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Kåre laser...
For én, der som jeg, især husker fysik-timerne for
dét forsøg hvor læreren fik en flødebolle til at svul
me til ti-dobbelt størrelse, er det lidt mærkværdigt
at forestille sig, at fysikinstrumenter en gang var et
statussymbol. Ovenikøbet i dén grad, at en af lan
dets fornemmeste embedsmænd — hofmarskallen anskaffede sig en enestående samling af “physikalske” genstande. Desværre for hofmarskal Hauch
blev han nødt til at sælge sine prægtige sager - og
heldigvis for os andre fik han sin gode ven kong
Frederik den Sjette til at købe samlingen. Den end
te tilsidst på Sorø akademi, hvor man i dag kan bese
herlighederne, der dels kan være med til at kaste lys
over fysikkens historie i Danmark, men også vidner
om den store naturvidenskabelige interesse, som
greb Hauch og hans samtid.
Med Anette Hansens artikel om arbejderbe
vægelsens første, svære år befinder vi os i et andet,
men ikke mindre interessant, samfundslag. Til
næste år fylder LO 100 år, og vi tager forskud på ju
bilæet med en lille opsummering af, hvad der
egentlig var baggrunden for, at de danske arbejdere
sluttede sig sammen på denne måde og på dette
tidspunkt.
Selvom der stadig er noget tid til jul, er der for
håbentlig lidt inspiration til december-sammenkötnsterne i Torben Ejlersens festlige og interessan
te artikel om, hvad der var i glassene^ når guldalde
rens københavnere skålede. Han tager os både med
ned i kælderen hos de københavnske vinhandlere
og til bords med H.C. Andersen og Weyse. Og vi
kan forstå, at der vist ikke blev spyttet i glassene, når
datidens pinger var til selskabsmiddag. Hvilket dog
ikke udelukkede, at deltagerne absolut forstod at
værdsætte de ædle druer! Vi bringer også et par al
koholiske opskrifter — så SIDEN SAXO's læsere
kan byde julegæsterne på en kirsebærvin eller
punch, som kunne have stået på bordet i guldalde
rens København.
__________________ Charlotte S. H. Jensen, redaktør
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Hvad drak man af vin og
spiritus PÅ

Oehlenschlæger, Weyse,

Købke og C.F. Hansens
tid?

Hvordan blev man
VINHANDLER, OG

HVOR KOM VINEN FRA?

Hvem var kunderne,
OG HVAD BLEV DER

SAT FREM PÅ ET
VELDÆKKET BORD?

Af Torben Ejlersen

Roskilde købmanden Jacob Brønniche (siddende midt i bil

ledet) fejrer, at han er blevet fuglekonge i 1851. I dagens an
ledning springer champagnepropperne!

(Foto: Frederiksborgmuseet)
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instokken trives dårligt i Danmark. Som
meren er for kølig til at modne druerne til
fremstilling af vin. Derfor har man altid hentet
drikken længere sydpå. De gamle københavnske
stednavne Kong Hans Vingård og Vingårdsstræ
de fortæller kun om spiselige vindruer.
Fund af skår fra vinkrukker og drikkeglas do
kumenterer, at man har importeret vin i middel
alderens Hedeby og Ribe. Købstadslovgivningen
viser, at handel og udskænkning af vin tidligt
havde myndighedernes bevågenhed.
I arkivalierne omtales vin, der stammer fra
vinmarker i Tyskland, Frankrig og Spanien, men
også fra Østeuropa. Fra 1500-årene kan man i
rentemesterregnskaber og ikke mindst i Øre
sundstolden finde oplysninger om vintyper,
mængder og priser. Forbrug af vin var primært
knyttet til hoffet, adelen eller storborgerskabet,
altså samfundets elite. Den høje pris har forhin
dret den brede befolkning i at købe de dyre
dråber.
Vinen blev fragtet til Danmark på udenland
ske skibe. Efterhånden deltog også danske
købmænd og skippere i denne import. Mens
handel med vin i købstæderne var en del af om
sætningen hos købmændene, fik København i
1651 et særligt vintapperlav. I 1694 fornyedes
lavets vedtægter, som gjaldt frem til 1861. Og
om denne periode vidner det bevarede arkiv fra
vintapperne, eller vinhandlerne som de blev
kaldt efter 1800. Der er oplysninger om med
lemstal, lærlinge- og svendeuddannelse, samar
bejde eller strid med myndigheder og andre lav,
men ikke noget om de handlendes økonomi.
Vi går lidt bag facaden - eller rettere ned i kæl
deren - hos et par københavnske vinhandlere
mellem 1820 og 1850. Først da er der bevaret
regnskab og korrespondance, som kan give de
taljer om import, varesortiment og kunder.

V

Fra præstesøn

til

VINHANDLER
For at blive vinhandler måtte man stå syv år i
lære. Tiden gik med praktisk arbejde i vinkælde
ren og kundeekspedition. Lærlingen skulle sætte
sig ind i bogholderi samt korrespondance på
dansk og tysk. Det var også nødvendigt at kende
noget til mål, vægt og mønt. Efter fem år fulgte

en svendeprøve. Vel overstået skulle svenden
fortsætte med den 2-årige fassbinder-xiÅÅanneXse.
Her lærte han at beregne dimensioner og rum
fang af de forskellige vinfustager. Derimod skul
le han ikke deltage i den håndsværksmæssige
fremstilling af fade og ankre til vin. Det tog bød
kerne sig af. Hvis en vinhandlersøn lærte hos sin
far, blev læretiden kortere. Myndighederne reg
nede åbenbart med, at den unge mand havde su
get kundskaben om vin til sig gennem moder
mælken.
Uddannelsens indhold er med til at forklare,
hvorfor mange præstesønner valgte at blive vin
handlere. Branchen havde et akademisk præg på
grund af sit boglige indhold af økonomi, sprog,
kontakt med myndigheder samt udenlandske
forhold. Fagets laboratorieagtige syslen spillede
også en rolle. Der var i det hele taget noget eks
klusivt ved omgangen med vin, dens opbeva
ring, duft og smag - og dens kundekreds.
I læretiden fik den unge mand kost og logi hos
læremester, som også tog sig af udgifterne til tøj,
bøger samt medicin. Vinhandleren rystede desu
den op med en rigsdaler eller to til lærlingens
årlige udflugt til Dyrehaven.
I håndværksfagene var det tradition at gå på
valsen, når læretiden var forbi, altså tage uden
lands et år eller to for at se sig om og lære mere.
Der synes ikke at være bevaret noget om vin
handlersvendes vandringer. En rejse til de stejle
skråninger langs Rhinen og Mosel, de hvide bak
kedrag i Champagnedistriktet eller de flade vin
marker omkring Bordeaux måtte ellers være op
lagte rejsemål. Det var måske først som etableret
vinhandler, at man tog afsted for at knytte kon
takter til vinproducenter og eksportører.

Drømte den unge vinhandlersvend om at fil
egen forretning, måtte han først arbejde hos en
vinhandler i tre år, før han kunne indstille sig til
interessent-eksamen. Denne prøve var en uddyb
ning af svendeprøven med skærpede krav til va
rekundskab, bogholderi, renteberegning og vek
sellovgivning, varekalkulation samt toldbestem
melser. Først da kunne svenden blive interessent,
altså medlem af vinhandlerlavet og søge magi
straten om borgerskab.

Cognac og ostebid

^D'mhrnuUcr
QW.^uplaus import
1835-1846
Potter

%

Frankrig
Spanien
Tyskland
Portugal

191.332
19.712
4.292
3.518

87,4
9,0
2,0
1,6

Ialt

218.854

100,0

Land

^Jinhan^ler
¡^>. Q4$.<£uplaus import

1835-1846
Potter

%

Fransk vin
Champagne
Rhinskvin
Hedvin
Brændevin
Vineddike m.m
01

144.201
441
1.320
35.162
31.010
6.040
680

65,9
0,2
0,6
16,1
14,2
2,7
0,3

Ialt

218.854

100,0

Varetype

En måde at blive selvstændig på var at træde i
kompagniskab med en etableret vinhandler. I
nogle tilfælde fandt svenden sammen med den
tidligere principal. Ellers sprang man ud i det, le
jede en ledig vinkælder eller fandt et andet pas
sende lokale. Måske kunne slægtninge stille kau
tion. Et varelager kunne også finansieres gennem
importfællesskab med andre kolleger.
Ved siden af detail- og engrossalget af vin og
spiritus havde vinhandleren sædvanligvis skæn
kestue. Her kunne den besøgende nyde et glas
vin eller en snaps cognac ledsaget af en bid brød
med ost eller pølse. Vinkælderen blev derfor et
samlingssted, hvor gæsterne spurgte nyt, tog sig
en pause eller bladede i avisen.
Vinhandlerne tilhørte generelt det etablerede
samfundslag. De ejede i de fleste tilfælde den
ejendom, hvor de havde vinkælder. Branchens
status fremgår tydeligt ved et blik i skattebogen
vedrørende den indkomstbeskatning, som blev
indført fra 1861/1862. Den gjaldt 10% af
Københavns dengang 155.000 indbyggere. I
gennemsnit betalte disse skatteydere 10 % årlig
svarende til 1.250 rdl. Københavns 49 vinhand
lere betalte i 1861/1862 knap 2.600 rdl. i gen
nemsnit og lå dermed økonomisk set lunt i svin
get. Indbyrdes var der dog forskelle. Således hav
de den højst beskattede vinhandler en indtægt
på 15.000 rdl., mens den laveste noteredes for
400 rdl. Til sammenligning bar en faglært hånd
værker omkring 325 rdl. hjem om året i sin løn
pose.

Hvor kom vinen

fra?

Frem til omkring 1700 blev vinen især hentet fra

de tyske vindistrikter langs Rhinen og Mosel.
Derefter vandt fransk vin terræn. Det hænger
sammen med den voksende franske indflydelse,
som kom til at præge de toneangivende kredse i
Danmark i 1700-årene. Den mærkes i kunst og
litteratur, men også i mode- og spisevaner.
Når en vinhandler i 1830’ rne ville tage vin og
spiritus hjem, afgav han sine ordrer til en agent i
København, Hamburg eller en tysk Østersøby.
Eller han korresponderede direkte med vinfir
maer i Bordeaux, Mainz, Malaga eller Oporto.
Sædvanligvis gik ordrebrevene afsted i december
eller i januar. Da kendte man efterårets vinhøst,
og de udenlandske firmaers agenter havde sendt
prislister frem.
Hvad tog man hjem? Vi kaster et blik på den
københavnske vinhandler F.W. Luplaus import
mellem 1835-1846 for at få en fornemmelse.

Hans kopibog fra denne periode er interessant
læsning. En repræsentativ undersøgelse af dansk
vinimport er dog næppe mulig, fordi kun fa for
retningsbøger er i behold.
F.W. Luplau - der naturligvis var præstesøn etablerede sig som vinhandler på Amagertorv i
1831. Vinkælderen flyttede til hjørnet af Frederiksholms Kanal og Vandkunsten i 1837. En op
gørelse af Luplaus import af vin og spiritus mel
lem 1835-1846 efter land og mængde (1 pot =
0,97 liter) viser, at Frankrig var det altdomine
rende importland for Luplau. Han kan betragtes
som repræsentant for den stigende interesse for
indkøb af fransk vin.

Souper i ofhcersforen i ngen i København.

Tjenerne er i gang
med et fylde de høje

glas - så det må vel
næsten være champag
ne, der skænkes. (Illu

streret Tidende 1881}

Fransk vin er her både rødvin og hvidvin, dog
mest rødvin. 50.000 potter af den franske vin
kom fra Bordeaux-området. Det er overvejende
5

Vinetiketter fra

1840'erne.
De er tegnet
i Nyrokok-

ko-stil, som
var på
den gang.
(Københavns
Stadsarkiv)

distrikts- og kommunevine. Luplau excellerede
sjældent i de dyrere slotsvine. 10.000 potter vin
indforskrev han fra egnen omkring Pau, der lig
ger syd for Bordeaux tæt på Pyrenæerne. 83.000
potter eller knap halvdelen af den franske vin
kom fra regionen Languedoc-Rousillon ved
Middelhavet via havnebyen Sete. Det var også
herfra, at franskmændene i stort omfang den
gang og senere fik deres konsumvin. Luplau
købte desuden alle sine propper fra denne by.
Vin fra Bourgogne udgjorde kun et par hundre
de potter. Den hørte til de “rare” eller sjældne
vine.

Også vand fra
Rosenborg
Hovedparten af vinen kom til København i fu
stager. Champagnen fra vinbyerne syd for Reims
sendtes til gengæld kun i flasker, da den mousse
rende vin ikke kan. opbevares på anden måde.
Champagnen blev fragtet i kurve, måske med
dampskibsruten mellem Le Havre, København
og Skt. Petersborg.
Cognac og armagnac hentede Luplau fra
brænderierne henholdsvis nord og syd for Bor
deaux. Hedvin kom i form af maderia og port
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vin dels fra leverandører i Frank
rig, dels fra Portugal, mens xeres
— sherry — og den søde Mala
gavin blev afskiber fra den
sydspanske havneby. Brænde
vinen og hedvinene kom på
fad.
Rhinskvinen blev indfor
skrevet fra Köln, Frankfurt
am Main og Mainz for der
fra nedad Rhinen og via
Amsterdam at nå til Dan
mark. Det importerede øl
kom især fra Tyskland, en
smule dog fra London. De
københavnske
vinhandlere
måtte i øvrigt kun forhandle
udenlandsk øl for ikke at gå de
hjemlige bryggere i bedene.
Vinhandleren lagerførte des
uden den ostindiske brændevin
arrack (eller ekstrakt af den) til
blanding af punch. Endelig må det med, at
Luplau ligesom sine kolleger lå inde med Seltersvand og anden mineralvand, enten importeret
fra tyske kilder eller fremstillet kunstigt på Ro
senborg Brøndanstalt. Forresten viser Luplaus
indkøb af sydsjællandske kirsebær, at han fabri
kerede kirsebærvin ved at blande bær med rød
vin, sukker og krydderier.

Hjem til
VINKÆLDEREN
Vinen skulle normalt leveres i løbet af foråret.
Luplau foretrak, at transporten skete om bord på
“gode” danske skibe. Betalingen til eksportøren
foregik, som vanligt dengang, med veksler og via
et handelshus i Hamburg, hvor den københavn
ske vinhandler havde sikret sig kredit.
Imens passede vinhandleren sin daglige dont.
Fra tid til anden spekulerede han vel på, om
skipperne behandlede fustagerne ordentligt. Vi
nen måtte helst ikke ligge på dækket i brænden
de sol, men også nødig udsættes for søvand nede
i lasten. Det hændte, at vinankre og oksehoveder
under passagen af Biscayen eller Nordsøen læk
kede noget af det sarte og kostbare indhold gen
nem løse staver eller upålidelige knaster.

Vinhandlerlavets

Omsider nåede en af skonnerterne frem til
Øresund og lagde til ved bolværket ved Toldbo
den i København. Toldbetjentene overværede
losningen på kajen. Afsenderen havde mærket
fustagerne med modtagerens initialer, altså i
Luplaus tilfælde med FWL, så de var lette at
kende. Det blev straks kontrolleret, om indhol
det nu var som angivet, og hvordan det forholdt

sig med rumfanget. Det var praksis for en vin
handler at anmode om kreditoplag hos toldvæs
enet. Det betød, at han først skulle betale afgift,
når vinen var solgt. Denne kreditgivning fra sta
tens side lettede vareomsætningen.
Så stod det blot tilbage at forvisse sig om, at
fustagernes jernbånd var ordentligt spændt fast,
at fadbundene sad som de skulle, og at spunsene

attributer; tønder, glas

og flasker afbildet på
et koloreret kobberstik

i lavets protokol fra
1732.

(Københavns
Stadsarkiv)
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holdt tæt, inden det med heste eller trækvogn
forsigtigt gik hjem til forretningen over gadernes
toppede brosten. Den sidste forhindring bestod
i at fa bakset vinfadet uskadt ned ad rampen til
det sikre halvmørke i kælderen.

Pasning

med gips og
POTTESKÅR

Vintapper i fuldt sving med studskanden. Neden

under ses forskellige redskaber til brug ved vinens

pleje. Tegning på svendebrev fra 1761.
(Københavns Bymuseum)
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Den vin, som kom hjem i ankre og oksehoveder,
var et slags halvfabrikat, som vinhandleren skul
le arbejde videre med og forædle. Den kunne
ikke straks langes over disken. Efter et kort hvil
blev vinen stukket om for at befries for sit bund
fald og flyttet over i et omhyggeligt rengjort fad.
De meterhøje stykfade var forsynet med en port,
hvor lærlingen eller yngste svend kunne klemme
sig igennem, når beholderens indre skulle skra
bes fri for vinsten og bundfaldet fjernes. Det var
også nyttigt at sænke en brændende svovlrem
ned i et tomt fad for at desinficere det.
Klaring af vinen var nødvendig. Det foregik
ved at komme æggehvide, okseblod eller gelati
ne i vinen og røre godt om med en stor flaske
renser. Derefter sank den klæbrige masse lang
somt til bunds, mens den undervejs opfangede
urenheder. En anden metode var at plumpe glo
ende sten ned i vinen, så de uvedkommende par
tikler klæbede sig fast, måske hælde gips eller
pulveriseret potteskår i. Undervejs blev nye om
stikninger af vinen nødvendig for at slippe af
med bundfaldet.
Ved at tilsætte vinen en sjat vinsprit kunne al
koholprocenten sættes i vejret og hæmme gærin
gen. I modsat fald blev vinen tilsat sukker for at
stimulere processen. Hvis en ung vin boblede fa
retruende, borede man et lille hul i en af staver
ne for at tage trykket af fadet. I øvrigt gjaldt det
om til enhver tid at holde et fad så fyldt som mu
ligt for at undgå luftens påvirkning.
Vinen skulle helst ligge mørkt og under stabil
temperatur. Det var også bedst, hvis kælderen
ikke var udsat for rystelser fra gadens vognrum
mel. Vinen skulle have ro. En daglig inspektion
i kælderen afslørede, om fustagerne lækkede.
Der kunne opstå lækager, hvis staverne gabte,
evt. ormehuller, som skulle kittes til.

Tappedag!
Et år eller mere efter hjemkomsten havde vinen
lagret tilstrækkeligt. Et rumfang vin blev måske
undervejs med en hævert løftet over i et andet
fad for at blive skåret sammen - blandet - med
en anden slags vin for at opnå en ønsket kvalitet.
Nu var tiden kommet til at tappe på flaske.
Aftapningen burde ske i tørt og køligt vejr, især
når månen var i aftagende, lyder et godt råd i en
vejledning fra 1839 om behandling af vin. Når
flaskerne var gjort rene, måske med et stænk øl
eller druebrændevin, blev vinen fyldt på ved
hjælp af studskande og tragt. Proppen blev ban
ket på plads med en prophammer. Derefter dyp
pedes flaskehalsen i flydende segllak, så den luk
kede helt tæt. Da flaskerne dengang hyppigt var
af mørkt glas, markerede rød lak, at der var tap
pet rødvin på dem, mens gul lak angav hvidvin.
Til sidst klistredes håndskrevne etiketter på, med
mindre vinhandleren allerede havde taget de

nymodens fortrykte og litograferede etiketter i
brug.
Vinhandleren måtte naturligvis indprente sin
lærling - og forbrugervenligt minde sine kunder
om - at vinflaskerne burde opbevares liggende,
et råd som stadig gælder.

Hvem var
KUNDERNE?

”En gammeldags Vin-

kjælder”, tegning afP.

Hvem var kunder, hvilken vin og spiritus købte
de, og hvad kostede det? Desværre kan vi ikke af
gøre, hvem der var strøgkunder og som betalte
kontant. Det er heller ikke muligt at konstatere,
hvem der dumpede ned i skænkestuen for at tage
sig et bæger vin eller et glas genever.
Derimod findes hovedbøger, som kan oplyse,
hvem der var kontokunder, altså fik kredit og
mere eller mindre regelmæssigt betalte, hvad de
skyldte. Myndighederne indskærpede i 1832 en
tidligere bestemmelse om, at firmaerne havde

Klæstrup omkring
1850. Der bliver læst,

røget og drukket i kæl
derlokalet, hvor vin
handleren er ved at

fylde en flaske til en

dame. Herren ved
døren har tilsynela
dende kigget lidt vel
dybt i glasset og er fal
det i søvn!
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Kaptajn og

regimentskvartermester
Christian von Stægers
indkøb hos vinhandler
Luplau i 1832

for i alt 53 rdl. 86 sk.
11/4 pot rom á 48 sk.,
1/4 pot gi. rom l.sort. til 64 sk.,
7 fl. cognac á 40 sk.
1 fl. gi. cognac á 1 rdl.
8 fl. Margaux á 48 sk.
76 fl. rødvin å 24-26 sk.
15 fl. Médoc á 36 sk.
6 fl. Cérons á 32 sk.
6 fl. Graves á 40 sk.
5 fl. portvin á 80 sk.
2 fl. kirsebærvin á 48 sk.
1 fl. champagne á 2 rdl.
1 flaskekurv á 80 sk.
12 norske flasker á 10 sk.
4 lange flasker á 12 sk.
5 pd. gi.norsk ost á 26 sk.
1 myseost á 80 sk.
1 1/2 dunk ansjoser til 2 rdl. 64 sk.
8 pd. solbær á 12 sk.
brevporto 12 sk.

pligt til at føre regnskab, som kunne dokumen
tere tilgodehavender eller gæld ved opgørelse af
dødsboer og fallit. Dette krav har sikret efterti
den et værdifuldt kildemateriale.
Et vinfirma handlede som regel både en gros
og en detail. Som grossist havde en københavn
sk vinhandler først og fremmest afsætning til
gæstgivere og konditorier, desuden restauratører
på skibsruterne på Øresund eller til Norge og
Tyskland. Det kunne også være købmænd, f.eks.
dem som handlede på Island. Mellem kunderne
befandt sig også nogle urtekræmmere.
Manglede en vinhandler et eller andet, kunne
han som regel få hjælp af en kollega. Næste gang
10

var det måske kollegaen, som var i bekneb for en
fustage vin, et anker cognac, måske et parti tom
me flasker eller en sæk propper. Vinhandlerens
mellemværende med detailhandlerne blev nor
malt afgjort med penge, i nogle tilfælde var det
et varebytte, som fik det indbyrdes regnskab til
at balancere.
Lad os tage et par eksempler med den køben
havnske vinhandler F.W. Raaschou i rollen som
grossist. Raaschou - også han var søn af en præst
- havde etableret sig i Nyhavn i 1827. Efter et
par andre adresser nær Kongens Nytorv flyttede
han i 1845 til Bredgade. Blandt Raaschous kon
tokunder var gæstgiver og spisevært Hans An
dersen på Toldbod Vinhus. I 1845 købte Ander
sen vin og spiritus for 330 rdl. hos Raaschou.
Det drejede sig om almindelig rødvin fra distrik
tet Médoc, om (<Gammelvin\ men også Médocvin, som kan stedfæstes mere præcist til kom
munerne St. Julien og Margaux, ja fra slottet La
tour i kommunen Pauillac. Endvidere fik Told
bod Vinhus madeira, portvin og kirsebærvin
samt rom og cognac, desuden eddike og fransk
vineddike. Leverancen blev ydet både i fade og
flasker. Toldbod Vinhus kunne altså byde sine
gæster på et pænt varieret udbud fra Raaschous
lager, men mon ikke spiseværten også har kun
net skænke gæsterne champagne og vin købt hos
andre vinhandlere.
Gæstgiveriet Stadt Lauenborg i Store Strand
stræde købte hos Raaschou et lignende sortiment,
desuden genever og dessertvin fra Sauternes. Re
stauratørerne på Øresundsdamperne “Emma”
og “William” tog diverse vin og hedvin om bord
suppleret med den søde muskatvin og champagne.
Vinhandler Luplau og kollegaen Raaschous
detailkunder i København hørte til middelstan
den, ingen under, kun få over. Det drejede sig
om fabrikanter og håndværksmestre, forskellige
militære og civile embedsmænd, nogle læger og
prokuratorer samt en række større handlende
bl.a. silke- og klædekræmmere.
Dette bekræftes af lægen Henrik Callisen i
1807: “Ligesom Brændeviin er den sædvanligste
og meest elskede Drik iblandt Almuen, saa er Vi
nen det for de mere formuende Klasser af
Kjøbenhavns Beboere, da hverken Vand eller 01
for nærværende Tid er meget tillokkende. Dog
drikkes ofte Vand blandet med Viin”.

Fritz Jiirgensen har

foreviget det festklæd
te selskab på vej til

bordet omkring 1850.

Cognac kostede
EN DAGLØN
Listen viser, at en vinhandler også havde andet
på lager end vin og spiritus. Detailkunderne fik
normalt leveret deres vin i flasker, ikke på fad.
Priserne, som synes at være gængse priser for
Luplau, Raaschou og for flere andre vinhandle
re, forklarer, hvorfor vin lå udenfor menigmands
rækkevidde. I begyndelsen af 1830’rne lå en
københavnsk arbejdsmands dagløn typisk på 32
til 40 sk. En pæn flaske rødvin fra distriktet

Médoc eller en jævn flaske cognac kunne altså
købes for en dagløn, mens arbejdsmanden måt
te arbejde 4-5 dage, hvis han ville løsne proppen
på en flaske champagne. For sin dagløn kunne
han i stedet for gå til brændevinsbrænderen og
mageligt købe sig 3-4 potter dansk brændevin.
Arbejdsmanden skulle slide fra en halv snes dage
og op til en månedstid for at købe en fornem sød
rhinskvin baseret på kræsent udvalgte, sent
høstede druer. Denne dessertvin kostede nemlig
fra 4 til 11 rdl. at sætte på bordet.
Luplau og Raaschou kunne hver for sig glæde
11

QUeijse

(^Komjwnisten
til bords i 1840 i
“Jeg har da smauset ganske artigt hos Admiral
Holsteen:
Dejlig Suppe med Asparges og Fiskeboller samt
Gulerod-Suppe, Fladstrands Østers (7 Rbdlr
100) Rouletter af Kalvebrisler & Sietvarer med
Capersauce og Kartofler, 2 Dyreryg, (vi vare 18
tilbords,) med Compots og Ribsgelée, Skinke og
flamsk Sild med opstavede Asparges, dito med
Krebs, item Spinat, Filets af Laxen og Oxetunge
med Champignons, Nesselrode Budding (frossen)
med Himbeersauce, Vildsvinehoved med Trufler,
og en kold Sauce af Portvin Senop Æg Løg &,
stegte Agerhøns og Ryper med Salater &, Viingelée, Vanille- og andre -kager, Apelsiniis og

sig over en pæn stor kundekreds udenfor Køben
havn. Det var først og fremmest detailhandlere,
som bidrog til de to vinhandleres omsætning i
provinsen. Det var især købmænd i købstæder på
Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm, men
også købmænd i nordjyske byer. Ejendommeligt
nok havde de to vinhandlere ingen kontokunder
på Fyn i denne periode. Blandt kunderne var fle
re kroejere, desuden en del apotekere, som efter
datidens lovgivning havde ret til udskænkning.
Disse detailhandlere fik sædvanligvis vinen,
rommen eller cognacen leveret i ankre eller an
dre fustager, hvorfra købmanden eller apoteke
ren så selv tappede på flaske. Derfor købte de
også tomme flasker og propper.
Vinhandlernes detailsalg i provinsen gjaldt
proprietærer og forpagtere, lærere ved latinsko
ler, læger, prokuratorer, forskellige lokalembedsmænd herunder officerer og præster. Den sidste
gruppe købte ved siden af privatforbruget også
vin til altergang. Til det kirkelige formål anskaf
fedes gerne en fornuftig Médocvin. Det er i
købstæder og landdistrikter kort og godt som i
hovedstaden middelstandsfolk, som var vin
handlernes kundeunderlag. Kunderne i provin
sen synes dog at efterspørge et knap så varieret
varesortiment. Den sofistikerede forbruger har
gerne hørt storbyen til. Større godsejere og top
12

København

Frugt samt Gnask; dertil som Bordviin: Cantenac, Madera, PortvVin, Sauterne, fiin Chateau
Margeaux, JohannKberger Ausbruch (11 Rbdlr
Flasken! smagte som Vin de Peret; nichts får
mich.) Champagne.r hele Maaltidet igjennem,
fortreflig gammel Madeira, og ditto Xeres, og
Tokayer Ausbruch (udmærket!) og Malvasier, og
til Østers gammel d( msk Øl.
Jeg spiste dygtigt, men drak meget moderat, og
ikke afde halve Vine, og befandt mig vel derefter.
Pulsen feiler kun sjeiIden noget”.

(Det Danske Sprog- og Litteraturselskab:
C.E.F. Weyse, Brevs, København 1964)

embedsmænd var sjældent blandt kunderne, li
gesom en håndværker eller degn kun undtagel
sesvist fik sit navn på toppen af foliosiderne i ho
vedbøgerne hos Raaschou eller Luplau.
Den økonomiske og embedsmæssige elite i
hovedstad og provins, herunder også Guldalde
rens toneangivende kunstnere og intellektuelle,
foretrak utvivlsomt at handle hos datidens
førende vinhandlere i København, f.eks. hofvin
handler Waagepetersen eller vinhandler Lorenz
Petersen. Disse firmaers arkiver synes desværre
ikke bevaret fra disse år. Det forhindrer et ellers
spændende detailstudium af vinforbruget i en
førende personkreds.

Til

kaffebord
med Weyse

Hvordan vin og spiritus blev brugt på gæstgive
rier, kroer eller i hjemmene, far man naturligvis
ikke besked om i vinhandlernes regnskaber. Vi
ved desværre heller ikke, hvilke retter der stod på
spisekortet på Toldbod Vinhus og andre spi
sesteder. Heldigvis går man ikke forgæves til bre
ve, dagbøger og memoirer, når det gælder bor
gerskabet og de højere kredses mad og drikke
under privat selskabelighed og ved højtider. Det
er sædvanligvis gæsterne, som skriver om trakte

mentet. Til gengæld fortælles der sjældent om de
daglige måltider.
Vi starter med et par sammenkomster udenfor
København. Først et kaffeselskab i 1842 hos pastorinde Inger Hertz i Roskilde. 40 damer var in
viteret. Komponisten C.E.F. Weyse var tilstede
som eneste herre. Han røber, at der blev serveret
“særdeles deilig” chokolade og kaffe, julekage,
sandkage, sukkerkringler og “dito flade Kager”.
Desuden fik gæsterne abrikostærte, konfekt
samt abrikoser og pærer. Der var stillet glas frem
til rhinskvin og madeira.
Fra Randers i 1860’rne beretter maleren Johan
Rohde om en familiesammenkomst i en køb
mandsgård. Den begyndte om eftermiddagen
med thebord. Lidt ud på aftenen fik man kolde
retter herunder let røget Gudenålaks. Mændene

(JJC. Ta.
15. marts 1834: Spiiste godt og drak tilsidst en
Flaske af den hvide Lacrymæ-Christi, der smagte
guddommeligt og satte os alle i et særdeles lystigt
Humeur.

17. april 1841: Spiiste til Middag og den usle lille
Flaske Viin gik mig i Hovedet, saa jegfølte mig ør
og lagde mig på Sophaen.
7.juni 1841:1 denne Aften kysser Tokayer-Musen
mig denne Tanke i Sjælen.

11. maj 1843: Fik Beufiteg og Viin der varfor stærk.
2juli 1844: Spiist til Aften, drukket en heel Fla
ske Viin og i Seng Klokken 8.

3.juli 1844: Op Klokken 7, tung i Hovedet og
nervøs.

fik rødvin, kvinderne hvidvin med sukker. Til
dessert fik gæsterne svesketærte med flødeskum
samt madeira. Senere blev der stillet syltetøjer til
damerne, mens herrerne drak romtoddyer.
Derefter går turen til København bag voldene.
Ved et gæstebud i 1839 hos overlærer, cand.
theol. Johan Freder..k Topsøe, der boede i Nybo
der, serverede man om eftermiddagen the, sylte
tøj med rosiner og mandler ledsaget af brænde
vin. Om aftenen blev der budt på små postejer,
smørrebrød og Figarokage, hvortil der blev
skænket rødvin, po.rtvin og madeira.
Julemåltidet hos boghandler Reitzel i Nørre
gade bestod i slutningen af 1840’rne ifølge
lærlingen Otto B. Wroblewski af karper, kalkun
steg og kage ledsaget af rhinskvin, rødvin og
champagne. “Under Spøg og Latter nødes de gode

oq vinen
17. oktober 1862: Vi spiste udmærket, og jeg un
drer mig over al den Viin, jeg kan taale.

2.juli 1863: Jeg drak et Glas Rübersack der gik
mig til Hovedet, jeg vovede ikke at drikke det an
det Glas.
9. november 1866: Jeg nød en Flaske godfin Rødviin, gik tilsengs og kunne ikke sove af bar Beha
gelighed ved at ligge så godt.

17februar 1872: Vi fik en overdaadig storartet
Middag, med kostelige Viine, jeg var næsten halv
ødelagt og meget træt. Klokken var 9 da jeg kom
til Kongens Nytorv, opgav da at høre “Lohengrin”
og gik hjem.
28. april 1872: Jeg ville have et godt Glas Portviin, maatte vente længe og saa kom de med noget
forbandet sødt Malaga.

21. marts 1846: Nu sidderjeg hjemme med Skin
ke, Oliven og Viin, det smager superb.

9. august 1859: Mavesmerter, temmelig megen
Viin nødjeg, ærgerlig derover.

(Det Danske Sprog- og Litteraturselskab:
H.C.Andersens Dagbøger 1825-1875, Køben
havn 1972 ff.)
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Opskrift fra 1829 på
“NKonge
unseIf
“Af 12 Abelsiner rives Skallen af paa

Sukker; Saften trykkes af de 12 Abel
siner og 6 Citroner blandes med 3
Flasker god gammel Viin og en Flaske

Arak; Sukkeret med Abelsinskallerne

og saa meget som behøves kommes

deri. Alt dette slaaes gjennem en me
get fiin Haarsigte, og Punschen serve
res kold”.
M.S. Nielsen: Veiledning i Kogekunsten, 1829

Sager, og al Forlegenhed forsvandt”, fortæller
lærlingen Otto B. Wroblewski. Til daglig herske
de der nemlig absolut tavshed omkring mid
dagsbordet hos boghandleren, som kun vekslede
ord med sin kone.
I 1841 holdt generaldecisor i Rentekammeret,
tidligere direktør ved Det kgl. Teater, Carl Lud
vig Kirstein, stort middagsselskab i Lille Købmagergade. Høje embedsmænd og storhandlende
med fruer mødte følgende udfordring ved bor
det: Brun suppe, rouletter, poulard med trøffel
sauce, oksetunge og skinke med grønærter og
makaroni, marmorbudding med frugtsauce, dyresteg, wienertærte og vanilleis samt frugt. De
karafler, som var stillet frem, indeholdt vin fra
Margaux og Graves, madeira, portvin, HautBarsac, hvid Larose, Lafite og champagne. Den
mad- og vinglade C.E. Weyse var også indbudt.
Han fandt, at alt var godt “undtagen min Fantasie (=klaverimprovisation) efter Bordet; men
hvem er altid oplagt til at fantasere med fyldt
Mave. Middagssøvnen lykkedes bedre”.
14

Den

elskede
punch

De mange retter og vine virker overvældende på
nutiden. Man skal dog huske, at serveringen var
anderledes dengang. Praksis ved et stort selskab i
de højere kredse var, at første servering bestod af
3-4 forretter, som blev sat frem samtidig, og som
man efter behag kunne vælge imellem eller sma
ge på. Derefter kom anden servering, hvor man
forsynede sig fra 4-5 hovedretter. Endelig fulgte
desserten som tredie servering, som også bød på
flere valgmuligheder. Undervejs skænkede man
op af de forskellige vine. I det hele taget sad man
længe ved bordet.
Det lignede kort og godt et tag-selv-bord i stil
med vor tids jule- eller pinsefrokost, hvor retter
nes antal også kan synes mere end nok, men
hvor der normalt er mulighed for at sige fra med mindre værtinden nøder hårdt!
De mange retter bekymrede den tidligere cite
rede læge Henrik Callisen i 1807. Han skriver:
“Vore Forfadre, som for 50 Aar siden endnu ikke
kiendte nogen høiere Anretning, end Suppe og
Kiød, Fisk, Steeg og Kage, der blev ledsaget afeen
eller høist to Slags Vine, vilde forbauses, ved at see
vore Taffeler. Den nyere Kogekonst er desværre ryk
ket hastigere frem ad end Lægekonsten; hin dræber
og ødelægger mange flere, end denne formaaer at
redde”.
Mod slutningen af 1800-årene blev den kom
plicerede selskabsmiddag forenklet. Alle gæster
fik serveret forret og tilhørende vin på samme
tid. Så bæres det brugte service og bestik ud.
Derefter bringes mellemretten eller hovedretten
ind og en ny slags vin skænkes i glassene. Som på
kommando griber alle igen kniv og gaffel.
Datidens højt elskede punch må ikke glem
mes. Den bestod af brændevin, f.eks. arrack eller
rom, rødvin eller hvidvin, blandet med varmt
vand, sukker, krydderi og citron. Serveringen
skete i en stor porcelænsskål - en bolle - og der
fra blev punchen øst op i krus. Denne blan
dingsdrik var meget populær i selskabslivet både
i og udenfor København, ikke mindst i klublivet
og i akademiske cirkler. For at mindske alkohol
procenten, f.eks. i en rødvinspunch, brændte
man punchen af ved at hælde en skefuld rom el
ler cognac i og sætte ild til. Det var festligt, som

det beskrives i en digterisk formet erindrings
bog, når de 'violette Flammer lig en Lavastrøm
vældede ud over Øseskeen, hvergang man under
Afbrændingen hævede den brændende Rødvin op
fra Bollen for atter at gyde den ned i denne, et i
Sandhed prægtigt Syn, hvortil ens Øjne drages ved
en usynlig Magt”.
Et andet sted hedder det om punch, at drik
ken “i større Kvantiteter varjo nok berusende, men
da man saa temmelig var vant til den, gjorde den
ikke nogen betydelig Virkning. Denne viste sig i
Reglen kun i mere høirøstet Tale og Latter, i mere
skingrende Sang og i et mere støiende Væsen. Ogsaa
Damerne fik deres tilbørlige Part af Varerne, og
Øinene tindrede, og Kinderne blussede”.
Mange af de yndede middagsretter og drikke un
der selskabelighed og fest i Guldalderen er blevet
sat frem på den hvide dug også i vor tid. Først ef
ter 1950 har der fundet et opbrud sted under
indtryk af sydeuropæisk, asiatisk og amerikansk
madkultur, og ledsaget af en voksende efter
spørgsel på vin hentet udenfor Tyskland og
Frankrig. Vinhandel i dag består i salg af flasker
tappet i udlandet, mens lagring og pleje af vin i
fustager med efterfølgende aftapning som i de
“gode gamle dage” praktisk taget er ophørt. Den
sødligt mugne lugt i en dansk vinkælder er ble
vet historie.
Torben Ejlersen er cand. mag. og arkivar på
Københavns Stadsarkiv

7 nha udler

Tf. Qdd.tSEuplaus
opskrift
I 1841 PÅ KIRSEBÆRVIN

“7 Anker rød Vin (St. Georg en meget

kraftfuld Vin til 15 Rbdl. pr. Anker),

3 Lispund Kirsebær (reenpillede), 20
Pund bedste Puddersukker, 1 Pund

bitre Mandler, 1 Lispund Nelliker
fin stødt. Kirsebærrene maa stødes
med Steen og Alt, hvorpaa alle Ingre
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Arkivalier i Erhvervsarkivet og Københavns
Stadsarkiv.
Oluf Nielsen: Vintapperlavet i Kjøbenhavn,
1894.
Claus Røllum-Larsen: Weyses middage. Tone
kunstner og gourmand i Bente Scavenius (red.):
Guldalderhistorier, 1994.
Torben Ejlersen: Fra verdenshavet til Frederiksholms Kanal. Vinhandler F.W. Luplaus varer,
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Trykte breve og memoirer.

med Vinen, hvorefter man da kan

og blive saaledes staaende i 3 a 4 Dage

bruge Vinen.”
(1 anker = 38,64 liter,

1 lispund = 8 kilo,
1 pund = 0,5 kilo)

Erhvervsarkivet: F. W. Luplaus Kopibog,
24.8.1841
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en 27. august 1815 henvendte overhof
marskal Adam Wilhelm Hauch sig til sin
konge, Frederik den Sjette, i håb om hjælp. Hen
vendelsen var et tilbud om, at kongen kunne
købe Hauchs store fysiske og kemiske instru
mentsamling. Det skulle hjælpe Hauch ud afen
truende økonomisk krise. Og ingen tvivl om at
kongen gerne ville hjælpe sin trofaste og dygtige
embedsmand og ven! 3 måneder tidligere var de
netop vendt hjem sammen fra Wienerkongres
sen, hvor de sikkert har haft det morsomt, og
selv om det ikke havde været nogen politisk suc
ces, så formede hjemturen sig som et sandt tri
umftog. Og få måneder efter havde Hauch isce
nesat den storslåede kronings- og salvelses fest. Jo
- kongen havde al mulig grund til at ville gøre
sin overhofmarskal en tjeneste.

D

Hofmarskal A. W. Hauch.

Kort før sin død i 1838 nåe
de han at få udgivet det

første bind af et stort billed
værk og beskrivelse af det

fysiske kabinet. De fleste
tegninger til kobberstikkene

var lavet længe før, mens
han endnu havde kabinettet
i København. Andet bind af

værket udkom aldrig, og
kun 9 af plancherne herfra

er bevarede.
Foto venligst udlånt afDet

Kongelige Danske

Videnskabernes Selskab

Fysikinstrumenter
VAR STATUSSYMBOL
Men hvad skulle kongen med en instrument
samling og hvorfor var en hofembedsmand i be
siddelse af en af Europas fornemste samlinger af
videnskabelige instrumenter?
For at tage det sidste først. Siden 1780’erne
havde Hauch sideløbende med sin hofembedskarriere studeret og dyrket fysik og kemi. Og en
solid familieformue satte ham i stand til at op
bygge et “Physisk Cabinet” af internationalt for
mat. Cabinettet blev indrettet i Staldmestergård
en, en embedsbolig han havde i egen skab af chef
for de kongelige stalde.
Et Physisk Cabinet, som Hauch således havde
anskaffet sig, var i 1700-tallet var et udbredt sta
tussymbol på linie med andre samlinger f.eks. af
konkylier, mineraler, insekter, hovedskaller eller
hvad sådanne raritetskabinetter nu måtte inde
holde. Samlinger af fysiske og kemiske apparater
talte naturligvis til særlig kreds, men rummede
dog mange populære og underholdende appara
ter fra kravledukker, optiske bedrag og magiske
springvand, til store elektricermaskiner, der kun
ne bringe det bedre selskab i stødet.
Hauchs samling udmærkede sig ved sin fuld
kommenhed, stort set alt eksperimentelt udstyr
fra tiden var repræsenteret, foruden et stort ud
valg af underholdende og lærerige opstillinger.
Hauch viste ofte sit Cabinet frem til promi-

DET
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BESKRIVELSE OVER DE TIL EXPERIMENTAL-PHYS1KEN

HENHÖRENDE VIGTIGSTE INSTRUMENTER
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nf Commissionen angaaende de i Danmark varende Olshagers Bevaring og rtnvendrlie, Præsident for det Kongelige danske I sdentkabemes

Selskab i Kjobrnhavn og for det Kongelige Selskab til l’rterinairkgndighedmt Fremme, Æresmedlem af det Kongelige Academic for dr
tkjiinne Kunster, af det Kongelige medicinske Stldnb, af det Kongelige nordiske Oldskriftsselskab, af det Skandinaviike Litteratur-Selskab,

af Samfundet til den danske Litteratur» Fremme og af Selskabet til Naturlteren» Udbredelse i Kjiibefhavn. Medlem af lidenskaberne'

Selskab i Storkholm, af det norske Fideusknbernes Selskab i Trondhjem. af det Kurfgrstelige Mauiiiske Academic. af det Kehrrligr
Pharmneeuti'ke Selskab i St. Petersborg, af det naturforskende Setskab i Berlin, af det mathematiske phgsiske Sehkab i Kfmt.
af det italienske Academic for de »kjønne Knutter i Livorno og af Acadrmirt i Alessandria.

FÖRSTE DEEL.
FÖRSTE HEFTE,
MED 23 KOBBERE.

HJÖBENHAVN.
pAA DEN GrLDRSDALSKK Boa 11 AH D LIS GS FoRI.AG.
Trykt uos Bjahco

Lvtto Sf Schhbidko.

18 36.

17

hans kone og som efter deres død gå i arv til en
nevø. Der var også visse klausuler for samlingens
brug nemlig at “Nytten og Brugen af Samlingen
forbeholdes mig saa lange jeg lever, saaledes at den
ikke afleveres eller bruges uden mit Samtykke af
nogen anden; derimod skal det staa mig fritfor at
aflevere Samlingen naar jeg ønsker det, som i saa
Tilfalde skal imodtages, hvorefterjeg erfritagetfor
alt videre Hensyn derpaa. ” Selvom om kongen
løbte alle instrumenterne, skulle Hauch altså
selv bestemme hvornår han afleverede dem, og
iøvrigt have ret til at bruge dem, når han ville.

En fortrinlig
SAMLING

nente gæster. Prins Christian, den senere Chri
stian den Ottende, var en flittig gæst som ung
dreng. Men der blev også forsket og holdt fore
læsninger og demonstreret - og Hauch gjorde
det med stor sikkerhed og elegance. Han skrev
på opfordring en lærebog i fysik. Alt dette over
kom han samtidig med sit job som kammerher
re, staldmester og senere hofmarskal takket være
en enestånde arbejdsevne. Han var også dygtig
og nøjsom i pengesager, men var uheldig med
sine egne penge og efter statsbankerotten i 1813
og nogle uheldige ejemdomshandler blev Hauch
så forgældet, at han så sig nødsaget til at realise
re det eneste aktiv han havde tilbage: Instru
mentsamlingen.
Den TJ. august 1815 kom Hauch derfor med
“et godt tilbud”: nemlig de vilkår hvorunder
kongen kunne købe samlingen. Hele herlighe
den skulle koste 8000 specier enten i Sølv, eller
efter Coursen i Rigsbankpenge”. Men dertil skulle
lægges 4000 specier, der udbetaltes som årlig liv
rente med 5% - 200 specier i sølv - til Hauch og
18

Det var ikke ydmyghed, der kendetegnede Hauch,
men at han var i alvorlige vanskeligheder ses af,
at han allerede fire dage efter dette tilbud, måtte
bede kongen indfri noget af hans gæld, som for
skud på købesummen.
Men selv om de sikkert havde talt dette igen
nem, så skulle formaliteterne være i orden. Det
var jo ikke kongens egen kasse, men finanskassen, der skulle betale. Og det skulle åbenbart gå
stærkt.
5. september bad kongen finanskollegiet om
at afgive betænkning. Herfra rettedes straks en
henvendelse til eksperterne professor H.C. Ør
sted og instrumentmager Jeppe Smith, om sam
lingen virkelig var 12000 specier værd. Uden
iøvrigt at kigge nærmere på den svarede de to
herrer tre dage efter. Og de mente ikke, at prisen
for “denne skjønne Samling” var overdrevet, sna
rere tværtimod. Både Ørsted og Smith havde al
tid “anseet den Hauchske Samling som en af de
fortrinligste der gives, saavel ved sin Fuldstændig
hed, som ved Instrumenternes Skjønhed og God
hed. ”En væsentlig faktor var også, at tinge ne var
nye, og at Hauch med stor flid havde abejdet på
at holde den tidssvarende.
Ingen tvivl om, at Ørsted havde interessere i,
at samlingen blev købt af kongen/staten og der
med bevaret i København.
Efter dette hurtige og positive svar bemyndi
gede kongen finanskollegiet til at træffe overens
komst med Hauch om købet med den tilføjelse,
at Hauch skulle forfatte og indlevere en fuld
stændig fortegnelse og at samlingen skulle være

åben for professorer i fysik og andre, som kon
gen måtte befale.
Finanskollegiet mente nu, at handelen ikke
kunne afsluttes før fortegnelsen forelå og var ble
vet tinglyst, da det jo forholdt sig sådan, at dét,
der skulle sælges, skulle forblive i sælgerens vare
tægt. En juridisk ekspert blev spurgt og han gav
fmanskollegiet ret. Fortegnelsen skulle foreligge
og tinglyses. Hauch svarede, at det ville tage
måneder at udfærdige en så grundig fortegnelse.
I sin nød hen vendte han sig direkte til finans
minister Møsting, for at få ham til at virke for, at
pengene kunne udbetales straks, hvis Hauch lo
vede at have fortegnelsen klar i løbet af nogle
måneder.
Få dage efter skar kongen imidlertid igennem
med en resolution, som tillod Hauch at få pengende, hvis han lovede at have fortegnelsen klar
i løbet af tre måneder.
Frederik den Sjette var nu ejer af et af verdens
største Physiske Cabinetter, men det var hver
ken af gavn eller navn - thi samlingen blev ved
med at hedde Hauchs Physiske Cabinet. Og dog
- til gavn kom den alligevel for kongen, ikke
som bruger, men som den glade giver.
Og fortegnelsen blev færdig - den indeholdt
750 numre og befinder sig idag i Rigsarkivet.

Gave til akademiet
Den 21. maj 1827 var der indvielsesfest på Sorø

Akademis nyopførte hovedbygning. Det gamle
akademi var brændt i 1813. Tilstede var kongen
og hans 62 mand store følge deriblandt også den
nu 72-årige overhofmarskal Adam Wilhelm
Hauch. Desuden så man H.C. Ørsted, Rahbek
og naturligvis Sorøs notabiliteter og udvalgte
lærere fra Akademiet deriblandt Peter Hjort,
som senere gav følgende skildring: “Da nu ind
vielsesfesten holdtes i de nybyggede tomme Muse
umssale, henvendte Overhofmarskallen sig til det
ypperlige Humør som Kongen befandt sig i, og fo
reslog ham at forære den fysiske Samling til disse
Sales Udfyldning, hvilket Frederik VI strax gik ind
på. H. C. Ørsted blev meget vred derover, da ikke
lidet af Samlingen var udlånt til Universitetets
Forelæsninger. Desuden forsikrede han højt og dyrt,
at meget i Samlingen kun havde historisk Værd og
altså især passede for Universitetet”
Ifølge denne beretning var det altså Hauchs
eget forslag at samlingen nu skulle forlade Stald
mes tergaarden, men han undlod ikke at sætte
betingelser, nemlig at Akademiet skulle skaffe
friplads til en søn af hans niece - Adam Molkte
- der iøvrigt aldrig blev student fra Sorø.
Men der har sikkert været et andet og vægti
gere motiv til at Hauch har givet afkald på sine
instrumenter, nemlig at få ansat nevøen, digte
ren Carsten Hauch, som lektor i naturvidenskab
på Sorø Akademi.
Carsten Hauch var vokset op i Staldme
stergården, hvor hans far flyttede ind da A.W.

Forsøg med lysets

brydning ved hjælp af

prismer.
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Luftpumpemaskine

Hauch fik bolig på Amalienborg. Her færdedes
han blandt farbroderens instrumenter og blev
selv uddannet som naturvidenskabsmand. Han
rejste udenlands og blev mere digter end viden
skabsmand uden lyst til fast borgerligt embede
og en periode uden lyst til livet overhovedet.
Men familien tog affære og arrangerede det såle
des, at der var en stilling til ham som lektor i na
turvidenskaber på Sorø Akademi.
Carsten Hauch vægrede sig dog ved at komme
hjem og Akademiets direktør, Tauber, var ved at
miste tålmodigheden. Men familien, ja endog
kongen, lagde voldsomt pres på Akademiet og i
det lys, kan man måske også se den flotte instru
mentgave. Den kongelige gave stadfæstedes ved
et rescript af 4. august 1827.

Det var nu Direktionen for Universitetet og de
lærde Skoler, der formelt skulle modtage gaven
og man henvendte sig til instrumentmager Jep
pe Smiths efterfølger Christen Smith og over
drog det til ham at gennemgå, reparere, nedpakke, transportere, udpakke og opstille den store
samling.
Hauch skrev til den kongelige Direction for
Universitetet og de lærde Skoler for at aftale
hvordan nedpakning og aflevering kunne foregå,
og foreslog onsdag den 12. september om for
middagen.
Laurits Engelstoft fra Direktionen skulle være
tilstede ved afleveringen. D.v.s. samlingen blev
ikke afleveret i fysisk forstand, men gennemgået
af overhofmarskallen personligt instrument for
instrument efter fortegnelsen fra 1815. Også in
strumentmager Smith var tilstede og han tegne
de på hvert instrument med kridt det bogstav og
nummer, som instrumentet havde i fortegnel
sen. Afleveringen varede fem formiddage! Nogle
fa instrumenter manglede, fordi de aldrig var
blevet købt, selv om de var anføret i fortegnelsen!
Til gengæld var der mange dubletter og instru
menter som var kommet til siden 1815. Hauch
fik lovning på en afskrift af fortegnelsen fra 1815
som kvittering samt en særlig liste ovre de in
strumenter, der ikke var med i fortegnelsen. Den
sidste måtte han dog selv udarbejde senere.
Mekanikus Smith kunne nu tage fat på repa
ration (meget lidt var nødvendigt), afpudsning
og nedpakning og det første vogntog kunne dra
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ge afsted fra Staldmestergården til Sorø Akade
mi. Denne første sending blev behørigt modta
get og kvitteret instrument for instrument ved
ankomsten til Sorø. Senere gjorde man ikke så
meget ud af det.

“Gaven

var et
fejlgreb”

Det første vogntog instrumenter blev afleveret 2.
december 1827 og der fulgte nu yderligere 7
vogntog med 1 til 1 x/2 måneds mellemrum det sidste 9. oktober 1828. Carsten Hauch be
nyttede hver en chance der var, til at smutte til
København og ofte måtte hans kolleger tage
imod instrumenterne. Da alle instrumenter var
ankommet, gik det op for Carsten Hauch, at
hvis han skulle kunne finde rundt i den store
samling skulle instrumenterne nummereres or
dentligt, da de kridtmærker Smith havde an
bragt hurtigt ville forsvinde. Der blev da sendt
bud efter Smith endnu engang for igen at gen
nemgå hele samlingen og påføre numre i blæk
eller rødt lak. Dette fandt sted i marts 1829 un
der overværelse af lektorerne Kielsen og Hauch
og direktor Tauber.
Det må have været et imponerende syn med
Akademiets tre store sale fyldt - de to af dem
med rent fysiske og det tredie med astronomiske
instrumenter. Til kemien blev der indrettet et la
boratorium i kælderen. Det er derfor ejendom
meligt, at dette monumentale indslag i Akade
miets miljø ikke har sat sig væsentlige spor i ele
vers eller læreres erindring. Peter Hjort slutter
den ovenfor citerede beretning med at skrive:
“for de 200 Specier Smith i Silkegadefikfor at rengjøre og indpakke den saa omfangsrige Samling,
kunde man have kjøbt en ganske hensigtsmæssig til
Akademiet. - I sig selv var Gaven sikkert et FejlDette var skrevet i 1867. Men allerede i 1843
skrev Ingemann, da han var Akademiets direk
tør, til Direktionen: “Med Hensyn til Hensigts
mæssigheden af vor nærværende Samling, tillader
jeg mig den Bemærkning, at det store forhen Over
hofmarskal Hauch tilhørende physiske Apparat,
ingenlunde er hensigtssvarende, da det ved sin Stor
hed indtager alt for betydelig en Plads, medens det
tillige erforældet og har mere interesse med Hensyn

til Videnskabens Historie, end det kan siges at
medføre nogen väsentligpractisk Nytte. ”

PÅ MUSEUM
Den kongelige gave blev derfor lidt efter lidt
pakket ned og forvist til mindre hensigtsmæssi
ge opbevaringsforhold. At man ikke helt glemte
samlingens historiske værdi ses dog af, at der i fi
nansloven 1898-99 blev bevilget penge til op
førelse af en museumsbygning til den fysiske og
naturhistoriske samling. 11901 stod museet fær
digt, men en ny tids krav om eksperimentalun
dervisning betød, at de historiske instrumenter
måtte vige for moderne laboratorieplads. Først i
1976 kom Hauchs instrumentsamling atter
frem i dagens lys. Den flyttes igen - for foreløbig
sidste gang - til Vænget, der ikke længere skulle
være alumnat for de yngste drenge.
Her står den idag - endnu ikke færdigrestaureret eller -opstillet - men alligevel et impone
rende vidnesbyrd om 1700-tallets eksperimentérkunst, om en usædvanlig begavet hofembeds
mand og en gavmild konge. Og netop nu har
Stiftelsen Sorø Akademi, der idag ejer samlin

gen, besluttet, at den skal have en renæssance, så
interesserede kan se frem til at kunne gå på op
dagelse i Hauchs Physiske Cabinet.
Jørgen From Andersen er lektor ved
Sorø Akademi og har i dag opsyn med
Hauch 's samling

Litteratur

og kilder:

Hemming Andersen: En Videnskabsmand af
Rang. Steno Museets Venner 1989
Kjeld Galtster. Carsten Hauchs Barndom og
Ungdom. Kolding 1930
P. Hjort (ed): Udvalg af Breve til P. Hjort.
København 1867 Rigsarkivet, Landsarkivet
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Fagbevægelsens

barndom
Til

næste år er det

1OO år siden,

AT DE DANSKE FAGFORENINGER SLOG SIG SAMMEN
I DÉT, SOM SENERE BLEV TIL

Og

LO.

allerede som ét årig kom foreningen til

AT STÅ SIN PRØVE, I DEN MÅSKE MEST OMFATTENDE
DANSKE ARBEJDSKAMP NOGENSINDE.

Af Anette Hansen

en armé, viskaber, må vare stark ogfast, thi
den skal erobre en verden, men den må vare
demokratisk ordnet, thi vi skal udvikle mennesker.
Sådan sammenfattede maler Jens Jensen sine øn
sker for arbejderbevægelsen i den velkomsttale
han holdt ved De samvirkende Fagforeningers
delegeretmøde d. 3. januar 1898 . På mødet stif
tedes efter lange forhandlinger De Samvirkende
Fagforbund, (DSF) det senere LO, som i 1998
fylder 100 år.
I Social-Demokratens reportage fra det store
arbejdermøde d. 4. januar 1898 kunne man læse
følgende: “I Forsamlingsbygningen på Enghavevej
åbnedes i går formiddags det største møde af reprasentanterfor organiserede arbejdere, som endnu
er afholdt i Norden. 403 delegerede var sendt til
dette arbejderparlament og bag dem stod 943 or
ganisationer med et medlemstal på 69.720 med
lemmer. ”

D

Tre

bevægede dage

DSF's stiftende møde blev som nævnt indledt af
Jens Jensen, den energiske organisator og for
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mand for De Samvirkende Fagforeninger i Kø
benhavn. I sin velkomst fremhævede han mål
sætningen for mødet, nemlig at stifte en lands
dækkende organisation for arbejderorganisatio
nerne og at udarbejde en grundlov for det frem
tidige samarbejde. Denne sammenslutning var
dels nødvendig på grund af de stadigt voksende
opgaver den unge arbejderbevægelse skulle løse
og dels fordi arbejdernes modpart, arbejdsgiver
ne, i 1890'erne også havde sluttet sig sammen i
organisationer. Det tryk, som arbejdsgiverne ud
satte forbund og fagforeninger for, krævede nu
en landsdækkende organisation, der kunne cen
tralisere og koordinere den samlede indsats.
Det blev tre bevægede dage, hvor diskussio
nerne afdækkede de interesseforskelle, der trods
det fælles mål var blandt de delegerede: Hvilke
beslutninger skulle tages centralt, og hvilke de
centralt? Hvornår var et fagforbunds arbejdere
berettiget til strejkeunderstøttelse og kunne en
gruppe arbejdere strejke, hvis de selv betalte
strejkeunderstøttelsen? Hvor stort skulle kontin
gentet være osv. På mødets sidste dag kunne for
manden dog fremlægge et forslag til love for det
nye DSF, der efter yderligere diskussioner blandt
de delegerede blev vedtaget. Organisationen blev
bygget op omkring fagforbundene. Fællesorga
nisationerne, som havde spillet en vigtig rolle lo
kalt, tabte i dette spil. De blev henvist til fortsat
at arbejde lokalt, men kun at have en rådgiven
de funktion ved konflikter.
Organisationen var opbygget demokratisk.
Den skulle ledes af et repræsentantskab på 21
medlemmer, valgt blandt DSFs medlemsorgani
sationer. Repræsentantskabet valgte af deres
midte et forretningsudvalg på 5, der suppleredes
af 2 repræsentanter fra Socialdemokratiet.

Forsamlingsbygnigen

på Enghavevej i
København, hvor

DSF blev stiftet.

Iblandt de 5 valgtes en formand. Som første for
mand valgtes ikke overraskende Jens Jensen.
Arbejderbevægelsen havde nu fået en central
organisation, der kunne tage kampen op mod
arbejdsgiverne.

Baggrunden for den nye organisationsdannelse
var at finde i de ændringer, som skete i det dan
ske samfund i de sidste årtier af 1800-tallet.
Efter nogle kriseår i begyndelsen af 1890’erne
var der fremgang både for erhvervslivet og den
stadigt voksende arbejderbefolkning i byerne.
Landbruget, som var Danmarks største erhverv,
havde omlagt produktionen og eksporterede nu
animalske produkter til England i stort omfang.
Landbruget efterspurgte produkter og varer fra
industrien og transportnettet blev udbygget med
jernbaner og veje, der bandt landet sammen. Ef
terspørgslen på forbrugsvarer og maskiner steg. I

byerne var der store byggeprojekter i gang både
til erhvervslivet og til boliger. I København var
industrialiseringen nået længst, men i 90’erne
bredte mekaniseringen sig også til virksomhe
derne i provinsbyerne.
I hovedstaden var der fremgang både for industri-og håndværkserhvervene i 1890’erne. På
fabrikkerne blev arbejdsprocesser mekaniseret,
hvilket betød, at faglærte arbejdere særligt in
denfor jern- og metalindustrien i stigende grad
følte sig truet af, at ufaglærte mænd og kvinder
kunne overtage deres arbejde for den halve løn.
Arbejdsløshed og dårlige løn- og arbejdsforhold
havde tvunget store grupper af landarbejdere
bort fra landbruget og ind til byerne. Dette gav
et stort overskud af unge kvindelige arbejdere.
Flere industrier, bl.a. textil- og beklædning og
tobaksindustrien benyttede sig af denne arbejds
kraft. Kvinderne var ufaglærte, uorganiserede og
kunne købes for det halve af en faglært mands
løn. Disse industrier havde også i et vist omfang
brugt børnearbejdere, men beskyttelseslovgiv-
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ningen, kravet om skolegang og udviklinJ
gen af maskinerne betød efterhånden, at
børnenes arbejdskraft var urentabel for industri
en. Det var kort sagt et tiår med gode kon
junkturer, men også en periode med store
forandringer i arbejdslivet.
Der var store forskelle i arbejderfamili
ernes levevilkår. En faglært smed, som var
heldig at have arbejde det meste af året, og som
ikke havde for mange børn, kunne leve tåleligt,
dvs at hverken han, konen eller børnene behøve
de at gå sultne i seng. Hvorimod en familie med
en enlig mor eller en ufaglært far, der måske var
arbejdsløs det meste af vinteren, havde svært ved
at skaffe mad på bordet, så familien blev mætte
hver dag. Arbejderfamilierne levede nær eksi
stensminimum, nogle lidt over, andre under; i
hvert fald var familierne meget sårbare, hvis for
sørgeren blev arbejdsløs, syg eller udsat for en
arbejdsulykke. I 1890’erne var der stort set kun
fattighjælp at ty til, hvis en arbejderfamilie kom
i nød.

Ufaglærte
ORGANISERER SIG
De faglærte håndværkere organiserede sig i fag
foreninger allerede i 1870érne. Politisk samlede
Louis Pio de bevidste arbejdere i den socialistiske “Internationale Arbejderforening”,
men en omfattende økonomisk krise midt i
1870'erne udslettede på det nærmeste arbejder
nes organisationer.
Fagforeningerne fik først atter fremgang i
midten af 1880’erne og bragte via overenskom
ster bedre løn og kortere arbejdstid til en del
medlemmer. Arbejderne organiserede sig efter
fag, som i de gamle håndværkerlav. Dog danne
de tobaksarbejdere, tekstilarbejdere og andre fag,
som var blevet industrialiserede, industriforbund. Og disse optog både faglærte og ufaglær
te, mænd og kvinder.
Nu begyndte også de ufaglærte kvinder og
mænd at organisere sig i København og i
1890'erne fulgte provinsen efter. De første fag
foreninger for ufaglærte stiftedes af murerarbejdsmændene i 1880, jord- og betonarbejdere
og havnearbejdere i 1884. Blandt kvinderne stif
tedes “De Kvindelige Herreskræddere” i 1883 og
24

Det er
sjældent at se

danske politikere afbildet på faner. Men

“Foreningen for Vadske- og Rengøringskoner”, star
ten på Kvindeligt Arbejderforbund, i 1885.

maler Jens Jensen, De
Samvirkende Fagfor

En

hård tid

bunds første formand,
er én af de få.

A rbejderbevægeIsens

Bibliotek og Arkiv

I 1880'erne var de københavnske arbejdspladser
præget af mange og hårde arbejdskampe. Når
forhandlinger med arbejdsgiveren gik i hårdknu
de, svarede arbejderne igen med strejke. Det
kunne ofte skaffe små forbedringer, men også re
sultere i knusende nederlag, der i bedste fald
lammede fagforeningens arbejde i årene efter. El
ler i værste fald udslettede fagforeningen. Om
kostningerne for arbejderne var i alle tilfælde

store. Efterhånden begyndte arbejdsgiverne at
svare igen med lock-out og krav om, at arbejder
ne meldte sig ud at deres fagforening. Til
gengæld opfordrede fagforeningerne arbejderfa
milierne til at boykotte varer fra den pågældende
virksomhed, hvilket ofte var et virksomt middel.

Spontane

strejker
DUEDE IKKE

Hvis en strejke skulle lykkes, var det naturligvis
nødvendigt, at arbejderne stod sammen. Derfor
måtte så mange som muligt være organiserede,
så en strejke ikke blev slået i stykker af strejke
brydere, de såkaldte skruebrækkere. Arbejderne
lærte efterhånden, at de måtte være solidariske
med alle arbejdere, ikke kun med folk fra deres
eget fag. Og selvom en del fagforeninger opret
tede strejkekasser, var det nødvendigt med øko
nomisk støtte fra de andre fag, for at gennemføre
en strejke. Denne udvikling stillede krav om
centralisering af beslutningerne. Det duede ikke
med de ukoordinerede strejker, fordi strejkekas
sen så hurtigt løb tom. En centralisering og over
ordnet styring blev stadig mere påkrævet. Derfor
blev der efterhånden i provinsen oprettet lokale
fællesorganisationer. I København sluttede fag
foreningerne sig sammen i 1886 i De samvir
kende Fagforeninger. Organisationen kom som
den største i landet frem til dannelsen af DSF til
at virke som et landsdækkende bindeled mellem
fagforeningerne. Fra midt i firserne begyndte
fagforeningerne indenfor de enkelte fag at slutte
sig sammen i forbund for at sikre at en strejke
kunne føres sejrrigt igennem. Ikke alle i arbej
derbevægelsen var lige begejstrede for denne
centralisering. Når en strejke skulle etableres
skulle det først godkendes i forbundet eller af
fællesorganisationen, hvis arbejderne skulle have
udbetalt strejkeunderstøttelse. De spontane
strejker var der ikke støtte til.
For at imødegå de mange strejker begyndte ar
bejdsgiverne også at slutte sig sammen. De tre
vigtigste sammenslutninger var Fællesrepræsen
tationen for dansk industri- og håndværk (for
trinsvis håndværksmestre) i 1879, Arbejdsgiver
foreningen af 1896 (byggefagene) og fabrikant
foreninger for Jernindustrien i København og
provinsen i 1885 og 1895. Disse organisationer

blev i november 1898 sluttet sammen i Dansk
Mester- og Arbejdsgiverforening.

Konflikternes

tid

Fagforbundene arbejdede i 1890'erne stædigt på
at få oprettet priskuranter eller overenskomster
med virksomhederne, eller allerhelst; landsdæk
kende overenskomster med arbejdsgiverorgani
sationer. På den måde blev der skabt ordnede og
ensartede løn- og arbejdsforhold for alle arbejde
re indenfor det enkelte fagområde. Der blev la
vet aftaler om mindsteløn, arbejdstid og overar
bejdsbetaling. Et element som arbejdsgiverne
stod fast på, men som arbejderne var meget util
fredse med, var værkstedsreglementer, hvorigen
nem rammerne for det daglige arbejde blev lagt.
Reglementerne kunne fe indeholde påbud om
lydighed, forbud mod drikkeri og rygning, reg
ler for hvem der skulle bestemme over arbejdets
fordeling, og hvem der antog arbejdere til at ud
føre arbejdet. Fagforeningerne indgik aftaler om
ordensregler, men søgte gennem overenskom
sterne at få ryddet ud i de værste pålæg. I en del
overenskomster indgik efterhånden også en an-

De kvindelige herre
skrædderes fagfore
ning var med i strej
ken 1899. De strej
kede i 14 dage for
gennemførelse af en
priskurant, og fik
ikke blot en 1015% lønforbedring,
men også en større
tilslutning til fore
ningen. Billedet vi
ser bestyrelsen un
der strejken.
Arbejderbevægelsensens
Bibliotek og Arkiv
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erkendelse af fagforeningen og arbejdernes ret til
at organisere sig.

Det

lille
Septemberforlig
Der gik mange strejker og arbejdskampe forud
for de overenskomster, der blev oprettet i
1890’erne. Indenfor smedeområdet var der yder
ligere flere store konflikter, der fik principiel be
tydning for det videre organisationsarbejde. Ar
bejdsgiverne indenfor jernindustrien var meget
afvisende overfor at indgå overenskomster med
fagbevægelsen. Dette resulterede i 1897 i en
langvarig lock-out, der omfattede 6000 arbejde
re og varede i 3 måneder. Arbejdsgiverne ønske
de indført fælles værkstedsregler, men ville ikke
forhandle om indholdet med arbejderne. Arbej
derne ønskede til gengæld indført 10 timers ar
bejdsdag, mindsteløn og afskaffelse af afskeds
sedler. (Et system, hvorefter en arbejdsgivere for
pligtede sig til kun at ansætte arbejdere, der hav
de søgt nyt job med den forrige arbejdsgivers til
ladelse). Det lykkedes Arbejdsgiverforeningen af
1896 at mægle i konflikten. Forliget, blev en sejr
for arbejderne og blev den første landsdækkende
overenskomst. Den fik senere tilnavnet “Det lil
le Septemberforlig”.

PÅ VEJ MOD
DE SAMVIRKENDE
FAGFORBUND
I arbejderbevægelsen blev behovet for en yderli
gere centralisering af den hastigt voksende be
vægelse stadigt mere påtrængende, hvis fagbe
vægelsens mål skulle nås.
Allerede i 1892 var der indført regler om mod
tagelse af strejkeunderstøttelse. Når en strejke i
København var godkendt af De Samvirkende
Fagforeninger ville medlemmer, der var i strejke,
modtage henholdsvis 10 kr for mænd og 6 kr for
kvinder pr. uge. Hvis der altså var penge i strej
kekassen. Problemet var nemlig, at medlemsor
ganisationer kun var moralsk forpligtiget til at
betale bidrag. I 1895 strammede man reglerne
for betalingen, som simpelthen blev en pligt.
Organisationerne kunne også pålignes ekstrakontingenter, hvis det var nødvendigt. Flere af

de store forbund var utilfredse med denne ord
ning, fordi de mente, at de kom til at betale de
mindre forbunds strejker. Omvendt var omkost
ningerne jo større, når det var et af de store for
bund som strejkede.

En skandinavisk
idé
Beslutningen om at danne en fællesorganisation
for forbundene dukkede ikke op ud af det blå.
Denne ide var blandt andet blevet diskuteret ved
de skandinaviske arbejderkongresser. På den 5.
skandinaviske arbejderkongres i Stockholm i
sommeren 1897 var der enighed om at anbefale,
at der skulle dannes nationale landsorganisatio
ner bestående af fagforbund, at der tilstræbtes
etablering af industriforbund og at strejkeunder
støttelse skulle skaffes ved, at forbundene betal
te et fast beløb pr. medlem. Landsorganisatio
nerne forpligtede sig også til at støtte hinanden i
konfliktsituationer.
Udfra dette koncept udarbejdede bestyrelsen
for De Samvirkende Fagforeninger et sæt ved
tægter for dannelsen af en landsdækkende orga
nisation på baggrund af fagforbundene. Det var
disse vedtægter den store arbejderforsamling
vedtog i januar 1898.

Den første
STYRKEPRØVE
Det varede ikke mange måneder før den nystif
tede landsorganisation kom ud i en altomfatten
de styrkeprøve, hvor henved 40.000 arbejdere,
mere end halvdelen af de organiserede arbejdere,
og 4500 arbejdsgivere var inddraget i en arbejds
kamp, der varede i 4 måneder. Organisationen
og den danske arbejderbevægelse stod sin prøve
og overlevede den mest omfattende arbejdskon
flikt i Europa på dette tidspunkt.
De mange konflikter i løbet af 1890'erne hav
de lagt op til en endelig styrkeprøve på arbejds
markedet. Denne kom i form af en mindre strej
ke blandt jyske snedkere, som arbejdsgiverne
brugte til det store opgør med arbejderne. Fra en
lokal konflikt udviklede strejken sig til en gene
rel lock-out af bygningshåndværkere og arbejde
re i jernindustrien. Arbejdsgiverne brugte kon-

Mægling under stor
konflikten. Bankdirek
tør Axel Heide har
ikke meget held med

at fa Jens Jensen (tv)
og arbejdsgivernes for

mand Niels Andersen
(th) ril at forhandle.

(Tegning afAlfred
Schmidt)

flikten til at opstille en række generelle krav til
DSE
Konflikten blev afsluttet med et forlig mellem
DA og DSF indgået den 5.september 1899. Et
skelsættende forlig, der med visse justeringer har
fungeret som arbejdsmarkedets grundlov lige si
den. Med denne aftale blev arbejderbevægelsen
accepteret som en ligeberettiget forhandlings
partner overfor arbejdsgiverne, men med ledel
sesretten placeret hos arbejdsgiverne, var det en
aftale indgået på det kapitalistiske samfunds
præmisser.

Udsalg

eller sejr?

Storlock-outen havde enorme omkostninger for
den danske arbejderklasse. Ikke kun for de fami
lier, der var lock-outede, men også for resten af
arbejderne, der støttede solidarisk op og ydede
deres bidrag til at konflikten fik om ikke en sejr
rig udgang, så dog en udgang, der cementerede
arbejdernes organisationer som en magtfaktor i
det danske samfund. En del af arbejderne var
stærkt utilfredse med forliget og mente, at DSF
havde solgt ud af arbejdernes muligheder for at
kæmpe for bedre vilkår. Den spontane strejke,
der i opgangstider havde været et effektivt mid
del overfor arbejdsgiverne, kunne ikke bruges
mere.
Udover anerkendelsen af deres organisationer
havde arbejderne også vundet en stor sejr in
ternt. De havde vist, at de kunne holde sammen,

når det gjaldt. Solidariteten som princip havde
endda sejret langt ud over landets grænser, idet
arbejderorganisationer fra USA og de fleste eu
ropæiske lande ydede store økonomiske bidrag
til de lock-outede. Omkring V2 af omkostnin
gerne dækkedes af udenlanske bidrag. Den øko
nomiske støtte fra indenlandske og udenlandske
arbejdere betød, at konflikten kunne føres tilen
de med et forlig og ikke med knust arbejderbe
vægelsen, det ville have taget årtier at bygge op
igen.
Den store kamp i 1899 blev lakmusprøven for
arbejdernes nydannede organisation. Den ét år
gamle landsorganisation overlevede, og arbejder
ne havde en platform, hvorfra de kunne kæmpe
videre for ordentlige arbejdsforhold og bedre
livsvilkår og på længere sigt et socialistisk, de
mokratisk samfund.
Anette Hansen er arkivar
ved Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv
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Nisser igen på
Rigsarkivet
TV2's børnejulekalender foregår atter i år
på Ri(g)sarkivet, hvor Pyrus kommer til at
fortrylle Julemanden, så han mister hu
kommelsen og ikke véd hvem han er eller
hvad han skal. Så det ser sort ud for udde
lingen af gaver til artige børn i år — men
mon ikke Pyrus, Gyldengrød og rigsarki
var Bertramsen alligevel far klaret ærterne,
så vi undgår en gaveløs jul?

Folkeminder i
j ulegave ?
Måske var et medlemskab i Foreningen Dan
marks Folkeminder en idé som julegave?
Foreningen, der er stiftet i 1908, udgiver dels
et lille og livligt medlemsblad og dels årbogen
“Folk og Kultur” på 160 sider, som indehol
der artikler om dansk etnologi og folkemin
devidenskab. Derudover far man op til 50%
medlemsrabat på foreningens egne udgivel
ser.
Som særlig julegave får nye medlemmer
et gratis bind af erindringsserien
Folk fortæller” ved indmeldelse
inden 15. december! (Normal
pris for ikke-medlemmer
ca. 100,-)
Medlemskab af fore
ningen Dan
marks Folke
minder ko
ster 145,- pr.
år. Dog 125,- kr.
for pensionister, stu
derende og arbejdsløse.
Foreningen Danmarks
Folkeminder,
Christians Brygge 3, 1219 Kbh.K.
Tlf:33 13 58 06

Nisser og
julegaver på
Nationalmuseet
Det er ikke kun Rigsarkivet, der er hjem
søgt af små folk med røde huer i december.
For i Nationalmuseets forhal myldrer nisser
i alle aldre, størrelser og faconer frem fra
den 30. november. Museet benytter også
lejligheden til at fortælle nissens historie,
fra lettere dæmonisk væsen over gårdbo til
nutidens julenisse.
Museumsbutikken er også i julehumør, og
sælger bl.a. historisk julepynt og naturligvis
museumskopier af smykker mm.

Fingerring fra yngre ro
mersk jernalder
Originalen findes på
Nationalmuseet
Kopi i sterlingsølv (2
slanger) 448,- kr.

Lindholmsmykke
(broche) fra ca. år
1000 i Urnes-stil.
Originalen findes på
Ålborg historiske Museum
Kopi i sterlingsølv 420,- kr.

Hjertespænde (broche)
fra omkring år 1800
Originalen findes på
Lolland-Falsters
Stiftsmuseum.
Kopi i sterlingsølv
238,- kr.
Sagerne fås i Nationalmuseets butik, Frederiksholms kanal 12, 1220 Kbh. K Du kan
bestille et smykkekatalog på 33 4738 08 el
ler bruge email: shop@natmus.dk
Butikkens homepage er:
http:Hwww. natmus, min. dkf
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Den virkelige Barbara

Unge sled for at
genopføre
stenaldergrav
Der var sikkert sved på panderne i sommer, da en
arbejdslejr fra Mellemfolkeligt Samvirke med 20
unge fra 13 nationer knoklede på for at genop
føre en stormandsgrav fra bondestenalderen i
Lejre Forsøgscenter. Graven, en af de sjældne
stenkister, stammer fra Gravlev Hede i Nordjyl
land. Den er fra omkring år 2500 før Kristi fød
sel, og blev flyttet til Nationalmuseet i 1935, da
grusgravning truede dens fortsatte eksistens. Ved
Nationalmuseets ombygning endte graven i Lej
re, hvor den altså nu er genopstået i sin fordums
pragt.
Det tog de frivillige 3 uger at tumle de i alt 17
tons sten, og undervejs fik arkæologerne mulig
hed for at prøve to teknikker til at fa de store
dæksten på plads. Den ene blev trukket på
træruller op ad en jordrampe, den anden løftet
med løftestænger. Begge dele kunne lade sig gøre,
selv om jordrampe-metoden nok var den mest
krævende. Her skulle der først bygges en rampe af
10 tons jord — før stenen, der vejede 1 */2 ton —
kunne rulles afsted.
Men nu har Lejres arkæologer fået blod på tan
den, og næste projekt i støbeskeeen er bl.a. at få
lagt en 10-tons dæksten på Forsøgscenterets lang
dysse. Til den tid vil der atter være mulighed for,
at publikum og frivillige kan være med til at sæt
te et monument, der vi bestå i årtusinder!
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Forfatteren Jørgen Frantz Jacobsen havde et historisk forlæg til romanen
“Barbara” som nu er blevet filmatiseret. Arkivar Lena Nolsøe fra Landsar
kivet på Farøerne kan fortælle, at Barbara i virkeligheden hed Bendte
Christine Broberg og levede på Færøerne fra ca. 1670 til 1754.1 sagnlit
teraturen blev hun kaldt for “Illa (dvs. arrige eller onde) Beinta”.
Bendte kom fra den danske embedsstand i Tórshavn, og var datter af
sorenskriver Peder Sørensen Broberg og Birgitte Marie Jensdatter
Bøgvad. Hun var gift tre gange. Første gang med sognepræsten for Nordøya præstegæld, Jonas Jonassen, som døde i 1700. Anden gang blev hun
gift med sognepræsten for Vagoy præstegæld, Niels Gregersen Aagaard,
som døde o . 1706. Den tredje ægtemand blev efterfølgeren, Peder Ditlevsen Arrhboe. Og det er ham, der er hr. Poul i romanen “Barbara”. På
Færøerne blev han kaldt hr. Per.
Efter sin tiltrædelse kom hr. Per hurtigt i klammeri med forskellige
fremtrædende medlemmer i menigheden og blev sandsynligvis efter
hånden psykisk syg. 11718 blev han dømt fra kjole og krave.
I Landsarkivet på Færøerne er der naturligvis arkivalier om Bendte og
- især - om hendes mænd. Bl.a. er der skifter fra de to første mænd i den
Gejstlige Skifteprotokol og i Gejstlig mødeprotokol og Vaartingsprotokol
for Vagoy er der oplysninger om den sidste mands stridigheder med me
nigheder og myndigheder.
Historien og sagnet om “Beinta” lever stadig på Færøerne og flere lo
kale forfattere har skrevet om emnet.

På norsk pilgrimstur
Hvis man både er vandreenthusiast og historisk interesseret kan
det udmærket kombineres, hvis
man tager til Norge. Her har
Direktoratet for naturforvalt
ning sammen med Rigsantikva
ren genåbnet to af de gamle pil
grimsruter. Den ene - på 643
lem — går fra Oslo, gennem
Gudbrandsdalen og over Dovrefjellet via de gamle kongeveje.
Den anden på 300 km starter
ved den svenske grænse og går
via Carl Johans-vejen over Stiklestad, hvor Olav den Hellige
faldt i kamp år 1030.

Begge ruterne slutter ved Nidarosdomen i Tronhjem, hvor Olav
den Hellige er begravet. De fyl
ker (“amter”) som ruten går
igennem har udgivet små foldere
om deres dele af strækningen og
der vil senere på året blive udgi
vet en samlet guide for begge ru
ter ne. Yderligere oplysninger
kan fås ved at skrive til:
Torild Hage,
Direktoratetfor naturforvaltning,
Tungasletta 2,
N-7005 Tronheim,
Norge

Frede
riksberg
stads
arkiv
åbnet
Så er Stadsarkivet på
Frederiksberg åbent
for mulige brugere!
Og på læsesalen, der
findes på rådhuset
kan man bl. a. ar
bejde med arkivet
efter Frederiksberg
bys gårdmænd, Fre
deriksberg fattig
kommission 18021842, Skolekom
missionen (18081842), kommunale
arkiver efter 1858
hvor kommunen
blev selvstændig
samt en række arki
ver fra skoler, priva
te mm. Der er na
turligvis også mulig
hed for at benytte
mikrofilm af fx.
mandtalslister og
meldingsprotokol
ler.
Frederiksberg
Stadsarkiv, Rådhuset,
2000 Frederiksberg.
Tlf: 31 8721 21
tast2225
Åbningstider:
mandag-onsdag:
10 -14, t
orsdag 14-18 og
fredag 10-13
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Halvanden meter soldat
Kunne man springe soldat i begyndel
sen af 1800-årene, hvis man var natteblind? Og blev man kasseret, hvis man
manglede fortænderne? I begge tilfælde
er svaret ja! For en soldat kunne ikke så
godt bide patronhylstre af uden fortæn
der. Og en person, der ikke bestod
“synsprøven” at kende og adskille per
soner på 10 skridts afstand, var det nok
næppe tilrådeligt at sende ud at skyde
med gevær. Senere i 1800-årene kom
der også præcise krav til soldaternes
højde inden for de forskellige våbenar
ter. Til den kongelige livgarde skulle
man udtage de “smukkeste og anseelig
ste Folk” - og den gang var garderhøjde
175,5 cm.
Men meget mindre soldater har nu
også bidraget til fædrelandets forsvar.
Forordningen af 31. juni 1741 bestem
te fx, at enhver karl der blev indrulleret
skulle være så høj, at han kunne kigge
over sit gevær. Og da geværet skulle
være 2 alen og 9 tommer sjællandsk mål
-149 cm. - har man hermed også sol
datens mindstemål.
Hvis man er til militærhistorie, kan man finde ovenstående — og mange
andre- gode informationer i bogen “Sessionen i historisk perspektiv” som er
udgivet af Forsvarets Sundhedstjeneste. Men også for folk med mindre kri
geriske interesser er der noget at hente. Bogen er nemlig både skrevet og re
digeret aflæger, og kan give god inspiration til at bruge lægdsrullernes hel
bredsoplysninger - fx til lokalhistorie.

Kej serinde
Dagmar på
Christiansborg
Hvis man er til royal historie og ædle ste
ne, så er der mulighed for begge dele på
Christiansborg Slot. Her udstiller det
Kongelige Sølvkammer, i samarbejde
med 12 russiske arkiver og museer, for
skellige sager med tilknytning til dansk
fødte kejserinde Dagmar af Rusland og
hendes samtid.
I 1864 blev den da 18-årige Dagmar
forlovet med den russiske kronpris, og
konverterede i denne anledning til den
russisk-ortodokse tro og fik navnet Ma
ria Fjodorova. Desværre døde prinsen in
den de blev gift, og broderen Alexander
overtog både tronfølgerværdigheden og
Dagmar, der på denne måde alligevel
blev kejserinde.
Efter oktoberrevolutionen kom Dag
mar hjem til Danmark, hvor hun op
holdt sig indtil sin død i 1928.
Udstillingen kan ses kl. 10-17 alle dage
indtil 20.december, og der er udgivet et
480 sider stort katalog med artikler om
kejserinden og hendes samtid. Yderligere
oplysninger:
Det Kongelige Sølvkammer,
Prins Jørgens Gård 1, 1218 Kbh. K,
Tlf: 33 92 78 17.

Efterlysning af strømprotokol!
Fuursø-Møllestrøms Interessentskab
løb ind i et kedeligt problem, da de
skulle skrive selskabets historie. Foreta
genets ældste strømprotokol 1724-1859
er forsvundet! Protokollen er sandsyn
ligvis ca. 35 cm høj, 9 cm tyk og 23
cm bred. Den kan meget vel være ind
bundet i brunt læder med guldtryk, og
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er sidst set i slutningen af 1870'erne,
da industrihistoriken Camillus Nyrop
skrev bogen “Strandmøllen” og havde
den til gennemsyn. Den bortløbne
protokol har udøvet sit forsvindings
nummer mellem 1870'erne og 1960,
da interessantskabet skiftede sekretær,
og det blev konstateret, at den var væk.

Hvis nogen - fx et lokalhistorisk arkiv
- har set den forsvundne protokol kan
man kontakte

Jan Møller,
Frugthegnet 82,
2830 Virum.
Tlf: 45 85 13 60.

Første udendørs juletræ
uden for København
En dag i 1915 stak en gruppe af Nykøbing Falsters driftigste
forretningsdrivende hovederne sammen og lagde en plan: Ny
købing skulle have et udendørs juletræ, det skulle stå i cen
trum af byen og det skulle være forsynet med det nyeste isen
kram, nemlig elektriske lys.
Ideen stammede fra dagbladet “Politiken”, der året før havde
lanceret det første store offentlige indsamlingsjuletræ i Dan
mark. “Politikens” juletræ blev rejst på Rådhuspladsen i
København i december 1914, 5 måneder efter første verdens
udbrud, og kom til at fungere som centrum for indsam
lingen til “De juleløses jul”. Hovedmanden bag ideen om at
i Nykøbing Falster, og dermed gøre byen
kendt for at have det første udendørs juletræ uden for Købe
havn, var elinstallatør Obelitz, der generøst tilbød at sponsolysene. Han fik hurtigt dannet en komité bestående af
Malermester Carl Hansen, købmand Viggo Hansen, assu
randør Olafsen og sig selv. Komiteen gik straks i gang med ar
bejdet, og for at finde et passende træ rettede komiteen hentil Fru Bodil de Neergaard på godset Fuglsang, og
om hun ville donere byen et træ fra godsets skove.
Svaret var positivt og en kold vintermorgen i 1915 kunne ko
miteens medlemmer drage på ekspedition mod skoven, hvor
træet befandt sig. Turen derud var lang, kold og udmattende,
havde da også taget rigelige forsyninger med til at hol
de varmen. Først startede komiteens medlemmer med for
indholdet af den medbragte madkurv og de medbragte
øl, derefter udsøgte de sig årets smukkeste træ sammen med
Fuglsangs skovrider. Under stort ceremoniel blev træet fællagt på vognen og kørt til byen, hvor det straks blev rejst
på Lilletorv under almindelig bevågenhed af byens borgere børn selvfølgelig. Inden de brave mænd nåede byen,
måtte de dog lige fortære resterne af den medbragte mad og
drikke, så de alle ved ankomsten var kommet i høj julestem
ning. Inspireret af “Politikens” succes i København indførte
komitten også en indsamling af penge i de opstillede bøsser
ved juletræet. Igennem 25 år nåede man at indsamle over
kr., som uddeltes til “Fattiges Jul”. 1 1937 var det
imidlertid slut, for da mente daværende borgmester H.P.
Jensen at den nye sociallovgivning passende kunne overtage
juletræets forpligtelser. Samme år måtte juletræet vige plad
sen for trafikken på Lilletorv. Det blev så overtaget af byen og
flyttet til byens centrale torv, hvor det siden har stået.
Heidi Pfeffer
Arkivkonsulent Storstrøms Amt.
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SpØ^
Pas i
1700-tallet
11700-tallet skulle der som
bekendt pas til, når man rej
ste fra en landsdel til en an
den. Kan nogen hjælpe mig
med at fortælle, hvor disse
pas - eller oplysninger om
dem - kan findes? Fx. for en
person, der rejste fra Jylland
til København i 1725 eller
fra København til Jylland i
1760?
Jeg ville også gerne vide lidt
mere om baggrunden for
paslovgivningen i 17- og
1800-tallet.
på forhånd tak
og med venlig hilsen
Ingrid Hegyad
Christoffers Alle 75
2800 Lyngby.

Svar:
Kilderne til 1700-tallets pas
udstedelse er megt få. Regler
ne var ellers klare. Ifølge
Danske Lov herskede der
pastvang for al indenlandsk
og udenlandsk færdsel. Fra
utallige forordninger o.l.
med indskærpelse af pasplig
ten kan vi imidlertid konklu
dere, at når det var nødven
digt at indskærpe pligten, var
det fordi, der var store pro
blemer med administratio
nen og overholdelsen heraf.
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Vi skal da også frem til slut
ningen af 1700-tallet, før der
er bevaret materiale, der —
mere systematisk - kan sige
noget herom. Når det gælder
rejser til og fra København,
kan man således henvise til
de såkaldte københavnske
pasregnskaber 1788-1850
med bilag i form af pasproto
koller. Protokollerne kan be
nyttes på Rigsarkivet.
Når vi når frem mod
1700-tallets seneste år, be
gynder der også så småt at
dukke pasprotokoller op i de
enkelte retsbetjentarkiver.
Det gælder i hovedreglen
byjurisdiktionerne, og pas
protokollerne findes derfor i
de enkelte byfogedarkiver,
der er bevarede på Landsarki
verne. Protokollerne indehol
der typisk oplysninger om
navn, profession, alder, føde
sted samt hvorfra og hvortil
rejsen gik. Men i øvrigt skal
vi frem i 1800-tallet, før vi
for alvor kan sige, at der er
bevaret et materiale, der med
udgangspunkt i pastvangen
gør det muligt at sige noget
om rejsemønstre. Da det
imidlertid først og fremmest
- ligesom i 1700-tallet - var
tjenestekarle og -piger og ar
bejdskraft til landbruget,
som denne rejsekontrol var
tiltænkt og dermed reelt om
fattede, er det også først og
fremmest disse befolknings
lags rejsemønster, vi kan un
dersøge. Også håndværker
svende falder dog ind under
denne kategori, som myndig
hederne i særlig grad ønskede
kontrol med. Bl.a. var man
jo i 1800-tallets første del
meget betænkelige ved, om

de revolutionære strømnin
ger i Europa kunne brede sig
til Danmark via disse meget
omrejsende håndværkere.
Steen Ousager, arkivar
Landsarkivetfor Fyn

Kopier af
svenske kirke
bøger?
Hvorfor findes der ikke ko
pier i Danmark af kirkebøger
m.v. fra det gamle Øst-Danmark? Der er mange danske
re, der har rødder i Skåne,
Halland og Blekinge, idet
deres forfædre flygtede mod
vest, især i perioden 1658 til
1683. Jerntæppet fra 1683
må da efterhånden kunne
lettes lidt.
Tilsyneladende har vi et langt
bedre samarbejde over græn
sen til Sydslesvig og Holsten
om gamle arkivalier.
Med venlig hilsen
Mogens D. E Schnack
Hyldevej 2
3500 Værløse

Svar:
Jeg kan glæde dig med, at
der i allerhøjeste grad er lin
det på jerntæppet! For det er
heldigvis meget nemt at få
fat i svenske personalhistoriske kilder, og jeg er glad for
spørgsmålet, fordi det giver
mig lejlighed til at “reklame
re” for det formidable, sven
ske initiativ som hedder
SVAR. SVAR står for Svensk
Arkivinformation og er en
del af det svenske Rigsarkiv.
Via SVAR kan man - ret bil
ligt — leje mikrofilm af personalhistoriske kilder fra hele
Sverige og få dem sendt hjem

til sig selv i en lille brun ku
vert! Du kan bl.a. leje kirke
bøger og husforhør, der jo
indeholder nogle af de sam
me oplysninger som vore fol
ketællinger, men som regel
går noget længere tilbage.
Det koster pt. 19. sv. kr. pr.
“volym” d.v.s. pr. filmet en
hed. En enhed kan fx være et
kirkebogsbind.
Du kan finde SVAR's kata
loger bl.a. på Rigsarkivet og
på Landsarkivet for Sjælland.
Her har vi også bestillings
sedler, du kan bruge og sen
de ind, men selve lånet laver
du som privatperson.
På Landsarkivet for Sjælland
har vi også forskellige hjælpe
midler til folk med svenske
interesser. Fremfor alt har vi
et genoptryk af “Rosenbergs
Statistisk håndleksikon over
Sverige”, der er en slags
svensk “Trap” hvor man kan
slå landsbyer mm. op og fin
de ud af hvilken forsamling
(sogn) og län de hører til.
Det er vigtigt at vide, når
man skal bestille!
Hvis man har lyst til en lille
Sverigesrejse, kan man selv
følgelig også selv besøge
SVAR-huset som ligger i
Ramsele i Norrland. Det ko
ster ca. 130,- sv.kr. pr. dag at
benytte læsesalen, hvor der er
kopimateriale fra hele Sverige
til selvbetjening. Man kan
også leje en en professionel
hjælper til at assistere sig på
timebasis. SVAR-huset er
lækkert og moderne indrettet
og har også et lille bibliotek.
Adressen er SVAR, Box 160,
880 40 Ramsele, Sverige. Be
søgsadressen er Rafhasil kul
turom råde, Kägelbacken. Te-

lefonnummeret er (009 46)
62 3 72 5 00. Hvis du har
adgang til internet kan du
finde SVAR på adressen
http://www. svar. ra. se/svar/svin
dex.htm, hvor du også kan
bestille mikrokort on-line.

Med venlig hilsen
Charlotte S. H. Jensen,
arkivformidler,
Landsarkivetfor Sjælland

ved Vibeke Riis

Ib Askholm:

Minder & Erindringer.
Værløse 1997. 64s.
Bogen er en hjælp til dem,
der påtænker at skrive om
personlige minder og famili
ens historie. Der er tale om
en udfyldningsbog inddelt i
en række (livs)afsnit. Bogen
rummer ca. 250 korte spørgs
mål og en række illustratio
ner fra perioden ca. 1930 til
I960, der er igangsættende
for skriveprocessen.

DR Multimedie (udg.):

Nordens historie 13971997. 10 essays.
Søborg 1997. 304 s.
Bogen danner basis for et
projekt, der også består af tvog radioudsendelser. I essay
form beskrives Nordens hi
storie - fra 1397 frem til
vore dage - i 10 temaer. Te
maerne, der betragtes ud fra
en fællesnordisk synsvinkel,
omfatter bl.a. økonomi, reli
gion, krig og fred, det op
lyste folk samt kvindernes
Norden.

en indføring i herregårdenes
overordnede historie, samti
dig med at så mange enkelt
gårde som muligt beskrives.
Bagerst gives i skematiseret
form oplysninger om f.eks.
anlægstid og drifts type for
123 herregårde. Derudover
findes et skema med oplys
ninger om, hvilke herregårde
der hørte til grevskaber, bar
onier og stamhuse.

Knud Rasmussen:

General de Meza og
Den Dansk-Tyske Krig
1864.
Odense 1997. 148 s.
Bogen er en revurdering af
krigen i 1864 og dens over
general Christian Julius de
Meza (1792-1865). Forfatte
ren analyserer, hvordan kri
gen udviklede sig og ser nær
mere på opbygningen af
Dannevirke, stillingens stra
tegiske betydning og politi
kernes mål med bygnings
værket.

Mogens Trolle Larsen:

Gudens skygge. Det as
syriske imperiums hi
storie.
Kbh. 1997. 372 s.
En kronologisk fremstilling
af Assyriens historie - et om
råde omfattende det nu
værende Mellemøsten og
Ægypten - fra omkring 2400
f.Kr. til hovedstaden Ninives
endeligt år 612 f.Kr. Hoved
vægten er lagt på den politi
ske historie med stærk ind
dragelse af kulturelle aspek
ter. Bogen er rigt illustreret
med billeder af det arkæolo
giske materiale og forfatteren
inddrager og citerer i høj
grad skriftlige kilder i form
af lertavler med kileskrift.

Anders Myrtue:

Guide til fynske slotte
og herregårde.
Odense 1997. 135 s.
Sigtet med bogen er at give
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Sidste år dukkede Struensees signet op
INDE I ET SYDTYSK URLOD.

Hvordan det er havnet dér,
ER IKKE GODT AT VIDE!

Af Nils G.
Bartholdy
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1996 fik Rigsarkivet via Nationalmuseet en
forespørgsel fra Tyskland om et signet, 24
mm i diameter, med et våben. Forespørgeren,
Gerhard Schuh i Offenburg, formodede, at sig
netet kunne have tilhørt Johann Friedrich Struensee, Christian 7.s livlæge og reformivrige geheimekabinetsminister, der blev styrtet og henrettet i 1772. Rigsarkivet kunne med fuldkom
men sikkerhed fastslå, at gravuren viste Struen
sees grevelige våben, og at signetet måtte have
været hans.
Signetet, som er af messing, er fundet i Hei
tersheim ved Freiburg i Sydtyskland inde i et
lod, som hørte til et schwarzwald-ur. Hvordan
det var endt dér, er umuligt at sige noget sikkert
om. Signetet kan måske være blevet udleveret til
Struensees bror Carl August Struensee, hvis kar
riere som finansembedsmand i Danmark slutte
de brat ved geheimekabinetsministerens fald i

1

1772. Carl August Struensee blev som en art
æresoprejsning adlet af den danske konge i 1789
og var fra 1777 en højt betroet embedsmand i
Preussen. Men han havde ingen tilknytning til
Freiburg, og det er udelukket, at signetet har
været anvendt af ham. Det forbliver en gåde,
hvordan det gik til, at Johann Friedrich Struen
sees signet kom til at udgøre en del af vægten i et
urlod.

VÅBEN ØDELAGT AF
SKARPRETTEREN
Det våben, der ses i signetet, er det Struensee fik
tildelt af Christian 7., da han den 30. september
1771 blev ophøjet til greve. Det er afbildet i far
ver i grevepatentet, som er skrevet på pergament
med latinsk tekst. I forbindelse med Struensees
dødsdom blev patentet annulleret ved, at segl
snorene og kongens segl blev fjernet. Omkring
våbentegningen tilføjede man den kendelse, der
bl. a. bestemte, at Struensees grevelige våben
skulle sønderbrydes af skarpretteren. På et sam
tidigt stik af henrettelsen ser man, hvordan det
sønderbrudte våben bliver holdt i vejret på ska
fottet.
Struensees grevevåben var et firdelt ho
vedskjold, hvor der i felterne ses skrå bølger

Messingsignetet set fra siden med Johann Fried
rich Struensees grevelige våben omgivet af Mathil-

deordenen. Våbenet er naturligvis graveret spejl
vendt, så aftryk i lak fremtrådte rigtigt.

Foto: Henrik Wichmann, Nationalmuseet.
Struensees våben i grevepatentet af 30. september
1771. Rigsarkivet, adelsdiplomer.

Foto: Tage Ludvigsen.

(strømme), to nøgler og laurbærgrene stukket
gennem en krone. I et kronet hjerteskjold ses et
skib med Dannebrogsflag. Det sidste er værd at
lægge mærke til, når man ved, i hvor høj grad
samtiden ville se noget negativt i, at Struensee
talte tysk, hvilket den gang ikke var særlig mærk
værdigt i den danske konges monarki, som også
omfattede tysktalende lande. På skjoldet hviler
tre hjelme med hjelmtegn: en ugle med en nøg-
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Samtidigt kobberstik af Stru

ensees og Brandts henrettelse
den 28. april 1772. Over
manden, der holder det i tu

brudte skjold frem til beskuel

se, læses “Zerbrechung derer
Wappen durch den Scharpfrichter”.
Det kgl. Biblioteks billedsamling.

ægiyi(.
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le i næbbet, et skib samt laurbærgrene stukket
gennem en krone, som er anbragt mellem et par
vinger. Skjoldet holdes af to bævere. Bag valget
af bæverne som skjoldholdere ligger der utvivl
somt en personlig opfattelse af deres symbolvær
di, og de øvrige figurer må ligeledes være valgt
ud fra personlige motiver.
Hjerteskjoldet med skibet var Struensee-slægtens våben. Struensees far, Adam
Struensee der var generalsuperinten
dent i hertugdømmerne Slesvig og Hol
sten brugte det i sit segl, og det ses
også i det våben, hvormed Carl
August Struensee blev adlet i
1789. Slægten Struensee har
antagelig taget sit navn fra en
lokalitet øst for Lindow i
Mark Brandenburg. Ifølge et
familiesagn var stamfaderen en
lods, der for at redde en skib
bruden besætning gik ud i den
stride sø, “de struve see”, af
middelnedertysk “struf”, men
denne historie skal man næppe
tillægge nogen værdi. Inden sin
ophøjelse til greve anvendte Jo
hann Friedrich Struensee også
våbenet med et skib. Efter at
han den 29. januar 1771 havde
modtaget Mathildeordenen af
sin elskerinde, dronning Caro
line Mathilde, blev ordensteg
net gengivet omkring skjoldet.
Det er også tilfældet i det nu
fundne signet, hvor det krone
de M i bånd er lagt om
kring det grevelige våben
skjold.

1772 blev der holdt en auktion over effekter,
som havde tilhørt Struensee og Brandt.
Det trykte katalog over sagerne næv
ner ikke nogen signeter. Men det
kan bero på, at ingen ville have
kunnet købe signeterne med
egentlig brug for øje. Johann
Friedrich Struensee var den
eneste, som signeternes ind
hold passede på. Hans og
dronningens datter, prinsesse
Louise Augusta, havde jo of
ficielt kongen som far. Efter
Struensees henrettelse var sig
neterne kun noget værd som
metal, og et af dem blev altså ud
nyttet alene efter sin vægt og det
på en meget ydmyg måde.
Signetet er nu - som omtalt i sidste
nummer af Siden Saxo- kommet til Na
tionalmuseet.
Nils G. Bartholdy er arkivar i Rigsarkivet

Aftryk i lait af det
fundne signet. Rigsar

kivets seglsamling.
Foto: Tage Ludvigsen.

Aftryk i lak af et af
Struensees signeter fra
før hans ophøjelse til

greve. Mathildeordenen ses oi
slægtsvåbenet med et

Vild med
signet'er

skib i skjoldet. Rigsar

Aftryk af segl i Rigsarkivet viser, at Struensee dis
ponerede over i hvert fald 7 forskellige signeter
med sit grevevåben. I betragtning af, at han blev
greve den 30. september 1771, arresteredes den
17. januar 1772 og blev henrettet den 28. april
samme år, må antallet af signeter siges at være ret
usædvanligt.
Normalt opfattes Struensee som en meget
nøgtern person ivrigt optaget af de mange refor
mer, han ville gennemføre. Eksistensen af de
mange segl med grevevåbenet og Mathildeordenen afslører en hidtil upåagtet forfængelig side af
hans personlighed. Blandt de mange kabinetsor
drer, han skrev, er også to af hhv. den 5. og den
9. september 1771, der giver Danske Kancelli
besked om, at Struensees og vennen Enevold
Brandts grevepatenter skal udfærdiges efter de
medfølgende formularer og gratis. Det var ikke i
sig selv usædvanligt den gang, at sådanne paten
ter blev udfærdiget gratis, men i dette tilfælde
var det altså modtageren selv, der sørgede for det.
Blandt de bevarede kvitteringer for, hvad der
blev udleveret af Struensees bo, er der ingen ved
rørende hans mange signeter. Den 19. oktober

Foto: Tage Ludvigsen.

kivets seglsamling.
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på

Af Lisbeth
Pedersen

Storebælt

I ÆLDRE TID VAR DET IKKE
ALTID LIGE LET AT KOMME

OVER BÆLTET, MELLEM
DECEMBER OG APRIL,

når

Kong Frost

regerede.

Det måtte bl.a. hertugen
AF WÜRTEMBERG SANDE,
DA HAN VAR PÅ DANMARKS-

REJSE I 1784.

interen stunder til, og som noget helt nyt
suser togrejsende nu gennem tunnelrør
ca. 75 m under Storebælts overflade. Vinteren
kan strenges nok så meget og bæltet fryse til,
uden at rejsen af den grund bliver besværlig, fa
refuld eller mindeværdig. Det var den til
gengæld for hertug Carl Eugen af Württemberg,
da han i 1784 i februar måned sammen med sin
veninde og et følge ikke mindre end to gange
måtte gøre turen over Storebælt i isbåd og hver
gang blev henvist til ufrivillige ophold på Spro
gø. Disse oplevelser gjorde så stort indtryk på
hertugen, at han meget nøje beskrev rejserne i
sin dagbog. Denne kilde er gravet frem fra det
hertugelige bibliotek ad forunderlige kanaler un
der arbejdet med at skrive Storebælts historie i
10.000 år. Det er en detaljerig beskrivelse, der vi
ser, at isbådstrafikken var ret så udviklet, allerede
inden Generalpostamtet i 1794 fik i opdrag at
sikre ”den faste forbindelse” mellem Sjælland og
Fyn, når ismasserne hindrede overfart i smakker
og jagte.

V

Med hertugen i isbåd
over Storebælt
Hertug Carl Eugen af Württemberg (1737-93)
var en af oplysningstidens typiske fyrster. I årene
1783-1791 rejste han vidt omkring i Europa.
Han besøgte Prag, Dresden, Schweiz, Niedersachen, Danmark, Frankrig og England, hvor han
opsøgte lærde personligheder, videnskabelige
samlinger, bygningsværker, universiteter, kadet
skoler, vajsenhuse, sammenlignede med egne
forhold og omsatte de bedste og sidste nye ideer
i sit hjemland. Typisk for tiden observerede, be40

skrev og kommenterede han i rejseskildringer
forholdene i de lande, han besøgte.
Carl Eugens dagbøger er interessante, fornøje
ligt skrevet og sjove at læse. Man får indtryk af
en person, der var vandt til at byde og blive ad
lydt. Men mod isvanskelighederne i Storebælt
måtte hertugen dog for det meste give op og ind
ordne sig under skibsførernes beslutninger. Pro
blemerne begyndte tirsdag den 3. februar. Her
tugen og hans følge opholdt sig i Nyborg og ven
tede på at blive ført over Storebælt for at komme
videre til København. Skibsfolkene fandt, at det
var umuligt at rejse, men Carl Eugen mente
ikke, at de handlede i god tro og befalede oberst
løjtnant v. Stralendorff fra følget at rejse forud
over bæltet til København. Oberstløjtnanten
kom dog tilbage senere på dagen og oplyste, at
selskabet ikke kunne komme videre på grund af
is. Hertugparret ønskede ikke at overnatte i det
dårlige gæstegiveri, hertugen aflagde kommand
anten et kortvarigt besøg og fandt omsider et an

det logi, hvorefter de fornøjet forlod det snavse
de posthus. Ventetiden fordrev hertugen med at
skrive breve og læse, mens hans veninde ordnede
sine juveler.
Den næsten morgen klokken godt ti kom par
ret så afsted og ankom henimod kl. fire til Spro
gø. Det var ved at blive aften, søfolkene ville ikke
videre, og de rejsende måtte indlogere sig i her
berget på Sprogø. Aldrig havde hertugen boet så
elendigt. Alle måtte ligge sammen, og parrets be
kymring for alskens utøj var stor.
Om torsdagen blæste det op, og den tiltagen
de storm skabte hindringer. Hertugen bad sin
veninde blive i sengen, fordi der i huset ikke var
plads nok til at blive en påklædt dame. Hun til
bragte for det meste tiden med at læse; hertugen
skrev i sin dagbog og ordnede regnskab. Heni
mod aften fik grevinden med besvær lavet lidt
mad, men stedet var så ringe udstyret, at de der
spiste sammen med hertugparret måtte deles om
en træske.

Berhard Olsen tegne

de i 1870 denne illu
stration til Illustreret
Tidende, hvor han
meget malerisk be

skrev principperne for

isbådstrafikken i sidste

halvdel af 1800-tallet.
Ikke meget var ændret
siden 1784, hvor Carl

Eugen gjorde flere ture
over Storebælt
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Podagra

og
MÆLKESUPPE
Næste dag forsøgte hertugen at lægge pres på
skipperne for at få dem til at bryde op men uden
held; hertugen og hans veninde tilbragte endnu
en dag midt i al elendigheden. Hvad der gjorde
ondt værre - hertugen fik et anfald af podagra i
højre fod. En lettelse var det dog, at parrets ud
styr ankom fra Nyborg, hvori der også var lev
nedsmidler, så den aften blev parret nogenlunde
mætte.
Endelig, lørdag den 7. februar, satte seks skibe
ud mod Korsør mellem kl. otte og ni om mor
genen. Den første times tid tilbagelagde man tu
ren henover isen med stort besvær. Derefter gik
det meget behageligt over vand, indtil de kom til
sådanne mængder af ophobet is, at bådene ikke
kunne komme videre. Hertugparret ville sejle
tilbage til Nyborg, men også det var umuligt på
grund af is. Igen måtte de tage til takke med
“den elendige hytte på øen Sproé (Sprogø), som
vi havde forladt i morges med så megen jubel”.
Hertugens eneste næring den aften var mæl
kesuppe. Derpå lagde de sig til ro, bekymret for
et nyt anfald af podagra foranlediget af fugtighe
den fra den bare jord i de elendige værelser. En
delig om søndagen efter i alt fem overnatninger
på Sprogø kom man afsted henimod kl. ni. Tak
ket være en stærk vind fra sydøst, nåede bådene
henimod kl. halv tolv frem til kysten af Sjælland,
ca. en mil fra Korsør, efter at søfolkene havde
måtte kæmpe mod middelmådig is. Hertugpar
ret kørte straks på slæde ind til Korsør, spiste og
ventede på deres øvrige udstyr. Kl. to kørte de fra
byen og nåede kl. fire deres natkvarter i Slagelse,
hvor maden smagte dobbelt godt efter den lange
tid på smalkost.
Hertugparret begav sig derefter via Ringsted
og Roskilde til København, hvor de besøgte ho
spitaler, eh kadetskole, arsenalet, den botaniske
have ved Charlottenborg slot, var på tur i Nord
sjælland og dagligt var sammen med den konge
lige familie. Om disse besøg bemærkede hertu
gen, at Kongens (Christian den Syvende) til
stand var almindelig kendt, og at hoffet hverken
var talrigt eller brilliant. Turen tilbage gik via
Sorø for her at besøge akademiet og derfra den
24. februar til Korsør, hvor skipperne nægtede
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Der har været Erklæret Istransport over Storebælt i nedennævnte tidsrum (senest 1893).

År
1795
1798/99
1799/00
1801
1802
1803
1803/04
1804/05
1808
1809
1810
1812/13
1814
1815
1816
1819
1820
1821
1823
1826
1827
1828
1829
1829/30
1831
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1844
1845
1847
1848
1849
1850
1853
1855
1855/56
1857
1858
1861
1864
1865
1867
1870
1870/71
1875
1879
’1881
1888
1893

December

Januar

Februar

April

Marts

23

Antal dage

6

26

12
11

19

1

19
13
11

22

19

14
13
20

19
22
9

16

4
3

15

21

6

21 4
26
24

19

16

20

31
10

8
4
4

20
20
8
10

28

25

9
4

12
16

25
25

15
19

1
6

15

22
19

6

4

22

16

2

10
10

12

5 8

29

11 18

22
30

22
5
14

25

3

13
22 31
7
22 24
11
11 18
19 30 2 8

29 J

24

6

11

30
24 25
1

13

24

7

19

15

30
25
5

6

25
8

31
20

4
1
10

2 9

24
19

26

20
14

13 14

1

74
108
114
11
10
63
85
88
13
49
30
45
88
21
26
33
33
34
69
29
26
31
57
104
42
15
58
24
8
60
35
19
50
10
37
8
19
42
72
2
13
20
24
7
59
1
25
61
19
8
56
19
10

I de knap 100 år, hvor postvæsenet havde ansvaret for trafikken, Blev der nøje

ført protokol over istransporterne. I 1814, hvor Frederik den Sjette overnattede

på Sprogø i fire døgn, foregik der transporter helt frem til 16. april. Det længste
der nogensinde har været registreret.
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overfart på grund af isen.
Den 27. februar syntes hertugen, at det var
klaret op, og han satte uafbrudt ved sin nevøs
hjælp, søfolkene under så meget pres, at hertu
gen og hans følge indskibede sig kl. 11 i regnvejr.
Bæltet var stille, og de havde den mest behageli
ge tur. På grund af is kunne bådene imidlertid
ikke gå ind i Nyborg og måtte igen søge logi på
Sprogø. Denne gang drejede det sig om en sam
ling på 11 isbåde, og mere end 90 personer til
bragte natten på øen. Hertugen og hans veninde
havde ét værelse, mens de øvrige rejsende måtte
klare sig i to små elendige værelser og staldene.
Om lørdagen ville skipperne ikke sejle på grund
af stærk vind. Hen på formiddagen mente her
tugen, at vinden løjede af og ”lod hvert minut en
henvendelse gå videre til skipperne, men stadig
væk forgæves”. Først da hertugen havde oversku
et situationen i Storebælt fra den højeste bakke
på Sprogø (nuværende Fyrtårnsbanke), lykkedes
det ham at overtale skipperne til at tage afsted.
Fulde af glæde gik de i bådene men efter en halv
time kom de ud i strømmen, der førte megen og
stor is med sig. Faren for at bådene ville blive
kæntret af isflager eller skruet fast i isen, bekym
rede hertugen, og da bådene kom til Nyborg for
hindrede pakis langs kysten landgang. To timer
sejlede de frem og tilbage og på et tidspunkt
belavede man sig på at sejle tilbage til Sprogø. To
af søfolkene var dog så dristige, at de endnu en
gang vovede landgang. Den lykkedes og snart
fulgte andre efter. Efter en tur, der havde varet
over seks timer, kom de i land ved Nyborg, fandt
et logi, fik mad og gik i seng “med en hjertelig tak
til Gud, der havde bevaret os så nådigt” Af hertu
gens regnskab kan man se, at han for begge ture
ofrede 719 Gylden og 77 Kreuzer for transport,
drikkepenge og beværtning af mandskabet, par
rets og tjenestefolkenes ophold samt drikkepen
ge på selve Sprogø. Heraf udgjorde transporter
for sammenlagt 11 isbåde inclusiv drikkepenge,
Nyborg til Korsør og retur, 509 Gylden og 96
Kreuzer, altså mere end halvdelen af de samlede
omkostninger. Til sammenligning betalte hertu
gen 760 Gylden for en brun hingst på rejsen.

Carl Eugen fandt logiet
på Sprogø elendigt. Det

kan have været i dette
grundmurede hus, der er
afb illedet på en tegning

fra ca. 1807. Det var i
1792 blev ombygget for
General postamtets reg

ning.

En

båd beslået med
JERNSKINNER....

Isstrabadserne i Storebælt var måske for intet at
regne mod den begyndende revolutionsfeber
hertugparret på den store rejse oplevede i Paris,
eller den fare, de blev udsat for, da deres skib var
ved at gå ned ud for den engelske kyst. Men
overfarterne gjorde så stort et indtryk på hertu
gen, at han foruden egne oplevelser, nøje beskrev
principperne for overfarterne. Om disse lader vi
fyrsten tale selv om oplevelserne i 1784:
“Det vil ikke være unyttigt at give en skildring af
arten af overfarten over Bæltet ved en sådan vin
tertid, så meget mere som denne rejsemåde måske
ikke vil være kendt andetsteds. Det sker under ret
kolde vintre, at Store Bælt fyldes afså meget is, at
al slags skibsfart med normale skibe må indstilles.
Men dog for at opretholde den nødvendige kom
munikation mellem provinserne Fyn og Sjælland,
er man kommet på den tanke at lave isbåde, som i
tiden ind imellem må gøre tjeneste som skibe. Isbå

den er altså en stor, dyb skude, omkring 20 til 22
fod lang og henimod 8 fod bred på midten. Denne
båd erforsigtigt beslået medjernskinnerfor at kun
ne modstå isens magt, især de isflagers som støder op
imod den. Skinnerne er alle ubeskyttet, og ugerne
kommer skibsmanden så vidt som til at anbringe
selv et lille dække hen over dem. Så snart man har
sat sig ind i en sådan båd, som kan rumme 4 rej
sende og 5 skibsmænd, bliver den medfolkene deri
trukket ind på isen. Da der dertil kræves mere end
de 5 ombordværende skibsfolk drager en sådan båd
aldrig afsted alene, der må være mindst to, men jo
flere desto bedre, hvilket erfaringen alene ofte har
bekræftet, Ligesom også passagerne må give en hånd
med. Optrækningen på isen foregår godt så længe
man har at gøre med hel is; men så snart den er løs,
og båden derfor ofte må gennembryde isflagerne og
synke ned i vandet, kræver det temmelig meget bes
vær at bringe den op på isen igen. Ved en sådan lej
lighed kan det meget vel hænde, at skibsfolkenefal
der dybt ned i vandet, men vanen gør at de ikke ag
ter faren og straks forstår at hjælpe sig selv. Er bå45

den nu kommet igennem ismasserne og ledt ud pä
klart vand, så gør den tjeneste som et lille skib med
to mellemstore og undertiden også et tredie lille sejl.
Kan sejlene ikke virke på grund afmangel på vind
eller modvind, så ror 4 skibsfolk, hvilket ganske vist
i såfald kun får det til at gå langsomtfremad. Ved
landingen sker det samme tovtrækkeri som ved af
rejsen, fordi der sædvanligvis på hver kyst endnu fo
refindes en temmelig bred strækning med is.
Skipperne er i særlig gradforpligtet til at udvise
omhu, og dette efterlever de så meget mere, som de
opmuntres dertil ved en art frygt. Der er tre ting,
som særligt afholder dem fra at starte: storm, opho
bet is, som de ikke kan overskue, ogflydende is, som
længe klumper sig sammen. Iførste tilfælde har de
alle søfolks undskyldninger, i andet taler umulighe
den for ikke at komme igennem til dem, men det
tredie tilfælde er efier min opfattelse det, der synes
at vække den største opmærksomhed. Thi højst
sandsynligt ville et sådant skib undertiden kunne
blive presset, fastholdt og hæmmet i sin fart afden
stærke is, derflyder i store stykker, endda som flåder.
Hvis dette skete, og ismasserne blev større, så måtte
man tilbringe nætterne på et sted, hvor det rå vejr
lig ikke tillod dette, og dermed imødese de farligste
kommende timer. For dette sidste tilfælde vogter
skibsfolkene sig ganske særligt og gør gerne store om
veje på åbent vandfor at undvige den flydende is.
Forudsat at disse forsigtighedsregler iagttages erfa
ren ikke nær så stor som man forestiller sig, og med
den nødvendige forsigtighed er der lidet eller intet
atfrygte. ”

Kongelige gæster
på Sprogø
Som det fremgår af Carl Eugens beskrivelser, be
høvede isbådsture ikke altid at tage lang tid eller
være særlige dramatiske, blot vejret og strømmen
artede sig vel. Hertugens tur den 8. februar fra
Sprogø til Korsør varede således kun godt tre ti
mer med gunstig vind og minimum af isproble
mer.
Det største problem for transporterne var som
regel pakis og flydende isskosser. Strabadserne
ramte høj som lav, der forsøgte at tage kampen
op mod naturen i strenge vintre. Det oplevede
Frederik den Anden, som tilbragte nogle barske
døgn på Sprogø i 1569. Han havde, efter en dra
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matisk tur over Storebælt i hestevogn reddet sig
i land på Sprogø, der på det tidspunkt var øde.
Efter den oplevelse sørgede Kongen for, at øen
fik faste beboere, der skulle huse og tage vare på
de rejsende, der søgte nødhavn. En af Christian
den Fjerdes jagtpager stod sammen med sit rej
seselskab en januardag i 1684 ud fra Sprogø
uden proviant og ragede rundt et ishelvede i fire
døgn, inden selskabet stærkt forkomne blev red
det i land på Fyn. På det tidspunkt foregik sej
ladserne helt på privat basis, men da Christian
den Fjerde i 1624 indførte offentlig postbesør
gelse, blev også Storebæltsoverfarterne organise
ret. Den praktiske del var dog stadig privatiseret
og blev udført af lokale færgelav i Korsør og Ny
borg.
I 1755 blev der opført en ny bygning til de rej
sende på Sprogø, som afløste den fra Frederik
den Andens tid. Det kan være dette herberg Carl
Eugen benyttede i 1784, uden at være synderlig
imponeret over standarden.
1 1790'erne foregik der en lang offentlig de
bat, om hvordan trafikken burde fungere. Dis
kussionerne var foranlediget af, at en båd var
gået ned, tre personer omkommet og 25.000 rdl.
gået tabt. Enden blev, at Generalpostamtet fik
overdraget ruten i 1793 og fik dermed også an
svaret for, at isbådstrafikken fungerede. Isbåde
blev stationeret i Knudshoved, Halsskov og på
Sprogø, mandskabet var lokale søfolk og fiskere,
og overfarterne foregik helt efter samme princip
per, som Carl Eugen beskrev i året 1784.
Strømmen i Storebælt har betydet, og betyder
stadig, at det kun var sjældent, at bæltet frøs helt
til. Problemet opstod, når isen pakkede enten øst
eller vest for Sprogø. Situationen kunne alt efter
strøm og vindforhold hurtigt skifte, og isen
skrue op, så bådene ikke kunne trænge igennem.
Det skete for Frederik den Sjette i 1814, der var
på vej hjem fra fredsslutningen i Kiel. Isen var
drevet sammen ved Korsør, så da kongen og hans
følge nåede over i nærheden af den sjællandske
kyst, måtte bådene krydse frem og tilbage. Is
skruninger forhindrede landgang, selskabet for
lod bådene og reddede sig i land ved at springe
fra isflage til isflage. Kongen overlevede alle stra
badser og strandede sammen med 100 personer
på øen i flere dage. Opholdet gjorde så stærkt et
indtryk på Kongen, at han foranledigede, at der

blev opført nye bygninger med 10 værelser til
gæster af stand, 20 til de lidt mindre velbeslåede
og ca. 100 pladser til mandskabet, der lå i køjer
på loftet. I 1838 sørgede kongen yderligere for,
at der fa vestspidsen af Sprogø blev bygget et
grundmuret hus som nødherberg, for det tilfæl
de at det store hus på den østlige ende af øen
skulle brænde.

Efter Englandskrigen sørgede Frederik den Sjerte
for, at der blev opført nye grundmurede bygninger

som herberg på Sprogø. De er her tegnet, af
Eduard Storch i 1843, under regn våde skyer, mens

tidens Storebæltsfærger i form af en jagt og en
hjuldamper stryger forbi

Foto: Post og Tele Museum.

Isbådenes glanstid
Der har været praktiseret issbådstrafik ved man47

ge af de danske sunde og bælter. Korsør og Ny
borg var dog et af landets betydeligste overfarts
steder, og isbådstrafikken her har med nogen ret
faet noget af eventyrets glans over sig. Ca. 18 km
er der fra Korsør til Nyborg, men takket være
Sprogøs strategiske placering lige midt i bæltet,
blev mellemlandingerne på øen for mange rej
sende et nødvendigt men ikke altid behageligt
pusterum, når is, strøm og sne gjorde det umu
ligt at passere bæltet. Sådanne ophold kunne
vare flere døgn, inden vejret og isforholdene var
bedret så meget, at rejserne kunne fortsætte.
Omkring midten af 1800-tallet blev dampski
be og jernbaner en fast del af transportsystemet i
Danmark. De øgede muligheder for samfærdsel
medførte et trafikspring af dimensioner i passa
gertallet over Storebælt. Det betød dog også øget
pres på overfarterne, når vinteren for alvor satte
ind, og der blev erklæret istransport over Store
bælt. Den sidste halvdel af 1800-tallet blev da
også isbådstrafikkens glanstid, som er dokumen
teret med talrige maleriske beskrivelser og af
bildninger også i udenlandske skifter. I en dansk
beskrivelse fra 1854 gøres besætningen på øen
op til at være 11 á 12 køer, to heste, seks svin, 15
far, 16 gæs, 16 kalkuner og 20 ænder. Øen blev
derudover forsynet med saltet kød og flæsk,
tørfisk, mel, gryn, alle slags drikke og kolonial
varersamt en betydelig del brænde og stenkul,
hvis opsynsfamilien fik besøg, om end ikke
uventet, af isbådspassagerer.
Selv om der i slutningen af forrige århundrede
blev indsat dampfærger og isbrydere, der betød
et markant fremskridt i komfort og effektivitet,
forblev isbådene en nødvendighed. Principperne
var helt de samme, som dem Carl Eugen beskrev
i 1784. Så sent som i vinteren 1893 registrerede
postvæsenet isbådstransporter. Under isvintrene
i 1929 og under 2. Verdenskrig var isbåde i drift
igen, dog på helt privat basis, og nok for sidste
gang. Den faste forbindelse ændrer nu helt vil
kårene for de rejsende - især om vinteren.
Lisbeth Pedersen er museumsinspektør på
Kalundborg og Omegns Museum
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Lisbeth Pedersen er også medredaktør på bogen:
Storebælt i 10.000 år,
som kan købes bl.a. i Nationalmuseets butik eller
hos boghandlere.
Bogen er på over 300 rigt illustrede sider og prisen
er 349,- kr.
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Jakob Due, der gennem mange år har guidet på
Sprogø, takkes varmt for at have gjort opmærksom
på Carl Eugens beretning. Tilsvarende er jeg for
henværende rektor på Kalundborg Gymansium,
Richard Stig Hansen, taknemmelig for, at han
oversatte de dele af dagbogen, som vedrører Carls
Eugens rejser over Storebælt.

HJULDAMPEREN

Hjejlen

1861

Af Erik Gøbel

juldamperen Hjejlen sejler støt hver sommer på Silke
borgsøerne. Det har den gjort uafbrudt siden 1861, og
den er dermed et af de allerældste aktive dampskibe i verden.
På Gudenåen havde man gennem generationer betjent sig af
hestetrukne pramme til vare- og persontransport. Med den be
gyndende turisme til det smukke Østjylland og med brødrene
Drewsens anlæg af Silkeborg Papirfabrik og byens hastige
fremvækst efter 1845 begyndte man at tænke i nye baner. Mi
chael Drewsen var intiativtageren, som søgte at samle den for
nødne kapital til anskaffelse af en damper til turistsejladsen.
Da det kneb med pengene, henvendte han sig til Frederik 7.,
som udbrød: “Du skal sgu have dig en båd, du kan sejle med!”,
og som sørgede for den fornødne offentlige støtte.
Herefter blev Hjejlen bygget hos Baumgarten & Burmei
ster på Christianshavn, hvor den fik byggenummer 15. Det
meget slanke jernskrog er 26 m langt, stikker 0,8 m og er 4 m
bredt - dog 6 m ved hjulkasserne, idet skovlhjulene har en dia
meter på 2,5 m. Dampmaskinen har to højtrykscylindre og
udvikler 50 hestekræfter. Den er af den oscillerende type, hvil
ket vil sige, at stemplerne er direkte forbundne med krumtap
pen, og cylindrene derfor må vugge, når maskinen går. Derved
undgår man plejlstænger som mellemled, og man sparer plads.
Damperen er smykket i datidens stil med fine møbler, staf
feringer og allegoriske malerier i salonen. Galionsfiguren under
den skarpe stævn er en hjejle. Denne lille fugl var hedens typi

H
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ske beboer; men i dag hører man meget oftere hjuldamperens
fløjten end fuglens.
Hjejlen blev bygget med en høj mast på fordækket og med
det smukke mahognirat placeret lige over rorstammen helt ag
ter. Skibsføreren opholdt sig på dækket midtskibs og måtte
derfra råbe sine ordrer gennem lugen ned til maskinmesteren i
skibets dyb og til rorgængeren agterude.
Allerede i 1871 blev masten fjernet og den høje skorsten
gjort knækbar, så man kunne sejle under den nyetablerede
jernbanebro. Ret hurtigt flyttedes rattet hen midtskibs, og der
førtes et talerør ned til maskinen. I 1900 blev solsejlene skiftet
ud med et fast jerntag, og de to smalle nedgangstrapper til sal
onen blev erstattet med én mere komfortabel. Det nuværende
lukkede styrehus blev lavet i 1935. Dampkedlen er naturligvis
udskiftet flere gange; men selve det langsomtgående solide ma
skineri er det oprindelige.
Alle reparationer og ombygninger qr foregået i Silkeborg, så
Hjejlens første og eneste sejlads i salte vover var rejsen fra
København over Kattegat til Jylland.
Hjuldamperen ankom til Silkeborg den 15. juni 1861 pied
messingarbejdet nypudset og dampen oppe. På en prøvetur
med byens honoratiores nåede man Himmelbjerget på en time
og Ry en halv time efter. Den egentlige indvielse af sejladsen
blev foretaget af Frederik 7. og grevinde Danner den 22. juni
med en vellykket tur til Ry. De følgende dage sejlede de kon
gelige flere gange rundt på den nye hjul
damper. Mest festlig blev dog kongens sejl
ads den 2. juli til festpladsen ved Nåege på
det flag- og vimpelsmykkede skib. Ved
midnatstid sejlede man hjem; forrest stage
des kongen i en stor robåd, bagved kom
Hjejlen med et musicerende militærorke
ster ombord. Sceneriet oplystes ved et flak
kende skær fra folk med fakler langs bred
derne og ombord på både.
Hermed var grunden lagt til de senere
regattafester. Hjejlen har deltaget i dem
alle. Den har sejlet på Silkeborgsøerne i
136 år, og forhåbentlig kan den fortsætte
længe endnu.
Erik Gøbel er arkivar i Rigsarkivet

