SLÆGTSFORSKERNES

BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

/IAÊASIN FOR DANSK HISTORIE

saxo

__________________ NR.2, 8.ÆG. 1991

Udgiver
Rigsarkivet

Ansvarshavende redaktør
Henrik Stevnsborg

Forsiden er det farvelagte titelkobber fra den første fremstilling af den danske
retshistorie. Værket udkom i arenel769-1776 og var forfattet afprofessor Peder
Kofod Ancher. Om tolkningen af dette billede, se nærmere s. 36.

Redaktion i øvrigt
Poul Olsen
Steen Ousager og
Bent Blüdnikow
Lay-out
Dorte Andersen
Fotografer
Tage Ludvigsen og
AliceWestergaard

na no a

Tryk
Nofo-Print
Helsingør
ISSN: 01-09-6028
Abonnement
tegnes ved henvendelse til
Rigsarkivet, Rigsdagsgården 9
1218 Kbh. K.
Tlf. 33 92 33 10
Girokonto: 6 40 13 68
Abonnementet er løbende indtil
opsigelsen

Free-lance historikeren dr. phil./em
Chr. V. Johansen mindes sine biograf
besøg i 1960'ernes København

side 4

Forhenværende skolebibliotekar
Hans Larsen opruller den - noget
makabre - historie om hovedstadens
rettersteder

side 10

Arkivar dr. phil. Bjørn Poulsen skri
ver om det salt, som var så afgøren
de for de fortidige samfunds beståen

side 17

Pris
Årgang 1991, nr. 1-4 kr. 110,Løssalg pr. nr. kr. 40,Udlandsabonnement 1991: kr. 135,Distribution
Avispostkontoret
Flytning
Meddeles postvæsenet

© Copyright
Siden Saxo 1991

2

Professor, dr. jur. Inger Diibeck ser
på udvalgte bestemmelser fra den
Jyske Lov, som blev givet for 750
år siden

side 20

En ung hjemmetysker, der opholdt
sig i Flensborg og førte dagbog, da
den tyske mark gik helt i bund, er
emnet for dr. phil. Henrik BeckerChristensens artikel

side 29

Professor dr. jur. et phil. Ditlev
Tamm præsenterer Siden Saxos læse
re for den nye forskningsdisciplin
retsikonografien

side 36

Cand. mag. Dan Andersen lader
præsten Diderich Top være guide på
en rejse til det eksotiske Konstanti
nopel i 1758

side 38

Stud. jur. Mads Kamp har på Rigsar
kivet forsket i de arkivpakker, som
bærer det mærkværdige navn ”Zytpheniana“

side 50
3

Med kappe og kårde

Sidste nummer af Siden Saxo
havde Den historiske Roman
som tema. Vi tager tråden op
med en artikel om Den histori
ske Film. Free-lance historike
ren Jens Chr. V. Johansen, der i
maj d.å. ved Københavns Uni
versitet forsvarede sin doktoraf
handling om trolddomsproces
serne i det 17. århundrede, min
des her 1960’erne som det ene
biografbesøg efter det andet,
hvor han i nu nedlagte køben
havnske biografer som Bristol
på Strøget, Colosseum på Jagt
vej og Nørreport ved Nørreport
Station oplevede Zorros, Her
kules’, Kaptajn Blods og de tre
musketerers kampe og sejre.
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Samtidig er det også erindringen om
frygten for at blive opdaget, når jeg gik
ind for at se først "forbudt for børn
under 12 år”-film, siden "forbudt for
børn under 16 år”-film, fordi verden
ville bryde sammen, hvis jeg ikke så
"Piraten”, "Ulvebrødrene”, "Skarpret
teren fra Venedig” eller "Fangen med
jernmasken”. Kun min mors vedhol
dende nej kunne stoppe mig, når jeg
insisterede på at køre til det yderste
Amager eller Villabyernes bio, fordi
jeg i avisens biografannoncer havde
fået øje på en film, jeg absolut måtte se.
For mig var det et spørgsmål om at
se "action”-film i et historisk miljø. At
erindringen ikke spiller mig et puds,
kan faktisk dokumenteres. 60’erne var
det sande Eldorado for den historiske
film, det rene Slaraffenland for elskere
af swashbuckler-genren.
På de fem år fra 1962 til 1966 havde
ikke færre end 103 film i denne genre
premiere i københavnske biografer.
Spændvidden var enorm. Den gik fra
en film, jeg siden lærte at sætte stor
pris på: "Heksejagt” efter Arthur Mil

lers skuespil, til en kvartpornografisk
udgave af "Fanny Hill”. Ikke alle film
var lige lødige, men det var underord
net; det var ikke den fremragende
"Mytteri” efter Herman Melvilles ro
man Billy Budd, jeg først og fremmest
ville se, men derimod "Den sorte Pim
pernel”.

16.-18. århundrede
Når jeg sidder og ser tilbage på en liste
over de mange film og bladrer i pro
grammerne (det var på den tid, man
kunne købe et program med et kort
handlingsreferat og oplysninger om
hvilke skuespillere, der spillede hvilke
roller, så en film ikke også udvikler sig
til en gættekonkurrence om, hvad hed
der nu denne skuespiller eller skue
spillerinde, som vi jo godt kender nav
net på), kan jeg se, at det alligevel var
en bestemt slags film, der særligt tiltrak
mig. Selvfølgelig var film henlagt til
oldtiden som "Kolossens hemmelig
hed” (om ødelæggelsen af kolossen på
Rhodos) eller "Ulvebrødrene” (om
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Roms grundlæggelse og brødrene Ro
mulus og Remus) og film om middelal
deren som "Ridderen fra Siena” eller
"Ridderen fra Normandiet” spænden
de. Men det helt store nummer var alli
gevel film henlagt til 16.-18. århundre
de som "Med krydsede klinger”, "Den
fredløse Musketer”, "Kaptajn Blods
søn”, "Den blodige Pirat” eller
" Spøgelsesrytterne ”.
En af mine absolutte yndlingsfilm
var "Skarpretteren fra Venedig” med
den tidligere Tarzan, Lex Barker, i ho
vedrollen.

Skarpretteren fra Venedig
Støttet af Østrig og Spanien i kampen
mod den venetianske republik hersker
Uskok-piraterne i Adriaterhavet. Ve
nedigs doge, Giovanni Bembo, be
kæmper dem, bittert hadet af den
kæmpestore pirat Guarneri, som gør
dogen ansvarlig for sin eneste søns
død. Dogens søn, Sandrigo, skal holde
bryllup med den unge og smukke Leo
nora Danin, men den kyniske og hen
synsløse storinkvisitor Roderigo Zeno
er også forelsket i hende og forsøger på
enhver måde at hindre ægteskabet.
I selve den time, da Leonora og San
drigo står foran alteret for at blive viet,
bliver Sandrigo arresteret efter timands-rådets ordre, anklaget for at ha
ve modarbejdet den venetianske re
publik ved at fraternisere med Uskokpiraterne.
Storinkvisitoren er fast besluttet på
at skaffe sin rival af vejen og fatter en
djævelsk plan, der går ud på, at Guar
neri iført skarpretterens sorte hætte
skal dræbe Sandrigo under et flugtfor
søg, som denne hjælpes til af en såkaldt
ven. Det kommer til en voldsom kamp

mellem Guarneri og Sandrigo inden
for fængselsmurene, men Sandrigo
slipper levende fra den. Sandrigos
modstandere tror ham nu død, men
vennerne fra "Mirakelgården” plejer
ham efter den hårde medfart, til han er
i stand til at tage kampen op mod stor
inkvisitoren, og på et vist tidspunkt ser
det ud til, at det vil lykkes ham.
Skæbnen vender sig imidlertid mod
Sandrigo, og sammen med Leonora må
han bestige skafottet. Endnu en gang
står Guarneri iført den sorte hætte pa
rat med øksen for at tage Sandrigos liv,
men da han river skjorten ned over
skulderen på den dødsdømte og ser en
Madonna tatoveret på hans bryst, er
han med et klar over, at han kun er en
hårsbred fra at have henrettet sin egen
søn.
Sandrigo blev som lille dreng reddet
fra døden af dogen, da denne som Ve
nedigs øverstkommanderende var i
kamp med et piratskib med Guarneri
og hans familie om bord. Storinkvisi
toren har kendt denne hemmelighed
gennem alle de forløbne år, men havde
først tænkt sig at røbe den, når han selv
kunne drage fordel af det. Dogen gri
ber ind i det menneskelige drama, som
udspiller sig på skafottet, og i stedet
for de to unge må Roderigo Zeno
lægge hovedet på blokken, mens Guar
neri løfter bøddeløksen og lader den
falde i et skærende hug.

Overnaturlige elementer
1960’erne vrimlede med den slags film,
men ingen hævdede dengang, at de
kunne tages til indtægt for en øget hi
storisk interesse eller bevidsthed. Det
var slet og ret rabalderfilm, som ikke
blev taget alvorligt. Det er måske et

meget godt udtryk for denne holdning,
at dagbladet "Politiken” omkring 1965
ophørte med at anmelde disse film.
Skønt det i denne sammenhæng kan
være svært at skelne mellem "rene”
filmmanuskripter og manuskripter ba
seret på fortællinger, noveller, romaner
eller skuespil, er det ikke desto mindre
iøjnefaldende, at over halvdelen (52%)
faktisk havde ophav i en af disse gen
rer.
Når de historiske romaner syner
meget mere i 80’erne sammenlignet
med de historiske film, skyldes det, at
man tilsyneladende så godt som fuld
stændigt er ophørt med at producere
disse film. Hvis det endeligt sker, inde
holder de fleste nogle mystiske eller
overnaturlige elementer; heltinden om
skabes til en falk og helten til en ulv for
til sidst at få deres rette skikkelse igen,
når den onde biskops forbandelse bry
des.
Jeg er ikke langt fra at tro, at tilsva
rende elementer nærmest var bandlyst i
60’ernes historiske film, med mindre
da at oplægget indeholdt dem, f.eks. i
en film om Odysseus. Eller instruk
tøren forsøger næsten at nærme sig
dramadokumentarisme, f.eks. i "Mar
tins Guerres hjemkomst”, hvor den
anerkendte amerikanske historiker Na
talie Z. Davis var ansat som historisk
konsulent.
Det er ikke mere kostymerne, der
viser, at der er tale om en historisk
film, men miljøbeskrivelserne, der får
publikum til at lugte møddingerne og
se snavset på hovedpersonens hals. En
delig kan genren være bragt direkte
over som Science Fiction film à la "Star
Wars”. Det er næppe tilfældigt, at flere
af personerne i disse film bærer dragter
af middelalderligt tilsnit. Naturligvis
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skal man heller ikke undervurdere de
nye, tekniske muligheder, der bød sig
ved film som “Star Wars”, men hand
ling og intrige er reelt den samme som
i nogle af middelalderfilmene.

Et Z i hans pande
Anakronismer var heller ikke rare i de
gamle film, alligevel godtog jeg dem i
min absolutte yndlingsfilm “Zorro og
de tre Musketerer”. Zorro levede som
bekendt ca. 200 år senere end de tre
musketerer.
I 1600-tallet kunne Frankrig og Spa
nien så at sige ikke blive enige om no
get som helst, og den ene krig afløste
den anden. Den spanske kong Filip 2.’s
unge og smukke kusine, Dona Isabella,
er en sommereftermiddag i året 1600
på vej gennem Frankrig til Spanien,
eskorteret af de berømte musketerer.
Allerede ved borgen i St. Denis gør
selskabet imidlertid holdt, og Dona
Isabella og hendes kammerjomfru
konstaterer til deres store bekymring,
at denne borg betragtes som deres be
stemmelsessted. Man havde givet dem
løfte om at blive ført til den spanske
grænse. Begivenheden vækker stærk
ophidselse ved det spanske hof. Midt
under ophidselsen bliver en sten om
viklet med en skriftlig meddelelse ka
stet ind i kongens salon: “Vær ikke be
kymret for Dona Isabella. Hun vil bli
ve befriet af Deres tro undersåt - Zor
ro”.
Grev Seville, en lidt latterlig mode
herre, som påstår at være dybt forel
sket i Dona Isabella, opnår kongens til
ladelse til sammen med nogle af sine
venner at forsøge at befri hende, samti
dig med at en anden ung adelsmand,
grev Teruel, meget beklager, at han ik

ke kan deltage i befrielsesmanøvren, da
han netop står for at skulle rejse til
Amerika.
Grev Teruel er ingen anden end den
uforfærdede Zorro. Han nærer mistan
ke til grev Seville, og det varer ikke
længe, før han afslører greven som en
simpel forræder, hvilket han bekræfter
ved med sin kårde at skære et “Z” i
hans pande. Zorro træffer sammen
med musketererne med d’Artagnan i
spidsen og bliver efter forskellige mel
lemspil deres gode ven.
Mødet med den skønne Dona Isa
bella fører til gensidig forelskelse mel
lem hende og Zorro, men der opstår
adskillige komplikationer, inden den
kække unge spanier kan hjemføre hen
de som sin brud. En overgang er han
døden i galgen nær, men musketererne
redder ham i allersidste øjeblik, og
overfor Filip 2. bekræfter de, at Zorro
er en ridder uden frygt og dadel, som
absolut er Dona Isabellas kærlighed
værd - i modsætning til grev Seville,
der får den skæbne, han har fortjent.

visthed, er jeg sikker på at der ikke nås
samme høje procentsatser som for de
historiske film i 60'erne.

Premierer
Film som disse spillede kun kort tid i
premiere-biograferne, og anmeldt blev
de, som nævnt, sjældent. Og dette til
trods for at de udgjorde en ikke ringe
del af de film, der havde premiere i
danske biografer; i 1962 udgjorde de
6%, i 1963 10%, i 1964 5%, i 1965 6%
og i 1966 ligeledes 6%.
Disse tal overskrider langt udgivel
serne af historiske romaner i samme
periode i 1960'erne, da der blev udgivet
35 danske og udenlandske romaner.
Skønt jeg ikke kender antallet af disse
romaner i 80'erne, hvor det menes, at
de er udtryk for en øget historisk be-

Lit.:Bjørn Rasmussen, Filmens Hvem Hvad
Hvor. bd. 1-3. København, 1968. Historiske ro
maner, udgivet af Roskilde Bibliotek, 1972.
Illustrationerne stammer fra Filmmuseet, der
velvilligt har stillet dem til disposition.
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Skafot og Galge
Forholdet mellem Dr. Struensee,
Dronningen og Kongen er et
klassisk drama i Danmarkshisto
rien - for tiden aktuelt som bal
let. Affæren fik som bekendt et
blodigt endeligt; sammen med
Enevold Brandt blev Struensee
lemlæstet den 28. april 1772 på
Københavns Østre Fælled; men
almindeligvis fandt henrettelser
faktisk sted på Vestre Fælled,
hvortil også greverne Struensee
og Brandts parterede legemsdele
siden blev flyttet. Forfatteren,
fhv. skolebibliotekar Hans Lar
sen, opruller den - noget makab
re - historie om hovedstadens
rettersteder.

Når folk i middelalderen ilede ad alfar
vejen mod staden Købmannehavns ho
vedindgang Vesterport, skævede de
med gys i sindet ned mod strandkan
ten, der dengang gik betydeligt højere
op end nu. Fra en svag bakkekam tro
nede her det spinkle silhouet af byens
galge op i horisonten. Under galgens
bjælker dinglede til enhver tid i tynde
linierette snore et par eller flere afslap
pede hængekroppe. I stormfuldt vejr
kunne kroppene duve, som om der var
liv i dem, men ellers hang de der tavse i
deres ensomme gruppe.
Helt ensomme var de dog aldrig,
flokke af skrigende, evigt appetitfulde
fugle, ravne og krager, bevægede sig
med baskende vingeslag i spiralkredse
om de hængende kroppe eller om de
sønderskårne legemsdele, der lå udstil
let som delikatesse på stejle og hjul.

knokkelhånd op af den tilsølede jord.
Denne bysgalge har efter gamle by
kort at dømme stået syd for den nu
værende Vesterbrogade, nærmere be
stemt midt i Viktoriagade. Galgen var
rejst engang i middelalderen, et præcist
årstal er umuligt at angive.

Den store galge
Men i 1622 - et tidspunkt, da Christian
4. s danske rige endnu stod i god stand
- holdt galgen flyttedag. Den forstads
bebyggelse, der var i udviklingen uden
for Vesterport, havde gjort en flytning
nødvendig, og man valgte at flytte gal
gen ud i det mere åbne terræn mod
vest.
Galgens rejsning på det nye sted
skete ikke uden skrål og spektakel.
Borgerne havde i den grad aversion

Bysgalge
Galgen var stadens præventive selvfor
svarssymbol mod skarnsfolk, der tyede
mod bysamfundets skød med uredeligt
sind, men selv ærligt godtfolk, der ha
stede mod staden, kunne få gåsehud
ved synet af galgen, der stak sin magre
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Henrettelsen af greverne Struensee og
Brandt i 1772.
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Pesthusgalgen på Vesterfcelled. Tegning
af den murede galge fra Holger Jacobæus’ rejsebog ca. 1673. Den angives
at være galgen uden for Vester Port,
men er formodentlig Vesterfælledgalgen korrekt gengivet som tre-stolpet.

Man måtte tilsige alle håndværkerla
vene, og kun under parolen: Alle for én
og én for alle, gik man modvilligt med
til det beskidte arbejde. Det fælles an
svar markeredes ved, at man i sluttet
trop med øvrigheden samt en slags by
orkester i spidsen og under ledsagelse
af byens befolkning som publikum,
bevægede sig ud til galgepladsen. Un
der akkompagnement af fløjter og
trommer - musikken skulle holde “den
onde” på afstand - nedbrødes galgens
træværk, hvorefter processionen begav
sig ud til det nye sted, hvor “hængeapparatet” blev genrejst og sat i stand.
Den megen sved og festivitas sluttede
med et rundhåndet traktement til
håndværkerne for kommunal regning
af god Rostockermumme - bedste øl i
Norden på den tid...
Denne murede galge - i historiske
dokumenter ofte kaldt “den store gal
ge” - nævnes som “retterstedet på
Vesterfælled”. Den omtales også som
“galgen på Pesthusfælleden” efter det i
nærheden liggende pesthus. Traditio
nen har udpeget den i 1800-tallet belig
gende Amerikamølle (for enden af nu
værende Amerikavej på Vesterbro)
som det sted, hvor galgen skal have
stået. En undersøgelse i 1927, foretaget
af pastor R.P. Rasmussen, præciserer
imidlertid stedet nøjagtigt til ca. 50 m
syd for enden af Møgeltøndergade ef
ter nuværende gadenet.

Nytorv

mod bøddelen og hans dødsmaskine,
at byens magistrat fik besvær med at få
ærlige håndværkere til at gå i gang med
arbejdet.
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Men kun 5 år efter Vesterfælledgalgens
opførelse har Københavns borgerskab
alligevel måtte affinde sig med rejsnin
gen af hele to galger inden for voldene.
Den nyanlagte bydel Christianshavn
får sin egen galge, og samtidig rejses

der galge bag Københavns Rådhus, det,
der har ligget på den nuværende skille
linie mellem Gammeltorv og Nytorv.
1606 havde man ryddet op på pladsen
bag rådhuset, hvor stadens material
gård lå og derved skabt plads til det
snart udbyggede Nytorv
Galgen på Nytorv fra 1627 har sin
egen historie. Rådhuset havde forsiden
ud imod Gammeltorv, og her havde
man gjort meget for at hygge op. Chri
stian 4. havde ladet billedhuggeren
Statius Otto fra Lüneburg rejse det i
dag stadig prangende springvand fontænen med frodige og vandsprudlende Caritas højt til vejrs - og for at
opretholde middelalderens tradition
om, at et byting burde holdes under
åben himmel, bekostede bystyret et
nødtørftigt tag, at de borgerlige tillidsmænd under mødet ikke skulle generes
af våde kraver og næsedryp.
Men Rådhusets bagside ud mod “det
nye torv” stjal undertiden opmærk
somheden fra den pæne forside. Her
var arenaen med alle de dramatiske
optrin, der talte til det brede publi
kums rå instinkter.
I sandhedens interesse må det dog
bemærkes, at tallet på henrettelser i
Nytorvgalgen næppe har været stort.
Meget tyder på, at man, bortset fra i
visse perioder, har foretrukket at be
nytte den murede galge ude på Vesterfælleden. Stanken fra aflivede tyve
kroppe har ikke passet sig tæt op ad
rådhusets vægge.

Holberg bag gardinet
En nyfigen betragter bag gardinet var
Ludvig Holberg, der fra sin bopæl på
Nytorv havde retshalløjet neden for si
ne vinduer. Med vanlig menneskebe-

klagende skuldertræk satiriserer han i
et epigram over sit uheldigt valgte logi:
“Det ene Gammeltorv med gammel
kunst fortrolig
- slagsmål og tyveri og svir og drik
og spil
- Nytorv det andet der har skafottet
man placeret
- midt mellem begge to, har Justitia
sit bo

- så mellem galgenpak og galgen
ugeneret
- jeg bor, Gud hjælpe mig mod beg
ge to”
Den galge, som var sennep i næsen
på Holberg, har været det fra Laurids
de Thurahs billedværk “Hafnia Hodierna” fra 1748 kendte ottekantede ska
fot med jerngitter om.

Tostolpet mindre galge fra middelalde
ren.
(Kulturhist. leksikon for nordisk mid
delalder)
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Prospekter af Gammel Torv og Ny
Torv. Til springvandet på Gammel
Torv svarer skafottet på Ny Torv.
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Ansøgningen bifaldet
Allerede 1753 var Nytorvskafottet
imidlertid så forfaldent, at det ikke
længere kunne anvendes. Men i stedet
for at restaurere det, ansøgte magistra
ten Frederik 5. om tilladelse til at op
føre et nyt i udkanten af byen ved vest
volden. Frederik 5. bifaldt ansøgnin
gen. Men standpunktet løb videre. I en
ny ansøgning fra magistraten anså man
det “til ingen nytte at et opreyst

Eschaffout skal være inde i Staden”.
Kongen var igen flink til at give med
hold, og fra 1762 er der ikke længere
rettersted på Nytorv.
Efter Nytorvskafottets nedlæggelse
henlægges alle civile henrettelser til ret
terstedet på Vesterfælleden.Retterstedet på Vesterfælled, der måtte nøjes
med de prominente grever Struensee og
Brandts sønderskårne legemsdele på
hjul og stejle, men først efter henrettel
sen, stod til 1779, da hovedstadens ud

videlse langs sydsiden uden for voldene
nødvendiggjorde dets fjernelse. Et nyt
rettersted placeredes nord for byen,
hvor Øresundshospitalet nu ligger.
1805 flyttes retterstedet ud til Christi
anshavns fælled, hvor godsbanen kryd
ser Uplandsgade. Sidste henrettelse hér
fandt sted 22. april 1845.

Amagerbanen ved Uplandsgade i dag.
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Saltmesteren
Salt var afgørende for fortidige
samfunds beståen. Det blev en af
de vigtigste handelsvarer i det
hele taget. Alle samfundsgrup
per behøvede salt. "Det hvide
guld” måtte man have, men hvor
skulle man få det fra? I Dan
mark kunne det købes fra udlan
det, fra Lüneburg, Frankrig eller
Spanien. Vi kunne dog også lave
salt i Danmark, men hvem vare
tog egentlig denne indenlandske
produktion, hvem var vore
"saltmestre”? Arkivar, dr.phil.,
Bjørn Poulsen har fundet en af
disse mænd.

Allerede hos Saxo, der jo skrev om
kring år 1200, optræder der saltsydere.
De tilhørte da samfundets allerlaveste
lag. Fra middelalderen og fremefter sy
dede man salt af havvand adskillige ste
der langs de danske kyster, og i nyere
tid forsøgte staten ikke sjældent at
fremme en hjemlig produktion.
Et sådant initiativ til saltudvinding
blev taget ved Kolding i 1569. Enke
dronning Dorothea gik dette år i gang
med at opføre et nyt “saltværk” ved
Kolding. Fra en saltkilde fik man salt
holdig vand, lud, der sydedes i pander.
Det ses, at saltproduktionen kom i
gang i årene efter 1573. 1574-78 mod
tog kronen told af saltmøllen, og først i
1579 sluttede den koldingensiske salt
produktion. Om det salt, der produce
redes hører vi, at det “er som Lyneborger Salt, men noget rødere”.

Schwartzkindt fra Halle
Alt i alt en ret velbelyst historie. Kun
et punkt er fuldstændig ukendt, hvem
var den “saltmester”, der stod for den
ne produktion? Kunne vi selv stille
hjemlig ekspertise til et af vore tidligste
industrianlæg, eller måtte man gå
udenlands? En gennemgang af de regi
stre over “bestallinger” eller embeds

udnævnelser, som udarbejdedes af Det
tyske Kancelli i København, har kastet
nyt lys over dette spørgsmål. Her fin
der man nemlig på datoen 22. februar
1572: “Bestalling for Kontin Schwartz
kindt fra Halle, vedrørende saltsydning”. Det aftales ikke udtrykkelig,
hvor Schwartzkindt skulle arbejde,
men sigende nok er ansættelsesbrevet
udstedt i Kolding. I brevet fastlægges
det, at ansættelsen som saltsyder skulle
bruges til efter bedste evne at fremme
landenes nytte.
Årslønnen blev sat til 12 daler, 3
pund rug, 12 tønder øl, 2 fedesvin, 1/2
okse, femhundrede flyndere, 1/2 tønde
smør, 1/2 tønde sild, 1/2 tønde ærter
eller gryn. Hertil kom så, at kongen lo
vede saltmesteren en almindelig hof
dragt og frit hushold samt 52 læs tørv.
Slet ingen ringe kontrakt. Men først og
fremmest en kontrakt, der viser, at
Danmark hentede den nye leder af
saltproduktionen fra et af de steder i
Europa, hvor eksperticen var størst.

Fra Halle til Kolding
Byen Halle ved Saale-floden i Sachsen
blev fra tidlig tid et af centrene for Eu
ropas saltfremstilling. Her var stærkt
saltholdige kilder med et saltindhold
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Saltmest erlange t i
Halle - “Hallorernes” - drikkeglas.
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på 25%, der egnede sig fortrinligt til
inddampning af salt. Saltkilderne her
nævnes tidligst 956, og i det 12.-13.
århundrede, da den europæiske saltin
dustri overalt tog et kraftigt spring
fremad, møder vi en velorganiseret
drift i Halle. Fra 13. til 16. århundrede
voksede udbyttet stærkt for til sidst at
være oppe på henved 9.500 tons salt
årligt.
De rige “pandemestre” organiserede
sig i løbet af middelalderen i et lav og
kaldtes “Halloren”. Et rigt og traditi
onsbundet ceremoniel udviklede sig
omkring lavet. Det var disse mestre,
der styrede sydningen i salthytterne,
anlæggelsen af nye brønde, købet af
jernpander, fremskaffelsen af træ til fy
ring og de mange andre gøremål, der
var nødvendige i saltprocessen. Og fra
deres rækker stammede vel Schwartzkindt. Formidler af hans arbejde i Dan
mark har muligvis været kurfyrst Au
gust af Sachsen, som var den danske
kong Frederik 2.’s svoger.
Fra Halles 25% saltkilder var der et
spring til de kun ganske lidt saltholdige
kilder ved Kolding. Antagelig har pro
duktionen kun kunnet synes givende i
kraft af egnens store skove, der gav bil
ligt fyringsmateriale. Men det har hur
tigt vist sig, at der ingen fremtid lå i
produktionen.
Alt for ofte er danske projekter
strandet på utilstrækkelig ekspertice.
Kun skade, at da man endelig fik fat i
en af Europas virkelige eksperter, da
var projektet ham ikke værdigt.
Litt.: Susanne Krogh Bender, Saltværket ved
Kolding, Vejle Amts Årbog 1973, s. 114-128.

Tyske saltmestre.
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Koner og
Konkubiner
For 750 år siden blev Jyske Lov
givet på et rigsmøde i Vording
borg mellem Valdemar 2. Sejr og
rigets fornemste mænd. Lovbo
gen opstillede handleregler om
ejendoms- og arveforhold, ægte
skab, skadeforvoldelser og for
brydelser samt mobilisering.
Mange af disse fastlagde relatio
ner mellem mænd og kvinder, en
del handlede alene om kvinder.
Det er om disse sidste typer af
regler, professor, dr.jur. Inger
Dübeck koncentrerer sig i det
følgende.
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Jyske Lov pålagde i 1-33 den tilkom
mende mand at forhandle med pigens
far eller nærmeste fædrene frænder om
ægteskabets indgåelse og betingelser.
Hvis faderen var død og ingen andre
nære, mandlige frænder fandtes, måtte
de fjernere træde til, men da skulle pi
gen i overensstemmelse med kirkens
opfattelse selv samtykke i ægteskabets
indgåelse. Kirken krævede samtykke
fra begge parter, for at der kunne fore
ligge et gyldigt ægteskab. Så langt gik
Jyske Lov ikke.
Kvinden kunne kræve at blive gift,
når hun var fyldt 18 år. En faderløs,
giftelysten pige, hvis broder eller nær
meste mandlige slægtning undlod at
sørge for et passende parti, kunne efter
Jyske Lov 1-8 selv tage affære ved at
bede de fjernere slægtninge klage til
kongen, som derefter på slægtens veg
ne kunne gifte hende bort. Ville de ik
ke forelægge klagen, kunne hun tage
sagen i sin egen hånd ved at lade en
mand “ligge hos sig” og ad den vej
gennemtvinge ægteskabet. Selv om

manden kunne idømmes bøder for at
være gået i seng med den ugifte pige ef
ter Jyske Lovs 11-20, var ægteskabet
gyldigt nok, og hverken hun eller æg
temanden mistede rådigheden over
hendes formue, således som det ellers
skete, hvis hun gik imod slægtens pla
ner.

Uvillige frænder
Hvis frænderne var uvillige, kunne hun
også vælge selv at stå frem på tinge og
kræve sig bortgiftet. Men når hun hav
de valgt det ting, hun ville optræde på,
blandt de mulige herreds-, syssel- eller
landsting, skulle hun blive der og ikke
strejfe om fra ting til ting for at finde
en passende mand, som det udtryktes i
slutningen af 1200-tallet.
Frændernes uvilje kunne have øko
nomiske årsager. Det var billigere at la
de hende leve som mandens elskerinde
eller slegfred end at udrede medgift og
andre bryllupsudgifter. Uviljen kunne
bunde i politiske årsager, hvis frænder-

At ligge på tro og love...
Stik af Israel von Mekenem ca. 1500.
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ne lå i fejde med mandens slægt, eller i
sociale, hvis de fandt ham uværdig til
at komme ind i slægten.
Det uægteskabelige samlivsforhold
kunne være en løsning for to unge, der
ikke havde råd til at blive gift, eller for
fornemme mænd, der ønskede at holde
unge kvinder af lavere social status for
at undgå at føle sig presset til ægteskab.
En tjenestepige, der involverede sig
med sin husbond eller andre voksne
mænd i huset, fik derimod ikke status
af frille, men antoges blot at krænke
sædelighedsreglerne. Det gjorde den
mand også, der holdt en frille ved siden
af ægtehustruen. Men det så man igen
nem fingre med, hvis han var magtfuld.

Den katolske kirke
Da præster ikke måtte gifte sig, blev
konkubinatet almindeligt blandt dem,
skønt også det blev forbudt. Kirkens
folk havde en ambivalent holdning til
konkubinatet, uanset om det dyrkedes
af præster eller lægfolk. Nogle fandt
det syndigt, andre tilladeligt, blot man
nøjedes med een kvinde ad gangen. At
ter andre krævede forholdet legaliseret
ved ægteskab. Den berømte kirkens
mand, Gratian, opfattede i sit store kir
keretlige værk fra 1140, kaldet Grati
ans Dekret, konkubinatet som et “de
facto ”-ægteskab. Den opfattelse slutte
de flere af de yngre katolske jurister sig
til. Enkelte sidestillede konkubinatet
med det hemmelige, men gyldige ægte
skab.
Paverne kæmpede længe en temme
lig forgæves kamp mod de gejstlige,
som ikke ville underkaste sig cølibatet.
Præsterne fortsatte middelalderen ud
med at holde friller. Ærkebiskop An
ders Sunesen indberettede i 1200-tal-
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lets begyndelse til paven, at mange
kanniker og præster i Danmark levede
i faste parforhold, og hans efterfølger
Uffe førte netop i perioden omkring
Jyske Lovs tilkomst en sej kamp mod
umoralen og for at fremme afholden
heden.

Frilleægteskab
Konkubinatet, der praktiseredes over
alt og i alle verdslige som gejstlige sam
fundslag i middelalderen, satte sig også
spor i Jyske Lov. Med 1-27 fik Jyske
Lov en særregel, hvorefter faste frille
forhold efterdags skulle anses for lige
stillet med ægteskab, såfremt kvinden
åbenlyst havde levet sammen med
manden, rådet over hans lås og lukke
samt åbenlyst spist og drukket med
ham i en periode af 3 år. De 3 betingel
ser udtrykte både hver for sig og sam
men en klar ægteskabsintention. Med
denne nyskabelse kunne en mand
pludselig finde sig selv som ægtemand,
ja måske endda som bigamist, hvis han
havde en kone i forvejen. De præsteviede kunne efter 3 års samliv anklages
for at overtræde forbudet mod
præsters ægteskab. Hensigten var klart
at tvinge de formastelige til enten at le
galisere forholdet eller ophøre dermed.
Efter den katolske middelalderret
krævedes som nævnt begge parters
samtykke til ægteskabets indgåelse.
Men samtykket kunne gives uden ydre
bevisformer eller ritualer. Selv hemme
lige ægteskabsstifteiser var gyldige,
hvis de kunne bevises. Biskop Knud
Mikkelsen fra Viborg opfattede i 1400tallets slutning reglen i Jyske Lov 1-27
som en lovsformodning til afklaring af
de bevismæssige problemer omkring
sådanne formløse eller hemmelige afta

ler. Efter tre års åbenlyst ægteskabeligt
samliv måtte forholdet anses som et
gyldigt ægteskab.
Det var socialt set slemt at være ho
rebarn eller resultatet af et ulovligt for
hold. Det var bedre, men ikke helt
godt at være barn af et frilleægteskab,
selv om man betragtedes som ægte
barn. Fuld arveret fik kun det ægtefød
te barn. Et uægte barn kunne dog blive
ægte ved forældrenes påfølgende ægte
skab efter et romerretligt princip, der
var optaget i Jyske Lov 1-25. Det blev
især problemet om børnenes arvekrav
og øvrige retsstilling, der tvang myn
dighederne til at bruge Jyske Lov 1-27
helt frem til slutningen af 1500-tallet.

Det uautoriserede samliv
Den protestantiske kirke opretholdt
indtil Kirkeordinansen af 1582 princip
pet om, at ægteskaber kunne stiftes ale
ne ved samtykke uden særlige form
krav, og at stiltiende ægteskabssamtyk
ke fik samme virkning som det udtryk
kelige. Man synes også i størstedelen af
1500-tallet at acceptere, at et langvarigt
faktisk samliv fik retsvirkning som æg
teskab, hvis det havde haft ægteskabets
karakter.
Myndighederne blev dog efter ind
førelsen af den lutherske protestantiske
tro i 1536 mere tilbøjelige til at betrag
te selv meget langvarige samlivsforhold

“Om utugt”. Psalterium fra slutnin
gen af det 15. århundrede. Det kgl.
Bibi.
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som løse frilleforhold, hvis ikke der var
beviser på deres ægteskabelige karak
ter. Følgen var, at flere børn end tidli
gere behandledes som uægte børn.
Severin Skrædder fra Nyborg faldt
under Grevens Fejde 1534-36 og efter
lod sig en samleverske og to børn, der
overtog hans efterladte bo. 1 1538 kla
gede hans bror over, at hun, Dorette,
havde forhindret ham i at få sin arv ef
ter broderen. I en retssag, som blev af
gjort på Kongens Retterting, erklærede
hun, at hun havde søgt disk, dug og
seng med Severin i 9 år og havde to
børn med ham. Hun mente, at hun var
hans “adelkone”, hvortil kom, at hun
nåede at blive kirkelig viet til ham kort
før hans død. Rettertinget lagde vægt
på begge momenter, både at hun havde
levet som ægtehustru i så mange år, og
at ægtefællerne havde været “lovligt gi
vet sammen”.

Genete Craigengelt
Rettertinget måtte på ny tage stilling til
Jyske Lov 1-27 i en sag, der i 1554 blev
rejst af Knud Løvenbalk, det ene af
børnene til den skotske kvinde på god
set Tjele, Genete Craigengelt. Han
stævnede landsdommer Erik Skram,
der var gift med hans faster, og som
havde overtaget Tjele efter hans afdøde
far, Mogens Løvenbalk, således at hans
moder og de to børn måtte nøjes med
de værdier i løsøre og penge, som fade
ren havde overladt dem i levende live.

Salome danser ved Herodes gæste
bud. Kalkmaleri i Bregninge kirke.
Nationalmuseet foto.
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Knud Løvenbalk gjorde gældende, at
hans far og mor havde været lovligt
gift, idet de blev viet til hinanden i en
kirke i Skotland, hvorfor han og hans
søster måtte være nærmere til at arve
deres fader end Erik Skram og deres
faster.
Erik Skram overbeviste imidlertid
Rettertinget om, at man ikke kunne til
lægge oplysningerne fra Skotland no
gen vægt, og at end ikke betingelserne i
Jyske Lov 1-27 var opfyldt. Vel havde
de avlet to børn sammen, men Genete
havde ikke søgt dug eller disk med
Mogens, men tværtimod altid, når der
var gæster, siddet nede i folkestuen hos
svendene. Hun havde heller ikke op
trådt som hustru i andre sammenhæn
ge, og Mogens havde ikke fremstillet
hende som sådan. Endelig burde hun
straks efter hans død have protesteret
imod at blive spist af med de begrænse
de værdier, han havde overladt hende i
levende live, ligesom sønnen burde ha
ve fremsat sine arvekrav, så snart han
var blevet voksen.
Trods nederlaget kæmpede sønnen
videre for at få anerkendt sin ægtefødsel og sit danske adelskab. Det skotske
måtte han formodes at have i behold.
Han indhentede derfor et responsum
fra universitetet i Wittenberg om gyl
digheden af ægteskabet og fik med
hold.
På dette grundlag bad han Frederik
2. om hjælp. Kongen indhentede et re
sponsum fra Københavns universitet,
som også gav ham medhold. Vi kender
desværre ikke ordlyden af de to er
klæringer, som er gået tabt. Knud sik
rede sit adelskab, men måtte trods
kongens mægling nøjes med mindre
jord tilliggender og fik ikke selve Tjele.

Ungt par. Af Albertus Pictor i Harkeberga Kirke. Uppland.
Ca. 1500.
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Tycho Brahes børn

Klosterkøkken, 1300-tallet,

Den formentlig sidste gang, hvor Jyske
Lov 1-27 kom til at spille en afgørende
rolle, var i en celeber sag om Tycho
Brahes børn. Mens Tycho Brahe dyr
kede sin videnskab og kunst omgivet af
disciple og lærde folk på Hveen, levede
han i et frit forhold til en ikke-adelig
kvinde, Kirstine Barbara, med hvem
han fik nogle børn. Hvorfor han, trods
mere end tyve års samliv, ikke giftede
sig lovformeligt, ved vi ikke. Men
blandt de mange klager over ham,
f.eks. for hans adfærd over for bønder
ne, var også, at han ikke i 18 år havde
været til sakramente, men tværtimod
med “en bislopperske ligget i ondt lev
ned”.
Forholdet blev imidlertid accepteret
som et gyldigt ægteskab længe efter
Tycho Brahes død, idet hans søster,
Sophie Brahe, i 1630 erkendte, at Kir
stine Barbara havde levet som hans æg
tehustru efter Jyske Lov 1-27. Sophie
erklærede derfor børnene som ægte
fødte. Sagen var opstået, da børnene i
Bøhmen ikke kunne få udbetalt den
sum penge, for hvilken kejseren havde
afkøbt dem faderens efterladte instru
menter. Kejseren nægtede at betale
med den begrundelse, at de var uægte
børn, og derfor ikke havde krav på
pengene.

Protestantisk ægteskabslov
givning
Kritikken af Tycho Brahes frie samliv
skal ses på baggrund af lovgivningen
omkring 1580. Den 11. juni 1580 udgik
der et brev til alle biskopper. De skulle
pålægge præsterne fra prædikestolen at
formane alle adelige som ikke-adelige
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om at ophøre med at leve et “forarge
ligt levned” med løse kvindfolk, som
de til Guds fortørnelse og det hellige
ægteskabs forargelse “holder hos sig i
deres huse og omgås åbenbart med
uden skam og blusel”, som om de var
deres ægtehustruer.
19. juni 1582 udkom en forordning,
der handlede om adelige mænd, som
tog ufrie eller ikke-adelige kvinder til
ægte, og om hvorledes børnenes rets
stilling skulle være. Denne form for
mesalliance forekom åbenbart hyppigt.
Efter indledningen skulle 1580-brevet have fået en del mænd til at gifte sig
med deres konkubiner af lavere social
status. For at hindre en mulig forvir
ring i adelskredse omkring de arveretli
ge forhold og for at beskytte adelen
mod deraf følgende ulemper havde
kongen og rigsrådet vedtaget at be
grænse såvel arveretten som adelsretten
for de børn, som måtte blive frugten af
sådanne forbindelser. Skønt ægte skulle
de retligt stilles som uægte børn, der
kun kunne modtage løsøre og penge
gaver fra faderen, men ikke kunne be
tragtes som egentlige arvinger med
krav på slægtsjord. Da Sophie Brahe
bevidnede børnenes ægtebarnsstatus
respekterede hun betingelserne i for
ordningen af 1582, idet hun kun accep
terede deres ret for så vidt angik in
strumenter og penge, men ikke til ade
ligt jordegods.

Par i omfavnelse. Kalkmaleri i Kirkerup kirke. Nationalmuseet foto.
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Først med ægteskabsordinansen af
samme dato, 19. juni 1582 kan ægte
skabsindgåelse siges at være blevet for
bundet med kravet om trolovelse for
præsten og et antal vidner. Dermed
forsvandt grundlaget for en oprethol
delse af Jyske Lov 1-27, om konku
bineægteskabet.

Forargeligt eksempel
Problemet med de løse forbindelser
ophørte dog ikke. Ikke blot måtte Sop
hie Brahe i 1630 bevidne samlivsfor
holdets karakter mellem Tycho Brahe
og Kirstine Barbara i tiden før 1580,
men så sent som i 1648 fremsatte den

hallandske landsdommer David Svensen i sit skrift “Breviarium Juridicum
Hallandicum” det hjertesuk om de
adelige, som levede i synd med friller,
at de foregik andre med et dårligt ek
sempel. “Gud give her var ingen pri
vatperson i landene, som tager forarge
ligt eksempel af de adelspersoner, som
holder åbenbart boelskab...”
Litt.: James A. Brundage, Law, Sex and Christian
Society in Medieval Europe, 1987. Udvalg af Gam
le Danske Domme ved J.L.A. Kolderup-Rosenvinge, IL J. Nellemann, Retshistoriske bemærkninger
om kirkelig vielse som betingelse for lovligt ægte
skab i Danmark, i: Historisk Tidsskrift, Femte
Række, 1,363-432. Inger Dübeck, Fra gammel
Dansk Til Ny Svensk ret. Den retlige försvensk
ning i de tabte territorier 1645-1683,1987.

I et håndskrift fra det 14. århundrede
ses fremstillet et idyllisk konkubine
ægteskab. Manden i midten er Bib
lens Kong David.
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Da marken gik
i bund i Flensborg
Et af målene £or den økonomi
ske stabilitet i et land er inflatio
nen. Lav inflation er udtryk for
tillid til pengenes værdi og den
økonomiske politik - høj inflati
on det modsatte. Vi er i dag vant
til at betragte den tyske mark
som en meget stabil og stærk va
luta. I årene umiddelbart efter 1.
verdenskrig blev den imidlertid
et skræmmebillede på, hvor galt
det kan gå, når inflationen får
frit løb. Dr.phil. Henrik BeckerChristensen gør i denne artikel
rede for, hvordan det blev ople
vet af en ung hjemmetysker, der
opholdt sig i Flensborg og førte
dagbog, da marken gik helt i
bund.

Efter fire års blodig krig måtte Tysk
land i oktober 1918 bede de allierede
om våbenstilstand. En måned senere
brød revolutionen ud. Kejseren abdice
rede og gav plads for den nye Weimar
republik, der i 1919 lagde ryg til den
ydmygende Versaillesfred, som bl.a.
banede vejen for Nordslesvigs genfore
ning med Danmark.
Trods den formelle afslutning på kri
gen blev Tyskland i de følgende år rys
tet af voldsom indre uro, der gav sig
udslag i talrige kupforsøg, mord på
fremtrædende politikere, strejker og
stor arbejdsløshed. I 1923 gik det for
alvor galt. Manglende evne til at betale
de kolossale krigsskadeerstatninger be
virkede, at Frankrig i januar besatte
Ruhrområdet for selv at tage sig til ret
te. Hermed blev den tyske økonomi
helt undergravet. Et symptom herpå
var den galoperende inflation, der nu
antog astronomiske højder.

Skynd dig bare
To af dem, der oplevede dette skæbne

år, var forfatterne Hans Fallada og
Erich Maria Remarque. At inflationen
gjorde et dybt indtryk på dem kom se
nere til udtryk i deres litterære pro
duktion. I romanen “Ulv blandt ulve”
skrev Hans Fallada således om en juni
dag i 1923: “Om en uge er det den sid
ste i måneden og altså lønningsdag hvad vil dollaren stå i til den tid? Vil vi
kunne købe mad? Til fjorten dage? Til
tre dage? Får vi råd til at få forsålet vo
res sko? Betale gasregningen, tage
sporvognen? Skynd dig, her er 10.000
mark, stik hen og køb et eller andet,
hvad som helst - et bundt gulerødder,
et par manchetknapper, en grammo
fonplade. Eller et reb, som man kan
hænge sig i. Skynd dig bare, det has
ter”. Tilsvarende omtalte Erich Maria
Remarque i sin bog “Den sorte obe
lisk” de mange formuer, der gik tabt i
inflationens kølvand, og de mange
selvmord, der blev en følge heraf.
De barske skildringer var ikke fikti
on, men som nævnt oplevelser fra ung
domsårene. Hvor galt det, gik kan også
illustreres med et eksempel fra Flens
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borg, hvor en ung hjemmetysker ved
navn Harboe Kardel kom til at mærke
på sin egen krop, hvordan det var at
være milliardær - og så alligevel ikke
have penge nok til dagen og vejen.

Ungdomsårene
Harboe Kardel blev født 1893 i Nor
torf. Syv år senere flyttede familien til
Tønder, hvor faderen var rektor ved
den lokale mellemskole. Gymnasieåre
ne tilbragte Kardel i Husum. Da han
blev student i august 1914, var krigen
netop brudt ud. Kort efter meldte han
sig som frivillig og blev sendt til fron
ten. Efter hjemkomsten i 1918 stude
rede Kardel filologi ved universitetet i
Kiel, hvor han tog sin afsluttende ek
samen i januar 1922. Det blev dog ikke
filologien men journalistikken, som
blev Kardels lod i livet. Knap var eksa
men overstået, før han blev tilknyttet
det nystartede Korrespondenzbüro
Nordschleswig. Sammen med flere an
dre grænseorganisationer havde det til
huse i “Lutherhaus” i Flensborg, hvor
det blev ledet af den unge journalist
Ernst Schröder, der stammede fra Ha
derslev. Bureauet havde, som navnet
antydede, til opgave at forsyne den
tyske presse med artikler om den afståede landsdel i nord og derved holde
interessen for grænsespørgsmålet i li
ve.
Den 1. februar 1922 skrev Kardel
sin første artikel. Det blev starten på
en lang journalistisk karriere - dog
med flere afbrydelser - bl.a. som re
daktør af det tyske mindretals avis
Nordschleswigsche Zeitung. I den fo
religgende sammenhæng er det årene i
begyndelsen af 1920’rne, der er af in
teresse, hvor Kardel i Kiel og Flens
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borg oplevede den tyske økonomis
sammenbrud på nærmeste hold.

Smør som betalingsmiddel
Da Harboe Kardel kom til Kiel i janu
ar 1919, var inflationen endnu kun i sin
vorden. Nok var priserne på mange
dagligvarer blevet fordoblet, tredoblet
eller firedoblet siden krigens udbrud,
men det var for intet at regne imod det,
der var i vente. Da smør var et af de
mere værdifaste betalingsmidler, Kar
del senere måtte ty til, skal prisen her
på anføres som et eksempel på inflatio
nens hærgen. 11914 var den årlige gen
nemsnitspris på et kilo smør i Kiel 2
mark og 85 pfennig. 11919 var prisen
blevet firedoblet. Det følgende år blev
prisen igen mere end fordoblet, og i
1921 skete der en ny fordobling. Re
sultatet var, at et kilo smør det sidst
nævnte år kostede 52 mark og 26 pfen
nig.
I 1922 begyndte svikmøllen for alvor
at køre. I marts kostede et kilo smør
112 mark, men i december var det ste
get til 3.128 mark. Det følgende år blev
det ene nul efter det andet føjet til. I
november 1923 var prisen på et kg.
smør nået op på det svimlende beløb af
2.065 milliarder mark. Det er på denne
baggrund, man skal se Kardels dag
bogsnotitser om prisudviklingen.
I Kiel måtte Kardel til at begynde
med betale 25 mark om måneden for et
værelse. Hver dag var han imidlertid
vidne til, at de opsparede penge blev
mindre værd. Følgelig måtte han ofte
nøjes med vand og brød. Et stipendi
um på 19 mark rakte ikke langt, når
han måtte betale 38 mark for en urre
paration. Med et suk konstaterede han
i sommeren 1920, at de fleste af kam

meraterne tjente flere hundrede mark
om dagen, mens han kun havde 187
mark i banken. Det var derfor med god
grund, Kardel mod slutningen af studi
etiden skrev i sin dagbog, han glædede
sig til, at tiden som “tiggerstudent”
snart var forbi. Da han i 1922 tiltrådte
den nye stilling i Flensborg, kom han
imidlertid hurtigt fra asken og i ilden.

135 millioner mark for en kro
ne
Endnu i 1922 var det kun nu og da,
Kardel kom ind på de økonomiske for
hold i Tyskland. Indtryk gjorde det, at
en omgang øl til nogle bekendte på en
cafe kostede 2.600 mark. Det samme
var tilfældet - men med omvendt for
tegn, da en apoteker fra Højer lejede et
særtog fra Wees til Flensborg, og betal
te 7 kr. for hele herligheden. Så meget
var den danske valuta mere værd i for
hold til den tyske. Det var derfor med
god grund, at Kardel mod slutningen
af året skrev, at stemningen overalt var
elendig, og at man frygtede, sammen
bruddet var nær.
Helt galt gik det som nævnt i 1923.
Tallene på pengesedlerne blev større og
større. Tilsvarende måtte firmaer og in
stitutioner tage kufferter i brug, når de
skulle hente penge i banken til lønnin
ger, der blev udbetalt med kortere og
kortere mellemrum. Følgerne heraf
blev fra sommeren 1923 et tilbageven
dende tema i Kardels dagbog. Den 28.
juni noterede han således, at “...nøden
bliver stadig større. Jeg kunne ikke be
tale min middagsmad, og en frakke kan
der slet ikke blive tale om. Kold og grå
som vejret er den tyske fremtid. Det er
svært at holde hovedet højt”. Den 16.
juli skrev Kardel, at priserne fortsat

steg. Som eksempel anførte han, at 1
pund svinepølse og 4 æg nu kostede
100.000 mark.
I begyndelsen af september var kur
sen på 1 dansk krone 5 millioner mark.
To uger senere var dette beløb man
gedoblet. Kardel noterede således, at
“...det bliver stadig vildere: 46 mill,
(mark) pr. krone. Smør 36 mill. Et æg 2
mill. Hvordan skal det ende?” Det blev
imidlertid endnu værre. Den 8. okto
ber kunne man for 1 kr. få 135 mill,
mark. Men man skulle skynde sig at
bruge dem, for prisen på en middag var
steget til 40 mill. mark. Som et andet
eksempel anførte Kardel, at en flaske
hårvand kostede 300 mill. mark. To
uger senere stod kronen i 3 milliarder
mark. Et brød kostede nu 1 milliard.
Den 26. oktober var prisen på en mid
dag steget til 6 milliarder mark. Da
Kardel den dag fik udbetalt 55 milliar
der mark i løn, måtte han skynde sig at
købe to pund smør for 36 milliarder
mark, som han skulle bruge til at betale
huslejen med. Det kan på den bag
grund ikke undre, Kardel skrev, at
“...vi sidder i enhver henseende fast.
Enhver taler allerede helt åbent om ri
gets forfald. Hvad der tidligere var
landsforrædderi, råbet “Løs fra Preus
sen!”, er næsten reglen”.

Harboe Kardel som ung.
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3 billioner 900 milliarder mark
Den 8. november 1923 - samme dag
som Hitlers “ølstuekup” - fik Kardel
atter løn. Den var nu vokset til 3 billio
ner 900 milliarder mark. Til dækning af
huslejen købte han for en del af dette
beløb de obligatoriske 2 pund smør,
der tydeligvis blev opfattet som et
langt mere sikkert betalingsmiddel end
de værdiløse pengesedler. De to pund
smør kostede nu 600 milliarder mark.
Den 17. november 1923 var Kardels
husleje - altså de to pund smør - steget
til 2,5 billioner mark, der udgjorde en
tredjedel af hans ugeløn. Det var imid
lertid kulminationen på hans trængsler.
To dage tidligere havde rigsregeringen
indført den såkaldte “Rentenmark”,
der skulle sætte en stopper for det tota
le kaos. Det tog dog tid, inden de nye
penge nåede til Flensborg. Endnu den
21. november måtte Kardel klare sig
med sine gamle sedler. Han var den
dag, som han noterede, blevet “pum
pet” for 2 billioner mark af en bekendt.
Hertil kom et udlæg på 600 milliarder
mark til pressebureauets avishold, så
han ikke havde flere kontanter tilbage.

Valutaformen
Ved pengereformen blev der imidlertid
igen skabt orden i de tyske valutafor
hold. Det afspejlede sig også i Kardels
dagbog. Den 15. december 1923 note
rede han, at en flaske rødvin på en re-

Den dansk-tyske granse ved Kruså engang!
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staurant nu kun kostede 1 mark. Til
svarende flottede han sig i begyndelsen
af 1924 med at få taget mål til et nyt
sæt tøj, som ville koste ham 130 mark.
Overalt herskede endnu stor knap
hed på kontanter, men med indførelsen
af de nye penge var tilliden til købe
kraften vendt tilbage som ved et trylle
slag. Valutareformen blev da også en af
grundpillerne i det tyske samfunds
genrejsning. Andre milepæle i denne
proces var gennemførelsen af den
såkaldte Dawesplan, finansernes sane
ring, erhvervslivets genopblomstring,
Locarno-aftalerne med Frankrig og
Belgien og Tysklands medlemskab af
Folkeforbundet.
Da verdenskrisen i 1930 ramte Tysk
land, var det slut med de gode tider.
Landet blev atter kastet ud i en dyb
økonomisk krise, der i sidste ende ba
nede vejen for Hitlers magtovertagelse.
En ting havde man dog lært. I modsæt
ning til kriseårene i begyndelsen af
1920’rne fik seddelpressen denne gang
ikke lov til at løbe løbsk.

Vue fra Flensborg før 1. Verdenskrig.

35

Retsikonografien
- en ny disciplin
Ordet retsikonografi får nok de
fleste til at studse. Ordet er
græsk - “eikon” er et billede og
“graphein” betyder at skrive.
Der er altså tale om en beskri
velse af billeder, men vel at mær
ke med det formål at nå frem til
en forståelse af billedets dybere
mening. Ikonografien beskæfti
ger sig ikke med de æstetiske
spørgsmål i forbindelse med
kunst, men derimod med moti
vers oprindelse og betydning.
Professor dr. jur. et phil. Dit
lev Tamm præsenterer denne
nye disciplin for Siden Saxos
læsere.
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Kunsthistorikeren Erwin Panofsky har
i et grundlæggende værk, “Studies in
Iconology” fra 1939, peget på tre stadi
er i tolkningen af billeder. Det første
stadium er rent beskrivende; det andet
stadium er en erkendelse af en se
kundær mening med motivet, men det
tredje og egentlige ikonografiske stadi
um er det, hvor den dybere mening og
sammenhæng afdækkes. Retsikonogra
fien er med andre ord en kunsthisto
risk hjælpedisciplin. Den beskæftiger
sig med udfindelsen af den dybere me
ning i billedet, når dette har med retli
ge forhold at gøre.
Som eksempel på den retsikonografiske proces bringes her et titelkobber
fra den første fremstilling af dansk
retshistorie. Den udkom i årene 1769
til 1776 og var forfattet af Peder Kofod
Ancher, der var juridisk professor ved
Københavns Universitet. Billedet fore
stiller et træ i et landskab. Konstaterin
gen af dette motivvalg er det første sta
dium. Hen over træets rødder står
skrevet på latin: “I rødderne er der liv
og ånd”, og rødderne betegner sig som

gamle love med kongenavne, mens
stammen er Christian 5.s Danske Lov
fra 1683, som på Kofod Anchers tid
endnu var grundlaget for gældende ret.
Andet stadium er altså forståelse af, at
der ikke er tale om et almindeligt træ,
men om et sindbillede på den gældende
danske ret, som har sine rødder i ældre
danske retskilder.
På tredje stadium - det egentligt iko
nografiske - falder det i øjnene, at der
tales om lovenes ånd, og at disse alene
placeres i rødder, som er danske rets
kilder. Kort forinden, i 1748, havde
franskmanden Montesquieu udgivet sit
kendte værk “Om lovenes ånd”, hvori
han havde understreget hver lovgiv
nings nationale præg. Montesquieu
havde også benyttet billedet med træet
i sin beskrivelse af frankernes love. På
lang afstand så man kronen, kom man
nærmere kunne man skelne løvet, men
kun ved at grave kunne man nå til rød
derne. Hertil kom, at Kofod Ancher
var en stor patriot, som i sin retshisto
rie søgte at tone betydningen af frem
med ret for dansk ret mest muligt ned.

Det skete i en tid, som også på anden
måde var præget af stærke nationale
rørelser. Forordningen af 15. januar
1776 om indfødsret i Danmark, der
forbeholdt statens embeder for indfød
te, er et eksempel. Og det er retshisto
rien også. Ved at betegne træets rødder
som danske love og henføre liv og ånd
til disse rødder har Kofod Ancher un
derstreget rettens nationale karakter.
Fremmed ret er ikke nævnt, selv om
den havde haft betydning for dansk
rets udvikling. Det retsikonografiske
indhold af dette titelkobber er altså en
melding om rettens nationale karakter.
Der findes naturligvis talrige billeder
med retligt indhold eller kunstværker,
hvor retssymbolske handlinger ud
føres. Det er endnu nyt at beskæftige
sig med billeder som en kilde til for
ståelse af retsforestillingerne, og som
det vil være fremgået af disse korte be
mærkninger er det ikke alle billeder,
som giver deres budskab fra sig ved
blot en hastig betragtning. Her kom
mer retsikonografien til hjælp.
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En dansk præst
ved Sultanens
hof 1758
Nogle gange opdager man det
uventede på en lille afstikker. Da
cand.mag. Dan Andersen under
sin undersøgelse af den første
handelstraktat mellem Danmark
og Tyrkiet på Rigsarkivet bestil
te 2 skibsjournaler, var det ikke
fordi, han egentlig regnede med
at finde noget, han kunne bruge
i sit arbejde. På den anden side
ville det være rart med lidt af
slapning fra den diplomatiske

korrespondance. Det var jour
nalerne fra linjeskibene Island
og Neptunus, der i 1757-58 sej
lede til Konstantinopel med ga
ver til Sultan Mustafa 3. fra den
danske konge Frederik 5.
Foruden kommandoprotokol
og skibsjournal var der et tredje
bind. Da han forundret åbnede
det, var Dan Andersen klar over,
at han havde fundet noget usæd
vanligt.

Det var en journal fra rejsen skrevet af
præsten på Island, Diderich Top. Den
er på 87 sider, skrevet på dansk, men
med latinske bogstaver. Den går fra
linjeskibet under udrustningen lægges
uden for Bommen i København 2. maj
1757 til hjemkomsten 2. oktober 1758.
Han noterer, hvad der er sket af be
mærkelsesværdigt på togtet, mødet
med fremmede krigsskibe, sygdom og
straf om bord o.s.v.
Det for os fascinerende er imidlertid
beskrivelsen af de fremmede havneby
er og her især tiden i Konstantinopel.

Samtidigt kort over Konstantinopel
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Måske fordi han er en fremmed
præst, kan han færdes både hos de
udenlandske gesandter og købmænd
og i det græske samfund. Han bliver
ikke indbudt til at besøge tyrkerne pri
vat, men han beskriver byen og tyrker
ne fra sultanens pragt til de fattige, der
må leje sig ud som lysbærere under de
religiøse fester.
Hans beskrivelse af tyrkerne og de
res religiøse skikke er præget af tran
gen til at være præcis og velgørende
befriet for bigot fanatisme. Han er en
skarpseende og absolut uimponeret
iagttager præget af trangen til at ned
skrive sine observationer. Det er, som
om oplysningstiden har en noget uven
tet repræsentant i denne danske skibs
præst.

Baggrunden
Men hvordan kan det gå til, at en
dansk præst havner i Sultanens Kon
stantinopel?
I midten af 1700-tallet er der i Dan
mark planer om at åbne det østlige
Middelhav for dansk-norsk handel og
skibsfart. Forudsætningen er en han
dels- og venskabstraktat med det stadig
mægtige Osmannerrige, og i juni 1752
kommer en dansk udsending til Kon
stantinopel. Hans navn er Sigismund
Wilhelm v. Gähler. Han kommer til
byen i al hemmelighed under dække af
at være opkøber af heste til den danske
konge. I den danske udenrigsledelse
har man nemlig en velbegrundet for
modning om, at de andre udenlandske
gesandter i Konstantinopel vil modar
bejde ham af frygt for konkurrence.
I Konstantinopel var der få hemme
ligheder, og han blev da også afsløret
efter få dage. Bl.a. derfor går der 4 år

42

og enorme summer i bestikkelser, før
den trætte udsending kan hale sin trak
tat i land den 14. oktober 1756.
Principielt indgår Osmannerrigets
hersker ikke traktater med fremmede
kristne fyrster. Det ville være at aner
kende dem som ligemænd. Derimod
tilstår han dem nådigst sit venskab. I
tråd med denne fiktion om underdanighedsforhold skal den danske konge
efter ratificeringen sende to krigsskibe
til Konstantinopel med gaver til Sulta
nen. Disse gaver skal så overrækkes
ved en audiens, der samtidig er den en
delige besegling af traktaten og venska
bet mellem de to riger.
Derfor begynder man på Holmen i
begyndelsen af 1757 udrustningen af
linjeskibene Island og Neptunus. De
sejler den 9. september 1757 som den
første danske flådeekspedition til Le
vanten, og officererne er blandt flådens
elite, veteraner fra togter i Middelha
vet.

moderne form for industripolitik, der
på en og samme tid prøver at skabe
produktion i Danmark og afsætte den
på et nyåbnet marked.
For det isolerede europæiske sam
fund i Konstantinopel må de smukke
skibe og flotte officerer have været
som sendt fra himlen. De inviteres til
en række af baller og selskaber hos ge
sandter og købmænd. Som det så ofte
er tilfældet i et isoleret samfund, blev
samkvemmet mellem især diplomater
ne reguleret af et ceremoniel, der skulle
overholdes nøje. Således gik det til, da
skibenes officerer skulle besøge en af
de andre gesandter:
“Naar man gik fra vor Envoys Palla
is, blev ringed med en liden klokke, og
naar man kom i et fremmed Pallais,
blev ligeledes ringed med en klokke,
hvorpaa vi blev modtaget i en stor sahl,
og som det var vinter og koldt, derfra
indført i et Cabinet, hvor der var ild
paa en Camiin, eller og varme udi en

Ankomst til Konstantinopel
Den 24. januar 1758 noterer Diderich
Top i sin journal: "Kl. 7 1/2 peilte vi
Constantinopel i Ø.N.Ø. 4 mil fra os.
Kl. 10 1/2 var vi da tæt på staden. Da vi
passerede Seraillet saluterede vi 27
skud. Kl. 11 ankrede vi op på 18 favne
vand mellem forstaden Pera og Serail
let hvorefter vi og saluterede vor En
voys Pallais med 21 skud”. (Envoy er
Diderich Tops navn for gesandt).
I kølvandet på Island og Neptunus
er 2 store handelsskibe. De er lastet
med varer fra København og Marseille.
Der er tale om prøvesendinger, der skal
afprøve det fremmede marked og vise
danske fabrikanter og købmænd, hvad
der kan sælges i området. På sin vis en

Opslaget på de følgende sider stammer
ligeledes fra D’Ohssons værk - CiSulta
nen giver en europæisk udsending au
diens”. Mange europæiske ambassa
dører lod forfærdige billeder af deres
audienser. Men de udelod omhyggeligt
de ydmygende aspekter. Her har teg
neren diskret skjult de tjenere, der
holdt fast i nakke og arme på euro
pæerne.

Janitsharer på marsch.
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Porcelainsovn; Der præsenterede vor
Envoy først hver især for den fremme
de Minister, og derefter sad vi ned
næsten et kvarter, og imidlertid blev os
buden en Tasse Cafe”.
En kop kaffe er jo ret sparsomt, men
gæstebudene hos gesandterne gjorde et
stort indtryk på vor præst: “Taffelet
var alle steder af sølv og retterne vare
til visse 150 ved det første bord, som
blev to gange dækket, derefter stode vi
op og gik ind i een anden sahl, hvor vi
paa nye satte os i samme orden som før
ved et andet bord, som stod dækket
med desserter, som bestod i alle slags
bagværk, Confecturer og alle slags ret
ter af iis tillaved, som naar de stod paa
Bordet saae ud som adskillige frugter,
andre som stegte Kramsfugle, æg,
smør, ost og andet deslige, men naar
man tog det i munden, maatte man
være bange for at miste tænderne for
kulde, og dog smagede behagelig”.

tunus var på turen udbrudt en smitsom
mavesygdom, der allerede før afsejlingen fra Marseille havde slået 18 mand
ihjel. På et tidspunkt var desperationen
om bord så stor, at man obducerer en
af de døde for at finde årsagen. Det
fortsætter i Kontantinopel, og kom
mandøren for eskadren, Adam Frede
rik Lützou, lejer et hospitalsskib til de
syge. Han er selv en dødsmærket
mand, der få måneder senere lægges i
graven på Malta.
Ydermere, skjult for alle andre end
nogle få udvalgte, foregår der en intens
nervekrig mellem den danske gesandt
Gähler og den osmanniske administra
tion, der på et tidspunkt synes at skulle
bringe selve den kostbare traktat i fare.
Nu forlader vi Diderich Top og begi
ver os ind i Gählers verden, således
som den afspejler sig i hans depecher.

Glæder og genvordigheder

Traktaten skulle endelig besegies med 2
audienser med Storveziren og Sultanen
selv. En lørdag aften d. 25. februar
1758 sidder Gähler til bords med de
danske officerer i den hollandske ge
sandts palæ. Som han selv forarget
skriver i sin indberetning, skulle man
til at dele frugten ud, da hans tolk
(Dragoman) står i døren. Han har net
op fået at vide, at audiensen med Storvezir Ragrib Pascha uden varsel er ble
vet bestemt til næste dag kl. 12!
Hele natten mellem lørdag og søn
dag arbejder den svedende gesandt
med at bringe sin kortege i orden. At
det ikke er en let sag ses af, at den bl.a.
består af 46 tjenere af forskellig slags,
20 roere, hovmester, konditor, skibenes
officerer m.m.; alle klædt i smukke
uniformer, og alle skal lære ceremoni

Diderich Top besøger også det græske
samfund i byen. Han bruger måske lidt
vel meget tid på at beskrive de græske
kvinder og deres tøj og ender med den
for en præst lidt uventede observation,
at “brysterne sidder saa got som bare,
undtagen at de er tildækkede med et
tyndt stykke hvidt floer”. Som ellers i
journalen skrevet uden antydning af
forargelse eller modvilje. Man kan vel
konkludere, at 4 1/2 måned til søs er
lang tid!
Men bag de glitrende fester og pi
kante oplevelser er der en mere grum
virkelighed. Det sætter ind med sne og
frost, og man kan forestille sig forhol
dene for det menige mandskab på de
isnende kanondæk. På linjeskibet Nep
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En haremsintrige

ellet ved disse audienser, bl.a. at de un
der ingen omstændigheder må tage
hatten af.
Hvad var der gået galt? Senere lyk
kes det Gähler at få en forklaring. Storvezirens modstandere i administratio
nen og haremmet har brygget en intri
ge sammen mod ham med den danske
traktat som anledning. Anført af Sultan
Mustafas ældste søster får de denne så
ledes hidset op mod Danmark og trak
taten, at han til sidst ikke vil promene
re langs vandet for ikke at blive salute
ret med 21 skud af de danske orlogs
skibe!
Sultanen vil bryde traktaten, men
man bliver ikke Storvezir i Osmanner
riget uden politisk tæft. Vezirens
modtræk er at indhente en udtalelse fra
de religiøse ledere om en indgået og
ratificeret traktats ubrydelighed. Det
har måske hjulpet på sagen, at samme
religiøse ledere var blandt de mange
modtagere af Gählers rigelige betalin
ger for indgåelse af traktaten! I
Osmannerriget kunne man stole på en
bestukket embedsmand.
Stillet over for de religiøse lederes
modstand må Sultanen bøje sig om lør
dagen d. 25. februar. Så snart Storvezi
ren får besked om sin herres modvilli
ge godkendelse, fastsætter han audi
ensen til næste dag for at undgå, at
hans modstandere får Sultanen til at
skifte mening endnu en gang.

En storvezir i følge med fire vezirer.
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En natlig kamp

Audiens hos Storveziren

Pelse og kåber

Imidlertid kæmper Gähler endnu en
kamp natten mellem lørdag og søndag,
samtidig med at han bringer sin korte
ge i orden. Hvor mange pelse!? Der er
tradition for, at gesandten og hans føl
ge ved audiensens slutning iføres et vist
antal pelse og kåber af bestemt kvalitet.
Gähler havde krævet de traditionelle 4
hermelinspelse og 5 uldkåber indvævet
med guldtråde. Man tilbyder ham 2
pelse og 3 kåber! Efter hårde natlige
forhandlinger, hvor tolkene går i pen
dulfart mellem ambassaden og de
osmanniske embedsmænd, får han til
kæmpet sig en 3. hermelinspels, men
heller ikke mere.
Det er fristende, men forkert, at af
vise disse ritualer som absurde og lat
terlige. Det er mere givtigt at se dem
som led i en ritualiseret styrkeprøve.
Den konstante magtkamp mellem den
osmanniske administration og den
fremmede gesandt udkæmpes på et
ceremonielt og rituelt plan, hvor pelse
og æresbevisninger var lige så reelle ge
vinster som erobringen af en by på
slagmarken. Som på slagmarken af
hænger udfaldet af parternes indbyrdes
styrke og behov samt ikke mindst del
tagernes ro og koldblodighed. Gähler
er i en tvangssituation og må bøje sig
på det rituelle plan. Det blev bemærket
af de andre gesandter - og hans positi
on tilsvarende svækket. Samtidig havde
den osmanniske administration et ar
gument på hånden, når den skulle fra
tage den næste gesandt en æresbevis
ning.

Ved middagstid om søndagen d. 26. fe
bruar 1758 sætter den lange procession
over bugten til Storvezirens palads.
Ved ankomsten på den anden side føres
Gähler ind i et hus, der brugtes til at
modtage fremmede gesandter.
Derefter afhentes kortegen af Cavus
Basi, ceremonimesteren, og efter ud
veksling af høfligheder og servering af
godter, kaffe og rosenvand, kom der
besked om, at Storveziren var klar til at
modtage dem. Som et tusindben sætter
kortegen sig i bevægelse. Endelig når
de til Storvezirens audienssal. Et styk
ke fra Storvezirens sofa er en simpel ta
buret bestemt for gesandten.
Efter udveksling af komplimenter og
breve fra udenrigsminister og konge,
serveres lækkerier, kaffe og rosenvand.
Slutteligt uddeles pelsene. Her viser
det sig, at Gähler er blevet narret. Der
var ikke nogen 3. hermelinspels. I hele
Osmannerrigets hovedstad Konstanti
nopel var det desværre ikke lykkedes
at finde den ekstra hermelinspels, han
var blevet lovet til sit følge, men man
skal nok sende den til hans palæ sene
re!
Desuden uddeles almindelige kåber
(caffetaner) til resten af følget, men
som Diderich Top syrligt skriver: “Al
le disse blev snarere bortrevne end uddelede, efterdi somme fik, andre intet”.
“Næppe var de færdige med denne ud
deling, før vi blev ligesom udjagede
den vej vi kom fra. Thi de gave os ikke
tid til at tage caffetanerne ret på. Derpaa reed vi tilbage i samme orden som
før, herlig udsmykkede med det Skabe
rak, vi havde faaed til foræring”.

Den hårdt prøvede Gählers trængsler
var ikke overståede. Han skulle have
den store audiens med Sultanen 2 dage
senere, tirsdag d. 28. februar 1758. Om
mandagen får han besked om, at Sulta
nen har afskaffet alle hædersbevisnin
ger i form af pelse til gesandten og
hans følge!
Hermed stod den danske gesandt
over for et umuligt valg. Ikke at få til
delt de traditionelle pelse syntes utæn
keligt, men kunne han risikere at bryde
den hårdt tilkæmpede og kostbare
traktat? Det ender med, han bider i det
sure æble og bøjer sig. Dog sørger han
for, at den osmanniske administration
underretter alle de fremmede gesandter
om, at skikken med pelse er permanent
og uigenkaldeligt afskaffet. Meningen
er at have ryggen fri over for Køben
havn, og vi ser da også, at han får god
kendt sin beslutning. Til gengæld er
det med uro i sjælen, han de næste år
holder øje med de andre gesandters au
dienser hos Sultanen. Får en af dem til
delt de hædersbevisninger, der blev
ham nægtet?
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Audiens hos Sultanen
Ud for tirsdag d. 28. februar kl. 4.00
om morgenen står der i linjeskibet Is
lands skibsjournal: “Passerede Envoy
een os med følge”. Ud fra samme jour
nal kan vi se, at selskabet vender hjem
kl. 11 om formiddagen, 7 timer senere!
Efter at have redet gennem Seraillets
første gård måtte kortegen stige af he
stene og aflevere deres våben. På vej
gennem den anden gård fik de for
nøjelsen at se bespisningen af flere tu
sind janitsharer, Sultanens elitekorps.

Diderich Top var absolut ikke impo
neret af demonstrationen af Sultanens
militære magt: “...inden for paa begge
sider var een grøn afdeling med Ræk
værk rundt om, hvor inden for een de
el kokke havde meget at bestille med i
een hast at udsætte een deel retter, som
skulde være til brug for janitsharerne,
som stod opstillet 100 skridt derfra
2000 eller mere udi tallet, gandske ube
væbnede, hvilke medens vi passerede,
efter given signal løb af fuld magt som
hver best kunde, sprang over rækvær
ket og rapsede maden, ligesom en ho
ben forslugne jagthunde”.
Efter dette opbyggelige syn kom
kortegen til Storvezirens audienssal.
Her holdt Storveziren og hans embedsmænd Divan, dvs. tog imod bøn
skrifter, medens hele den danske korte
ge stod op. Gähler var dog så priviligeret at sidde på en simpel taburet. Da
der under stort ceremoniel kom besked
om, at Sultanen ville tage imod den
danske gesandt, blev 4 borde sat ind i
salen, og som en stormvind serveres en
50-60 retter for de fine folk. Gähler
oplyser, at det hele tog en halv time, så
der har været en 30 sekunder til at ny
de hver!
Derefter blev de få udvalgte ført til
Sultanens audienssal. Her skylder vi
Diderich Top en beskrivelse, der i
stemning er langt fra Gählers højtideli
ge indberetning. Sultanen sidder i en
prægtig sal på en trone, der mest af alt
minder den jordbundne skibspræst om
en himmelseng. Foran ham, i sikker af
stand, står de øverste danske dignitarer
med Gähler i spidsen. På hver side af
sig har de en tjener, der holder godt
fast i arme og nakke. Hver gang Sultan
Mustafas navn bliver nævnt, skal dan
skerne bøje sig, og skulle en komme til

at glemme det, bliver han belært om
sin forsyndelse af de 2 håndfaste tjene
re, der bøjer den formasteliges hoved
ned i en mere passende stilling over for
Osmannerrigets hersker.
Efter udvekslinger af høfligheder og
selve traktaten er hele herligheden ov
re. Det hele har varet måske et kvarter
ud af en ceremoni på 7 timer. Hjemme
igen i gesandtens palæ er der måske en
eller anden, der har trængt til en mid
dagslur, men de skuffes ved synet af
det tyrkiske orkester, der stod opstillet
i gården med instrumenter og store
forventninger!
Dermed var traktaten i sikker havn,
og kort efter letter linjeskibene anker.
Bag sig efterlader de Sultanens gaver
og en sikkert meget træt gesandt.

står der: “Han var en god mand, en øm
fader, en trofast ven”.
Kilder:
Diderich Tops journal og “Islands” kommando
protokol findes i Rigsarkivets samling af skibs
journaler, nr. 484 B. Sigismund Wilhelm v. Gäh
lers indberetninger ligger i Tyske Kancellis arkiv
i Rigsarkivet, Udenlandske afdeling. Speciel del.
Tyrkiet B, Gesandtskabsindberetninger.

Tiden, der fulgte
Hvad kom der så ud af det? Forvent
ningerne om handel på Levanten med
danske varer blev skuffede. Der kom
lidt fragtfart især under 7-årskrigen
1756-63, men intet, der kunne betale
bare en brøkdel af udgifterne til trakta
ten. Bestikkelserne løb op i over
100.000 rigsdaler, og i alt kom hele
handelseventyret på Levanten til at ko
ste den danske stat en halv million rigs
daler, og det på et tidspunkt, hvor sta
tens årlige budget var på en 4 millioner
rigsdaler. De menneskelige omkostnin
ger skal heller ikke glemmes. Der døde
ca. 60 mand på rejsen.
I 1770 lukkes ambassaden i Kon
stantinopel. Gähler bliver overpræsi
dent i Altona, hvor han dør som en
meget gammel mand i 1788. Diderich
Top bliver præst i Slagelse, gifter sig og
får 6 børn. Han dør i 1796, og på hans
epitafium i St. Mikkels Kirke i Slagelse
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Den standhaftige
idésoldat
Jules Verne er nok den, der
kommer opfinderen og tusind
kunstneren W.F. Zytphen nær
mest. Mange af de idéer, som Ju
les Verne havde, var jo også helt
uden hold i datidens virkelig
hed. Af samtiden er Zytphen
naturligt nok blevet stemplet
som en sindssyg fantast, men
mange af hans samtidige fik påklæbet samme mærkat. Skal man
skrive en gravskrift over Zyt
phen, må det være Arthur C.
Clarkes ord:

”Hvis en fremtrædende, men
ikke helt ung videnskabsmand
påstår, at dette og hint er muligt,
har han ganske afgjort ret. På
står han derimod, at dette og
hint er umuligt, har han sand
synligvis uret“. Stud.jur. Mads
Kamp tegner et billede af denne
sære skikkelse fra det 19. århun
drede med udgangspunkt i et
par af de talløse, spændende ar
kivpakker på Rigsarkivet.

Wilhelm Frederik Zytphen blev født
ved årsskiftet 1812/1813 i København.
Zytphen gjorde karriere i militæret,
idet han i 1827 blev kadet, i 1831 ud
nævntes han til sekondløjtnant i jyske
infanteriregiment og blev karakterise
ret løjtnant i 1842. Samme år afskedi
gedes han i fuld nåde som følge af om
organisering af landmilitsen. I årene,
der fulgte, stod Zytphen fadder til et
utal af opfindelser.

“Noli me tangere”
At Zytphens tid ved militæret 1827-42
har præget hans opfindelser vidner
hans “Den lydløst og usynligt skyden
de “Noli me tangere” eller selvskudsvædder-panser-skrue-dampfregat” om.

Opfinderen og tusindkunstneren . W.F
Zytphen.
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Panserbatterierne
“Merrimac” og
“Monitor” fra
Den amerikanske
Borgerkrig.
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Der er her tale om et endog særdeles
udspekuleret fartøj, der over vandlini
en ligner en fiskerbåd, men under
vandoverfladen foran stævnen har
påmonteret en “kasse”, som skal bru
ges til at skyde fjenden i sænk, uden
denne opdager, hvad der er hændt.
Zytphen har endvidere tænkt på at
bortforklare sænkningen overfor fjen
dens mandskab ved at bilde dem ind, at
de er stødt på et undersøisk rev. Dette
vil, som Zytphen bemærker, indebærer
at mandskabet, som betjener kanoner
ne, skal skjules for fjendens mandskab.
Indretningen går ud på, at der foran
og under fiskerbåden sidder en art
bulpstævn. Denne skal dog ikke bruges
til at forøge driftsøkonomien, men
derimod til at vædre fjenden. Skulle
dette ikke lykkes, er stævnen endvidere
forsynet med en kanon, der skal skyde
hul i fjendens skib. Til at lade denne
kanon skal der opholde sig en dykker.
Selve affyringen skal forestås af mand
skabet på broen ved hjælp af liner.
Zytphen har monteret en slange,
som skal gøre det muligt for ilten at
trænge frem til tændsatsen, så lunten
kan brænde, ligesom han i beskrivel
serne nøje fortæller om, hvordan der

“Den lydløst og usynligt skydende
‘Noli me tangere" eller selvskuds-vædder-panser-skrue-damp-fregat og
damp evert ” i følge ophavsmandens
egen tegning. En evert er et fladbun
det kystfartøj.

skal skydes under vand, med beregnin
ger af skudvinkler med videre. Selv det
gamle ord “krudtet skal holdes tørt”
har Zytphen overvejet, idet han anven
der kalistænger til antændelsen.
Et fartøj af denne beskaffenhed ville
nok vække opsigt i sig selv, men Zyt
phen har tænkt over en passende cam
ouflage. Fartøjet skal oven vande frem
stå som et hollandsk skib, der fisker.
Selv en fisk i en line er der plads til i
hans meget detaljerede tegning. Der ses
ikke at være nogen korrespondance
med udenrigsministeriet for dettes
kommentarer.
Ser man denne opfindelse i bakspej
let, virker den selvfølgelig umiddelbart
som en fantasts utroligt idé - ikke
mindst, fordi den er dateret 14. januar
1867, Set. Hans Hospitalet ved Roskil
de. Men nogle af indretningens facilite
ter er meget interessante.
På det tidspunkt, hvor Zytphen
konstruerede sin undervandsbåd, var
Den amerikanske Borgerkrig 1861-65
blevet udkæmpet. Hvorvidt Zytphen
har været i besiddelse af oplysninger
om Den amerikanske Borgerkrig ved
vi ikke, men sammenligner man hans
konstruktion med de panserskibe Mo
nitor og Merrimac, som blev bygget af
henholdsvis Nord- og Sydstaterne, er
der en forbløffende lighed i idéerne og
udformningen.
Zytphens camouflage er nok lidt
mere eksotisk, men ideen med at ca
mouflere et krigsskib som et fredeligt
civilt fartøj er blevet udnyttet af andre.
Zytphen var heller ikke den første,
som fandt på at bygge en “Raider”.

Et par ord om torpedoer
At Zytphen vil anvende panser, er et
tegn på at han var à jour med, hvad der
skete rundt omkring i verden. Både
franskmænd og englændere havde om
kring 1860 søsat panserskibe. Aviser i
Zytphens arkiver viser, at han har fulgt
ivrigt med i flådens skydeøvelser og
har været opmærksom på hvilket skyts,
der skulle anvendes.
Ideen om at skyde under vandet er
senere blevet udnyttet. I Den ameri
kanske Borgerkrig blev der for første
gang anvendt torpedolignende
indretninger. Disse skulle som regel
slæbes ind i modstanderen. Torpedoen
blev først opfundet i 1870’erne i Italien
af englænderen Whitehead, men ideen
er den samme. Zytphens idé ses dog al
drig at været nået ud over tegnebræts
stadiet.

Mennesket
Der kan ikke herske tvivl om, at Zyt
phen har været en dannet mand. Her
om vidner de mange breve på både
svensk, fransk, tysk og engelsk, der
findes i Zytphens arkiv i Rigsarkivet.
Zytphen har rejst meget rundt i Euro
pa, oftest til industriudstillinger, hvor
han fremviste sine forskellige opfindel
ser.
Flere af Zytphens bøger er udsendt
på fremmede sprog. De fleste af disse
handler om astronomi. Hovedidéen
var, at der var unøjagtigheder ved det
copernikanske system. Disse ses dog at
bero på nogle forkerte antagelser, som
ganske vist er “snusfornuftige”, men
ikke videnskabeligt velunderbyggede.
Zytphens karriere som forfatter star
tede allerede i 1840-41 med et værk på
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18 tavler, hvor han gennemgår hele
verdens slægtsregister, personregister,
historie osv. Selv Bibelen finder indpas,
idet en af tavlerne bl.a. indeholder en
slægtstavle fra Adam og Eva til Jesus.
Dette omfangsrige værk er udført i
hånden i mange farver. En ordforkla
ring fortæller, at forskellige symboler
betegner blandt meget andet: tabte
slag, vundne slag og uafgjorte slag. Der
er lagt stor omhyggelighed i dette
værk, der blev udsendt i Zytphens sid
ste år ved landmilitsen. Der har åben
bart manglet indhold i de lange vinter
aftener på den jyske hede.
En tusindkunstner har Zytphen i alle
henseender været. Hans optegnelser
rummer forslag til så forskellige ting,
som landarbejderhuse; benzindrevne
glaslamper; skibe; rør, der får fodkuld
en til at forsvinde; et åg og en luftbal
lon.

“Luftballon, der kan styres”
Et fascinerende og interessant projekt,
set ud fra datidens øjne er Zytphens
styrbare luftballon. Ballonen var op
fundet allerede så tidligt som i 1782 af
Leonardo da Vinci, men havde skavan
ken, at den kun kunne bevæge sig i den
samme retning som vinden.
Dette problem har tilsyneladende
interesseret Zytphen så meget, at han
satte sig for at opfinde en luftballon,
der kunne styres. Han havde imidlertid

/je/

Zytphens “Luftballen, der kan styres”

ikke opdaget, at problemet med at sty
re en ballon allerede var løst i 1852 af
franskmanden Giffard. Giffards kon
struktion var endog mere avanceret
end Zytphens, da den bl.a. havde en
motor, der kunne drive luftskibet mod
vinden, omend med meget beskeden
hastighed.
Zytphens tegning af luftballonen er
dateret december 1859 i København.
Den vidner om den forkærlighed for
skibe, som man finder igen i mange af
hans øvrige opfindelser. Luftballonen
er udstyret med et ror, der skal styre
retningen. Zytphens fremdriftsmiddel
var dog vinden, idet han ved hjælp af
fire balloner ville hejse en spiler - eller
faldskærm, som han selv benævnte det
- op, som skulle sørge for fremdriften.
Opfindelsen skulle, om noget, hedde
“Luftballon, der kan styres i en hvilken
som helst retning, vinden vil”.
Zytphen har imidlertid en foruda
nelse om, hvilke problemer, der senere
vil opstå i flyvningen, idet han har in
stalleret nogle “plader”, som kan skub
bes ud til siden og modvirke luftstrøm
men. Sådanne indretninger blev rent
faktisk installeret i fly, langt senere, og
kendes i dag under navnet flaps.
Hér ses altså et eksempel på, at Zyt
phen har en løsning på et problem,
som først bliver aktuelt senere.
En anden idé, som bliver anvendt se
nere, er fremdriftsmidlet - spileren.
Det er svært præcist at sige, hvornår
denne egentlig blev opfundet, men i
den udformning, som den har hos Zyt
phen, er opfindelsen først slået igen
nem i 1930’rne.
Idéen er ikke gennemført hos W.F.
Zytphen, men den grundlæggende tan
ke er den samme, som ved de senere
spilere.
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Isbryderen
Mere realisme synes der at være i Zyt
phens forslag til at lave en isbryder. I et
skrift, som bl.a. blev bragt i Berlingske
Tidende, beskriver han fordelene ved
at kunne holde farvandene isfrie.
I Berlingske Tidende for den 13. au
gust 1865 gives projektet en rosende
omtale, og man lader forstå, at flere er
hvervsfolk har været interesseret. I den
følgende tid er der jævnligt notitser i
avisen, hvor Zytphen indkalder til mø
der om isbryderen. I artiklen nævnes
Zytphen som en opfinder, der har
“vidst at tilvende sig opmærksomhe
den, ved en række andre opfindelser”.
Man kan kun gisne om, hvad grun
den til denne karakteristik er. Det kan
være, fordi Zytphen i 1856 blev deko
reret med en svensk æresmedalje i
guld. Grunden kan også være, at Zyt
phen var en særdeles ivrig annoncør
for sine opfindelser, som han solgte
med større eller mindre held.
I bestræbelserne for at skaffe penge
til projektet søger Zytphen Folketin
gets finansudvalg om støtte til projek
tet (som var blevet anslået til at koste
ca. 80.000 rigsdaler) samt om 35 rigs
daler til at dække udgifterne i forbin
delse med andre opfindelser, specielt et
bjerglokomotiv. Dette kunne Folketin
gets finansudvalg dog ikke imødekom
me, da forslagene ikke var blevet ind-

7/ytphens notater i forbindelse med
“Den lydløst og usynligt skydende etc.
dampfregat”.

sendt til indenrigsministeriet. Dette
gør Zytphen hurtigt.
Herefter går opfindelserne videre til
Den Polytekniske Læreanstalt, der dog
afviser at støtte dem, da det efter Lære
anstaltens formening ikke drejer sig
om egentlige opfindelser, men snarere
om velkendte principper.
Hverken luftballon- eller isbryderprojektet ses at være blevet til noget.

- avancerede idéer. Han har f.eks. nok
været den første, som indførte over
skudsdeling, hvad han gjorde på sit
gods allerede i 1840’rne.
Zytphen døde i 1879 på Set. Hans
Hospital af lungebetændelse, en ret al
mindelig dødsårsag på den tid. Han var
ugift, som han havde været det gennem
hele sit liv.

1. plejeklasse
Penge var tilsyneladende ikke noget
problem for W.F. Zytphen; han har
indrykket annoncer i hobetal i Ber
lingske Tidende, heriblandt notitser af
tvivlsom karakter; da der således bliver
udskrevet en konkurrence i matematik
og filosofi, er han ikke sen til at med
dele, at han har modtaget 1. præmien i
matematik og forventede tillige at
modtage prisen i filosofi. Da konkur
rencens udskrivere tog til genmæle
mod denne påstand, skrev han indigne
ret, at han ikke ønskede at kommente
re sådanne anonyme påstande.
Zytphen blev indlagt på Set. Hans
Hospital 6 gange fra 1860’erne og ind
til sin død. Hans slægtning, den mere
berømte G.F.O. Zytphen-Adeler, har
sørget godt for ham. Man kan af Set.
Hans Hospitals optegnelser se, at han
var i 1. plejeklasse med ekstra privelegier, og at regningen herfor skulle til
sendes Lensbaron Zytphen-Adeler.
Langt de fleste af hans medpatienter
var i 3. og ringeste plejeklasse. Zytphen
blev umyndiggjort i 1867, hvilket dog
ikke har afholdt ham fra at fortsætte sit
virke.
Som et kuriosum kan det nævnes, at
også G.F.O. Zytphen-Adeler var en
herre med nogle - for datiden betragtet

Kilde:
Indenrigsministeriet, 1. Dept. Zytpheniana,
Rigsarkivet. Patientprotokol nr. 430 og Døds
protokol nr. 69 fra Set. Hans Hospital, Køben
havns Stadsarkiv.
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Udsnit af Braunius' prospekt 1587
over København set fra landsiden.
Galgen udenfor Vesterport (Strandgal
gen) har næppe haft 4 galgehammere,
men kun 3.
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