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Industrisamfundet
på frilandsmuseum
Af Thomas Bloch Ravn

Industrisamfundet er mere endfabrikker og værktøj. Det er også
boliger, butikker ogfritidsliv — og den mangfoldighed afting,
der hører hertil. Med inspiration fra en rakke frilandsmuseer i
navnlig England, Holland og Norge er Den Gamle By nu gået
i gang med at planlægge en 1900tals by i størrelsesforholdet 1:1.
Museumsdirektør, mag. art. Thomas Bloch Ravn orienterer om

museets planer.
Det 20. århundrede er forbi og allerede ved at glide os af
hænde, og det er på høje tid, at myndigheder og museer
tager stilling til, hvordan denne kultur skal bevares for ef
tertiden. Derfor er det glædeligt, at Kulturministeriet og
Kulturarvsstyrelsen nu har sat bevaringen af industrien højt
på dagsordenen. Der planlægges udpeget cirka 25 af de mest
bevaringsværdige industrianlæg, og der tales om indsamling
af værktøj og instrumenter til museerne. Kampagnen vil
strække sig over årene 2003-06, hvor Kulturarvsstyrelsen

Industri er mere endfabrikker og
maskiner. Det er også industriens
produkter, som for eksempel blev
solgt hos denne isenkræmmer i
den lille by fra begyndelsen af
1900talletpå det engelske Black
Country Living Museum i Dudley i England.

planlægger at udsende publikationen Danmarks vigtigste
industrimiljøer.1

Rundt om i de danske byer står
der endnu mange bygninger
fra årtierne omkring 1900, da
industrien begyndte at satte sit
pragpå både byggeri og gadebil
lede. Bygningerne er ofte starkt
praget afnutidens gadebillede
ogfortaller derfor ikke ret meget
om tiden omkring 1900. Her
typisk hjørnehus ved Nørre Allé!
Lollandsgade i Århus.
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Det er godt, at man nu sætter fokus på industrien, som
længe har været et overset område. Men det er samtidig vig
tigt, at huske på, at industrien ikke kun er interessant som
produktion, men at den er mindst lige så interessant ved sine
effekter, måske endda mere interessant.
Sagt på en anden måde, så er det nok vigtigt at sikre et
gasværk, en møbelfabrik, en drejebænk og en computer
styret boremaskine for eftertiden. Men det er lige så vigtigt
at gemme de ting, der blev produceret, idet det var de ting,
der præger det almindelige liv i det moderne danske indu
strisamfund. Altså alt fra gaskomfurer og vandskyllende
toiletter over lysstofrør og elektriske pærer til Madam Blå,
Ikea-møbler, B&O-radioer, margretheskåle, mælkekartoner
og torskerogn på dåse.

20. århundredes historie er ved at glide os af hænde
Da Peter Holm i 1907 fik ideen til Den Gamle By, var by
miljøerne fra renæssance og enevælde ved at forsvinde. Et
moderne bybillede var vokset frem. Gaderne var blevet til

trafikårer, butikkerne havde fået store vinduer, og man var
godt i gang med at rive de gamle huse ned for at få plads til
bygninger, der svarede til den nye tids krav.
Man skabte et bybillede, som dengang i 1907 var nyt. Det
bybillede er nu ved at forsvinde. Det er blevet til en ny slags
gammel by, som ingen danske frilandsmuseer i dag tager
vare på.
Loven om bygningsfredning sikrer udvalgte huse for ef
tertiden, men hele bykvarterer som de tog sig ud for 50 eller
100 år siden bliver ikke bevaret.
Tilstedeværelsen af ældre fredede bygninger giver en by
dybde og dimension, og de føjer i mange tilfælde en umiste
lig kvalitet til vore bygningsmiljøer. Men det er vigtigt ikke
at forveksle dette med historisk bevaring, idet den moderne
kontekst helt klart definerer de ældre, bevarede bygninger
som elementer i en moderne bebyggelsesstruktur. Blandt an
det er omgivelser og interiører kun yderst sjældent bevarede.
Rundt omkring på danske museer er der udstillet flere
boliginteriører fra 1900årene, men der findes ikke i Dan
mark én samlet udstilling af 1900årenes by- og boligkultur.
Mange museer udstiller enkelte butikker og værksteder, men
der findes ingen samlet udstilling om periodens næringsliv.
Ønsker man som publikum at opleve væsentlige sider af
industriperiodens kulturhistorie i Danmark, er man altså

På en række engelske frilands
museer har man opbygget hele
miljøer, der viser bylivet i første
del af1900årene. Denne historie
er der endnu ingen danske mu
seer, der tager vare på. Her den
lille by i Black Country Living
Museum i England.
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nødt til at farte land og rige rundt - til Arbejdermuseet, til
Esbjerg Museum, til Elmuseet, til Holstebro Museum, til
Grafisk Museum, til Struer Museum, til Randers Museum
og så videre. Om nogen større, samlet udstilling i en auten
tisk ramme er der ikke tale.

En opgave for Den Gamle By?
Hidtil har vi i Den Gamle By haft svært ved at indtænke
1900tals huse og interiører i museets nuværende rammer.
Men museet har på den anden side været opmærksom på, at
det er væsentligt, at frilandsmuseerne spiller med i arbejdet
med bevaringen af industrisamfundets kulturarv. Og erfa
ringerne fra udlandet indikerer, at der er et stort publikum.
Jeg formulerede første gang problematikken set ud fra et
frilandsmuseums synsvinkel på et møde i Kulturministeriet
13.marts 2000, hvor en række museumsfolk var samlet for at
drøfte oplæg til ny museumslov. Jeg var af den opfattelse, at
1900tallets by var en opgave, Den Gamle By ikke umiddel
bart kunne påtage sig, men embedsværket fra det daværende
Statens Museumsnævn signalerede dengang utvetydigt, at
det var en opgave, der helt klart ligger inden for rammerne af
Den Gamle Bys vedtægter.
Det var jo værd at tænke over, så vi tog på besøg hos
vore søstermuseer rundt om i Europa, og vi tog aktivt del i
diskussioner i regi af Association of European Open Air Mu
seums og den svenske forening for frilandsmuseer FRI. Det
var ganske inspirerende, og lidt efter lidt nåede vi frem til, at
det ér en opgave for Den Gamle By også at vise bygningshi
storie, næringsliv og boligkultur fra 1900tallet i et samlet by
billede. Vi skulle blot finde den rette model, så museet ikke
bliver en gang hulter-til-bulter for publikum med renæssance
i den ene bygning og 1970er-hippiestil i den anden.

Zuiderzeemuseum og Openluchtmuseum i Holland
Museernes fokus er generelt den ældre historie, navnlig
perioden før industrialiseringen. Det har ikke mindst været
tilfældet for frilandsmuseerne. Men i 1990erne har mange
af de store frilandsmuseer været præget af fornyet udvikling,
innovation og vækst.
På Zuiderzeemuseet i Enkhuizen i Holland kan man
træde ind i hele miljøer fra 1900tallet. Et fiskerleje fra 1905,

På Maihaugen i Lillehammer i
Norge er man kommet langt med
at lave et kvarter med villaerfra
hele 1900tallet. Her ses køkkenet
i husetfra 1974.
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Et besøg i studenterlejlighe
den anno 1970 i Nederlands
Openluchtmuseum var ligesom at
komme hjem tilsin ungdom.

en landsbygade fra 1920erne og en hel by med butikker, små
erhvervsvirksomheder, kro og kirke fra 1930erne.
Nederlands Openluchtmuseum i Arnhem, Holland, har
inden for de seneste år opført en moderne maskinfabrik, et
mejeri og et lægehus fra 1950erne.
Uden for lægehuset, eller helsecentret, som det kaldes,
møder man den katolske søster med sin velo; inden for lugter
det som på et provinssygehus i min barndom. Man hilser på
manden i venteværelset, på sundhedsplejersken, der vejer den
nyfødte, og kigger man ind gennem en dør, der står på klem,
er det lige før man siger undskyld til den mand, der ligger i
badekarret. En fascinerende, tæt-på oplevelse, der på én gang
viser anderledesheden fra nu og samtidig sætter erindringen
på arbejde.
I en række arbejderboliger har man installeret lejligheder
fra 1860 og fremad - først med lokum i gården umiddelbart
ved siden af brønden, senere, i studenterhyblen fra 1970, er
der træk og slip, og lejlighedens farveskala er orange og brun
- og det er næsten som at komme hjem til sin ungdom.

Maihaugen og Norsk Folkemuseum
Norsk Folkemuseum i Oslo er i færd med at indrette en stor
byejendom fra 1865 med lejligheder, som vil vise boligkultu
ren i hele 1900årene - en slags pendant til Den Gamle Bys
Borgmestergård, blot med fokus på 1900tallets historie.
To lejligheder er allerede indrettet, en akademikerlejlighed
fra 1905 og vaskekonens lejlighed 1950, og på tegnebrættet
er en indretningsarkitekts hjem anno 1979, en studenter
hybel fra 1982 og et pakistanerhjem i Norge anno 2002.
På Maihaugen i Lillehammer opfører og indretter man
villaer og énfamilieboliger fra hvert årti i 1900årene. Indtil
videre har man indrettet villaer med typiske hjem fra 1923,
1939, 1956, 1974, 1980 og 1995 - alle flyttet til museet, bort
set fra 1995-hjemmet, et typehus, Hetlandshuset, som man
ligeså godt kunne opføre på stedet direkte efter tegningerne.
I huset fra 1923 er der forholdsvis få ting, for man havde
ikke så mange ting. I huset fra 1995 er der tusinder af ting,
som stort set alle er industrielt fremstillet. Og der er alt, hvad
der skal være. Fra Ikea-møbler over et japansk fremstillet tv
i børnenes tv-rum til mælkekartoner og remouladetuber i
køleskabet.

Et kig ind i husets unge søns
klædeskab 1956. Maihaugen,
Norge.

Maihaugens villakvarter omfat
ter i dag huse med hjem fra
1923, 1939, 1956, 1974, 1980
og 1995.
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Beamish, Black Country og Blist Hill i England

Automobilen er et afde ultimati
ve symboler på industriperiodens
kultur. Her autoreservedelsla
geret i det engelske frilandsmu
seum Beamish ved Neivcastle. I
salgsudstillingen ud mod gaden
kan man se de nyeste bilmodeller
anno 1913.
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En række engelske frilandsmuseer sætter fokus på den tidlige
industrialismes periode: Blist Hill Victorian Town, som er
en del af Ironbridge-komplekset i Shropshire, Black Country
Living Museum i Dudley ved Birmingham og sidst, men ikke
mindst, det helt fantastiske Beamish - The North of England
Open Air Museum i Durham County.
Sammen med Sten Rentzhogs Jamtli i Ostersund i Sverige
har Beamish de seneste år været foregangsmuseet blandt de
europæiske frilandsmuseer. Ambitiøst, formidlet, fagligt i orden
og med en imponerende vækst. Beamish åbnede i 1970, blandt
andet med inspiration fra Den Gamle By, og er i dag kæmpe
stort og omfatter en lille herregård, en jernbane, et landbrug,
en mineby og en handelsby - alt sammen bundet sammen af en
effektiv infrastruktur af sporvogne og busser anno 1913.
For knapt 20 år siden tog man den strategiske beslutning,
at museet skulle fokusere på to nøgleårstal, som dels var væ
sentlige i områdets udvikling, dels var en slags kronologiske
udsigtspunkter, hvorfra man kan se både tilbage og fremad
i historien. Den kronologiske klarhed har sammen med en
gennemført levendegørelse gjort Beamish til et topformidlet

museum for de hen ved 400.000 gæster, der årligt besøger
dette museum langt ude på landet.
Den lille herregård Pockerley Manor og den tidlige jern

bane illustrerer året 1825, da Nordengland var en tyndtbefol
ket agrar region, som de følgende årtier skulle blive radikalt
ændret som følge af ekstensiv minedrift, jernindustri og
etablering af jernbaner. Året 1913 repræsenterer et toppunkt i
denne udvikling.
Her i 1913 besøger museumsgæsten en lille minelandsby
med kirke, skole, arbejderboliger og kulmine, hvor man end
og kan komme ned i minegangene og her - næsten - opleve
arbejdernes vilkår på egen krop. I 1913 kan man også besøge
det arbejdende landbrug og en lille handelsby med pub,
isenkræmmer, varehus, købmand, brugsforening, slikbutik,
automobilforretning og værksted, bank, advokat, tandlæge
og et lystanlæg med musiktribune, der hver søndag anvendes
til musiceren i tidens stil.
Museets formål er bevaring og oplysning, men man ser
gerne, at gæsterne samtidig har en morsom og “extraordinary
day out”. I tilknytning til museet har man oprettet Regional
Ressource Center, hvor forskere kan få adgang til museets
store magasiner og benytte arkiver og dokumentation.

Et brokvarter i Den Gamle By
Med denne inspiration i bagagen har Den Gamle By beslut
tet at lave en plan for indsamling af bygninger, boliger, for
retninger og værksteder, som tilsammen kan give et trovær
digt totalbillede af det liv, som millioner af danskere har
levet i 1900årene.
Den eksisterende Den Gamle By viser forskellige bygnin
ger, miljøer og interiører fra 16-, 17- og 1800tallet. Uden på
denne “gamle” bykerne tænkes bygget et brokvarter, et jern
banekvarter, en 1900talsby - eller hvad man nu skal kalde
det. Et kvarter a la Skottenborg i Viborg, Vesterbro-kvarteret
i Odense, Nørrebro i Nykøbing Falster eller Sjællandsgadekvarteret i Århus.

Mineindustrien spillede en
afgørende rolle mange steder i
England. I Beamish kan museets
besøgende komme ned i en mine>
hvor en tidligere minearbejder
fortæller om gode lønninger og
hårde vilkår.

Et kig ind i hjemmet hos en jævn
familie anno 1913. Beamish.

Nøgleårstal
Med inspiration fra Beamish tænkes dette kvarter opdelt i
to eller tre kronologiske afsnit, defineret ud fra nøgleårstal,
som overfor publikum klart signalerer, hvilken periode man
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befinder sig i. Efter mange og lange diskussioner er museets
inspektører nået frem til følgende tre årstal:

• 1909 da industriens produkter så småt begyndte at sætte
sit præg på Danmark og samtidig året for den store Lands
udstilling i Århus
• 1941 - det første krigsår, hvor bymiljøerne fremtrådte som i
perioden fra umiddelbart efter 1 .verdenskrig til den økono
miske fremgang for alvor satte ind i slutningen af 1950erne
• 1972 da 60ernes opbrud og frisind begyndte at blive syn
ligt i bybilledet og samtidig året for valgkampen for EF og
mod EEC.

Der lugter afkul overalt på de
engelskefrilandsmuseer, der
arbejder med byhistorie. Her et
par skulpturelle skorstenspiber på
Black Country Living Museum i
England.

Typisk dansk beboelseshus fra
1880erne, Lollandsgade i Århus.
Jævne huse afdenne type bliver
sjældentfredet.

Som i virkelighedens verden vil samtidigheden suppleres med
en betydelig diakroni, idet der i et kvarter fra 1972 nok vil være
nyindrettede interiører fra begyndelsen af 70erne, men der vil
også være butikker, boliger og småvirksomheder, der er opret
tet før og hvis indretning bærer stærkt præg af de foregående
årtiers teknologi og stilhistorie. Da mine bedsteforældre døde
i begyndelsen af 70erne var deres hjem således ikke grundlæg
gende ændret siden de blev gift i 1914, selvom de naturligvis
både havde fået telefon, træk og slip, køleskab og fjernsyn.
På den måde vil man ved fokuseringen på ét nøgleårstal
både kunne signalere en bestemt tid over for publikum og
samtidig vise væsentlige træk af de foregående årtiers historie.
Ved den seneste revision af kommuneplanen for Århus har
kommunen skabt de nødvendige planmæssige rammer for
realiseringen af dette projekt, idet arealet syd for museet her
er udlagt til dette formål. Der foregår i øjeblikket drøftelser
mellem museum og kommune med henblik på at disponere
området, så begge parters ønsker og planer tilgodeses.

Undersøgelser
Det er planen derpå at iværksætte et større undersøgelses
arbejde med henblik på dokumentation af, hvordan en gen
nemsnitsbys brokvarter har taget sig ud omkring de valgte
nøgleårstal.
Museet udvælger fem-ti byer, spredt over hele Danmark
og af forskellig størrelse og karakter med henblik på at få et
repræsentativt grundlag for indsamlingen.
Forskningen gennemføres i tæt samarbejde med Dansk
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Center for Byhistorie, som Den Gamle By har oprettet i
samarbejde med Historisk Afdeling ved Aarhus Universitet,
hvor centrets ph.d.-stipendiat arbejder med netop byplanlæg
ningen af de nye kvarterer 1840-1940. Museet har tidligere
gennemført og publiceret et større projekt om “Et kvarter og
dets mennesker. Frederiksbjerg-øst” ved Bodil Olesen. Dette
arbejde ønskes nu fulgt op af undersøgelser i landsdækkende
perspektiv.
Hvordan så butiksgaden ud, hvilke butikker var der, hvor
dan så sidegaderne ud, hvad med baggårdene, hvilke virk
somheder var der, hvilke mennesker boede i de forskellige
ejendomme, hvad var deres alder, sociale status og hvor mange
boede der i de forskellige typer lejligheder?

Målrettet indsamling med henblik på udstilling
Den Gamle By rummer i dag flere samlinger, som vil kunne
indgå i et sådant projekt; senest har museet således i 2001
hjemtaget en 100% komplet lejlighed, som, når vi ser bort fra
et B&O anlæg fra 1980erne, stod som da den blev indrettet

12001 hjemtog Den Gamle By
en komplet lejlighed med stue,
soveværelse, køkken og badevæ
relse samt alt indhold i skabe,
skuffer og bogreoler. Det eneste,
der ikke kom med var udsigten
ud af vinduet og isterningerne i
køleskabets fryseboks.
Foto Knud Nielsen.
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i 1968. Men det er på høje tid at skaffe ressourcer til en bred
indsamling og dokumentation af udvalgte perioder i 1900tallet med henblik på at sikre et dækkende og troværdigt
grundlag for en frilandsmuseal formidling af vores nære fortid.
Museet vil på grundlag af undersøgelsens resultater de
finere præcist, hvad vi vil gå efter. Hvilke typer huse, hvil
ket gadeinventar og hvilket gårdindventar, hvilke butikker,
hvilke småvirksomheder og hvilke boliger. Der defineres in
den for hvert område én række førsteprioriteter, som supple
res med anden- og tredjeprioriteter, som kan bringes i spil,
såfremt det ikke lykkes at erhverve de højst prioriterede hel
heder.
Næsten alle museer, og også Den Gamle By, har proble
mer med for små og dårlige magasiner og for mange gen
stande, og det er baggrunden for, at indsamlingen skal fore
gå målrettet med direkte henblik på udstilling.

En brik i det samlede museumsbillede
De forskellige museumstyper anlægger forskellige vinkler på
historien. De lokale museer sætter fokus på den lokale histo
rie, tekniske museer og branchemuseer behandler den indu
strielle produktion, og frilandsmuseerne bevarer og formidler
historiske helheder i størrelsesforholdet 1:1.
Når talen er om bevaring og formidling af industriperio
dens kulturarv spiller såvel bygningsfredningen som de
forskellige museumstyper hver deres rolle, men billedet vil
ikke blive helt, hvis ikke frilandsmuseerne også påtager sig
deres rolle.
Frilandsmuseerne er dyre at opretholde og udvikle. De er
som elefanten, giraffen og flodhesten i de zoologiske haver
- populære, men omkostningstunge at fodre og holde i live,
som den nu afgåede leder af Beamish, Peter Lewis engang
har udtrykt det.
Den Gamle By har ladet sig inspirere af debatten og de
gode eksempler til at arbejde med sin version af 1900talsbyen.

Noter
1 Industri skal sikres plads i kulturarven, artikel af kulturminister Brian
Mikkelsen, Frederiksborg Amts Avis 25.6.03; Kulturarvsstyrelsen,
Nyhedsbrev nummer 1, februar 2003.
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Gadebillede i Black Country Living Museum i England. Det er Den Gamle Bys
håb i løbet afnogle år at kunne sikre ogfremvise den del af byernes historie, der
vedrører 1900tallet.

Omtalte frilandsmuseer med fokus på industrisamfundets kulturarv:
Zuiderzeemuseum, Enkhuizen, Holland: www.zuiderzeemuseum.nl

Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem, Holland: www.openluchtmuseum.nl
Maihaugen. De Sandvigske Samlinger, Lillehammer, Norge: www.maihaugen.no
Norsk Folkemuseum, Oslo, Norge: www.norskfolke.museum.no

Ironbridge Gorge Museum, Blist Hill Victorian Town, Shropshire, UK:
www.ironbridge.org.uk

Black Country Living Museum, Dudley, West Midlands, UK: www.bclm.co.uk
Beamish. The North of Englands Open Air Museum, County Durham, UK:
www.beamish.co.uk
Jamtli Historieland, Östersund, Sverige: www.jamtli.com
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Pavillon fra Landsudstillingen
tilbage i Århus
Af Henning Spure Nielsen

Iforåret 2002 blev Foreningen for Bykultur i Århus opmærksom
på, at en bygning med en interessant historie stodfor nedriv
ning i Nærum. Foreningen tog kontakt til Den Gamle By, som
med økonomisk støtte fra Inge og Asker Larsens Fond kunne
flytte bygningen tilbage til Århus. Formandfor Foreningen for
Bykultur, Henning Spure Nielsen, giver her et rids afpavillo
nens historie. Henning Spure Nielsen er cand.mag. i historie og
kunsthistorie ogforhenværende rektorfor Aarhus Katedralskole.

En dag i maj 2003
Der var en trykket stemning i haverne denne onsdag i maj
2003. Jeg havde været der før, var for længst kommet på
talefod med såvel sheriffen himself, det var Gert, som med
hele hans synlige beredskab af mestendels pensionister med
forskellig social og faglig baggrund. Fælles for disse glade og
tilfredse mennesker var og er, at de med visse begrænsninger
har lod og del i havekolonien Wesselsminde, som i 1970erne
blev anlagt på jorder i Nærum tilhørende Søllerød Kom

Anton Rosens pavillon “Blæk
huset" i Wesselsminde Haveforening. Pavillonen i seks forskellige
stadier under nedtagningen i
Nærum. Arkitekt Niels Meyer
fra Den Gamle By var pro
jektansvarlig, mens tømrermester
Jens Greve fra Mariager og
møllebygger John Jensen fra Hønsinge foretog selve nedtagningen.
Fotos Else Snejbjerg.
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mune.
Lod og del, med visse begrænsninger, Søllerød Kommune
og så videre. Forstå det ret. Det er nu en gang den kårede
Gert og hans folk, der tidligt og sent, men aldrig om natten,
er på færde herude, hvor Mølleåen, Rådvad og Jægersborg
Hegn udgør en kulisse, som i allerhøjeste grad er med til at
skabe en landskabelig idyl ud over det sædvanlige. Det er
Gert og hans bagland, der hersker og bestemmer. Sådan da!
Grundloven med dens bestemmelser om ejendomsrettens
ukrænkelighed skal jo respekteres. Det er Gert naturligvis
helt på det rene med. Men hvis man på rådhuset i Holte
fornemmes at være på vej til utidigt at blande sig i forholdene
ude i Wesselsminde, ja, så forstår havekoloniens hold af småforpagtere at gøre sig gældende ... altså, så langt mulighe
derne og velanstændigheden rækker.
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Stemningen var ikke, som den plejede at være. Men
tilstandene havde også undergået ændringer, ingen kunne
undgå at lægge mærke til. Midt inde i kolonien var der som
noget nyt og ganske anderledes en stor, tom plads. En tomt,
som udgjorde et tomhedens rum, der på den ene side kunne
befordre tristhed og ærgrelse ved tanken om, at en markant
og særegen og dertil nyttig bygning, som “altid” havde været
der, nu var borte - og på den anden side et tomhedens rum,
der kunne give anledning til forventninger om, at noget nyt,
smukkere og bedre ville træde i stedet. I stedet for arkitekt
Rosens og Politikens århusianske landsudstillingspavillon
fra 1909. Cirkelrund og noget for sig selv alene derved, at
pavillonen længe havde været anset for at være den eneste
bevarede bygning fra “Den hvide By ved Havet”. Denne
betegnelse havde fagfolk og presse i deres rosende omtale af
Landsudstillingens arkitektur heftet på det storslåede anlæg,
som senere er blevet betegnet som Anton Rosens “egentlige
gennembrud”.
Nu var jeg som formand for Foreningen for Bykultur i
Århus på ny til stede i Wesselsminde. Søllerød Kommunes
byplanchef, Kaj Sørensen, havde bedt mig komme, for at
han på borgmester Erik Fabrins vegne kunne overrække
et gavebrev som det formelle bevis for, at den gamle, nu
nedtagne pavillon, var sikret en ny fremtid i Købstadmuseet
Den Gamle By i Århus.
Blandt haveforeningens medlemmer forstod man godt
motiverne og det rimelige i, at man fra Søllerød Kommunes
side viste sig imødekommende over for århusianske ønsker
om at få Politikens pavillon tilbage til oprindelsesstedet.
Men kunne man gå ud fra, at kommunen samtidig ville være
indstillet på at tilgodese Wesselsminde med et nybyggeri,
som tilnærmelsesvis kunne træde i stedet for et restaureret og
istandsat hus af Rosen?
Det havde i øvrigt været i elvte time, man på rådhuset i
Holte i foråret 2002 fik en opringning fra arkitekt Bue Beck
fra Foreningen for Bykultur, som satte uret i stå. Pavillonen
havde, sagt lige ud ad landevejen, gennem nogen tid befun
det sig på afgrundens rand.
Tvivlen hos Wesselsminderne var ikke til at tage fejl af, og
stemningen var derefter. Underlig og anderledes og alligevel
præget af forståelse for gæstens umiddelbare og givetvis syn-
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Glade børn foran pavillonen i
Wesselsminde Feriekoloni, hvor
pavillonen tjente som opholds- og
spisestue for børnene. Billedet er
udateret, men bilen i baggrun
den lader formode, at det er taget
i slutningen af1930erne. Foto
Holger Damgaard.

lige glæde ved, at i hvert fald første fase af et for Foreningen
for Bykultur usædvanligt projekt efter mange gode kræfters
medvirken så ud til at skulle blive til virkelighed.

Birger får brev fra sin mor
I ventetiden før byplanchefens ankomst til Wesselsminde
bød havekoloniens folk på en genstand i de tilstødende
lokaler, som nu, efter at pavillonen var væk, snarere kunne
betegnes som frastødende. Snakken gik om fortid, nutid og
fremtid, og da jeg spurgte, hvorvidt der i forbindelse med
nedtagningen af pavillonen var fundet noget af interesse,
var svaret først afvisende, ... og dog: På opslagstavlen havde
håndværkerne efterladt en lap papir, som vist ikke kunne
stilles andet i udsigt end en tur i papirkurven.
Der viste sig at være tale om en yderst ydmyg, men trods
alt ikke helt uinteressant levning, for nu at bruge et klassisk
udtryk fra historiens verden. En ufrankeret, noget medtaget
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hvid konvolut med tydelig angivelse af afsender, men uden

egentlig adresse og dermed formentlig beregnet for intern
postbefordring efter aftale med Politiken. På konvoluttens
forside står skrevet med let læselig blokskrift:
Kære lille Birger! Hvor bliver Brevet afFra dig, nu længes jeg
efter at høre fra dig, du er vel nok Heldig med Vejret du Tørster
vel i denne Varme så her har du Penge til Is eller Sodavand, du
får Brevpakke Tirsdag! Kærlig Hilsen fra os alle - Mor.

Jeg har fundet frem til “Kære lille Birger”! Han er nu 44 år
gammel, bosat i Jylland og har det godt. Birger husker ikke
brevet fra sin mor, men opholdet på Politikens feriekoloni
Wesselsminde i sommeren 1968 eller 1969 står klart prentet
i hans erindring. Birgers mor, som boede på det indre Øster
bro, et stenkast fra Rosenvængets Kvarter, blev alene med fire
børn i 1967. Med to noget ældre brødre og en lillesøster var
Birger nummer tre i rækken og den, moderen frygtede kun
ne komme i klemme under opvæksten. Birger blev optaget
som elev på Det Kongelige Vajsenhus, og hermed stod vejen
åben for frisk luft, smuk natur, alskens oplevelser og mange
jævnaldrende kammerater i ferieparadiset i Nærum.

Cavling opretter Wesselsminde
Svagbørnskolonien eller friluftsskolen Wesselsminde opret
tedes i 1906 af Politikens navnkundige chefredaktør Henrik
Cavling. Cavling havde hjertet på rette sted, Politiken var
af mange grunde med på noderne, og tiden var til den slags
eksperimenter. Rundt om i Europa og USA var ideen slået
an. Med en dagfriluftsskole på en gård i Københavns omegn
oprettet i 1905 og med Wesselsminde året efter var Danmark
kommet med. Det skulle dog vare en menneskealder, før den
første og eneste danske helårsfriluftsskole, Skolen ved Sundet
på Amager, kunne indvies i 1938.
Uden en storslået gave fra Cavlings gode ven, konsul Poul
Nørgaard på ejendommen Wesselsminde, var det dog næppe
kommet så vidt, at et brev fra Birgers mor skulle komme for
dagens lys i foråret 2003. Nørgaard skænkede den fornødne
grund til formålet og lod opføre et bjælkehus til brug for
københavnske skolebørns sommerophold. Hertil kom så i
1910 Cavlings idé om at flytte Politikens århusianske lands-
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Tegning af Wesselsminde.
Forsideillustration til “Politikens
kolorerede Søndags-Tillæg”fra
30.april 1911. Tegneren er efter
al sandsynlighed Rasmus Christi
ansen (1863-1940).

udstillingspavillon til Wesselsminde, hvor den ikke alene
kunne pynte, men også bruges som opholds- og spisestue for
børnene, når vejret var dårligt.
Sådan gik det så, med de nødvendige tilpasninger til vel
færdsstatens ændrede krav og behov og til skiftende socialpæ
dagogiske nybrud, indtil 1970. Med den tilføjelse at kolonien
i 1911 var gjort til en selvejende institution, som Politiken
dog til stadighed og med held gjorde sit bedste for at holde
i live. Velbesøgte julekoncerter og friluftsspil i Dyrehaven
bidrog til det gode formål, men myndighedskrav om helt nye
kloakanlæg viste det sig umuligt at efterkomme inden for de
givne økonomiske rammer. Søllerød Kommune købte grund
og bygninger, som efter nogen tids rumlen frem og tilbage
stilledes til rådighed for en nyoprettet Wesselsminde Havefor

ening. Feriekolonien flyttede til Saunte syd for Hornbæk og
overlevede i ny skikkelse og på stærkt ændrede præmisser.

Rosen og Den hvide By ved Havet
Landsudstillingen i Århus 1909 var en satsning, der i såvel
samtid som eftertid skabte respekt om de danske provinsers
hovedstad og om de kredse, der stod bag de helt ekstraordi
nære udspil, som kendetegnede begivenheden.
Centralt i de forberedende overvejelser stod spørgsmålet
om, hvor udstillingen skulle placeres, og dernæst om, hvem
der skulle være udstillingens arkitekt. Valget faldt på et areal
beliggende syd for byen på de nyerhvervede Marselisborgarealer langs den nordlige side af skoven Friheden, og som
udstillingsarkitekt valgte man med tilslutning fra byens
akademiske arkitekter den erfarne og velanskrevne Anton
Rosen.
Rosen gjorde straks sin indflydelse gældende. Udstillingsarealet kunne og skulle udvides og forskydes mod øst. Lands
udstillingen skulle efter Rosens mening som et midlertidigt
i sig selv hvilende minisamfund først og fremmest knyttes til
bugtens strande og vande, for “her var, set med eet Øjekast
samlet noget af det skønneste dansk Natur kan byde”. Sådan
blev det, og det var, som allerede antydet, en hvid by ved
havet, der 18. maj 1909 kunne åbne portene for den halve
million besøgende, som det skulle vise sig var gået gennem
tælleapparaterne i udstillingsperioden frem til afslutningsda
gen 3. oktober.
Landsudstillingen havde meget at byde sine gæster.
Smukke og smukt beliggende bygninger placeret i en velgen
nemtænkt og helt enestående arkitektonisk ramme. Udstil
linger af mange slags, en folkepark med underholdning for
enhver, en abessinierlandsby med appel til det eksotiske, en
stationsby opført som en mønsterby på forslag af Akademisk
Arkitektforening, en yderst populær og meget elegant hoved
restauration samt - og ikke mindst - erhvervslivets impone
rende iscenesættelse af sig selv rundt om og langs med alleer
og promenader.
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Politikens pavillon og Holms borgmestergård
Den succesrige opkomling i den danske bladverden, dagbla
det Politiken, var naturligvis også på pletten, da det gik løs.
Med en cirkelrund, ikke særlig stor, men alligevel monumen
tal pavillon beliggende på et af udstillingens bedste strøg og
naturligvis tegnet af Anton Rosen. Herfra udgik dagens sprøj
te. Skrevet, redigeret og trykt på stedet. Sådan var Cavling.
Og højt hævet over udstillingsterrænet, hvor nu Standpar
ken præsenterer sig mellem Strandvejen, Marselis Boule
vard, Hendrik Pontoppidansgade og Svendborgvej, kunne
opmærksomheden næsten ikke undgå at blive fanget ind af
et forunderligt syn. Et fata morgana. Den secherske gård,
som gennem tre hundrede år og indtil fornylig havde haft sin
plads inde midt i byen på hjørnet af Lille Torv og Immervad,
genskabt i al sin fordums vælde som ramme om Landsudstil
lingens historiske udstilling. Her, kan man sige, skabte Peter
Holm, lærer ved det kommunale skolevæsen og translatør,
Købstadmuseet Den Gamle By. Helt uden sværdslag gik
det ganske vist ikke, men 23. juli 1914 kunne Den Gamle
By åbnes for publikum. Nu stod den secherske gård - Den
gamle Borgmestergård - på Torvet, sådan som vi kender den

Udstillingsarealet ved Lands
udstillingen i Århus 1909 set
fra sydøst. Udstillingsområdet
afgransedes mod byen afSkanseanlagget, afden nye bebyggelse
langs Hendrik Pontoppidans
Gade og afDalgas Avenue. I
billedets midte ses som udstil
lingens vartegn det 60 meter
høje elektricitetstårn. Politikens
pavillon synes lille som den ligger
til venstre for elektricitetstårnet
med den enorme industrihal som
baggrund.

i dag, og begyndelsen af Algade var lagt med den krummede
havemur, der malerisk blev brudt af den indbyggede havepa

villon, før man nåede til Borgmestergårdens foreløbig eneste
nabo, Frands Hansens Hus.
Med Blækhuset, Rosens pavillon i Nærum hed aldrig
andet, tilbage i Århus og i købstadmuseets varetægt ses der
nu utålmodigt frem til den dag, de to huse fra Landsud
stillingen, pavillonen og borgmestergården, på ny kan ses i
hinandens selskab. Væsentlige forudsætninger er på plads,
men spørgsmål, som har at gøre med lokalisering og finan
siering, er endnu uafklarede. Sådan tog situationen sig vist
også ud for Peter Holm i årene efter det heldige udspil ved
Strandvejen, og det gik endda. Translatøren fik sin vilje. Den
Gamle By kom til verden.
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En højborgerlig
bolig i København 1768
Af Niels Meyer og Birgitte Kjær

Møntmestergården er nu fardig i det ydre, og museet har taget
fat på at genskabe bygningens indre. Det sker i år med uvurder
lig støtte fra Augustinus Fonden og Foreningen Plan Danmark.
Tankerne og undersøgelserne bag genrejsningen afMøntmester
gården og den kommende indretning afboligen bliver herfrem
lagt afmuseumsinspektør, arkitekt, m.a.a. Niels Meyer, som har
skrevet artiklens første to kapitler, og overinspektør, cand.mag
Birgitte Kjær, der har skrevet den resterende del afartiklen.

Arbejdet med selve opførelsen af Møntmestergården er nu
gået ind i sin afsluttende fase. Huset står der, tæt på tag og
fag, og udvendigt har det fået sin endelige farvesætning. Der
arbejdes nu med at genskabe bygningens interiører.
Sideløbende hermed er arbejdet med indretningen påbe
gyndt. Der skal gøres mange overvejelser og studier i tidens
boligindretning og husenes brug, før man kan lave den en
delige udformning. Og det skal afvejes, i hvilket socialt lag,
beboerne har været placeret.
Den endelige disponering af den højborgerlige bolig, Den

Tømrerformand Rasmus Leth Ja
kobsen (stående) og arkitekt Erik
Hastrup Holm har siden 1997
arbejdet med Møntmestergården.
De sidste par år er meget aftiden
gået med at sortere og reparere de
mange indvendige bygningsdele.
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Gamle By vil indrette i Møntmestergårdens førstesal vil blive
præsenteret ved en senere lejlighed, når der foreligger en kon
kret indretning. Her vil vi præsentere de mange overvejelser
og undersøgelser, der går forud for den indretning, der gerne
skulle ende med at se ud, som om lejlighedens beboere blot
har forladt den for en kort visit ude i byen.

Principper for genopførelsen
Der er to principper der vejer særligt tungt, når man arbejder
med at genrejse bygninger i Den Gamle By. Det første er at
forsøge at komme så tæt på det oprindelige bygningsudtryk,
eller den situation som har hersket i og omkring bygningen
i en udvalgt periode, som muligt. For det andet bliver der
gjort en stor dyd af at bevare så meget originalt materiale
som muligt. Disse to principper går ikke nødvendigvis hånd
i hånd, og kan af og til være stridende parter, når man for
eksempel bliver nødsaget til at magasinere fine originale byg
ningsdele, som hører til en nyere periode end den udvalgte.
I Den Gamle Bys tidlige år har man ofte forsøgt at føre
husene helt tilbage til deres udgangspunkt. Når man på den
måde spoler tiden tilbage, må man gøre sig klart, at man hele
tiden lægger de ting til side som er kommet til undervejs, og
at man meget vel kan ende med at stå med næsten tomme
hænder. Sådan ville det være gået med Møntmestergården hvis
Den Gamle By havde valgt at føre huset helt tilbage til 1683.

Det er et stort puslespil at
forholde sig til, når de mange
bygningsdele skal sorteres rum
for rum, vagfor vag, og endelig
sorteres efter den tidsperiode
de tilhører. Fotografiet erfra
stueetagens sydlige kabinet, hvor
der endnu ikke er arbejdet med
interiøret.
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I Møntmestergården har der været mange overvejelser
af denne karakter. Bygningen har i sit over 300årige liv
gennemgået utallige ombygninger og forandringer. Flere
bygningsdele er blevet skiftet ud eller malet op i skiftende
tiders farver, og der er blevet ændret på ruminddelingen og
funktionen gentagende gange. På trods af disse ændringer
er der i huset bevaret usædvanligt mange dele, som stammer
fra den barokke periode i første halvdel af 1700tallet, hvor
både baroktrappen, en mængde døre og paneler stammer fra.
Ligeledes er den efterfølgende rokokoperiode repræsenteret,
navnlig i karnapsalen, hvor døre og tapetrammer kan henfø
res til denne periode.
Huset er siden begyndelsen af 1800tallet faldet i status, er
blevet underdelt i flere og flere boliger, butikker og værksteder.1
Denne udvikling har til dels ramponeret og slidt meget på byg
ningen, men har samtidig været grund til at man ikke har ud
skiftet de mange paneler og døre som stammer fra 1700tallet.
Møntmestergården er et godt eksempel på, at mange års
uanseeligt liv kan være den mest bevarende omstændighed.
Møntmestergården er skabt i storhed, og storheden bliver i
bygningen langt op i 1700tallet. Det er derfor også den mest
interessante periode når huset nu genopbygges i sit indre.
De bevarede bygningsdele er den vigtigste kilde til gen
skabelsen af husets interiør, men også det skriftlige og foto
grafiske kildemateriale har bidraget med vigtige oplysninger.
Således har mange af de registreringer og fotografier fra 1944,
som blev udført af arkitekt Hans Henrik Engqvist været en
vigtig kilde for arbejdet. Engqvist, som allerede dengang
havde udviklet sin grundige bygningsarkæologiske metode,2
gjorde mange iagttagelser som vi dels kan læse om i artiklen
om Møntmestergården,3 men vi har også fået muligheden for
at gennemgå de skitsebøger og notater som blev produceret
under nedtagningen. Det er således på baggrund af Engqvists
analyser, at vi har fundet frem til den rumopdeling, som har
været sandsynlig i perioden, men også en række detaljer som
stuk, farver og tapeter bliver nu genskabt på baggrund af
iagttagelserne fra 1944.

Der er også ældre kilder som har været værdifulde. Navn
lig har brandtaksationerne4 fra 1767 og 1768 bidraget med
vigtige oplysninger, der trods det sparsomme ordvalg evner
at gennemgå huset rum for rum. Sammenholdes alle disse
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Udsnit afarkitekt H. H. Eng
qvists skitsebog, ført under
nedtagningen afMøntmestergården. Den direkte kilde er ofte den
bedste og mest pålidelige, på trods
afdet kan vare svart at tyde alle
iagttagelserne.

kilder begynder der at tegne sig et billede af nogle rum, som
de kunne have set ud i 1768.
For at vende tilbage til de primære kilder, bygningsdelene,
er det her man for alvor får prøvet af, om de nu også passer
ind i rummene. Ganske vist er de fleste dele mærket op så
de kan genfinde deres placering, men der er alligevel mange
dele som ikke rigtig passer ind i billedet.
I de senere ombygninger, hvor lejligheder er blevet under
delt, er skillerum, døre og paneler blevet flyttet fra deres
oprindelige placering. En af de få metoder der kan afhjælpe
denne forvirrende omstændighed er de mange farveanalyser,
som konservatoren har lavet mange steder på døre og pane
ler. Farvetrapperne, som fremkommer når man lag for lag
afdækker de forskellige farver, som har været lagt på i tidens
løb, er meget værdifulde, når der skal rekonstrueres en farve sætning. Men farvetrapperne kan også være et værdifuldt
redskab til at finde “rod i regnskabet”, og kan afsløre, at for
eksempel en dør er blevet flyttet fra et rum til et andet.

Førstesalen er den bedst bevarede
En væsentlig grund til at det netop er førstesalen, der nu
færdiggøres er, at her findes så mange originale bygningsdele,
at det er muligt at genskabe interiøret uden at tilføje særlig
mange rekonstruerede dele. Gulve, paneler, døre og indfatnin
ger samt en mængde lister har nu genfundet deres oprindelige
placering eller er genbrugt på et sted hvor huller fyldes ud.
Der bliver altså tale om en førstesal med meget høj originali-
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tet. Rum for rum kommer møblerne sammen med de istand
satte bygningsdele til at udgøre en række helstøbte rum som
gerne skulle ende med en meget autentisk 1700tals oplevelse.
Stueetagen indeholder knap så mange originale dele.
Denne etage har navnlig i de sidste 100 år af bygningens
levetid gennemgået så mange forandringer, at det her bliver
nødvendigt at tilføje rekonstruerede dele. Denne forskel de
to etager imellem udnyttes med fordel ved at etablere muse
umsudstillingen med originale museumsgenstande på første
salen, en etage som der efterfølgende skal passes særligt godt
på. Stueetagen vil blive et sted, der til gengæld kan anvendes
med langt større frihed. Her vil vi kunne tillade publikum at
komme tættere på. Hvad der ad åre måtte blive slidt op kan
uden bekymring erstattes. Anvendelsen af Møntmestergårdens stueetage vil blive beskrevet ved en senere lejlighed.
Siden Møntmestergården stod færdig i Den Gamle By som
råhus, har tegnestue og tømrerafdeling gennemgået de enorme
mængder af gulvplanker og snedkerværk som fulgte med byg
ningen. Heldigvis er det meste mærket op med numre, der
refererer til hvilket rum den enkelte del stammer fra.5 Desvær
re er mange af de tegninger der sammenfattede registreringen
gået tabt under krigen,6 hvilket i høj grad har vanskeliggjort
puslespillet. Men kompleksiteten bliver ikke mindre af, at byg
ningsdelene herefter skal stadfæstes i tid. Bygningen repræsen
terer flere perioder og stilarter som navnlig kommer til udtryk
i snedkerværket. Det har været vigtigt at tage stilling til både
stilperiode og tilstand når den enkelte del skulle vurderes
og eventuelt tildeles et nyt liv i Møntmestergården. Det er i
denne proces, at der er faldet endelig klarhed over, at det var
førstesalens interiør, der er det bedst bevarede, og at det er her,
der skal genskabes en højborgerlig bolig.

Udlejning af etagelejligheder
I århundrederne før 1700tallet havde den vanlige boligform
været, at hver familie og husstand beboede sit eget hus. Det
kunne være stort eller lille alt efter den økonomiske formåen,
og man kunne bebo det enten som ejer eller som lejer. Denne
boligform fortsætter også op i 1700tallet. Befolkningspres
ser på den gamle boligmasse i København, der på blot 30 år
fra 1660 til 1690 var øget fra 30.000 til 60.000 personer,7
havde imidlertid også skabt udlejningslejligheder i huse
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Vægfor væg er etagen blevet
tegnet op, og bygningsdelene er
blevet indpasset på deres, så vidt
muligt, oprindelige placering.

med flere etager. Men det var især efter den store brand i
København i 1728, hvor store dele af det middelalderlige
København brændte, men skånede det nybyggede kvarter
Ny-København, hvor Møntmestergården lå, at der opstod
et stort behov for boliger. Op gennem 1700tallet øgedes
befolkningen også, således at der ved folketællingen i 1801
blev registreret 101.000 indbyggere.8 Det betød for alvor, at
mange af de gamle en-husstands-boliger måtte opdeles i flere
lejemål, ligesom nybyggeriet ofte var etagebyggeri med flere
lejligheder.9
Møntmestergårdens store trappe, sandsynligvis fuldført
kort før branden i 1728,10 gjorde ændringen af det oprindeli
ge enfamilieshus til et hus med to lejligheder, hvor ejeren be
boede den ene etage og den anden etage blev udlejet, lettere.

Førstesalen var den fineste
Det var ofte førstesalen, der blev lejet ud. Der kunne være
flere grunde hertil. Traditionelt havde man i de større en
familieshuse før 1728 opdelt boligen sådan, at det var de
daglige beboelsesrum, der lå i stueetage, mens anden etage
rummede salen, der kun blev benyttet ved særlige lejligheder
samt et par kamre, der ikke nødvendigvis var inddraget i den
daglige husholdning. 11 Derfor var det nu, da behovet for at
genhuse store dele af byens borgere efter branden meldte sig,
nemt at leje førstesalen ud, uden at det gik for meget ud over
den oprindelige families normale levevis. En anden væsent
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lig grund var, at førstesalslejligheden ofte var husets største
lejlighed, idet portgennemkørslen ind til gårdspladsen gik
fra stuelejlighedens areal. Ejeren boede så ofte selv i den lidt
mindre stueetage, og lejede den store lejlighed ovenpå ud.
Den kunne indbringe flere penge end stueetagen.
Allerede i 1728 ved vi, at møntmesterfamilien Christian
Wieneke den yngre lejede dele af huset ud. Hans egen hus
stand var på den tid endnu kun på syv personer, så mon
ikke det har været den fornemste etage, førstesalen, han har
udlejet. Det var nemlig til ingen mindre end “den moskovitiske resident”, altså den russiske ambassadør, grev Alexej
Petrovitsch Bestuzhev-Rjumin, der havde en husstand på 18
personer, familie og tjenerskab indbefattet.12

Den typiske opdeling af en lejlighed
Møntmestergården som sådan gennemgik flere ændringer
blot på de få årtier fra opførelsen kort før 1683 til midten af
1700tallet. Væsentlig var selvfølgelig ændringen fra at huset
rummede en enfamiliebolig til, at det skulle rumme to lejlig
heder. I begge udgaver var huset typisk for sin tid.
Helt tilbage til 1600tallet lå boligernes repræsentative rum
mod gaden, mens de daglige opholdsrum var placeret mod
gården eller i en sidefløj. Her lå også køkkenet.
I løbet af 1700tallet udviklede der sig en fast lejlighedsty
pe, der fik virkninger langt op i 1800tallet. Efter dette skema
skulle den store, repræsentative sal være placeret i de midter
ste fag i gadesiden, omgivet på hver side af et mindre kabinet
eller en mindre sal. I rummene skulle der ved vinduesvæg
gene være fløjdøre lige over for hinanden, således at man, når
man stod i det yderste kabinet, gennem de åbne døre kunne
se det lange perspektiv ned gennem alle tre rum en suite.
Kaminer skulle anbringes midt på tværvæggene. En mindre
stue og sengekamre var placeret imod gården, og køkken og
tjenestefolk anbragt i det tilstødende sidehus.13 Således blev
opbygningen for næsten alt nybyggeri i 1700tallets midterste
årtier, fornemst repræsenteret ved prestigebyggeriet i Frederiks-staden,14 og også det gamle byggeri blev søgt ændret i
dette billede.
Efter dette ideal blev Møntmestergårdens førstesal opdelt.15
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Beboerne

Farvetrappe fra panelvæggen i
den nordlige rokokosal. Denne
lagfor lag afdækning, kan dels
fortælle om hvilke farver der har
været i rummet i de på hinanden
følgende tider, men kan også af
sløre om der er sket ombytninger
på bygningsdelene.
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Huset er et af kvarterets største og klart Borgergades mest
præsentable hus. Hertil bidrager måske, at der til gården
hørte en ganske stor have, der strakte sig bag selve huset og
hen langs de tre nabohuse mod øst. Allerede i en brandtak
sation fra 1734 nævnes både drivhus og lysthus i haven. Man
kunne måske få eksotiske frugter fra drivhuset som på tidens
herregårde samt promenere i haven og nyde den fra et lyst
hus, som det var ved at blive moderne. På admiral Christian
Geddes kort fra 1757 ses haven gengivet med signaturer for
en fransk parterrehave, men på andre gengives den blot med
almindelig signatur for “have”.16 Haven kan have været et at
traktiv for huset, når førstesalen skulle lejes ud. Men ud over,
at vi kender lejeren, den russiske ambassadør, i 1728, ved
vi ikke meget om, hvem der ellers har beboet huset ud over
møntmesterfamilierne.
Vi skal helt frem til 1752, før der kommer flere oplysnin
ger. I det år solgte den sidste møntmesters enke, Ingeborg
Maria Wieneke, Møntmestergården til våbenfabrikant
Etienne Jandin de Peyrembert, hvis storstilede planer om
våbenfabrikation i Danmark imidlertid mislykkedes, og han
måtte allerede i 1756 sælge gården.17
Det var storhandelsmanden Just Fabritius, der overtog
gården, måske som dækning for en gæld, de Peyrembert
havde til ham. Just Fabritius havde allerede da flere store
gårde i København og har ikke selv boet i huset. Han boede
om vinteren på Hauser Plads og om sommeren på Sølyst.
Gården i Borgergade blev lejet ud.18
I 1767 købte murermester Henrich Brandemann19 gården
af Just Fabritius. Han beboede da stueetagen, mens den
fornemmere førstesal var lejet ud til major, kammerherre
Carl Ludvig Arenfeldt.20 Både Brandemann og kammerherre
Arenfeldt kan have beboet gården som lejere hos Just Fabri
tius før 1767.21
Selv om der er et spring fra den russiske gesandt til den
senere kammerherre Arenfeldt, er det dog generelt i et højt
socialt lag, vi skal finde husets beboere. Major, kammerherre
Arenfeldt var omkring 1760 kaptajn ved infanteriet og mu
rermester Henrich Brandemann fik i 1762 borgerbrev som
murermester.
Brandemann må i øvrigt have befundet sig godt i bin-

dingsværksgården til trods for sit arbejde som hofmurerme
ster og til trods for, at han byggede nabohuset, Borgergade
23 i grundmur. Han beboede sin stueetage til sin død i
1803, mens kammerherre Arenfeldt ikke kan have beboet sin
førstesal længere end til 1779, hvor han døde.22

Husstanden
Som udgangspunkt for indretningen af lejligheden har vi
valgt at skabe en fiktiv familie på det socialt ret høje niveau,
vi har omtalt ovenfor. Vi vil vanskeligt kunne genskabe én
bestemt families bolig, men kan forsøge at lave en indret
ning, der er en slags fællesnævner for tiden. Vi prøver at
komme så tæt på husets egen historie som muligt uden at
hænge indretningen op på konkrete personer og deres ind
retning, som vi alligevel aldrig vil kunne ramme helt præcist.
Når det drejer sig om København, har vi på grund af
branden i 1728 en god viden om, hvordan familierne da var
sammensat. Man lavede straks efter branden en slags folke
tælling over, hvem der nu boede i byens huse, og af denne
fremgår det, i hvor høj grad de husvilde efter branden måtte
genhuses i husene i de kvarterer, der var undsluppet ilden.
Møntmestergården, der med sin størrelse kunne give husrum
for flere familier, omtales mærkeligt nok ikke blandt de huse,
der tog husvilde ind. Her boede kun møntmester Christian
Wieneke og hans ret lille husstand og den russiske ambassa
dør med sin noget større husstand.
Den 47årige Wieneke var i marts 1727 blevet enkemand
efter sin anden kones død. 13. oktober 1728 var han i Rud
købing blevet gift for tredje gang, nu med den 25årige Inge
borg Maria Brandt, og noget kunne tyde på, at hun er blevet
i Rudkøbing en tid, for hun nævnes ikke blandt husets be
boere, da man efter branden 20.-23. oktober 1728 opregner
dem: Kun husherren selv, ingen børn og kun fire tjeneste
karle eller drenge samt to tjenestepiger. Hans husholdning er
næppe kommet op i de omdrejninger, den ville komme med
en ung kone i huset. Hans husholdning er ikke meget i sam
menligning med den russiske ambassadørs: Mand, kone, fire
børn, otte tjenestekarle og fire tjenestepiger.23
Skal vi se på husets beboere ved folketællingen 1787, bor
den 5lårige murermester Henrich Brandemann i huset med
sin 54årige hustru, Anna Sophia Andersdatter og en 20årig
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gårdskarl og to piger på henholdsvis 30 og 21 år. Altså også
en ret beskeden husstand.24 Der bor endnu en lille husstand,
den 62årige oberst von Ropstorf med to mandlige tjeneste
folk.
Den store husholdning på den tid udgøres af admiralitets
sekretær, etatsråd, Niels Perbøl på 43 år, der bor her sammen
med sin 27årige kone og deres fire børn i alderen fra et til
otte år. De har en 46årig gårdskarl og hans 14årige søn samt
tre ugifte tjenestepiger, der er mellem 22 og 33 år gamle, i
deres brød. Yderligere har de to logerende.25
I en lejlighed som den store på førstesal må vi generelt til
lade os at formode, at der i 1760erne har boet en familie med
flere børn og med en større husholdning.
Ved sammenligninger med andre husstande fra såvel XJTJ
og 178726 tegner der sig et billede, der viser, at hvis familien i
huset var relativt ung ved ægteskabets indgåelse, ville konen
i snit have født syv børn; var de blevet gift som lidt ældre, for
eksempel som 30årige, fødte hun gennemsnitligt fire børn og
ikke alle af dem overlevede de første år. Et ret velsitueret æg
tepar lidt oppe i årene ville således kunne have haft to større
børn boende samt cirka fire tjenestefolk, heraf de to piger.27
Museets rekonstruktion af et højborgerligt hjem fra om
kring 1768 vil derfor koncentrere sig om en familiesammen
sætning af denne sidste art.

Rumfordeling — og brug
I brandtaksationerne for huset fra 1753, 1767 og 1768 bru
ges ordene stue, kammer, sal og sengekammer, men det er
vanskeligt ud fra disse ord at få indtryk af rummenes mere
specialiserede brug. Og det bliver ikke lettere af, at det var
almindeligt i datiden, at sengekammer og opholdsrum var
samme rum. Vi må igen vende os til opdelingen: dagligrum
til gården, de repræsentative rum mod gaden, når vi skal
rekonstruere de enkelte rums brug og indretning. Kombi
nerer man derfra videre med viden fra skifter fra tilsvarende
sociale lag, hvor vi ser, hvordan tilsvarende rum har været
indrettet, kommer vi nærmere rummenes brug og funktion i
husets dagligliv.
Som eksempel kan tages en borgmester, der boede i et hus i
Overgade 9 i Odense, der i størrelse måske kan sidestilles med
en etage i Møntmestergården. Det var dog i to etager og rum-
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mede også hans private kontor, men derudover virker niveauet
beslægtet. I 1758 nævnes her, ud over privatkontoret med
skrivebord med 20 skuffer og tre reoler ovenpå samt en skriver
stue med et dobbeltskrivebord og otte stole, et karnapkammer
med to vippeborde og to forgyldte fuglebure og et kammer
med gemmemøbler. Husets fine sal med 12 gyldenlædersstole
har efter gammel skik været på førstesalen. Ved siden aflå her
borgmesterens sengekammer med en omhængsseng, en drag
kiste, en lænestol, et tebord, to skriveborde og et ur. På denne
etage var også en dagligstue med klaver, dragkister, en mængde
nips med mere. Her var en karnapstue og endnu et sengekam
mer, borgmesterfruens, med en fin himmelseng, skabe med
indlagte blomster, et vippebord, seks stole og et skærmbræt.
Hertil kommer en del smårum, der i tilfældet Møntmestergården nok ville have været placeret i sidebygningen.28
Det er rum i dette boligsystem, vi skal forsøge at indpasse
i Møntmestergården: en sal, 2 sengekamre, et kontor, et par
mindre sale med mere. Museets indretning tegner sig derfor
således:
Man kommer op ad den brede trappe og kan gå ind i det
første private rum mod gården til venstre, hvor der er et
sengekammer, måske husets frues. Det står i forbindelse med
en mindre sal mod gaden, indrettet som hendes repræsenta
tive rum.29 Går man fra trappen derimod til højre, kommer
man mod gården ind i husherrens kontor. Herfra kan man
fortsætte ind i et stort hjørnerum ud mod køkkenet, hvor
et par eventuelle børn har haft deres sengested. Samtidig er
det et dagligt opholdsrum. Mod gaden følger i hjørnet så en
mindre, repræsentativ sal, der fører ind til den store, repræ
sentative karnapsal i husets midte. Yderst mod gavlen ligger
to mindre rum, husherrens lille sengekammer og det paryk
kammer, der er knyttet hertil, begge også en slags repræsen
tative rum.30

Der er også tekniske årsager til,
at bygningen ikke føres tilbage
til 1600tallet. Bjælkelaget over
førstesalen måtte på grund af
manglende styrke udskiftes ogfor
stærkes med limtræ. I midten af
1700tallet blev lofterne pudset,
og i dag kan pudsen skjule det
moderne bjælkelag og de mange
installationer som en museums
bygning ikke kan undvære.

Visse rum mangler
Møntmestergårdens genopførelse har i første omgang kon
centreret sig om hovedhuset og de første fag af sidehuset. Det
var, hvad der blev bevaret ved nedtagningen i København i
1944. Fra 1768 ved vi, at sidehuset har bestået af yderligere
seks fag, som ikke er bevaret. I denne del, bag trappen bag
køkkenet, må vi forestille os, at nogle af familiens tjenestefolk
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har boet. Også oppe på det store loft bag de to kviste kan der

have været indrettet kamre. Heller ikke dette kan vi i dag il
lustrere, da vi ikke har nogen dokumentation bevaret, hvorfor
museet planlægger en anden brug af den store loftsetage.
Vaskekælder, rullestue, stald, vognporte, kulkældre, bræn
deskure, lokummer, hønsehus ligesom også den møntsmedje,
der i sin tid gav bygningen navn - for ikke at tale om haven
og dens lysthus med mere mangler også.31
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Eilschous Boliger
i Den Gamle By
Af Thomas Bloch Ravn

Et lange naret ønske gik i opfyldelse for Den Gamle By, da
Den A. P. Møllerske Støttefond 2. december 2002 meddelte,
at fondsbestyrelsen havde besluttet at donere 9.880.000 kroner

til museets genopførelse afEilschous Boligerfra Odense. I denne
artikel opridser museumsdirektør, mag. art. Thomas Bloch Ravn
bygningens historie og orienterer om projektet.
I 1992 besluttede Odense Bys Museer at overdrage de så
kaldte Eilschous Boliger i Den Gamle Bys varetægt, og
samme efterår ankom fire vognlæs med i alt 1.500 stykker
bygningstømmer til museet. Der var tale om bindingsværk
fra flere Odense-bygninger, hvoraf en stor del stammede
fra Eilschous Boliger, som var opført i Munkemøllestræde i
1776-81 af den rige Odense-købmand Peter Eilschou.
I alt seks boliger var der i de to længer, der udgjorde Eil
schous Boliger. De to neders te blev revet ned i 1929, og en
del af tømmeret blev i 1930 genanvendt til restaurering og
tilbageføring af H. C. Andersens barndomshjem, der lå lige
overfor i Munkemøllestræde.
Længen med de fire øverste boliger forsvandt fra bybille
det i 1934, og det var dengang planen, at de skulle genop
føres som led i den museumsgadebebyggelse, en slags Den
Gamle By i Odense, der i 1930erne var påtænkt i Overgade
kvarteret i tilknytning til Møntergården.
Som det var tilfældet med de parallelle københavnske pla
ner om en slags Den Gamle By i København, var inspiratio
nen for Odense utvivlsomt Peter Holms Den Gamle By i
Århus. Siden Eilschous Boliger blev revet ned i Odense og
Møntmestergården i København har man i dansk museums
væsen imidlertid erkendt, at der i Danmark kun er plads til
én Den Gamle By - og den ligger i Århus.
For Den Gamle By var det som at få en appelsin i turba
nen, idet Eilschous Boliger rummer tre interessante historier,
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der alle vil føje væsentlige brikker til museets store fortælling
om livet i de danske købstæder i 1700-1800tallet. For det
første er Eilschous Boliger et fint bindingsværkshus fra den
fynske hovedby, hvorfra museet endnu ikke har bygninger.
For det andet er Eilschous Boliger som stiftelse en historie
om datidens sociale forsorg. Og for det tredje rummer huset
en interessant historie om H.C. Andersen, idet flere af husets
beboere skulle vise sig at få betydning for ham både i hans
barndom og senere i livet.

Et kig ned ad Munkemøllestræde
omkring 1910. Til venstre ses
indgangsdørene til de to nederste
lejligheder i den bevarede del af
Eilschous Boliger og nedenfor ses
den del afboderne, der blev revet
ned i 1929. Foto Det Kongelige
Bibliotek.

Et interessant stykke
Odense-bindingsværk fra kort før 1800
Eilschous Boliger blev opført i årene 1776-81 ved Set Knuds
Kloster i det nuværende Munkemøllestræde, der går fra
Klingenberg torv, passerer Horsetorv og går ned til Munke
mølle ved Odense Å. Måske blev bygningerne opført i to eta
per, hvor man kan forestille sig, at den øverste længe med de
fire boliger, Munkemøllestræde 2-4, er blevet bygget først.
Den anden længe med de to boliger havde på nedrivnings
tidspunktet adressen Munkemøllestræde 6.
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Eilschous Boliger som de fremstod
ved nedrivningen 1929 og 1934.
Nærmest ses den bevarede længe
med i alt fire lejligheder, som
genopføres i Den Gamle By.
Nederst, og lidt forskudt, ses
længen med de to lejligheder, som
blev revet ned i 1929. Foto Hugo
Matthiessen 1915. Nationalmu
seet.

Kvarteret omkring Munkemøllestræde og H. C. Andersens
barndomshjem bør ikke forveksles med det nuværende H. C.
Andersen-kvarter omkring museet H. C. Andersens Hus.
Ifølge en række næsten enslydende brandtaksationer fra
slutningen af 1700årene og begyndelsen af 1800årene be
stod Eilschous Boliger af to forhuse og i alt tre sidehuse. Før
ste længe, den bevarede, beskrives som et forhus i en etage
og af 28 fags længde, udmuret bindingsværk i eg, med tegl
tag og indrettet til fire våninger med stuer, kamre og køk
kener, hver våning med egen skorsten. Dertil to enetages si
debygninger, opført af tilsvarende materialer, i fem fag, til
brændehus og lokum. Den anden, nu tabte, længe bestod af
et forhus på 15 fag, indrettet til to våninger, samt én sidebyg
ning til brændehus og lokum.1 I moderne mål er den bevare
de længe fra Munkemøllestræde 2-4 cirka 35 meter lang og
7,5 meter bred.
Byggemåden med dobbelte stolper i hvert fag er typisk for
bindingsværket i blandt andet Odense kort før 1800.2
Ifølge en beskrivelse fra 1930erne var der tale om “rum-

melige treværelses lejligheder, med sidehus og brolagt gårds
plads og med have til hver bolig, hvor man kunne opholde
sig om sommeren. Hver beboer hægede om sin have og dyr
kede der blomster, urter o.s.v. efter eget behag. Flere havde i
den åbne gård et træ, som hyggede og gav skygge og læ. Et
sådant, jeg kender bedst, var et pæretræ, der bar ægte, fine
gråpærer. Hver af disse boliger var som en egen villa, for de
res tid meget standsmæssigt indrettet”.3

Eilschous stiftelse og dens beboere
Velgørende stiftelser har helt tilbage fra middelalderen været
væsentlige elementer i den sociale forsorg i Danmark.
I 1781 oprettede købmand Peter Eilschou en stiftelse,
ifølge hvis fundats de seks boliger i Munkemøllestræde
skulle være fribolig for tre borgerlige enker og tre borgerlige

Luftfoto afkvarteret omkring
Eilschous Boliger før 1929. Øverst
til venstre torvet Klingenberg med
Set. Knuds Kirke. Fra Klingenberg
går Munkemøllestræde skråt ned
mod billedets højre hjørne. Den
lange afEilschous Boliger, der genopføres i Den Gamle By, liggerfra
tragten, hvor Klingenberg går over
i Munkemøllestræde, og den anden
længe slutter umiddelbart overfor
den lille gade Horsetorv, der går
fra Munkemøllestræde og ned mod
billedets bund. Umiddelbart over
for, hvor de to længer er bygget
sammen, ligger H. C. Andersens
barndomshjem.
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jomfruer af Odense by og fra landet, såvel af præste- som af
købmandsstanden. Peter Eilschou var en stor mand, og han
og hans hustru var væsentlige velgørere i datidens Odense.4
Eilschous Boliger virkede som stiftelse helt frem til 1920,
da de daværende beboere - og selve stiftelsen - flyttede til
en tidssvarende nybygning andetsteds i Odense. Men navnet
Eilschous Boliger blev ved at hænge ved frem til bygningens
to længer blev revet ned i henholdsvis 1929 og 1934.
I Eilschous Boliger boede i begyndelsen af 1800tallet flere
af H. C. Andersens bekendte, som han omtaler i sine selvbio
grafiske skrifter. Først og fremmest familien Bunkeflod, som
i de år H. C. Andersen erindrer, bestod af madam Marie
Bunkeflod (1766-1833), enke efter sognepræst ved St. Hans
Kirke - og digter - H. C. Bunkeflod (1761-1805), hendes
datter Susanne (1796-1882) og sønnen Thyge Josias (180214) samt hendes mands ugifte søster, jomfru Anna Margre
the Bunkeflod (1759-1849). Sandsynligvis omfattede ma
dam Bunkeflods husstand, foruden hende selv, datteren og
sønnen, også Johanne Marie Jantzen, der har tjent familien i
tiden mellem 1811 og 1816?
I 1810 søgte den da 44årige præsteenke stiftsøvrigheden

om en portion af et legat, som købmand Eilschou havde
oprettet, med den begrundelse at “mit svage syn som ved
alderen bliver endnu mere slet, gør det mig umuligt at kunne
ernære mig i disse hårde tider”. Om hun også boede i Eil
schous Boliger på dette tidspunkt, ved vi ikke, men vi ved, at
hun boede der i 1813, og i 1814 oplyses det, at madam Bun
keflod og svigerinden boede i hver sin lejlighed i stiftelsen.6

H. C. Andersens barndomshjem
anno 2003. I begyndelsen af
1930erne blev huset tilbageført
til den skikkelse det havde, da H.
C. Andersen boede herfra 1805
til 1819. Iforbindelse med dette
arbejde blev anvendt en del af
tømmeretfra den mindste lange
afEilschous Boliger.
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H. C. Andersen kom også hos en anden præsteenke, madam
Jensenius (1743-1826), enke efter sognepræst i Vejlby Johan
Jørgen Hansen Jensenius, og deres datter Maria Gregoria, der
boede i stiftelsen endnu i 1830erne.
I de år H. C. Andersen kom i Eilschous Boliger boede der
også søstrene Frederikke og Oline Briand samt hospitalsfor
stander Holms to døtre.7
Det var hårde tider for folk, der ikke havde noget eller
kun lidt at stå imod med. En voldsom inflation op til stats
bankerotten 1813 udhulede mange sparepenge, og i årene
efter satte krisen sit præg på dagliglivet. 11813 blev der
udarbejdet en liste over reelt fattige, der ikke ville være sig
deres fattigdom bekendt, og på denne liste optræder både
madam Bunkeflod, madam Jensenius og jomfru Briand. De
kom alle fra kultiverede hjem og gode kår, og hørte nu til de
socialt dårligt stillede i Odense. Men i deres sociale nedtur
kunne de dog trøste sig med at have gode boligforhold til
ingen penge. Derved adskilte de sig fra byens egentlige un
derklasse.

Drengen Hans Christians oplevelser i Eilschous Boliger
Der er næppe nogen tvivl om, at H. C. Andersens barn
domsby og barndomsminderne har været en rig kilde for
hans digtning.
Ifølge erindringsbogen Mit Livs Eventyr var det hos Bunke
flods i Eilschous Boliger, at han lærte verdenslitteraturen at
kende. Han skriver:
I vort nabolav boede sammen prasteenken madam Bunkeflod og
hendes mands søster; de lod mig komme ind til sig, fik godhedfor
mig, ogjeg var hos dem den meste tid afdagen; dette var detfør
ste dannede hus, hvori jegfandt et hjem ... Her hørte jegførste
gang navnet digter blive udtalt og navnt med højagtelse, som no
get helligt; Holbergs komedier havde min fader lastfor mig, men
her talte man ikke om disse, men om vers, om poesi. 'Min broder
digteren!'sagde Bunkeflods gamle søster og hendes øjne lyste. Af
hende larte jeg, at det var noget herligt, noget lykkeligt at vare
digter; her laste jeg også første gang Shakespeare, rigtignok i en
dårlig oversættelse; men de kakke skildringer, de blodige begiven
heder, hekse og spøgelser der trådte op, var just efter min smag;
straks spillede jeg Shakespeares tragedier på mit dukketeater.8

H.C. Andersen fotograferet i
1863 med bogen Don Quijote i
sine bander. Foto H.C.Andersens
Hus.

Munkemøllestræde set fra hjørnet
afHorsetorv mod Klingenberg.
Før 1929. Foto Det kongelige
Bibliotek.

En anden prasteenke der i nabolavet gjorde jeg også bekendt
skab med, hun lod mig lase for sig, romaner fra lejebiblioteket;
en afdisse begyndte omtrent således: “Det var en stormfuld nat,
regnen plaskede på ruderne!” Det er en ypperlig bog, sagde
madammen, ogjeg spurgte i uskyldighed hvorafhun vidste det.
feg hører det straks på begyndelsen!', sagde hun, 'denne bliver
udmarket', ogjeg så med en slags ærbødighed op til hende, der
var så klog.9

Det var også af en person fra Eilschous Boliger, at H. C. An
dersen blev spået en lysende fremtid. I Levnedsbogen, hans
selvbiografiske værk fra 1831, skrev H. C. Andersen:
Hos mine foraldre kom imellem en gammel kone fra Hospita
let ogfik levningerne af vort tarvelige bord, denne gamle var
bekendt for at kunne spå, ja selv hekse, hun var tit min moders
orakel; jeg var derimodfrygtsom for hende, dog lo jeg ad hende,
smittet ved min faders eksempel, der kaldte hende en bedrager
ske. - Engang skulde hun da også spå mig. Han får bedre Lykke
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end han fortjener, sagde hun, og var vred på mig, 'det bliver en
vildfugl, der [vil] flyve højt, stor ogfornem i verden, — der skal
engang blive illumineret i hele Odense for ham!'.10

Munkemøllestræde set fra hjørnet
afHorsetorv mod Klingenberg.
Foto 2003.

Denne gamle spåkone er efter al sandsynlighed identisk med
Johanne Marie Jantzen, alias Gamle Johanne, som også ken
des fra et af Andersens sidste eventyr ’Hvad gamle Johanne
fortalte’ fra 1872. Altså konen, der gjorde tjeneste hos madam
Bunkeflod og siden, i 1816, blev optaget i fattigboligerne
Doctors Boder.
Johanne optræder i mange forklædninger; både digterisk
i skikkelse af gamle Johanne i ’Hvad gamle Johanne fortalte’
og Fulvia i ungdomsværket ’Improvisatoren’, men også i vir
kelighedens verden som den aldrende kone fra hospitalet, der
fortæller drengen eventyr og spøgelseshistorier, og som den
gamle dame, der besøger familien Andersen, får levninger og
på mystisk vis forudsiger den lille, mærkelige drengs fremti
dige skæbne.
Måske var det gamle Johannes spådom, der gjorde, at
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H. C. Andersens mor lod ham rejse, da han i 1819 forlod sin
barndomsby for at drage til København.11 Men i relation til
Den Gamle By er det nok så vigtigt, at denne gamle kone
har boet og tjent hos madam Bunkeflod i Eilschous Boliger,
og dermed bliver en af de mange brikker til puslespillet om
Eilschous Boligers historie.

Plan over Eilschous Boligers pla
cering i Den Gamle By, umid
delbart over for Hobrohuset,
således at der dannes en lille, ny
gade som indgang til Den Gamle
By. Denne placering indebarer
flytning afbulladen og pavillo
nen fra 1909, og der etableres en
ny indgang til museet.
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I Den Gamle By
Den 35 meter lange og 7,5 meter brede bygning med et bag
hus vil passe fremragende i bybilledet over for Hobrohuset og
i umiddelbar nærhed af boderne Lille Rosengården fra Ran
ders. Der vil opstå en hel lille gade, der vil få en hældning,
som svarer til hældningen i Munkemøllestræde i Odense.
Oprindelig kaldte vi bygningen for De Eilschouske Boli
ger, men en nærmere granskning af kilderne viser, at det er
et nyt navn, som er kommet til efter nedtagningen i 1929 og
1934. Derfor har vi valgt at ændre navnet til Eilschous Boli
ger, som har været den almindelige betegnelse i størstedelen
af den periode, bygningerne har eksisteret.12
Når denne årbog udkommer, er museet efter al sand
synlighed godt i gang med forarbejdet. Den lille kiosk ved
indgangen og den rødmalede bullade, der står lige inden
billetsalget, vil være taget ned i løbet af efteråret og vil ef
terfølgende blive genopført andetsteds på museumsområdet.
Udgravningerne til fundament og omlægning af nedkørslen
til Den Gamle By er nært forestående, og er måske allerede i
gang, og museets tømrere er i fuld gang med at afbinde bin
dingsværket - dette arbejde vil kunne følges på museets om
råde. I løbet af sommerhalvåret 2004 vil bindingsværket bli
ve rejst, og publikum kan følge den betagende proces, det er
at se de mange tømmerstykker blive til en hel bygning i løbet
af ganske få uger. Dernæst vil taget blive lagt og bindings
værkets tavl blive udmuret. Endelig resterer den indvendi
ge færdiggørelse og indretning af en eller to boliger, som de
kunne tænkes at se ud i årene omkring 1815. Til brug herfor
har museet gennemgået skifteforvalterens detaljerede opgø
relse over, hvad der var af møbler og inventar i madam Bun
keflods hjem, da hun døde i 1833.13
Man behøver ikke megen fantasi for at forestille sig digte
ren H. C. Andersen promenere på de brolagte gader mel
lem bindingsværkshusene i Den Gamle By, der i dag er det
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nærmeste, man kommer Danmarks småbyer i første halvdel
af 18OOtallet.
2. april 2005 er det 200årsdagen for H. C. Andersens fød
sel, og til den tid vil museet rumme Eilschous Boliger - et af
de huse som dannede en vigtig social ramme for den anderle
des skomagerdreng, og som skulle vise sig at blive scene for
dele af hans verdensberømte forfatterskab.
Den Gamle By er Den A. P. Møllerske Støttefond megen
tak skyldig for den fornemme donation, der har gjort dette
projekt muligt.

Noter
Denne artikel bygger først og fremmest på dokumentation og undersøgel
ser i Den Gamle Bys sagsmappe vedrørende Eilschous Boliger. Materialet
er tilvejebragt af blandt andre arkitekt, maa. Karen Marcmann, arkitekt,
maa. Bue Beck, arkitekt, maa. Niels W. Meyer, overinspektør, cand. mag.
Birgitte Kjær, museumsinspektør, mag.art. Henrik Nyrop Christensen samt
museumsassistent, cand. mag. Christina Riis Hansen.

1 Brandtaksation 24.4. 1801, Landsarkivet for Fyn.
2 Notat om De Eilschouske Boliger - opmagasineret bygningstømmer på
Rikkesminde depotet, Jørgen Ganshorn, Odense Bys Museer 21.11.1990.
3 Christine Reimer, Det gamle Odense falder, og ’det nye faar fæste’. Fra
det gamle Munkemøllestræde, det alleregentligste H. C. Andersens
Odense, Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter,
Odense 1938, side 264.
4 Samme sted, side 263-264.
5 Svend Larsen, Barndomsbyen, Anderseniana, red Svend Larsen og
H. Topsøe-Jensen, 2. række bind 3, 1955-56, side 37.
6 Samme sted, side 62-63.
7 Samme sted.
8 H. C. Andersen, Mit livs eventyr (oprindelig udgave 1855), Gyldendal
1996, side 41-42.
9 Samme sted, side 44.
10 H. C. Andersen, Levnedsbogen (oprindelig udgave 1832), Det Schønbergske Forlag 1988, side 27.
11 Mit livs eventyr side 50 samt notat ved cand.mag. Christina Riis Han
sen, Den Gamle By.
12 Notat ved arkitekt, maa. Karen Marcmann 4.2.03, Den Gamle By.
13 Skifte efter madam Bunkeflod, registreret 2.2.1833, Odense Byfogeds
Arkiv, registreringsprotokol 1831-34, side 258-59.
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Mundus vult decipi
Markedsplads og gøglerliv
Af Elsebeth Aasted Schanz

Den Gamle By fik i 2002 en festplads, hvor såvel børn som
voksne kan koble afmed leg ogforlystelserfra tiden omkring
1910. Museumsinspektør, ph.d. Elsebeth Aasted Schanz frem
lægger en smagsprøve på den undersøgelse, som ligger tilgrund
forfestpladsens etablering
Verden vil bedrages - Mundus vult decipi. Og for egen reg
ning kunne man tilføje: “Altså bliver den det”. Sentensen
stod nemlig skrevet som motto over et forevisningstelt med
såkaldte rariteter slået op på en af de livlige købstadsmar
kedspladser.1 Bag teltdugen skjulte der sig tilsyneladende ek
sotiske, mystiske og til tider uhyggelige syn. Med høj røst
forkyndte gøgleren sit budskab og lokkede publikum til ved
at pirre deres nysgerrighed. De trådte smågysende ind i tel
tet for at se skelettet af en ung pige. Og løgn var det jo ikke.
For inde i teltet stod en purung pige og lettede forsigtigt på
en ske. Samme telt kunne indeholde “det blik Moses kastede
ind over det forjættede land”, repræsenteret ved et lille styk
ket afklippet blik eller “roden til alt ondt” anskueliggjort ved
en lille uskyldig trærod.2 Hele hemmeligheden lå i udtalen af
ordene og opråberens evne til at vække publikums forvent
ninger på en så charmerende og tydeligt fræk vis, at de kom
til at more sig, når de blev læsterligt snydt.
Men det sprudlende forlystelsesliv med den heftigt dun
kende puls var udsprunget af et marked med en ganske an
den rytme og et andet formål, nemlig handel med varer.

Fra krammarked til forlystelsesplads
Markedslivet, som det kom til udtryk ved de tilbagevenden
de krammarkeder, strækker sig helt tilbage til middelalderen.
Her blev der handlet med et bredt og alsidigt udvalg af varer,
som blev falbudt fra simple boder. Fagene samlede sig i hele
gadeforløb eller kvarterer, der blev opkaldt efter professio-
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Set. Knuds markedpa Albani
Torv i Odense, malet afPietro
Krohn i 1885. Foto Odense Bys
Museer.

nen for eksempel Hattemagernes Gade, Skomager Stræde,
Kødmager Gade eller Guldsmedegade. Denne systematiske
opdeling af varetyper blev fastholdt fra senmiddelalderen og
langt op i tiden.
Blandt de ældste markeder var Set. Knuds Marked i
Odense, som fandt sted den 10. juli på årsdagen for Knud
den helliges død i 1086. Middelalderlig grobund havde også
Set. Kjelds Marked i Viborg og Set. Olufs Marked i Århus.

Markederne strakte sig som regel over flere dage og til tider
over en hel uge.
Et marked opstod, hvor der så at sige var behov for handel
og hvor mennesker i en større mængde havde mulighed for at
forsamles. Det kunne typisk være ved et herreds- eller lands
ting, ved overfartssteder eller helligdomme. En særlig status
fik senere 1700tallets kildemarkeder, hvor troen på den hel
lige kildes helbredende, styrkende og undergørende virkning
ikke mindst omkring Sct.Hansaften lokkede et stort antal
syge og svagelige mennesker til. Markedet voksede således
ikke ud af købstaden. Det var tværtimod markedet, der i vis
se tilfælde fostrede en købstad omkring sit udspring.3
I en vedholdende bestræbelse på at koncentrere al han
del og håndværk i byerne og skabe et købstadsmonopol be
gyndte man omkring 1500 møjsommeligt at flytte hvert en
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kelt marked ind til den nærmeste købstad. Samtidig udstedte
Christian II et forbud mod markedshandel i landsbyer, på
kirkegårde, herregårde, klostergårde og lignende. Markeds
handelen blev som følge heraf opdelt i to hovedgrupper. Den
ene gruppe omfattede krammarkedet, som foregik inde i
byen og bestod af handel med såvel fødevarer som håndværk.
Den anden gruppe drejede sig om den pladskrævende handel
med kreaturer, som typisk fandt sted udenfor byporten.
Krammarkederne udgjorde uundgåeligt en konkurrence
til købstædernes fastboende håndværkere og handlende, der
derfor så med alt andet end begejstring på markederne. Kri
tiske røster var hyppigt fremme med forslag til nedlæggelse
af markederne og i 1873 blev det besluttet endeligt at tage li
vet af dem med en tidshorisont på ni år. Efter 1882 eksistere
de således kun ganske få af de store markeder i stærkt redu
ceret form?
Hvad der virkelig overlevede ud over handelen med krea
turer, var imidlertid det forlystelsesliv, som var fulgt i kølvan
det på den mere seriøse del af markedet. Gøgl, udskænkning
og sjov i gaden havde en så vital kraft og attraktionsværdi at
det kunne fortsætte som en selvstændig enhed. Når markedet
kom til byen, var det tid til at more sig. Det var en alminde
lig betingelse ved indgåelsen af fæstemål, at der i kontrakten
var indføjet en passage om mindst at kunne holde fri på én
markedsdag om året.5 1 1800tallets begyndelse var det fortsat
handlen med varer, der dominerede krammarkederne, men
mod århundredets slutning endnu før forbudet mod marke
derne trådte i kraft, var gøgl og forlystelser blevet en afgø
rende del af markedslivet.

Gøglerne
Fra sit mere seriøse udspring med handel og håndværk som
de væsentlige omdrejningspunkter blev markedslivet nu en
ren folkefest. Det gennemgående og dominerende træk ved
de skriftlige kilder, som beskriver dette markedsliv er den
forvirrede “leben” overalt. Markedsorgel, lirekasse, sækkepi
be, harmonika, visesang og udråbere har blandet sig i en stø
jende og stemningsmættet kakofoni. Foran markedstelte
ne var opbygget en forhøjning, hvor kunstnerne lod sig se og
ledsaget af direktørens højrøstede lovprisninger og opfind
somme sprogbrug fremviste de enkelte smagsprøver på de-
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res kunnen i håb om at lokke publikum til at betale for at
se mere. Der er blevet spist, drukket tæt, leget og danset på

markedspladsen. Udskejelserne kunne være omfattende og
førte ofte til forargelse hos det bedre borgerskab, ikke mindst
når det drejede sig om de “kvindelige natsværmere”, som de
prostituerede med en poetisk omskrivning blev kaldt.
Gøglerne var som et farende folk et eksotisk og berygtet
folkefærd iblandet lyssky elementer. I historisk perspektiv
har gøgleren eksisteret helt fra oldtiden og i al den tid stået
på sidelinien i samfundet, som en person man betragtede

med en vis skepsis og mangel på tillid, men dog gerne lod sig
underholde af. Gøgleren blev på en gang opfattet som væ
rende udenfor den almindelige samfundsnorm og samtidig
som fri og i en vis forstand omgæret med en romantisk aura
som gøgler af Guds nåde.
Ofte var gøgleren en tusindkunstner, som mestrede mere
end én genre indenfor kategorien gøgl. Betegnelsen dækkede
bredt over en broget skare fra omrejsende pantomimikere,
over linedansere, jonglører, tryllekunstnere, akrobater og
ildslugere til stærke mænd og store kvinder. Også spil med
dukketeater hørte til gøglernes område. De agerende var her
lette at transportere fra den ene markedsplads til den næste,
nedpakket i en stor firkantet kasse, der med et par læderrem
me kunne spændes på ryggen som en rygsæk.

Mester Jakel teatret
Dukketeatrene henvendte sig med sin sarkastiske og ofte
tvetydige tone i lige så høj grad til de voksne som til børnene.
Spillet med handskedukker i Mester Jakel teatret kommer for
første gang til Danmark i 1790erne, hvor det slår igennem og
bliver populært på Dyrehavsbakken i Klampenborg. Skikken
kom til Danmark fra Tyskland med den tyske gøgler Egestorff, som siden blev afløst af danskeren Jørgen Qvist.6
Jakel er oprindeligt et plattysk navn og diminutiv for Jakob.
Den pukkelryggede dukke med de ringlende bjæller i sin nar
rehuen har sit udspring i en af de tidligste typer i den italien
ske improviserede maskekomedie commedia dell’arte. Figuren
hed Pulcinella. Han var tjener og karakteriseret ved både at
være bondesnu og grådig og samtidig en rigtig dummepeter.
Som handskedukke lever han den dag i dag i Italien og væk
ker med sin frækhed og charme fortsat både børns og voksnes
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begejstring, latter og tilråb, når han med skrættende stemme
forkynder sine løgnehistorier på højen Gianicolo i Rom.
Fra Italien blev figuren fælleseuropæisk gods med en ro
bust gennemslagskraft, der spillede på alment menneskelige
nykker og let genkendelige følelser. I Frankrig fik han navnet
Polichinelle, i England hed han Mr. Punch, i Tyskland blev
han kaldt Kasperl og i Danmark som sagt Mester Jakel. Uan
set navnene var figuren og dens kendetegn de samme. Især
de højrøstede pryglescener, hvor Mester Jakel fik tæsk med
en stok af sin galsindede kone, vakte jubel blandt publikum
ligegyldig hvilken national herkomst, der var tale om. Det
samme gjorde sig gældende, når han i fortvivlelse med en
række dunke drøn bankede sit træhoved ned i dukketeatrets
scenekant. Med slagordene “Kom og se - alle bør og skal le!”
annoncerede en plakat dukkeføreren C.F. Christiansens Me
ster Jakel forestillinger, der fandt sted i begyndelsen af 1900.7
Og det var netop det, der var den vigtigste pointe i Mester
Jakel teatret.

Bizarre mærkværdigheder
Forevisningstelte var et stærkt udbredt fænomen på mar
kederne. Her kunne man enten iagttage misfostre, kæmpe
kvinder, beskæggede kvinder, verdens største mand, kemiske
præparater eller panoramaer. Det absurde og sensationslystne
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verdensbillede stod i centrum. Mennesker, der fra naturens
side var udstyret med en deformitet eller abnormitet, kunne
frit - dog mod betaling - beskues af udforskende blikke.
Den personlige tragedie, der kunne ligge bag, blev ignoreret
til fordel for det nysgerrige begær efter gyset. Der var tale om
en tingsliggørelse af et menneske, som man her havde betalt
for at få lov til uhæmmet at stirre på.
Det kunne for eksempel være den behårede mand med en
hårvækst så kraftig på hoved, i ansigt og på krop, at han gik
under betegnelsen løvemennesket. Ved Set. Knuds marked i
1917 blev han fremvist med de manende ord som “manden
der skræmte Metusalem som barn”. I samme boldgade findes

manden med en så elastisk hud, at den kunne trækkes op
over og dække en del af hans ansigt. Udvækster på kroppen
hørte også under kategorien og en plakat reklamerer i 1803
for en mand med tre arme og en fod.8 Konceptet med frem
visning af menneskelige abnormiteter strækker sig tilbage til
middelalderen og dyrkes fortsat med begejstring i barokken.
Det eksisterer helt op i 1900tallet, indtil den sociale bevidst
hed og deraf følgende indignation over den menneskelige
degradering vågner og sætter en stopper for fænomenet.
Det var dog stadig fuldt ud socialt acceptabelt at interes
serer sig for deforme dyr. Det mest udbredte eksempel er
kalven med de to hoveder. En sådan har stort set ethvert
marked med respekt for sig selv kunnet mønstre. Den tid
ligere fyrbøder Søren Nielsen rejste landet tyndt med sin
udstoppede tohovede kalv bundet fast til bagagebæreren på
sin cykel. En dyrlægeattest garanterede at kalven havde været
levendefødt. Ved forevisningen var Søren Nielsen ikke blind
for at en stemningsskabende iscenesættelse omkring kalven
forøgede oplevelsen af det sete. Således strøede han halm
rundt i og omkring teltet og smurte sine træsko grundigt ind
i komøg.9
Fodkunstnere, som i kraft af deres mangel på arme, havde
lært sig at bruge fødderne i hændernes sted, optrådte med
deres kunnen til markedspublikums store beundring og for
undring. De befandt sig i en anden sfære end det misdanne
de individ og var genstand for applaus i stedet for væmmelse.
Ekstremt små eller høje mennesker tiltrak sig ligeledes fortsat
opmærksomhed ved markederne og det samme gjorde den
stærke mand. Han optrådte oftest under navnet Herkules og

Stylterne og stærkmandsprøven
bliverflittigt brugt afmuseets
gæster. Foto Knud Nielsen.
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jonglerede med legende lethed med tunge vægte og jernstæn
ger. I 1880 var verdens to stærkeste mænd Otto Kempf og
Emil Bossberg at finde på plakaten ved Set. Olufsmarkedet
i Århus, hvor sidstnævnte påberåbte sig at være i stand til at
hæve 100 kilo med én eneste finger. I samme genre befandt
kæmpekvinderne sig, der fik fremvist deres strømpebånd
udenfor teltet til belysning af omfanget af deres gigantiske
lår. Her var det igen de fysiske kræfter, som var i fokus. Ikke
mindst var det et berømt nummer at placere en planke over
den opulente barm og lade en herre balancerer på planken
som et bevis på kæmpekvindens udholdende styrke.
Det universelle ved denne form for underholdning er slå
ende. Til alle tider og i alle verdensdele har den menneskelige
nysgerrighed samlet sig om underholdningsværdien af det
ekstreme og bizarre, det man på en gang var tiltrukket og
frastødt af. En tendens, som ligger dybt i den menneskelige
natur og som kun en kulturel dyrkning og socialisering kan
tæmme og undertrykke.

Markedsorgel og lirekasse
Uanset hvilken type optræden, der var tale om, var det
selvsagt vigtigt at få publikum lokket til. Med musik kunne
man påkalde sig opmærksomhed og musikken var derfor en
ganske uundværlig del af det livfulde marked, hvad enten det
drejede sig om levende orkestre eller mekaniske instrumenter.
Det er uvist, hvornår gadeorglet blev konstrueret specielt
med henblik på markederne, men det er sandsynligvis sket
omkring 1870.10 1 miles omkreds og på lang afstand af den
egentlige markedsplads har man kunnet høre markedsorg
lets karakteristisk gennemtrængende, men også muntre og
iørefaldende musik, der med insisterende styrke har været
fremherskende i markedsvirvarets mangeartede tonebillede.
Markedsorglet tilstræbte med succes at lyde som et stort og
rigt orkestreret flermands orkester og repertoiret bestod ofte
af marcher og militærmusik. I sin spektakulære fremtræden
- ofte udsmykket med fantasifulde bemalinger og fint ud
skårne figurer med bevægelige arme og hoved - har markeds
orglet tiltrukket en skare af beundrende tilskuere.
Noget mere simpel og uanseelig i sin form har lirekassen
været. Skønt lillebror til markedsorglet er lirekassen dog i sin
oprindelse ældre. Dens eksistens som bærbar drejelire kendes
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tilbage fra 1700tallet, mens lirekassen, som transporteres på
hjul, bliver et udbredt fænomen i 1800tallets begyndelse.
Lirekasserne var nemme at komme rundt med og de spillede
derfor både i baggårdene, på gaderne og ved markeder.
Såvel lirekasse som markedsorgel er i den basale teknik
udsprunget af det antikke vandorgel. Begge fungerer de ved
hjælp af luft, der presses gennem piberne og frembringer lyd
i forskellige tonarter. Tonerne formes takket være en stiftval
se eller en kartonrulle med huller, som luften slippes igen
nem. Valse og lufttilførsel styres med et håndsving. For mar
kedsorglets vedkommende var der tale om et håndsving
fastgjort til et stort og tungt støbejernshjul, der krævede gode
armkræfter. Siden blev arbejdet lettet betydeligt med damp
maskinen som drivkraft og i 1900tallet overtog elektriciteten.
Hvor markedsorglet hørte festdagene til, hænger brugen af
lirekassen sammen med mere nedslående begivenheder. Ofte
var det nemlig invalider og meget tit krigsinvalider, der som
en form for pension og beskedent levebrød, drog rundt med
lirekassen. Dette gjorde sig især gældende efter de slesvigske

Den Gamle Bys markedsorgel
bygget afFritz Wrede i Hanno
ver omkring år 1900.
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krige i 1848 og 1864 og efter 1. og 2. verdenskrig. Først så
sent som i midten af 1900tallet tabte lirekassen sin betyd
ning som invalidepension.
I kampen om at tildrage sig publikums opmærksomhed
og medlidenhed gjaldt alle kneb og det i en sådan grad, at
der i 1909 blev udstedt forbud mod at bære krigsmedaljer,

hvis man slet ikke havde været med i nogen krig, mod at
bære en afholdenhedsnål uden at være medlem af en afhol
denhedsforening og mod at opstille hjertegribende billeder
på lirekassens låg af en stor og sulten børneflok, som slet ikke
var lirekassemandens børn.11
Det repertoire lirekasserne spillede varierede fra kendte
fædrelandssange og iørefaldende slagere til gudelige sange og
skillingsviser. Det var derfor ikke ualmindeligt, at melodier

ne blev ledsaget af lirekassemandens mere eller måske snarere
mindre melodiøse sang, ikke mindst når det drejede sig om
en skillingsvise, hvor ordenes fortælling var af afgørende
betydning.

Skillingsviser
Skillingsviserne beskæftigede sig især med dramatiske skil
dringer, som blev fremført i uendeligt mange vers og med en
tydelig sympa- eller antipati for det involverede persongal
leri. Emnet kunne være en historisk begivenhed, men var
ofte af aktuel karakter med en vis nyhedsværdi - en form
for sensationspresse. Ulykkelig kærlighed og voldsom død
hørte til blandt yndlingsemnerne. Allerede i den manende
titel afslørede temaet sig, for eksempel “Damen, der skød paa
Doktoren i Læderstræde”, “De to elskendes Død i Bølgerne”
eller “En yderst griinagtig Vise om de nye Velocipeder eller
som de kaldes Veltepeter”.
Det var en oplagt begivenhed at foredrage skillingsviserne
på markedsdagene, hvor et stort, veloplagt og købelystent
publikum var forsamlet. Ofte blev sangen ledsaget af en pæ
dagogisk tavle illustreret i bedste tegneseriestil til belysning
af historiens udvikling. Med en pegepind og en passende
dramatisk gestik og mimik kunne visesangeren markere for
tællingens gang for tilskuerne. Samtidig blev visen faldbudt
i en trykt udgave i oktavformat og eventuelt smykket med
et træsnit. For trykkerierne gav det gode penge at mang
foldiggøre de populære viser. Forfatterne var for det meste
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anonyme og melodien fællesgods som en velkendt og ofte
benyttet slager.
Skillingsviser kendes som fænomen helt tilbage fra begyn
delsen af 1500tallet, men betegnelsen skillingsvise opstår
dog først i slutningen af 1700tallet i forbindelse med, at de
små tryksager blev solgt til en pris af én skilling. Kort efter
skiftet til 1900tallet døde interessen for skillingsvisen imid
lertid ud og den svandt hurtigt bort fra gaderne og marke
derne.

Luftgynger og svingkarruseller
Ethvert marked med respekt for sig selv havde luftgynger og
karruseller. Gennem flere hundrede år har karrusellen været
usvækket i sin popularitet på trods af, hvordan samfundet i
øvrigt udviklede sig og hvilke tekniske fremskridt og opfin
delser, der blev gjort. Den simple nydelse og glæde ved en
svingtur i karrusellen eller en tur i luftgyngen kan stadig få
såvel børn som voksne til at bryde ud i fornøjet jubel.
Svingkarrusellen er en gammel opfindelse. I Europa vinder
karrusellen frem i slutningen af 1600tallet, hvor den dog i
begyndelsen udelukkende er et fænomen til morskab og un
derholdning for konger og fyrster i slotsparkerne. Således lod
den senere Frederik IV rejse en karrusel på Frederiksberg i
1695 i forbindelse med festlighederne i anledning af hans far
kong Christian Vs fødselsdag.12 Senere blev karrusellen også i
høj grad en fornøjelse for den bredere del af befolkningen.
De første karruseller blev drevet ved hjælp af håndkraft og

Det er altid sjovt atfå sig en
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et tandhjulssystem eller de blev trukket af én eller to smukt
pyntede heste. Var der tale om store og tunge karruseller, var
drivkraften en dampmaskine.

En del af oplevelsen ved at køre i karrusel var den rigt
udskårne og fantasifuldt pyntede udsmykning med perler og
kulørte lys suppleret af orgeltoner fra et mekanisk musikin
strument. For hvad enten det drejede sig om en svingkarrusel
eller om den i sin konstruktion mere enkle luftgynge blev
oplevelsen understreget af en lystig harmonika, et fuldtonen
de markedsorgel eller lignende folkelige instrumenter.
Luftgyngen er væsentligt yngre end karrusellen og den
kom i Danmark frem omkring 1890. Det er en enkel forly
stelse, hvor fire, otte eller ti både findes ophængt i et stativ.
Ved hjælp af et betragteligt skub sættes bådene i bevægelse
og det er herefter op til de gyngende at holde båden i stadig
bevægelse.

Den Gamle Bys festplads
Den Gamle By belyser også den del af købstadens liv, som
omhandler marked og gøgl. Museets markedsplads skal
forestille at stamme fra tiden omkring 1910 og den blev
grundlagt i sommeren 2002 på det grønne fritliggende areal
ved stampemøllen omme bag apotekerbygningen. At kalde
området for et marked kan dog virke misvisende, idet der
ikke er tale om et krammarked med boder og handel, men
tværtimod om den forlystelsesplads, som blev krammarke
dets afløser og viderefører.
Det rette lydbillede leveres af Den Gamle Bys markeds
orgel, som museet erhvervede ved en auktion i august 2001.
Den voluminøse barokstil, som svingkarrusellerne henfaldt
til, går igen i markedsorglet. Guldbelagte rosetter og rocailler snor sig alle vegne. Midt på orglet står en alvorlig her
rer iklædt 1700tals dragt og med en vis lighed med Mozart.
I sin højre hånd hæver han dirigentstaven, som kan bevæge
sig op og ned, når musikken spiller og i den venstre holder
han en rulle nodepapirer.
Orglet stammer fra omkring 1900 og er bygget af Fritz
Wrede i Hannover. Det kom til Danmark, nærmere betegnet
til Ulfborg i Vestjylland, da Rahbeks Tivoli erhvervede mar
kedsorglet i 1922. Gennem tre generationer drog familien
Rahbek fra marked til marked med deres orgel, indtil det
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Den Gamle Bys festplads på
en sommerdag. Luftgyngerne
er i gang og karrusellen skal til
at starte, mens markedsorglet
spiller og giver stemning til hele
sceneriet.

endte i Den Gamle By, hvor det nu frembringer den rette
stemning af gøgl og fest.
Ved siden af markedsorglet står et stativ med fire luftgyn
ger opstillet og foran orglet drejer en lille svingkarrusel for
mindre børn rundt. Karrusellen stammer fra begyndelsen af
1900tallet og skønt den i dag drives ved hjælp af elektricitet,
er den oprindeligt blevet aktiveret takket være et håndsving.
Gøgleren Harry Christensen fra Randers - også kaldet Lille
Harry - rejste fra midten af 1950erne rundt med karrusel
len, som han blandt andet stillede op i varehusene for at
kunne give børnene en tur, når han ved juletid optrådte som
julemand.
De lidt større børn kan prøve kræfter med Den Gamle
Bys stærkmandsprøve. Gammeldags legeredskaber som styl
ter og ringspil udgør yderligere en del af forlystelsespladsens
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tilbud. Når man har oplevet en flok stilfuldt påklædte japa

Når man er lille, kan en tur i
luftgyngerne godt vare en stor
udfordring Foto Knud Nielsen.

nere med pæne jakkesæt og slips, blive som fnisende og le
ende børn på ny i forsøget på at stå på stylter, er man ikke et
øjeblik i tvivl om forlystelsespladsens berettigelse og vigtige
funktion. Her er det tilladt at slå sig løs, at slippe hæmnin
gerne og de pæne manerer. For børnene er det ligeledes en
velkommen pause og en mulighed for at bruge noget energi
under museumsbesøget eller efter en måske lang transport
frem til museet. Der er derfor planer om at udbygge Den
Gamle Bys gøglermarked med endnu flere aktiviteter i de
kommende år.
Verden vil ikke kun bedrages. Den vil også underholdes og
morer sig. De gamle købstadsmarkeder imødeså dette behov
til fulde. I dag er der kun ganske få og sporadiske reminiscen
ser af markedspladsens oprindelige fortættede stemning og
livfuldhed tilbage. De markeder, der fortsat afholdes, ligger i
forlængelse af den oprindelige tradition, men ofte har de mi
stet gnisten og det fanden-i-voldske gøglersind, hvor fantasi
og drilleri sad i højsædet. Derfor er det vigtigt, at forlystel
sespladsen som et kulturhistorisk fænomen nu indgår i Den
Gamle Bys Levende Museum. Her kan både børn og voksne
more sig ved hjælp af ganske enkle midler og de voksne kan
blive som børn på ny og mærke, hvordan livet tilsmiler den,
der har bevaret evnen til at lege.

Noter
1 Otto Kruger, Blandt gøgl og mennesker. En gøglers erindringer, Kol
ding u.a., side 75.
2 Samme sted, side 25.
3 Erik Kjersgaard, Markedsplads og markedsorganisation i middelalder
og nyere tid, Den Gamle Bys årbog 1983, side 27-28.
4 Samme sted, side 42.
5 Niels Oxenvad, Marked og Torv, Dagligliv i Danmark i det nittende og
tyvende århundrede, bind 1, København 1963, side 398.
6 Jon Vedel, Gøgler af Guds nåde. Teltholdere og tivolifolk i Danmark,
København 1992, side 54.
7 Samme sted, side 56.
8 Samme sted, side 23-31.
9 Samme sted, side 26-27.
10 Eric V. Cockayne, The Fairground Organ. Its music, mechanism and
history, London 1974, side 175.
11 Vedel, side 159.
12 Samme sted, side 151.
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Et købstadslandbrug i Mariager
Af Trine Locht Elkjær

Der blev drevet landbrug i alle de gamle danske købstæder,
men de fleste steder ophørte landbrugsdriften i begyndelsen af
1900tallet. Anderledes var det i Mariager, hvor avlsbrug og hus
dyrhold kunne opleves helt op i 1960erne. Museumsinspektør,
cand.mag. Trine Locht Elkjærfremlægger nogle afresultaterne af
et forskningsprojekt om købstadslandbruget i Mariager, som Den
Gamle By har gennemført i samarbejde med Mariager Museum.

Bugges gård
Køerne stod i stalden med næsen mod de gammeldags vinduer.
Og det skete jo, at koen hun trykkede lidtfor hårdt, og så gik
ruden i stykker, og så køerne, de sagde sommetider møøh ud af
de her huller, de lavede i vinduerne, og på den modsatte side af
gaden, der var et hotel, der var værelser, og der boede køben
havnerne om sommeren, og de kiggede ud, og de syntes, det var
landlig idyl, at der var landbrug lige op afhotellet.1

Sådan fortæller forhenværende landmand Henry Bugge
Laursen i lettere omskrevet form om husdyrholdet i købsta
den Mariager, og det er ikke kun Henry Bugge Laursen, der
mindes koernes turistmæssige værdi. Også ejeren af hotellet
over for gården værdsatte idyllen, når køerne blev trukket
gennem gaderne.2
Bugges gård ligger den dag i dag på hjørnet af Østerga
de og Havnegade midt i Mariager. Den blev oprindelig kaldt
Linds gård efter købmand Jens Lind, som ejede den i det
meste af 1700tallet.3 1 1800tallet havde gården skiftende eje
re, indtil vognmand og avlsbruger Anders Bugge overtog den
i 1897, hvorefter den blev kaldt Bugges gård.4 Ved Anders
Bugges køb af gården var der restauration i en del af bygnin
gen, men det ophørte, da han i stedet begyndte at leje loka
lerne ud til købmandsforretning.5 Anders Bugge selv beskæf
tigede sig med vognmandskørsel og avlsbrug.
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Avlsbruget
Avlsbrugerne i de gamle danske købstæder havde meget sjæl

dent landbrug som hovederhverv. Oftest var der tale om køb
mænd og vognmænd, der havde landbruget som bibeskæfti
gelse. Bibeskæftigelsen kunne dog - især i de små købstæder
- være den, der gav mad på bordet i trange tider.

Høstvogn ved Bugges gård i
1930erne. Foto udlånt afHenry
Bugge Laursen.

Landbruget blev drevet fra købmandsgårdene inde i byen.
Det var en simpel nødvendighed i fællesskabets tid, hvor
avlsbrugernes lodder lige som på landet lå flettet ind i hinan
den på bymarken og umuliggjorde bygninger på jorderne,
og det fortsatte længe efter fællesskabets ophævelse.
Efter Anders Bugges død i 19106 videreførte hans ældste
søn, Niels Bugge, landbruget som bestyrer for sin mor.7 Ved
Niels Bugges død i 19268 overtog hans bror Christian Bugge
driften, samtidig med at han drev vognmandsforretningen
videre efter sin far. Den tredje søn, Aksel Bugge, drev køb
mandsforretning i gården.9 1 1946 overtog Christian Bugge
gården efter sin mor. På det tidspunkt omfattede gårdens
jorder både ejendomsjorder, der var blevet udskiftet af dyrk
ningsfællesskabet før 1810, og en del af købstadens gamle
fællesjorder, som var blevet udskiftet til grundene i byen i
1850.'°
Købstædernes fællesjord blev oprindelig anvendt til græs
ning, men blev i løbet af 1700 og 1800tallet ofte udskiftet
til gårdene i byen med henblik på opdyrkning, for det meste
imod en årlig afgift til kæmnerkassen. En del af købstæder-
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nes fællesjord var såkaldt embedsjord, som henlå til et
bestemt offentligt embede og var en del af den pågældende
embedsmands løn.
Buggefamiliens jorder var fordelt på 10 tønder land i
Østermarken, der er det nuværende Oxendalen, 10 tønder
land i det såkaldte sorte sogn cirka tre kilometer fra bygræn
sen samt omkring 4 tønder land i Maren Finns dal.11 Jorden i
Maren Finns dal lå hen til græsning, mens man dyrkede for
skellige afgrøder på jorderne i Østermarken og det sorte sogn.

Husdyrholdet
Foruden et par heste, svin og fjerkræ havde familien Bugge
6-7 køer og 12-13 stykker ungkvæg, som blev trukket på
græs af Christian Bugge eller en konfirmeret dreng, som var
ansat på gården. Alt det øvrige arbejde klarede Christian
Bugge og hans kone Edel selv. De fik dog efterhånden både
en høstmaskine og en malkemaskine til at lette arbejdet,
men ingen traktor. Landbruget blev drevet med hestekraft til
det sidste.12
Det var ikke kun avlsbrugerne, der havde husdyr i de
gamle danske købstæder. Det havde praktisk talt alle byens
indbyggere. I 1837 omfattede husdyrholdet i Mariager 32
heste, 111 køer, 6 stude og tyre, 1 styk ungkvæg, 25 svin
og grise, 204 får og lam og 4 bistader foruden fjerkræet.13
Husdyrholdet sikrede mælkeforsyningen og en vis grad af
selvforsyning med andre fødevarer. Hver morgen, middag og

Køer på gaden. Christian Bugge
driver køerne hjem til stalden i
1943. Billedet viser, at han har
taget cyklen ud til Østermarken,
hvor dyrene græssede. Proces
sionen befinder sig på hjørnet af
Østergade og Havnegade med
Bugges gård midt i billedet og et
hjørne afhotellet til højre. Foto
udlånt afHenry Bugge Laursen.
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aften blev kvæget drevet til og fra græsning på den udyrkede
del af markjorderne af byens hyrde.
I 1962 var det endnu tilladt at drive kreaturer gennem
gaderne på visse betingelser,14 men få år senere blev det
forbudt. I 1965 var familien Bugges kreaturhold stort set
afviklet, der var kun en enkelt kvie tilbage, som skulle sæl
ges samme efterår. Svineholdet fortsatte lidt endnu, men
var afhængigt af foder fra kreaturholdet, så det varede ikke
længe, før det også blev afviklet.15 Svinebesætningen bestod
i oktober 1965 af fire søer og 27 grise, desuden hørte der fire
ænder til bedriften.

I virkeligheden havde svinehold været forbudt siden 1953,
og kreaturhold krævede den lokale sundhedskommissions
tilladelse. Kredslægen, der også var Christian Bugges nabo,
sad i kommissionen, men det sikrede ikke lovlige forhold i
Mariager. Først da Indenrigsministeriet nedsatte en såkaldt
Hygiejnekommission 30. juni 1964 til at underkaste hele sy
stemet med sundhedskommissioner en kritisk undersøgelse,
kom der skred i tingene.16
Christian Bugge fik et år til at skille sig af med kvien og
svinene, da kommissionen hverken godkendte kostalden eller
svinestien, men byrådet var ikke enig med sundhedskom
missionen om sagen. Efter at den både havde været omkring
Indenrigsministeriet og Sundhedsstyrelsen uden at få opbak
ning, blev svineholdet i gården dog opgivet.17
Til gården hørte også to jyske heste, som Christian Bugge
brugte til vognmandskørslen. Dem skilte familien Bugge sig
af med et års tid efter køerne.18 Vognmandskørslen for pas
sagerer blev indstillet før 2. verdenskrig, mens godskørslen
med hestevogn fortsatte efter krigen indtil 1966. Dog gjorde
konkurrencen fra bilerne, at der ikke var meget at lave de
sidste år!

Afviklingen
I 1966 begyndte Christian Bugge og hans kone Edel at
sælge jorden fra.19 Samme år endte Mariagers tilværelse som
købstad, da købstadskommunen blev sammenlagt med
landkommunerne Hem-Sem, Mariager Landsogn og Vester
Tørslev-Svenstrup til Mariager landkommune.20
Købmandsforretningen i gården fortsatte til 1975 under
Aksel Bugges kone, Johanne Bugges, ledelse.21
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Den 3. maj 1983 blev Bugges gård vederlagsfrit overtaget

af Mariager Kommune, mod at ejeren, Edel Bugge, fik lov at
blive boende på gården resten aflivet.22 1 1984 var restaure
ringen af gården færdig, stuehuset var blevet gennemrestaureret, mens de øvrige længer var revet ned og afløst af tre
nye. Bugges gård var blevet omskabt til ældreboliger.23
Af gårdens tidligere jorder er kun Østermarken bebygget
i dag, men der er planer om at bebygge Maren Finns dal.
Jorden i det sorte sogn er ikke bebygget, men dyrkes stadig
- dog ikke fra Mariager.
Bugges gård var den sidste købmandsgård i Mariager
- måske i alle Danmarks købstæder - med landbrug til
knyttet.24
Noter
1 Interview med Henry Bugge Laursen, 24. april 2002.
2 Aarhuus Stiftstidende, 24. oktober 1965.
3 Hans Kaald Johansen, En gade i Mariager, Østergade, 1988, side 41.
4 Realregistre 1860-1917, SI 404-405, B49-SP 22, Adkomster til mat nr
78.
5 Interview med Edel Bugge og Henry Bugge Laursen, 17. december
2002.
6 Kirkegården i Mariager.
7 Interview med Henry Bugge Laursen, 24. april 2002.
8 Kirkegården i Mariager.
9 Interview med Henry Bugge Laursen, 24. april 2002.
10 Realregistre 1917-1955, Si 405, B49-SP 23 Bygrunde mat 1-80,
Adkomster til mat nr 78; Kort over Mariager købstads fællesjorder,
reviderede og omboniterede 1871 og 1872, K 518-16, Landsarkivet for
Nørrejylland.
11 Interview med Edel Bugge og Henry Bugge Laursen, 17. december
2002; Ifølge en artikel i Aarhuus Stiftstidende hørte der i 1965 10 tdr
land markjord og 3-4 tdr eng til gården uden for bygrænsen. Desuden
var der omkring gården et tilliggende på en halv tønde land, Aarhus
Stiftstidende, 24. oktober 1965.
12 Interview med Henry Bugge Laursen, 24. april 2002.
13 http://www.dengamleby.dk/cgi-files/landbruget/landbruget.asp .
14 Politivedtægt 2. juli 1962, §11.
15 Interview med Edel Bugge, 17. december 2002.
16 Jens Engberg, Det heles vel, 1999, side 108.
17 Aarhuus Stiftstidende, 24. oktober 1965.
18 Interview med Edel Bugge, 17. december 2002.
19 Interview med Henry Bugge Laursen, 24. april 2002.
20 Registrant over købstædernes arkiver, Landsarkivet for Nørrejylland.
21 Amtsavisen Randers, 22. april 1983.
22 Amtsavisen Randers, 3. maj 1983.
23 Amtsavisen Djursland, 13. august 1994.
24 Aarhuus Stiftstidende, 24. oktober 1965.

Bugges gård i dag set fra gårds
pladsen. Stuehuset med bindings
værkskonstruktionen er det oprin
delige, imens de to staldlænger
er afløst afnybyggeri. Indgangen
til Edel Bugges lejlighed ses til
venstre i billedet.

Den moderne
byplanlægnings fødsel
Af JePPe Norskov

Den Gamle By sætter nu fokus på de nye bykulturer, der opstod
fra sidste del af 180 Oårene frem til 1930erne. Museet har i den
anledning bedt ph.d.-studerende ved Dansk Center for Byhistorie, cand.mag. Jeppe Norskov præsentere sit projekt om den
moderne byplanlægnings fødsel.

Den eksisterende lovgivning
I Danmark blev der først vedtaget en byplanlov i 1925,
hvilket var relativt sent i forhold til vores nabolande. Sverige
fik således en byplanlov i 1879, mens Holland og England
fik en i henholdsvis 1901 og 1909. Uden eksistensen af en
byplanlov, måtte købstadskommunerne i Danmark benytte
sig af andre styringsmidler, da man fra offentlig side i tiden
omkring 1900 begyndte at fatte interesse for og erkende by
planlægningens nødvendighed.
Siden slutningen af 1850erne havde der dog eksisteret et
sæt bygningslove, der hver især var gældende for København
og købstæderne. Dette gav hovedstaden og købstadskommu
nerne en mulighed for at øve en vis indflydelse på kommende
gadeudlæg, men i henhold til loven var de dog på ingen måde
givet ret til at udarbejde gadeplaner, som de private grund
ejere skulle følge. Kommunernes opgave var at godkende, at
planlagte gader og veje tog hensyn til det allerede eksisterende
gadenet, og at de havde en hensigtsmæssig retning ud til of
fentlig vej. Initiativet ved anlæg af gader og veje var derfor i
vid udstrækning overladt til de private grundejere. Bygnings
lovene blev derfor på intet tidspunkt udgangspunkt for dan
nelsen af en egentlig planlæggende forvaltning, og de fik hel
ler ikke nogen videre betydning i byplanmæssig henseende.
Udgangspunktet for vedtagelsen af lovene var heller ikke så
meget et forsøg på at planlægge og regulere byernes vækst, men
derimod et ønske om at mindske brandrisikoen samt at forbed
re de ringe bolig- og sundhedsforhold, der eksisterede i byerne.
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Den kreative stadsingeniør
Kommunernes ringe muligheder for at planlægge de frem
tidige udvidelser af byerne blev i tiden efter 1850 pointeret
af både politikere og lokale embedsmænd. Blandt disse var
Charles Ambt, der var stadsingeniør i København fra 1886
til 1902. I “Den Tekniske Forenings Tidsskrift” påpegede
han i to artikler fra henholdsvis 1881 og 1888 nødvendig
heden af at få vedtaget en byplanlov. Problemet med såvel
Ambts som de øvrige fremsatte forslag var imidlertid, at de
lagde op til lovændringer, der greb ind i den private ejen
domsret. Sådanne forslag var det svært at få bred politisk
opbakning til på et tidspunkt, hvor liberalismen dominerede
tidens tankegang, og respekten for den private ejendomsret
netop var en mærkesag for mange politikere.
Ambt havde imidlertid erkendt behovet for en planlæg
gende forvaltning, men da han ikke direkte havde hjemmel
i lovgivningen til at udarbejde og realisere større byplaner,
anvendte han andre metoder.

Badstuegade / Århus omkring
1900 er en afde ældst beva
rede gader i Århus og er et godt
eksempel på hvorledes en typisk
middelaldergade tog sig ud. Ga
der som denne er i dag med til at
give Århus charme og identitet,
men i mange byer er de desværre
forsvundet som offer for gadegen
nembrud, trafikreguleringer og
byfornyelsesprojekter.
Foto Lokalhistorisk Samling,
Århus.

Den aktive jordpolitik og servitutstyring
Københavns Kommune havde i begyndelse af 1800tallet fra
solgt nogle større jordtilliggender, der lå hen som landbrugs
arealer. Ved salget var det tænkt, at arealerne fortsat skulle
anvendes til landbrugsdrift, hvorfor man havde fået indført
nogle servitutter, der sagde, at i tilfælde af at byggeri skulle
opføres herpå, da skulle kommunens samtykke indhentes.
Arealerne fik en såkaldt rød signatur, hvorefter ingen skæn
kede dem en tanke de næste hundrede år.1
Først i midten af 1890erne blev de hevet frem igen. Da var
byen vokset så meget, at det for de private grundejere var ble
vet en god forretning at udstykke arealerne til byggegrunde.
Med servitutterne i hånden fik Ambt imidlertid gennemført,
at der skulle udarbejdes en plan for alle de arealer, der havde
fået påført den røde signatur. For yderligere at lette gennem
førelsen af planlægningen opkøbte og eksproprierede kom
munen desuden en mængde jordstykker fra en række private
grundejere.2
Ambts formål med anvendelsen af servitutterne var at
skabe en mere åben og luftig bebyggelse til forskel fra tidli
gere tiders kompakte og rodede byggeri. Uden eksistensen af
en egentlig byplanlov lykkedes det ham sammen med de øv

Charles Ambt, stadsingeniør i
København 1886-1902, var en
pioner inden for den moderne
byplanlægning i Danmark. I
sin egenskab afstadsingeniør
i København var han på flere
studierejser i udlandet, hvor han
blev kraftigt inspireret aføstrig
ske og tyske planlæggere.
Foto Det Kgl. Bibliotek, Køben
havn.

rige medarbejdere på stadsarkitektens kontor at skabe nogle
ordnede og attraktive forstadsbebyggelser sammenlignet med
det kaotiske byggeri, der prægede de ældre forstæder.
Købstadskommunerne kunne dog også opnå indflydelse
på bybebyggelsen, ved at lade udarbejde byplaner for kom
munalt ejede jorder. Sådanne områder tilhørte typisk byen
fra gammel tid. Det forudsatte dog, at den enkelte kommune
både ejede jorder i umiddelbar nærhed af bygrunden, det vil
sige den del af byen som var bebygget, samt at disse lå pla
ceret i et område, hvor det var attraktivt at lade nye boliger
eller ny industri opføre.
Endelig var det en mulighed for købstadskommunerne at
opkøbe et stort samlet areal fra de private grundejere, lade
en plan udarbejde herfor, og efterfølgende byggemodne og
videresælge jorden i mindre parceller. Herved kunne de oven
i købet indkassere en økonomisk gevinst. For at det kunne
lade sig gøre, skulle den enkelte kommune dog kunne rejse
de nødvendige økonomiske midler til et jordopkøb. Det
største problem var, at der var en udbredt modstand mod, at
man fra det offentliges side førte en sådan aktiv jordpolitik.
Først fra midten af 1890erne findes der eksempler på, at det i
kommunalt regi har været muligt at samle politisk flertal for
et større opkøb af jord.

Købet af Marselisborg
Ønsket om, at man fra offentlig side skulle regulere byens
fremtidige vækst for derigennem at skabe en ordnet og at
traktiv by, kom også til udtryk i Århus. Her havde man ikke
den samme mulighed for at styre de kommende udvidelser af
byen via servitutter som i København. I stedet lykkedes det

i 1896 at skaffe politisk flertal i byrådet for, at kommunen
skulle opkøbe et større område syd for byen i form af Marse
lisborg gods. Årsagen til købet var, at byens vækst mod syd
havde nået grænsen til Viby sognekommune. Århus Kom
mune havde stået i en lignende situation i 1874, hvor man
havde ladet en del af Viby sognekommune indlemme, men
det indlemmede areal var nu stort set fuldt udbygget.
Ved bebyggelsen af de nyerhvervede jorder, ønskede man
ikke at lade tilfældighedernes spil råde. Derfor nedsatte man
allerede kort tid efter købet Udvalget for Marselisborg Jorder,
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der hurtigt gik i gang med at undersøge mulighederne for at
lade en bebyggelsesplan udarbejde for de nyerhvervede arealer.
I første omgang satte man byens stadsingeniør, Oscar Jør
gensen, på sagen. Jørgensens planforslag delte dog byrådet i
to, da nogle mente, at Jørgensens plan hurtigst muligt skulle
realiseres, så ... “Kommunen kan faa nogle af de penge ind,

den har givet ud ved Kjøbet af Marselisborg”. Andre derimod
var ikke tilfredse med resultatet af hans arbejde, og ønskede
“... en overlegen bedømmelse af disse planer - en bedøm
melse af Mænd, der ere vor Stadsingeniør overlegen’.’3
Sagen er et meget godt udtryk for, hvorledes byplanlæg
ning nu var blevet noget, der optog både politikere og
embedsmænd. Hidtil var den fremtidige udformning ikke
blevet debatteret offentligt, da byplanlægning var noget, som
var blevet udøvet under hensyntagen til repræsentative og
militære formål. Det var det ikke længere. Nu var målet at
skabe en smuk og sammenhængende by for fremtiden, og i

Ambts og Kampmanns byplan
over Marselisborg Jorder, 1898.
Byplanen var omfattende, og
man regnede med, at det ville
tage 30-40 år, før området var
fuldt udbygget. Planen fik stor
ros i offentligheden, men desværre
var der store dele afplanen, der
aldrig blev realiseret. Hvad
der blev gennemført var den let
buede Hans Brogesgade, Tietgens
Plads, Dalgas Avenue og dele
afIngerslevs Boulevard, mens
Marselis Boulevard og Ringgade
kun i nogen grad blev anlagt i
overensstemmelse med planen.
Stadsingeniørens kortsamling,
Erhvervsarkivet, Århus.

»ut II ir run u MlfiiciHiiiuHtt

Udsnit afAmbts og Kampmanns
byplan over Marselisborg Jorder.
Torvet (B) og smykkepladsen
(H) var tænkt anlagt mellem
Ingerslevs Boulevard (til højre) og
Dalgas Avenue (nederst). Smyk
kepladsen var tænkt indrammet
afoffentlige bygninger, der skulle
give pladsen et monumentalt
tilsnit, mens der på torvet skulle
opføres torvehaller efter sydlandsk
forbillede. De to pladser blev al
lerede i 1899 opgivet og er i dag
udlagt til boldbaner.
Stadsingeniørens kortsamling,
Erhvervsarkivet, Århus.

debatterne i byrådet blev såvel den æstetiske udformning af
det nyerhvervede område syd for byen, de infrastruktureile
anlæg som forbedringer af den offentlige hygiejne diskute
ret. En lignende diskussion udspandt sig i forbindelse med
sløjfningen af voldarealerne i København, hvor hovedstaden
fik en række grønne områder omkring den gamle bykerne.
Anlæggelsen blev netop begrundet med et ønske om at for
skønne byen samt med hensynet til den offentlige hygiejne
og folkesundheden.4

Ambts og Kampmanns byplaner
Enden på diskussionen i byrådet blev, at man kontaktede
Jørgensens kollega i København, Charles Ambt, og den Kgl.
Bygningsinspektør for Nørrejylland, Hack Kampmann, for
at lade dem vurdere stadsingeniørens planer. De to havde
dog så mange indvendinger mod Jørgensens plan, at de i ste
det lod et helt nyt forslag til en byplan udarbejde.
Den plan som Ambt og Kampmann præsenterede var kraf
tigt inspireret af østrigeren Camillo Sitte og tyskeren Joseph
Stübben, der stod som repræsentanter for byplanbevægelsen
“Der Städtebau”. Stådtebaubevægelsen var opstået som en
reaktion mod de omfattende byreguleringer i Paris og Wien
i anden halvdel af 1800tallet, og vendte sig specielt mod den
monotoni i de retvinklede gadesystemer og den målbevidste
symmetri, som de repræsenterede. Stådtebaubevægelsen opstil
lede i stedet et alternativ, hvor man blandt andet var kraftigt
inspireret af middelalderens og renæssancens bystrukturer og
søgte at overføre principperne herfra til den moderne planlæg
ning. I modsætning til de symmetriske og regelmæssige gade
perspektiver og den stive monumentalitet, der lå over boulevar
derne i Paris og Wien, ønskede man i Stådtebaubevægelsen et

mere uformelt samspil mellem funktion og bygninger, stem
ningsfulde og indbydende gadeperspektiver med asymmetriske
pladsdannelser og knækkede og krumme gadeforløb.5
Flere af disse ideer går igen i Ambts og Kampmanns plan,
der her er gengivet. Som det fremgår, har de foreslåede gade
forløb fået flere forskellige udformninger. Nogle havde et tra
ditionelt snorligt og ret forløb, andre - som for eksempel Hans
Broges Gade - havde fået en svag krumning, mens en tredje
type som Dalgas Avenue var udformet som en tragt for at un
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derstrege dens smukke udsigtslinie. Alt i alt gav gadernes for
løb i planen nogle smukke perspektivlinier, når man bevægede
sig igennem dem. Endvidere forslog Ambt og Kampmann,
at man i kunstnerisk henseende tilstræbte mere originalitet
og uensartethed i de enkelte bygningers facader, for derved at
opnå et bedre samspil mellem gaderum og bygninger.
Kvarteret omkring Ingerslevs Boulevard skulle give hele
området luft, og i umiddelbar nærhed heraf var der udlagt
to irregulære pladser, der var forbundet via en smal passage.
Den sydlige af disse pladser var tænkt anvendt som torve
plads, mens den nordlige skulle fungere som områdets smyk
keplads, hvilket skal forstås således, at man her havde tænkt
sig, at der skulle opføres et større byggeri af høj arkitektonisk
kvalitet i form af eksempelvis en skole, bank, kirke eller lig
nende. Samtidig med at Ingerslevs Boulevard, de to pladser
og Dalgas Avenue skulle give luft i kvarteret, må man ikke
undervurdere deres funktion som promenader. Her var det
meningen, at den moderne byboer kunne få opfyldt sit be
hov for at spadsere, konversere, se og blive set, hvilket ikke
var en mulighed, som byens gader kunne udfylde, da de var
overfyldte og støjende.

Luft og parker
Ambt og Kampmann ønskede i planen at tage hensyn til
områdets topografiske og landskabsmæssige forhold, idet de
ville udnytte de muligheder, “... der forelaa med Hensyn
til at værne om smukke Udsigter, skabe Rekreationssteder,
Beplantninger, Parkanlæg og lignende’.’6
Parkanlæg og grønne områder var internationalt set et
centralt element i byplanlægningen i tiden omkring 1900,
idet de gav byboerne mulighed for at komme tæt på natu
ren, og samtidig også lejlighed til at dyrke rekreative aktivi
teter. Det område, som byplanen omfattede, var beliggende
i umiddelbar nærhed af Marselisborg skov og vandet. De
muligheder, det gav, søgte Ambt og Kampmann at udnytte
på bedst mulig vis. Dalgas Avenue var som nævnt anlagt
som en tragtformet gade, hvorved den dannede en udsigts
linie ud over Marselisborgskoven. På lignende vis var der
nær vandet etableret en mindre plads, der skulle fungere
som udsigtspunkt. Af hensyn til beboerne, som ville blive
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Prospekt udarbejdet afHack
Kampmann, der var kgl.
bygningsinspektørfor Nørrejyl
land 1892-1908. Dette prospekt
viser et byggeri, der skulle have
afsluttet Ingerslev Boulevard mod
Harald Jensens Plads. Bygningen
blev aldrig opført, og i stedet blev
Ingerslev Boulevardforlænget
helt op til HaraldJensens Plads.
Stadsingeniørens arkiv, Erhvervs
arkivet, Århus.

bosat længst væk fra vandet og skoven, havde Ambt og
Kampmann udlagt en park, der i byplanen var beliggende
længst mod nord.

Ønsket om at skabe orden
Industrialiseringen betød, at landets købstæder gennemgik sto
re fysiske forandringer. Landets købstæder, der omkring 1850
stadig indeholdt mange middelalderlige træk, blev på små 100
år brudt op og afløst af en moderne industripræget by.
De forandringer, som købstæderne gennemgik, foregik
ikke gnidningsløst. Gamle sociale mønstre brød sammen,
og sundheds- og boligforholdene var flere steder utålelige.
Samtidig var det for det stadig voksende antal af industrielle
virksomheder svært at finde steder, hvor de havde adgang til
de nødvendige infrastrukturelle anlæg såsom havne og jern
baner, og hvor det var muligt at etablere sig, uden at belaste
de omkringliggende omgivelser i miljømæssig henseende i
form af støj-, lugt- og røggener.
På denne baggrund opstod der fra mange sider et ønske
om at skabe orden. Fra lægernes side blev der fremsat krav
om hygiejniske forbedringer. Dette resulterede blandt andet
i en omfattende renovering og modernisering af kloak- og
vandvæsenet i flere byer, med det klare mål at forbedre folke
sundheden. Desuden etablerede man parker, der skulle fun
gere som rekreative områder for borgerne og bidrage til byens
forskønnelse. Fra lægevidenskabeligt hold blev det dog også
påpeget, at såvel parkanlæg som boulevarder burde anlægges
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af hygiejniske årsager, da man mente, at etableringen bidrog
til at rense den beskidte og forpestede luft i byerne.7
For at løse nogle at de mange problemer, som opstod i
forbindelse med industrialiseringen af byerne, begyndte man
derfor fra offentlig side i stigende grad at gribe regulerende
ind. Gode eksempler herpå er de ovenfor skitserede tiltag i
København og Århus, hvor det trods manglende lovgivning
alligevel lykkedes at gennemføre en mere styret bybebyg
gelse. I tiden herefter opstod en voksende tro på, at man via
planlægning kunne løse og forlige nogle af de mange proble
mer og modsætninger, som var opstået som en konsekvens
af industrialiseringen og den deraf følgende befolknings- og
arealmæssige vækst i byerne.
Spørgsmålet er, om de udviklingstræk, som ovenfor er
skitseret for København og Århus, er repræsentative for alle
landets købstæder. Vel var byplanlægningens nødvendighed
afhængig af byernes størrelse og den hastighed hvormed de
voksede, men der er behov for et mere fyldestgørende svar
på, hvorfor byplanlægning som offentlig forvaltningsak
tivitet blev aktuel. I tillæg hertil er det blandt andet også
væsentligt at få belyst, hvornår den moderne byplanlægning
overordnet set vandt indpas i købstadkommunernes forvalt
ningsapparat, fra hvilke institutioner i købstadskommunerne
initiativerne til en mere aktiv kommunal planlægningspoli
tik udgik, og endelig hvorfra dansk byplanlægning interna
tionalt set hentede sine impulser.
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Fra Coppenhagen
til Mariannes og Mexeque
Af Jens Ingvordsen

Museumsinspektør, cand.mag. Jens Ingvordsen, der har ansvaret
for en rakke afmuseets specialsamlinger, herunder urmuseet,
fortaller i nedenstående artikel om den vigtige nyerhvervelse af
et sjaldent lygteur - der tillige er et verdensur - til Det danske
Urmuseum i Den Gamle By.

Et lygteur fra 1766
I maj måned 2002 erhvervede Den Gamle By et dansk ur
fra 1766. Uret tilhører den type, som man kalder lygteure.1
Det lidt underlige navn stammer fra urenes form, der giver
minder om de gamle bærbare lygter. Uret har foruden den
sædvanlige urskive med døgnets timer og minutter en ekstra
skive på kassens bagside, der viser tiden på 39 forskellige
lokaliteter jordkloden rundt.
Lygteuret har selvfølgelig fået plads i Den Gamle Bys ud
stilling af ure, som viser standure, konsolure, lygteure, væg
ure og meget mere fra by og land fra perioden 1605 til 1905.
Urværket
Der er tale om et otte-døgns urværk af messing med spindel
gang forsynet med snekke. Uret er ikke udstyret med slag
værk. Normalt indikerer to optrækshuller ellers, at der både
er indbygget gangværk (til højre) og slagværk (til venstre) i
uret. Her må optrækshullet til venstre blot være anbragt for
at skabe symmetri på selve skiven.

Kassen
Urværket er bygget ind i en kasse af poleret og lakeret pære
træ. Kortsiderne er udsmykket med tre lodrette kannelurer,
hvor den midterste delvis er forsynet med glas, så man kan
kigge ind til selve værket. Forsiden har en cirkulær glasrude
passende til urskivens form, hvor bagsiden har en firkantet
glasrude med rundbuet øvre afslutning i tråd med bagsideski-

81

Forsiden afHeinrich Schultz
verdensur med en almindelig
timeskive. Foto Knud Nielsen.

vens udformning. Alt glas er i nyere tid blevet fornyet. Øverst
er kassen udstyret med en trappeformet afslutning uden spor
af den bærehank, som oftest er at finde på lygteure.

Forsidens urskive
Den cirkulære, forsølvede forsideskive afviger ikke synderligt
fra, hvad man ellers ser på lygteure fra denne tid. Timerne er
angivet med romerske tal, hvor arabiske tal udenfor timerne
angiver minutterne med fem minutters interval. Der er timeog minutviser. Midterste del af skiven er prydet af en ganske
livlig rococogravering med rocailler og kæmninger.

Bagsidens urskive
Hvis man kigger på selve udformningen, ja hele dekoratio
nen af bagsideskiven er der ikke noget specielt at bemærke.
Den firkantede skive med fronton (den halvrunde udbyg
ning foroven) bliver fra omkring 1715 mere og mere almin
delig på standure. De påskruede, støbte og guldbronzerede
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hjørneornamenter sidder ganske traditionelt. Nej, det helt
usædvanlige ved dette ur er de to forskellige skiver, som ur
mageren har anbragt på denne side.

Frontonen
Foroven i den halvrunde afslutning sidder en forsølvet skive
med en viser skulptureret som en lille glad sol. Kransen
omkring viseren bærer månedernes navne på tysk og dyre
kredsens symboler. Viseren, der bevæger sig én gang rundt i
løbet af et helt år, angiver således både den aktuelle måneds
navn og solens stilling i dyrekredsen. Midterfeltet er dekore
ret med en gravering af den stående Venus til venstre og den
stående Merkur til højre. De er identificeret både ved deres
attributter og deres astrologiske tegn.
Midterfeltet har forneden en lille gennembrydning, der
giver udsyn til en lille roterende skive med ugedagenes navne
på tysk og det pågældende symbol for den aktuelle dag.

Verdensskiven
Selve verdensuret er anbragt på den kvadratiske del af skiven.
Yderst er en fastsiddende talkrans med 2x12 timer med
romerske tal. Hvor der øverst burde stå tallet XII, er i stedet
anbragt en sol. Udenfor timetallene er inddelingen 2 x 60
minutter, hvor hvert femte minut er angivet med arabiske tal.
Indenfor timetallene er kvarterer antydet ved streger. Både
time- og minuttal er placeret i ’bagvendt’ orden: viserne skal
altså bevæge sig venstre om.
I stedet for en timeviser er hele midterfeltet udfyldt af
en cirkulær skive, der drejer sig rundt én gang på 24 timer.
Yderst er en inddeling på 360 grader, hvor resten af skiven
med radier er inddelt i 24 stykker, altså én streg for hver 15.
grad. Gradinddelingen starter med 0 grader ved Coppenhagen og er ellers markeret med 180 grader både mod øst og
mod vest. I 1700tallet var det ikke unormalt at angive ens
egen hovedstad som centrum i dette gradsystem. Engelske,
franske og spanske landkort fra perioden har ofte 0-grad
linien gående igennem deres respektive hovedstæder.
Østligste forekommende navn er Mariannes (Marianerne)
og vestligste er Mexeque (Mexico). Disse to steder ligger
henholdsvis efter Greenwich 145 grader øst og 99,1 grader
vest. Det betyder, at et område mellem 99,1 grader vest og
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Bagsiden med de forskellige
skiver. Forneden verdensskiven
med de mange indgraverede sted
navne. Foto Knud Nielsen.

145 grader øst i alt cirka 116 grader ses uden stedangivelser.
Denne plads, der dækker Stillehavet, er benyttet af fremstil
leren til signaturen: Heinrich Schultz Fridrics-Werck 1766.
I alt er der på skiven indgraveret 39 stednavne, hvoraf kun
ét ikke er blevet tilfredsstillende identificeret. Det er værd
at bemærke, at Australien ikke er med. Endskønt af og til
besøgt blev kontinentets omrids først udmålt under kaptajn
James Cooks første opdagelsesrejse i 1768-71. Den første
europæiske koloni blev lagt 1788 i Botany Bay, navngivet
af Cook i 1770. Hele den vestlige del af USA er heller ikke
forsynet med stedangivelser. San Francisco, ved en af verdens
største naturhavne, blev da også først grundlagt af spaniere i

1769.

Den synodiske måneskive
Bagsidens skive har endnu en viser, der bevæger sig en hel
omgang på cirka 29^ døgn, der tæller den synodiske måne,
hvilket er tidsrummet mellem to tændinger af nymånen.
Viseren angiver altså månens stilling, når den står op eller
muligvis når den går ned?
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Positionsbestemmelse
De forekommende navne er fortrinsvis havnebyer og øer.
Det var af afgørende betydning for enhver navigation2 i rum
sø hele tiden at kende den præcise position. Et kompas angi
ver skibets kurs. Ved at måle polarstjernens højde over hori
sonten kunne man udregne afstanden til ækvator, altså den
geografiske bredde. Ved brug af loggen kunne man fastsætte
skibets fart og herefter beregne, hvor langt man havde sejlet.

En uheldig færd
Der var bare ét problem: vind og strøm kunne sende skibet
på afveje. Som et eksempel herpå kan man fremhæve den
engelske kommandør Anson, der med sit skib i 1741 lå øst
for Kap Horn ud for sydspidsen af Sydamerika.3 For at kom
me udenom det farlige Kap Horn sejlede Anson langt sydpå
og derefter mod vest. Da han efter en måneds sejlads mente,
at skibet nu var i sikkerhed vest for Kap Horn, sejlede han
derfor mod nord blot for at opdage, at han grundet en kraf
tig østgående understrøm stadig befandt sig øst for Hornet.
Besætningen led af skørbug, da han langt om længe nåede
vest for Hornet, og han satte så kursen mod nord, direkte
mod Juan Fernandez-øerne i Stillehavet for at landsætte de
syge besætningsmedlemmer.
Øerne var ikke i syne, da skibet nåede den breddegrad,
hvor øerne burde have været. Nu vidste Anson ikke, om
skibet var øst eller vest for øerne. Han sejlede mod vest, men
fandt ikke øerne, og sejlede derefter tilbage mod øst. Mod
øst nåede han imidlertid til Chiles kyst, hvor han ikke kunne
landsætte de syge. Anson sejlede derfor igen mod vest for at
finde øerne. Omkring 70 besætningsmedlemmer var døde,
inden skibet nåede frem. Han opdagede nu, at hvis skibet,
første gang han sejlede mod vest, var fortsat blot få timer,
ville han have fundet øerne.

Længdegraderne
At kunne bestemme længdegraden til søs var af største vig
tighed for alle søfartsnationer og kolonimagter. Uden korrek
te navigationsmuligheder kunne man ikke holde forbindelsen
ved lige med de oversøiske kolonier. Først i 1761 lykkedes det
for englænderen John Harrison at fremstille et urværk, der
var så pålideligt, at det kunne bruges til længdebestemmelse.
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NarbiIlede af bagsidens verdensskive. Foto Knud Nielsen.

For at forstå dette system skal man for det første gøre sig
klart, at jorden i løbet af ét døgn drejer én gang rundt om sin
egen akse. Hvis jordens overflade er inddelt i 360 længdegra
der, vil solen i løbet af én time have passeret 15 grader (360:
24). For det andet når solen sit højdepunkt på himmelen alle
de steder, der ligger på den samme længdegrad. Ombord på
et skib i Atlanterhavet betyder det, at når solen kulminerer,
er klokken 12. Hvis man så også ved, at klokken samtidigt
er 14 i London, kan man meget simpelt regne ud, at skibet
befinder sig 30 længdegrader vest for London (2x15 grader).
1 grad ved ækvator er lig med 111 kilometer, der atter er lig
med 1/360 afjordens omkreds på 40.076 kilometer.
John Harrisons søkronometer tabte på en fem måneders
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prøverejse fra Portsmouth (England) til Jamaica og retur kun
1 minut og 5 sekunder fra udgangspunktet. De så nøjagtigt
gående søkronometre var en medvirkende faktor i udviklin
gen af det britiske imperium. Blot 5 år efter John Harrisons
første sø-ur tilvirkede Heinrich Schultz dette ur, der altså
ikke er et søkronometer, men dog drager fuld nytte af kend
skabet til de forskellige lokaliteters placering på længdegra
derne verden rundt.

Verdensurets brug
Hvis man ønsker at vide, hvad klokken er slået på et af de 39
steder, som Schultz opregner på skiven, følger man med fin
geren blot en linie fra skivens centrum gennem stedets navn
til den faste timekrans.
Heinrich Schultz
Vi ved ikke ret meget om den gode Heinrich Schultz. De
eneste informationer om hans virke i Frederiksværk skal ud
ledes af’Nogle Fortællinger betræffende det frederiksværkske Etablissement ...’, nedskrevet i 1793 af Peder Falster,4
der var inspektør på værket i årene 1763-93, og trykt som
manuskript i 1858.
Peder Falster tegner et alt andet end positivt billede af
Heinrich Schultz. Vi får at vide, at Heinrich Schultz, “en fra
Kiøbenhavn paa Kongl. Pension staaende Mekanikus”, med
sin familie engang efter 1758 flyttede til Frederiksværk jern
støberi. Her fandt de logi hos mekaniker Kayser, der boede
i hjørnehuset nummer 21 og 22 og som havde indrettet et
mekanisk værksted i hus nummer 20?
I den nordlige ende af sidstnævnte hus blev der i 1765 eta
bleret et messingstøberi, hvor alle delene til Schultz’ verdensur
meget vel kan være fremstillet.

Frederiksværk krudtværk
Starten til Frederiksværk krudtværk blev gjort i 1751, da
regeringen gav franskmanden Étienne Jandin de Peyrembert
tilladelse til at oprette et kanonværk i en nedlagt agatslibemølle i Frederiksværk. Uagtet betydelig statsstøtte mislykke
des forsøget imidlertid.
Senere, i 1756, opfordrede Frederik V etatsråd Just Fabritius
og kancelliråd, senere generalmajor Johan Frederik Classen til

Udsnit afgrundplan over Fre
deriksværk krudtværk. Heinrich
Schultz logerede i husene 21-22,
hvor der i hus 20 var indrettet
et mekanisk værksted. Gengivet
efter Christensen 1926. Foto
Knud Nielsen.
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at anlægge et krudtværk sammesteds. Værket startede i 1758,
men Fabritius trak sig ud af samarbejdet i 1761. Endskønt
værket faktisk var statsejendom, drev Classen det videre alene.

Møntmestergården og det Classenske stel
De netop omtalte tre personer de Peyrembert, Fabritius og
Classen er uløseligt knyttet til Den Gamle By.

Tallerken fra det Classenske stel.
Fremstillet i Kina og skænket
til kancellirådJohan Frederik
Classen i 1774. Classen drev
det Frederiksværk videre, hvor
Heinrich Schultz var ansat.
Foto Knud Nielsen.
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Den franske våbenfabrikant Etienne Jandin de Peyrem
bert købte i 1752 Møntmestergården af møntmester Chri
stian Wieneke den Yngres enke, Ingeborg Maria Brandt.
Det fejlslagne industriforetagende i Frederiksværk havde
dog sat de Peyrembert i så stor en gæld, at han i 1756 måtte
afhænde Møntmestergården til netop etatsråd Just Fabri
tius. Etatsråden beboede dog ikke selv Møntmestergården
i Borgergade, som han ejede til 1767, men brugte den som
udlejningsejendom.
Kancelliråd Johan Frederik Classens navn har ingen for
bindelse til Møntmestergården. Hans navn hænger derimod
sammen med nogle af vore specialsamlingers pragtstykker,
nemlig dele af det Classenske stel i porcelænsudstillingen.
Dette stel af ostindisk porcelæn på over 400 dele skænke
de Asiatisk kompagni i 1774 til Classen, fordi han havde
bekostet opstillingen af et gitter omkring Salys rytterstatue
af Frederik V på Amalienborg slotsplads. Rytterstatuen var
i øvrigt skænket af det selv samme Asiatisk kompagni, der
drev handel på Kina via havnebyen Canton - eller Qvanton,
som Heinrich Schultz angiver byens navn på sit verdensur,
der forblev i slægten Classens eje til langt op i 1900tallet.

Mekanikerne Kayser og Schultz
Kayser og Schultz forfærdigede adskillige mekaniske og ma
tematiske instrumenter, men brugte ifølge Peder Falster alt
for mange penge dertil. Hele tiden påstod de to mekanikere
“at vide mere, end de kunde udføre, hvorved mange Stkr.
Instrumenter begyndtes paa, forandredes og tilsidst bleve
ubrugelige og kasserede; nogle Qvadranter og Vaterpas bleve
dog færdige”.
Heinrich Schultz var altså mekaniker, men han “talede
meget om at forfærdige et astronomisk Søe-Uhr paa een
Maaneds Gang. I lang Tid arbeidedes derpaa, og tilsidst da
det blev færdig, var det et simpel 8te Dages Repeteer-Stue-

Uhr, der blev opsat som Taarn-Uhr over Artilleri-Commissions-Huset, hvor det endnu findes”.
Peder Falster afslører for os her sin uvidenhed angående
ure. Man kan ganske enkelt ikke arbejde på et søkronome
ter og ende med at lave et standur eller eventuelt et bordur
af en eller anden art, der så bliver opsat som tårnur. Schultz
har måske på én gang arbejdet med alle tre vidt forskellige
urtyper.
De to mekanikere “havde kostet anselige Udgifter uden
Nytte, dog vandt de selv det meste, thi foruden deres run
delig tildeelte Gage exercerede de sig videre i deres Kun
ster”. De blev begge afskediget “Efter nogle Aars Forløb”, og
deres mekaniske værksted indrettet til bolig for støberiets

arbejdere.

I København?
Hvor Heinrich Schultz med familie herefter tog ophold, er der
ingen sikre vidnesbyrd om. Dog kan familien muligvis være
rejst til København. Ved folketællingen 1787 er der i Sankt
Annæ Vester Kvarter, Dronningens Tværgade 339 blandt an
det optegnet følgende personer: Henridch Schulz (65 år pen
sionist), dennes hustru Sophie Magdalene (54 år), børnene
Augustina (22 år) og Carl Wilhelm (21 år) og tjenestepigen
Catrine (22 år). Dronningens Tværgade i København hørte i
denne periode til blandt de absolut bedre adresser i byen.
Hvis der er tale om den samme Heinrich Schultz, var han
altså omkring 44 år gammel, da han i Frederiksværk forfær
digede det verdensur, der burde gøre hans navn bekendt fra
Coppenhagen til Mariannes og Mexeque. Der er tale om et
ganske enestående sjældent og helt unikt verdensur. Selvom
det næppe kan sammenlignes med et andet dansk verdensur,
nemlig Jens Olsens verdensur på Københavns rådhus, er det
dog af betydelig ur-historisk interesse.
Stednavne på verdensuret
Listen angiver: navn, som det forekommer på verdensuret, nuværende navn
og eventuelt land, stedets primære funktion og nuværende længdegrad.

Mod øst:
Coppenhagen (København), havneby, 12,3 grader 0
Stockholm (Sverige), havneby, 18
Alexandria (El Iskandariya, Egypten), havneby, 30
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Sc Petersborg (Rusland), havneby, 30,2
Smirna (Izmir, Tyrkiet), havneby, 27
Constantinopel (Istanbul, Tyrkiet), havneby, 29
Alcain (?) (mellem 29 og 37,1)
Alepo (Aleppo/Halab, Syrien), by, handelscentrum, 37,1
Archangel (Arkhangelsk, Rusland), havneby, 41
Shrata (Surat, Indien), havneby, 72,5
Danjaor (Johor Baharu, Malaysia?, Singapore?)

Kant Nagor (Thanjavur/Tanjore, Indien), havneby, 79,1
Batavia (Jakarta, Indonesien), havneby, 106,5
Siam (Bangkok, Thailand), havneby, 100,3
Malaca (Melaka, Malaysia), havneby, 102,1
Kina, land med kyst
Qvanton (Canton/Guangzhou, Kina), havneby, 113,1
Nanking (Nanjing, Kina), havneby, 118,5
Funchau (Fuzhou, Kina), havneby, 119,2
Manille (Manila, Filippinerne), havneby, 121
Mariannes (Nordmarianere, USA), øgruppe, 145

Mod vest:
Alger (Alger/Algier, Algeriet), havneby, 3,1 grader V
Paris (Frankrig), by, 2,2
London (England), by, 0
Lisabon (Lissabon, Portugal), havneby, 9,1
St Helena (England), ø, 5,4
Olinde (Olinda, Brasilien), havneby, 34,5
St Catarina (Ilha de Sta Catarina, Brasilien), ø, 48,4
Luisburg (Louisbourg, Nova Scotia, Canada), havneby, 60
Martinique (Frankrig), ø, 61
Guadalope (Guadaloupe, Frankrig), ø, 61,4
Peru, land med kyst, 75
Kebec (Quebec, Canada), havneby, 71,1
Ney York (New York City, USA), havneby, 74
Lima (Peru), havneby, 77
Jamaica, ø, 77,3
Cupa (Cuba), ø, 79
Dauphine (Dauphin, Alabama, USA), ø, 88,1
Mexeque (Mexico City, Mexico), by eller land med kyst 99,1
Noter
1 DGB 835:2002.

2 Afledt af det latinske ord navigatio, der betyder sejlads, søfart.
3 D Yde-Andersen, Bornholmere og andre gamle ure, København
1968, side 56.
4 Peder Falster, Nogle Fortællinger betræffende det frederiksværkske
Etablissement i den Tid SI. Hs. Excellence Generalmajor Classen be
styrede og eiede det, trykt som manuskript København 1858, side
28-29.
5 Husene er gengivet på den plantegning, som blev offentliggjort i 1927 i
Carl Christensen, Frederiksværk, København 1927, mellem siderne

44-45.
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Kanden og kaffen
Et eksempel på at fortælle museumsgenstande
Af Birgitte Kjær

Mange afde genstande, som befinder sig på museum, kan for
talle en historie. Det drejer sig blot om at stille de rette spørgsmål
og søge efter svarene. Overinspektør, cand.mag. Birgitte Kjar har
gjortforsøget med en sølvkaffekande fra 1760 udført afguld
smed i Holstebro, Joachim Weller.

Museernes særkende er at fortælle historie med genstande. Ved
at fortælle for eksempel hvorfor genstandene ser ud, som de
gør, ved at fortælle alle en genstands forudsætninger, ved at
fortælle, hvordan de kan bruges, kan museerne i ideale tilfælde
illustrere både kulturhistorie, mentalitetshistorie, økonomisk
historie og almindelig Danmarkshistorie med genstanden som
kilde. En genstande ser ud, som den gør, fordi ...
Ved at stille de klassiske hv-spørgsmål til en genstand
kan man aflæse den og bruge den som ikke-skriftlig kilde.
Før man har foretaget den analyse, kan den ikke bruges til

Kaffekande afsølv udført afsølv
smed Joachim Weller, Holstebro,
1760. DGB 362:64. Foto Knud
Nielsen.
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at fortælle ud fra, indtil da er museumsgenstanden blot “en
gammel ting” - en antikvitet. Lad os eksempelvis se, hvor
langt vi kan komme med en kaffekande.

Hvad
Det første spørgsmål lader sig i dette tilfælde let besvare:
Det er en fin kaffekande af sølv, endda med sin sættebakke
bevaret. At kanden er til kaffe og ikke eksempelvis til te eller
chokolade ses af den pæreagtige form med den højt tilsatte
tud; det vender vi tilbage til. Kaffekanden er en typisk mu
seumsgenstand af den slags, de fleste museer har flere af, en
fin antikvitet. Først i de sidste 50 år er man for alvor blevet
opmærksom på at samle også dagligdagens mere ydmyge
genstande.

Joachim Wellers stempel samt
vagtangivelse på kaffekande.
DGB 362:64. Foto Knud
Nielsen.

- og af hvad
På denne tid var det endnu ikke nået til Danmark at lave
sølvplet, og da sølvsmedens stempel samtidig findes under
bunden på genstandene, fremgår det klart, at både kanden
og sættebakken er af sølv. Som vanligt på ældre sølvtøj er
kandens og sættebakkens vægt yderligere indprikket under
bunden: kanden “Wog 44 lod 1 ort”, hvilket svarer til ca.
650 gram, altså over et halvt kilo sølv og sættebakken “W: 14
lod 1 ort”, hvilket er lige godt 2oo gram sølv.1

Hvem
At kanden er af sølv giver os mulighed for at komme videre,
for eksempel med tid og sted. En ældre sølvting placerer man
ud fra de stempler, sølvsmeden med sine egne initialer slog i
genstanden, undertiden suppleret med et årstal og et stempel
med byvåbnet. Stemplerne er her placeret under kaffekan
dens fodstykke og er entydige: IW, hvilket står for sølv
smeden Joachim Weller, der arbejdede i Holstebro i sidste
halvdel af 1700-tallet.2
Joachim Weller er ikke en hvilken som helst sølvsmed, det
viser alene denne kandes skønhed, gode håndværk og vægt.
Han har en ganske omfattende produktion. Fra de godt
40 år, hvor han drev eget værksted i Holstebro, kendes 465
genstande, hvoraf 104 stykker er korpusarbejder: kander, ly
sestager, bægre, strødåser, hovedvandsæg og lignende.3 Han

er født i 1724 (død 1792), var på valsen efter sin læretid,
arbejdede som svend et par år i Horsens, men kom i begyn
delsen af 1750erne som svend i arbejde hos guldsmedeenken,
madam Elisabeth Lauritsdatter Tørche Lindschou i Holste
bro, der, efter at være blevet enke i 1745/* havde drevet man
dens værksted og forretning videre alene. Med hende giftede
Joachim Weller sig i 1754. Det var en ikke ualmindelig
praksis på den tid: Han blev på denne måde mester og fik sit
eget værksted ved at overtage en andens værksted; hun blev
fritaget for det ansvar, der havde påhvilet hende ved alene at
skulle drive værksted og forretning.
At virksomheden gik godt, kan ses af de mange, bevarede
arbejder fra Wellers værksted. Han synes i størstedelen af sin
tid at have været Holstebros eneste guldsmed. Han har her
fra betjent et stort opland. I andre af Vestjyllands købstæder
sad der dog også en enkelt eller to guldsmede, og man har i
nogen grad skulle konkurrere om det samme opland? Wel
lers store produktion viser, at han må have været anset som
en god sølvsmed.

Hvor
Vi ved nu, at sølvkanden er fremstillet i Holstebro af den da
forholdsvis nyetablerede Joachim Weller. Holstebro var på
den tid en meget lille by. 1700tallet var generelt en stagna
tionsperiode for byen, der yderligere i 1733 og 1734 var ble
vet hærget af omfattende brande, og byens handel stod lavt. I
1769, altså kun 15 år efter, at Joachim Weller etablerede sig,
havde byen kun 479 indbyggere, i 1801, ni år efter at han
døde, var indbyggertallet ikke nået over 853 personer. En
lille by, - men dog på vej opad.6

Hvis
På kandens fodstykke og under sættebakkens bund er der
indprikket et par navnetræk: J H. Brasch A M Grøn 1760.
Det er sandsynligvis de første ejere, vi her får præsenteret.
Jens Henrik Brasch var ejer af en lille herregård nordvest for
Holstebro, Lindtorp, og gift med Anne Marie Grøn, datter
afen velhavende farver i Holstebro. Han døde i 1760 og har
altså ikke haft megen glæde af sin smukke kaffekande, mens
hun levede videre til 1794.7
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Hvornår
Ejerne har på kanden akså selv meddelt os, at de erhvervede
den i 1760. Denne datering kan undre, når man sammen
holder den med kandens form. Havde vi ikke været i Vestjyl
land men i København, ville man på denne tid have arbejdet
i en anden stil, rokoko, mens kaffekanden her er i regencens
typiske, ligeknækkede stil, altså et formsprog, der, selv hvis
kanden var fra Joachim Wellers første år som selvstændig
sølvsmed, ville være cirka 10 år bagefter de modeskabende
lag ikke bare i København men også i Tyskland. At Weller
kendte til den nye rokoko, ser vi af, at han senere laver gode
arbejder også i denne stil. Det tog åbenbart tid for nyheder at
blive godtaget. Rokoko er, når den er bedst, en meget aristo
kratisk og manieret stil i al sin eksklusive elegance, som man
måske lige skulle se lidt an. Denne forsinkelse af modeny
heder mellem København og landet som sådan ses også på
andre områder.8
Hvorfor
Så er der kaffen. Nu kan vi jo dårligt forestille os livet i det
vestjyske uden kaffe, men sådan har det ikke altid været.
Uden for København var det at drikke kaffe simpelthen nyt
og moderne i 1760.

- øl og brændevin
Blot vi går 100 år længere tilbage end kaffekandens tid, til
midten af 1600tallet, var drikkekulturen en ganske anden,
end vi i dag opfatter som normalt. For almindelige men
nesker kunne tidens rigelige indtagelse af øl hænge sammen
med, at drikkevandet stort set var udrikkeligt. Også den
megen saltmad, der indgik i kosten, da saltning var tidens
eneste konserveringsmåde, gav en god tørst. Øllet var imid
lertid ikke nødvendigvis stærkt; netop fordi det var gennem
øl, mange fik deres væskebehov dækket, var øllet ofte ret
svagt. Men ved siden af behovet at drikke for tørst, var der
også den faktor, at man drak selskabeligt: man drak på hin
andens sundhed, drak hinanden til, drak om kap med mere
og kunne lide rusens virkninger.
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- “En ærlig rus”
Der var reelt et ganske positivt syn på drukkenskab hos høj
som hos lav, og hvis overklassen satte normerne, gik kongen
selv forrest med et godt eksempel.
I oktober 1634 holdt Christian IV en storstilet bryllupsfest
for kronprinsen. Den umådeholdne udskænkning af drikke
varer ved festerne gjorde mange af de udenlandske gæster
forbløffede: spansk, fransk og rhinsk vin var indkøbt for store
summer til de fornemme af gæsterne, mens der var brygget
“godt, stærkt øl i en temmelig kvantitet for det gemene folk,
som kommer ind med de fremmede”.9 En enkelt beskrivelse,
fra den sidste festlighed i den lange række af fester, der fandt
sted i anledning af brylluppet, kan belyse tilstanden:
Derpå blev der danset, først til musik aftrompeter, derpå afty
ske fløjter, men allerhelst til tonerne afdet kurfyrstelige sachsiske
bjergmandskapel, som klang både livligt ogfestligt. Imidlertid
drak Kongen og hans omgivelser, gesandterne ogfyrsterne hin
anden til, atter og atter, og den franske gesandt gjorde ligeså god
besked som de andre. Men Kongen, som mente, at det gik for
mådeholdent til og ønskede sig selv og sine gæster en ærlig rus,
lod nu et stortforgyldt drikkekar bringe ind, fyldt med vin, som
knap to kraftige mænd kunne bære; det blev stillet på en træstol,
over hvilket var bredt et klæde. Man skulle tro det var en offer
præst, der velsignede vievandet, da han [kongen] forrettede dette
hverv. Han lod sig give ni gyldne bægre, at hvilke hvert især var
stort nok til at slukke den stærkeste tørst, hvis det tømtes blot én
gang. Han udvalgte sig nu otte drikkebrødre, og gav dem hver
sit bæger, og øste selv op afbollen, hvorved han dyppede fingrene
i den. Da alle havde drukket, forlangte han bægrene tilbage og
fyldte dem straks igen ... 10

Det er førstesekretæren for den franske gesandt ved festlighe
derne, Charles Ogier, der er pennefører, og det går igennem
hele hans i øvrigt levende og spændende beskrivelse af denne
oktober måneds festligheder, at han faktisk syntes, Køben
havn var endog meget langt væk fra Paris. Han følte, han var
kommet til et hof hos et vildt og uciviliseret folk og beskrev
skikkene næsten med en etnografs interesse.
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Og som hos Kongen således også hos almindelige borgere.
01 blev drukket til alle måltider, endog ofte stillet på bordet
sammen med vin, hvad udlændinge også undrede sig over.11

- mådehold erstatter rusen
Både i Europa og her i Danmark kan denne tendens med
drukkenskab som en accepteret selskabelig norm følges i hele
middelalderen, og den fortsætter et godt stykke op i 1600tallet. Men her begynder man at ane en puritanisme, der slår
ned på drukkenskaben. Men man kunne selvfølgelig ikke
stille noget op med denne både offentlig og private drukken
skab, før man havde et alternativ, der kunne give den, der
drak det, prestige. Det dukker op i 1600tallets slutning med
de tre nye drikke kaffe, te og chokolade, frem for alt kaffen.12
Allerede i 1654, blot 20 år efter kronprinsens temmelig
løsslupne bryllupsfestligheder i 1634, ankom det første skib
til København med noget helt nyt: “en kinesisk plante ved
navn te”,13 og i løbet af de næste 50 år var det at drikke te,

11700årene blev det moderne
at drikke kajfe og te. Her ses
Elisabeth Sophie Marie, prinsesse
afSlesvig- Holsten - Sonderbo rgNordborg, gift med hertug
August Wilhelm afBrunswichWolfenbiittel, er cirka 1732
afbildet sammen medfamilien,
der drikker både kajfe og te. Der
serveres frisk frugt til. Maleri på
Det Nationalhistoriske Museum
på Frederiksborg, Hillerød. Foto
Lennart Larsen.
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kaffe og chokolade blevet almindeligt for aristokratiet. Fra
1720erne blev det populært, at overklassen lod sig afbilde
i færd med at indtage disse nye drikke; man viste, man var

med på det nyeste.
Og i det offentlige liv erstattede te- og kaffehuse nu lang
somt værtshusene. I København nævnes tehuse i skattelister
ne allerede i 172214 og i løbet af de følgende godt 100 år blev
kaffe og tedrikkeriet udbredt til hele landets befolkning.

— de nye nydelsesmidler kommer til Europa
Hvorfor kunne nu kaffen i den grad trænge de gamle, na
tionale drikke tilbage, i den grad, at det ændrede hele om
gangsformen. Hvorfor dukker den og de to andre drikke op
netop nu?
Vi skal tilbage til slutningen af 1400-tallet, hvor de store
opdagelsesrejser gjorde jordkloden større. Det gamle euro
pæiske verdensbillede havde ikke omfattet mere end Europa
og lidt af Asien. Nu nåede europæerne i løbet af kun 100 år
til både Nord- og Sydamerika, til Indien og Indonesien og
til Kina. Man fik kontakt med helt andre kulturer uden at
forstå, at det var kulturer, der var lige så gamle og højtstå
ende som den europæiske. Man fik kontakt med lande med
en helt anden gastronomisk kultur end den europæiske, og
det varede ikke længe, før eksotiske krydderier blev den store
mode i Europa. Fra de kolonier Holland, Portugal, Spanien,
England - og i meget lille målestok Danmark selv - anlagde
i disse nye lande, bragte man de nye kolonialvarer hjem.
Blandt disse var fra 1600tallets slutning kaffen fra de hol
landske kolonier og teen fra Kina og Indien.

Hvordan
Kaffekanden fortæller os, at man i Vestjylland var med på
den nye kaffemode i 1760, og at nogle havde råd til at lade
sine luner ledsage af sølvbordtøj. For der var meget mere
end blot det at drikke kaffe i det. Først og fremmest var det
et skift fra middelalderens og renæssancens øl- og brænde
vinsdrikken både offentligt og privat til en mindre højrøstet
omgangsform, idet kaffen var ikke-alkoholisk. Omgangs
formerne blev ændret fra komsammener, der ofte udviklede
sig til rene drikkelag - til konversation, mens man drak sin
kaffe. Det var en helt anden måde at være sammen på, end
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man havde kendt til tidligere, og der krævedes helst en spe
ciel opdækning.

- tilbehør af sølv
Den nye måde at være sammen på, krævede også hurtigt et
eget ceremoniel og et eget udstyr. Kaffedrikning var altså i
1760 blevet så moderne i Holstebro, at man nu garnerede sin
kaffedrikning med sølvtøj. Men det var sikkert tilfældet alle
rede tidligere, da vi i andre af provinsens byer kan se, at folk
her har kaffeudstyr af sølv. I Århus for eksempel efterlod den
ugifte kaptajn, Andreas Søebøtker sig, da han døde i 1752,
både kaffekande, tepotte og sukkerbøsse i sølv samt diverse
dåser, fade og skeer i sølv, der kunne ledsage serveringen.15

- tilbehør af andet
Det var kaffen, der af de tre nye modedrikke, kaffe, te og
chokolade blev den folkelige drik. Chokolade var en over
klassedrik, gerne nydt om morgenen, og heller ikke teen blev
folkelig, dertil blev den for hurtigt garneret med et elegant
udstyr. Kaffen derimod blev folkets. Da kaffen først havde
slået an, drak man imidlertid den nye drik næsten lige så
umådeholdent, som man før havde drukket øl og brænde
vin. Nu var forskellen blot, at det ikke gav de drikkende en
beruselse.
Ludvig Holberg harcelerer ofte og gerne over kaffedrik
keriet. Allerede i 1720erne viser han os det i Den politiske
Kandestøber (1722) og Barselsstuen (1723), hvor håndvær
kermadammerne snobber op ad ved at drikke deres kaffe
sødet med det fine, raffinerede sukker, - til daglig dog nok
kun med sirup, når man altså ikke lige netop skulle impo
nere nabomadammerne. Og at kaffe-, te- og chokoladedrik
ning opfattes som stærkt efterlignelsesværdigt viser Holberg
i sin komedie om den storpralende unge modelaps Jean de
France i den charmerende udhængning af den unge borger
søn, Hans Frandsens udlandssnobberi (1723).

- udstyret
01 kunne drikkes af kande og krus, altså service, som på
mange måder allerede indgik i husholdningen. At drikke
kaffe og te krævede imidlertid et helt andet service.
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Omkring tedrikning udviklede der sig snart et helt ritual,
hvilket gjorde den aristokratisk. Teen skulle tilberedes inde
i stuen, hvor vandet kogtes op i en særlig vandbeholder af
metal, gerne af sølv. Tepotterne var ret små; man lavede en
meget stærk te-ekstrakt i dem og fortyndede så med varmt
vand. Tebladene selv blev opbevaret i tætlukkede behol
dere helst af sølv eller fajance/porcelæn. Var det fint, havde
man to ens beholdere, en til brun te og en til grøn te, og fra
disse to beholdere lavede man så sin egen blanding. Teskeer,
flødeskeer, spølkum med mere fuldendte anretningen. Når
dertil kommer, at det i 1700tallet blev moderne at servere te

på særlige borde, belagt med voksdug, metal, fliser eller lige
frem en hel plade af fajance, der alt sammen kunne tåle dryp
af varmt vand, forstår man, at tedrikning var forbeholdt de
udvalgte.16
Kaffedrikning krævede mindre udstyr, da de ristede og
malede bønner kunne koges op i en kobberkedel og serveres
fra denne.17 En særskilt kande var dog at foretrække: pære
formet med højt tilsat tud, for at det sidste kaffegrums fra
klaringen kunne falde til bunds og blive i kanden, når man
skænkede. Fik man nemlig ikke al grumset til at samle sig
i den kedel, hvori man tilberedte kaffen, før den blev hældt
om i den fine serveringskande, håbede man på, at de sidste
rester af grums ville falde til bunds i kaffekandens dybe
bug.18
Kaffeudstyret kunne selvfølgelig også følge med i kost
barhed, hvis man havde råd dertil. Det ser vi med familien
Brasch/Grøns smukke kaffekande fra 1760.
Nu ved vi, hvorfor hr. Brasch og madam Grøn drak kaffe
og ønskede sig en måske lidt gammeldags kaffekande af sølv
i 1760, og vi ved, hvorfor deres kaffekande var pæreformet
og også, hvorfor kaffen vandt over teen som folkelig drik.
Ved at stille alle hv-spørgsmålene til genstanden, har den
lukket sig op og fortalt os et stykke kulturhistorie. Og vi har
“fortalt en genstand”.
Noter
1 Joachim Weller. Guldsmed i Holstebro 1754-92, Holstebro Museum
1976, side 179, nummer 57-58.
2 Chr. A. Bøje, Danske guld- og sølvmærker før 1870, København 1962,
side 9.
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3 Joachim Weller, side 161.
4 Bøje, side 197.
5 Se for eksempel Rigmor Lillelunds og Torben Skovs artikelserie i
FRAM, fra Ringkøbing amts museer, 1982-1985.
6 J. P. Trap, Danmark IX, 1, 5. udgave, 1965, side 89, 91 og 92.
7 Samme sted, Lindtorp, side 284 og Joachim Weller side 179, nummer
57-58.
8 Erik Lassen, Dansk sølv, København 1964, side 215 og Joachim Weller.
9 Charles Ogier, Det store Bilager i Kjøbenhavn 1634, Memoirer og
Breve XX, udgivet af Clausen og Rist, København 1969, side XII.
10 Samme sted, side 106-107.
11 Lilli Friis, Æde og drikke, Dagligliv i Danmark i det syttende og at
tende århundrede. 1620-1720, red. Axel Steensberg, 1969, side 426.
12 Wolfgang Schivelbusch, Paradiset, smagen og fornuften, 1992, side 22
og efterfølgende sider.
13 Lilli Friis, side 430.
14 Ellen Andersen, Bordskik, 1971, side 155.
15 Århus Byens Historie, bind. 2, red. Ib Gejl, 1997, side 139.
16 Chr. Waagepetersen, Lidt om kaffe- og tetøj i det 18. århundrede, Den
Gamle Bys årbog 1954.
17 Lilli Friis, side 431.
18 Lilli Friis, Nydelse og næring, Dagligliv i Danmark i det syttende og
attende århundrede. 1720-1790, red. Axel Steensberg, 1971, side 390.
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Julenissens kulturhistorie
Af Benno Biasild

Julenissen er et afde få originale danske bidrag til nutidens
juleskik. Den har omkring 150 år på bagen, men dens aner,
nisserne, er langt aldre. Museumsinspektør, cand.mag. Benno
Biasild, som tillige er Den Gamle Bys juleinspektør, giver her et
overblik over den rolle, julenissen kom til at spille, da borger
skabet etablerede juletrasjulen og stod og manglede et postbud til
gaverne vedjuletraet. Det skete i første halvdel af1800tallet,
lange før julemanden lagde billet ind på stillingen under vore
himmelstrøg.

Julenissen er både ung og gammel. Ligesom julen, hvor
navnet er oldnordisk, men det indhold vi har lagt i festen er
specielt dansk og frit opfundet af det dannede borgerskab i
København midt i 1800tallet; således forholder det sig også
med julenissen. I skikkelse af gardvorden eller gårdboen kan
han spores tilbage til middelalderens folkelige begrebsverden.
Den ældste beretning, man kender, stammer fra Island år
981. Det år lykkedes det en hjemvendt kristen søn at fordrive
årmanden, som nissen kaldtes på Island, fra slægtens gård. I

Maleri afMichael Ancher: Anna
Ancher la rer sin datter Helga
at tegne, julenissen står model.
Omkring 1900 var julenissen
steget til en sådan status som ikon
for julens hygge, at den endda
kunne optråde som motiv for lan
dets førende kunstmalere. Foto
Skagens Museum.
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bestræbelsen på at omvende sin hedenske far, havde sønnen
foranstaltet en styrkeprøve mellem den biskop, der havde
ledsaget ham til Island, og årmanden. Prøven gik ud på, at
biskoppen skulle flytte den store sten, årmanden boede i.
Biskoppen stænkede vievand på stenen. Det trængte ind i
årmandens hule og faldt som glødende dråber på hans børn.
Efter tre nætter forgæves at have anmodet husbonden om
hjælp, fortrak årmanden.
Nissen blev tillagt en lunefuld karakter, hvorfor man måtte
omgås ham med en vis forsigtighed. Efterhånden som over
troen i sidste del af 1700tallet svandt ind, skrumpede også re
spekten for gårdboen. Det var derfor, man i løbet af 1700tallet
var kommet på fornavn med ham. Man kaldte ham Nis,
hvilket var ét af de mest almindelige drengenavne på denne
tid ude på landet.
Selvom nissen som begreb hører hjemme i Norden, så er
figuren ikke ukendt i resten af Europa. Man kalder ham bare
noget andet. Den skandinaviske nisse rummer således store
lighedstræk med faunen fra Shakespeares En skærsommer
natsdrøm:

Jeg ser den skælmske, kåde trold i dig,
der kalder sig Nis Puk. Dig er det jo,
som aldrig under byens piger ro,
som skummer fløden, pusler tit ved kværnen
og øder smørret trods al kvindens kærnen.
Du volder, at ej øllet gæres godt,
du lederfolk om natten vild med spot,
men hvo dig kalder pusling, gode Nis,
ham tjener du, og ham er lykken vis.1
Shakespeares signalement tangerer tydeligvis flere af de
anekdoter, der i Danmark tillægges nisserne.

Nisseforskningens pionerer
Allerede Holberg var velbekendt med nisser og deres væsen.
I 1720 skriver han således i Peder Paars:

Med Nisser må man et oprigtigt venskab holde,
de ellers i et hus kan megen ondtforvolde.
Ej nisse, underjordisk, gør nogen sjæl imod,
så længe som de ser mod dennem folk er god.2

102

Det københavnske borgerskab, der opfandt juletræsjulen,
stod også bag udforskning og registrering af almuens overtro
og forestillingsverden. Her var de blevet bekendt med nisser.
Den, der først underkastede nissen en seriøs undersøgelse,
var pastor Joachim Junge. Han udarbejdede i slutningen af
1700tallet en beskrivelse af den nordsjællandske almues dag
ligliv. Efter Junges opfattelse kunne nissen føres tilbage til
den klassiske oldtids husguder, larerne og penaterne:

Bonden (har) blandt sine Aander en meget liden Afartning,
som han kalder Trold... Til denne Trold- Classe regner jeg de
saakaldte Nisser, et Slags Væsnener, som ligne Romernes Huusguder i Henseende til deres Tilværelsesmaade; thi naar disse
ikkun vare symboliske Billeder enten afVox eller Metal, saa ere
disse Personerne selv, et Slags Dæmoner, som bærer Trøier, og
ligesom Bonden selv, Hat paa Hovedetfør Michelsdag, og Hue
efter Michelsdag, og de ere Fyhre afen ugemeen Hurtighed. Li
gesom Romernes Huusguder i de ældste Tider stode i Køkkenet,
saa give og Bønderne deres Nisser Plads enten i Stegerset eller
paa det Sted, som er ham saa saare vigtigt, i Stalden, hvor han
rygter Creaturerne og tillige foerer stærkt paa Naboers og andres
bekostning... men naar hine fik Mad hver Dag, saa bleve disse
ikkun opvartede paa de store høitiders Aftener.3

En vignet hos Olaus Magnus fra
1555 viser i midten nissen ved
sit arbejde i stalden. Det er den
ældst kendte nordiske afbildning
afen nisse. Foto Knud Nielsen.

Flere lærde opfattede på denne tid nisserne som et udslag af
farlig overtro, blandt andet pastor Niels Blicher i Randlev
ved Odder. Han udgav i 1800 et skrift med titlen Venlige
forestillinger til danske Bønder. Brevet blev udgivet i anled
ning af, at en gammel kone i Søvind var blevet myrdet af
fulde gårdmænd, som havde antaget hende for en heks. Det
gav pastor Blicher anledning til at gennemgå hele repertoiret
af spøgelsesagtige væsner, heriblandt nisserne:

I vide jo selv, at man overalt staar i den faste Indbildning: at
der skulde være Nisser til, og Bjergfolk, og Nøkker og Helheste,
og Natravne og Lygtemænd, og Gjengangere og Spøgelser, og
Troldmænd og Troldhexer — og hvad de eller kaldes — de tusinde
Tingester, som aldrig have været til... Nissetroen er skammelig
Overtroe. Bjergfolk og Ellefolk har endnu aldrig nogetfornuf
tigt og lysvaagent Menneske enten hørt eller seet... Jeg haaber
nu altsaa, at alle Fornuftige iblandt Eder have givet Nisser og
Bjergfolk og Lygtemænd og Spøgelser deres Afsked.4
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Mange senere generationer af forventningsfulde børn har
med sikkerhed været lykkelige for, at den fromme pastor
Blicher ikke fik held med sit aflivningsforsøg på nisserne.
I 1818-22 udgav folkemindesamleren J.M. Thiele hvad
han havde læst og hvad han selv havde hørt gamle menne
sker på landet fortælle om gårdboen, som ofte lød fornavnet
Nis. Thieles bog udkom lige på den tid, da hovedstadens
dannede borgerskab var i gang med at omskabe julen. Derfor
fik hans beretninger særlig betydning for konstruktionen af
julenissen.5

Nisseforskningens hovedværk udkom i 1919. Det er
højskoleforstanderen i Askov og folkemindesamleren H.F.
Feilbergs Nissens historie.
H.F. Feilberg støttede sig i hovedsagen på J. Junges opfat
telse af nissefigurens oprindelse; men han fandt intet belæg
for, at nissen skulle være en direkte nordisk kopi af de romer
ske larer. I stedet mente han, at nissen var udviklet af middel
alderens Pug. Det var i den nordiske middelalder almuens
betegnelse for de faldne engle, der hørte til djævelens hof. De
havde i skikkelse af de gamle nordiske guder førhen hersket
over menneskene.6

Nissens meritter
Det er Feilbergs fortjeneste, at den lange række af faste anek
doter om nisser blev optegnet, mens de endnu var i levende
erindring hos landalmuen. De giver et entydigt signalement
af nissen med en lunefuld personlighed, der er sine venners
snu ven, men som farer hensynsløst frem mod dem, der be
handler ham dårligt. Nissen er som hedning ikke bundet af
det kristne moralkodeks, hvilket gør ham til en uhyggelig og
uberegnelig modstander.
Blandt den lange række af klassiske anekdoter, som det vil
føre for vidt at berette her, er den om nissen og den mang
lende smørklat:
Pigen på en gård i Sædov nær Mellerup ved Randers ville
et år til jul drille nissen. Han var ellers flink og skikkelig og
hjalp til med mange småting i det daglige. Derfor forven
tede han også betaling i form af et stort fad risengrød med
smørklat hver juleaften. Det år havde pigen lagt smørklatten
i bunden af fadet og hældt den varme grød ovenpå. Nissen
blev gal, gik ned i stalden og vred halsen om på den bedste
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røde ko. Derpå gik han tilbage til loftet og begyndte at spise
grøden, hvorved han opdagede smørklatten. Så fortrød han,
at han havde dræbt koen. Derfor slæbte han den døde ko til
Hals, hvor der boede en bonde, han var vred på, som havde
en ko mage til. Nissen tog hans ko med sig tilbage. For nis
sen er nemlig meget stærk.7
Nissen er også en stor drillepind. Om natten kan han
finde på at trække dynen af karlens seng. Eller han sværter,
uden at de opdager det, ansigterne på de piger, der skal til
gilde. Andre beretninger gik på, at nissen havde fyldt kvær
nen med gamle tøfler og træsko, og da pigerne skulle rydde
den, hoppede tøfler og træsko op igen og baskede bonden
om ørerne. De fleste af nissens drillerier havde dog med hus
dyrene i stalden af gøre. Nissen efterlignede deres lyde, eller
han slap dem løs fra deres båse.8
Nisserne var svære at slippe af med. Der fandtes utallige
anekdoter om, hvordan man havde forsøgt at blive fri for
uønskede nisser. En af dem går på, at en karl på Lolland
havde lovet sin husbond at skaffe ham af med gårdens nisser,
som man havde haft meget ufred med. Karlen tændte op un
der bryggerkedlen, og nisserne kom nysgerrigt frem for at se,
hvad der foregik. De krøb op på kanten af kedlen for bedre
at kunne se. Karlen havde bundet sig ind i halmknipper. Da
han nærmede sig blev nisserne overraskede og endnu mere
nysgerrige og så forundret på ham. Inden de kunne nå at
slippe væk, lykkedes det for ham at puffe dem alle sammen
ned i det kogende vand. Ingen har siden set dem.
Det lykkedes dog langt fra altid. En anekdote, der er fælles
for hele Skandinavien og det nordlige Tyskland beretter om
en bonde, der efterhånden var blevet så træt af altid at blive
drillet af nissen, at han gav op og flyttede fra gården. Men da
det sidste flyttelæs kørte ud fra gården belæsset med skrammel
og tomme tønder, stak Nissen fornøjet sit hoved op gennem
spunshullet af en tønde og udbrød: “Vi har da rigtig rart vejr
i dag til at flytte i!” Da indså bonden, at nissen flytter med.9
Fælles for alle de mange anekdoter var, at selv om nissen
altid var lunefuld, så kunne han også være underholdende.
Men bortset fra at hans betaling for de tjenester, han gjorde
menneskene, var et stort fad sødgrød juleaften, så havde han
ingen speciel tilknytning til julefesten.
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„Til Nordboernes Julefest i Rom
1845 — mens Tankerne fare saa
vide”. J. Th. Lundbyes tegning,
derfindes bevaret på Kunstindu
strimuseet er sikkert lavet som en
skitse til en større vagudsmykning
i familiens festsal. Billedet afden
grødspisende nisse er den ældst
kendte afbildning afen dansk
julenisse. Foto Knud Nielsen.

Julenissen som sindbillede på dansk julehygge
Ordet julenisse optræder første gang hos teologen og forfat
teren Henrik Scharling i hans navnkundige roman “Nødde
bo Præstegård”, der udkom i 1862. Men Scharling var langt
fra den første, der gav nissen en rolle i den danske julefest.
Den ældste beretning, man kender om julefest med nisser, er
skrevet af arkitekten G. Bindesbøll.
I 1836 fejrede han julen i Rom sammen med den øvrige
danske kunstnerkoloni. Han beskrev julen i det fremmede i
et brev til sin bror hjemme i København dateret 16. januar
1837. Festen blev holdt hos Constantin Hansen. Blandt de
prominente gæster var Thorvaldsen, Frederik den VIIs mor,
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prinsesse Charlotte og medaljøren F.C. Krohn, der senere

skulle blive far til forfatterne af Peters Jul.
Constantin Hansen havde udsmykket sit atelier med
udklippede orange papirnisser på sort baggrund. Billederne
forestillede:

Julebukke og Nisser, som drage over Ponte-Molle med Julegaver
for at holde jul i Rom; hvorledes juleaften kom bag på Kjerlin
gen; Nisserne som dandsede om Julegrøden; Nissen, som slaas
med Katten; Nisserne som skrabe Skoverne af Gryden ... alt
udklippet af Orange-Papir og klinet paa sort Grund; Conturene hvide og lidtfarvede paa enkelte Steder, omtrent som paa
Vaserne.10
Bindesbølls brev blev kort efter trykt i Dansk Kunstblad, så
Constantin Hansens gode ide var hurtigt formidlet til alle
guldalderperiodens danske kunstnere i København.
Det kunne se ud som om, der er en sammenhæng mellem
den pæredanske julenisse og de varmere himmelstrøg. For
mens alle de ældste skildringer af julenisser foregår i stem
ningsfuld dansk decembersne, er de selv samme skildringer
ofte blevet til nær Middelhavets kyster.
Constantin Hansen skabte sine papirnisser i Rom, Henrik
Scharling sejlede på Nilen mens han skrev sin udødelige
juleklassiker om festen i Nøddebo præstegård. Den tredje af
de primære initiativtagere til julenissen var maleren J. Th.

Lundbye. Han boede i 1845 i Rom sammen med kone og
børn. Her lavede han en tegning, hvor man ser en grødspi
sende nisse siddende under et billede af en dansk familie
samlet omkring juletræet. Billedet bærer påskriften “Til
Nordboernes Jule Fest i Rom 1845. Mens Tanken fare saa
vide”. Det er et af de ældste billeder, man kender af, hvordan
julenissen ser ud. Specielt til jul har hjemveen tilsyneladende
plaget, og det har åbenbart givet inspirationen vinger.

Nissens udseende
Der var et område, hvor anekdoterne om nissen ikke var
særlig entydige eller konkrete, det er hans udseende. Det
ældste billede af en nisse er fra 1555. Det findes i en vignet
i Olaus Magnus’ beskrivelse af de nordiske folk. Motivet er
nissens arbejde i stalden. Han adskiller sig ikke synderligt fra
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de øvrige smådjævle med klør og hanekam. I 1774 udkom
en skillingsvise om “Nissen i Nærheden af København”. Den

nisse, der er afbildet på forsiden, ligner en mellemting mel
lem en varan og en vædder i gøglerkostume.11
I følge Feilberg blev nisserne beskrevet som små. Snart
som en 10-12 års dreng, snart som små personer med ildrødt
hår. I andre tilfælde omtales han som en bitte fyr med barnerøst, som ikke kan tale rent. I Sydslesvig mente man, at Nis
Puk havde stort hoved, lange arme, og små kloge øjne. Han
var klædt med røde strømper på fødderne, en lang grå eller
grøn jakke på kroppen, og så bar han en rød spids hue på
hovedet. Fra Sverige findes beretninger om, at nissen af stør
relse var som et tre-års barn med et ansigt som en gammel
mand iklædt knæbukser. I Norge mente man, at nissen var
lodden over hele kroppen, og så kunne man kende ham på,
at han kun havde fire fingre på hver hånd. Tommelfingeren
manglede.12
Fra de nordlige dele af Skandinavien kendtes en variant
kaldet Tomtegubben. Han var en kæmpe, tre til fire alen høj
med kun et øje midt i panden, men i øvrigt med en opførsel,
der lignede hans sydligere slægtninge. Så langt mod syd som
i Blekinge mente man også, at Tomten kun havde et øje midt
i panden. Men her opfattedes han som lille og spinkel af
vækst, men meget stærk.
Det voldte tilsyneladende mange hovedbrud, at få kon
strueret julenissens udseende. Allerede hos J. Junge kunne
man se, at nissen skifter fra hat til hue til mikkelsdag. Derfor
stod det fra starten klart, at julenissen måtte iklædes rød
hue. Men det øvrige udseende og påklædningen var der ikke
enighed om.
H.F. Feilberg er ikke til megen hjælp i denne henseende.
Han ofrer kun 10 linier på julenisserne, der tydeligvis for ham
ikke var rigtige nisser. Han omtaler slet ikke deres udseende.13
Overraskende nok er hovedværket om den danske juls kul
turhistorie, Hans Ellekildes Vor danske jul gennem tiderne,
der udkom i 1943, helt på linie med Feilberg. Julenisser
optræder kun i form af en gengivelse af Henrik Olriks jule
illustration fra 1859 samt et foto af en lille fynsk julenisse
anno 1943. Skulle Ellekilde stå til troende, så var julenisser
ikke en accepteret eller udbredt del af den danske jul midt i
1900tallet.14
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Julenissens danske ophavsmænd
Især tre danske kunstnere var pionerer indenfor fremstillin
gen af julenisse portrætter. Det var foruden J. Th. Lundbye,
Maleren H.C. Ley og maleren og billedhuggeren Henrik Olrik. Lundbye var nærmest besat af at tegne skæggede små nis
ser, der lignede ham selv med rød hue. Allerede i 1842 tegne
de han til Flinchs Almanak en nisse, der taler med en spisende
hest i hestestalden. I 1844 havde han tegnet en nisse, der ta
ler et alvorsord med en brødebetynget lille dreng. Måske er
drengens julegaver i fare. Nissen er i begge tilfælde på størrelse
med drengen. Han har spids hue og langt hvidt skæg.15
H.C. Leys nisser var alle små og gamle med langt hvidt
fuldskæg. Nisserne blev bragt som illustrationer i bogen
“Eventyr om Nisser” af Claudius Rosenhoff fra 1849. Det
var J.M. Thieles nissesagn, der var sat på vers. Derfor havde
H.C. Leys nisser fra første færd ikke noget med julen at gøre,
da sagnene jo ikke handlede om jul. Men omkring 1860 be
gyndte han at tegne julebilledark. På et af dem, der blev udgi
vet af H. Michaelsen med titlen “Danske Billeder nr. 40”, var
motivet nisser. De spiser grød og slås om et juletræ.
Blandt julenissens bagmænd må man også nævne Orla
Lehmann. Det er som en af Grundlovens fædre, han har
skrevet sig ind i Danmarkshistorien; men Københavns før
ste juletræ var blevet tændt i hans barndomshjem i 1811, da
han var spæd, så han har også en plads i den nye julehistorie.
Omkring 1850 sad han som amtmand i Vejle. I hans efter
ladte papirer fra disse år, fandt man 100 år senere en verita
bel “Nisungesaga”, der i tekst og billeder skildrede en række
optrin i en julenisses tilværelse. Noget af det mest originale
og overraskende var, at julenissen ifølge Lehmann blev udru
get af et æg.16
I 1858 fik julenissen også en kone, hvis man skal tro et
anonymt skillingstryk med julegåder, der udkom i Køben
havn det år. I den følgende tid tillagde han sig også talrige
nissebørn.
Henrik Olrik tegnede i en årrække omkring 1850 illustra
tionerne til Illustreret Tidendes julenummer. Her kunne man i
1859 erfare, at nissen også kunne have en ung drengs skik
kelse. I julenummeret fra 1864 kommer det på Olriks tegning
til håndgemæng mellem nisser og engle omkring juletræet. Nu
om dage vil man være tilbøjelig til umiddelbart at antage, at

Orla Lehmanns Nisungesaga
fra cirka 1851. Tegningerne
er interessante, fordi julenis
sen i Lehmanns fortolkning
blev udruget afet ag Det
midterste billede er et afde
aldste billeder, der viser en
nisse sammen med etjuletra.
Foto Knud Nielsen.

109

Jul med nisser i H.C. Leys version
cirka 1860. Kompositionen er
den samme som Lundbyes på
side 106, men H. C. Ley lader
nisserne figurere i hele tre scener,
narmest som en underjordisk bil
ledserie. Foto Knud Nielsen.

Henrik OIriks julebillede fra
Illustreret Tidende 1859. I
denne version optraderjulenissen
sammen med grødfadet, men det
står ikke på loftet. I stedet stimier
nisserne sammen foran køkken
bordet, mens menneskene danser
omkringjuletræet. Foto Knud
Nielsen.
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englene prøver at forhindre nisserne i at plyndre træet. Olrik
beretter i billedteksten, at slagsmålet skyldes, at nisserne i deres
iver efter at glæde børnene, har dænget træet sådan til med
julegaver, at englene ikke kan finde plads på træet til det him
melske lys, de kommer med. Derfor søger engleskaren at smide
såvel nisser som julegaverne væk fra træet.17
Hvis børnene har fæstet lid til Olriks beretning, er det
ikke så underligt, hvis de den 24. december har siddet lidt
uroligt på stolene og stukket til julemaden. Det var jo et
drama af Wagnerske dimensioner, der udspillede sig i salen,
mens menneskene sad i spisestuen.
Også på et andet felt fik Henrik Olrik betydning for ska
belsen af julenissen. Han var i en årrække tilknyttet Den
kongelige Porcelænsfabrik. Her dekorerede han fra 1868 en
del af fabrikkens produktion med julenisser.
I 1800tallets sidste del begyndte nisserne at komme bedre
ud af det med deres traditionelle ærkerivaler, englene. Mens
der i følge Olrik stadig kunne komme voldsomheder mellem
engle og nisser omkring juletræet i 1864, var tonen radikalt
forbedret i 1871, hvis man skal tro Pietro Krohn, der som
ophavsmand til Peters Jul må siges at have autoritet, når det
gælder den borgerlige danske jul. Pietro Krohn skrev en illu
streret juletekst til Illustreret Tidendes Børneblad i 1871. Bille
det viser en juleengel og en nisse i hyggelig samtale over et fad
julegrød. I følge den ledsagende tekst er årsagen til passiaren,
at englen, der jo til daglig opholder sig i Himmerige, ikke føler
sig tilstrækkeligt orienteret om jordiske anliggender. Englen
har derfor opsøgt nissen, som jo er let at finde juleaften, da

Kampen om juletræet 1864. Skal
man tro Henrik Olriks julebillede fra Illustreret Tidende det
år, så herskede der krigslignende
tilstande også omkringjuletræet.
Engle og nisser stridedes om,
hvorvidt træet skulle bruges til
gaver eller til himmelsk lys.
Foto Knud Nielsen.

man blot skal gå efter duften af kanel. Englen udspørger nissen
om børnenes opførsel i det svundne år. Nissen kan ikke skjule,
at der nok kan sættes en enkelt finger på visse af husets børn;
men i det store og hele roser han dem. Han fremhæver også
den gode ånd, der hersker i hjemmet:

Det er herlige folk, hos hvem jeg bor,
og nissen de også godt behandler.
Hver julfårjeg grød med mange mandler!
Glæden lyste i englens blik.
Så skal de vedjuletræetfå
en aften, de længe mindes må.
Så er en velsignet jul dem vis!
Glædeligjul, farvel lille Nis!18
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Nissen ogjuleenglen. I Illustreret
Børnebladfra 1871 kunne man
se nissen og englen drøfte, hvilke
børn, der havde gjort sigfortjent
tiljulegaver. Det fremgår afbil
ledet, at det er tegnet i Rom. Det
er påfaldende så mange danske
kunstnere, der har haft blik for
julenisserne, når de befandt sig
under sydlige himmelstrøg. Foto
Knud Nielsen.
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Her er intet modsætningsforhold. Det virker næsten som
om, det er englens anliggende hvilke børn, der skal have
hvilke gaver. Man gætter næppe galt, hvis man antager, at
Krohn har ladet sig inspirere af datidens tyske juleskik, hvor
det var juleenglen, der kom med børnenes gaver. Når alt kom
til alt, så var familien Krohns juletraditioner meget inspire
ret af, at den havde opholdt sig en årrække i Tyskland. Den
overraskende alliance mellem de to traditionelle ærkerivaler
afspejler nok ønsketænkning og internationalt udsyn, frem
for de faktiske forhold i de toneangivende danske kredse.
Det ændrer ikke på, at familien Krohn hører til blandt de
betydelige arkitekter bag den danske juletræsjul, og Pietro
Krohns forsøg på at integrere nissen i den pseudokristne
forestillingsverden bag den borgerlige danske juleskik kom i
de følgende årtier til at bære frugt.

Julenissen som motiv for den grafiske branche
Mod slutningen af 1800tallet blev en række nye kunstnere
toneangivende for julenissens udvikling. De fleste af dem var
illustratorer til den danske forlagsbranche. Julenisserne hu
serede allerede i det danske tidsskrift Folkets Nisse fra 1851.
En hel kreds af danske satirikere stod bag tidsskriftet. Det
blev en platform for etableringen af en livskraftig branche
af professionelle danske illustratorer. Lige fra begyndelsen
havde illustratorerne et varmt forhold til julenissen. Figuren
var så at sige deres barn.
Julekort blev fra 1890 en stadig større salgsvare, hvorfor de
også blev vigtige for de danske illustratorer. Den tyske grafi
ske industri var på dette tidspunkt førende i verden, og man
kunne have forventet, at den også ville have udkonkurreret
de lokale danskfremstillede julekort. At det ikke blev tilfæl
det, var i høj grad på grund af julenisserne. Julekort med nis
semotiver blev nemlig hurtigt langt de mest populære på det
danske marked. Da nissemotiverne ikke var “gangbare” på
det internationale marked, kunne den tyske grafiske industri
ikke effektivt udnytte sine produktivitetsmæssige fordele på
det danske marked.19
En af de vigtigste illustratorer var Alfred Schmidt. Han
havde i 1870erne tegnet til tidsskriftet Folkets Nisse. I 1874
blev han optaget på Kunstakademiet og vandt hurtigt aner
kendelse som kunstner; men i 1882 droppede han kunsten

Titelbladetfra det respektløse og
satiriske magasin Folkets Nisse
2. årgang 1852. Illustrationen
viser hen til en fingeret artikel om
en julefest med kendte politikere
og pressefolk som deltagere. Det
blev en tradition de følgende år
at bringe disse satiriske repor
tager. På den måde gled nissen
ogjulen sammen i den folkelige
bevidsthed. Foto Knud Nielsen.

til fordel for en karriere som humoristisk tegner. I begyn
delsen af 1900tallet opholdt han sig en årrække i udlandet.
Herfra forsynede han de danske forlag med nisseillustra
tioner. Hans blik for situationskomik gjorde, at julenissen i
hans streg blev en komisk figur på linie med figurerne i de
første filmfarcer.20

Julekort med nissemotiv tegnet af
Carsten Ravn 1907. Julenissernes
indtog på julekortene gjorde dem
for alvor populäre og medførte
også, atjulenisserne blev udstyret
med stadigflere karaktertrak.
Ravns nisse lider åbenbart under,
at maven får nok før øjnene. Foto
Knud Nielsen.

En anden betydelig illustrator var Carsten Ravn. Han
begyndte som elev på kunstakademiet i 1879. Sideløbende
hermed arbejdede han som illustrator for Alfred Jacobsens
Forlag. Hans julekortsnisser var udtryksfulde med et appelle
rende menneskeligt følelsesliv. Ravns nisser var ikke udeluk
kende komiske, de var også rørende.
Blandt julenissernes vigtige bagmænd må også nævnes
den døvstumme kunstner Peter Nicolai Møller, der udstille
de nissemotiver på Charlottenborg og stod bag dekorationer
ne på Den kongelige Porcelænsfabriks navnkundige nissestel,
der blev leveret til kong Georg af Grækenland og zar Ale
xander III af Rusland. Han var blandt de første, der tilførte
billederne af julenisser varme og hyggelig dansk humor.21
Det danske tidsskrift Folkets Nisse inspirerede en kreds af
svenske tegnere til i 1862 at udgive et blad, de kaldte “Sön
dags Nisse”. Allerede i det første nummer kunne man møde
tomter (det svenske ord for nisse) og julegaver. I 1864 udgav
man i Sverige for første gang et blad med navnet “Jul-Tom
ten”. En af verdens bedste nisseillustratorer er den svenske
tegner Jenny Nyström. Hun blev i slutningen af 1800tallet
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Julenissen bringer en julehilsen
op fra hulen. Motiv fra julekort
tegnet afP. Møller cirka 1890.
Møller, der kom til at bare
tilnavnet Nisse Møller, var kun
en afflere anerkendte kunstnere,
der arbejdede ihardigt på at gøre
julenissen populær og udbredt.
Foto Knud Nielsen.

Julenissen efterjulegrøden. Motiv
fra julekort tegnet afAxel Larsen
cirka 1900. Motivet med katten
og grødfadet blev vendt og drejet.
Foto Knud Nielsen.

meget kendt i både Sverige og Danmark. Hendes nisseteg
ninger blev også meget populære i Norge omkring 1900.
Men selv om julenissen har forsøgt sig i flere lande, så er det
kun hos broderfolkene på den skandinaviske halvø, at man
holder sig til den danske model.
I resten af den vestlige verden vandt forskellige opdate
ringer af Set. Nicolaus frem, som den figur, der stod for
udbringningen af børnenes julegaver.

Nissen og julegaverne
Julenisser i den svenske tegner
Jenny Nyströms streg. Dette
julekort erfra 1907. Nyströms
motiver var stemningsfulde på
en måde, der var med til at gøre
julenisserne populære over hele
Norden. Foto Knud Nielsen.
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Det var ikke uden vanskelighed at få den helt igennem he
denske nissefigur passet ind i det københavnske borgerskabs
kristne julefest. Nisserne fik fra 1800tallets midte rollen som
dem, der bragte julegaverne frem til juletræet. Forestillingen
om, at englene, mens menneskene juleaften spiste middag,
bragte det himmelske lys til træet, samtidig med at nisserne
kom ned fra loftet med julegaverne, de gennem hele somme

ren havde lavet til børnene, satte sig vigtige spor i forløbet af
den danske julefest. Nisserne bragte nemlig gaverne meget
hurtigere frem end deres internationale konkurrent Santa
Claus. Det var altså nissernes fortjeneste, at de danske børns
gaver var klar på træet allerede den 24. december efter af
tensmaden, mens børnene i andre lande måtte vente til næste
morgen.
Også dansen omkring juletræet, som vi i Skandinavien
er ene om, må julenisserne bære et stort ansvar for. Da nis
serne var så gode til at gemme julegaverne mellem juletræets
grene, var de voksne tvunget til at lede børnene flere gange
rundt om træet, for at børnene skulle opdage alle gaverne.
Dengang som nu var børn ikke specielt tålmodige juleaf
ten. Derfor måtte de voksne opfinde en række børnevenlige
julesange, som man i fællesskab kunne synge, mens man
søgte at få overblik over julegaverne. Sikkert er det, at langt
de fleste julesange så som Højt fra træets grønne top og Sik
ken voldsom trængsel og alarm er nogenlunde jævnaldrende
med julenissen. Det er altså ikke småting julenissen bærer
ansvaret for.
Julenissen havde vundet så grundigt hævd på at tilveje
bringe julegaverne, at det ikke rokkede ved hans status, at
man omkring 1890 begyndte at pakke gaverne ind i farvet
papir og lægge dem under træet.
Omkring 1. verdenskrig begyndte den amerikanske Santa
Claus figur også at optræde på danske julekort sammen med
julenisser. Han blev som Julemanden med tiden en alvorlig
konkurrent til julenissen om jobbet som gavebringer. Jule-

Julenisse på Nimbus, model
kakkelovnsrørfra 1925. Nisserne
bringer som bekendt gaverne
langt hurtigere ud endjuleman
den. På dette julekort afsløres
hvorfor. Foto Knud Nielsen.
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Nisserne kommer med legetøj til
julemanden. Dette julekort fra
1918 er en del afen serie, hvor
man kan se, hvordan julenisserne
forsyner julemanden med legetøj
inden han skal ud til børnene.
Foto Knud Nielsen.

Nissen kommer hjem tiljul. Den
folkelige julenisse blev efterhån
den særdeles menneskelig. Denne
nissefar når kun akkurat hjem til
jul efter etfugtigt besøg på kroen.
Motiv på julekortfra 1920. Foto
Knud Nielsen.
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manden blev introduceret i Skandinavien af den norsk-danske tegner Louis Moe, som i 1898 udgav et værk med titlen
“Julemandens Bog” Heri berettede han om julemanden, som
boede i den evige vinter så langt mod nord, at selv Fridtjof
Nansen forgæves havde spejder efter røgen fra hans arne. Jule
manden brugte hele året på at male legetøj til børn. Op under
jul blev han opsøgt af juleenglen. Sammen drog de med hun
deslæde til Lapland efter juletræer, og her sluttede julenissen
sig til dem, hvorefter de tre sammen drog ud i verden med
træet, gaver og en glædelig jul til alle. Det blev starten på en
udvikling i hele Norden, hvor den amerikanske Santa Claus
figur og julenissen efterhånden blev vævet ind i hinanden.
I 1918 udførte den kendte danske tegner Carl Røgind en
serie på fem julekort til Stenders Forlag i København. Serien
hører til blandt de bedst producerede danske kort fra disse
år. På det første billede ses julemanden i et kirketårn. Hans
kurv er tom. Det næste motiv udspiller sig samme sted,
Julemanden ringer med klokken, og ud fra alle gårdene i det
snedækkede landskab, man ser gennem glughullerne, strøm
mer nisserne til. De har alle favnen fuld af legetøj. Det tredje
billede viser, at nisserne under kirkeklokken giver legetøjet til
julemanden, som lægger det i kurven. På det fjerde motiv ses
julemanden på vej væk fra kirken. Han vender sig og vinker
til nisserne, som hænger vinkende ud af kirketårnets glug
huller. Sidste scene viser nisserne, der ringer julen ind med
kirkeklokken.22 På den måde får Røgind også flettet den
gamle nordiske overlevering ind, at det er nissen, som ringer
med kirkeklokken juleaften.

Serien er i al sin enkelhed næsten genial. Den slår på
elegant vis bro mellem den skandinaviske julenisse og den
i disse år fremstormende julemand. Sammenblandingen
af de to figurer blev forstærket, da Santa Claus i 1930erne
hovedsagelig på Coca Colas foranledning blev forsynet med
en rød og hvid dragt. Midt i 1900tallet var det de færreste,
der skelnede mellem de to figurer. Integrationen har tilsyne
ladende været størst i Norge, hvor julemanden den dag i dag
udelukkende kaldes nissemanden.

Folkets julenisser - dansk kulturhistorie
Julenissen har i mere end 150 år været en folkelig figur. Der
for er det også kun naturligt, at nisserne i 1900tallet ikke har
så meget til fælles med deres højborgerlige aner. Nisserne hol
der sig ikke længere til kunstværker og bogillustrationer. Der
er kommet krop, kunsthåndværk og husflid ind i billedet, og
nisserne har erobret stuer, køkkener og børneværelser hos de
fleste. Vi ved alle nu om dage, præcis hvordan en nisse ser ud.
Har man lyst til at vide mere om emnet kan man fra 14.
november 2003 til 6. januar 2004 besøge særudstillingen
Julenissens kulturhistorie i Den Gamle By og blive klogere
på julenissernes brogede og krogede kulturhistorie.

FOLKEKøKKEN

Nisserne mærkede også de
strenge tider i 1930erne. På dette
julekortfra cirka 1935 står ar
bejdsløse nisser i kø vedfolkekøkkenet. Mon ikke menuen står på
risengrød? Foto Knud Nielsen.
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Noter

1 William Shakespeare, En skærsommernatsdrøm (trykt 1600), oversat
af Hans Nik Hansen 1896, 2. akt, scene 1, side 43.
2 Ludvig Holberg, Peder Paars (1719-1720) udgivet af I.C. Lange, 1835,
side 62.
3 J. Junge, Den Nordsjællandske Landalmues Characteer, Skikke, me
ninger og Sprog, (1798) anden udgave 1844, side 274.
4 Her efter Mogens Lebeck, Julenissen, 1966, side 11.
5 lørn Piø, Bogen om julen, 1990, side 159.
6 H.F. Feilberg, Nissens historie, 2. udg, 1979, side 121.
7 Samme sted, side 71.
8 Samme sted, side 89.
9 Samme sted, side 93.
10 Mogens Lebeck, Julenissen, 1966, side 39.
11 Samme sted, side 27.
12 Feilberg, side 41.
13 Samme sted, side 124.
14 Hans Ellekilde, Vor danske jul gennem tiderne, 1943, side 437 og side
447.
15 Piø, side 160.
16 Lebeck, side 36.
17 Samme sted, side 47.
18 Her citeret efter Lebeck, side 46.
19 Benno Blæsild, Fra nytårsvers til nissekort, Århus 1997, side 27.
20 Samme sted, side 43.
21 Samme sted, side 41.
22 Benno Blæsild, Hvor har han gaverne fra, Den Gamle Bys årbog 1997,
side 98.

Julenissen fik i 1900tallet en
rakke nye funktioner. Denne lille
terrakotta nisse er udformet som
en holder tiljulelys. DGB 370:
68. Foto Knud Nielsen.
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Årsberetning
Dansk Center for Byhistorie
Af Søren Bitsch Christensen

Daglig leder afDansk Center for Byhistorie, adjunkt, ph.d.
Søren Bitsch Christensen, giver i sin årsberetning en oversigt
over centrets aktiviteter i 2003. Dansk Centerfor Byhistorie
drives i fællesskab afDen Gamle By og Institutfor Historie og
Områdestudier, Aarhus Universitet. Centrets hjemmeside hed
der www. byhistorie, dk
Med 2003 gik centret ind i sit tredje år. Som i de to fore
gående år er der blevet arbejdet med organisationen og med
målsætninger, undervisningsplaner og præsentationer, men
året har også været præget af, at flere og flere aktiviteter har
forladt planlægningsstadiet og er bragt til udførelse.

Forskningsnetværk
Årets vigtigste begivenhed på forskningsområdet har væ
ret igangsættelsen af netværket “Byens rum og det rumme
lige bysamfund i historisk perspektiv”, som finansieres af
Statens Humanistiske Forskningsråd i 2003 og 2004. Net
værket blev den 27. marts skudt i gang med det første semi
nar, der under overskriften “Byen i historien” blev afholdt i
Helsingør Theater i Den Gamle By. 75-80 byhistorikere og
studerende hørte som første taler formanden for Statens Hu
manistiske Forskningsråd, professor Poul Holm. Det var dog
ikke denne kasket, Poul Holm havde på denne dag, hvor han
først og fremmest talte i sin egenskab af maritimhistoriker
og leder af Center for Maritim og Regional Historie ved Fi
skeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Poul Holms foredragstitel
var “Byen og havet. Den maritime sektors betydning for by
udviklingen i Danmark 1500-1850”.
Dette foredrag indgik i tæt sammenhæng med to andre
foredrag. Det ene blev givet af Kertemindeegnens Museers
direktør, Erland Porsmose, der talte om “Byen og landet
- borgere, byen og godser”. Det andet af seniorforsker ved
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Landsarkivet for Sjælland Jørgen Mikkelsen handlede om
“Urbanisering og urbane netværk i Danmark og Europa
1500-1800”. Tilsammen gav de tre foredrag vinkler på de
danske byer set fra havet, fra landet og fra udlandet. Her var
højt til loftet og ingen spor af dansk provinsialisme. Her
efter afsluttedes med indlæg og diskussion om skrivning af
byhistorie.
Næste seminar afvikledes over to dage, da Carlsberg
Akademi den 30. og 31. oktober var stillet til rådighed af
Carlsbergfondet. Temaet var “Byrummets forandringer
1870-1950”. Efter et indledningsforedrag af lektor Martin
Zerlang, Københavns Universitet, om “Storbyen som metro
pol og miniature” blev der på seminaret gennemgået og dis
kuteret så forskellige - og dog indbyrdes forbundne - emner
som kvarterdannelse, gamle købstæder og nye stationsbyer
samt en række eksempler på storbyens “små rum”: kirker,
kirkegårde, idrætspladser, legepladser, parker, haver og råd
huse. Centrets ph.d.-studerende bidrog med et foredrag om
“Kvarterdannelse, industrilokalisering og byplanlægning”.
Det var en glæde at konstatere den store opbakning fra
oplægsholderne, der kom fra mange forskellige universiteter,
museer og forskningscentre.
Netværket har desuden mulighed for at yde støtte til
udenlandsrejser og deltagelse i seminarer, og på den konto
kunne stud.mag. Jens Toftgaard Jensen og Garry Keyes
deltage i Association of History and Computing’s verdens
kongres i Tromsø i august. Her fremlagde de deres projekt
“Århus 1801 - massekilder og GIS (Geografiske Informati
ons Systemer)”. Netværket fortsætter i det digitale spor med
et seminar den 29. januar 2004 med deltagelse af flere af
landets førende navne inden for digitale kort og byhistoriske
databaser. Seminaret arrangeres i samarbejde med Aalborg
Historiske Museum og Viborg Stiftsmuseum.
Mellem seminarerne fungerer netværket med et nyheds
brev, der udsendes til medlemmerne via en hjemmeside.
Hjemmesiden rummer desuden en præsentation af et halvt
hundrede danske byhistorikere samt et diskussionsforum.
Det har indtil videre dog ikke været nemt at få danske by
historikere til at føre diskussioner på internettet.
Centret er repræsenteret i netværkets styregruppe ved
professor Bjørn Poulsen (ansvarshavende), Søren Bitsch
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Christensen, der er netværkets administrator, samt ph.d.-studerende Jeppe Norskov Kristensen.

Daglig leder afDansk Center for
Byhistorie Søren Bitsch Christen
sen i vinduet til sit kontor. Foto
Knud Nielsen.

Forskningspublikationer
Ved årsskiftet 2003/04 udkommer første bind af Danske
Bystudier på gaden. Danske Bystudier er tænkt som centrets
flagskib, når det gælder egentlige forskningsafhandlinger.
Det pågældende bind handler om danske middelalderbyer
og indeholder artikler, der oprindeligt er holdt som foredrag
ved centret. Bogen er redigeret af Søren Bitsch Christen
sen og har bidrag af førsteantikvarie Peter Carelli, Dunkets
Kulturhus i Helsingborg, lektor Hans Krongaard Kristen
sen, Institut for Middelalderarkæologi, og professor Bjørn
Poulsen, begge Aarhus Universitet, lektor Lars Bisgaard,
Syddansk Universitet, enhedsleder Ebbe Nyborg, National
museet, førstebibliotekar Grethe Jacobsen, Det Kongelige
Bibliotek, og adjunkt Carsten Selch Jensen, Afdeling for
Kirkehistorie, Københavns Universitet. Bogen indledes med
en artikel af redaktøren om “De danske middelalderbyers
fremkomst, udvikling og fremtidige udforskning - et bud på
nogle hovedlinier”. Den udgives på Aarhus Universitetsfor
lag, og efterfølgende bind vil udkomme i 2004.
Der har som nævnt i tidligere årsberetninger gennem flere
år været arbejdet med at skabe grundlag for et stort værk om
de danske byers historie gennem tiderne. I 2002 lykkedes det
ikke at rejse de fornødne fondsmidler. Der er gjort fornyede
anstrengelser i 2003, men hvad de har ført til, vides ikke i
skrivende stund.

Organisation og økonomi
Bestyrelsen har været den samme som i 2002, det vil sige
Thomas Bloch Ravn (formand), lektor og institutleder
Anders Bøgh og professor Bjørn Poulsen, begge Institut for
Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet, lektor André
Wang Hansen (udpeget af Den Gamle Bys bestyrelse) og
museumsleder Peter Dragsbo (udpeget af Dansk Komité for
Byhistorie, centrets repræsentantskab).
Centret er fortsat finansieret ved tilskud fra Århus Amt
(225.000 kroner i 2003), 200.000 kroner om året fra Aarhus
Universitets Forskningsfond samt midler svarende til en halv
adjunktstilling fra Institut for Historie og Områdestudier.

Vores ph.d.-studerende er som omtalt i årsberetningen 2002

finansieret af centret selv, Det Humanistiske Fakultet ved
Aarhus Universitet og Forskningsuddannelsesrådet gennem
Forskerskolen for Historie.
Det er centrets politik at forøge disse grundbevillinger ved
eksterne fondsmidler til forskning og formidling. Det oven
for nævnte forskningsnetværk afvikles således på grundlag af
Statens Humanistiske Forskningsråds bevilling på 400.000
kroner.
Øvrige bevillinger er søgt og modtaget til internetprojektet Den Digitale Byport og publikationer. Til Den Digitale
Byport har centret modtaget støtte fra Hendes Majestæt
Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond på 10.000
kroner til køb af billeder af danske borgervæbningsunifor
mer 1801, A. Good’s Fond har støttet udgivelsen af købstads
indberetninger fra 1735 med 10.000 kroner, Århus Amts
Museumsråd har givet 30.000 kroner til at præsentere dansk
og nordisk søfart i 1700tallet, Sydfyenske Dampskibs Sel

skabs Fond har ydet 25.000 kroner til et projekt i forlængelse
heraf og Farumgaard-Fonden 30.000 kroner til en byhisto
risk bibliografi
Til publikationerne Danske Bystudier er der i 2003 til
forskellige bind modtaget støtte på 30.000 kroner fra Aarhus
Universitets Forskningsfond, 15.000 kroner fra HielmstierneRosencroneske Stiftelse og 20.000 kroner fra Carlsen-Langes
Legatstiftelse.
Centret er disse fonde og institutioner stor tak skyldig.

Undervisning og specialeforum
Ligesom tidligere år har centret i 2003 udbudt undervisning
for universitetsstuderende i kursuslokalet ved Møntmestergården. Undervisningen i “dansk byhistorie 1660-1945”
ved Historisk Afdeling (det tidligere Historisk Institut) var
påbegyndt 2002 og blev afsluttet til sommeren 2003. Under
visningen standsede ikke ved bøgerne, men førte også de 30
studerende til Randers Kulturhistoriske Museum og Golden
Days in Copenhagen, hvor de stiftede bekendtskab med an
dre former for byhistorisk formidling.
Årets nyskabelse var dog oprettelsen af et særligt forum,
hvor studerende og ansatte ved centrets moderorganisationer
kan mødes og diskutere opgaver og projekter. Byhistorisk
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Forum mødes fem-otte gange per semester. Flere af deltager
ne er specialestuderende, men også studerende fra andre fag
er mødt frem, ligesom der er blevet inviteret oplægsholdere
fra andre institutioner.
Der er også i 2003 blevet afleveret specialer om byhistori
ske emner - blandt andet om de jyske byers markedshandel
i 1700tallet, Hobros stærke vækst i 1800tallet og købstædernes første demokratiske organer i 1800tallet.

Studerende i praktik og øvrigt personale
I hverdagen kan vi til tider næsten glemme det, men når
regnestykket gøres op, bliver vi gjort opmærksom på, at cen
tret kun har en fast medarbejder og en ph.d.-studerende. Så
meget lykkeligere er det, at det byhistoriske arbejde tilsyne
ladende kan vække lyst og interesse hos både studerende og
frivillige af alle aldre og fra hele landet. Den nære tilknyt
ning til de historiestuderende på universitetet har også i
2003 ført til, at studerende har været i praktik på centret i
tre til seks måneder.
Årets praktikanter har været de historiestuderende Berit
Guldmann Hornstrup, Signe Wiese, Pernille Dam, Michael
Bruus og Niels Hvidberg samt stud.mag. Sidsel Katrine Siej,
Multimedier - IT-Vest.
Med de nævnte fondsbevillinger i ryggen og et enkelt

Holdet bag Den Digitale Byport
ogprojektet med de danske byers
søfart tællerfra venstre mod
højre Sidsel Katrine Siej, Per B.
Christensen, Sune Kloppenborg
Jeppesen, Thomas Holmen Jør
gensen og Søren K. Poder. Foto
Knud Nielsen.
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jobtræningsforløb har det heldigvis været muligt at fastholde
nogle af vores tidligere praktikanter som studentermedhjæl
pere til at færdiggøre eller udvide de projekter, de er blevet så
fortrolige med gennem praktikperioden. Martin Østergaard,
Kim Møller og Søren Poder har således på forskellige måder
arbejdet med Den Digitale Byport, ligesom Tine Bro er over
gået til at være sekretær for forskningsnetværker.
It-arbejdet har krævet de fleste medarbejdertimer i 2003.
BA, stud.mag. Per B. Christensen, IT-Vest, Aarhus Univer
sitet, har gennem hele året været it-tilsynsførende og har fra
sommeren og året ud indgået i et godt og konstruktivt team
med cand.it. Sune Kloppenborg Jeppesen og stud.scient.
Thomas Holmen Jørgensen, Datalogisk Institut. Kenn Bæk
Pedersen og Jens Toftgaard Jensen har været ansat til kortere
it-opgaver. Sidst, men ikke mindst, har cand.mag. Svend Korup ydet en stor frivillig indsats med Byhistorisk Bibliografi
Online.
Foruden de ansatte og frivillige, der har deres gang på cen
tret, har 12-14 personer i årets løb bidraget med at renskrive
indberetninger om købstæderne i 1735.

Den Digitale Byport
Gennem hele året er der lagt mange kræfter i at udvikle
centrets internetprojekt, Den Digitale Byport. Skal projekter
beskrives med ord, kan man sige, at vi ønsker at præsentere
byhistorien på internettet med tematisk ordnede billed- og
datasamlinger med tilhørende tekster.
Vi bliver hele tiden bestyrket i, at denne satsning er rigtig.
Den opfylder et moderne behov for at formidle med dette
nye medium og for at stille forskeres møjsommeligt indsam
lede oplysninger til rådighed for alle og enhver.
Vores ambition er - og har hele tiden været - at søge ud
i hjørnerne af Internettets muligheder for at finde løsnin
ger, der tilgodeser så mange brugeres interesser som muligt.
Internettet er uhyre demokratisk i den forstand, at man så
at sige kan formidle historien i kasser, som brugerne på den
anden side af skærmen kan åbne efter ønske og behov. Man
kan surfe gennem materialet, blive på overfladen og for
eksempel nøjes med at se billeder og historiske kort. Eller
man kan trænge dybere ind, selv hente data frem og læse de
fremlagte tekster.
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Det bør dog ikke få nogen til at tro, at det er tilsvarende
ligetil at fremlægge præsentationer og databaser i spændende
og velfungerende formater. Ikke mindst skal man sikre sig,
at man ikke vælger løsninger, der står i vejen for teknologiske
fremskridt og udbygninger af samlingerne.
På centrets hjemmeside har man siden 2002 kunnet se
enkelte eksempler på det fremtidige indhold af Den Digi
tale Byport i form af præsentationer af enevældens købstæders byporte, rådhuse og købstadslandbrug. I årets løb
har studerende været i gang med at skabe nye spændende
samlinger om købstadslovgivning, markedshandel, oplands
kort, borgervæbninger, indbyggertal, sygehuse, rådmænd,
byfogeder og borgmestre. Transskriptionen af de omfattende
købstadsbeskrivelser fra 1735 er ført til ende, og program
meringsarbejdet med dem er næsten på plads, ligesom tre
enestående databaser om dansk og norsk søfart i 1700tallet
er fuldendt - sidstnævnte stillet til rådighed af udefrakom
mende forskere.
Med så meget indsamlet og bearbejdet meldte spørgsmålet
om en samlet præsentation sig med stigende styrke. Sidste
halvdel af året er derfor blevet helliget en egentlig systemud
vikling til brug for det, der hedder et fælles interface. Vi er
derfor ved at være klar til at lancere Den Digitale Byport
med sin fulde struktur - og er meget spændte på omverde
nens reaktioner. Vi har i dag cirka 40.000 årligt besøgende
på hjemmesiden og forventer et stigende antal.

Den Digitale Byportfremlægger
databaser om dansk søfart 17101830. Her billede afÅrhusbrig
gen Vennerne. Akvarel afJuli
Petersen 1824. Langt op mod
vor tid var havet den vigtigste
færdselsårefor Danmarks mange
søkøbstæder. På billedet ligger
kaptajn H.B.Kruuse og Århus
briggen Vennerne udfor Fanø
på sejladsen mellem Trondheim
i Norge ogMessina på Sicilien.
Foto Knud Nielsen.
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Deltagelse i andre projekter, foredrag og seminarer
Vi kan med glæde konstatere, at centret i stigende grad
regnes for et godt og relevant sted at henvende sig, hvis man
ønsker at vide mere om dansk byhistorie. Det kan måles ved
antallet af pressens henvendelser, i forespørgsler om foredrag
og egentlige forskningsindlæg.
Centret har i 2003 modtaget et stigende antal henven
delser om foredrag og undervisning, og forskellige personer
herfra har besøgt folkeuniversiteter eller museumsforeninger
i Kolding, Hjørring og Fredericia, Slægtshistorisk Forening i
Arhus, Historisk Samfund i Århus Amt og flere andre.
Arkiver og museer omkring Lillebælt har fundet sammen i
et spændende samarbejde om at udforske kontakter over bæltet
og inviterede den 7. april Søren Bitsch Christensen til at holde
et foredrag om bysystemer omkring Lillebælt. Samarbejde af
denne art rammer lige i plet, hvad angår centrets ønske om at
fremelske sammenlignende studier af byer, og vi har tilkende
givet vores interesse for at mødes med Lillebælt-folkene igen.
Et beslægtet samarbejde indgår Søren Bitsch Christensen
i under ledelse af Ferskvandscentret i Silkeborg. Det hedder
“Sø, å og menneske - træk af de ferske vandes kulturhistorie
i Danmark” og har som mål en publikation i 2004.
Ved det danske historikermøde 22. og 23. august på Kø
benhavns Universitet stod samme i samarbejde med senior
forsker Jørgen Mikkelsen som sektionsledere for en præsen
tation af centret og dansk byhistorisk forskning. Hans eget
bidrag var foredraget “Det danske købstadssystem - privile
gier og realiteter”, ligesom museumsinspektør Trine Elkjær
holdt foredrag om købstadslandbruget som byressource.
Landbohistorisk Selskab var vært for et stort symposium
om bygder (landsbyer) den 28. og 29. november, hvor Søren
Bitsch Christensen fremlagde forskning om byens forhold til
landsbysamfundene i tiden før industrialiseringen.
Søren Bitsch Christensen var endvidere af Statens Huma
nistiske Forskningsråd inviteret til som panelmedlem at
deltage i en høring 19. maj på Nationalmuseet om “Hvad er
god humanistisk forskning?”.
Vores digitale satsning har også vakt genlyd og førte såle
des til en henvendelse om at være sparringspartner i et kom
munalt Viborg-projekt om formidling af byens historie. Flere
af centrets studerende har deltaget i dette arbejde.

I Den Digitale Byport vil der
blive fremlagt en oversigt over
borgervæbningerne og deres
uniformer. Billede afofficer fra
Aarhus Jægercorps, DGB 184:90.
Borgervæbningen blev indført
i 1801, da englænderne truede
landet og den vedblev i mere end
et halvt århundrede at være en
fast del afde fleste købstæder.
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Internationalt samarbejde
Centret deltog i september i seminaret “Städtesystem und
Urbanisierung im Ostseeraum in der Neuzeit” i Wismar
med henblik på et nærmere samarbejde med Universität
Rostock. I forlængelse af vores besøg ved Centre for Urban
History i juni 2002 deltog ph.d.-studerende Jeppe Norskov
Kristensen i dette centers Summer School “The Making of
Urban Britain 1700-2000” 29. juni til 5. juli 2003.
Ellers har kontakten til vore udenlandske nabocentre i år
bestået i forberedelser til det 25. nordiske historikermøde,
som afvikles på Stockholms universitet 4.-8. august 2004.
Det stads- og kommunhistoriska institutet ved professor
Lars Nilsson står som arrangør af en halvdagssektion “Den
nordiska staden - från industrialism till postindustrialism”.
Dansk Center for Byhistorie er den danske deltager.

Hvad vil 2004 byde på?
Dansk Center for Byhistorie er et af de meget få eksempler
på et formelt samarbejde mellem museumsverdenen og hi
storikermiljøet på universiteterne. Det har vi fra første dag
været stolte af - og det er vi stadig.
Den særlige struktur giver en livgivende og inspirerende
gennemstrømning af engagerede studerende og forskere
- ofte i et direkte møde med hinanden. Vi forsøger bedst
muligt at lade os inspirere af museets stolte traditioner for
fagligt funderet formidling, også selv om vores virke ikke er
synligt i Den Gamle Bys gadebillede, men ved foredrag, på
tryk og på Internettet. Regnen på museet drypper også på
centret, og det er utvivlsomt museets ry, der for eksempel
trækker frivillige til vores kildeindtastningsarbejde.
Men samtidig skal vi leve op til universitetsverdenens krav
om forskning. De to verdener og traditioner lader sig forene,
men det er ikke altid en nem opgave. Mange af de større,
statslige fondspuljer er således tydeligvis indrettet på, at man
er enten offentlig eller privat institution.
I 2004 er der heldigvis sikker udsigt til, at flere af vores
ideer kan realiseres. Det gælder forskningsnetværkets afslut
tende, internationale seminar med tilhørende publikation
med engelsksprogede nøgleartikler om de danske byers
historie. Det gælder også flere af vore publikationer og hele
undervisningsopgaven ved universitetet. Det er desuden
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centrets bestyrelses målsætning at skaffe yderligere midler
til forskningsuddannelse og til Den Digitale Byport. Det er
således med fortrøstning, vi går ind til 2004.
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Årsberetning
Den Gamle By
Af Thomas Bloch Ravn
Med et stabilt besøgstal, en række fornemme fondsdonatio
ner, ekstra tilskud fra amt og kommune samt flere spænden
de projekter på vej, har det forløbne år i mange henseender
været et rigtigt godt år for Den Gamle By. Dette skal dog
på den anden side ikke skjule, at museet har en række store
problemer på driftssiden.
Man kan med god ret sige, at Den Gamle By er i en am
bivalent situation. På den ene side er det ikke muligt for mu
seet med de eksisterende offentlige tilskud at vedligeholde de
historiske bygninger og omfattende historiske samlinger på
et forsvarligt niveau. På den anden side har Den Gamle By
nogle enestående muligheder for at udvikle sig som museum.
Den Gamle By arbejder intenst på at få museet på niveau
med hensyn til offentlige tilskud, så museets potentialer kan
udnyttes til glæde for de mange mennesker, der mellem år og
dag besøger Den Gamle By.

Julen fik regnskabet til at hænge sammen
De seneste år har udsigterne ved midten af september været
dystre for museets økonomi på grund af faldende besøgstal
i sommerperioden. Sådan var det forrige år, sådan var det
sidste år, og sådan er det også i år.
De to foregående år er sommerens tilbagegang på forun
derlig vis blevet afhjulpet af rekordbesøg i julemåneden, og
det er baggrunden for, at museet også for 2002 kunne afle
vere et fornuftigt regnskab. Årets besøgstal blev på 322.622,
og dermed har Den Gamle By nu for fjerde år i træk haft et
besøgstal på den rigtige side af 320.000, hvilket atter place
rer museet som det bedst besøgte museum uden for hoved
stadsområdet. Det er et yderst tilfredsstillende resultat i et
presset og mere og mere konkurrencepræget museums- og
attraktionsmarked.
Følgende resumé af museets regnskab for 2002 er angivet
i tusinder.
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Indtægter
Offentlige tilskud
Entré
Salg af tryksager, souvenirs mv
Den Gamle Bys Venner, årbog mv
Århus Festuge

Forpagtningsafgifter
Diverse
Indtægter i alt
Udgifter
Personale
Vedligeholdelse og drift af bygninger
Udstillinger og arrangementer
Administration og markedsføring
Øvrige driftomkostninger
Vej og kloak
Dansk Center for Byhistorie
Udgifter i alt
Overskud

8.440
11.084
1.584
5
28
622

331
22.094

14.049
4.410
352
1.987
472
600
231
22.101

-7

Regnskabet udviser en omsætning på 22.100.986 kr, hvortil
kommer i alt knap 6 mio kr fra diverse projektmidler, som er
anvendt til Møntmestergården og Femfagshuset.
Hvad der ikke fremgår af regnskabet er, at en række store
vedligeholdelsesopgaver har måttet udskydes på grund af
manglende finansiering.
Prognosen for 2003 er mere dyster end de foregående år
ved samme tid, idet tilbagegangen i besøgstal hen over som
meren har været væsentligt større. Publikumsundersøgelser
viser, at museets gæster er tilfredse med, hvad de får for
entreen, og det kan konstateres, at tilbagegangen formentlig
skyldes, at museets budget til markedsføring og synliggørelse
er otte-ti gange mindre end det beløb, som kommercielle
attraktioner på nogenlunde samme størrelse anvender. Der
er derfor behov for at sikre flere midler til synliggørelse i
fremtiden.

131

Den Gamle Bys byorkester Kærne
holdt 31. august 2003 sin 40 års
jubilæumskoncert, som samtidig
blev orkestrets afskedskoncert.

Donationer til særlige formål
CAC Fonden har i lighed med tidligere år stillet et beløb på
25.000 kr til rådighed for Den Gamle By til hasteindkøb af
museumsgenstande, ligesom fonden planmæssigt fortsætter
udbetalingen af de i alt 10 mio kr til genopførelse af Møntmestergården med 1 mio kr om året.
Til det videre arbejde med færdiggørelse af Møntmestergården har Augustinus Fonden doneret i alt 5 mio kr. Om
det fortsatte arbejde med Møntmestergården se i øvrigt Bir
gitte Kjærs og Niels Meyers artikel andetsteds i denne årbog.
Til større, nye projekter har museet fået tilsagn om i alt
9.880.000 kr fra Den A.P. Møllerske Støttefond til genopfø
relse af Eilschous Boliger fra Odense. Eilschous Boliger er Den
Gamle Bys første bygning fra Odense, som museet allerede i
dette efterår tager fat på at opføre ved den nuværende indgang.
Andetsteds i denne årbog orienteres mere uddybende om byg
ningernes historie og museets projekt.
Med en donation på 500.000 kr satte Inger og Asker Lar
sens Fond museet i stand til at nedtage en fin, cirkulær pavil
lonbygning, tegnet af arkitekt Anton Rosen og opstillet på
Landsudstillingen i Århus 1909. Se i øvrigt Henning Spure
Nielsens artikel om Pavillonen andetsteds i denne årbog.
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Og fra KFK’s 100 års-Jubilæumsfond har museet modta
get 6 mio kr til udbygning og færdiggørelse af S.M. Holsts
Købmandsgård. Donationen sætter Den Gamle By i stand
til at fuldføre det store projekt om Købmandsgården 1864,
som blev igangsat med en donation fra KFK i anledning af
firmaets 100-årsjubilæum i 1996. Nemlig dels en indretning
og udstilling, der bringer museets publikum tæt på dag
liglivet i 1864, dels en sikring af fortsat vedligeholdelse og
levende historiefortælling i denne enestående købmandsgård,
som en af stifterne bag KFK, købmand S.M. Holst ejede i
slutningen af 1800tallet.
Fra Elly og Aage W. Jensens Fond har museet modtaget
25.000 kr.
Fra Århus Amts Museumsråd har museet modtaget
30.000 kr til database om dansk og nordisk søfart i 1700tallet, som udføres i regi af Dansk Center for Byhistorie.
Post Danmark har besluttet at sponsorere, at der holdes
åbent i Den Gamle Bys posthus, som en integreret del af det
levende museum.
Århus Kommunes Børnekulturhus har bevilget 20.000 kr
til fremstilling af et klassesæt historisk korrekt børnetøj anno
1864 til brug for museets skoletjeneste. Århus Kommune har
yderligere finansieret fire ugekurser for børn i Den Gamle
By, ligesom kommunen har givet 55.000 kr til det børnekulturelle projekt En dag som barn i købstaden 1864, der er
udviklet i samarbejde med to af kommunens skoler.
Foreningen Plan Danmark har velvilligt stillet midler til
rådighed til aflønning af i alt tre malersvende, der gennem
går et efteruddannelsesforløb i Den Gamle By. Forløbet gen
nemføres i samarbejde med Dansk Byggeri.
Den Gamle By er meget taknemmelig for disse donatio
ner, som er en afgørende forudsætning for museets fortsatte
udvikling.

Ekstra offentlige midler til Den Gamle By
“Alt andet end et betragteligt økonomisk løft til Den Gamle
By vil være skandaløst”. Sådan skrev landsavisen Jyllands
Posten i en leder 29. august, som den foreløbige kulmination
på en stor kampagne for at få løftet statstilskuddet til Den
Gamle By til et bare nogenlunde rimeligt niveau.
For et par år siden fik Den Gamle By det gode råd fra en
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I september måned hvert år
skiftes de gamle tørre tobaksblade
i museets tobakstørrelade ud med
nye friske tobaksblade.

række politikere, én gang for alle at lave en redelig analyse af,
hvad museet har brug for i ekstra tilskud til driften. Analy
searbejdet gav det resultat, at Den Gamle By har brug for et
løft på 8,1 mio kr for at kunne vedligeholde bygninger og
samlinger på forsvarlig vis, for at kunne levere en up-to-date
formidling til museets mange gæster og for at kunne skabe et
forsvarligt driftmæssigt grundlag for en udvikling af museet,
så det også dækker byernes historie i 1900tallet.
På den baggrund sendte museet i foråret ansøgninger til
stat, amt og kommune, bilagt en række nøgletal for sam
menlignelige museer, der klart dokumenterer, at Den Gamle
By hører til i museernes første division sammen med for
eksempel Louisiana og Glyptoteket, når det drejer sig om be
søgstal, faglig styrke og international anerkendelse, men når
det drejer sig om stats- og andre offentlige tilskud, så ligger
museet helt klart i bunden.
Materialet gav anledning til besøg fra kulturministeren,
foretræde for Folketingets kulturudvalg og drøftelser med
mange politikere i og uden for Folketinget.
10. september indgik Århus Amt et budgetforlig, hvori
Den Gamle By er nævnt med følgende formulering: “Den
Gamle By varetager en række lands- og landsdelsdækkende
funktioner, som kun kan varetages, hvis Den Gamle By har
en højere budgetmæssig sikkerhed. Til det formål afsættes
fra 2004 og varigt 1 mio kr”. Fredag 19. september fulgte
Århus Kommune trop med en ekstra mio kr i drifttilskud
til Den Gamle By. Hermed har amt og kommune vist vejen,
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og det er museets håb, at regering og folketing vil følge trop,
hvorved regeringens formulerede hensigter om, at ”den dan
ske kulturarv skal bevares” og at der skal ske ”en afbalanceret
udvikling i Danmark” (Regeringsgrundlaget side 20 og 21)
også vil blive efterlevet.
Det ansøgte beløb 8,1 mio kr kan umiddelbart lyde som
et stort beløb, men det kan oplyses, at Folketinget tidligere
har givet løft i denne størrelsesorden. Dertil kommer, at Den
Gamle By, når det offentlige tilskud forhåbentlig er blevet
forøget med hele beløbet, fortsat vil ligge væsentligt under
det, som sammenlignelige museer i hovedstadsområdet mod
tager i offentlige tilskud.
Det er indtrykket, at de fleste politikere er blevet både
forundret og chokeret over den iøjnespringende og forment
lig uforklarlige ubalance mellem Den Gamle By og sammen
lignelige museer, og museet har mødt megen forståelse og

velvilje fra mange sider.

Analyse dokumenterer Den Gamle Bys betydning
som kulturattraktion
I foråret udkom lektor Lise Lycks store undersøgelse Turist
attraktionsstudier, som for alvor satte fokus på Den Gamle
Bys betydning for både regionens og hele landets kultur- og
turismeprofil.
Et af bogens kapitler er helliget attraktionerne i Østjyl
land, og for Den Gamle By er følgende konklusion særligt
interessant: “En attraktion har en stor synlighed og yder en
tiltrækning stor nok til, at folk kan finde på at rejse til Århus
alene for at besøge denne. Det drejer sig... om Den Gamle
By. Strategisk betyder det, at der burde satses markeds
mæssigt på denne attraktion...med henblik på at få både
udenlandske gæster og bosiddende i københavnsområdet til
i endnu større grad at besøge Den Gamle By. Endvidere be
tyder det, at de øvrige attraktioner i Århus Amt burde være
synlige i Den Gamle By med brochurer, information etc for
at få besøgende, der gæster Den Gamle By til at nære interes
se for andre attraktioner i området” (side 25-26).
Lise Lyck vurderer, at Den Gamle By også spiller en væ
sentlig rolle på landsplan. I forbindelse med pressens omtale
af undersøgelsen udtalte forfatteren til Berlingske Tidende
(20.4.), at vi bør “markedsføre de fyrtårne, som vi har. Det

5. september var en dobbelt
jubilæumsdag. Det var på én
gang 50 år siden Den Gamle Bys
eget posthus åbnede i Aabenraahuset og samtidig 350 år siden,
at postvæsnet fik sitførste kontor
i Århus. I dagens anledning kørte
den hestetrukne gule postvogn i
pendulfart mellem Århus midtby
og Den Gamle By. Postvognen
blev overdraget museet afPost
Danmark i december 2002.
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kan være Tivoli, Den lille Havfrue eller Den Gamle By. Det
er så særprægede attraktioner, at de alene kan trække turi

ster. Når man først har fået turister til at tage hertil, kan det
bruges til at vise alt hvad vi ellers kan tilbyde”.
At Den Gamle By er en helt enestående kulturattraktion
er tidligere dokumenteret. Blandt andet ved at den interna
tionalt anerkendte Guide Michelin for et par år siden tildelte
Den Gamle By de maksimale tre stjerner som det eneste mu
seum uden for hovedstadsområdet. Og i efteråret 2002 skrev
den britiske rejsejournalist Tim Pozzi fra det store dagblad
Sunday Telegraph i en artikel om Århus, at byen ikke har
brug for et nyt internationalt trækplaster. “Den Gamle By er
et sådant internationalt trækplaster i sig selv. Hvis Århus vil
markedsføre sig selv, bør man bruge halvdelen på de sevær
digheder, der er, og resten på naturen omkring byen”.
Det nye ved undersøgelsen fra Handelshøjskolen i Køben
havn er, at Den Gamle Bys styrke som enestående kulturat
traktion nu er dokumenteret videnskabeligt.

Styrelse placerer Den Gamle By helt i top som museum
I september kom den længe ventede rapport fra Kulturarvs
styrelsen, som skal danne grundlag for en afklaring af de
fremtidige statstilskud til de landsdækkende museer.
Rapporten dokumenterer, at Den Gamle By på alle områ
der ligger i den absolutte top blandt de danske museer. Både
når det drejer sig om besøgstal, om forskning, om samlin
gerne og når det drejer sig om evne til at skaffe midler til
udvikling af museet.
Under overskriften “Større tilskud til Den Gamle By”
skriver rapporten: “Museet er Danmarks eneste frilands
museum for købstadsbygninger og dermed det eneste sted i
Danmark, hvor man kan opleve den traditionelle købstad i
skala 1:1. Museets store samlinger er af national og interna
tional betydning. Samlingen rummer et stort forskningspo
tentiale, der bliver udnyttet. Museets ansvarsområde er af
betydning for forståelsen af den danske samfundsudvikling
og fylder forholdsvis meget set i relation til det samlede mu
seumsbillede”
Hermed burde det formelle grundlag for, at staten kan
give Den Gamle By et betragteligt løft, være på plads.
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Plakatmuseet flyttes til Den Gamle By
Det er vigtigt at styrke museer af en vis kaliber for at opfylde
nutidens og fremtidens krav, og i Danmark såvel som inter
nationalt tales der i disse år om sammenlægninger af museer
med henblik på at opnå større bæredygtighed - eller konsoli
dering som man kalder det i Norge.
I forbindelse med Århus Byråds budgetforlig for 2004 er
det besluttet, at Dansk Plakatmuseum skal flyttes til Den
Gamle By, og der er afsat i alt 4 mio kr til etablering af eks
tra udstillingsfaciliteter.
Dansk Plakatmuseum rummer en internationalt aner
kendt samling, som ud over sin indiskutable egenværdi også
vil kunne være et interessant supplement til Den Gamle Bys
planer om at etablere et 1900tals kvarter.
Den Gamle By har en lang tradition for at huse en række
museer i museet. Således Det danske Urmuseum, Legetøjs
museet, Tekstilmuseet, Ovnmuseet, Sølvmuseet og nu også
Dansk Plakatmuseet.
Byggeriet kan formentlig gå i gang i 2005, hvorefter det
forventes, at Dansk Plakatmuseum kan flytte ind i Den
Gamle By i løbet af 2006.

Formandfor Foreningen for
Bykultur i Århus Henning Spure
Nielsen sammen med Thomas
Bloch Ravn. Henning Spure
Nielsen overdrog ved et gavebrev
officielt Anton Rosens pavil
lon, der oprindeligt stammede
fra Landsudstillingen 1909, til
Den Gamle By. Foreningen for
Bykultur i Århus var kommet
i besiddelse afpavillonen fra
Wesselsminde via Søllerød Kom
mune. En nærmere beskrivelse
afpavillonen findes i en artikel i
denne årbog.

Møntmestergården
Ved årsskiftet kom den glædelige nyhed, at Augustinus Fon
den stiller 5 mio kr til rådighed for det videre arbejde med
færdiggørelse af Møntmestergårdens fornemme indre.
Der er på baggrund af denne donation i det forløbne år
taget store skridt i retning af at færdiggøre førstesalen. Arbej
det med gulve, døre og vægpaneler er endeligt afsluttet. Der
har været foretaget mange overvejelser og undersøgelser af,
hvordan denne etage indrettes og hvordan man udfører de
mange detaljer, herunder udspændte lærredstapeter, vægde
korationer, stukarbejde og kaminer. De farveundersøgelser
der er blotlagte er for alvor kommet til anvendelse, når der
har skullet vælges farver.
Som noget nyt blev Møntmestergården i sommer for
første gang åbnet for publikum, så Den Gamle Bys gæster
selv kunne gå rundt i huset og se, hvor langt museets hånd
værkere er kommet med restaureringen af dette enestående
bygningshistoriske klenodie.
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Rundt om i bygningen var opsat skilte, der gjorde op
mærksom på detaljer og interessante historier som for

eksempel de mange historiske farvelag på panelerne, de
malede fugle på loftet og de sidste rester af svalegangen, der
forsvandt i 1720erne, men som kunne ses indtil trappens
paneler i løbet af sommeren blev monteret.
Fra Den Gamle Bys side var vi glade for at kunne imøde
komme de mange opfordringer til at åbne bygningen, og det
er museets håb, at denne succes kan gentages, når håndvær
kerne er kommet videre med arbejdet.

Bygninger og bevaring
At tage vare på historiske bygninger, der samtidig skal fun
gere i en nutidig sammenhæng er ikke altid lige let. Ikke
mindst er det en vanskelig balance at have moderne installa
tioner i historiske bygninger, der egentlig ikke er indrettet til
formålet. De seneste år har museet arbejdet målrettet på at
fjerne ældre varmeanlæg, men alligevel gik det galt i vinter,
da der sprang et vandrør på førstesalen i Aabenraahuset med
betydelige vandskader til følge på paneler og inventar i stue
etagens hjørnestue.
Den Gamle By har altid haft en ikke ubetydelig løbende
vedligeholdelse. Tømmerstykker er blevet udskiftet, mur
værk udbedret, skorstenspiber repareret, huse og interiører
kalket og malet - og fra tid til anden er der kommet en en
kelt større opgave for museets tekniske afdeling.
Årets større opgave har været at istandsætte broen ved

Broen ved vandmøllen var
efterhånden så medtaget aftidens
tand, at den ved årets begyndelse
måtte udskiftes helt.
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vandmøllen og bolværket ved Toldboden. Det store arbejde
begyndte i februar måned, og blev mere omfattende end
først antaget. Bunden af havnebassinet var fyldt af 700 ku
bikmeter slam, som måtte bortkøres til deponering på Århus
Havn. Brinken ved garveriet måtte rettes op med en ny sten
sætning. Hele broen ved Vandmøllen var så medtaget at den
blev helt udskiftet. Bolværket ved Toldboden blev udskiftet,
men først måtte hele pladsen bagved graves op for at udføre
de nødvendige forankringer. Til sidst måtte hele brolægnin
gen mellem Toldboden og Lemvighuset lægges om. Arbejdet

var en stor sag til ca 1 mio kr.
I Borgmestergården er gennemført totalrenovering af to
rum, hvilket har givet mulighed for mindre udstillinger i
tilknytning til museets julearrangementer.
I Århus Mølle er indrettet nye omklædnings-, bade- og
toiletfaciliteter, så både mandlige og kvindelige håndværkere
har acceptable forhold.
Den almindelige vedligeholdelse og enkelte større opgaver
har i almindelighed kunnet holdes inden for det eksisterende
budget, hvor der også ligger puljer, som består af de midler,
som museets gode sponsorer årligt indbetaler til vedligehol
delse af udvalgte huse.
Erfaring viser imidlertid, at når bygninger har stået i 6070-80 år, så kommer der en række grundlæggende vedlige
holdelsesopgaver, som er af en helt anden størrelsesorden end
den almindelige vedligeholdelse.
Den tid er nu kommet for hovedparten af Den Gamle
Bys historiske bygninger, som er rejst i 1920erne, 30erne og
40erne, og inden for de nærmeste to år skal der gennemføres
større vedligeholdelsesopgaver for cirka 6 mio kr.

Skal Den Gamle By have en kirke?
Den Gamle By har siden museets start i 1909 ønsket sig en
kirke, men den sidste kirke, der kunne komme på tale, var
Holstebro gamle sognekirke, der blev revet ned i 1906 - tre
år før Den Gamle By blev til.
Nu viser det sig, at der ikke er penge til at vedligeholde
Ørby Kirke på Samsø, og lukning og eventuel nedrivning
har været nævnt. Med en fælles indsats fra menighedsråd,
provstiudvalg og Den Gamle By er der nu udsigt til, at kir
ken kan reddes og overflyttes til museet.
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Kirken i Ørby er ikke gammel, idet den er oprettet som
filialkirke til Tranebjerg så sent som i 1904. Der er ingen
begravelser i kirken, og den rummer heller ingen uvurder
lige kalkmalerier. Derfor er det forholdsvis uproblematisk
at flytte kirkebygningen, og med Den Gamle Bys aktuelle
planer om at udvide museet med et 1900tals kvarter, er det
blevet relevant med en yngre kirke.
Ørby Kirke vil være som en appelsin i turbanen på Den
Gamle By, for selvom kirken hører hjemme på landet, er den
som type ikke væsentligt anderledes end de kirker, der blev
opført i de nye kvarterer, der i årene omkring 1900 opstod
uden om de gamle købstæder.

Samlinger
I takt med at Møntmestergården nærmer sig sin færdiggørelse,
er museet begyndt at undersøge, hvad magasinerne rummer,
som kan finde anvendelse her, og hvad der eventuelt skal ny
erhverves til formålet. Fra tid til anden dukker der i auktions
katalogerne møbler og nips op, som vil passe i Møntmestergårdens højborgerlige lejlighed fra 1768. Således har museet
i årets løb erhvervet en skeholder af tin med ti spiseskeer, en
kaffekværn, et rokokospejl, en kanapé samt en kommode og et
chatol - alt sammen fra årtierne omkring 1750.
Ligeledes er museet så småt begyndt at se frem mod opbyg
ningen af samlinger til brug i det planlagte 1900talskvarter,
men en større indsamlingskampagne vil afvente en nøjere præ
cisering af, hvordan dette kvarter konkret bliver udformet.

Bolværket ved Toldboden
udskiftes.
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Løbende suppleres der ud over en række af museets spe
cialsamlinger. Den Gamle By er således ved at have opbygget
en landsdækkende samling af byprospekter fra 1600-, 1700og 1800årene, og i år er samlingen forøget med 17 af slagsen,

som er erhvervet ved indkøb.

Stadig flere tilbud til skoler og uddannelsessteder
I Den Gamle By kommer man tæt på historien. Det hele miljø,
interiørerne og det levende museum giver museet en fascina
tionskraft helt ud over det sædvanlige. Disse kvaliteter udnyttes
målrettet i museets skoletjeneste og i det samarbejde med VUC
Århus, der sigter mod at udvikle særlige tilbud til voksne elever.
Skoletjenestens årsprogram, der blandt andet kan ses på
museets hjemmeside, indeholder 25 tilbud til folkeskolerne,
og i nyhedsbrevet lanceres løbende nye initiativer.
Med inspiration fra blandt andet det toneangivende sven
ske frilandsmuseum Jamtli i Ostersund har museet fået syet
historiske dragter, som kan anvendes af skolebørn, der delta
ger i skoletjenestens tilbud En skoledag i 1800tallet.
Den Gamle By oplevede det som en anerkendelse af det
store arbejde, der de seneste år er sket på undervisningsom
rådet, at Århus Kommunale Skolevæsen henlagde det store
projekt Alle tiders børn - alle tiders skole til Den Gamle By
med i alt hen ved 1000 deltagende børn og lærere.
I samarbejde med VUC Århus udvikler og afprøver Den
Gamle By en række tilbud til voksne skoleelever. Det er
tanken, at der skal udarbejdes et materiale, som kan bruges
af alle, og som vil indeholde introduktion til de udvalgte
emner, materiale til elevernes forberedelse, forslag til tekster
og spørgsmål hertil samt gode råd fra de, der har prøvet for
løbene af. Materialet ventes færdigt i løbet af 2004, hvorpå
det hele vil blive lagt ud på nettet til gavn og glæde for de
voksenuddannelsescentre og gymnasier, der måtte have lyst.
Såvel Århus Kommunale Skolevæsen som VUC Århus
takkes for et konstruktivt samarbejde.

Skolebørnene går med liv og sjæl
op i skoletjenestens projekt “Store
vaskedag i 1900”.

Teater
I lighed med tidligere år har Helsingør Theater atter i år væ
ret godt besøgt af såvel arrangører som publikum.
Traditionen tro har Aarhus Symfoniorkester afholdt kam
merkoncerter én gang om måneden i sæsonen, som strækker
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sig fra september til april. På samme måde holdes traditio
nen i hævd, når det drejer sig om Aarhus Sommeropera, som
havde premiere på Mozarts opera Bortførelsen fra Seraillet
13. august 2003. Forestillingen blev en kæmpe succes med
udsolgte huse og den modtog mange roser fra anmelderne.
Dronning Margrethe gæstede Helsingør Theater for at se
forestillingen 2. september.
Flere af de øvrige arrangementer på Helsingør Theater er
også gamle kendinge. Det drejer sig blandt andet om koncer
ter fremført af Aarhus Unge Tonekunstnere, Aarhus Sinfonietta, Det Jyske Ensemble ogjutlandia Kvartetten.
I maj rykkede teatergruppen Lys over Landet ind på
Helsingør Theater med deres teater for børn og en forestil
ling komponeret over H.C. Andersens eventyr Fyrtøjet. Den
Jyske Opera havde 22. oktober premiere på deres såkaldte
dogmeopera, hvor sangerne Elsebeth Dreisig og Jan Lund
præsenterede en perlerække af arier og duetter fra en række
opera- og operetteforestillinger.
Teaterselskabet Pulchra Semper Veritas satte med premi
ere 3. december Ludvig Holbergs sæsonrigtige komedie Ju
lestuen op. Også udendørs har Pulchra Semper Veritas slået
sine folder i år, nemlig med Ludvig Holbergs De Usynlige,
der havde premiere 7. juli i Simonsens Have.

Særlige gæster
Mellem år og dag modtager Den Gamle By adskillige promi
nente gæster og mange faglige besøg.
I år således Hendes Majestæt Dronningen, som 31. august
besøgte Møntmestergården og 2. september Aarhus Som
meroperas Mozart-opsætning i Helsingør Theater.
24. november 2002 var Århus Amtsråd på besøg i Den
Gamle By. 19. december havde museet besøg af folketings
medlemmer valgt i Århus Amt, 21. december af Århus
Byråd, og 4. maj 2003 gæstede kulturminister Brian Mikkel
sen museet. 19. juni havde museet besøg af erhvervsrådene
fra København og Århus med overborgmester Jens Kramer
Mikkelsen og borgmester Louise Gade i spidsen, og 7. august
var borgmestre og topembedsmænd fra Danmarks fem
største byer på besøg. 15. august var Århus Byråd på besøg
og 22. august holdt Århus Kommunes udvalg for skoler og
kultur deres møde på museet.
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I forbindelse med Danmarks formandskab for EU blev der
i Den Gamle By afholdt arrangementer for Europæisk Retligt
Netværk (2. december 2002) samt CEMRs politiske bestyrelse
(5. december), der repræsenterer de forskellige medlemslan
des kommune- og amtsrådsforeninger. 13. december blev der
afholdt et stort arrangement for Det europæiske Håndbold
forbund i forbindelse med, at Århus lagde lokaler til Europa

mesterskabet i håndbold for kvinder. Og 2. maj 2003 aflagde
Grækenlands ambassadør museet et besøg.
En lang række museumsfolk har i årets løb besøgt Den
Gamle By i studieøjemed. Således blandt andet forhenvæ
rende landsantikvarie Sten Rentzhog, Ostersund i Sverige,
personalet fra Kulturen i Lund, Sverige, Bjarne Vattie og per
sonalet fra Norsk Handverksutvikling NHO i Lillehammer,
Åsmund Beyer fra museerne i Porsgrunn i Norge og persona
let fra Jyllands Herregårdsmuseum.
Der ud over har Dansk Komité for Byhistorie, Jysk Sel
skab for Historie og Det Lærde Selskab afholdt møder i Den
Gamle By.
Endelig har museet haft besøg af talrige udenlandske pres
sedelegationer, heriblandt Danmarks Turistråds pressechef i
New York Lilian Hess.

Hendes Majestæt Dronningen
har med stor interesse fulgt arbej
det med genopførelsen afMøntmestergården. 31. august besøgte
og besigtigede Dronningen således
atter Møntmestergården.

Faglige hverv 2003
Museumsdirektør Thomas Bloch Ravn
Adjungeret lektor i historie ved Aarhus Universitet. Formand
for Foreningen af Specialmuseer i Danmark og for Dansk
Center for Byhistorie. Medlem af bestyrelserne for The As
sociation of European Open Air Museums, De post- og tele
grafhistoriske samlinger i Århus og Tourist Århus. Medlem
af Dansk Komité for Byhistorie, af Turistpolitisk Debatfo
rum, af Danmarks Turistråds Visionarium, af Århus Byhi
storiske Fond, af arbejdsgruppe under Kulturministeriet til
udarbejdelse af udredning om bevaring af kulturarven samt
af styregruppe under Århus Kommune vedrørende branding
af Århus. Medlem af projektgruppen for forskningsnetvær
ker Byens rum og det rummelige bysamfund - et forsknings
netværk under Dansk Center for Byhistorie.
Overinspektør Birgitte Kjær
Medlem af bestyrelsen for De post- og telegrafhistoriske sam
linger i Århus, af Dansk Komite for Byhistorie, af repræsentant
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skabet for Dansk Center for Byhistorie, af museernes dragt- og
boligpulje samt af Folkeuniversitetets programudvalg.
Museumsinspektør Elsebeth Aasted Schanz
Formand for bestyrelsen for Teaterforeningen i Arhus, med
lem af bestyrelsen og repræsentantskabet for Aarhus Som
meropera, af Eksperimenterende Danske Brændevinsbræn
dere, af museernes håndværks- og industripulje samt af Det
Lærde Selskab i Aarhus. Censor ved Institut for Dramaturgi
på Aarhus Universitet og ved Institut for Kunsthistorie og
Teatervidenskab på Københavns Universitet.
Museumsinspektør Benno Blasild
Medlem af museernes søfartspulje, af bestyrelsen for Søhi
storisk Selskab i Arhus, af Museologisk Netværk under Na
tionalmuseet, af Museumsformidlere i Danmark, af repræ
sentantskabet for Dansk Center for Byhistorie og af Dansk
komité for Byhistorie.
Museumsinspektør Tove Engelhardt Mathiassen
Sekretær for museernes dragt- og tekstilpulje, medlem af
museernes boligpulje, medlem af ICOM Costume, af BINNorden, af Museumsformidlere i Danmark samt af europæ
isk netværk for frilandsmuseer.
Museumsinspektør Niels Meyer
Medlem af museernes møllepulje og af Bygningskulturelt
Råd.
Museumsinspektør Trine Locht Elkjar
Medlem af museernes landbrugspulje.
Adjunkt Søren Bitsch Christensen
Sekretær for Dansk Komité for Byhistorie, bestyrelsesmedlem
i Jysk Selskab for Historie og anmelderredaktør for selskabets
tidsskrift Historie. Administrator af forskningsnetværker By
ens rum og det rummelige bysamfund i historisk perspektiv.
Dansk repræsentant i byhistorisk session ved Det 25. Nordiske
Historikermøde i Stockholm 2004. Medlem af Landbohisto
risk Selskab.

Konferencer, studierejser og foredrag
Aret igennem holder museets faglige personale talrige fore
drag rundt om i Danmark, mange museer og arkiver besøges
i studieøjemed, og museets medarbejdere deltager i adskillige
møder i museumsverdenen. Nedenfor nævnes en række af de
væsentligste.
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Museumsdirektør Thomas Bloch Ravn
Konferencer og studierejser: Deltagelse i konferencen Byen
i historien under forskningsnetværker Byens rum og det
rummelige bysamfund 27. marts, i generalforsamlingen i
Foreningen af Specialmuseer i Esbjerg 29.-30. april samt i
konference i The Association of European Open Air Mu
seums i Nordengland og Skotland 1.-7. september.
Foredrag: Hovedforedrag ved det 52. Danske Byplansmøde
4. oktober 2002 i Århus med titlen Kvalitet og centralitet.
Tiltrædelsesforelæsning som adjungeret lektor i historie ved
Aarhus Universitet 28. november 2002 med titlen Kampen
om standsfællesskabet og den zünftige kultur i de danske
byer 1660-1857. Indlæg på konference A 20th Century Addi
tion to The Old Town, Glasgow 3. september 2003.
Overinspektør Birgitte Kjær
Konferencer og studierejser: Deltagelse i generalforsamlingen
og lederkursus i Foreningen af specialmuseer i Esbjerg 30.
april til 1. maj, i Dansk Kulturhistorisk Museumsforenings
møde om Museumsloven og nye arbejdsceller i København
20. februar 2003 samt i seminar i regi af Dansk Center for
Byhistorie i Århus TI. marts.
Foredrag: Efteruddannelseskursus for gymnasielærere 24. ja
nuar samt kursus Grundlæggelsen af det moderne Danmark
9. april på Historisk Institut, Aarhus Universitet. Introduk
tion af nye studerende ved Dansk Center for Byhistorie 28.
august.
Museumsinspektør Elsebeth Aasted Schanz
Konferencer og studierejser: Deltagelse i Nordisk Konserva
tor Forbunds magasingruppe i Randers 26.-27. september
2002.
Foredrag: Den inderlige jul og om Kirkens rolle i samfundet,
Folkeuniversitet i Århus 2. december 2002 og 30. september

Kaperkørsel har gennem flere år
været en populær aktivitet i Den
Gamle By.

2003.
Museumsinspektør Benno Blæsild
Konferencer og studierejser: Deltager i konference i The
Association of European Open Air Museums i Skotland 31.
august-7. september. Deltager i konference om Nationalmu
seets bistand til lokalmuseerne afholdt på nationalmuseet
28. maj og i Center for Offentlig Kompetenceudviklings
temadag om Den ny museumslov 31. oktober.
Foredrag: Århus havns historie på Danske museers havne-
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Om sommeren vakker ællingerne
varme følelser til live hos både
store og små museumsgæster.

konference i Odense 31. oktober 2002 og i Nordregios kon
ference om turistattraktioner, Kaunas i Lithauen 4. og 5.
december 2002. Konferenceindlæg om Making Christmas an
Additional High Season, An Example of Educational Entertainment, Glasgow 3. september 2003.
Museumsinspektør Tove EngeIhardt Mathiassen
Konferencer og studierejser: Konference om Børnekultur på
Skanderborg Kulturhus 13. september 2002. Studietur til mu
seer i Stockholm 5.-6. juni. Deltagelse i seminar om rekon
struktion af middelalderdragter på Middelaldercentret ved Ny
købing Falster og i Nordisk Dragtseminar med den indledende
forelæsning Broderier og mennesker. Et skitse til dragtbroderi
ernes historie, Skælskør 4.-8. august. Møde om Industriperio
dens Kulturhistorie på Nationalmuseet 28. august.
Foredrag: Findes barndommens land virkelig? i Helsingør
Theater 30. august, særarrangement for Århus Kommunale
Skolevæsen.
Museumsinspektør Niels Meyer
Konferencer og studierejser: Forum 2003. Symposium for
restaureringsarkitekter på Arkitektskolen i Århus 19.-20.
september og i Dansk Kulturhistorisk Museumsforenings
faglige orienteringsmøde med indlæg om sikkerhed i Fuglsø
18.-19. november 2003.
Museumsinspektør Trine Locht Elkjær
Konferencer og studierejser: Deltagelse i seminar ved forsk
ningsnetværker under Dansk Center for Byhistorie i Århus
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TI. marts 2003 samt i København 30. og 31. oktober, i gene
ralforsamlingen i Foreningen af Specialmuseer i Esbjerg 29.
og 30. april, i Dansk Historikermøde i København 22.-23.
august, i seminar ved Historisk-kartografisk netværk i Kø
benhavn 25. og 26. august samt i workshop ved Østjyllands
Turistudviklingsfond i Kolding 3. september 2003.
Museumsinspektør Jens Ingvordsen
Konferencer og studierejser: Deltagelse i Nordisk Konserva
tor Forbunds magasingruppe i Randers T7. september 2002,
i Århus Amts Museumsråds nyere tid udvalg i Randers 4.
februar 2003 samt i Komiteen for Det danske Urmuseum i
Den Gamle By 26. maj.
Adjunkt Søren Bitsch Christensen
Konferencer og studierejser: Deltagelse i Multikulturelt forsk
ningsnetværks seminar Kulturelle processer i Det Danske Rige
i det lange 18. århundrede i Hillerød 25.- 26. april. Paneldel
tager ved Statens Humanistiske Forskningsråds høring Hvad
er god humanistisk forskning? på Nationalmuseet 19. maj og
medarrangør og taler ved byhistorisk sektion ved Dansk Hi
storikermøde på Københavns Universitet 23. august. Præsen
tation af Den Digitale Byport ved søfartshistorisk sektion ved
Dansk Historikermøde på Københavns Universitet 23. august
samt af Dansk Center for Byhistorie, Center for Urbanitet og
Æstetik på Københavns Universitet 29. oktober.
Foredrag: Præsentation af Den Digitale Byport på Stads- og
kommunhistoriska Instituttet i Stockholm 20. november
2002. Foredrag om The Digital Town Gate ved konferencen
Städtesystem und Urbanisierung om Ostseeraum in der
Neuzeit. Demographie, Wirtschaft und Baukultur im 17.
und 18. Jahrhundert på Hochschule Wismar 4.-5. september
2003 og om Købstæder og bygder, Landbohistorisk Selskabs
seminar 28.-29. november.
Studieturen for Den Gamle Bys personale gik i åf til Hor
sens, hvor Glud Museum og Industrimuseet i Horsens blev
besigtiget. Derudover er der afholdt tre interne personale
kurser i Bindingsværk, Møntmestergården og om Helsingør
Theater.
.
i
i» .
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Tre generationer tømrerformænd.
Midt i billedet Rasmus Leth
Jakobsen fotograferet ved sin
afskedsreception 30. juli 2003.
Han flankeres af museets nye
tømrerformand Ejvind Maltesen
til venstre og tidligere tømrerfor
mand Carl Tebstrup til højre.
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Den Gamle Bys årbog 2003 side 42-52.
Schanz, Elsebeth Aasted: Lys over land. Fra Tranlamper til
gaslys. Fagbladet Gasteknik. September 2003.
Schanz, Elsebeth Aasted: Mundus vult decipi. Markedsplads
og gøglerliv. Den Gamle Bys årbog 2003 side 53-66.

Personale
Mag. art. Thomas Bloch Ravn er direktør for Den Gamle
By, og han udgør sammen med overinspektør, cand. mag.
Birgitte Kjær og administrationschef, civiløkonom Jørgen L.
Pedersen museets daglige ledelse.
Museets inspektører er ph.d. Elsebeth Aasted Schanz,
cand.mag. Benno Blæsild, cand.phil. Tove Engelhardt Mathiassen, arkitekt m.a.a. Niels W. Meyer, som samtidig er
leder af museets tegnestue, cand.mag. Jens Ingvordsen og
cand.mag. Trine Locht Elkjær.
På Den Gamle Bys tegnestue er desuden ansat arkitekt m.a.a.
Karen Marcmann og museumsassistent Kurt Vedel Degn.
Adjunkt, ph.d. Søren Bitsch Christensen er ansat som
daglig leder af Dansk Center for Byhistorie, og Anne-Grete
Roed Jensen er Den Gamle Bys bibliotekar.
I Den Gamle Bys skoletjeneste er ansat lærerne Marianne
Bager og Henning Lindberg.
Administrationen består af bogholder Malene Mønsted
og af kontormedhjælper Sonja Due og Lisbeth Poulsen.
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Derudover af korrespondent Irmelin Kielsgaard, sekretær

Fritse Meyer, kontorassistent Marianne Toft Hansen samt af
piccoline Anne Ravn.
Den Gamle Bys murerafdeling ledes af formand Hans
Bendix Weiss. Mikkel Ankerbo er ansat som murersvend,
Niels Kure Jensen som murerarbejdsmand og murerlærling
er Lise Lotte H. Holmgren.
Tømrerafdelingen ledes af formand Ejvind Maltesen.
Lasse Reffsøe Ebbesen og Lars Jakobsen er ansat som tøm
rersvende. Kristoffer Bæk er ansat som tømrerlærling.
Malerafdelingen ledes af formand Tove Sloth Lave. Ditte
Skjøth, Hanne Gammelgaard, Anne Mette S. Sørensen og
Ole Jørgensen er ansat som malersvende. Susanne Nielsen er
ansat som malerlærling.
Gartnerafdeling består af formand Gitte Kidmose Røn
og af gartnermedhjælperne Rasmus Holm Pedersen, Edith
Sommer Henriksen, Laurits Nørgaard Petersen og Frank
Kristensen.

Konserveringsafdelingen består af konserveringstekni
kerne Nynne Raunsgaard Sethia og Karen Woer, af konser
veringsassistent og snedker Michael Calaminus, af konser
veringsassistent og smed Svenn Nielsen, af kontorassistent
Gunhild Jakobsen, af konserveringsmedhjælper Astrid Lea
Lindhardt samt af museumsassistent Edith Palermo og kon
serveringstekniker Ole Hertzum som begge også er engageret
som aktører i Levende Museum.
Dekoratør Knud Grundfør står for den tekniske side af
museets udstillinger.
Museumsassistenter er Finn Andersen, Jane Briigger, Con
nie Hoffmann, Helle Maagaard Olsen, Hanne Kristensen,
Dorte Søgaard, Kirsten Tøttrup, Birgitte Havndal. Der ud
over museumsassistenterne Karen Flaskgaard og Ingrid Dal,
som begge også er aktører i Levende Museum.
It-assistenter er Finn Vagn Nielsen, Christoffer Rasmus
sen og Hans Ole Glerup. Sidstnævnte er også engageret i Le
vende Museum. Xenia Lichtenstein er informationsassistent.
Guidepersonalet består af formand Maren Nørgaard
Holm og af guiderne Peter Ilsøe Vinter og Inge Marie Sveje.
Fast assistent i butikken er Ruth Larsen, indkøbsassistent
Jytte Jørgensen og lagermedhjælpere er Jytte Nielsen og Ole
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Den Gamle By er smuk og
stemningsfuld hele året rundt og
rummer mange fine motiver. Her
er museumsbyen fotograferet i sin
vinterdragt.

Lindgaard Nielsen. Både guide og butikspersonalet suppleres
i sommerperioden med et større antal medhjælpere.
Vagtafdelingen består af vagtmester Jan Thingvad Olsen
og vagtmesterassistent Jens Pelle. Derudover er ansat drifts
assistenterne Kaj Egelund, Henrik Løhde Nielsen og Kjeld
Torben Jørgensen.
Rengøringsformand er Inge-Marie Sørensen, og assisten
ter er Ane-Marie Kofod, Dorte Hørsted Nielsen, Bodil H.
Petersen, Jette Olesen og Tove M. Sørensen.

Bestyrelse
Den Gamle Bys bestyrelse består af bestyrelsesformand,
direktør Peter Jensen og næstformand, murermester og for
mand for Århus Håndværkerforening Kaj Buch Andersen,
som sammen med lektor André Wang Hansen, Aarhus Uni
versitet, udgør museets forretningsudvalg. Der ud over består
bestyrelsen af formand for LO-Århus Hans Halvorsen,
bankdirektør Torben Jørgensen, formand for Århus Amts er
hvervsudvalg Christian Møller-Nielsen, forretningsindehaver
Hanne Bunde, socialrådgiver Birgit Mikkelsen, begge ud
peget af Århus Byråd, samt malerformand Tove Sloth Lave,
som repræsentant for Den Gamle Bys personale.
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Accisebod, kopi af bygning fra
Korsør, billetsalg
Drivhuse fra Bernstorff Slot
og Geelsgård på Sjælland, ca
1850, Blomstergartneriet
Lille Rosengården fra Randers.
Længe med lejeboliger, 1741,
indrettet med værksteder for
lysestøber, sæbesyder, bødker
og skomager samt boliger for
skomageren og en fattig fami
lie
Hus fra Viborg, 1830, indret
tet med værksted og bolig for
cykelsmeden, ca 1930
Renæssancegården. Forhus
til købmandsgård fra Arhus,
1593, anvendes til skoletjeneste
og børneaktiviteter
Huse fra Haderslev, 1700tallet,
indrettet med værksteder for
maler, tømrer og snedker
Hus fra Århus, 1700tallet, ind
rettet med tobaksspinderi og
tobaksbutik
Tobakslade fra Fredericia,
1800tallet
Reberbane fra Nyborgegnen,
1800tallet
Retirader fra København,
1800tallet
Hus fra Svendborg, 1761, ind
rettet med skrædderværksted
og bolig, ca 1890; i kælderen
mod Aagade kobbersmed
Renæssancehus fra Aalborg,
1571, indrettet med apotek, ca
1750
Lysthus fra Aalborg, 1700tallet, apotekerhave med lægeur
ter
Stampemølle fra Fåborgegnen,
1824
Sprøjtehus fra Århus, 1818

© Hus fra Kalundborg, 1700tallet, indrettet med hattemager
værksted
© Mansardhuset. Pakhus fra Aal
borg, 1600tallet, indrettet med
museumsbutik
© Renæssancehus fra Århus,
1600tallet, indrettet med
værksteder for urmager og
guldsmed; på 1. og 2. sal. Det
danske Urmuseum
© Smedje fra Haderslevegnen,
1800tallet
© Renæssancehus fra Aalborg,
1600tallet, indrettet med ba
geri og brænderi
© Fedestald fra Kertemindeegnen, 1700tallet
© Gavlhus fra Århus, 1600tallet,
indrettet med gravørværksted
og bogbinderi, ca 1875
© Lysthus fra Århus, 1700tallet
© Borgmestergården. Køb
mandsgård fra Århus, 1597,
indrettet som købmands
gård, ca 1780; via indgangen
fra Torvet en kavalkade over
borgerligestuer, 1600-1848;
i gården renæssancehave og
romantisk have
© Hus fra Aalborg, 1600tallet,
indrettet med farveri
© Hjørnehus fra Århus, 1700tallet, indrettet med værksteder
for glarmester, fotograf og xy
lograf samt butik og bolig for
farveren
© Hus fra Århus, 1800tallet, ind
rettet med bogtrykkeri
© Møntmestergården. Beboelses
hus fra København, 1683; i
sidefløjen toiletter med pusle
plads

© Aalborggården. Tre-stokværks-huset, 1585
© Aalborggården. Stenhuset,
1634
© Aalborggården. Empirehjør
net, 1807, med indgang til ud
stillinger af sølvtøj og fajance
© Aalborggården. Renæssan
cehuset, 1500tallet, indrettet
med boglade og handskema
gerværksted og butik, ca 1910
© Renæssancehus fra Aalborg,
1600tallet, indrettet som dragt
- og tekstilmuseum (under
opbygning)
© Pakhus fra Næstved, 1600tallet, indrettet som legetøjsmu
seum
© Hus fra Sønderborg, 1700tallet, indrettet som et hjem i
1910
© Hus fra Sønderborg, 1700tallet, Spisestedet Madkassen,
toiletter med pusleplads
© Aalborggården. Bryggeriet,
1500tallet
© Højstolpehus fra Aalborg,
1500tallet
© Hus fra Aabenraa, ca 1700,
indrettet med skipperbolig og
posthus
O Renæssancehus fra Randers,
1600tallet, indrettet med gar
veri
© Vognlade fra Christiansfeld,
1800tallet
© Skibsværft med skur fra Tro
ense, 1848, og fiskekvasen
Fylla, bygget i Assens, 1888
® Hus fra Lemvig, 1839, med
Frk Wahlstrøms modeforret
ning og bolig, ca 1920, tilhø
rende have

© Hus fra Århus, 1700tallet,
indrettet med uldspinderi og
dampvæveri; i gården stenhug
geri
© Toldbod fra Århus, 1700tallet, indrettet med toldkontor,
vejerbod samt søfartshistorisk
udstilling
© Købmandsgården fra Århus
1723, indrettet som en køb
mandsgård fra 1864 med bu
tik, bolig, stalde og gårdsplads
(åben 1. april - 6. januar),
tilhørende pryd- og nyttehave;
i sidelængen drejerværksted
© Skole fra Kerteminde, 1741
© Vandmølle fra Djursland,
1843
© Traktørstedet Simonsens Have,
som består af bygninger fra Al
ling, Middelfart og Svendborg,
kiosk fra Himmelbjerget samt
musiktribune
© Århus Møllegård med bygnin
ger fra 1650-1782
© Bullade fra Koldingegnen,
1700tallet (under nedtagning)
© Teglværkslade fra Vendsyssel,
ca 1900
© Gartnerhus fra Randersegnen,
1800tallet
© Pakhus fra Hobro, 1814
© Havepavillon fra Århus, 1909
© Helsingør Theater, 1817
© Kiosk fra Århus, 1900
© Restaurant Prins Ferdinand,
opført 1933
© Stubmølle fra Varde, 1792

155

Den Gamle Bys sponsorer 2003

156

BDO ScanRevision A/S
Statsautoriserede revisorer
Åboulevarden 11-13
8100 Århus C

Aalborggaarden,
Stenhuset

BDO ScanRevision A/S
Statsautoriserede revisorer
Åboulevarden 11-13
8100 Århus C

Sadelmagerens Hus

Bravida Danmark A/S
Chr. X s Vej 106
8260 VibyJ

Vandmøllen

Bryggerigruppen A/S
Ceres Allé 1
8100 Århus C

Hvidtølsbryggeriet

C.A.C. Fonden
Agerøvej 49
8381 Tiist

Helsingør Theater

C.A.C. Fonden
Agerøvej 49
8381 Tiist

Møntmestergården

Danisco A/S
Edwin Rahrs Vej 38
8220 Brabrand

Brændevinsbrænde
riet og Bageriet

Steff Houlberg
Tulip Food Company
Broges vej 18
4100 Ringsted

Musiktribunen,
Simonsens Have

Danske Bank
Kannikegade 4
8100 Århus C

Kannikegadehuset

Den danske Boghandlerforening
S ilja ngade 6
2300 København S

Bogladen

EL:CON Elinstallation A/S
Finlandsgade 20
8200 Arhus N

Svendborghuset,
Fichs Gaard

Falck-Securitas A/S
Jens Baggesens Vej 53
8200 Arhus N

Aarhus Mølle,
Maltmøllen

Frisko Is A/S
Stationsparken 25
2600 Glostrup

Allinghuset,
Simonsens Have

Handskemagerlauget i Danmark
Grøndals Parkvej 26
2720 Vanløse

Handskemageren

C. Haugsted & Søn A/S
Rosenkrantzgade 17
8000 Arhus C

Vandmøllen

Hørning Parket Fabrik A/S
Sylbæk vej 10
8230 Abyhøj

Tværgadehuset

Julemærkefonden
Brolæggerstræde 14
1158 København K

Aabenraahuset

Morgenavisen Jyllands-Posten
Grøndalsvej 3
8260 VibyJ

Povl Pops Hus,
Apoteket

Jysk Guldsmedeforening
Algade 46
9700 Brønderslev

Guldsmedens værksted

Arkitektfirmaet
Kjær & Richter A/S
Mejlgade 7
8000 Arhus C

Vandmøllen
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Lions Klubberne Lystrup
og Århus-Marselisborg
Postboks 77
8520 Lystrup

Mansardhuset

Mammens Emballage A/S
Axel Kiers Vej 13
8270 Højbjerg

Lille Rosengaarden

Tømrerfirma Marstrand Nielsen
Sylbækvej 31
8230 Åbyhøj

Vandmøllen

Jens og Fritse Meyer
Jacob Adelborgs Allé 32
8240 Risskov

Aabenraahuset

McDonald’s Familierestauranter
Viby Ringvej 17
8260 VibyJ

Hattemageren

Nordea
Sankt Clemens Torv 2-6
8100 Århus C

Empirehuset,
Aalborggården

Nykredit A/S
Domkirkeplads 1
8100 Århus C

Randershuset med
Garveriet

OK a.m.b.a.
Åhave Park Vej 11
8260 VibyJ

Sønderborghuset,
Havbogade 29

Knud Pedersen A/S
City Vest
8220 Brabrand

Frands Hansens Hus

Post Danmark
Postområde Århus
Banegårdspladsen 1A
8100 Århus C

Postladen

Post Danmark
Postområde Århus
Banegårdspladsen 1A
8100 Århus C

Posthusets drift

Primagaz Danmark A/S
Sandvadsvej 11
4600 Køge

Gaslys

Erik F. Qvist A/S
Marselis Boulevard 125
8000 Århus C

Vandmøllen

Realkredit Danmark
Aboulevarden 69
8100 Århus C

Århus Mølle

MalerHuseT Sjøreen & Co. a/s
Jens Baggesens Vej 41
8200 Århus N

Vandmøllen

Signal Grafik
Lille Voldgade 7
8900 Randers

Aarhuskiosken

Skandinavisk Tobaks
kompagni’s Gavefond
Tobaksvejen 4
2860 Søborg

Tobaksspinderiet,
Tobaksladen

Stibo A/S
Søren Nymarks Vej 1
8270 Højbjerg

Bogtrykkeriet

Treka A/S
Aboulevarden 70, 2.
8000 Århus C

S.M. Holsts Gaard,
Forhuset

AS Vesterbro Trælast
Daugbjergvej 17
8100 Århus C

Aarhus Mølle,
Kostald og hestestald
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Viby Jern Danmark A/S
Fabriksvej 14
8260 Viby J

Smedjen

Aarhus Brandkorpsforening
Ny Munkegade 15
8000 Århus C

Sprøjtehuset

Aarhus Oliefabriks
Fond for almene Formål
M. P. Bruunsgade 27
8000 Århus C

Valkemøllen

Aarhusianske Haandværkerlaug
Aarhus Haandværkerforening
Klostergade 30
8000 Århus C

Haderslevhusene

Aarhusianske Haandværkerlaug
Aarhus Haandværkerforening
Klostergade 30
8000 Århus C

Lille Rosengaarden

Aarhuus Stiftstidendes Fond
Frue Kirkeplads 4
8000 Århus C

Borgmestergaarden

Lise Aarsleff
Aaby Bækgaards Vej 5
8230 Åbyhøj

Skolen

Århus og Omegns
Biavlerforening
Tranebærvej 11
8220 Brabrand

Bistaderne

