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to russiske prinser til Horsens. Forud var gået

næsten 40 års afsavn og isolation for dem og deres familie.

Ved det lille hof der blev etableret i Horsens søgte man at holde en

international standard i køkkenregionerne.
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g Historien begynder da den lille barnezar, som vi kalder Ivan den Sjette i
1741 brat blev fjernet fra den russiske trone ved kejserinde Elisabeths magtovertagelse. Den lille zar, hans søster og hans forældre Anna Leopoldovna
af Mechlenburg og Anton Ulrik af Braunschweig, blev derefter fordrevet fra
Moskva og Skt. Petersborg og endte i det nordlige Rusland i Kolmogorij ved Ar
changelsk. Her blev den lille, afsatte zar fjernet fra forældrene, og han og hans fa
milie så ikke hinanden mere i resten af deres livstid. Anna Leopoldovna og Anton
Ulrik fik i fangenskabet endnu tre børn, før Anna døde i 1746, 28 år gammel.
Herefter sad Anton Ulrik tilbage med fire børn, foruden sønnen, den isolerede,
forhenværende zar, der blev myrdet i 1764, kort tid efter at Katarina den Store var
kommet til magten. Anton Ulrik døde som 60-årig i 1774.
Seks år senere bestemte Katarina sig for at frigive de fire endnu levende søsken
de, der bar navnene Katarina, Peter, Elisabeth og Aleksej. Og hvad var mere na
turligt end at henvende sig til børnenes faster, Anton Ulriks søster, enkedronning
Juliane Marie i Danmark, for at spørge om der i hendes lande skulle være plads til
de fire. Det blev besluttet, at der skulle etableres et hof i Horsens. Her var også Juli
ane Maries geheimekabinetssekretær og landets egentlige leder, Ove Høegh-Guldberg, født og opvokset, hvilket nok har været medvirkende til valget.
Arbejdet med at finde en egnet bolig og et egnet personale gik straks i gang.
Hoffet fik til huse i to gårde, som ombyggedes til formålet under ledelse af hof
bygmester C.E Harsdorff. Bygningerne, der lå på byens torv lige overfor Skt. Ibs
kirke, fik snart navnet ”palæet”.
Hoffets personale bestod af mennesker, der havde været i tjeneste hos Juliane
Marie på Fredensborg, mennesker, som havde været i russisk tjeneste samt hor-
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Horsens i midten af

1700-årene. Selvom

byen ikke var nogen
metropol, lykkedes
det for kokken at
skabe et køkken med

international stan

dard for den lille
hofholdning.
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sensianere. Ingen af de fyrstelige personers tjenere eller fortroli
ge fra Kolmogorij fik lov at komme med til Danmark. De fire
russere ankom den aften i oktober med talrige vogne fyldt med
udstyr, men uden følge af personer, de kendte og havde tillid til.
De kom til en by, hvor sproget, religionen og de mennesker, de
mødte var dem fuldstændig fremmed. Til reglerne for deres op
hold hørte bl.a., at de ikke måtte modtage russere ved hoffet, og
at de aldrig måtte overnatte andre steder end i gården på torvet.
I den forstand kom de til at leve i en form for husarrest.
Etableringen og driften af hoffet betaltes for hovedparten af
russiske midler, og det er denne konstruktion vi kan takke for,
at vi fra hoffet i Horsens har en af 1700-tallets rigeste kilder til
bl.a. den tids råvare- mad- og køkkenhistorie. Foruden kvartals-,
måneds-, og ugeopgørelser findes der i hoffets regnskaber en
helt enestående samling af bilag til belysning af dagliglivet ved
taffel- kammer og køkkenbord. For hvert eneste lille bundt stæ
re eller persille, som leveredes til denne husholdning, blev der
nemlig udfærdiget en regning, som blev betalt og kvitteret for
ved hoffet i Horsens. Så bragtes regningen til Skanderborg amts
kasse, der refunderede den udlagte sum ud af den portion penge
den russiske kejserinde via det danske kongehus havde over
sendt til amtskassen. Således endte alle regninger, som tilsam
men udgør godt 50 store arkivpakker, i Kongehusets arkiv og se
nere i Rigsarkivet.

Køkkenet

Dele af grundplan over det russiske palæs

grund og bygninger. I midten ses køkken

sektionen og øverst i billedet (mod nord) ses
iskælderen.
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Ved ombygningen af de to gårde blev der, som noget af det væ
sentligste, opført en stor, selvstændig køkkenafdeling. Det var
nødvendigt at have god plads til madlavning og opvask, når der
hver dag skulle bespises de ca. 30 mennesker, som hoffets faste
stok bestod af. Desuden blev der etableret en iskælder og et du
eslag og installeret adskillige tekøkkener rundt omkring i byg
ningerne.
Såvel i indretningen af rummene som i indkøbene af madva
rer slår det igennem at både det danske hof og Katarina den Sto
re ønskede at hofholdningen hos de fire russere skulle have sam
me standard, som andre, mindre, europæiske hoffer havde. En
stor del af leverandørerne ved etablering af køkken og gemakker
kom da også fra hovedstaden, hvorfra enkedronningen og hen
des stab i forvejen havde kendskab til kvaliteten af de leverede
produkter.
I selve køkkenbygningen var der indrettet bolig for mester
kokken og køkkensvenden og her fandtes et stort lokale med
vask og varmekilde samt det centrale køkkenrum udstyret med
ildsteder og ovn. Til brug her blev der hos Johann Casparstick i København bestilt
bl.a. forskellige former for stegespid, trefødder, jernbukke, riste, jernpander,
krumkagejern, vaffeljern, goderådsjern og plader til bageovnen. Desuden frem
sendte Casparstick andet køkkentøj, nemlig krumknive med hver to skafter, dvs.

vuggeknive til hakning og findeling, store skeer, en
morter med jernstøder, melsigter, hårsigter, baljer,
geléposer og bagepensler.
Kobbersmed CJ.Conradt, også fra København,
forsynede køkkenet med bl.a. bouillonkedler, kasse
roller, tærtepander, bradepander, fiskepander, buddingeforme, mandelforme, de uundværlige tekedler,
chokoladekander og kaffekander.
Dette og meget mere blev indkøbt efter samråd
med mund- og mesterkok Christian Andreas Mou
ritsen, der i alle de år, hvor hoffet fungerede, stod i
spidsen for køkkenet. Til hjælp havde han en køk
kensvend, to drenge og en køkkenpige. Desuden var
der hjælp til opvasken. Oldfruen varetog alt, hvad
der havde med vedligehold af linned til køkken og
bord at gøre, ligesom sølvpopen sørgede for bordtøj
som sølvbestik, porcelænstallerkener, fade og glas. Som allerede nævnt lå der ad
skillige tekøkkener rundt omkring i bygningerne, og desuden befandt der sig i
hovedbygningen et lille konfektkammer, nemlig et rum til opbevarelse af søde sa
ger eller konfiturer, som det kaldes i 1700-tallet, dvs. syltede og tørrede frugter og
bær, konfekt og sødt bagværk. Alt i alt skabtes i disse mange rum og ved disse
mange menneskers hjælp de daglige måltider i den store husholdning.

Palæet på Torvet udgjor
des af de to bygninger,
som ses i midten af bille

det. Det højre hus blev
nedrevet i 1915 og det

venstre i 1962.
Foto ved Hugo Matthiessen

Reglementet

1914.

Til hofholdningen hørte et reglement, der i detaljer fastlagde de rammer, som det
danske hof ønskede, at hverdagen for de fire russere skulle udfolde sig i.
Selvfølgelig er driften af køkkenet, serveringen af maden samt antallet af retter
ved hvert måltid også omfattet af instrukser. Det bestemmes f.eks., at der ved det
fyrstelige taffel til middag skal serveres en suppe, seks fade med seks forskellige ret
ter samt en salat, en kompot samt fire tallerkener med konfiturer. Om aftenen ser
veres en formindsket udgave af middagsmenuen, idet fadenes antal er indskræn
ket til fem og tallerkenerne med konfiturer til to. Det tiloversblevne fra disse mål
tider serveredes ved kammerbordet, hvor størsteparten af de personlige tjenere og
kammerpiger spiste, men her blev resterne suppleret med endnu en suppe og et fad
oksekød, så alle kunne blive mætte. Til den del af personalet, som spiste ved bor
det i køkkenet serveredes om middagen en suppe og tre forskellige retter, om afte
nen fik man her suppe eller grød og derefter to retter.
Der serveres således middag og aften tre noget forskellige menuer ved de tre for
skellige borde. Af de til reglementet vedføjede tegninger fremgår klart, at der ved
taffelbordet er tale om en fransk servering, dvs. at alle fade, hver med en særlig ret,
er på bordet samtidigt. Denne servering minder, i sin mest skrabede udgave, om
et moderne tag-selv-bord. Denne form for servering afløstes i 1800-årenes midte
af en såkaldt russisk servering, opkaldt efter opfinderen, en af zarens franske am
bassadører. Denne serveringsform, der ikke udgøres af nær så mange retter som
den franske, består i at sætte maden på bordet i en af værten fastlagt orden, der sik
rer at retterne serveres medens de endnu er varme og duftende. Det er den serve
ringsform, vi stadig anvender i hvert fald til vore festmiddage i form af en forret,
en hovedret og en dessert.
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Råvarerne

Regning fra Boller gods,

beliggende lige udenfor

Horsens i Bjerre herred.

Bemærk det temmelig

store indkøb af asparges,
som i øvrigt suppleredes
ved lige så store, samtidi
ge indkøb fra godset Byg

holm.
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Råvarerne til det fyrstelige køkken kom fra næsten hele kloden. Et blik på reg
ningerne fylder fantasien med et væld af duft, smag, farver og former og giver et
indtryk af hvilken luksus og hvilke ekstravagancer, der var råd til i denne fyrsteli
ge husholdning.
Fra Kina kom Zioung-Zioung teen, fra Indien og Molukkerne fik man krydde
rier, fra Kap det Gode Håb i det sydlige Afrika kom de røde og hvide Konstantiavine, fra Carolina i U.S.A kom risengryn, fra Frankrig leveredes de røde Margauxog Bordeaux-vine samt rosévinen fra Chateau d’Acqueria i Tavel i Languedoc. Fra
Sydamerika indkøbtes kaffe og chokolade, fra Holland ost og sennep, fra Proven
ce olivenolie, trøfler og morkler, fra Norge ansjoser og klipfisk, fra Lyneburg salt
og ost, fra England ale og porter. Det blev altsammen bragt det sidste stykke hjem
fra Tyskland, Norge, Amsterdam og København med Horsens-købmænd og skip
pere.
Imidlertid kom størsteparten af råvarerne fra Horsens og byens opland. Nabo
en, kammerherre Gersdorff, leverede hver eneste dag frisk fløde til kaffen fra stal
den ved sit byhus. Desuden forsynede han hoffet med smør og en smule mælk fra
hollænderiet på sit gods Merringgård vest for Horsens.
Med samme regelmæssighed som fløden leveredes hver dag konfekten, i de før
ste mange år fra konditor Bruun, se
nere fra en af byens høkere. Regle
mentets angivelse af hvor mange tal
lerkener konfekt, der skulle serveres
dagligt, opfyldes hver dag. På hver tal
lerken serveredes 250 gr. konfekt eller
konfiturer, så det daglige indtag alene
ved taffelet på i alt 1,5 kg. Konfekt
fortæller noget om 1700-tallets svag
hed for søde sager og tilgang til den
vestindiske rørsukker. Til de faste,
daglige leverandører hører også bage
ren, der hver dag frembragte fransk
brød, surbrød, tvebakker og kringler.
Ligeledes leverede slagteren dagligt
mellem 6-11 kg kalvekød samt 10-15
kg andet kød, f.eks. lammekød, okse
kød, spæk, skinke eller tunger. Når
bortses fra skinken blev der kun en
gang eller to årligt indkøbt svinekød.
I følge reglementet skulle der hver
dag koges bouillon af 3 kg oksekød, 2
kg kalvekød, 1 kg røget skank og 2
høns. For så vidt som denne regel
overholdtes er der på forhånd dispo
neret over en del af slagterens leve
ring. Desuden skulle kammerbordet,
som supplement til den mad, der blev
til overs fra taffelbordet, om aftenen
have et fad med ca. 4 kg oksekød.

Resten af kødet fra slagteren var ikke nok til at
mætte alle munde og derfor indkøbtes supple
rende kød og fisk bl.a. fra egnens godser. Nogle
leverede vildt som urfugle, brokfugle, agerhøns,
harer, dådyr, kronhjort og fisk som gedder, bra
sen og aborrer. Andre solgte ud af deres opdræt,
f.eks. kalkuner, duer, kapuner, gæs, ænder, høns
og kyllinger.
Hovedparten af de friske grøntsager kom fra
de nærmest liggende godser Boller, Bygholm,
Stensballegård og Serridslevgård. I årenes løb
suppleredes disse forsyninger med grøntsager
indkøbt på torvet hos bønderne fra det lige øst
for Horsens liggende Vær sogn, også kaldet Jyl
lands Amager.
Grøntsagsindkøbene viser, at der både som
mer og vinter var stor variation også i denne
gruppe af råvarer. I juli kvartal 1784 bestod le
veringerne af persillerødder, selleri, unge gule
rødder, purløg, spinat, salat, ræddiker, persille,
porrer, portulak, syre, unge løg, unge rødløg,
peberrod, kørvel, sukkerærter, radiser, blomkål,
champignons, snittebønner, almindelige agur
ker, rødbeder, endivier, savoykål, grønne ærter,
sylteagurker, sorte ræddiker, dild, hvidkål og
rødkål. Frugtindkøbene udgjordes af modne og
umodne stikkelsbær, citroner, jordbær, kirse
bær, æbler, pærer, meloner og forskellige sorter
af blommer.
Netop køkkenhavebruget blev i slutningen af
1700-årene moderne og fik stor opmærksom
hed fra godsejeres, mange bønders og Det kon
gelige danske Landhuusholdnings=Selskabs si
de. Det er derfor helt i pagt med de nyeste tendenser i datiden, at der indkøbes
grønsager og frugter til hoffet.
Hvad der overrasker er de store mængder, der anskaffes og den store variation,
der er i det avlede. Godsernes leverancer baseredes på væksthuse, orangerier, mistbænke og drivklokker, som gjorde det muligt fremdrive friske frugter og grønsager
på tidspunkter, hvor det ellers var umuligt i det danske klima. F.eks. leveres allere
de tidligt i marts masser af bundter af brøndkarse og spinat, hvilket vidner om en
stor kapacitet i godsernes mistbænke og drivhuse, da ejerne jo også selv aftog de
friske grønsager til deres egen husholdning. Også forårets mange regninger på ek
sotiske frugter som meloner og citroner af dansk avl fortæller om brugen af orang
erier og drivklokker.
Almindelige bladgrøntsager og kål sikredes en meget lang sæson ved opbevarelse
i beholdningshuse, dvs. bygninger, hvor grøntsagerne hensattes i jord og kølighed,
således at væksten gik næsten i stå, medens friskheden bevaredes. Til mange rod
frugter anvendtes dog stadig nedkuling. Således er der ikke blot om sommeren stor
variation, men også i det kolde, solfattige januar kvartal. I vinteren 1791 ser ind-

En af 1700-tallets mest

yndede krydringsemner,
nemlig citronen, her i
Maria Merians udgave fra
begyndelsen af 1700-tal-

let.
Billedet findes i Den kon
gelige Kobberstiksamling
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købslisten således ud: grønkål, brøndkarse, rødbeder,
hvidkål, selleri, rødløg, peberrod, kogeærter, kartofler,
roer, spinat, persille, purløg, sennep, timian, kommen,
anis, persillerødder, vinterasparges, kokleare, kørvel,
porrer, ung spinat, gulerødder og syrer. Alt er nævnt i
den rækkefølge, hvori grønsagerne forekommer i reg
ningerne dag for dag i januarkvartal. Hertil kommer syl
tede grønsager.

Maden ved taffelet
Et gennemgående træk i alle disse års leveringer er den
store variation i råvareindkøbene året rundt. Hoffet fik
altid friske råvarer, det saltede og syltede udgjorde et ab
solut minimum. Når der i januar måned trods alt ikke
har været så mange grøntsager og frugter til at variere
maden som i resten af året, så indkøbes der mængder af
krebs, østers, muslinger, lakseørreder, friske ål og im
porterede citroner.
I forhold til vore dages fødevareforbrug er det be
mærkelsesværdigt, hvor forsvindende lille en plads mæl
keprodukter har i husholdningen. Det er meget små
mængder af mælk, der anvendes i den daglige hushold
ning og fløden bruges alene, som det også står på reg
ningerne, til kaffen. Et andet af vore dages almindeligste
fødemidler, nemlig grisen, optræder også sjældent på
regningerne. Det er tydeligt at husholdningen ikke har
de,
der
kom til at herske i Danmark efter andelsbevægelsens
haft madvaner, som
totale forandring af vores spisevaner, med en fuldstændig dominans af madretter
baseret på smør, ost, mælkeprodukter og grisekød til følge.
Hoffet holdt ikke selv en gris, og manglen på svinet - bortset fra skinken - dens
udskæringer og indvolde, kan tilskrives en almindelig tendens blandt adel og fyr
ster i 1700-årene til ikke at spise grisekød. Derudover var valgmulighederne store,
hvad angår andet kød, idet der ved siden af slagtervarerne, blev spist masser af fjer
kræ samt fugle og dyrevildt.
Hvad angår krydringen af maden befinder køkkenet sig i en overgangsfase
mellem den gamle og den nye krydring. Der blev stadig til mange retter anvendt
en gammeldags krydring med fjernøstlige krydderier, som i nogen grad dølger rå
varens egen smag, og som danskerne har brugt siden middelalderen. Derom vid
ner indkøbene af betydelige mængder af safran, muskat, kanel, kardemomme,
muskat og muskatblomme, nelliker og ingefær.
1700-tallets nye køkken benyttede sig ikke denne tunge krydring. Tværtimod
skulle maden nu smage direkte og klart af de råvarer, som retterne bestod af. Kry
dringen udgjordes derfor af friske, grønne krydderurter samt af 1700-tallets yndlingssmagsættere ansjoser, citroner og kapers. Disse ingredienser blev da også ind
købt i rigt mål. Dette nye 1700-tals køkken har, som helhed, overraskende mange
ligheder med nutidens nye køkken, der også elsker friske krydderurter, citron og
kapers, skorzonerrødder, jordskokker, ansjosdressinger, duer med trøfler samt god
kakaoholdig chokolade.
8

Et godt eksempel på anvendelsen af de nye 1700-tals krydringer ses i en af sam
tidens kogebøger, nemlig Marcus Loofts Koge Bage og Sylte=Bog for Herskaber
og fornemme Familier, fra 1766. Ansjoser, kapers og citroner optræder her i nog
le for os så usædvanlige sammenhænge som: ænder med ansjossovs, lammekød
med vin, korender og citroner eller bedekød i ragout med kapers.
Den kombination af råvarer som, i en given uge, blev indkøbt til hoffet, svarer
meget ofte til de råvarer som Marcus Looft angiver i en opskrift i sin kogebog. Der
er derfor ingen grund til at tvivle på, at mesterkokken ved det russiske hof bl.a. fik
sin inspiration fra Loofts kogebog og på denne baggrund skabte de dejligste retter,
som kan få fantasien til at blomstre og munden til at løbe i vand hos nutidens men
nesker. Vi må håbe, at disse retter også har kunnet glæde de fire russere i deres ud
lændighed i Horsens.
Hoffet bestod indtil 1807, da den sidste af søskendeflokken døde. Som de tre
andre blev også hun stedt til hvile i Klosterkirken i Horsens. På hendes ønske flyt
tedes sarkofagerne fra et kapel i kirken til en utilgængelig, muret begravelse under
kapellets gulv. Indboet blev solgt på auktion og gården revet ned i 1900-årene.
Hvis vi ikke havde haft de mange pakker med de enestående regnskaber, havde der
således ikke været mange vidnesbyrd om detaljerne i dagliglivet i de 27 år, hvor den
fyrstelige husholdning holdt til på Torvet i Horsens
Bodil Møller Knudsen er inspektør
ved Horsens Museum

Kilder
Rigsarkivet:
Hofetaten: Hofholdningen i Horsens

1780-1808. Indkomne breve ^SOISOS. Hofholdningsregnskaber med bi

lag 1780-1807.

Kongehusets og rigets arkiv, Fol. 101:

Dronning Juliane Marie (1758 Titelbladsopslag fra Marcus Loofts kogebog fra den danske udgave, som udkom i 1766.

1796).

Landsarkivet for Nørrejylland:
Horsens Byfogedarkiv: B 66, 349: Auk
tionsprotokol 1805-1815. Auktion

vedrørende Chatarina, prinsesse af
Brunsvig.
Århus amt, Skiftevæsen, B 6, 887: Skifte
protokol for det højfyrstelige hof i Hor

sens 1781-1807.
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og Annette Lerche Trolle: Det russiske
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s. 62-75.
Norn, Otto: Harsdorff og Palaiset i Hor

sens. Aarbøger udgivne af historisk

Samfund for Aarhus Stift. XXXI, 1938.
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En ung kone er død, og hendes veninder venter ved den åbne grav for at pynte, når den er kastet til. På gravste
det ved siden af ligger et gammeldags gravtræ. Billedet er malet af Jørgen Sonne i 1859 - måske far den unge ko

ne et af de fine smedejernskors på sin egen grav?

(Århus Kunstmuseum)

En tur på kirkegården kan være en kulturhistorisk

oplevelse udover det sædvanlige. Gravmindemoden har
fulgt tidernes strømninger, især er mange ældre

gravminder smukt udformede og rige på symboler,
som sjældent ses i det 20. århundrede.
af

10

Charlotte Lindhardt

rkendelsen af at gravminderne udgør en del
af vores kulturhistorie var baggrunden for, at
daværende kirkeminister Mette Madsen i 1986
fik gennemført en lov, som sikrede dem for efter
tiden. Siden da har sagkyndige gradvist arbejdet
sig gennem landets kirkegårde for at måle, tegne,
fotografere og bevare denne del af vores kultur.
Selv om gravminderne har skiftet form og udse
ende, har formålene været de samme: liget var
vel forvaret og udgjorde ingen sygdomsrisiko,

E

trækonstruktion over og ligbrænding i form af
brandpletter eller urnegrave herskede samtidigt.
En særlig form er bådgraven, hvor en båd erstat
tede kisten, og den døde var anbragt i eller under
båden. Der skete ikke de store ændringer op til
vikingetiden, hvor man begyndte at sætte runes
tene over afdøde personer. Perioden før kristen
dommen var præget af åbne gravlandskaber, for
selv om gravsættelsen var forbundet med en
form for religiøsitet og hellighed, var denne til
syneladende ikke begrænset til indhegnede om
råder. Det skete først med kristendommens ind
førelse.

Nye tider med faste rammer
Kristendommen indførtes ikke på én gang. Nog
le steder har man holdt fast ved de gamle skikke
i nogle generationer, før man overgik til den nye
tro. De ældste gravsten tyder i hvert fald på en
vis vaklen i geledderne, når der var afbildet både
et kors og en Thorshammer. Med kirkens indtog
i Danmark blev religionen institutionaliseret, og

Erik Eriksen var gårdejer,

men også statsminister

1950-53, og er begravet

på Ringe kirkegård.
Gravmindet, en natur
sten af granit, er typisk

for dette århundrede.

Havde han levet 100 år
tidligere, ville udform

ning og inskription ikke

have ladet betragteren i
tvivl om, at det drejede

sig om en betydningsfuld
person.

(Foto: Charlotte

Lindhardt)
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Denne cippus med kors

er sat over Emilie Birke
dal Lange (Speyer) fra
Otterup og har en sjæl

den runeinskription,

Derved kunne de kigge mod øst, mod opstan
delsen. Gravminder af sten var forbeholdt de vel
stående og bestod som regel af skråtliggende pla
der (epitafier), almindelige mennesker måtte nø
jes med et lettere forgængeligt gravminde af træ.

sammensat af de to
kendte runealfabeter

Forordninger mod overdådighed

kombineret med selvopfundne tegn. Oversat ly

der teksten: ELSKEDE

MILLI TROFAST KIERLIK DATTER SØS

TERVEN. SIT OTTE-

RUPHIEMS VARMHIERTEDE HENKIVNE
SKAT. EGEN PIE MOS

DYRE DATTERLILLE.

Hun var knap 19 år
gammel, da hun døde i
1897.

(Foto: Charlotte
Lindhardt)

døden blev lagt i fastere rammer. Fra da af var
kun jordbegravelsen tilladt som begravelsesritu
al, og det var ikke længere tilladt at foretage lig
brænding, der blev anset for en hedensk skik.
Kirkegårdene opstod i forbindelsen kirkebyg
geriet og blev snart indhegnet med stengærder
eller rishegn, som holdt kreaturer og andre dyr
ude, men også pointerede kirkegårdens status
som helligdom. Kriminelle, selvmordere, strand
vaskere og udøbte var forment adgang til indvi
et jord, og efterhånden blev kirkegården inddelt
efter graden af hellighed. Det fornemste var en
begravelse inde i selve kirken, derefter gjaldt det
om at blive lagt så tæt på kirken som muligt. Af
dødes stand afgjorde, hvor vedkommende blev
begravet henne. Ligeledes var der en kønsforskel.
Mændene blev begravet nord for kirken, kvin
derne syd for. Kirkerne blev bygget i retningen
øst-vest, og de døde gravlagdes på samme måde.
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På Bogense kirkegård
findes et smukt eksempel

på et egnstypisk grav
minde. På Nordfyn fin

des et påfaldende stort

antal af bronzekvinder
på gravminderne, enten
knælende, bedende eller

stående som her.
(Foto: Charlotte

Lindhardt)

Efter reformationen bredte ornamenter og sym
boler sig til gravminderne. Især de adelige grav
minder blev efterhånden så rigt udsmykket og
omfattende, at myndighederne flere gange op
fordrede til mådehold og besindighed. Gravmin
det blev i høj grad et symbol på den afdødes vel
stand, når det var udført af en anerkendt kunst
ner som billedhuggeren Johannes Wiedewelt
(1731-1802) eller afdøde var portrætteret i reli
ef. Ligfølgets størrelse understregede ligeledes af
dødes betydning, så i Christian den Femtes for
ordning af 7. november 1682 begrænsedes lig
følget til nærmeste familie, højst seks mænd og
36 ligbærere. Kvinder måtte fra da af ikke delta
ge i begravelsen. For at dæmme op for pragten

og festlighederne blev det i 1771 bestemt, at
man kun måtte begrave folk mellem kl. 1 og 6
om natten. Påbudet fik nærmest den modsatte
effekt, da mange i stedet betonede det stem
ningsfulde i at holde begravelser i denne dunkle
atmosfære.

Faldne soldater fik ofte
et stort fælles monument
på kirkegården. I Nr.
Sandager nær Bogense

findes denne sandstens

obelisk med hæderskrans

og militære attributter i
form af faner og geværer

afbildet i et relief på
postamentet.

(Foto: Charlotte Lindhardt)

ægyptisk inspirerede obelisk kombineret med bi
belske skriftsteder og kristne symboler, et blan
dingsægteskab som stadig præger gravminde
kunsten. Efterhånden voksede støbe- og smedej
ernsindustrien, hvilket medførte en stor mæng
de gitre og kors på kirkegårdene. Desværre er
disse vanskelige at vedligeholde, og i 1970’erne
og 1980’erne blev mange gravminder af den ty
pe fjernet af velmenende, økonomisk rationelle
menighedsråd.
I 1805 blev det forbudt at anlægge nye begra
velser inde i kirken, flere steder var stanken uli
delig om sommeren, og kirkerne var i fare for
sammenstyrtninger på grund af erosion. I stedet
blev jorden lige omkring kirken endnu mere at
traktiv, men i dag er det forbudt at begrave inden
for 5 meter fra kirkens ydermur. Fra Brenderup
på Fyn stammer en historie, som fortæller hvor
alvorligt, nogle tog forordningen af 1805. Sag-
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net, som er videregivet af præsten Ludvig Hertel
i 1907 i Nationaltidende, fortæller, at en sogne
foged simpelthen tog og fjernede alle ligene fra
krypten, stillede dem op på rad og række foran
kirkemuren og skød til måls efter dem. Forinden
havde han plyndret ligene og brugt kisterne til
dørfyldninger i sin gård. Hertel noterer med en
vis tilfredshed, at den formastelige døde fattig og
blind, og aldrig siden blev en glad mand. Des
værre er det ikke muligt at bevise historien, ene
ste faktum er, at krypten faktisk er tom, og ingen
ved hvorfor.

Johannes Wiedewelt er
kunstneren bag denne
urne af hvis marmor. In
skriptionen lyder: CECI
LIA HELLIGET D. IV

APRIL MDCCLXXXII.
Ligstenen for Cecilia og
hendes mand Paul Ro

senørn samt deres søn
Andreas Cecilius Rosen

ørn er af grå granit. Paul
Rosenørn var stiftamt

mand, kammerherre og

Anonymitet i døden

ejer af Ulriksholm i Køl

strup sogn.

Ikke kun adelen bekostede store gravsteder, også
større gårdmænd viste velstand og overskud, når
det blev etableret et familiegravsted med en stor,
udhugget granitsten som monument over frem
gangen. Titlen blev sat øverst og gårdnavnet som
regel indhugget i mindesmærket.
Sidst i det 19. århundrede begyndte man at
diskutere en gammel begravelsesform, nemlig
ligbrændingen. Efterhånden dannedes forening
er til fordel for ligbrænding, og da det blev tilladt
i 1892, skete især i byerne en voldsom stigning i
antallet af ligbrændinger. Denne begravelses
form er stadig den foretrukne i det 20. århun
drede, Danmark er det land i Norden, som fore
tager flest ligbrændinger.
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(Foto: Charlotte
Lindhardt)

Det 20. århundredes nyskabelser inden for
gravmindekunsten kan samles i tre overskrifter:
Fremmedgørelse (anonymitet), masseproduk
tion og pakkeløsninger. Anonymiteten står i
skarp kontrast til tidligere tiders understregning
af individet og familien. I dag ønsker mange en
begravelse på de ukendtes kirkegård, hvor kun
en fællessten markerer, at der findes et gravsted.
Enkelte vælger at få asken strøet ud over havet el
ler et landområde, som havde betydning for
dem.
Også i inskriptionen bliver afdøde nu anony
me. Utallige er de gravsten, hvor inskriptionen
”Mor” eller ”Far” ikke siger andre end de nær
meste noget. I det 20. århundrede er begra
velserne begyndt at foregå i stilhed, hvor det før
var en større begivenhed for hele landsbyen. Af
døde ligger heller ikke længere lit-de-parade,
med mindre der er tale om en statsmand. Hvor
det før var normalt at have afdøde liggende i
hjemmet indtil begravelsen, finder de fleste det i
dag makabert at tænke på at have tante Olga lig
gende 2-3 dage i dagligstuen.
Fremmedgørelsen kommer også til udtryk i
måden, hvorpå gravstedet bliver passet. Hvis der
overhovedet er et afgrænset gravsted, vælger de
fleste at lade graveren passe det imod betaling.
Ofte har afdøde selv valgt dette med den be
grundelse, at de efterladte ikke ”skal have besvæ
ret”. Resultatet er sjældne besøg på kirkegården
og fremmedgørelse over for døden og sorgbear
bejdelsen. På samme måde skal nok anskues bedemændenes tilbud om forudbetalte begravelser.
Det er nu muligt at bestille og betale sin egen be
gravelse flere år før, det bliver aktuelt, hvorved
de efterladte ikke skal bekymre sig om valg af
kiste, salmer eller gravsted.
Masseproduktion og funktionalisme forenes i
mekaniseringen af begravelseskulturen. Skriften
indgraveres af maskiner, kun sjældent af en sten
hugger, hvilket sætter grænser for udsmyknin
gen. Den mest populære gravsten i dette århun
drede minder om tidligere tiders primitive bon
degravsten, dog er gravstenen mere tilhugget og
overfladen ofte poleret. Hvis ikke skriften er ind
hugget, er bogstaverne af bronze. For urnegrave
nes vedkommende ligger der nu utrolig mange
rektangulære plader på store græsarealer, som er
lette at køre over med en plæneklipper. Ud-

Gravmindernes typologi

smykningen er begrænset til bronzespurve, olie
lamper, en klokke, hvis der er tale om en graver,
eller indgraverede riller langs siderne. Urnegra
vene sparer plads, men det er på bekostning af
det enkelte gravsteds æstetik.
I slutningen af 1980’erne trængte børnenes
verden sig ind på kirkegården. Det er formo
dentlig både for at give sin egen sorg lindring,
men også for at give graven og dermed barnet
personlighed, når der i gravstenen er indgraveret
en tegning af Bambi, en fodbold eller lagt et
stykke legetøj på gravstedet. Bemærkelsesvær
digt er det, at der også fra de første begravelses
fund findes eksempler på, at personlige ejendele
er lagt ved siden af den begravede.
I gravmindekunsten forekommer der stadig
en blanding af hedenske og kristne symboler.
Grænsen er flydende, derfor har der også i de
sidste år været stor fokusering på kontroverser
mellem menighedsråd og gravstedsejere; måske i
håb om fra menighedsrådets side at få sat en
grænse. Især har legetøj været et debatemne.
Hvor går grænsen mellem forældrenes kærlighed
til barnet samt ønsket om at minde det og så den
kristne kontekst, gravstedet er en del af? Det er
en vanskelig balancegang, og alle kan vel se sagen
fra begge sider.

Sært nok har der aldrig været nogen debat om,
hvorvidt en gravsten var hedensk i sin oprindelse
eller udtryksform, som der var det i forbindelse
med ligbrændingens indførelse. Gennem tiden
har flere forskellige gravsten været modedannen
de. Især i forrige århundrede var de også inspire
ret af samtidens åndelige og intellektuelle orien
tering. Gravhøjen genopstod omkring 1780 og
blev især brugt i forbindelse med nationale min
desmærker, fx. over de faldne fra Slaget på Re
den. Den er en reference til en af de ældste grav
mindetyper i landet og indeholder nogle gange
en krypt. Ligeledes er bautastenen nordisk inspi
reret og er sammen med grotten et eksempel på
idéen om at vende tilbage til naturen. Bautaste
nens udformning kan være mere eller mindre sti
liseret - fra det groft huggede og størst lighed
med originalen til det polerede og afrundede i al
le hjørner og kanter. Grotten stammer fra om
kring 1770 og kan en sjælden gang ses som grav
minde, men der kan også være tale om en deko
ration på selve gravmindet. Der kan være ud
hugget en grotte til et epitafium eller grotter/nicher til pynt, få. olielamper. Er grotten halvmå
neformet, er der tale om en columbaire.
Fra antikken har vi hentet en stor del af de
gravminder, som stadig pryder kirkegårdene, få.
mausolæet eller templet, som er inspireret af de
græsk-romerske helligdomme. Lige så med ste
len, søjlen og urnen. Typen cippus (fra latin, bety
der blot gravsten) startede som en piedestal, ofte
med en urne oven på. Nu er gruppen meget stor,
da piedestalen efterhånden fik talrige udform
ninger, og der findes også helt små cippi på 7080 cm, hvilket gør det noget vanskeligt at af
grænse typen.
Fra Egypten er hentet obelisken, som er lang,
firkantet og ender i en spids foroven. Spidsen
symboliserer oprindeligt solens stråler og var til
ære for guden Ra. I Egypten brugtes obelisken
en gang imellem som gravminde. Ofte er obelis
ken sat på en sokkel og et postament (midtstyk
ke) for at fremhæve den pyramidale form. Også
pyramiden blev adopteret af den europæiske
gravmindekunst, men da den kvadratiske grund
plan er meget pladskrævende, er gravmindet
yderst sjældent.
De eneste gravminder med entydig kristen
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baggrund er korset og bogen, som normalt er op
slået (Bibelen). Korset kan enten være topdeko
ration på en cippus eller det dominerende ele
ment på en sokkel.
Af nyere former er blokken vundet frem i det
te århundrede. Den er firkantet og ofte sat op på
en sokkel. Der kan være indgraverede dekoratio
ner, og gavlen kan have runde hjørner, men ken
detegnet er de rene linier og enkelheden. En ny
ere form er en flerdelt blok, hvor et kors står selv
stændigt ved siden af hovedblokken og gravmin
det derved får form som en kirke.
Gravtræet er en sjældnere type og symboliserer
livets træ. Symbolikken med de afskårne grene er
klar.
Det er tydeligt, at gravmindekunsten primært
er inspireret af oldtiden og antikken. De eneste
klare kristne symboler er korset og bogen, så i
virkeligheden er kirkegårdens symbolik ikke ret
kristen. Det viser også, at gravmindet ikke er sat
til ære for Gud, men for den afdøde. Gud bliver
først en del af begravelsen, når man forsøger at
blive gravsat så tæt på kirken som muligt, hellig
dommens centrum. Uden betænkeligheder har
man blandet religionerne, når der på en obelisk
til ære for Ra er påført et bibelsk skriftsted. Net
op skriftstederne er også interessante og åbne for
fortolkning.

Kødets opstandelse og
det evige liv
Symbolik og metaforer består ikke kun af figurer
og billeder. Skriftsteder fra Bibelen anvendes og
så, men ikke så flittigt som billedsymbolikken.
Et af de oftest anvendte skriftsteder stammer fra
Johannes-evangeliet 11,25: Jesus sagde til hende:
”Jeg er opstandelsen og livet; den, som tror på mig,
skal Leve, om han end dør” Dette siges i forbin
delse med Jesus' genopvækkelse af Lazarus fra de
døde. Hans søster Marta har tvivlet på Jesus' ev
ne til at genopvække Lazarus og mener, at man
først genopstår ved Dommedag. Skriftstedet tol
kes således, at troen på kristendommen og Jesus
giver evigt liv. Der findes utallige henvisninger
til skriftsteder, og det er interessant at finde de
res betydning, fordi den ofte afslører meget om
afdødes livsholdning og religiøse grundlag. Ud
smykningen kan også være fyldt med metaforer
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Denne sjældne plade, der
er sammensat af tre buer,

er fuld af detaljer, som

henviser til gårdmand
Ole Hansen i Drigstrup
(1798-1847). Øverst fin

des et relief af en høstak
med høstredskaber,

nederst en alterkalk, et
anker og et flammende
hjerte - tro, håb og kær

lighed.
(Foto: Charlotte

Lindhardt)

og henvisninger til afdødes gerning, tro eller
menneskelige egenskaber.
Det er almindeligt at smykke gravmindet med
en klokke, når der er tale om en tidligere graver;
en henvisning til en del af hans arbejdsfunktion,
nemlig at ringe til gudstjeneste og solen op og
ned. Symbolikken kan bæres lidt videre, for nu
er solen ringet ned for sidste gang. Samme funk
tion har høstredskaberne, som påsættes hos
landmænd, eller den nyere version med sæde
manden, som går og sår sin mark ved håndkraft.
Hos smede ses ofte en ambolt, hos sømænd an
keret. Symbolikken er i disse tilfælde udelukken
de knyttet til afdødes erhverv. På cippi ses ofte en
krans. Den er et hæderstegn, som får tillagt for
skellig betydning alt efter, hvad kransen er bun
det af. Egeløv symboliserer borgerdyd, oliven
grene fred og sikkerhed, mens laurbærkransen
symboliserer fred og magt. Ofte er der på sandstenscippi tillige sat et håndtryk ind over epitafi-

et. Dette ses ofte over ægtefæller og symboliserer
troskab.
Af sjældnere symboler findes sommerfuglen,
der symboliserer den frigjorte, udødelige sjæl,
faklerne, som opadvendte symboliserer livet og
nedadvendte døden, uglen, der er gudinden Mi
nervas fugl og symboliserer visdom og lærdom.
Mange steder findes en olielampe eller en afteg
ning deraf. Denne skik stammer også fra antik
ken, hvor olielampen skulle brænde evigt ved
gravstedet. For at symbolikken holder, er det
nødvendigt, at der er en tilhørende flamme.
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Der findes utallige andre symboler og betyd
ninger, men fælles er det igen, at man blander
kristen tro med andre religioner. Siden de første
kendte begravelser er den afdøde blevet lagt i ret
ningen øst-vest. Da man påbegyndte kirkebyg
geriet, orienteredes de også mod solen, ligeså de
kristne begravelser, som i den forbindelse over
tog det hedenske begravelsesritual. Kristen over
tagelse af obelisker, søjler og bautasten signalerer
en stor grad af tolerance, når det drejer sig om
kunsten på kirkegården. I nogen grad har det
været acceptabelt at lade mindet om den afdøde
og manifestationen af magt og rigdom overskyg
ge det kristne budskab. Noget af det fascineren
de ved kirkegårde er netop denne blanding af
symbolik. Kirkegårdens mangfoldighed af grav
minder beskriver i dag en kultur, som ikke har
glemt fortiden og efterhånden har taget fremme
de kulturers indflydelse til sig. Efter Kirkeminsiteriets initiativ vil en stor del af denne kulturarv
blive bevaret. Der er ikke blot tale om en begra
velseskultur. En nærmere analyse ville sikkert på
vise en endnu større sammenhæng mellem skif
tende religiøse og åndelige strømninger og grav
mindernes udformning og symbolik end det har
været muligt at lade ane her. Symbolikken, ud
smykningen, de fortjenstfulde personer og lokal
historiske beretninger er i forening medvirkende
til at gøre kirkegården til den kulturhistoriske
oplevelse, den også er. Den kristne baggrund
skal ikke negligeres; den er det væsentligste, men
netop derfor er det tankevækkende, at begravel
seskulturen kun i ringe grad bygger på en kristen
tradition.
Charlotte Lindhardtt er historiker

Udvikling fra Broncealderen til Vor Tid, Køben
havn 1931
Johannes Tholle: Aktuelle Kirkegaardsspørgsmaal,

København 1941
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Fred vokser

sjældent

UD AF KANONER
Kampen om Frederiksstad i oktober 1850
I delstaten Slesvig-Holsten

ligger byen Friedrichstadt langt
mod vest ude i marsken, hvor
floderne Ejderen og Trene flyder

sammen. Byen kendes på dansk
under navnet Frederiksstad, og

den var i den danske helstats

dage et søgt tilflugtssted for
forskellige trosretninger. Det var

en købstad med religionsfrihed
og omfattende handelsprivilegier,
men for 150 år siden blev den

udsat for en massiv ødelæggelse.
Her stod det sidste større slag i

Treårskrigen 1.-4. oktober 1850.
Kampen om Frederiksstad kan

give anledning til nogle

refleksioner over krigens vilkår
og virkninger, som ikke blot

gælder belejringen og bombarde

mentet af den vestslesvigske by,
men også kan have en vis

gyldighed for senere krige.
Af Inge Adriansen

fter slaget ved Isted den 25. juli 1850 trak den slesvig-holstenske hær sig til
bage til Holsten, og den danske hær kunne rykke frem i det sydlige Slesvig.
Den danske overkommando befalede den 5. august, at en række befæstede posi
tioner skulle indtages i det sydvestlige Slesvig. Under ledelse af oberstløjtnant
Hans Helgesen blev Frederiksstad således indtaget af danske tropper den 7. august
efter kun en times kamp. Helgesen lod straks de danske ingeniørtropper anlægge
forsvarslinjer tværs over de tre østlige adgangsveje til byen, henholdsvis fra Ejderdiget, Trenediget og Rendsborg-chausseen. Mod vest, hvorfra et angreb var min
dre sandsynligt, blev der anlagt en skanse omkring en afbrændt mølle, og i vid ud
strækning blev de forskansninger der var anlagt af slesvig-holstenerne taget i brug
af det danske militær. Frederiksstad udgjorde den vestlige fløj af Dannevirke-stillingen, men den danske overkommando regnede ikke med et angreb på dette sted,
og styrken i byen var derfor forholdsvis beskeden og bestod af syv kompagnier.
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Militære aktioner besluttes ofte ud fra politik,
ikke militær-strategi
Den slesvig-holstenske regering var i september 1850 ved at blive utålmodig. Kri
gen var ved at gå i stå, og regeringen havde brug for en solid sejr, før stormagterne
greb ind og afsluttede krigen. Lederen af de slesvig-holstenske styrker, den preus
siske general Willisen, var nødt til at tage udstrakte hensyn til de ønsker om krigs
førelse, som regeringen fremsatte. Den 12. september 1850 lod han derfor foreta
ge et angreb mod den danske stilling ved Mysunde. Hans plan var, hvis angrebet
lykkedes, skulle de slesvig-holstenske styrker rykke frem mod Flensborg, og de
danske tropper måtte i så fald straks trække sig tilbage fra Dannevirke-stillingen.
Men kampen endte med betydelig tab på begge sider og kunne på ingen måde ud
lægges som en sejr for Slesvig-Holsten.
Det mislykkede angreb mod Mysunde gjorde den slesvig-holstenske regering
endnu mere utålmodig. Den 20. september krævede den, at Willisen skulle oply
se om sine angrebsplaner. Samtidig opfordredes han til at angribe de danske trop
per langt kraftigere end hidtil. Da Willisen havde fået denne kraftige opfordring,
sammenkaldte han sine øverste officerer til krigsråd. De drøftede her mulighed af
en storm på Frederiksstad, men nåede frem, at aktionen var for risikabel. Willisen
var enig i denne vurdering, men på trods af sin egen overbevisning meddelte han
regeringen, at han ville følge opfordringen om et kraftig angreb, og at målet ville
være Frederiksstad. Aktionen blev iværksat den 28. september.
Også på dansk side var der politikere, der blandede sig i krigsførelsen. Krigsmi
nister Hansen var utilfreds med, hvad han betegnede som “hærens uvirksomhed”,
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og han argumenterede kraftigt i Statsrådet for, at det blev tilladt den danske over
kommando at gå over Ejderen og rykke ind i Holsten, hvis dette var nødvendigt
af militære grunde. Denne statsrådsbeslutning blev sendt til den danske overkom
mando med den tilføjelse fra krigsministeren om, at der burde foretages en ekspe
dition til Heiligenhafen i Holsten. Overkommandoen valgte dog at overhøre
krigsministerens forslag om at gå ind i Holsten. Begge hære var således presset af
deres politikere, der ønskede at fa meddelelser om angreb og sejrrige kampe.

Teknologisk og mandskabsmæssig overlegenhed
er langtfra afgørende

Hans Helgesen ved Frederiksstad. Helgesen, der

var professionel soldat,
blev dansk krigshelt ved

lidt af en tilfældighed.
Han havde først søgt i
slesvig-holstensk krigstje

neste.

Den 28. september rykkede de slesvig-holstenske styrker mod Frederiksstad og be
gyndte dagen efter et bombardement. Helgesen anmodede straks den danske
overkommando om forstærkning, og den 1. oktober ankom der yderligere seks
kompagnier til støtte for de syv, der var der i forvejen. Stillingen var nu:
- De slesvig-holstenske tropper i Stabelholm og syd for Ejderen bestod af 9.000
mand og var udrustet med 50 stykker skyts og 4 kanonbåde.
- De danske tropper i det indesluttede Frederiksstad bestod af 2.800 mand og
var udrustet med 8 feltkanoner og 13 espingoler.
Der var således en klar overlegenhed både på det mandskabsmæssige og tekno
logiske felt på belejrernes side, men denne fordel kunne ikke udnyttes i tilstræk
kelig grad på grund af det vanskelige terræn med dybe brede grøfter, talrige diger
og klæg marskjord.

For en civilbefolkning kan venner og fjender
være lige slemme
Beboerne i Frederiksstad var næsten alle slesvig-holstensk sinde
de, og de havde med stor beklagelse, men uden egentlig mod
stand, oplevet deres by indtaget af danske tropper i august 1850.
Indbyggerne kom nogle uger senere til for alvor at opleve kri
gens gru. Den 29. september åbnede det slesvig-holstenske ar
tilleri ild mod Frederiksstad, og der udbrød brand en række ste
der i byen. Byen blev hurtigt omspændt af flammer fra bræn
dende huse. Størstedelen af indbyggerne ønskede at forlade by
en straks, men Helgesen tillod kun, at kvinder og børn drog
bort. Den mandlige befolkning skulle blive i byen for at slukke
ilden. Hvis alle straks drog bort, ville der desuden være stor risi
ko for, at husene blev plyndrede — både af de civile, der valgte af
blive tilbage, og af byens danske forsvarere.
Det er en rædselsvækkende oplevelse at bo i en by, der beskydes
af artilleri, og for indbyggerne i Frederiksstad blev frygten blan
det med en stort ubehag over at blive beskudt af “egne” tropper.
Den civile myndighed i byen anmodede derfor Helgesen den
30. september om tilladelse til at sende en skrivelse til den
øverstkommanderende på slesvig-holstensk side med beklagelse
over beskydningen. Tilladelsen blev givet, og den følgende dag,
1. oktober, blev en skrivelse til general Willisen afleveret til de
slesvig-holstenske vedetter ved Bomhuset. Heri stod:
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Fra kampen om Frederiks-

stad. De tyske sapører

forsøger at grave sig igen
nem brystværnet på Møl

“Magistraten i Byen Frederiksstad underretter Dem herved om, at der ved det i dag
stedfundne Bombardement er blevet såret og drabt flere af byens indvånere end afde
kongelige danske soldater. Magistraten må herved lagge Dem på hjerte, om De tror at
kunne påtage Dem ansvaretfor byens ødelaggelse.

leskansen. Samtidigt stik.
(Museet på Sønderborg

Slot)

Af indlysende grunde valgte Willisen ikke at besvare brevet, og i de følgende dage
skærpede han beskydningen. Nu blev det tilladt alle civile at forlade byen, og langt
de fleste benyttede sig af denne mulighed for at redde livet. Den 4. oktober var Fre
deriksstad tømt for civile. Forsøget på at befri byen kom således til at jage alle ind
byggere på flugt. Efter at forsøget på at indtage byen ved et slesvig-holstensk stor
mangreb var mislykkedes, kunne borgerne i Frederiksstad vende tilbage. De måt
te med sorg erfare, at såvel byen som den nærmeste omegn var så godt som øde
lagt. Kun tre bygninger var helt ubeskadigede, 137 huse var fuldstændigt ned
brændte, og 285 huse var stærkt beskadigede. I den nærmeste omegn var 9 ned
brændte og 12 beskadigede huse og gårde. De civile tab blev aldrig klart opgjort,
men mindst 31 var dræbte eller sårede. Den før så smukke by lå i ruiner, og nøden
blandt indbyggerne var stor.
Der blev hurtigt iværksat pengeindsamlinger, både på dansk og slesvig-holstensk
side, så de første fornødenheder kunne klares inden vinterens komme. De egent
lige krigsskadeserstatninger blev først udbetalt ca. 2 1/4 år senere. I januar 1853
vedtog det danske statsråd at yde erstatninger for krigsskader i hertugdømmet
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Slesvig. Til Nordslesvig samt Flensborg og Angel
blev der i alt tildelt 131.000 rigsbankdaler for ska
der forvoldt gennem de tre krigsår 1848-50. Desu
den blev der ydet en særbevilling til Frederiksstad på
100.000 rigsbankdaler for skaderne ved kampen i
oktober 1850. Men hvor stor en del af denne særbe
villing, der reelt blev udbetalt til Frederiksstads nød
lidte borgere, må dog stå hen i det uvisse. Til begge
bevillinger var der nemlig knyttet nogle betingelser.
Der blev kun udbetalt skadeserstatninger til indbyg
gere, der ikke “på en eller anden måde havde deltaget
i oprøret, vedfeks. at føre våben mod Hans Majestæts
armé eller uden yderste trang at have betalt skatter til
oprørsregeringen eller have støttet insurrectionen med
andre lovstridige handlinger såsom deltagehe i valget
til den såkaldte Landsforsamling i Kiel eller den så
kaldte Nationalforsamling i Frankfurt... ” “. En bety
delig del af borgerne i Frederiksstad må være faldet
ind under disse undtagelsesbestemmelser.

I krigens virkelighed ligger barbariet
lige under overfladen
Som nævnt forbød Helgesen, at alle indbyggere flygtede ud af byen ved bombar
dementets begyndelse den 29. september. Han indså, at det ville være umuligt at
hindre plyndring af det efterladte gods i butikker og boliger. Men et par dage se
nere måtte Helgesen - på indbyggernes indstændige bøn - tillade dem at forlade
den belejrede og beskudte by. Dermed var ævred opgivet, og byens huse kunne nu
plyndres af byens forsvarere. Den danske feltpræst Høyer Møller, der opholdt sig
i Frederiksstad under hele belejringen, har skildret, hvorledes nogle af de danske
soldater forsynede sig med gods fra de forladte huse. Feltpræsten var meget berørt
over episoder af denne art:
“Det er et sørgeligt syn, når den soldat, hvem døden er så nær, biiveren tyv, at se ham
ædru snige sig ind i et hus og komme ravende ud igen; at se ham i den værste bomberegn, hvor det næste sekund kan kalde ham for hans dommer, af begærlighedforgribe
sig på fremmed ejendom og så i det næste øjeblik falde, men ikke på ærens mark . Det
star endnu for mig som noget afdet bitreste, jeg den dag oplevede, at der blev båret to
faldne ind; den ene var en menig, i hvis tornysterfandtes Frederiksstad Skyttelaugs tegn
afsølv; den anden var en lille hornblæser, hos hvem derfandtes næsten en hel top hvidt
sukker. Det ville have været aldeles umuligt for Helgesen at forhindre sligt; alle døre
stod åbne, butikkerne varforladte, værelserne stodfuldt møblerede; og det er dog bedre,
at det kommer nogen til gode, end at ilden skalfortære; således var ræsonnement. En
afdagene kom Helgesen gående hen ad gaden og mødte en soldat med en stor pakning;
han for lige imod ham med stokken og sagde: “Skal du gå lige imod Kommandanten?
Kan du ikkefinde om ad en anden Gade ?” Der er naturligvis også under sådannefor
hold mennesker, der skyr det onde og som ikke tager del i sligt”
I samtidens litteratur om Treårskrigen er skildringer af plyndringer meget sjæld
ne. Faglitteraturen omtaler slet ikke dette problem, og i de populære skildringer
fremmales et helt andet billede af Frederiksstads tapre forsvarere. Typisk for dette
30

Transport af sårede.

billede er et litografi eller tegning af Niels Simonsen. Det viser danske soldater,
som omsorgsfuldt redder en familie ud af et brændende hus, mens en ulmende
bombe truer med at sprænge hele redningsaktionen i luften. Hjælpeaktioner af
denne art må utvivlsomt være forekommet, men de har ikke været hele sandheden.

Krigens ofre bliver hurtigt fortrængt

Frederiksstads bombarde

Skildringer fra lazaretter og begravelser er ikke hyppige i den krigshistoriske litte
ratur, selvom begge dele hører med i billedet af enhver krig. Fra kampen om Frederiksstad har Høyer Møller nogle år efter krigen givet troværdige og detaljerede
skildringer af lazaretforhold og begravelser, som han oplevede i Fredenksstad. Da
beskydningen begyndte den 30. september, følte han, at det var uudholdeligt som
feltpræst at sidde uvirksom hen, når en afgørende kamp var i gang. Han var ikke i
tvivl om, at hans plads nu måtte være blandt de sårede og døende:

ment 4. oktober, set ind

imod byen. I venstre side
hhv. Borkmølle og Kalk
ovnsskanserne til højre

Centralværket ved Holmer
Tor.

(Museetpå Sønderborg

Slot)

“Det var ikke noget lysteligt syn, der mødte mig, da jeg trådet ind ad lazarettets dør.
De bredefliser på den lille forstue var allerede røde og glatte afblod. Da der i det sam
me faldt en bombe foran døren, og jeg ville springe til side, gled og faldt jeg. I bag
grunden lå fem lig på ryggen, de førstefaldne... Lazarettet var meget indskrænket, fire
tilfem værelser, hvor der kun var senge i de to, mens det tredie var belagt med halm,
for at de sårede før og efter forbindingen kunne lægges her. Altså var der ikke et sted,
hvor man kunne undgå at høre skrig og klage, og det ville ikke have været til at holde
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ud, hvis ikke hvert øjeblik havde gjort sit krav gældende. — Det var som på en høstdag
i den travleste tid, når den ene vogn kommerfuld afneg, og den anden vogn kører tom
bort for at hente flere. Men det, vognen førte til, var mennesker, levende og døde
mellem hverandre. Her var nok at gøre. Ingen anså sig for god til at hjælpe så lempe
ligt som muligt med at løfte dem afvognene og lægge dem i halmen på vognene, når de
varforbunden. Det var med en usigelig spænding, man så vognen kommefra valplad
sen og holde for døren. Man vidste næppe, om man turde se derhen. Thi der kunne let
blandt dem være en, som man havde kær. Man følte sig lettet, når vognen var tømt,
men — der ville snart følge andre vogne med sårede og døende... „
Som feltpræst havde Høyer Møller ansvar for begravelse af de militære ofre fra
kampene, men i særlige tilfælde, hvis f eks. de lokale præster var flygtet, måtte felt
præsten også medvirke ved begravelser af de civile ofre. Sædvanligvis ville man sør
ge for en adskillelse af de to grupper faldne, men dette skete ikke efter stormen på
Frederiksstad. Her valgte man at lave en stor massebegravelse med civile og mili
tære ofre mellem hinanden:
“En jordefærd afdenne art kan være i høj grad uhyggelig; en afde uhyggeligste, som jeg
har været til stede ved, foregik således den 7. Oktober 1850, efter at stormen op Frede
riksstad var afslået. De, der varfaldne i deførste dage, antallet var 59, varjordede om
natten på kirkegarden ved den lutherske kirke; de faldne fra stormdagen var tilbage.
De var samlede sammen: Militære og civile, mænd og kvinder, fra valpladsen og huse
ne, fundne i floden eller i de dybe vandgrave, og var lagt langs kirkegulvet i en lands
bykirke, i alt 104. Forholdene var ikke sådanne, at der kunne være tale om kister. Med
stort besvær blev den store, dybe grav gravet i den våde, klæge jordbund, ogførst da det
begyndte at skumre, var den færdig, så vi kunne begynde at bære de døde ud. To mand,
en ved hovedet, en vedfødderne, bar hvert lig ud og lagde det på ryggen ned i bunden
afgraven. Og når rækken var fuld, lagdes en anden ovenpå den første. Det tog meget
lang tid og for at hindre, at nogen stod i vejen, var adgangen til kirkegarden spærret
for alle civile. Kun ved kirkedøren stod sognefogeden for at se på ethvert lig, der bar
fiendens uniform, for om han muligvis skulle kende nogen blandt dem. Vi var kom
met over halvvejen, da de trådte ind med et meget ungt menneske, sognefogden bøjede
sig over ham og råbte da: “Oh! Det er min eneste søn! “ — Skønt medlidenhedjust ik
ke var den følelse, der i de dage havde overvægten, måtte vi dog alle gribes afat se den
stakkels faders smerte. Han bad om, at ft liget hjem til sig for selv at besørge begra
velsen, og dette ønske blev opfyldt. Udbæringen blev fortsat, og endelig som mørket var
ved at bryde frem, trådte vi hen til graven.
Det var ikke den eneste gang, jeg harforrettetjordpåkastelse over lig uden kister, men
det er den eneste gang, hvor de døde lå på ryggen, altså med ansigtet vendt mod mig
Jeg begyndte at tale, men jo længere jeg talte, desto mere levende blev de, så der for en
angst igennem mig for, at der måske var nogen, hos hvem der endnu var liv tilstede.
Navnlig var der en gammel kone, der lå lige nedenfor mine fødder, der med sit alvor
lige meget rynkede ansigt, stadig syntes migat ville rejse sig, formodentligfordi hun var
mig nærmest, eller fordi hun mindst af alle syntes at høre hjemme der. Endelig kom
jordpåkastelsen; det var jo en umulighed at kaste tre skovlfuldjord på hver enkelt. Jeg
indskrænkede mig da tilgå om graven og kaste jord på fire steder, fra hver side afgra
ven. Men denne handlingforøgede i høj grad det uhyggelige. Thi der var ingen gravspade, jeg måtte derfor anvende en afde almindelige spader, hvormed graven var kas
tet, og som jeg ikke kunne føre ud over graven uden at bruge begge hænder. Det viste
sig nu også, at der ingen løs jord var, men kun den våde klæge markier, der sad så fast
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Danske soldater hjælper
en familie ud af et sønderskudt hus. Situationer,

hvor redningsmændene
slæbte af sted med sager
uden ejermændenes vi

dende og medvirken hør

te også til billedet af kri
gens gang. Men disse

plyndringer blev der talt
knapt så meget om i sam
tidens fremstillinger.
(Museetpå Sønderborg

Slot)

på spaden, at det kun var muligt at få det løsnet
derfra ved, at jeg med al magt måtte kaste leret
ned på ligene, hvis bryst syntes at give genlyd. I
mørket bad vi vor stille bøn, tilkastningen afgra
ven begyndte, hver gik til sit.

Heltestatus fås undertiden ved
en tilfældighed
Oberstløjtnant Hans Helgesen fik helterang i
Danmark efter sin indsats under forsvaret af
Frederiksstad. Hans præstation beskrives i et af
de autoritative værker som ”en af de smukkeste
bedrifter i dansk krigshistorie”. Det skyldes
først og fremmest hans mandige optræden, at
hovedstormen den 4. oktober blev afvist. Helgesens personlige mod og hans store indsats, ik
ke mindst den bestandige opmuntring til de
danske tropper skal ikke betvivles, men hans
danske heltestatus udspringer af en ren tilfæl
dighed.
Helgesen var en professionel soldat, der hav
de tjent i en række forskellige hære. Han var
født i Norge i 1793 og uddannet på det norske
militærinstitut i 1811. Han deltog i felttoget
mod Sverige 1813-14 og valgte at forlade den
norske hær, efter at den svenske konge var ble
vet norsk regent Sammen med to af sine norske officerskammerater, Olav Rye og
Schleppegrell, rejste han til Danmark. Hans plan var at søge optagelse i den rus
siske hær, men efter råd fra Frederik den 6. søgte han i stedet tjeneste i den preus
siske hær. Helgesen blev ansat ved Bulows hærkorps og deltog i de sidste slag i Na
poleonskrigene, blandt andet i slaget ved Waterloo i 1815. Derpå tjente han i et
par år i Det danske Hjælpekorps i Frankrig. 11818 forlod han den danske hær, gif
tede sig i Frankrig og ernærede sig i de næste 30 år ved et omflakkende liv som
hvervet officer og hestehandler. Helgesen kæmpede på barrikaderne i Paris mod
Bourbonerne under Julirevolutionen i 1830 og blev derefter i en årrække officer i
den franske Nationalgarde. I 1840 vendte han tilbage til Danmark og opnåede,
uvist hvorfor, en lille pension fra Christian 8.
Helgesen bosatte sig nu i Stapelholm i det sydvestlige Slesvig, hvor han ernære
de sig af jagt, fiskeri og fuglefangst. Den demokratiske sympati og revolutionære
gejst, der havde ført ham i kamp i 1813-14 og 1830, blev atter antændt, da den
slesvig-holstenske rejsning begyndte i marts 1848. Helgesen henvendte sig straks
til Prins Friedrich af Nør og tilbød sin tjeneste og betydelige militære erfaring til
den slesvig-holstenske hær. Men prinsen af Nør ville dog ikke på stedet antage den
fuldskæggede, tarveligt klædte person, der tilmed havde en ret uortodoks frem
træden. Han sendte ham videre til den slesvig-holstenske krigsminister, der heller
ikke uden videre ville antage Helgesen som officer, men lovede svar på hans an
søgning i løbet af nogle dage. Før svaret indløb, erfarede Helgesen imidlertid, at
hans gamle officerskammerater Rye og Schleppegrell deltog i krigen på dansk si33

de. Han besluttede sig til at følge dem og rejste straks til København, hvor han blev
modtaget mere positivt af den danske krigsminister end af den slesvig-holstenske.
Helgesen blev nu indrulleret i den danske hær og fik kaptajnsrang. Det er såle
des et tilfælde, at den senere helt fra Frederiksstad ikke blev officer i den slesvigholstenske hær. Men denne kendsgerning blev hurtigt glemt i samtiden - ikke
mindst af Helgesen selv. Efter krigens afslutning blev han kommandant først i
Slesvig og fra 1852 i Rendsborg. Begge steder blev Helgesen kendt for at optræde
med strenghed mod den slesvig-holstenske del af befolkningen.

Mislykkede offensiver og nederlag
kan let omfortolkes til hædersdage
General Willisen iværksatte som allerede nævnt stormen på Frederiksstad på trods
af modstand fra de ledende officerer i den slesvig-holstenske hær. Han ville gerne
opfylde politikernes ønske om en hæderfuld indsats fra de slesvig-holstenske trop
per. Så meget desto tungere blev den mislykkede offensiv for Willisen, der følte sin
egen stilling som kommanderende overgeneral stærkt truet. Det var derfor vigtigt
for ham at få det fejlslagne erobringsforsøg til at fremstå som en ikke blot hæder
lig, men hæderfuld indsats. Det gjaldt om hurtigst muligt at få fremlagt den rette
fortolkning af begivenheden. Dette klarede Willesen i sin Armee-Befehl udsendt
fra hovedkvarteret i Rendsborg den 6. Oktober 1850. Skrivelsen er et mønster
værdigt eksempel på, hvorledes en mislykket offensiv kan fortolkes i endog særde
les positive vendinger:
“Dagene ved Frederiksstad har ikke været lykkelige, men de har alligevel været æresdage for vor arme. l.Awgercorps har levet op til sit gamle ry, 11. og 15. Bataillon har
gort sig i æresfuldt bemærket, 6. Bataillon har måtte efterlade totrediedele afsine of
ficerer på valpladsen. Bataillonen kan med stolthed anføre Navnen “Frederiksstad “på
sinefaner. Artilleriet har som altid udmærket sig. Pionersoldaterne er ikke trådt tilba
ge for nogen vanskeligheder. Kun uoverstigeligeforhindringer har sat skrankerfor den
ne tapperhed. For anden gang har vi forsøgt at lokke fienden til en kamp i det åbne
land; heller ikke denne gang er det lykkedes. Det ser ud til at vi må have tålmodighed
. Vort tab smerteligt, men armeens selvfølelse kan kun vokse i bevidstheden om at den
gennem slig svære ogfarefulde opgaver som ved Frederiksstad ikke er trådt tilbage..

Red vokser sjældent ud af kanoner
Mange kampe med store ofre har ikke haft nogen som helst betydning - hverken
på kort eller længere sigt. Dette gælder også kampen om Frederiksstad. Til trods
for det energiske danske forsvar og de betydelige militære og civile tab fik kampen
ingen betydning for krigens videre gang eller for den fred, der blev indgået i vin
teren 1851. Et vellykket slesvig-holstensk stormangreb med tilbageerobring af by
en ville givetvis havde været lige så betydningsløs på lidt længere sigt som den dan
ske afvisning af erobringsforsøget. Kampens betydning var alene den voldsomme
ødelæggelse af byen og den ulykkelige situation, som opstod for civilbefolkning
en.
Efter stormen på Frederiksstad fandt der ikke flere større kampe sted under Tre
årskrigen. Der forekom undertiden små sammenstød mellem fortropperne, men
ej heller disse episoder havde nogen som helst betydning, hverken militært eller
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Stormen på Frederiksstad.
Samtidigt, koloreret stik.

(Museet på Sønderborg

Slot)
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politisk. Det sidste sammenstød overhovedet var en forpostfægtning den 31. de
cember 1850. En måneds tid forud, den 29. november, havde Preussen og Østrig
indgået Overenskomsten i Ollmütz, hvor det blev bestemt, at de to stater skulle ord
ne det slesvig-holstenske spørgsmål. To kommissærer, en fra hver stat, skulle rejse
til Holsten og få krigen bragt til afslutning. Dette skete uden større besvær, fordi
den slesvig-holstenske regerings pengekasse var ved at være tom. Det var således
udelukkende stormagternes ønske om at fa genoprettet status quo og den aktuel
le pengemangel, der førte til afslutning på den første slesvigske krig - ikke de in
volverede parters energiske indsats på slagmarken.

Kampen om Frederiksstad viser med al tydelighed, at krige kun sjældent er brug
bare som redskaber til løsning af nationale eller etniske konflikter. En varig fred
blev da heller ikke skabt efter borgerkrigen. De grundlæggende stridsspørgsmål
om Slesvigs status i forholdet til kongeriget og Holsten forblev helt uløste. Hertil
kom, at den slesvigske befolkning i løbet af krigen var blevet endnu mere delt i
national henseende.
Inge Adriansen er museumsinspektør på Museet på Sønderborg Slot
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Danmark var der ved folketællingen i 1901
ikke færre end 35.555 svenskfødte; heraf op
holdt 17.256 sig i København inkl. Frederiks
berg - altså lige omkring halvdelen, som så ud
gjorde hen ved 6 % af hovedstadens befolkning.
Der var en stadig udskiftning af en stor del af de
svenskfødte i København. Hvert år kom en stor
gruppe nye, mens andre rejste videre eller hjem.
Fra Københavns Politidirektørs årsberetninger
ved vi f.eks. at der i året 1900 udstedtes 1.024
nye opholdsbøger — datidens opholds- og ar
bejdstilladelser - til svenske undersåtter. To ud af
tre var til mænd og kun syv af det samlede antal
udstedtes til mænd eller kvinder, som ikke be
tegnedes som håndværkere, arbejdere eller tyen
de. Den betydelige svenske arbejdsindvandring
til især Østdanmark var særlig omfattende fra
midten af det 19. århundrede og frem til kort før
1. verdenskrig med klimaks i 1880’erne. Der var
udpræget tale om at arbejdsindvandringen i
grunden var en vandring fra land til by. De vand
rende skulle blot foruden fra land til by endvi
dere passere en nationalstatsgrænse. Man kan
måske sige det på den måde, at der var tale om et
dobbelt kulturskifte.
Stort set alle svenskerne var fra den sydlige del
af Sverige. Mere end halvdelen kom fra de skån
ske län Malmöhus og Kristianstad. De øvrige
var hovedsageligt født i Skånes svenske naboom
råder, nemlig Hallands, Blekinge og Kronobergs
län. Men den svenske nationalstats tyngde lå
meget længere mod nord i Uppland. Derfor er
det ekstra interessant at se nærmere på, hvad
svenskhed - med hvad dertil hørte - kunne bety-

I

Mon vi kommer til at tale skånsk i København

som følge af Øresundsbroen? Næppe, men vi vil nok
komme til at høre mere skånsk og andre svenske
dialekter, simpelt hen p.gr. af et forventeligt større antal

skåninge og andre svenske fremover i københavnsområdet.
Omkring 1900 var der også en relativ kraftig

tilstedeværelse af svenskere i København.

Af Henrik Zip Sane
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de for de sydsvenske, som opholdt sig for korte
re eller længere tid i København.
Ikke alle de svenske medborgere i Danmark
var arbejdere. Især i København fandt man også
en række svenskere i borgerlige erhverv, ikke
mindst selvstændige handlende og fabrikanter.
Det var naturligvis også i København, at den of
ficielle svenske delegation i Danmark havde sæ
de og da den største samlede gruppe af svenske
undersåtter var i hovedstaden, så var det også
her, at den svenske kirke og forskelligt svensk
kulturliv havde tilholdssted. Langt størsteparten
af svenskerne i Danmark og København var
uden tvivl faglærte eller ufaglærte arbejdere.
I København fandtes der ikke færre end tre
forskellige foreninger, som virkede som sygekas
ser m.v. for de mange svenske arbejdere. Ældst
var Svenska Föreningen af1867. Af ukendte årsa
ger eksisterede der en - så vidt vi ved - stort set
identisk forening, som kaldtes Svenska National
foreningen af 1876. Begge havde deres ekspedi
tionskontorer på Nørregade og begge havde for
uden understøttelsesvirksomhed efter forsik
ringsprincippet desuden kulturelle indslag, så
som bogsamlinger for medlemmerne. Vi kender
dog ikke i dag til størrelsen af disse biblioteker,
men ideen med medlemsbiblioteker i forbin
delse med drift af syge- og begravelseskasser
kendtes i samtiden også fra de mange ”danske”
sygekasser. Ikke mindst de såkaldte arbejderfor
eninger, som arbejdsgiverne tog initiativet til i
1870’erne på Højres opfordring havde ofte med
lemsbiblioteker. Ved siden af de to nævnte for
eninger, som både optog svenske mænd, kvinder

og børn som medlemmer, fandtes også Svensk
Kvindeforening Stiftet 14. April 1878. Denne
understøttelsesforening havde vistnok specialise
ret sig i at forsikre tjenestepiger og havde i 1904
sit ekspeditionskontor hos formanden i Rosen
gården. Foreningernes virke forekommer meget
ensartet, hvilket fremgår af deres præsentation af
egen virksomhed gennem annoncetekster. F.eks.
hed det om Svenska Föreningen i 1904: ”Svensk
födda Män, Kvinnor eller Barn, födda afsvenska
föräldrar, kunna blifva medlemmar afdenna för
delaktiga Sjuk- och Begrafningskassa, som har den
stora fördelen att den betaler sjukhjälp strax efter
upptagelsen i föreningen; upptagelse kan ske frän
en ålder af5 till 45 är och kostar 25 öre för män
och 20 öreför kvinna - intet inskott betalas. I sjuk
hjälp erhällas för män 9 kr. i 13 veckor och 4 kr.
50 öre i påföljande 13 veckor. Kvinnor erhålla i
sjukhjälp 8 kr. i 13 veckor och 4 kr. i påföljande 13
veckor, 8 kr. vid barnfödsel och 75 kr. vid dödsfall”.
Til sammenligning hed det i annonceteksten for
Svensk Kvindeförening: ”Svenskfödda kvinnor
från 15 till 45 års ålder inskrifvas hvarje dag, när
de anmäla sig hos ... Inskrifning för läkarattest,
stadgar, emblem kr. 1,35. Kontingent 20 öre i vec
kan, hvarför erhållas i sjukhjälp 8 kronor i veckan,
8 kr. i födelseshjälp, 50 kronor begrafningshjälp”.
Tilsyneladende svarede taksterne nogenlunde til,
hvad en indfødt dansk arbejder ville kunne mod
tage fra sin almindelige sygekasse under tilsva
rende omstændigheder på dette tidspunkt, hvor
imod kontingenterne var noget højere i de
”svenske” sygekasser.
Disse understøttelseskasser gjorde tilsynela-

Læserne af ”Vår Tid

ning” var ikke i tvivl om,
at der var tale om et
svensk produkt. Det af

spejlede sig også i mange

af annoncerne, der var
indrykket af ”svenske”

firmaer
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Et svensk hotel fandtes
også i København. Det lå
i Dronningens Tværgade

og fusionerede senere

med naboen, hotel Stadt

Hamburg og kom til at

hedde hotel Phønix.

Efter en omtumlet tilvæ
relse under krigen, blev

lokalerne til partihus for
Danmarks Kommunis

tiske Parti og redaktion

for Land og Folk. I dag
er det hotel Phønix igen.

(Original i Københavns

Bymuseum)

dende tilværelsen lidt mindre rå for de svenske
arbejdsindvandrere. Med Fremmedloven fra
1875 var der nemlig blevet indført en bestem
melse om, at arbejdsindvandrerne ved arbejds
løshed - og dermed manglende indtægt - i en
uge eller mere skulle udvises af riget. Loven hav
de ingen formildende bestemmelser i forbin
delse med sygdom eller barsel.

”Vår Tidning”
Vi kender i dag alene til de svenske understøttel
sesforeningers eksistens, fordi der i sammenlagt
godt 12 måneder udkom en avis for det svenske
mindretal i Danmark. Avisen hed Vår Tidning
og afslørede sit tiltænkte eksistensgrundlag i
undertitlen: Nyhets- och Annonsblad för Sven
skarne i Danmark. Gennem denne lille avis kan
vi få et indtryk af, hvad der optog et kulturelt,
sprogligt, religiøst og nationalt mindretal for
snart hundrede år siden.
Det var den svenske erhvervsmand, direktør
Gustav Zetterberg, som var hovedmanden i ini
tiativet til avisen. Fra sit kontor på Vesterbroga
de 257 udgav han først et par prøvenumre sidst
på året 1904 og planen var, at Vår Tidning skul
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le udkomme som ugeavis fra januar året efter.
Zetterberg blev imidlertid syg i forsommeren
1905 og han udsendte det sidste nummer nummer 35 - som eneredaktør og ansvarlig ud
giver i september 1905. I december havde Zet
terberg fået udvidet redaktionen med to andre T. Nyström og Chr. Helmig - hvilken sidst
nævnte havde overtaget positionen som ansvars
havende redaktør. Efter næsten tre måneders ud
givelsespause udkom der to numre af avisen i an
den halvdel af december 1905 og så var det slut.
Abonnenterne svigtede vist, for annoncemæng
den forekommer at have været nogenlunde kon
stant. Abonnentflugten kunne der i hvert fald
skimtes én årsag til, men derom senere. I alt 39
udgivne numre af Vår Tidning\Aev det til.
Det umiddelbare udgangspunkt for avisinitia
tivet var tanken om, at det var nødvendigt at
kæmpe for bevarelsen af det svenske nationale
sindelag blandt svenskfødte i Danmark. Initia
tivtagerne var ikke i tvivl om midlet til dette:
^Språket är folkets andedräkt. Förkväfves det dör
folket som nation. Se detta gäller också Eder! Hål
len I ej fast vid hemlandets språk, förkväfves hos
Eder hembygdskänslan och fosterlandskänslan.
Språket är det starkaste bandet mellan oss inbördes

och mellan oss och fosterlandet. Språket är den
dräkt, som gör oss till svenskar i andres ögon. Väl
behöfven I i främmande land och äfven här främ
mande tungomål, men därförfan I ej glömma eget
modersmål. ”
De nationale undertoner var kraftige og der
spilledes på velkendt national ”mytologi”, når
hjemlandets natur blev inddraget i digterisk
form ved lanceringen af avisen:

Foreningen for Socialis
mens udbredelse i
Sverige sigtede, som

navnet antyder, mod at
transportere de so
cialdemokratiske tanker

over sundet. Men blandt

foreningens opgaver var
også at rådgive svenske

arbejdere, der kom til

'Svenskar i Danmark! Hembygden talar
Hören Igransus i oreden?
Hören I eko från fjällar och dalar?
Hembygd är lefvande vorden
Språket detfriska, det klagrika sköna
Löser den ton, som var bunden,
Brusar som nordan i skogarna gröna,
Lockar som trasten i lunden

København.
(Kopi i Arbejderbevægel
sens Bibliotek og Arkiv)

Og så videre! Brugen af det svenske sprog skulle
altså dels holde de svenskfødte sammen og dels
forbinde dem til deres fædreland. I Vår Tidning
bragte man stof i tre geografiske kategorier, nem-

Tjenestepigerne der kig

ger efter jobopslag i
Adressekontorets gård er

ikke nødvendigvis

svenske. Men der var en
del unge svenske kvin

der, der søgte denne type
arbejde i København, så

de kunne udmærket være

fra den anden side af
sundet. Og så var de

kvalificerede til optagelse
i Svensk Kvindeförening

Stiftet 14. April 1878.

Her kunne pigerne for
sikre sig, og modtage

syge-, barsels- og begra
velseshjælp hvis de kom i

bekneb.
(Maleri afHenningsen)
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Den Svenska Gustafs-

kyrkan blev indviet i 1911
og ligger på Østerbro ved

Kastellet. Kirken var kro

lig dels nyheder fra Danmark - især København
- dels fra udlandet og endelig ikke mindst från
hembygden, dvs. Sverige. Svenske nyheder var naturligvis - især fra Stockholm.

nen på det arbejde som

Svensk Kyrkoförening

Den svenska kolonin

med pastor Nils Widner
i spidsen, havde udført

gennem en årrække.

(Foto: Københavns Bymu
seum)
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Avisen så det som sin opgave at holde det sven
ske sprog levende i det, man konsekvent kaldte
den svenska kolonin i Köpenhamn. Det var natur
ligt for avisen at fungere som talerør for koloni
en og dermed de forskellige ”svenske” foreninger.
Foruden de allerede omtalte understøttelses
foreninger havde kolonien en række andre sam
lingspunkter. Til disse hørte Sangforeningen Svea
som havde sine sangaftner hver onsdag i St. Pederstræde og Goodtemplarlogen Gustaf Adolf
som holdte sine månedsmøder i Blågårdsgade.
Havde man ikke nok i sygekassernes bogsam
linger kunne man besøge Lånebiblioteket i Rysenstensgade, som havde åbent hver aften. Her
fandt man også Svensk-Norsk Läsestuga i det sto
re forsamlingslokale.
I kirkeligt regi var mange tilknyttet Svensk
Kyrkoförening, som under ledelse af pastor Nils
Widner med Svenska Pastorsekspedition på Øs
terbrogade arbejdede for en svensk kirke i Kø
benhavn. Det mål nåede man med indvielsen af
Gustafskyrkan på Østerbro i 1911. Indtil da
holdt Svenska Högmessegudstjensten til i Garni
sonskirken hver anden søndag sidst på efter
middagen. I forbindelse med forsamlingslokalet

i Rysenstensgade holdtes der i 1905 også Bibel
förklaring hver tirsdag aften og søndagsskole
under ledelse af frøken Emma Liljenberg. Den
svenske kolonis medlemmer bar i begyndelsen af
det 20. århundrede præg af, at den store gruppe
indvandrere fra anden halvdel af det forrige år
hundrede nu blev ældre. Det var uden tvivl årsa
gen til, at skomagermester Nils Andersson for
søgte at skabe interesse for skabelsen af et svensk
alderdomshjem i København.
Der var mange måder at styrke fællesskabet
på. Det kunne f.eks. ske gennem fripladser til
svenske undersåtter på Bröderna Påhlmans Han
delsakademi och Skriftinstitut i Kjöbenhavn, hvor
kunne fa helårskursus i de gængse kontorfag herunder tysk og engelsk — samt ikke mindst
skriftlig dansk. Ansøgninger til de seks fripladser
skulle indsendes til akademiets formand, den
svensk-norske generalkonsul på St. Anna Plads.
Generalkonsulatet var på mange måder toppen
af den svenske koloni i København og gene
ralkonsulen havde jævnligt officielle meddelelser
optrykt i Vår Tidning. Oftest handlede hoved
indholdet i de officielle meddelelser om forhold
af umiddelbar interesse for arbejdsindvandrerne,
så som indfødsretsforhold for børn født i udlan
det, udstedelse af ægteskabsfuldmagter ved øn
ske om indgåelse af ægteskab i udlandet, osv.
Blandt annoncørerne i Vår Tidning var der en
del, som på en eller anden måde repræsenterede
noget ”svensk” i København. Det var tilfældet
med brand- og livsforsikringsselskaberne Svea,
Skaane og Skandia, men det var også tilfældet
med f.eks. Eskilstuna Lommeknive, Hotel Kongen
afSverige, Hotel Öresund, Svenskt Vaskeri i Matthæusgade, Svenskt Pensionat, Nils Malmströms
Skrädderietablissement og flere andre. Det særligt
svenske blev ikke altid fremhævet, men på Hotel
Mollbergs Café og Restaurant på Vesterbrogade
kunne man læse ikke færre end 7 forskellige
svenske aviser - foruden danske, tyske og fran
ske.

1905 - et dramatisk år
for svensk nationalisme
Da Gustav Zetterberg tog initiativ til avisen, var
den svenske arbejdsindvandring allerede stærkt
vigende og måske indeholdt avisen trods de rele-

ante officielle meddelelser for lidt stof af intersse for arbejderstand og for meget, som først og
remmest havde borgerlige læseres interesse.
905 var præget af to store sager for nationalstaen Sverige, som begge fik stor og gentagen om
ale i Vår Tidning.
I januar 1905 kunne avisen dementere et ryge om, at den svenske arveprins Gustaf Adolf ra 1950 Kong Gustaf VI Adolf - ville indgå forovelse med en ung amerikansk kvinde. I begynlelsen af marts kunne avisen imidlertid videregie meddelelse om, at arveprinsen med tilladelse
ra både kong Oscar og kong Edward havde forDvet sig med den engelske prinsesse Margaret,
derefter var der reportager om de forlovede i
ivert eneste nummer af avisen. I Vår Tidning
:unne man både få bedømt om forlovelsen var
n overraskelse, oplysninger om den engelske
»rinsesses aner - især de svenske - og om hendes
□rgængere som dronninger i Sverige. Som var
Let i dag, kan man læse om den lærer, som rejste
ra Stockholm til England for at lære prinsessen
vensk. Senere kundgjorde avisen det opråb, som
vrigheden i Skåne havde skrevet til sit hertug•ar, idet Gustaf Adolf var hertug af Skåne. Kololiens medlemmer skulle også orienteres på for
ind om, hvordan ceremonien ved parrets anomst til Stockholm ville blive, brudekjolens og
■udstyrets produktion i forskellige byer på Irmd, osv. Desuden kunne man holde læserne
rienteret om mulighederne for at hylde parret vs. få et glimt - når de forventedes at passere
København på hjemrejsen til Stockholm efter
Drmælingen i England. I juni rapporterede avi
sn så indgående om selve vielsen i Winsor, nogs uger senere om ankomst til og afrejse fra Kø
enhavn og i midten af juli var det så modtaelsen og festerne i Stockholm, som blev indgånde omtalt. Omtalen var lige så intensiv, som
år vi hører og læser om kongelige bryllupper nu
m stunder.
Midt i al den glædesrus, som man fornemmer
omtalen af det kongelige bryllup, så var der dog
n anden sag, som lagde en skygge hen over året
905 for den svenske koloni i København. Det
kulle vise sig, at det også var en sag, som skabte
Erlige problemstillinger i kolonien. Det var
emlig året, hvor unionen mellem Sverige og
Jorge endelige gik i opløsning. Det var ikke en

Kammerherre Adolf
Berencreutz var svensk
norsk generalkonsul i
Danmark og førstemand

i 'Töreningen afSvenskar

och Norrmänn i Köpen
hamn”. Han truede med

politianmeldelse overfor

de personer, der sneg sig
til at overmale ordet
”Norge” på generalkon
sulatets skilt. Ligesom

foreningen og "Vår Tid

ning" opfattede han sit
fosterland som synonymt
med unionsriget Norge-

Sverige.
(Illustration fra "Vår

KAmmerh«rr« Btrtncrtutx.

Tidning")

opløsning, som gik stille af og både prinsebryllup og københavnerkoloni blev mærket af begi
venhederne. I maj 1905 kom der således rygter
frem fra norsk side, om at det nye arveprinsepar
skulle have deres sommerbolig i Kristiania - alt
så Oslo — men det blev prompte dementeret, at
der var sådanne planer fremme. Avisen fortalte i
stedet stolt, at parret forventedes at tage som
merbolig på deres bryllupsgave fra den svenske
konge, nemlig slottet Sofiero ved Helsingborg.
Uden tvivl betød den skånske placering noget
særligt for den svenske koloni i København, som
netop var skånsk domineret.
I maj måned vedtog det norske Storting en lov
om oprettelse af et norsk konsulatsvæsen - altså
i realiteten en bestemmelse om at Norge herefter
skulle have sin egen udenrigske repræsentation hvilket Kong Oscar II nægtede at stadfæste.
Stortinget svarede prompte igen ved enstemmigt
i begyndelsen af juni at afsætte kongen og der
med opsige den næsten hundredårige union
med Sverige.
Vår Tidning rapporterede om krisens udvik
ling gennem optryk af artikler fra især stock
holmske aviser. Desuden kunne man ind imel
lem supplere med omtale fra aviser på kontinen
tet. Derimod var det længe lidt sværere med en
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egentlig egen stillingtagen. Den tilbageholdne
attitude kunne skyldes det forhold, at redaktø
ren faktisk havde forsøgt at appellere til både
svenske og norske læsere. Foruden det relativt
store antal svenske i København var der også et
antal norske, om end deres antal var mere beske
dent. Ved folketællingen i 1901 var der således
2.325 nordmænd i København sammenholdt
med de tidligere omtalte 17.256 svenskere. Re
daktør Zetterberg var med i initiativet til opret
telsen af Föreningen afSvenskar och Norrmänn i
Köpenhamn i 1901, hvis førstemand var den
svensk-norske generalkonsul i København, Kam
merherre Adolf Berencreutz. Foreningen var stif
tet på Unionsdagen den 4. november og skulle
virke for sammenhold osv. Det var tydeligt, at
begrebet fosterland i denne sammenhæng for
stifterkredsen var synonymt med unionsriget
Sverige-Norge og det var en tolkning, som Vår
Tidning tog til sig. Det var formodentlig skæb
nesvangert for avisens popularitet blandt nord
mænd. Foreningen opløstes naturligvis sammen
med unionen, men både generalkonsul og avis
fortsatte med at tilkendegive deres utilfredshed
med det passerede.
Mere end loyalt refererer Vår Tidning Gene
ralkonsul Berencreutz, da han advarer unavngiv
ne mod anmeldelse til de danske myndigheder,
hvis de atter overmaler ordet ”Norge” på gene
ralkonsulatets skilt. Avisen engagerer sig også
utrolig hurtigt i en debat om, hvorvidt Nobels
fredspris efter unionsopløsningen skal uddeles af
det norske Storting og redaktøren lader ukommenteret forlydender om norsk national aggres
sivitet videregive i avisen i forbindelse med norsk
militærs rekvisition i Stockholm afkortmateriale
over de svenske landskaber langs grænsen til
Norge. Intenst rapporterede man også om det
”indsamlingskapløb”, som fra privat norsk og
svensk side var sat i værk overfor henholdsvis
norske og svenske udvandrere i Amerika for at
skaffe midler til forsvaret i den krig, som man
frygtede p.gr. af den anden parts - her især nordmændenes - aggressivitet. Fra grænsen mellem
Sverige og Norge rapporteredes om både militær
aktivitet og om, hvordan nogle fa modiga nord
mænd, som havde stemt nej ved folke
afstemningen om Norges selvstændighed, måtte
flygte til byer på den svenske side. Da det i sep

tember begyndte at se ud til, at Norge ville blive
et kongerige og ikke en republik og da den dan
ske prins Carl og hans hustru - den engelskfødte prinsesse Maud - så ud til at have gode chan
cer for at blive kongepar i Norge, da advarede
Vår Tidning åbenlyst parret mod at modtage der
norska tornekrone.
De ledende dele af den svenske koloni i Kø
benhavn gav i Vår Tidnings spalter også udtryl
for deres mistro overfor dele af den københavn
ske presses - især ”asfalttidningen”Politikens - il
loyale holdning til Sverige under unionskrisen
Dog måtte man fra avisens side lægge reel af
stand til generalkonsul Berencreutz’ tavse de
monstration, da denne ikke lod hejse flag på ge
neralkonsulatets bygning i forbindelse mec
prins Carls og prinsesse Mauds udpegning o^
besøg i København. Da Adolf Berencreutz i po
etisk form udtrykte kritik af den danske rege
rings holdning under unionskrisen, var han gåe
for vidt og den svenske regering reagerede hur
tigt. Berencreutz fik en alvorlig reprimande
men den københavnske presse - denne gan|
over en relativ bred front fra Nationaltidende ti
Politiken - havde fået færten og udtrykte dere;
absolutte håb, om at han ville få en stilling hos e
andet folk som bedre kunne leve op til hans høje
forventninger. For han kunne vel ikke blive i er
by, hvor han stedse måtte undertrykke sin lyst ti
at slå befolkningen over fingrene! I decembe
søgte Berencreutz to måneders orlov og Vår Tid
ning ytrede ønske om, at den svenske regering
måtte gøre de to måneder tidsubegrænsede. De
blev de. Der kom hurtigt en ny generalkonsul.
Avisen, dens bagmænd og læsere kunne ikk<
leve med en konfrontationssøgende nationalis
me mellem den nationalstat, de levede i og der
nationalstat, som de følte et kulturelt og politisi
tilhørsforhold overfor. Det svenske mindretal
København var på den måde som nationale mi
noriteter flest. På den ene side kunne de fore
komme at være mere nationalt bevidste end de
res etniske brødre og søstre i hjemlandet. På der
anden side var opholdslandets nationalisme de
eneste, som forekom rigtig ”farligt” at konfron
tere med deres egen gruppemæssige identitet.

- “Vil du ikke ha’en støvmaske?”. Det er noget af det første, som Lone Hvass fra
Helsingør Kommunes museer spørger om, da SIDEN SAXO besøger udgrav
ningerne i Sankt Olai kirke. Og jo tak, en støvmaske er ikke at foragte, når man
bevæger sig rundt i kirken, hvor stolene er fjernet, gulvet gravet op og epitafierne
pakket ind i plastic. Væggene er dækket af et tykt lag støv, og kun misfarvninger
afslører, hvor prædikestolen har hængt. Da den kom ned, opdagede museumsfol
kene, at en meget musikalsk rotte i fordums dage havde haft tilholdsted i himlen.
Den lille slyngel havde foret sin rede med afgnavede stumper af håndskrevne no
de- og salmebøger fra 1500-årene.
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Et løst kistelåg gav overraskelse

om et stykke genbrug
stof, for det er omhygg

Lone Hvass, der er arkæolog på Helsingør museum, viser engageret rundt i den
nøgne kirke, som er under renovering. Problemet er bl.a., at der er kommet rev
ner i den ellers så solide kirkemur, især der, hvor middelalderkirken går over i til
bygningen fra 1500-tallet. Den Sankt Olai, man ser idag, stod færdig i 1559.1 de
følgende århundreder blev kirken præget af en by, der både havde penge og for
bindelser i udlandet. Adskillige gode borgere fandt deres sidste hvilested bag kir
kens mure, indtil det i 1805 blev forbudt at foretage begravelser inde i kirkerne. I
forskellige krypter hviler ca. 200 helsingoranere, stablet oven på hinanden, og her
til kommer de mange hundrede i gulvets jordbegravelser.
Det er begravelserne i krypterne, der er årsagen til, at SIDEN SAXO er draget
til sundbyen. Lone Hvass og hendes kollegaer fik lidt af en overraskelse i starten af
renoveringsprojektets lokalhistoriske undersøgelse (som der i første omgang kun
var sat 3 uger af til) - “Der skete nemlig det”, fortæller Lone Hvass, “at et kistelåg hav
de ligget løst, og praktisk taltfaldt af I kisten under ligklædet lå den døde i mumifice-
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stilstand, og iklædtpragtfulde, velbevarede ligklæder”. Straks blev der ringet til mu
lcts tekstilkyndige registrator, der kom susende og kiggede på tingene. Den exeptionelle bevaringstilstand førte til en beslutning om at se på flere af de ødelag“ kister. Resultatet var det samme. 1600- og 1700-tallets helsingoranere dukkede
•em i fint, udhugget ligtøj, og pyntet med blomster, hvis farver nærmest strålede
-one Hvass og hendes kollegaer i møde.

Jomfrukranse og udhuggede ligklæder
Jndersøgelsen, der næsten er færdig, omfatter omkring 30-40 af de 200 kistegrae samt jordbegravelser. Det har givet masser af ny viden om periodens gravskike og forhold til døden. Der er fx et stort spring - både mentalt og kunstnerisk a 1600 og 1700-tallets “memento mori”-kisteudsmykninger med benrade, time-
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(Foto: Helsingør Kommu
nes Museer)

glas, mm og til 1800-årene
mere sørgefocuserede og ro
mantiske dødsopfattelse. De
har også vist sig, at ligtøjet
udforming - ligesom kisterne
form - nærmest kan bruges ti
at
tidsbestemme
begra
velserne. Man kan tydeligt s
indflydelsen fra de bede
mænd, der fungerede fra ca
1770 - 1805. Der er to for
skellige typer af udhugning en teknik til dekoration af lig
klæder, der først gik af mod
omkring 1900. Med et mejsel
lignende jern og en hamme
huggede man en fliget kant p
føjet. “Måske var det bedeko
nens hverv", foreslår Lone Hvass og forklarer, at bedemændene ‘vist også havde tør
rede blomster og lignende på lager". Begravelser med små piger indeholder næste]
altid en såkaldt “jomfrukrans”, som den lille fik på hovedet. Det kan være en dia
demagtig sag af metal og glasperler. Men det kan også være egentlige blomster
kranse af enten tørrede, friske eller kunstige blomster. Disse blomstersmykked
børn og babyer virker meget rørende, og Lone Hvass er ked af, at hverken disse eller de andre begravelser - kan gøres helt så fint i stand, som hun gerne ville. D
efterlades stort set i samme stand, som de blev fundet.
Til de mere “botaniske” undersøgelser far Helsingør Kommunes Museer hjæl]
af Nationalmuseets naturvidenskabelige afdeling, der også skal typebestemm
nogle af de planter, der findes som kistefyld. I mange tilfælde er der brugt laven
del, men i nogle begravelser har det ikke været muligt at identificere væksterne. Ei
meget alternativ “kisteplante” er fundet hos den engelske kvinde, Anne Belfouh
som døde i 1793. Her var kisten - der i øvrigt var meget fornem og af engelsk mo
del - fyldt med klid. Humle, som man ofte kan høre om i ældre beskrivelser, er sk
ikke fundet i Sankt Olai.

Ingen færgemønter
I det hele taget kan udgravningerne modificere en del forestillinger om fortiden
begravelsesskikke. Der er fx ikke fundet hverken færge- eller introduktionsmønte’
og kun i ét tilfælde har en afdød fået en salmebog med. Smykker og ringe - fx vi
elsesringe - har man heller ikke set, men det kan også skyldes, at mange af de dø
de bærer handsker. Enten “figursyede” eller strikkede, og i ét tilfælde ovenikøbc
forsynet med fine, sorte sløjfer ved håndledene, ligesom man kender det fra ud
landet. En begravelse i højre side af koret, som rummer en barselkvinde, der ble
undersøgt af Nationalmuseet i 1938 bød også på en ny overraskelse. I hidtidig lit
teratur om graven, kan man nemlig læse, at kvinden døde uforløst i barselsseng
og at kisten derfor indeholdt vaskevand i en flaske samt børnetøj. I følge folketro
en ville uforløste kvinder føde efter døden og få brug for disse sager. Men kvinde:
i graven havde født. Ved hendes side lå ovenikøbet et spædbarn, som var bleve
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overset, da Nationalmuseet lavede sin undersøgelse for snart 70 år siden. Bl.a. for
at være helt sikker på, at kvinden ikke var gravid, hidkaldte Lone Hvass antropo
logen Pia Bennike, der ikke fandt tegn på noget foster.
Netop antropologerne har været meget interesserede i Sankt Olai-udgravningerne, fordi der her var en sjælden lejlighed til at studere nyere tids materiale. Der
for har Pia Bennike og hendes kollega Jesper Boldsen taget tand-, knogle- og hud
prøver, der nu skal analyseres. Foreløbig har antropologerne bl.a. kunnet fortælle,
at fortidens helsingoranere var ca. 1,50 - 1,60 cm høje, - dog med undtagelse af
en velvoksen herre på 1,70. Set fra antropologisk synsvinkel var det også spæn
dende at støde på en 90-årig kvinde, der havde sine egne tænder!
På grund af de særlige
forhold er tøjet overor

dentlig velbevaret. Da der
er tale om afdøde fra vel
havende familier, har de

fleste faet et fornemt
gravudstyr. Disse fornem
me kniplinger hørte til en
lille piges ligsærk, og kan

tede såvel halsudskæring

som håndled.
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Brud på gravfreden?
Til trods for de interessante resultater har der også lydt kritiske røster i kølvandet
på Sankt Olai-udgravingen. For er det ikke krænkelse af gravfreden at åbne kister
ne? Må man fjerne tøj, blomster, mv, der er placeret for mange hundrede år siden?
...og så ovenikøbet i en kirke? SIDEN SAXO stiller spørgsmålet til Lone Hvass og
den historiekyndige kirketjener Torben Bill-Jessen over en kop kaffe i kirketjener
kontoret. Med et lidt skævt smil siger Bill-Jessen, hvis viden om kirken har været
guld værd for undersøgelserne, at gravfredsgrænsen jo er tyve år. Men han under
streger samtidig, at man selvfølgelig ikke ville give sig i kast med så nye grave. Lo
ne Hvass supplerer og forklarer, at moderne grave normalt er hjemfaldne efter 20
år. - ”Så kan man grave skeletterne op og sløjfe gravene. Sådan gjorde man også tidli
gere, både jordbegravelser og krypter kunne blive ryddet”. At kirkerummet skulle gi
ve en særlig beskyttelse har hun svært ved at se, selvom hun naturligvis forstår, at
religiøst sindede kan have denne opfattelse. - “Men”, siger hun “dem, der begrave
de Egtvedpigen, varjo mindst lige så omsorgsfulde ogforankrede i deres religion. De be
gravede hende måske “for evigheden”? Alligevel ligger hun på Nationalmuseet, og ing
en kraver, at hun skal tilbage i højen. Den store forskel på oldtids og nyere tids grav
undersøgelser er, at skriftlige kilder giver mulighedfor at konstatere mere om, hvem de
afdøde er. Denne type undersøgelser skal vi nu i gang med på Landsarkivet for Sjal
land. En anden markantforskel er, at der ikke er nogen lovgivningpå området, så man
véd hvad man har at holde sig til mht. de sepulkrale undersøgelser på fx 1600- og
1700-tal som her. En lovgivning ville give klarere linjer, og forhåbentlig også mulig
hed for midlertidigt at standse bygningsarbejder o. lign, af hensyn til moderne gravundersøgelser” slutter hun.
I andre lande, ikke mindst de engelske undersøgelser af 1000 begravelser fra
1729 - 1852 i Spitalfield har man taget hul på problemerne - også de etiske, om
kring nyere tids gravundersøgelser, og det er Lone Hvass' håb, at Sankt Olaiundersøgelserne kan give andre museer lyst til noget lignende, selvom der kun er
fa danske købstadskirker, der har “uberørte” gulve, som kan rumme lige så over
raskende vidnesbyrd om fortidens forhold til døden.

- se mere om gravfundene på www.sa.dk/laklsaxololai
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Mærkelige monumenter

Et

Foto: Lise Andersen,

Hadsund Egns Museum
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af de store øjeblikke i Danmarks histor
var genforeningen, da Christian den Tiem
red over den gamle dansk/tyske grænse vc
Frederikshøj mellem Kolding og Haderslex
Genforeningen blev en stor triumf for koi
gen, der med sin store bevægelse over situ
tionen vandt folks hjerter. Danskerne har s
den hen bevaret mindet om dengang konge
red over grænsen på sin hvide hest, og løft
de en lille pige op til sig. Pigen hed Joham
og hestens navn var “Malgré Tout”.
Den var indforskrevet til lejligheden
kongen, der ønskede at opfylde en gamm
spådom af Jomfru Fanny i Åbenrå, om
Danmark og Nordslesvig skulle genforen
af en konge i sin bedste alder, og som vil
komme ridende på en hvid hest. En sådt
hest ejede kongen ikke selv, og skrev i efter
ret 1919 til de danske godsejere, for at fine
en passende ganger. Der kom bekræftenc
svar fra Ritmester, Grev Knud DanneskioL
Samsøe på Visborggård ved Hadsund. Ht
havde i 1914 indkøbt en hvid hest i Paris c
havde selv trænet den. Den stillede han r
til rådighed for kongens ridetur over græi
sen.
Da den store genforeningsdag kom d. 10. juli 1920 blev “Malgré Tout” med et slag landskendt, c
blev senere genstand for en vis mytologisering. Kong Christian den Tiendes yngste søn, Prins Knu
har mange gange senere i livet erindret, at hesten ikke var rigtig hvid, men var blevet kalket. Dem
opfattelse bredte sig, men er ikke korrekt! Hesten var albino, og blev derfor til lejligheden kalket k
for at skjule de gullige misfavninger, som kan optræde på sådanne heste.
Der opstod også rygter om at hesten blev slået ned umiddelbart efter genforeningen - endog, at dc
blev solgt til en slagter. Dette har intet på sig. “Malgré Tout” blev slået ned i 1921, 22 år gammel, (
den var syg. Grev Danneskiold-Samsøe begravede dyret i en oldtidslignende gravhøj ved Visborggå:
og satte en stor natursten på graven. Her står: “Den hvide hest. Jeg bar kongen over gransen hen, da Sø)
derjyIland blev dansk igen. 10. juli 1920”.
Graven er senere overtaget af Visborg Borgerforening, der hvert år planter sommerblomster ved st
nen og vedligeholder den. Der blev i øvrigt endnu et minde fra “Malgré Tout”. Grev DanneskioL
Samsøe lod nemlig den af hestens hove, som først havde ført kongen over grænsen, forsølve, og fon
rede den til Kong Christian den Tiende, der brugte den som askebæger.
Heidi Pfeffer er folklorist og arkivkonsulent i Storstrøms Ar>

