådede over den absolut største
del af øen, blandt andet hele det gamle hovedskanseområde mod nordøst, var fordelt på nogle
ganske få huse, kommandantboligen, et lodshus
og en betjentbygning. Også på denne side var
der marketenderi og stald — samt naturligvis
latriner: De var meget praktisk placeret op ad de
lange plankeværker!

rojekt tilforsvarsanlæg

De syge
OG DE FASTE
BEBOERE

på Kyholm, udført af
infanterikaptajn Nicolaj

Tidemand o. 1801.
Rigsarkivet.

Det sagde næsten sig selv, at skellene mellem
karantænestationens dele ikke gjaldt dens faste
beboere, hvoraf en del jo boede på de syges side.
Men også dem, der havde plankeværker mellem
sig og smittekilderne, har haft rig lejlighed til at
føle, at deres omgivelser var indrettet med syg
dom for øje. Det gjaldt ikke mindst, når der blev
holdt gudstjeneste på øen.
I sin plan for karantænestationen havde hof
bygmester Koch åbenbart ikke regnet med, at
der skulle være et særligt rum til gudstjenester.
50 år forinden ville ethvert hospital af mere varig
karakter bogstavelig talt være blevet bygget op
omkring en kirke. At høre Guds ord var i høje
ste grad en del af plejen.
Men efterhånden som videnskaberne vandt
frem og folk begyndte at skele lige så meget til
fornuften som til troen, så blev hospitalerne
gradvis forvandlet fra en slags plejehjem til ste
der, hvor man ved lægernes hjælp forsøgte at få
syge mennesker gjort raske. I disse nye behand
lingshospitaler var en kirke nærmest bandlyst.
Først i 1800-tallets anden halvdel holdt man op
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laner og opstalter af
henholdsvis sygehuset

og rekonvalescentboligen/
contumazen på Kyholm i

karantænetiden 1831-59.
Den eneste forskel mellem

de to bygninger er tværde
lingen af rekonvalescent

bo ligenicontu mazen
(nederst). Karantænestati

onens kirkesal var indret
tet i den stue i sygehuset,

der på tegningen rummer
to senge.

Tegning afJørgen Hansen

Koch. Kunstakademiets
bibliotek.

med at opfatte en kirke i et hospital som et
udtryk for en forstokket indstilling, og så blev
der atter opført hospitaler med kirker.
Det lille sygehus på Kyholm var et regulært
behandlingshospital. Hertil kom, at det jo for
trinsvis var tiltænkt udenlandske søfolk. Derfor
var det ikke særlig mærkeligt, at det blev bygget
uden kirke. Men nogle år efter karantænestatio
nens færdiggørelse begyndte man alligevel at
drøfte øens kirkelige betjening. Det er ganske
klart, at en eventuel kirke ikke skulle være til de
syge, men til stationens personale, som ikke
kunne være tjent med at skulle til Samsø for at
gå i kirke. Men da man i årene 1833-35 indret
tede et kapel på Kyholm, fik det — af alle steder
- til huse i hospitalet.

Sygehuset
Sygehuset var en lang og smal, toetages bin
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dingsværksbygning med fem firesengsstuer, for
bundet med en lang gang, på hver etage. I stue
etagen fandtes desuden et par aflukker til bad
ning og røgning samt til rekvisitter, og en stue,
der kun havde plads til to senge. Det var sand
synligvis det sidste rum, der blev indrettet som
kirkesal, med alterbord dækket af alterdug og klæde, prædikestol og et sakristi, der bestod af et
tømret aflukke.
Indtil 1847 hang der også et broderi, som fore
stillede Kristi tornekronede hoved. Det var
udført og skænket af en vis jomfru Andersen.
Væggene var efter al sandsynlighed beklædt med
paneler, hvorpå der var malet billeder af Kristus
og i al fald ti af de tolv apostle. Det er det eneste,
der nu er tilbage af kirkesalens udstyr. Antallet af
bænke nåede aldrig over seks, og i reolen stod der
kun 30 salmebøger. Men i betragtning af at
rummet kun målte omkring 28 m2, har der hel
ler ikke skullet mange mennesker til for at få det

til at virke pakket.
Karantænetidens Kyholm fik aldrig sin egen
præst. Øen blev i gejstlig henseende lagt til dob
beltpastoratet Onsbjerg-Besser på Samsø, og det
var så kapellanen derfra, der kom til at tage sig af
Kyholm. Karantænestationens snedker fik hur
tigt til opgave at opføre et læskur i Langør havn,
hvor præsten kunne sidde tørt, mens han vente
de på at blive hentet over til sit fjerne tjeneste
sted.
Den første kapellan må have været helt godt til
freds med at være præst i karantænen. Han
beholdt nemlig hvervet, efter at han i 1836 fik
præsteembedet i Kolby et stykke længere mod
syd, omend han måtte indskrænke antallet af
gudstjenester på Kyholm fra én om ugen til én
om måneden.
Hvad de øvrige kirkelige handlinger angik, var
arbejdet overskueligt. Der kunne gå år imellem,
at præsten blev kaldt over til en dåb eller en
begravelse, og kun en halv snes unge blev kon
firmeret på øen, mens tre par blev viet. Samtlige
døbte, konfirmerede og viede var til gengæld
hjemmehørende på Kyholm — og vant til at gå
i kirke dør om dør med livsfarligt syge.

Lediggang
Nu hjalp det måske på den eventuelle utilpashed
ved kirkens placering, at der aldrig blev fuldt
belagt med alvorligt og smitsomt syge. Da
karantænestationen blev bygget, havde lægen, i
samråd med hofbygmester Koch og komman
danten besluttet, at der i første omgang kun
skulle skaffes rekvisitter til 20 af de i al fald 40
syge, hospitalet kunne rumme.
Men selv det var for meget. Og de lange lister
over medikamenter, som lægen udarbejdede ved
den årlige registrering af stationens inventar, står
i en vis modsætning til listerne over årets syge,
som gerne omfattede en halv snes personer med
skavanker som nervøs feber, brystsmerter og
måske en bullen tommelfinger.
Når man læser de månedsregnskaber, som
kommandanten samvittighedsfuldt sendte ind
til Karantænekommissionen i København, far
man bekræftet indtrykket af det yderst ensfor
mige liv på karantænestationen. Antallet af
anløbende skibe var meget lille i forhold til stati

onens kapacitet, og det betød, at der var meget
lange perioder, hvor det omtrent kun var de fire
faste håndværkere: mureren, maleren, smeden
og snedkeren, der kunne være heldige at have
arbejde. De havde i det mindste bygningerne at
reparere på.
Men mange vintermåneder igennem hed det,
at årstiden havde forhindret den ene eller anden
i at arbejde, at der havde været sygdom, dårligt
vejr eller drivis. Også personalet må have oplevet
tilværelsen på Kyholm som en karantæne!
»Kjøbenhavnsposten«, som i oktober 1837
beskrev den nyanlagte — men »for tiden« ube
nyttede — anstalt, anslog antallet af faste bebo
ere til omkring 100. På dette tidspunkt var der
nu kun 70, men tallet svingede en del i de føl
gende år, for så at tage et større dyk efter 1850.

Kolera i Danmark

p
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sandsynligvis har
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I august dette år blev Danmark for første gang
udsat for en koleraepidemi. 28 mennesker i
Bandholm på Lolland blev syge og 15 døde, og
det var kun lægen Peder Ludvig Panum’s ellers
stærkt kritiserede afspærringsforanstaltninger,
der forhindrede en større spredning. Episoden
gav åbenbart - anledning til visse overvejelser
omkring karantænen på Kyholm. 12. november
1850 hed det nemlig, at personalets koner og

karantænetiden 1831-59.
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børn skulle væk. De eneste kvinder, der — ind
til videre — fik lov til at blive, var dem, som
skulle varetage den »nødvendige kvindelige
opvartning«. Forudsætningerne for en opholds
tilladelse var, at man var gift — og uden børn.
Det lå i luften, at der fremover kun måtte anta
ges ugifte karantæneofficerer, arbejdsmænd og
lodser. I den følgende tid blev der derudover
udarbejdet lister over, hvilke af de allerede ansat
te gifte mænd, der måtte beholde deres kone hos
sig. I 1853 kunne man konstatere, at der af de 45
beboere på Kyholm kun var 24 »fornødne« per
soner, nemlig 21 embedsmænd og tre sygevogtersker.
Resten, deriblandt kommandantens 13 perso
ner store husstand, blev stemplet som ufornød
ne. Om kommandanten hed det dog undskyl
dende, at hans stilling altid var blevet besat af en
gift søofficer. Men lægen, der ligeledes var gift,
havde det uheld at være fulgt efter en ugift kol
lega, så han fik at vide, at man ikke havde brug
for hans kone på Kyholm - hvorefter han sagde
op.

Hjælper
KARANTÆNEN?
Efter enevældens ophør 1848 blev såvel Karan
tænekommissionen fra 1709 som Den kongeli
ge Karantænedirektion fra 1804 opløst. Men det
var svært af få karantænestationen på Kyholm
placeret under et af de ministerier, som erstatte
de de mange kommissioner og direktioner fra
enevældens tid.
I erkendelse af, at karantænen var et led i eks
peditionen af fremmede skibe, blev den først lagt
ind under det midlertidige Handelsministerium.
Så var den en tur over Finansministeriet og kom
endelig til Justitsministeriet. I 1852, samme år
som den sidste administrative overførsel af
Kyholm-karantænen, slog de nye frihedsidealer
også igennem i sundhedssektoren. Man begynd
te at se det påtvungne ophold i karantænerne
som en frihedsberøvelse, og den tanke blev for
stærket af, at man end ikke kunne bevise, at
opholdet nyttede.
Flere og flere læger hældede til den teori, at
blandt andet kolerasmitte blev overført via luf
ten. Det betød, at plankeværkerne på karan
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tænestationerne var fuldstændig nyttesløse. Og
10. marts 1852 blev det bestemt, at der for frem
tiden ikke skulle være karantæne mod gul feber,
mens skibe med kolerasyge eller -lig om bord
dog skulle holdes afsondrede, indtil de syge kun
ne komme under behandling på land. Kun måt-

Tf"arantænehuset på Langelime i København med

JL V

det grønne karantæneflag hejst. Huset, som blev

lå omtrent dér, hvor nu Langeliniepavillonen ligger,

hørte en anlægsbro og en have. Anlægget blev i 1882
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T/' arantænestationen
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te de ikke bringes fra borde i Helsingør, Nyborg
og Fredericia, dvs. de havne, hvor der blev
opkrævet Øresunds- og »strøm«told.
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Året efter, at loven om ophævelsen af karan
tænen mod koleraen var vedtaget, blev en tøm
mermand på Holmen i København syg af kolera
og indlagt på Søetatens Hospital i Nyboder, hvor
han hurtigt bragte smitten videre.
Den tæt bebyggede hovedstad, der stadig lå
indeklemt bag sine volde, var et nemt bytte, og i
tiden fra juni til oktober angreb koleraen over
7000 mennesker, hvoraf næsten 5000 døde. Det
eneste gode, der kom ud af den sag, var at myn
dighederne for alvor var blevet opmærksomme
på forholdene i København, og at lægerne havde
faet en lidt bedre fornemmelse for koleraens
egenart.
Katastrofen i København betød sandsynligvis
også, at karantænen på Kyholm fik et par år
mere at løbe på. Det forhold, at den temmelig
dyre anstalt så godt som ikke blev brugt, måtte
dog stadig give anledning til bemærkninger i
Folketinget, og fra 1855 blev stationen yderlige

re indskrænket. To år efter dette sidste indhug i
det faste personale fulgte den lov, som gav stødet
til karantænens nedlæggelse: Ophævelsen af
Øresundstolden.
Øresundstolden havde ingen direkte sammen
hæng med karantænestationen på Kyholm. Men
det, at danskerne skulle opkræve told af alle de
skibe, der passerede Øresund og bælterne, betød
selvsagt, at de skulle tage kontakt med dem alle.
Som en embedsmand på toldstationen i Hel
singør noterede under den truende koleraepide
mi i efteråret 1831, så medførte den slags situa
tioner uvægerligt, at man på den ene side skulle
holde sig skibe med syge og døde fra livet —
men på den anden side ikke gå glip af tolden.
Der var ikke rift om det hverv at sejle ud til ski
bet, for fra læsiden at få tilråbt de fornødne
oplysninger om lastens sammensætning og vær
di. Men det problem slap man for efter 1857, da
en stor del af skibene gik forbi. Tilbage stod hen
synet til nabomagterne, ikke mindst landene
langs Østersøen, der måtte regne med, at dan
skerne hindrede smittefarlige skibe i at passere.

Internationale
AFTALER ERSTATTER

Kyholm
I efteråret 1858 blev der indgået en aftale mel
lem Sverige, Danmark, Rusland, MecklenburgSchwerin og hansestæderne Lübeck og Trave
münde om en fælles afbenyttelse af en karan
tænestation i det, der nu var det svensk-norske
dobbeltmonarki, karantænen på Känsö ved
Göteborg.
Dermed var grunden lagt til et internationalt
samarbejde på karantæneområdet. Og det
betød, at Danmark ikke længere havde grund til
at opretholde karantænen på Kyholm. Efter et
cirkulære fra Justitsministeriet udstedte kongen i
marts 1859 en forordning, hvorefter etablisse
mentet blev nedlagt med virkning fra 1. april
samme år.
Fra den 20. juni 1859 blev der atter holdt auk
tion over genstande, der havde været anvendt på
Kyholm. Listen omfattede alt fra himmelsenge,
injektionssprøjter, trepanationsbestik, Schrams
afhandlinger om pesten og en del forordninger
om kolera og børnekopper. Syv karantæneflag
og alterkalken fra kirkesalen endte hos Kyholms
tidligere kommandant.
Auktionen omfattede også alle karantænestati
onens bygninger. De blev ligesom sidste gang
solgt til nedrivning og var væk ved årsskiftet.
Kun kirkegården lå tilbage. Den er i mellemti
den fredet og i store træk ført tilbage til sin
oprindelige form. Tilbage af alt det øvrige er nu
kun sporene i græsset, som et ekko af H. C.
Andersens ord om afskeden med den tyrkiske
karantæne. Han havde glædet sig som et barn til
friheden, og så viste det sig, at hans fangenskab
nærmest havde vænnet ham af med at bruge vin
gerne. Følelsen af at være i karantæne blev hæn
gende, og først meget lang tid efter fik hans
erindringsbilleder fra den periode et poetisk
skær.

Holmens provsti og Samsø feltpastorat, Samsø
birks retsbetjent, brandtaksationer for Samsø
herred (Landsarkivet for Sjælland); kort (Det
kgl. Bibliotek); Bent Rasmussen: Af Kyholms
saga. Fra Krigstiden 1801-15 og Karantænetiden
1831-59, i Fra Holbæk Amt. Historiske
Årbøger. Udg. af Historisk Samfund for Holbæk
Amt, 1931, s. 33-66.
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ANSK

Pirat i

Zarens Tjeneste

Petr Sorokin

Arkæolog ved Institut for Arkæologi
ved det russiske Videnskabernes Aka
demi Petr Sorokin og journalist Kon
stantin Ivanov har ved en gennem
gang af danske og russiske kilder
fremdraget historien om den danske
kaptajn, der blev ansat af den russiske
zar, Ivan den Grusomme. Deres aftale
gik ud på, at kaptajnen skulle optræ
de som Ivan den Grusommes sørøver
i Østersøen.

stersøen har altid været et centralt
område i Europa, hvor forskellige
lande på samme tid støttede for
skellige interesser. Den, som havde
overtaget, kunne altid holde hele området i skak.
I 1300- og 1400-tallet spillede hansestæderne i
Nordtyskland en særdeles vigtig rolle dér. Men
ved midten af 1500-tallet var det slut for denne
hidtil uovertrufne magt. Rorgængerens plads
blev ledig for en stund. Og det var i første
omfang Danmark og Sverige, som viste sig rede
til at blive nummer et i Østersøen. Begge lande
havde forresten sine forbundsfæller blandt de
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tyske byer. Danzig, som på den tid hørte til
Polen, tog svenskernes parti - Lübeck derimod
danskernes.
På samme tid begyndte det altid ukendte og
derfor for Europa frygtindgydende Rusland at
gøre krav på Østersøområdet - Rusland, som
efter at have været under Tatarernes åg i 300 år
endelig ville bryde sin isolation til Europa.

Moskovitterne
KOMMER TIL

Østersøen
Rusland, som dengang kaldtes Moskovija, blev
dog ikke hilst velkommen af Europa. Og det var
jo ikke en tilfældighed. På den ene side var de
europæiske lande altid interesserede i handel
med moskoviter. På den anden side var de end
nu mere bange for den verden, som virkede
fremmed både etnisk og religiøst - og specielt for
Ruslands økonomiske og politiske opsving.
På sin vej ud i Europa stod det at få fæste ved
Østersøen som den fornemste opgave for
Rusland. Og det var hovedårsagen til, at den rus
siske zar, Ivan IV, som på grund af sin brutalitet
mod sit folk fik tilnavnet “den Grusomme”, i
1558 begyndte Liflandskrigen, som kom til at
vare i 24 år.
Imod ham stod både Polen og Sverige. De to
sidstnævnte lande var forresten mest interessere
de i at beholde status quo i Østersøen, som gav

dem mulighed for at blive en slags formidlere i
handelen mellem Rusland og via Rusland med
Asien og det øvrige Europa. Lifland var i denne
forbindelse et såkaldt sold, som ind- og udførte
store varestrømme. Den, som har soldet, har
kontrol over handelen i Østersøen.
Da moskoviterne trængte sig frem mod
Lifland, tilhørte dette Liflandsordenen, som på
den tid var tysk og stærkt svækket. Nogen vær
dig modstander for Ivan IV og hans hær, som på
daværende tidspunkt talte 110.000-150.000
mand, var den derfor ikke, og russerne indtog
snart den ene fæstning efter den anden.

Russisk handelsmand på

Ivan den Grusommes tid.

Krig i Østersøen
Allerede i maj 1558 erobrede den russiske "
hær den befæstede havneby Narva og nåede
endelig ud til Østersøen. Den fjerne og i lange
perioder ubrugelige Hvidehavs-havn, Archangelsk var nu ikke længere alene om at betjene
den russiske søtransport. Ved at indtage Narva
fik Moskovija de udmærkede muligheder, som lå
i at handle direkte med Vesteuropa. Danske,
tyske, franske, engelske og hollandske skibe
ankrede op dér med deres last.
Men den russiske handel ved Østersøen svæk
kede øjeblikkelig Sveriges økonomiske situation,
hvorfor den svenske konge, Erik XIV, i 1561
sendte sin flåde af sted for at afskære Narva fra
den Finske Bugt. Påskuddet for aktionen var, at
man ville forhindre udenlandske handelsfolk i at
transportere våben til Narva.
Alle europæiske handelsfartøjer, som vovede at
sætte kursen mod den russiske havn, udsattes
for en reel trussel om at blive beslaglagt. Alene i
juli 1562 beslaglagde Sverige 32 udenlandske
handelsfartøjer, som var på vej til Narva. J|
Den svenske blokade blev dog brudt i 1563, da
Syvårskrigen udbrød mellem Sverige og Dan
mark, som i de første år nåede at erobre både
Småland og Östergötland fra svenskerne.
Men handelsmændenes og Ruslands
situation forværredes snart igen, da i
polske pirater samt kapere fra
Danzig og Sverige begyndte at hær
ge voldsomt i Østersøen. Under dis
se forhold bestemte den russiske zar
Ivan IV (den Grusomme) at give

PyccKHfi Kyneij.
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sine polske og svenske modstandere tilbage af
samme mønt. Selve ideen lånte Ivan IV sand
synligvis hos sin polske kollega - kong
Sigismund.

En polsk pirat
I begyndelsen af 1570 tog russerne en tilsynela
dende ukendt pirat, som ernærede sig ved
sørøveri i Østersøen, til fange. Hos ham fandt
man et “kaperbrev”, som var udstedt af den pol
ske konge. I dette dokument kaldte Sigismund
Ivan IV for “en ukristen hedning”. Hvis vi
betænker den russiske zars ret impulsive og vold
somme natur, kan vi forestille os, hvordan han
tog det brev, og hvordan han kunne svare på det.
Ivan ville naturligvis have hævn - og så hurtigt
som muligt.
Der var imidlertid et problem, nemlig at
moskoviterne på daværende tidspunkt overhove
det ikke havde nogen egen flåde og heller ikke
mange erfarne søfolk. Så for alligevel at føre sin
ide om russiske kapere i Østersøen ud i livet,
kontaktede Ivan IV sine udenlandske allierede.
En af dem var broderen til den danske konge,
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hertug Magnus von Holstein, som da regerede
over Ösel og Pernau (I dag Estland). Og det var
netop ham, som blev formidler mellem Ivan den
Grusomme og en kaptajn fra Ditmarsken, som
hed Carsten Rode.
Vi ved ikke så meget om Rode personligt - kun
at han først handlede med Lübeck og siden fra
1569 var i søtjeneste hos den danske konge mod
svenskerne, sandsynligvis som kaper. Ingen ved
nøjagtigt, hvorledes forhandlingerne foregik,
men det er et historisk faktum, at den russiske
zar og kaptajnen den 30. marts 1570 underskrev
en indbyrdes aftale, som fastlagde zarens forplig
telser over for Rode samt hans andel i Rodes
krigsbytte.

Zarens aftale med
Carsten Rode
Zarens andel omfattede hver tredie fartøj, den
bedste kanon fra alle andre skibe samt ti procent
(i penge) af alt det gods, som blev erobret til søs.
De tilfangetagne søfolk skulle slippes fri med
undtagelse af dygtige håndværkere, som zaren
havde hårdt brug for. Ifølge aftalen skulle Rode

først bringe alt erobret gods til det russiske
Narva og sælge det dér.
Den bestemmelse i aftalen, som gjaldt skibe og
kanoner, viste ganske tydeligt, at Ivan IV havde
til hensigt gradvist at skaffe sig sin egen flåde i
Østersøen. Dette blev også bekræftet af flere
udenlandske handelsfolk, som havde været i
Moskovija på daværende tidspunkt, og som hav
de været i audiens hos den russiske zar. En af
dem var englænderen Jerom Horsey, som senere
i sine memoirer skrev om, hvor levende interes
seret den russiske zar var i hans beretninger om
engelske flådefartøjer.
Hvis vi vender tilbage til aftalen mellem zaren
og kaptajnen fra Ditmarsken, må vi sige, at den
ne var skrevet som et privilegiebrev, hvor

Carsten Rode tituleredes som “tyrk” af den rus
siske zar. I brevet bad Ivan den Grusomme sine
allierede om ikke overhovedet at hindre hans
kaperi, og både brevets form og indhold gen
spejler vel den russiske zars natur. I brevet viste
Ivan den Fjerde sin tilbøjelighed for skreven
polemik og for brevveksling i det hele taget.
Han begyndte sit brev med beskyldninger og
anklager mod sin polske “kollega” Sigismund,
som han kaldte for “en rigtig, ægte arvefjende af
de Hellige Apostles Kirke”. Videre henviste Ivan
til den hærgen til søs, som blev begået af polske
pirater - samt til talrige breve fra kurfyrster og
hertuger, som zaren påstod havde bedt ham om
at tæmme polakkerne.
Men det vigtigste ved brevet var, at det var skre

Russisk kavalleri på Ivan

den Grusommes tid.
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Træsnit afIvan den Gru
somme fra 1500-tallet.

vet i to forskellige varianter: På russisk og på
tysk. Mens den russiske variant begrænsede
Rodes virksomhed mod polakkerne til den tid,
som den igangværende krig mellem moskoviter
og polakker måtte vare, indeholdt den tyske
variant ingen begrænsninger overhovedet. På
denne måde forsøgte den snu russiske zar at fin
de et smuthul, hvorigennem han eventuelt sene
re kunne retfærdiggøre sig over for europæiske
monarker.
Et andet privilegiebrev helt uden ordkløverier
fik Rode 6. maj 1570 fra Magnus von Holstein,
broder til den danske konge, som på sin side
havde planer om at få titlen “Konge af Lifland”
af Ivan IV, og som derfor ville gøre sit bedste for

den russiske zar. I sit brev forordnede hertugen,
at søfolk fra Danmark og Liibeck skulle tage
“moskoviternes flådechef” under deres beskyt
telse.

Rode

ruster

Aret 1570 blev også kendt for en anden historisk
begivenhed, som den dag i dag findes i russiske
krøniker. I maj 1570 kom Ivan den Grusomme
til den gamle russisk by, Novgorod, hvor han
forårsagede et veritabelt blodbad. Tusinder af
mennesker (fra 40.000 til 60.000) blev myrdet
som følge af, at den sygeligt mistænksomme zar
anså byens borgere for utro mod ham. I Nov
gorod anvendte Ivan sin opfindelse: Muligvis en
af de første nationalhære, kaldet “opritjniker”,
som specielt blev skabt for at kvæle eller senere
komme oprør mod deres hersker - Ivan den Grusonne - i forkøbet.
Rode vidste formentlig intet om det, som skete
i Novgorod. Og det kunne næppe overhovedet
forandre noget i hans personlige historie. Han
havde egne problemer at løse, for i begyndelsen
havde den russiske kaper absolut ingenting, intet
mandskab, ingen skibe.
Han begav sig da til byen Arensburg på Ösel,
som tilhørte Danmark. Der begyndte han med
hjælp fra statholdren Bremenz Shtarke at rigge
sit første krigsskib til ved hjælp af penge, som
han havde fået overdraget af Ivan IV. Det blev til
en lille to-mastet “pinke” på 40 ton med tre sto
re støbejernskanoner og ti kanoner af mindre
kaliber om bord. Besætningen på oprindelig 35
mand bestod for det meste af tyske eller danske
sømænd, der blev aflønnet en gang om måne
den.

PÅ togt mod
Bornholm
Allerede i juni 1570 drog Rode ud på sit første
eventyr i Østersøen - mod Bornholm. Hans byt
te blev en enmastet “bøjert” fra Danzig, som
havde salt og sild i lasten. Mere fik han ikke den
ne gang.
Problemet var hans egen pinke, som begyndte at
lække. Fartøjet krævede tydeligvis en gennemgri
bende reparation, så Rode afgjorde sagen ved sim52

pelthen at overføre hele armeringen fra sin toma
ster til den erobrede bøjert, hvorefter han begav
sig til søs igen. Nogle dage senere lykkedes det
Rode at erobre et mere avanceret skib på hele 160
ton. Netop dette skib blev siden hans flagskib.
I juli samme år (1570) overfaldt de russiske
kapere hele flåden fra Danzig ved Bornholm.
Fire handelsfartøjer med korn om bord blev erob
ret, og det lykkedes kun for ét skib at undslippe.
Men Rode syntes ikke at have nogle problemer
med de bornholmske og i det hele taget ikke
med de danske myndigheder. Tværtimod hjalp
man ham af og til med kyndige lodser, når der
var behov for det.
Da han ingen modstand mødte, handlede
Rode mere og mere aktivt. Hans flåde, som ale
ne bestod af erobrede skibe, voksede hurtigt til
seks fartøjer. Det blev en rigtig søflåde. Rode selv
begyndte at udstede sine egne kaperbreve til sine
kolleger, bl.a. Pavel Galsjöte, danskerne Jens
Kaas, Klaus Tode samt Hans Hansen.

Til september 1570 hærgede denne skare helt
og holdent til søs på egne præmisser. Overens
komsten med den russiske zar om at bringe det
erobrede gods til Narva gik i glemmebogen, som
om den aldrig havde eksisteret. For retfærdig
heds skyld bør man også påpege, at der måske
ikke var så mange muligheder for at gøre det - thi
ruten til Narva var meget farlig og risikabel.
Basen for piraternes flåde var på Bornholm, og
netop der solgte de både de erobrede skibe og
godset. Forresten skete det til stor glæde for den
bornholmske foged, Sveder Ketting, som altid
fik sin del af krigsbyttet.

Dansk støtte
Rode

Moskva i begyndelsen af
1700-tallet. Efier kobber

stik i Das veränderte
Rufilandfra 1738. Fra:

Politikens verdenshistorie
bd. 12

til

Men Carsten Rodes stigende aggressivitet vakte
stor misfornøjelse - først og fremmest i Danzig,
hvis handelsfolk døjede mest med russiske kape
re. Derfor kunne man ikke undre sig over, at net
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op Danzig arrangerede et straffetogt mod Rode.
I juli 1570 udrustedes tre flådefartøjer og en
pinke, som fik til opgave at jage pirater og uska
deliggøre dem. I slutningen af august kom flå
den til Bornholm, hvor Carsten Rode holdt til
med sine skibe. Danzig bad fogeden om at udle
vere de russiske kapere, men de fik intet svar.
Ydermere kom en dansk flåde under ledelse af
Erik Munk dertil 31. august.
Sidstnævnte forbød på det bestemteste (antage
lig ikke uden sin konges tilladelse), at Carsten
Rode blev angrebet i dansk farvand. I stedet for
langte Munk, at folkene fra Danzig overlod ham
kommandoen, hvorefter han tvang flåden fra
Danzig til at sejle mod København, hvor skibe
ne umiddelbart efter blev beslaglagt. Danzig fik
først sine skibe tilbage efter kraftig brevveksling
med Frederik II - og ikke før 1573. Da måtte
Danzig betale 100.000 rigsdaler til Danmark for
sine fartøjer.
Denne historie viser så klart danskernes oprin
delige indstilling til Rode. Skønt de ikke ville
erklære deres støtte til den russiske kaper, hjalp
de ham uofficielt på mange måder. I hvert fald så
de danske myndigheder i en periode gennem
fingre med Rodes aktiviteter til søs.

International
STRAFFEAKTION MOD

Rode
Men det gjorde man selvfølgelig ikke i Sverige,
hvor man besluttede at stoppe hans farlige virk
somhed til havs. Trods alle forberedelser blev det
første svenske forsøg en fiasko. Det første hævn
togt mislykkedes helt og holdent. Rode fik på
forhånd nys om fjendens planer og flyttede til sit
held på forhånd til København.
Men svenskerne viste sig mere vedholdende
end Danzig. De gav ikke op efter et forsøg og
arrangerede snart endnu en militærekspedition,
og anden gang lykkedes det dem at erobre nogle
af Rodes fartøjer ved Bornholm. Men personligt
blev Rode ikke ramt. Lige som sidst skjulte han
sig med sin flåde i Øresund.
Europæiske lande med Sverige og Polen i spid
sen krævede dog af Frederik II, at han skulle
træffe skrappe foranstaltninger mod den russiske
pirat. Og det var jo ganske besynderligt - thi
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skønt kaperen var russisk, rettedes anklagerne
først og fremmest mod den danske konge - og
ikke mod Ivan IV. Som russer blev han altså
øjensynligt ikke regnet, og således foranlediget
blev den danske konge tvunget til at erklære
Rode lovløs, inden sagen blev altså for bekostelig
for den danske monark på det udenrigspolitiske
område, idet Danmark kun med nød og næppe
kunne retfærdiggøre sig mod anklagerne.
Rode og hans kumpaner angreb nemlig ikke
bare fjendtlige skibe, men bl.a. også fartøjer, som
tilhørte Holland, der var en meget vigtig han
delspartner for Danmark. Og dermed kunne det
give Danmark et også internationalt set dårligt
rygte, der kunne få en uheldig finansiel afsmit
ning. Danmark, som havde kontrollen over Øre
sund, opkrævede nemlig told af alle de fartøjer,
som passerede, og af denne grund måtte Dan
mark være meget påpasselig med ikke at bidrage
til konflikter i det livlige handelsområde.

Rode i unåde
Rodes situation forværredes endnu mere, da han
og hans medkapere så småt også begyndte at
plyndre skibe med dansk last, og derfor kunne
man ikke undre sig over, at Rode allerede i sep
tember 1570 faldt i unåde. Det viser adskillige
breve, som den danske konge sendte til sine
undersåtter, hvori de beordredes til at arrestere
Rode.
Det er vel værd at bemærke, at lykken forlod
Rode netop i september. Den 5. september
afholdtes i Stettin en fredskonference, hvori
praktisk taget alle Østersølande deltog, og hvor
danskerne og Frederik II personligt blev udsat
for en meget stærk kritik på grund af den uoffi
cielle hjælp til den russiske kaper.
Først afviste den danske konge med bestemt
hed alle sådanne anklager. Men han var på det
rene med, at situationen var uholdbar, og derfor
traf han i hemmelighed forberedelser til at
bevidne sin uskyld over for de europæiske lande
ved at præsentere kongressen i Stettin for en
beslutning om Rodes arrestation.
Den 22. september afgik brev til Jens Bille, der
var statsholder i Visborg på Gotland, i hvilket
brev han anklagede Rode for sørøveri og gav
ordre til at arrestere ham, så snart den russiske

kaper måtte komme til Gotland - samt til at
underrette kongen herom.
Den 30. september fandt på kongressen i Stet
tin endnu en begivenhed sted, som tvang den
danske konge til at fremskynde beslutningen om
at træffe foranstaltninger mod Rode. Den dag
præsenterede den polske delegation nemlig
skriftlig dokumentation for, at der bestod et
uformelt militært samarbejde mellem Frederik II
og den russiske zar Ivan IV samt dennes kaper.
Baggrunden var, at svenske pirater havde
angrebet et skib, som tilhørte en russisk kaper,
en af Rodes kaperkolleger - Claus Tode, kaptajn
fra Liibeck. Skibet var derefter blevet transporte

ret til Pommern, og blandt de papirer, som man
fandt om bord, var nogle breve fra den russiske
zar til Carsten Rode, hvori han blev tituleret
“russisk admiral”. Desuden afsløredes et privilegiebrev til Claus Tode personligt, udstedt af den
danske konges broder, hertug Magnus.
Herefter afsendte Frederik II endnu et brev
med ordre om at arrestere Rode - denne gang til
sine byfogeder i Ystad og Malmø. Dette brev
med samme indhold var dateret 5. oktober
1570.

Fredskongressen i Stettin

1570 blev afslutningen på
De nordiske Syvårskrig.
Det var ved denne lejlig

hed, at Frederik II blev

klar over, at han ikke
kunne lade den dansk-rus
siske kaper, Carsten Rode
fortsatte sin sørøvervirk

somhed. Fra: Danmark

historisk Billedbog II.
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Rode

arresteres

Vi ved ikke nøjagtigt, hvorledes arrestationen af
Rode foregik. Formentlig skete det mellem den
5. og 8. oktober 1570, for netop den 8. oktober
gav Frederik II ordre til lensmanden på Køben
havns slot, Bjørn Andersen, om at sende den
russiske pirat, Rode til det kongelige slot Hald.
Dette brev viste, hvilken betydning arrestanten
havde for den danske konge. Kongen skrev nem
lig, at Bjørn Andersen skulle finde en pålidelig
person, som skulle følge Rode til Hald sammen
med 4 bevæbnede mænd og vagter, som skulle
sørge for, at Rode ikke undslap.
Også til Hald afgik ordre fra kongen om at
spærre Carsten Rode inde. Han skulle gives til
strækkelig forplejning, men man skulle sørge for,
at kaperen ikke kunne flygte eller komme i kon
takt med andre. For, som kongen skrev, Rode var
en snu person, som man aldrig kunne stole på.
Det er ikke usandsynligt, at Frederik II var rela
tivt skånsom mod Rode, eftersom han ikke ville
forringe sine forbindelser til den russiske zar
unødigt. Det samme hensyn behøvede han ikke
at tage til Rodes folk. De blev udleveret til Sveri
ge, hvor mange blev henrettet. Overførslen til
Hald fandt sted i den sidste måned af Syvårskri
gen mellem Danmark og Sverige, og i december
samme år underskrev de to skandinaviske lande
en fredsaftale, som genindførte status quo i deres
forbindelser.
For så vidt angik Ivan IV, varede det længe, før
han fik meddelelse om det, som var sket med
Rode. Det viser hans brev til Frederik II af 31.
august 1571, hvori han forklarer den danske
konge, at Rode havde fået udstedt et lejdebrev af
ham, alene for at beskytte ærlige handelsfolk
mod svenske og polske pirater. Videre bad Ivan
IV Frederik II om at finde Rode og give ham
ordre til at holde sig borte fra Øresund, hvilket
således viste, at den russiske zar ikke vidste, at
hans kaper på det tidspunkt var indkvarteret på
Hald.
I 1573 blev Rode overført fra Hald Slot til
København,hvor han blev bevilget frihed under
forudsætning af, at han betalte tusind rigsdaler
herfor. Indtil pengene var betalt, måtte han bli
ve i København. Af et brev fra juli 1573 fra Fre
derik II fremgår det, at Rode selv skulle betale
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for logi - samt at man skulle sørge for, at kaperen
ikke flygtede.

Rodes

endeligt?

Vi ved ikke helt sikkert, hvad der siden skete
med Rode. Faktum er, at han forblev under
arrest til 1576. Det fremgår af, at Ivan IV i juni
1576 bebrejdede den danske ambassadør i Mos
kva, Pavel Vernike, at danskerne holdt Carsten
Rode fængslet og havde udleveret hans søfolk til
Sverige. Men trods disse anklager gjorde Ivan IV
ikke meget for at købe sin kaper fri, og om Rode
alligevel blev købt fri - eller om han blev henret
tet i fængslet - ved vi faktisk ikke.
Og Ivan IV selv havde da også rigeligt at se til.
Rusland førte på det tidspunkt krig mod både
Europa og Asien, hvorfra krimtatarer førte flere
togter mod Rusland, hvor de hærgede og stifte
de brand i Moskva i år 1571. I 1576 belejrede
den nye polske konge - Stefan Batory - en gam
mel russisk by, Pskov. Kun en helteindsats af
beboerne i Pskov forpurrede Batorys planer om
at trænge dybere ind i Rusland og mod Moskva.
I 1581 erobrede svenskerne Narva tilbage.
Rusland blev igen afskåret fra Europa. Den lan
ge Liflandskrig sluttede for Moskovijas vedkom
mende med ingenting. I 1582 og 1583 indgik
Rusland en fredsaftale - først med Polen og siden
med Sverige, og afstod derfor alle sine krav på
Lifland. Først i 1700-tallet, da det blev tiden for
store reformer i Rusland, lykkedes det for en
anden russisk zar - Peter den Store - både at
opbygge sin egen flåde i Østersøen og befæste sig
rigtigt i dette område.

Kilder:
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loano IV”. 1888; Jerom Horsey: “Letters about
Russia”. (London 1856; rep.Moskva 1990); Klutjevsky, V: “Skasanija inostatsev o Moskovskom
gosudarstve”. (Berättelser av utlänningar om
Moskva”). 1918; Klutjevsky, V: “Istoria gosudatstva rossijskogo”, 1831.
Artiklen er oversat fra svensk af kontorassistent
Karin Drue.

Skt. Ælfheah MARTYR FOR
VIKINGERNES HÅND

Niels Lund

Foto: E. Lynge

Vikingetids-eksperten, lektor Niels
Lund, Københavns Universitet præ
senterer — i en eksperimenterende
form - den dramatiserede historie om
vikingerne og ærkebispen i Canterbu
ry en septembermorgen i 1011.
På ét punkt nær er der kildedækning
for fremstillingen, nemlig i spørgsmå
let om vejret den morgen, historien
tager sin begyndelse. I stedet for sol
skin burde man muligvis snarere
antage, at det øsede ned, som det ofte
gør i England. Det ville imidlertid
have en dramatisk ødelæggende effekt
på historien, så den påstand voves
altså, at solen skinnede i Canterbury
den 8. september 1011, da vikingerne
begyndte deres belejring af byen.

g
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er var så dejligt i Canterbury den sep■ tembermorgen i 1011. Solen skinneK de, og munkene sang. Ælfheah, som
nu havde været ærkebiskop i byen i

fem år, var på vej over i sin domkirke, den impo
nerende Kristkirke, den engelske kristendoms
vugge og centrum, da en forpustet budbringer
med alle tegn på rædsel malet i sit ansigt med
delte ham, at vikingerne var begyndt at belejre
hans by. Tankerne for gennem Ælfheahs hoved.
Hvad havde han og hans menighed dog gjort, at
Herren ville hjemsøge dem med denne plage?

Enden nær?
Enden var ganske vist nær, det var alle kristne
bevidste om, for tusinde år var snart gået, siden
Kristus forlod denne jammerdal, og Dommedag
stod for, men havde de syndet i særlig grad? Hav
de indbyggerne ikke betalt deres tiende og deres
peterspenge? Havde de ikke bekendt deres syn
der og gjort bod for dem? Havde de ikke givet
almisser til de fattige eller taget sig af de syge, de
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fremmede og de forældreløse? — De havde da
fastet i tre dage før Mikkelsmesse, og de havde
båret relikvierne i procession; de havde sågar fri
taget deres slaver for arbejde i de tre dage, så også
de kunne faste i den gode sags tjeneste. De hav
de netop gjort alt, hvad man havde fastsat i den
lov, man vedtog i 1009, det år vikingerne kom.
Og hvad skulle han stille op mod dem? - Skul
le han forsvare sin by med våbenmagt, eller skul
le han lægge dens skæbne i den Almægtiges hånd
og forlade sig på bønner og salmesang, således
som den lærde Alcuin havde anbefalet, da straf
fen ramte Lindisfarne i 793? - Eller skulle han
prøve at købe sig fred med barbarerne, der jo
altid gerne ville have penge? - England havde
snart prøvet alle midler, men uden at det ene
havde vist sig mere virksomt end det andet.

Forhandlinger
MED VIKINGERNE
Det var ikke første gang, Ælfheah stod over for
denne svøbe. For mange år siden, før han blev
forfremmet til det højeste embede i den engelske
kirke, havde han været biskop i Winchester, og i
den egenskab havde han på kong Æthelred den
Rådløses vegne forhandlet med en vikingehær,
som lå i Southampton i 994-95.
Dengang var det lykkedes ham at slutte en
fredsaftale med hæren, hvis leder var Olav
Tryggveson, men det havde rigtignok kostet
dyrt. Toogtyve tusinde pund sølv havde de
krævet, men så havde de også lovet at jage andre
vikinger bort fra England og efter aftalens udløb
at vende hjem til Norge og aldrig mere komme
til England i fjendtligt ærinde. Og minsandten
om Olav ikke havde holdt dette løfte.
Det havde forresten været et rigtig snedigt styk
ke politik, man havde fået skruet sammen den
gang. Olav var egentlig kommet som Sven Tveskægs forbundsfælle, og den danske konge var et
alvorligt problem for England. Det var ham,
man var rigtig bange for, ikke Olav; han var bare
en eventyrer af den slags, hvoraf der gik tretten
på dusinet i de tider. Men det var lykkedes at
sætte den tanke i ham, at han skulle gøre sig til
konge i Norge. Det land regeredes ellers af
Håkon Jarl, som var Sven Tveskægs tro mand,
men ham lykkedes det at få ryddet af vejen, en
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træl myrdede ham, og Olav gav faktisk Sven så
meget at se til i Skandinavien, indtil Sven fik ram
på ham ved Svold, at englænderne var fri for

Sven i mange år.

Prisen

for fred

Men den nye hær var hverken Svens eller Olavs.
Det var de frygtede jomsvikinger under deres
berømte høvding Thorkil den Høje - og prisen
for fred var steget drastisk siden de gode gamle
dage i 995. Thorkil var landet med sin hær i
Sandwich i 1009, og befolkningen i det østlige
Kent havde straks måttet betale tre tusinde pund
for at få fred med dem - tænk sig, de skalke solg
te fred, sagde de - og i den følgende tid havde de
plyndret store dele af England, hærget og stiftet
brand vidt og bredt og dræbt mængder af både
kvæg og mennesker. Til sidst havde den stakkels
konge og hans råder sendt bud til dem og bedt
om fred, de ville give vikingerne både penge og
rigelige forsyninger, hvis de blot ville ophøre
med deres hærgninger.
Ælfheah havde selv været med til at anbefale
denne sørgelige udvej, for han var den fineste af
kongens råder; hans navn stod altid øverst på
kongelige diplomer og bekendtgørelser, og hans
ord havde stor vægt. Og disse troløse havde blot
taget mod pengene, men ikke desto mindre fort
sat deres skrækkelige hærgen og plyndren vidt
omkring.
Og nu var de kommet til Canterbury og
begyndte at belejre den. Men ak! - Ælfheah
kunne have sparet sig sine overvejelser om, hvad
han skulle gøre for at holde dem ude af byen. Før
han var færdig med at vride hænder i sin kvide,
havde en af hans egne, ærkediakonen Ælfmær,
en mand hvis liv Ælfheah selv havde reddet, for
rådt byen til vikingerne, og nu myldrede de,
efter bare små tre ugers belejring, frem som
djævle på jord.
Straks de var kommet indenfor, tog de alle
byens spidser til fange: ærkebiskop Ælfheah selv,
den kongelige foged, som hed Ælfweard, abbe
dissen Leofrun fra den hellige Mildreds kloster
på Thanet — søstrene på Thanet havde nok lige
som dem i Lyminge et hus i Canterbury, hvor de
kunne søge tilflugt i trængselstider, og mon ikke
den ærværdige Leofrun havde søgt ly bag Can-

Sådan så de formentlig

ud, vikingerne. Fra:
Vikingerne i England

(Nationaim useet 1981)

terburys mure allerede, da Thorkils hær ankom?
- og biskop Godwine fra det nærliggende
Rochester. Også abbeden fra Skt.Augustins klo
ster i Canterbury, Ælfmær, havde de fat i, men
ham lod de undslippe, Gud ved hvorfor.

Løsepengene
For disse fine mennesker, og for mange andre
gejstlige og andre mænd og kvinder, som de også
havde fanget, forlangte vikingerne nu løsepenge.
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Landgangen fia et vikin
geskib fia Bayeuxtapetet

fra anden halvdel af

1 OOO-årene

Fra Codex Aureus, et
håndskrift fra 700-årene

fra Canterbury. Hånd

skriftet blev røvet af vikin
gerne, men genindløst af
den engelske jarl Alfred.

Det er denne begivenhed,
der er afbildet. Fra:

Vikingerne i England
(Nationalmuseet 1981)

Sådan bar de sig ofte ad. Ælfheah kunne have
hørt om det fra så fjerne himmelstrøg som byen
Barda a, der lå helt ovre mellem Sortehavet og
det Kaspiske Hav. Den havde nogle vikinger
indtaget i 944, taget alle indbyggerne som
gidsler og krævet en sum penge for hver enkelts
liv. Vist var de afskyelige, disse vikinger, en sand
Guds svøbe, men de var jo ikke dumme.
Mennesker kunne gøres i penge på mange
måder, og mange blev da solgt som slaver fjernt
fra, hvor vikingerne havde fanget dem, men det
var mest de unge og stærke eller smukke, der
kunne give penge på denne måde. Det var meget
nemmere at sælge de fangne tilbage på stedet til
dem, man havde røvet dem fra. Så kunne man
også få penge for dem, som ellers ikke var noget
værd - som nu denne gamle knark afen ærke
biskop; han var jo intet værd, hvis man skulle
prøve at sælge ham på slavemarkedet i Prag eller
i Bagdad, men kirker og klostre var ofte parate til
at betale uhyrlige summer for at få deres ledere

tilbage.
Tænk blot på, hvad nogle andre vikinger alle
rede for 150 år siden havde fået i løsepenge for
abbeden af Skt.Denis i Paris. Til den løsesum
«blev mange skatte fra kirkerne i Karls rige på
hans bud udtømt», fortæller de frankiske anna
ler - et sted oppe i Norge gemte man endnu
mange rigdomme fra den lejlighed - og ganske
vist var ærkebiskoppen af Canterbury ikke bar
nebarn af selve Karl den Store, eller bare af en
engelsk konge, men han skulle nok være værdi
fuld endda. 3000 pund sølv kunne man godt
forlange for ham.

Nægter
AT BETALE
Mens alle de andre betalte, gjorde Ælfheah imid
lertid vanskeligheder og ville ikke have, at man
betalte løsepenge for ham. Hvad skulle vikinger
ne nu stille op med sådan et menneske? — Ja, i
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første omgang tog man ham med om bord i ski
bene. Thorkil og hans folk gad ikke være i Can
terbury længere; den var gennemplyndret, så nu
ville de ad London til. Her fik de ved påsketid
udbetalt en god danegæld: 48.000 pund blev det
til, oven i det løse, som gidslerne i Canterbury
havde givet.
Og nu stod man så tilbage med Ælfheah. Man
kunne jo ikke bare lade ham gå uden at få noget
for ham. Det kunne ødelægge hele forretningen
for fremtiden. Og slog man ham ihjel for at sta
tuere et eksempel, ja så kunne man også vinke
farvel til de 3.000 pund, som man gerne skulle
have for ham.
Man prøvede forhandlingens vej. Lørdag efter
påske blev Ælfheah hentet for vikingernes ting i
et sidste forsøg på at bringe ham til fornuft. Det
kunne i hvert fald ikke passe, at overhovedet for
så rig en kirke ikke havde pengene. Det kunne
da godt være, at han havde likviditetsproblemer;
det havde man tidligere været ude for med Can
terbury, da en af Ælfheahs forgængere, Sigeric,
havde måttet ud at pantsætte noget jordegods til
sin kollega i Rochester for at skaffe kontanter,
men han kunne sagtens skaffe pengene, hvis han
ville. Han var ikke insolvent.
Men han ville ikke. Han forbød ligefrem, at der
blev betalt løsepenge for ham, og sagde noget
om, at Gud nok skulle tage vare på hans sjæl.
Den var én gang for alle løskøbt ved Frelserens
blod og behøvede ikke at løskøbes for jordisk
mammon, og så var det ganske lige meget, hvad
vikingerne gjorde ved hans syndige legeme.
Vikingerne var slet ikke i stemning til den slags
højere teologi. Nok var de blevet døbt selv
engang, men det her var for viderekomne. Der
var endnu længe, til man i Skandinavien forstod
det med nåden så godt, at en svensker kunne
riste en runeindskrift efter en anden, hvori han
bad om, at Gud og Skt.Michael ville hjælpe den
afdødes sjæl bedre, end han fortjente. Vikinger
ne var godt irriterede på ærkebispen, og tilmed
var de i gang med at fejre den store danegæld.
Tønder med vin var båret frem, og bortset fra
det med Ælfheah var stemningen høj. Det end
te med, at vikingerne begyndte at bombardere
deres genstridige gidsel med afgnavede ben fra
middagen — og det var ikke fuglevinger altsam
men: der var oksehoveder imellem, siger den
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Oldengelske Krønike. Til sidst var der endelig én
af dem, der gav ham nådesstødet med sin økse.

Martyr
Ærkebispens lig blev bragt ind i London og
begravet i domkirken, Skt. Paul’s, og der
begyndte snart at ske undere ved hans grav. Han
var altså en martyr og måtte æres som en sådan.
Han blev til Skt. Ælfheah.
En martyr er et værdifuldt aktiv for en kirke.
Folk valfarter til hans grav, det giver turistind
tægter, og de giver almisser til hans grav, en god
indtægt for den kirke, som rummede den. Der
for var man glade for Ælfheah i London og alt
andet end begejstrede, da Canterbury begyndte
at forlange ham udleveret.
Men drabet på Ælfheah blev en af de ting, som
indgik i den store forsoning, da Knud den Store
var blevet engelsk konge og skulle til at indrette
sig på fredstider. En anden var drabet på kong
Edmund af East Anglia i 869. Han dyrkedes for
længst som helgen, og for at sone danskernes
brøde mod ham grundlagde Knud et kloster ved
hans grav, Bury Skt. Edmund’s. Og Ælfheah
blev i 1023 med pomp og pragt og under kon
gefamiliens deltagelse bragt tilbage til Canterbu
ry. Det var en fest, der varede flere dage. Den
ottende juni tog man hans hellige legeme op af
graven i Skt. Paul’s og sejlede det over til South
wark. Herfra førtes han i procession og under
megen jubel til Rochester, hvor dronning Emma
med den lille Hardeknud stødte til, og så førte
de allesammen under lovsang den døde ærkebisp
til Canterbury, som man nåede den ellevte juni.
Den femtende var man nået til festens højde
punkt: Ælfheah skrinlagdes på nordsiden af Kri
sti alter i domkirken i Canterbury. Og her ligger
han endnu sammen med store forgængere og
efterfølgere som Skt. Dunstan og Skt. Thomas af
Beckett, det er ganske vist.
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Niels Lund, De hærger og de brænder. England
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