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Fra Rusland til
Vestindien......
I dette nummer kommer vi ellers langt omkring.
Både til Kamtjatka og Vestindien. Peter Ulf Møller
og Natasha Okhotina Lind tager os på rejse med Vi
tus Berings kone, og med Birthe Hjorth fra Dragør
Lokalarkiv drager vi på en skæbnesvanger sejlads
med fregatten Møen, der mistede store dele af sin be
sætning på en tur til Vestindien i 1759. Artiklen gi
ver et lille indtryk af, hvordan livet ombord på en stor
fregat kunne forme sig - og er samtidigt et godt ek
sempel på, at lokalhistorie nogen gange kan findes
langt fra lokalsamfundet.
Men vi har også artikler fra det hjemlige. Der er
dem, der kommer fra et hjem med Morten Korch og dem, der ikke gør. Selv regner jeg mig til den
første gruppe, selvom det egentlig var min mormor,
der havde stort set alt, hvad den elskede og hadede
forfatter nogensinde havde sat på tryk. Morten Korch
hørte uløseligt sammen med skoleferie, kaffe pløret
til med mælk og lunt sigtebrød. Og når mormor hav
de fået tænderne i, læste hun villigt op med drama
tisk stemmeføring. Det var forunderligt, for hun
kendte næsten altid nogen, der var ligeså gode eller
fæle som personerne i bøgerne. Eller også havde hun
hørt en eller anden fortælle om nogen, der lignede et sted, hvor hun tjente engang i tyverne.......
Det kan godt være, at Morten Korch ikke holder
for en nærmere litterær eller kunstnerisk kritik. Og
alligevel er han kommet på museum, og Lars von Tri
er er igang med at lave Morten Korch film. I dette
nummer ser Maria Rytter, der bl.a. arbejder med en
udgivelse af forfatterens dagbøger, nærmere på fæno
menet og personen Morten Korch.

Charlotte S.H Jensen, redaktør
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Seksten privatbreve og andre fund i

russiske arkiver kaster lys over sø
fareren Vitus Berings hustru. Anna

Christina Bering ville ikke sidde som

langtidsgræsenke to gange,

men foretrak at rejse med, da man
den for anden gang blev sendt på
ekspedition.
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H

vert andet menneske er en kvinde, rundt
regnet, men de fylder mindre i historie
bøgerne, af grunde som det vil føre for vidt at di
skutere her. Til gengæld gør ubalancen det til en
særlig fryd, når en konturfast kvindeprofil skiller
sig ud fra fortidens herrevrimmel. En sådan op
levelse har vi haft under vores arbejde med at
gennemgå de russiske arkivers store materiale
om den danskfødte opdagelsesrejsende Vitus Be
ring og hans to såkaldte Kamtjatka-ekspeditio
ner i anden fjerdedel af 1700-tallet. Vores stadig
igangværende projekt, som støttes af Carlsbergfondet, går ud på at bringe kopier af et stort

Anna Christina

Berings segl

antal af disse dokumenter til Danmark og udgi
ve et udvalg af dem. Ud af de bureaukratiske ef
terladenskaber fra den russiske flådes mandeverden trådte efterhånden det tydelige omrids af
Berings hustru, og bekendtskabet har gradvis
udviklet sig til en betagelse over søfarerens djær
ve rejseledsagerske gennem livet.
Sådan traf vi hende. Bering selv traf sin til
kommende i det karelske Viborg midt under
den Store Nordiske Krig.

Anna kom fra byens
smukkeste hus
Efter Karl XIIs nederlag til Peter den Store ved
Poltava i 1709 gik det rask tilbage for svensker
ne ved den Finske Bugt. Fæstningsbyen Viborg
faldt i juni 1710 efter knap tre måneders russisk
belejring og et bombardement. Senere samme år
indtog russerne også Reval (nu Estlands hoved
stad Tallinn). Det nyerobrede Viborg var et op
lagt sted til indkvartering af russisk flådepersonel
nu hvor der ikke længere fandtes svensk militær.
Sådan gik det formentlig til, at Bering, der siden

1704 havde gjort tjeneste i den russiske marine,
mødte Anna Christina, datter af købmand Mat
thias Pülse, som tilhørte Viborgs tysktalende
borgerskab. Hvor hurtigt romancen udviklede
sig er uoplyst, men det endte i hvert fald med at
Anna og Bering, der dengang havde rang af kap
tajnløjtnant, blev indskrevet i Viborgs svenske
menigheds kirkebog som rette ægtefolk den 8.
oktober 1713. Også Annas yngre søster, Eufemia
Hedvig, gik til den russiske krigsflåde. Hun blev
i 1724 gift med engelske Thomas Saunders, kon
treadmiral i russisk tjeneste, senere viceadmiral.
Far Pülse havde penge. Han var medejer af sav
værker, havde skovhugstrettigheder og et skib i
søen: “Stadt Wijburg”, der fragtede malt, korn
og spiritus til Reval og Narva. Han ejede også et
stenhus fra 1650erne, der gik for at være byens
smukkeste og stadig står på sin plads ved torvet,
på adressen Severnyj val nr. 3, om end i ændret
skikkelse efter adskillige ombygninger. Ved den
store brand i 1738 var det et af de ganske fa huse,
der ikke blev fortæret af flammerne, og det fik si
den den ære at være gæstehus for kejserinde
Katharina den Anden under et officielt besøg.

Okhotsk i 1737 kommandørboligen
ligger ved pilen
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Barsler trods adskillelse
Viborg - i Karelen.

Her blev Anna Chri
stina Pülse og Vitus

Bering gift i den sven

ske kirke i 1713.
Stik fra 1709 efter for

lagfra 1681.)
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En sømands brud må lære adskillelsens kunst, og
Anna har fra ægteskabets begyndelse fået sin
portion af ensomheden. Bering blev kort efter
brylluppet taget til fange i den finske skærgård af
en svensk kaper og undslap først i efteråret 1714.
Det er måske noget af baggrunden for, at hun se
nere foretrak at ledsage sin mand på farefulde
rejser. Vi ved at hun fulgtes med Bering i 1716,
da Peter den Store besøgte København med en
stor russisk styrke for at forberede en dansk-rus
sisk landgang i Skåne. For Anna har det været en
chance - formentlig den eneste i hendes liv - til
at træffe noget af mandens danske familie. Af
Nicolai kirkebog for 27. juni fremgår det, at par
ret benyttede lejligheden til at få døbt en søn,
Vitus, formentlig den førstefødte. Den russiske
ambassadør i København, fyrst Dolgorukij, stod
fadder, sammen med to af Berings landsmænd
og kaptajnskolleger i den ruggiske marine: Peter
Bredahl (fra Norge) øg Marcus Griis. En kvin
delig slægtning til den danske viceadmiral C.C.
Gabel bar barnet. Berings bror Jonas Jonasen og
hustru, som boede i Højbrostræde, var også med
- sidstnævnte holdt huen. Drengen overlevede
desværre ikke længe. Men det gjorde Annas rej
semod.
Efter krigen kom parrets tilværelse ind i en
mere rolig gænge, og adskillige fødsler vidner
om at Bering trods søtjenesten regelmæssigt var
i land. I 1721 fødtes sønnen Jonas, i 1723
Thomas, som begge overlevede og blev voksne.
Men da Peter den Store i begyndelsen af 1725
sendte Vitus Bering ud for at undersøge, hvor

Asien og Amerika hang sammen, hvis de gjorde
det, blev det begyndelsen til en femårig adskil
lelse. Anna har formentlig tilbragt det meste af
denne tid i Viborg, hos sin egen familie. Her
fødte hun frugten af parrets afsked, sønnen Mat
thias Vitus Bering, som blev døbt 14. oktober
1725 - og begravet i februar 1726.
Familien i Viborg talte bl.a. hendes bror Ben
dix, der var fulgt i faderens spor som købmand.
Han nød lokal anseelse og blev i 1730 sendt til
Moskva som repræsentant for Viborg, for at få
byens rettigheder bekræftet af de russiske myn
digheder. Noget tyder på at Anna ledsagede ham
østpå for at fremskynde sit gensyn med Bering,
der dengang var på vej hjem fra Sibirien. I hvert
fald lå frugten af ægtefællernes genforening, søn
nen Anton, klar til dåb i den lutheranske Mikaelskirke i Moskva så tidligt som den 21. septem
ber 1730, og et af dåbsvidnerne var Anna Chri
stinas svigerinde, Anna Pülse (født Sesemann,
gift med Bendix). Og allerede i 1731 fik Anton
sig en lillesøster, Anna Hedwig Helena. Det var
Annas niende fødsel og parrets fjerde og sidste
overlevende barn.

1700-årenes mest ambitiøse
ekspedition
Berings første ekspedition havde skærpet den
russiske regerings interesse for Østsibirien og det
nordlige Stillehav. Inden længe var der fuld gang
i planer om en ny ekspedition. Ambitionsni
veauet svulmede, jo flere der blev inddraget i for
beredelserne Den anden ekspedition, der i 1733
brød op fra Skt,.„Petersbor^var et helt knippe
ekspeditioner, hvis s^çmïede opga^liste får en til

at tabe vejret. Den skulle undersøge hele Æiens
nordkyst over tusindvis af kilometer, udforske
det endnu så ukendte Sibiriens natur og etno
grafi, foretage togter over ukendt hav til Ameri
ka og Japan, hævde russiske territoriale krav og
varetage handelsinteresser. Den skulle bidrage til
civilisationen derude på en lang række punkter.
Ingen anden europæisk opdagelsesrejse i det 18.
århundrede var så stort anlagt. Og i spidsen for
det hele stod Bering.
Da den nye ekspedition tydeligvis ikke ville
blive kortere end den forrige, fik officerskonerne
lov at ledsage mændene på den første og mindst

farefulde del af rejsen. Anna benyttede sig af
denne mulighed fremfor igen at være græsenke i
årevis. Indtil den russiske historiker Pokrovskijs
kildeudgivelser i 1941 var kun få forskere (heri
blandt danskeren Lauridsen) opmærksomme på,
at Anna deltog i den anden Kamtjatka-ekspedition. Herefter blev det den almindelige opfattel
se at hun rejste med så langt som til Jakutsk og
vendte tilbage fra Sibirien i 1738. Vores under
søgelser, herunder fundet af seksten privatbreve
skrevet i havnen Okhotsk, viser at hun fulgte sin
mand også på den vanskelige strækning ud til
Stillehavskysten og blev hos ham lige til sensom
meren 1740, da han sejlede til Kamtjatka for at
begynde Amerika-togtet, der skulle blive hans
sidste.

Dækketøj i ødemarken
Annas forberedelser til ekspeditionen har drejet
sig om at pakke hjemmet ned og dele den lille fa
milie. De to ældste drenge, Jonas og Thomas,
blev sat i kostskole på gymnasiet i Reval, hvor
undervisningen foregik på tysk og latin. Her
stod alt håb til professor Sigismundi og hans
hustru, som det daglige opdrageransvar var over
ladt til. Svogeren, statsråd Anton Johann von

Saltza, gift med Annas søster Helena Katarina,
fik en sum penge og skulle årligt udbetale 300
rubler til hver af sønnernes underhold. De to
mindste børn skulle med forældrene ud til det
vilde Østen. Det samme gjaldt Annas clavichord,
som blev transporteret gennem hele Sibirien
sammen med ekspeditionens tovværk og kano
ner - og senere tilbage igen. Anna har forment
lig været den første der bragte den sprøde klang
af europæisk barokmusik ud til jakutere, tungusere og andre sibiriske naturfolk. Også dækketøj
og service til stilige gæstebud blev pakket ned og
bragt med.
Kommandørparrets private husholdning på
rejsen omfattede også Annas fætter, den unge Jo
hann Lund, kaldet “Janeman”, der var blevet fa
derløs og lå til byrde hjemme i Viborg, samt to
tjenere: en fri og en livegen. I oktober 1734, ef
ter godt halvandet års rejse, nåede de til Jakutsk,
hovedbyen i Østsibirien, hvor kommandørboli
gen i de næste tre år skulle danne rammen om
parrets liv. Jakutsk var i den fase det bedste sted
at styre ekspeditionen fra. De nødvendige forsy
ninger af levnedsmidler, skibsudrustning og byg
gematerialer kunne forholdsvis let bringes hertil
og opmagasineres. Herfra kunne Bering både
følge ekspeditionerne langs Ishavet (to af dem

Havnen i Okhotsk.

Stik fra 1755

*
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udgik fra Jakutsk), overvåge skibsbyggeriet i
Okhotsk til det japanske og det amerikanske
togt og kommunikere med Skt. Petersborg på
lidt under et halvt år hver vej, i heldigste fald.
Han kunne også holde øje med det nyanlagte
jernværk i nærheden, der smedede dele til skibs
byggeriet. I september 1737 fortsatte han alene
til Okhotsk på Stillehavskysten, og det var så
meningen, at Anna i 1738 skulle tiltræde hjem
rejsen.

Rygter om vældige rigdomme
Selskabslivet i Jakutsk var noget råt, grundet
overvægten af mandfolk, kulde og vintermørke.
I de lange aftener gik officererne på besøg hos
hinanden, drak, spillede kort. Ofte udmundede
sammenkomsterne i dueller og angivelser til Det
hemmelige Kancelli. Rygterne voksede frit i kro
erne, hvor ekspeditionens mandskab søgte til
flugt fra virkeligheden. Specielt har fantasierne
om kommandørens eventyrlige rigdom tilsyne
ladende sitret som nordlys over det permafrosne
udsted. I stikkerbreve blev kommandørparret
bl.a. beskyldt for at have bortført to jakutiske
kvinder til hushjælp, at hygge sig for meget med
private slædeture, at berige sig på ekspeditionens
bekostning og at sælge hjemmebrændt spiritus
for pelsværk: “Bering har allerede i Jakutsk er
hvervet sig et vældigt bohave, og det ville ikke være
nogen dårlig idé at undersøge hans kone efter sibi
risk sædvane, nar hun rejser til Moskva”. Til sidst
udsendte regeringen en særlig instruks til told
myndigheden i Tobolsk i Vestsibirien, om at un
dersøge alle tilbagevendende fra ekspeditionen
og i særlig grad Anna, som nævnes ved navn.
Tolderne måtte dog vente til 1742, før Anna
kom forbi. Bering var blevet syg i Okhotsk, så i
stedet for at rejse fra Jakutsk til Skt. Petersborg,
tog hun i 1738 ud til ham med de to børn. Det
var den vanskeligste strækning på hele ruten ud
til Stillehavet, og det fremgår af et brev fra Anna,
at rejsen ikke var uden dramatik. En del af hen
des pakheste stak af, andre omkom, og Anna og
børnene var, med hendes egne ord, “i fare for at
lide sult og kulde. Gudskelov overvandt jeg det
uden stor skade”.
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Årgamle nyheder
Fra kommandørboligen i Okhotsk kunne Anna
følge byggeriet af ekspeditionsskibene til den
amerikanske rejse, de 80 fod lange, 22 fod brede
paketbåde “Sankt Peter” og “Sankt Paul”, som
løb af stabelen i juni 1740. Hun har også set
vestjyden Martin Spångberg, Berings næstkom
manderende, vende tilbage i triumf til Okhotsk,
efter at han havde opfyldt et af ekspeditionens
vigtigste mål: at finde søvejen nordfra til Japan.
Alligevel var der ensomt herude, og Anna skri
ver flere gange i sine breve, at “vi lever her i øde
marken”. Brevforbindelse var der dog: Nogle
gange om året kom der post fra Skt. Petersborg,
og der var mulighed for at sende breve, selv om
“nyhederne” blev op mod et år gamle inden de
nåede frem. Postkurerens ankomst blev imøde
set med længsel, og hans afgang var en lejlighed
der ikke måtte forpasses. Den 5. februar 1740
skulle der afgå en postkurer fra Okhotsk, og fa
milien Bering tog i den anledning en koncentre
ret tørn med brevskrivningen for at nå godt
rundt blandt familie og venner hjemme omkring
Den finske Bugt. På to dage blev det til seksten
breve ialt. Som ofte i den private brevskrivnings
historie var det kvinden der trak det store læs.
Anna stod for både de fleste og de længste af bre
vene, som alle er på tysk.

Bering døde den 8. de

cember - men de sør
gelige tidender nåede
først frem til Skt. Pe

tersborg næsten et år

senere. Maleriet af Be
rings død er fri fantasi

- faktisk véd man ikke
engang hvordan han så

ud. Efter at hans jordi

Brevskrivning i
historiens tjeneste

ske rester blev fundet i

Med bagklogskab kan man sige at kommandør
parret og såmænd også lille Anton tilbragte disse
brevskrivningsdage aldeles uegennyttigt i histo
riens tjeneste. Adressaterne - Annas far, to sø
stre, en svoger, sønnerne Jonas og Thomas, pro
fessor Sigismundi og hustru samt Østrigs faste
repræsentant i Skt. Petersborg med frue - fik al
drig brevene at se. Til gengæld er brevene ved en
gådefuld tilfældighed bevaret samlet for efterti
den, i Arkivet for det russiske imperiums Uden
rigspolitik i Moskva. Før kendtes kun et enkelt
privatbrev fra Berings hånd, til en moster i Hor
sens. De nye breve er som en dør der et kort øje
blik går op ind til et rum med en livlig pludren
af stemmer, og straks efter lukkes igen. De giver
et detaljeret, men abrupt indblik i et helt tilfæl
digt øjeblik af Bering-familiens liv. Men hvor

forestille ikke søfareren

1991 menes de hidtil
kendte portrætter at
Vitus Bering, men hof-

histografen med
amme navn!

Maleri af

C.J. Lodewyck

løsrevne brevene og tidsafsnittet end er, så man
gedobler de den eksisterende viden om personen
Bering og hans nære. Det akutte problem, som
bekymrede forældreparret voldsomt på brevs
krivningsdagen, var at nittenårige Jonas nu
(d.v.s. for et år siden) havde gjort oprør mod
mere end fem års anbringelse på gymnasiet i Re
val og truffet andre dispositioner for sit liv: Han
havde meldt sig til tjeneste i et simpelt muske
terregiment.
Brevene viser bl.a. at Bering’ernes netværk af
venner i Skt. Petersborg omfattede så betydnings
fulde personer som Grev Ostermann (16871747), Ruslands vicekansler og den russiske
udenrigspolitiks arkitekt, og Resident Hohen
holz, den østrigske kejsers fastboende repræsen
tant ved hoffet. Residenten havde i forældrenes
fravær overtaget det øverste opsyn med Bering-

sønnerne Jonas og Thomas. Residentfruen fun
gerede normalt som “posthus” for Bering-familien, d.v.s. fordelte deres breve videre til de enkel
te adressater ved den Finske Bugt og tog imod
post til videreforsendelse til Sibirien med Flåde
ministeriets kurerer. Hendes navn har forment
lig stået uden på pakken med de seksten breve
fra Okhotsk, og det er den sandsynligste årsag til
at de ikke nåede frem til adressaterne, men deri
mod til eftertiden.
Brevene burde normalt være kommet til Skt.
Petersborg omkring nytår 1741. Netop på det
tidspunkt var der en alvorlig krise i forholdet
mellem Rusland og Østrig. Efter den prøjsiske
konge Frederik Ils angreb på Østrig, tøvede
Rusland med at stille sig på sin traditionelle for
bundsfælle Østrigs side. Ad diplomatisk vej pres
sede Østrig på og forlangte en officiel tilkende-
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Indfødt kamtjadaler i

sommerdragt og kamtjadalerinde i festtøj.
Stik fra 1755)

givelse om Ruslands stilling. I den tilspidsede
politiske situation kan man let forestille sig, at
den russiske regering under den pro-preussiske
Grev Münnich kan have opsnappet en tyk bre
vforsendelse til den østrigske resident i Skt. Pe
tersborg, og at brevene via en konfiskering er
havnet i statsarkiverne.

Sommeren 1740 stod Okhotsk i opbruddets
tegn. Der var hektisk aktivitet med at udruste
Amerika-skibene med alt fra master, rigning og
kanoner til gryn og beskøjter. Byen myldrede af
de kommende ekspeditionsdeltagere, ialt halv
andet hundrede mennesker, der var ved at ind
finde sig. En af de sidste var den tyske naturfor
sker, adjunkt Georg Wilhelm Steller, hvis beret
ning om sejladsen skulle blive en central kilde til
kommandørens sidste togt.

28 pund sølvbarrer
Også Anna havde travlt med rejseforberedelser,
men det var et noget andet pakkeprojekt hun
8

stod i spidsen for. Hun skulle nedlægge Beringfamiliens midlertidige hjem ved Stillehavet og
pakke den væsentligste del af deres habengut
ned, så det var klar til flytning - til den modsat
te ende af kontinentet. Så da Bering afsejlede
den 8. september, stod der ingen kom
mandørfrue inde på bredden og vinkede. Anna
var allerede den 19. august afgået den modsatte
vej sammen med børnene, i en portechaise [bære
stol], for hjulkøretøjer tillod terrænet ikke.
I forhjrfdelse med hjemrejsen hvilede, der et,
tungjfUisvar på Annas sWdre.
gespbetfagteligdelafi^ring-farnilieøs
af ekspeditionen hjem, til sikring af sit eget og
børnenes udkomme. Det var lønnen for et slid
der foreløbig havde varet otte år, og stadig fort
satte et sted derude på et ukendt hav. Det var
også kompensation for årelang adskillelse fra de
ældste børn samt familie og venner i øvrigt. Re
elt set var det også hendes enkepension. Anna
havde god grund til at føle sig som retmæssig ejer
af den høst hun nu skulle prøve at bringe i lade.
Hvad formuen bestod af, vides ganske nøje, for

da Anna nåede til Tobolsk i Vestsibirien i febru
ar 1742, blev hun underkastet det længe forbe
redte toldeftersyn, og tolderne udfærdigede de
taljerede lister over indholdet af hendes elleve ki
ster, fordelt på syv kaner. Formuen var i høj grad
sat i handelsvarer, ikke mindst sibirisk pelsværk
og kinesiske stoffer. Der var dog også otteogtyve
pund sølvbarrer. Fra Tobolsk rejste Anna videre
til Moskva med en lille militæreskorte, der skul
le beskytte hende samt sørge for, at kisterne blev
bragt til endelig toldmæssig afregning i det Sibi
riske Kancelli i Moskva. Med hjælp af den lu
theranske pastor i Moskva og efter en del dra
matik lykkedes det dog for Anna at undslippe
denne ubehagelighed og komme videre til Skt.
Petersborg med sin store bagage, før Kancelliet
kunne gribe ind.
Vi ved hverken hvornår Anna er født eller
hvornår hun døde. Kommandørfruen selv er
ikke til større hjælp med disse fundamentale op
lysninger. De sidste livstegn i arkiverne er hendes
anstrengelser for at sikre sig indtægterne fra sal
get af Berings dødsbo i Sibirien og en pension.
Da Anna i 1744 ansøgte om enkepension, angav
hun sin alder som 39 år. Men hvis det skulle pas
se, var hun kun 8 år gammel, da hun i 1713 blev
gift med Bering. Hun synes således at have un
derdrevet sin alder, hvad enten motivet har været
økonomisk beregning eller almindelig forfænge
lighed. I det hele taget er der noget forslagent
ved det smil hun sender ned til eftertiden.

Litteratur:
Erik Amburger: “Vitus Berings Nachkommen
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Søfareren Vitus Berings Biografi”,
Personalhistorisk Tidsskrift, 10. række,
2. bind, 1935, s. 278.
P. Lauridsen: Vitus J. Bering og de russiske
Opdagelsesrejser fra 1725-43,
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Kommandøren og konen. Arkivfund om
danske deltagere i Vitus Berings
ekspeditioner, København 1997.
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1, Årgång 57, Helsinki 1986, s. 19-24.
G.H.T. Plieninger: Joannis Georgii Gmelini
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A. Pokrovskij (red.): Ekspeditsija Beringa.
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Dragon Ankjær i kamp
med den tyske kaptajn

von Reichenbach. At det
indrammede og skjolde

de stik har været i famili
en eje fremgår af bagsi

den, hvor der med

På Dansk Urmuseum i Den Gamle By

findes et sølvlommeur og et skillings

tryk, som fortæller om én af Treårs
krigens - næsten - glemte helte.

Den jyske dragon Ankjær, der var mo

håndskrift er skrevet “Til
vor kåre Bernhard til

dig, men også havde sans for fair

Erindring om hans tappre

play, og reddede sin modstanders liv

fader Hansen-Andkjær

Anden Juledag 1917. ”(

efter kampen.

Den Gamle By,

Foto: K Nielsen

Af Benno Blæsild
1998 er det 150 år siden store dele af Jylland
lagde slagmarker til indledningen på Treårs
krigen. Mens krigens store linier formede Dan
markshistorien, resulterede de mindre træfnin
ger i en række heltegerninger. Treårskrigens hel
te huskes ikke længere, men i dagene omkring
St. Hans 1848, udførte Peder Hansen-Ankjær
en heltedåd, som stod i frisk erindring helt frem
til århundredeskiftet.
Datidens pendant til tabloidpressen var skil
lingstrykket. Et af dem, der netop skildrer An
kjærs dåd, er bevaret i Den Gamle Bys samlin
ger. Motivets forgrund viser en tvekamp på sabel
mellem en dansk og en tysk dragon, hvis unifor
mer er detaljeret gengivet. Danskeren identifice
res let på uniformen fra 1842: lyseblå bukser og
rød, toradet kjole. Kraven, ærmeopslagene og

1

Ankjærs lommeur, som

nu findes på Dansk Ur
museum i Den Gamle
By i Århus. Tilsynela
dende har Ankjær været

nødt til at sælge det gul
dur, han fik - og i stedet

købe et sølvur, som han
sørgede for at få den op

rindelige text graveret på!
Den Gamle By,
Foto: K. Nielsen

skulderstropperne er lyseblå med hvid kantning.
Frakkens skøder er knappet op. Den danske dra
gon har hævet sit våben, der tydeligt kan identi
ficeres som en sabel for let kavalleri model 1818,
med læderkvast.
I mellemgrunden ser man kombattanternes
heste. Danskerens står roligt afventende, mens
den tyske hest er i kraftig affekt, og i øvrigt sun
ket i mudder til midt på benene. I billedets
sort/hvide baggrund ses danske dragoner, der
med dragne sabler jager pistolskydende tyske på
flugt. Under motivet står den forklarende text:
“Kampen imellem den jyske Dragon Ankjær og Insurg Capt. Reichenbach, der tages til Fange.” På
bagpladen, der er af træ, er der skrevet med sort
blæk: “Til vor kære Bernhardt til Erindring om
hans tappre Fader Hansen- Ankjær Anden Juledag
1917.”

Gik rekruttiden om
Også andetsteds i Den Gamle By støder man på
Ankjær. Museet har et fint sølvlommeur med cy
lindergang, fremstillet af urmager M. Pallesen
Rhode i Århus. Det er forsynet med følgende
indskrift: “Fra Aarhus Byes Indvaanere til Dragon
Ankier, 3di Dragon Regiment for udvist Mod i
Krigen 1848”. Både trykket og uret blev i 1951
foræret til Dansk Urmuseum af enken efter dra
gon Ankjærs sønnesøn. Men hvem var egentlig
denne danske helt - og hvori bestod hans dåd?
I følge kirkebøgerne blev Peder Hansen Ankjær
født 22. maj 1820 i Ankjær, Graverslund sogn
syd for vejle Fjord. Han var søn af væver og hus
mand Hans Pedersen, og blev rekrut ved 3. Dra
gonregiment i Århus i 1843. Flere kilder nævner,
at Ankjærs intellekt ikke stod helt mål med hans
mod. Det er ihvertfald en kendsgerning, at han
måtte gå rekruttiden om. Men, som J. Paulsen
snusfornuftigt anfører i Tøjhusmuseets bog om
Treårskrigen, så fik han lært at håndtere hest og
sabel så meget desto grundigere.
Ankjær overgik til krigsreserven i 1847. I marts
1848 blev han genindkaldt og blev tjenstgøren
de ved løjtnant Jagds frikorps som chefens ord
onnans. Jagds frikorps var det nordslesvigske pa
truljekorps, og lå i juni 1848 i frontlinien mel
lem de danske og tyske styrker i det nordlige
Slesvig.
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vejen, hvor hestene synker i til over knæene. An
kjær far et dybt hug over højre håndled og arm,
og falder af hesten. Men han er dog hurtigt på
benene igen. Med sablen i venstre hånd springer
han ind på livet af von Reichenbach, hvis hest
sidder fast i mosens dynd med bagbenene. Ty
skeren springer derfor af hesten, men - viser det
sig - er ikke i stand til at afvise danskerens venstrehåndshug. Ankjær rammer ham alvorligt
over højre hofte og tværs over ansigtet fra øjenbrynet til munden. Da han får et hug ind, som
spalter tyskerens skulder, er kampen slut. Som
tegn på overgivelse rækker von Reichenbach sit
våben til den danske dragon.

Rost af kongen

Ankjær besøger sin slag

En drabelig kamp

ne fjende på sygehuset i
Christiansfeld. De to
kombattanter hygger sig
tilsyneladende gevaldigt

med portvin og cigarer!
Maleri af Vilhelm Rosen

stand, 1903
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Den 25. juni 1848, sent på eftermiddagen, fik
Jagds frikorps oplysninger om, at en patrulje på
tre tyske dragoner under ledelse af den bayerske
dragonkaptajn grev von Reichenbach huserede i
egnen ved Neder Jersdal i nærheden af Christi
ansfeld.
Peder Ankjær deltog i den danske patrulje på
fem dragoner, som overraskede von Reichenbach
i Neder Jersdal Kro. I første omgang lykkedes
det for den tyske kaptajn at komme til hest og
flygte. Tyskerens hest var hurtigere end dansker
nes, men efter en hidsig jagt lykkedes det Ankjær
at skyde genvej og afskære ham. Det kom til
kamp under det vilde ridt, og Ankjær fik tilddelt
tyskeren adskillige mindre sår.
Da den bayriske greve indser, at Ankjær ikke
har til hensigt at opgive jagten, gør han front di
rekte mod sin forfølger. Han trækker sin pistol skyder - men uden at ramme. De to dragoner
kommer i nærkamp på sabel, og udveksler ad
skillige drabelige slag.
Under kampen kommer de ud i en mose ved

Selvom Ankjær selv blødte alvorligt fra såret i ar
men, indså han, at tyskeren behøvede øjeblikke
lig hjælp for at overleve. Han løftede med det
samme sin modstander over skulderen, og be
gyndte at bære ham til den nærmeste gård. Nu
nåede resten af den danske patrulje frem. De fik
fat i en vogn og kørte hurtigt von Reichenbach
til Magstrup, hvor der fandtes lægehjælp. Herfra
overførtes den hårdt sårede tysker til sygehuset i
Christiansfeld. Først derefter sørgede Ankjær for
at få sine egne sår forbundet.
Ved militærrevyen på Lerbæk Mark den 18.
september fik Ankjær Dannebrogsordenen af
Frederik den Syvendes egen hånd. Efter at have
takket ham for heltedåden, vendte kongen sig
mod de omkringstående og sagde: “Så længe
Danmark fostrer lutter sønner som Ankjær, sa far
tyskerne ikke bugt med os!”. Men tanke på rygter
ne om Ankjærs intellekt kommer man uvil
kårligt til at glædes over, at vi trods alt stadig er
en selvstændig nation.
Senere på året, da 3. dragonregiment vendte
hjem til garnisonsbyen Århus, fik Peder Ankjær
det omtalte lommeur af byens borgere.

Død i fattigdom
Omstillingen til fredstid var ikke let for Peder
Ankjær, som blev hjemsendt i 1851. Samme år
giftede han sig med Kirsten Marie Knudsdatter,
og ernærede sig siden som kusk på dagvognen,
hvor han havde god brug for sit tag på heste. Til

erstatning for sablen måtte han nøjes med uret;
men det kunne også være et nyttigt redskab.
Selvom dagvognen ikke havde en køreplan i mo
derne forstand, så måtte kusken dog vide, hvad
klokken var slået. Lønnen var lav, så familien le
vede i små kår.
Ankjærs vanskeligheder med at etablere sig i
det civile liv, kan rumme forklaringen på en lille
gåde. I flere værker, blandt andet Tøjhusmuseets
bog om treårskrigen fra 1949, nævnes det, at
århusianerne skænkede ham et indgraveret guld
ur. Som nævnt er Den Gamle Bys ur af sølv, og
dets proveniens er hævet over enhver tvivl. En
nærmere undersøgelse viser, at det er umådelig
slidt. Det er heller ikke et af urmager Rhodes
bedste arbejder. Det kan derfor undre, hvis by
ens borgere brugte det som hædersgave. Inskrip
tionerne i kapslen afslører, at uret har været re
pareret mange gange, sidste gang den 7. septem
ber 1883. det mest overraskende er dog, at den
tidligste reparation er dateret allerede i 1843!
En nærliggende forklaring kunne være, at An
kjær faktisk fik et guldur; men at hans sociale
deroute efter 1855 gjorde det nødvendigt for
ham at bytte gulduret til et billigere, brugt sølv
ur, som han lod forsyne med den oprindelige
indskrift.
I foråret 1863 fik Ankjær besøg af sin gamle
fjende. Grev von Reichenbach tilbød at tage sin
gamle modstander og redningsmand, samt hele
hans familie, med sig til Tyskland og sørge godt
for dem. Men det ville Ankjær ikke.
Efter hjemkomsten til Bayern modtog greven
i 1871 underretning om, at det gik dårligt for fa
milien Ankjær. Han gentog derfor sit tilbud
skriftligt - men stadig uden resultat.
I 1878 blev Peder Ankjær meget svækket, og
flyttede til Kærlighedsstien i Vejle, hvor han
døde i yderste fattigdom den 7. juli 1890. Det
følgende år foranstaltede byens våbenbrødre en
indsamling, som anvendtes til at rejse et mindes
mærke over Peder Ankjærs heltedåd. Det kan
stadig ses på Vejle Gamle Kirkegård. Skillings
trykket og sølvlommeuret kom på museum, og
kan ses i udstillingen i Dansk Urmuseum i Den
Gamle By.
Benno Biasild er museumsinspektør i
Den Gamle By

Ankjærs gravsten på

Kilder og litteratur:

Vejle Gamle Kirkegård.
Vejle Byhistoriske Arkiv

“Dragon Peter Ankjær” i “Vort Forsvar. Organ
for foreningerne til forsvarssagens fremme”,
nr. 559, 22 årg. 25 maj 1902.
“Dragon Peter Hansen Ankjær” i “Vort Forsvar.
Organ for foreningerne til forsvarssagens frem
me”, nr. 557, 23 årg. 8. November 1903.
Th. Møller: “Dragonen Peter Hansen Ankjær” i
“Våbenhistorisk Tidsskrift” bind 5, nr. 6,
1972.
J. Paulsen (red.): “Tøjhusmuseets Bog om Treaarskrigen 1848-50”, bd. 2., Kbh. 1949.
Desuden arkivalier, genstande og registrering i
Den Gamle By's samlinger.
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Øjenvidne
om
Struensees

henrettelse:

„ HA N S À IK KE ENGAN G
hen,

da

Bøddelen

BRØD H AN S V À B E N . . . “

I sin bog “Struensee og hans tid” nævner Struensee-eksperten Svend Cedergreen Bech, at henret
telsen blev overværet af en „ellers ukendt nordmand
ved navn Valentin “ som så det hele ganske tæt på.
Den ukendte normand var Valentin Greve
Knudsen, som boede ude i Jægersborg og
kort tid efter nedskrev begivenhederne i et brev
til sin søster Birgithe Holst. Valentin og Birgithe
var - meget langt ude - i slægt med Siden Saxo's
mangeårige grafiker, i hvis familie en afskrift
eksisterede frem til vort århundrede.
Dokumentet forsvandt tilsyneladende efter at
en fjern slægtning til brevskriveren siden
lånte det ud til “Politiken” for 75 kr.!
Det forholdsvis lange brev indeholder også familie
nyheder, om dødsfald, sygdom og forventede
barsler. Men dét der fylder mest er de
Danmarkhistoriske begivenheder på Fælleden:
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•••* Løverdags Middag kl. live den 25
april fik Scruense og Brandt deres Dom.
I Mandags opsatte mester Boye Junge Schafottet
udenfor Østerport paa Byens Fælled. Det var 8
Alen højt, af Tømmer og Brædder i Firkant, for’ uden en Forhøjning, 9 Quarter høj. Og i Tirs
dags Formiddag den 28de April gik Executionen
for sig, hvilken jeg selv ansaae fra den inderste
Kreds af, hvor jeg var sluppen ind, saa jeg ret
kunde se dem i Ansigtet. Langt udenom Scha
fottet var en Kreds af Holmens Vagt, dernæst en
Kreds af Dragoner til Hest, derpaa en Kreds af
Infanteri i 3 Geleder, og endnu indenfor nok en
Kreds af Infanteri i 3 Geleder, og ved Indgangen
til Scafottet holdt 20 Mand Dragoner. Synderne
kjørte i Hyre-Vogne, og hver havde een Officer
og een Underofficer hos sig i Vognen, men ingen
Præst.
Brandt kom først afsted, og ved Karet-Døren
blev modtaget og fulgt op af provst Hee. Brandt
hilsede ingen. Han trinede frem paa Schafottet
som en Acteur paa et Theater. Han havde en
.
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Guldgaloneret Hat paa, Haaret kreppet i Pan
den, een ordendig Bukkel ved hver Side, og en
liden Stivpidsk, - dog intet Pudder, een lang
hvid Ulvepels, derunder Calladongrøn Klæd
ning med Guldgalloner, og Støvler paa Benene.
Da han efter Ritualen havde anhørt og svaret
til Troens Bekjendelse, blev Dommen ham af
President Ortved forelæst, hvorpaa Bøddelen
strax brød hans Vaaben med disse ord: “Dette
skjer ikke omsonst, men efter Fortjeneste”. Derpaa blev Lænkerne ham aftagne (Feldt-Jern), og
da Velsignelsen var lyst over ham, klædte han sig
selv af, men vilde beholde Vesten paa, som han
dog maatte tage af, og blotte sin Krop oventil og
den højre Arm, spurgte derpaa Skarpretteren om
det ikke var saaledes, idet han selv lagde sig ned
paa Blokken, og udstragte den højre Haand paa
Blokken, hvilken han mistede med een Øxe, og
dernæst Hovedet med en anden Øxe. Han sagde
idet han Døde: “Jesu Blod raaber for min Sjæl.”
Derpaa blev han af Rakkerknegterne parteret og
hver Fjerding hidset ned nøgen ved een Strikke i
Rakker-Vognen.
Derpaa traadte Struensee ud af Vognen, som
imidlertid havde holdt mellem de 2de inderste
Kredse bagvendt. Han hilsede endeel Officerer,
som stode ved venstre Side, da han gik op. Han
stod som en arm Synder, han havde een sort Hat
paa. Haaret var bag i 3 Fletter, men ikke bundet
eller ophæftet og saa ikke ud til, at der nylig hav
de været nogen Kam. Forresten havde han lige
ledes en lang hvid Ulve-Pels paa, een lyse blaa,
gammelagtig Klædning, hvide Silkestrømper og
Skoe paa Benene. Pastor Mynsther talede kuns 3
eller 4 Ord med ham, da Dommen strax blev
ham forelæst, han kastede strax sin Hat bort og
saa ikke engang hen, da Bøddelen brød hans
Vaaben. Derpaa bad han alle om Forladelse som
han havde gjort imod, bad lydelig til Gud for
Kongen, det Kgl. Hus og hele Landet. Derpaa
blev han afklædt, lagde sig paa Blokken og liigeledes mistede Haand og Hovedet og dernæst
parteret.
Saaledes endte disse 2de forskrækkelige Mænd
deres Liv under Bøddelens Haand og bleve paa
Vestre Fælled ved den murede Galge lagt hver
paa 4 Stegle, og Hovedet og Haanden sadt paa
en Stage i Midten. Ved Brandts Hoved sidder
den stive Pidsk endnu. Nogle vil siige, at Struen16

se gav Bøddelen sit Uhr, men jeg saae det ikke,
og tror det derfor ikke, saasom jeg gav nøje Agt
paa alt hvad som foregik og var nær nok derved.
Samme Dag da Executionen var forbi blev Justits-Raad Struense befriet for sine Lænker. Ingen
af de henrettede har faaet Lov til at tage afsked
med nogen.
Dagen derefter, i Onsdags, blev Schafottet
nedrevet af de uærlige Slaver og forvaret i Stok
huset. Om det skal bruges mere, vil Tiiden lære.
Hvad deres Forbrydelse egentlig har været, det
veed jeg ikke, thi Sandheden er holdt hemmelig,
som billigt er, og Bye-Sladder tror jeg ikke, der
for kand jeg derom ikke give nogen tilforladelig
Efterretning.
Baade Struense og Brandt bleve jo omvendte,
den ene af Münster, den anden af Provst Hee, og

Omvendelseshistorien gik i Trykken. Men først
samlede Forfatteren Subskribenter for at sikre sig
mod Tab. Planen kom ind i Hof- og Staads-Retten. Mange underskrev. Nej, jeg har aldrig været
Elsker af Taskenspillere. Man forundrede sig,
hvorfor de subscribere. Jo vist! De tænker at for
blinde mine Øjne, og faa mig til at tro, at det er
Guds Engle som ligge derude paa Stejler.. Vj) Ty

Sådan ender studiosus Valentin Greve Knudsens
beretning om en af de mest berømte henrettelser
i Danmarkshistorien. Og selvom brevet kun er
bevaret i afskrift er der ikke umiddelbart nogen
grund til at tvivle på, at det foregik nogenlunde,
som studenten i Jægersborg beskrev begivenhe
den.

Ølhistorie
Bryggerihistorie har også sine fans! Ikke mindst efter TV-serien om “Bryggeren”. Danmark har
haft over 1000 bryggerier spredt ud over landet - og i dag er der mindre end 20 tilbage. Foi>
eningen “Samleringen” har udgivet over 25 bøger om større og mindre bryggeriers historie, og
har bl.a. udarbejdet en komplet liste over samtlige danske bryggerier. Foreningen udgiver et
halvårligt tidsskrift med artikler om de danske bryggerier og mineralvandsfabrikkers historie.
I de sidste numre har man bl.a. kunnet læse om bryggerier i Hjørring, Ebeltoft, Kolding, Jy
derup og Øster Ulslev. Og hvis man vil vide lidt om den Ceres-øl, der blev serveret da kaptajn
Carlsen fra det skæve skib kom i land i januar 1952 — så kan foreningen også klare den! Og
naturligvis kan slægtsforskere, der har bryggere i familien også få god hjælp hos bryggeri-enthusiasterne.
Kontaktperson: Flemming Birck Pedersen, Springbanden 27, st. 3, 2820 gen tofte.
Tlf: 39 62 39 65

Tærskeværk på
museum
Den 30. juni åbnede fødevareminister Henrik
Dam Kristensen en ny permanent udstilling på
Dansk Landbrugsmuseum, der ligger på GI.
Estrup.
Temaet for den nye udstilling, som fylder 500
m2. er landbrug og teknik. Der er tale om en
bred skildring af den tekniske udvikling i dansk
landbrug fra svingplovens indførelse i begyndel
sen af 1800-tallet til udviklingen af de maskiner,
vi kender i vore dage.
Og der er nok at se på, for både de teknisk og
landbrugshistorisk interesserede. Bl.a. rum
mer udstillingen et tærskeværk, der er
skåret igennem, har fået indbygget lys
hænger tre meter over gulvet, så
man kan se, hvad det egenligt
er, der foregår inden i.
Man kan også opleve et
årgang
1840 midt i et rig
tigt stykke pløje
mark, hentet ind i
udstillingen. Der er en
tærskescene med damp
lokomobil, en staldlænge fra
1920'erne, mejeri fra 30'erne
med fliser og klinker som ramme
om tidens mejerimaskiner.
Dansk Landbrugsmuseum, GI Estrup

Tivoli-grund
lægger snød til
eksamen !
På Landsarkivetfor Sjalland gjorde arkiv
fuldmægtig Lisbeth Riel store øjne, da
hun for nyligt lavede et opslag i Metropolitanskolens straffeprotokol for årene
1827-1828. Protokollen, der skulle ud
lånes til Skolemuseet, indeholdt navne
på de formastelige, der havde “gjort sig
skyldige i Bedragerie” til eksamen.
En af dem var den nok så bekendte
Georg Johan Berhard Carstensen, Tivo
lis grundlægger, der åbenbart ikke hav
de matematik som yndlingsfag. Mate
matik var et af fagene ved eksamen i
juni 1828. Og hvad gør en frisk fyr på
16, hvis han sidder og sveder - og ikke
kan få tallene til at makke ret? Georg
Carstensen forsøgte at snyde, men var'
åbenbart ikke behændig nok. Ihvertfald
blev han grebet i forsøget på "at til stille
en afsine Meddisciple en Seddelfor at er
fare Facit afdet opgivne arithmetiske
Spørgsmål”. Som straf for seddelskiveriet
blev Carstensen smidt ud af skolen. 1
bl.a. Biografisk Leksikon kan man læse,
at han gik på Efterslægtsselskabets Sko
le, mens tiden på Metropolitanskolen
tilsyneladende er gået i glemmebogen.

Det står med
brede bøge....
I begyndelsen af 1800-tallet blev
der bygget, diget, gravet grøfter,
plantet og sået som aldrig før i det
danske landskab. Enge og moser
blev afvandet og i skoven forsvandt
kvæg og svin, der før havde gået
omkring. Skov og agerland blev
skarpt adskilt af stendiger og i sko
ven begyndte træeerne at marchere
i kolonner og geled. En ny og selv
bevidst stand af forstfolk - mange
af tysk oprindelse - voksede frem.
De var effektive og kunne skabe re
sultater selv hvor det så allermest
umuligt ud.
Hele denne store forandring be
skrives i særudstillingen “Det står
med brede bøge” som vises på Jagt
og skovbrugsmuseet fra den 5. sep
tember til 30. november Udstillin
gen ser også på, hvordan forandrin
gerne har aftegnet sig i Guldalde
rens kunst og i eftertidens naturfor
valtning.
Jagt- og skovbrugsmuseet,
Fo lehavevej 15-17, 2970 Hørsholm
Tlf 45 86 05 72.

I Tat
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Fransk flygtnings billeder af
1700-årenes Nordsjælland
For præcist 200 år siden - altså i 1798 - flygtede familien Jonquiéres fra den franske re
volution og endte i Danmark.
Jean Francois de Dompierre de Jonquiéres var habil med vandfarven og dét resulterede
i 57 små akvareller af samtidens Nord-sjælland, set gennem tidens romantiske briller.
Jonquiéres er præget af sin tid og det Rousseau 'ske oprør mod den stive barok. Landska
bet og natursværmeriet er i centrum, og han skildrer de nordsjællandske bønder som na
turens muntre sønner og døtre, arbejdende i skønne sjællandske landskaber med veldyr
kede marker, afgrænset af hegn og stengærder.
Den unikke samling af akvareller har hidtil været i familiens eje, men er nu af 7. slægt
led blevet overdraget til Søllerød Museum, hvor de indtil den 6. september kan ses i er
særudstilling, der også rummer genstande og billeder fra tiden.
Søllerød Museum, Søllerødvej 25, 2840 Holte. Tlf: 45 80 20 46.

Kom til Kulturnat på Rigsarkivet!
Ved den københavnske kulturnat — d. 10. oktober - bliver der atter holdt åbent på
Rigsarkivet. Sammen med Landsarkivetfor Sjalland lægger arkivet op til et spændende
arrangement, hvor man bl.a. kan se nogle af de dokumenter fra sagen mod Struensee,
der har været brugt i Piet van Deurs-udsendelserne “Justitsmord?” og få 200 år gamle
madopskrifter fra Kattrup gods med hjem til afprøvelse. Der bliver også - ligesom sid
ste år - et skriveværksted, hvor børn kan prøve at skrive gotisk håndskrift med fjerpen
og blæk.

Blomstrende !
Hvad stod der i oldemors vindueskarm?
Måske en pelargonie, aspidistra eller en
rosengeranium? Hvis oldemor levede om
kring 1910 var der måske også en stuelind
- som var én af datidens mest yndede stue
planter. Under alle omstændigheder var de
fleste af blomsterne sikkert subtropiske.
De trivedes nemlig fint i kakkelovnens tid,
hvor der var stor forskel på temperaturen
om natten og om dagen!
Måske var planterne købt i en forretning
- den første blomsterforretning åbnede i
1834 i København. Men det var nu nok
mere sandsynligt at oldemor selv havde dre
vet blomsterne frem fra små stiklinger, som
hun havde faet fra veninder eller familie.

For den blomster- og historieinteresserede
er der mange nyttige oplysninger om de
gamle stueplanters kulturhistorie og plan
ternes pasning i bogen “Potteplanter fra
Oldemors tid’\ som er skrevet af Gitte K.
Røn, der er gartner i “Den Gamle By”. Bo
gen er på 118 sider, koster 248 kr og er for
nyligt udkommet på forlaget Tommeliden.

Traditionen tro er der masser af spændende aktiviteter rundt omkring på
museerne i skolernes efterårsferie. Tidligere hed efterårsferien jo også “kar
toffelferie” og det har man taget konsekvensen af på Vejle Museum, hvor
der sættes focus på kartoflen i både udstilling og aktiviteter.

Tøjhusmuseet i København har en spændende uge, hvor man bl.a. kan op
leve marked, ridderturnering, buebyggeri og kanonaffyring. Børnene kan
klæde sig ud i middelaldertøj, blive slået til ridder af den røde eller den sor
te ridder og blive medlemmer af Tøjhusmuseets ridderklub.
Middelalderen er naturligvis
også på tapetet i Middelalder
centeret, hvor der er masser af
spændende aktiviteter for børn
og voksne, prøv-selv stande,
falkonéropvisninger, skydning
med blide, arbejdende værk
steder og salgsboder.

Odder Museum har en aftale
med en jæger, som bl.a. vil fortælle jagthistorier i museet den 12. oktober.
Der bliver også blæst på jagthorn, og jægeren har naturligvis sin hund med!

På Kulturhistorisk Museum i Randers står legen i centrum. Her kan man
lave sit eget legetøj, ligesom man gjorde i gamle dage, og der også vil være
mulighed for at lære gamle lege.

Vejle Museum,
Søndergade 14,
7100 Vejle.
Tlf: 75 82 43 22
Tøjhusmuseet,
Frederiksholms
Kanal 29,
1220 København K.
Tel. 33 11 60 37

Middelaldercenteret,
Ved Hamborg
skoven 2,
4800 Nykøbing F.
Tlf: 54861934

Odder Museum,
Rosensgade 84,
8300 Odder.
Tlf: 86 54 01 75

Kulturhistorisk
Museum Randers,
Stemannsgade 2,
8900 Randers.
Tlf: 86 42 86 55

Rendsborg
slavernes udbrud
i 1848
For 150 år siden gik det som en løbeild op
igennem Jylland. Slaverne fra Rendsborg
var brudt ud! “Slaverne” var tugthusfanger
- altså ikke Guds bedste børn - og nu hør
te man altså, at en gevaldig skare af tyve,
røvere og mordere var på fri fod - og var på
vej! I landsbyerne organiserede man sig på
bedste partisanvis: folk mødte med høtyve,
knive bundet på skafter og gamle skyde
våben ved kirker og andre samlingssteder.
Der blev holdt våbenøvelser, lagt forsvars
planer og sat vagtposter ud.
Men selvom vagtposterne spejdede nok
så ihærdigt, kom de (heldigvis) aldrig til at
rapportere om, at de hærgende bøller nu
var i syne. For hele historien om de ud
brudte slaver viste sig at være et rygte, alle
tugthusfangerne sad hvor de skulle.

Sjældent vikingesmykke
fundet i Randers
Det er en flot lille thorshammer i sølv, som nu er dukket op i
en grav i Helsted, i udkanten af Randers. Oprindeligt har den
været båret sammen med tre farvede glasperler, en rød, en blå,
en gul med indlagt mosaikmønster i sort og gult. Smykket er
; fundet på en gravplads, der også rummer mange andre
spændende fund.
Thorshamre blev moderne i 900-årene, sikkert som en reak
tion på de kors, som tilhængerne af den nye religion, kristen
dommen, brugte. Altså en slags mod-symbol, der fortalte, at
bæreren stadig var loyal mod de gamle guder. Hamrene kun
ne være lavet af rav, jern, bronze eller — som her— af sølv. Når
vikingen fra Helsted har fået sin hammer med sig i graven,
har han sikkert været en temmelig stålsat asatroende - måske
en af de sidste Thorsdyrkere i området?
Der er fundet i alt 50 thorshamre i sølv i hele Nordeuropa,
og heraf er kun 3 fundet i grave. Så det er ikke noget helt dag
ligdags, som arkæologerne har fået på spaden i Randers.

50 års erhvervshistorie!
Den 4. juni fyldte det næstyngste familiemedlem i Statens
Arkiver 50 år. Erhvervsarkivet, som indsamler arkivalier fra
erhvervsorganisationer, private virksomheder o. lign., har til
huse i dét, der måske er landets flotteste arkivbygning: det
gamle Statsbibliotek i Århus, hvor ikke mindst den store
læsesal med højt til loftet, stuk og prismekroner giver en
særlig (og dejligt historisk!) stemning. Her kan interesserede
arbejde med de mange spændende arkivalier, fra steder som
få Landhusholdningsselskabet, Arbejdsgiverforeningen, bryg
geriet “Stjernen’eller B&W.
I anledning af den runde dag er der udgivet et lille - men
rigt illustreret — jubilæumsskrift, og en engelsksproget bog
med foredragene fra det forskningssymposium, som Er
hvervsarkivet arrangerede i anledning af jubilæet.
Erhvervsarkivet udgiver desuden Erhvervshistorisk Årbog,
som bringer artikler om bl.a. landbrug, håndværk, handel
og socialhistorie. Årbogen er som regel på ca. 200 sider og
koster omkring 225 kr., men sideantal og pris varierer fra
år til år.
Erhvervsarkivet, Vester Allé 12, 8000 Århus C.

Tlf: 8612 85 33.
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Nyheder p@ nettet
Hundenavne fra tip-tipoldemors tid
Ligesom der er modenavne for mennesker, så er der tilsynela
dende også modenavne for hunde. I 1820’ernes Vordingborg
var fx navnet “Tyrk” et stort hit. I Kalundborg og Helsingør
var et par hundeejere fascinerede af underverdenen, for her
finder vi både „Cartouche“, ,Rinaldo“ og „Per Mikkelsen“.
Den sidste utvivlsomt opkaldt efter den københavnske tyv og
udbryderkonge Peder Michelsen, der i år 1800 vandt stor be
rømmelse for at bryde ind på..... politikammeret!
Når vi i dag kan vide, hvad de firbenede købstadsbeboere
hed, er det fordi der bl.a. på Landsarkivet for Sjalland er be
varet protokoller over betaling af hundeafgift fra 19 købstæ
der i arkivets område.
Der er franske og italienske navne, som viser, at hundens
mennesker var dannede folk, som kunne sprog. Der er nav
ne, som antyder hundens brug og evner, fx „Grib-an“ og
„Vagtmand”. Hvad der derimod ligger bag navne som
„Hvorfor“ eller ,Agurk“ er derimod ikke lige til at gennem
skue!
I øvrigt var det ikke alle hunde, der var belagt med afgift. I
Vordingborg gik arrestforvarerens mops fri. Den hed „Mop
pe”, og blev „benyttet ved arresten“. Om „Moppe” - der ra
cemæssigt nærmest var en skødehund - fik fanget nogen
sydsjællandske forbrydere melder historien ikke noget om.

Journal for Dame-Haandarbejde
lflt Jargong 5Rr. 1.

Iftc Januar 1874.
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Ugeblad fylder 125
Passionerede ugebladslæsere vil sikkert vide, at Carl Allers
Etablissement fyldte 125 i april i år. Nu har forlaget givet sig
selv et jubilæumsskrift på 160 sider, som med masser af far
ver og fotografier, fortæller om, hvordan “Nordisk MønsterTidende” med tips og ideer til fingernemme damer blev til
“Familie-Journalen” samt “Se og Hør”.

Siden Saxo og Landsarkivet for Sjalland har lagt en del afde
gamle navne på Internet. Du kan komme ind på „De gamle
Hundenavne“ via SIDEN SAXOs hjemmeside på
„ http://www. sa. dk!lak/saxo. htm “.
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Yderligere oplysninger: Aller Vigerslev allé 18 2500 Valby.
Tlf: 3630 33 33/

Moses med
horn? !
Jeg har lagt mærke til, at
Moses ser lidt speciel ud på
mange altertavler, både i
Danmark og Norge. Han er
nemlig fremstillet med horn
i panden. Hvorfor?
Med venlig hilsen
Roland Bratgjerd
Gyvelvej 7
2600 Glostrup

langelos vældige, siddende
Moses i kirken S. Pietro in
Vincola i Rom (1513-15) er
ganske vist udstyret med
nogle mere diskrete horn end
dem, kalkmalerimesteren i
Kirkerup har valgt, men ken
detegnet er det samme og
symbolikken ligeså. Når man
holdt fast i traditionen med
hornene skyldtes det forment
lig, at man derved havde et
markant udtryk for kraft og
styrke, som var let at forstå af
alle, og som sikkert også
gjorde sig bedre bedre på bil
leder end det lysskær, det
egentlig drejede sig om.
Med venlig hilsen
Margit Mogensen
Arkivar, Rigsarkivet

Svar:
Moses har ganske rigtigt
horn i panden på mange bil
leder. Mærkeligt ser det ud,
men der er en forklaring på
det. Faktisk en meget men
neskelig én. Det går nemlig
tilbage til en fejllæsning af
Bibelen. I Det Gamle Testa
mente (kap. 34v. 29) kan
man læse, hvordan Moses’
ansigt strålede, da han steg
ned fra Sinaibjerget med lov
tavlerne i hånden, ordet hed
der cornuta på latin. Det blev
i middelalderlig vulgær-latin
opfattet som om Moses var
hornet, og derefter blev det
fast tradition at udstyre Mo
ses med horn i panden,
sådan som man f.eks. kan se
ham på det herlige kalkmale
ri fra ca. 1350 i Kirkerup kir
ke på Sjælland.
Denne særlige Mo
ses-ikonografi blev også an
vendt af renæssancens kendte
kunstnere i Italien. Miche

Hvordan fik
“Guldalderen”
sit navn?
Betragtede “Guldalderens”
danskere tiden (ca. 18001850) som en “Guldalder”,
en tid hvor alt var i den
skønneste orden? Hvis ikke,
hvor og hvornår stammer
begrebet fra?
Med venlig hilsen
Keld Mikkelsen
Stefansgade 22, 4. tv.
2200 Købenavn N

Svar:
Betegnelsen guldalder stam
mer egentlig fra antikken og
var oprindelig navnet på en
svunden lykketid. I kunst- og
litteraturhistorien er ordet
kommet til at gælde som be
nævnelse for en blomstrings
periode med stor kunstnerisk
aktivitet og højt kunstnerisk
niveau. Begrebet bruges i

mange lande, og ud over
dansk guldalder taler man
også om hollandsk, spansk
og sågar finsk guldalder. I
Danmark gælder betegnelsen
kulturen i den første halvdel
af 1800-tallet, i litteraturen
mere præcist 1800-1840, i
kunsthistorien gerne 18151850.1 samtiden har man
næppe betragtet perioden
som en guldalder, men det
skal dog bemærkes, at natur
videnskabsmanden H. C.
Ørsted i en brevveksling i
1805 henviste til en (mundt
lig?) diskussion, hvor det var
blevet fremført, at man da
befandt sig i en ny guldalder
(det var kort efter Øhlen
schlægers gennembrud). Selv,
mente Ørsted det ikke.
Ellers var det først i slutnin
gen af århundredet, at ordet
blev benyttet. Første gang af
litteraturforskeren Valdemar
Vedel i 1890 “i Mangel af
bedre”. Der gik dog flere år
tier, før det blev en gængs be
tegnelse. Endnu i 1942 blev
der (i en bog af Henrik
Bramsen) sat anførselstegn
om ordet. De forsvandt først
i 1960’erne, og nu har ordet
nærmest fået karakter af en
praktisk og mundret periode
betegnelse, der har mere ap
pel end en præcis tidsangivel
se.
Med venlig hilsen
Kasper Monrad,
museumsinspektør
Statens Museum for Kunst

Hvor kommer
kulturkrøllen
fra?
Vi vil gerne vide, hvornår
“museumstegnet” eller “kul
turkrøllen”, som viser vej til
kulturelle seværdigheder, er
opstået, og hvad baggrunden
for dets design er.
Med venlig hilsen
NS, Svendborg bibliotek.
Viebaltet 4
5700 Svendborg

Svar:
“Kulturkrøllen” er egentlig et
St. Hans kors, som altså er
Johannes Døberens særlige
mærke. “Krøllen” er også
kendt i vikingetiden, altså
længe før, at kristendommen
kom til vore breddegrader.
I Danmark bruges symbolet
som vejviser til kulturhistori
ske seværdigheder, men også
som bomærke for instiutioner, der har med histo rie/kulturhistorie at gøre. Fx
bruges symbolet og så af bl.a.
Museumshøjskolen. St. Hans
korset bruges på samme må
de i de andre nordiske lande,
fx af den svenske Rigsantik
var.
Med venlig hilsen
Charlotte S.H.Jensen
mag. art. i folkeminde
videnskab

Inge Borup (udg.):

SFINX ER OGSÅ

bøger

Og det kalder man at
være civiliseret.
Hans Lorentzens
dagbog fra Første
Verdenskrig.

...

KEJSER NERO - Han levede stærkt, døde ung
og efterlod sig et væld af myter. Hvad er fakta, og
hvad er fiktion? Svarene kan findes i denne bog,
hvor professor Rudi Thomsen genfortæller et af
de mest spændende kapitler i Roms historie.
Kejser Nero, 1998, 140 s., rigt ill. i farver, ind
bundet i hellærred. Pris 160 kr.

Claus Bjørn:

1848. Borgerkrig og
revolution.
Kbh. 1998.268 s.

“De tre bind er en guldgrube af nye
indsigter og fremstår som et fortræf
feligt stykke universalhistorie."
Steffen Heiberg, Information

“Læs selv og bliv klogere på Europa
og dermed Danmark."
Uffe Østergård, Weekendavisen
IMPERIUM ROMANUM er det første
værk af sin art på noget sprog. Det
handler om en af de væsentligste forudsætninger for Europa og den
vestlige verden: den universelle magt, som Romerriget stod for i
oldtiden og eftertiden, og den store betydning denne universalitetstan
ke har haft i Europa frem til i dag. Fra kejsertidens Rom, der forenede
den kendte verden under ét styre, til Rom-traktaten og den Europæi
ske Union, der bygger på den samme drøm om folkenes forening.
33 forskere fra 7 forskellige videnskabsgrene har skrevet de 41
artikler. Værket udkom første gang i 1993 og foreligger nu i forstærket
paperback til særpris. 1184 s., ill. i s/h. Pris 329 kr.

SFINX udkommer gennemillustreret i farver 4
gange om året. Sommerudgaven er altid et dob
beltnummer og handler om et område eller en
by i Middelhavsområdet, som er en rejse værd.
I 12-14 artikler præsenteres rejsemålenes
historiske og kulturelle baggrund fra de tidligste
perioder til stedets nutidige identitet.

...OG
TEMA
NUMRE

Lilleasiens Vestkyst (27 kr.) Rom (43 kr.)
Athen (43 kr.) Sicilien/Syditalien (43 kr.)
Mallorca og naboøer (55 kr.)
Peloponnes (50 kr.) Kreta (50 kr.)
Toscana/Etrurien (50 kr.)
Sydfrankrig (50 kr.)
Norditalien (50 kr.)
Cypern (50 kr.)
Syrien (55 kr.)
Malta (55 kr.) Det Hellige Land (43 kr.)
Spanien (43 kr.) Portugal (50 kr.)
Istanbul (43 kr.) Ægypten (43kr.)
Tunesien (22 kr.) Venezia (55kr.)
Jugoslaviens Kyst (50 kr.)
ARKÆOLOGI, HISTORIE, KUNST OG KULTUR
INTRODUKTIONSTILBUD: SFINX årgang 1997 og 1998, inkl. temanumrene om
VENEZIA og MALLORCA OG NABOØER ............................................ 210 kr.

Ring på 8942 2295, fax på 8942 2287 eller skriv til SFINX, c/o Klassisk
Arkæologi, Aarhus Universitet, 8000 Århus C.
E-mail: klalc@hum.aau.dk
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Forfatteren skildrer de ind
viklede politiske og krigs
mæssige forløb i 1848 og
sætter hændelserne i Dan
mark ind i en europæisk
sammenhæng. Bl.a. på grund
lag af ny tysk forskning ser
forfatteren på, hvor langt og
vidt forløbet var parallelt i
Kiel og København - og
hvor udviklingen tog en for
skellig retning.

Odense 1998. 203 s.

Hans Lorentzen (18941964) var dansk sønderjyde,
som ufrivilligt gik i tysk tje
neste under 1. Verdenskrig.
Under hele sit ophold ved
Vestfronten fra 1916-18
skrev han dagbog. Dagbogen
giver et indblik i krigens dag
ligdag men også i den livs
situation og det verdensbille
de, hvorpå Hans Lorentzen
tolkede sin krigsdeltagelse.

Harry Christensen:

Erik Borries:

Amishfolket.
Fårevejle 1998. 64 s.

En bog om den religiøse
sekt, der har isoleret sig fra
det omgivende samfund og
på mange måder lever som
deres forfædre gjorde det i
1600-tallet. I dag er der om
kring 140.000 Amishfolk i
USA og forfatteren beskriver
bl.a. deres baggrund og leve
regler, deres forhold til myn
dighederne og andre ameri
kanere samt deres dagligliv.

Bonden, kommunen og
demokratiet.
Det lokale selvstyres
etablering på landet i
Danmark 1842-1867.
Viborg 1998. 2 bind
(793 s.).
Forfatteren har foretaget en
gennemgribende og generel
analyse af det lokale sam
fundsliv på landet i midten
af forrige århundrede, da
bønderne begyndte at styre
deres egne offentlige anlig
gender. Der er bl.a. afsnit om
det demokratiske system, om
de kommunale aktiviteter
(hvilke opgaver fik man eller påtog man sig - og
hvordan løste man dem?),
om hvordan de nye og for en
stor del uerfarne politikere
administrerede og organise
rede det kommunale arbejde

Karin Lützen:

Karl Peder Pedersen:

Byen tæmmes.
Kernefamilie, sociale
reformer og velgøren
hed i 1800-tallets
København.

Enevældens amtmænd.
Danske amtmænds
rolle og funktion i
enevældens forvaltning
1660- 1848.

Kbh. 1998. 456s.

Kbh. 1998. 466s.

Bogen gennemgår det politi
ske og militære forløb, der
endte med dansk nederlag i
1864. Forfatterne søger at
forstå og forklare begivenhe
derne i 1864 ud fra et euro
pæisk og til tider globalt per
spektiv og minder om, at
kongen - trods grundloven var en endog særdeles aktiv
politisk figur endnu i 1864.

Med en lang række citater fra
aviser, tidsskrifter, bekendt
gørelser og reglementer far
man et billede af, hvordan
Københavns borgere - rige
som fattige - levede i 1800tallet. Bogen omhandler også
forudsætningerne for, at vi i
dag tænker som vi gør bl.a.
om kernefamilien og om
hvad det vil sige at leve det
gode liv. Forfatterens tese er,
at det var middelstandens
værdier og normer, der kom
til at præge alle offentlige og
private tiltag i byen.

Forfatteren giver en bred be
skrivelse af amtmandsembe
dets indhold og funktioner,
ligesom dets rolle i den ene
vældige danske magt- og for
valtningsstruktur analyseres.
Der gives også svar på
spørgsmålene: hvem var amtmændene, hvilken uddannel
se havde de og hvor boede
de. I bogen er der i det hele
taget lagt vægt på at placere
amtmændene i såvel en for
valtnings- som kulturhisto
risk ramme.

Torsten Friis:

Rikke Agnete Ohen:

og om sogneforstanderskabets forhold til beboerne på
den ene side og til de højere
myndigheder på den anden.

John Christensen og
Henrik Stevnsborg:

1864. Fra helstat til
nationalstat.
Farevejle 1998. 119 s.

Niels Peter Stilling:

Slavekrigen i Jylland
1848.
Historien om Danmarks
mærkeligste krig.
Kerteminde 1998. 224 s.
Forfatteren beretter om de
dage i marts 1848, da rygter
ville vide, at straffefanger fra
Rendsborg fængsel, “slaver
ne”, drog hærgende op gen
nem Jylland. Rygterne blev
næret af den spændte politi
ske situation i Slesvig og
Holsten og befolkningen og
de danske myndigheder ru
stede sig til at tage kampen
op mod den ikke eksisteren
de fjende.

Riddertid og romantik.
Kbh. 1998. 134 s.

Politikens bog om
Danmarks Slotte og
herregårde.
Kbh. 1998. 320 sider.

Riddertid og romantik er en
bog om middelalderen og
Europa og den fortæller rid
dervæsenets historie fra det
opstod og til i dag med
punktnedslag i emner som
dagligdag, turneringer, litte
ratur og sprog. Riddervæse
net var næsten fra begyndel
sen knyttet sammen med ro
mantiske forestillinger og
blev samtidens drøm om
eventyr, som det har været
det for eftertiden.

Bogen fortæller om i alt 260
herregårde, og giver god in
spiration til udflugtsmål.
Indeholder en generel indled
ning om danske herregårde,
borge og slottes historie, samt
oversigter over arkitekturhi
storiske perioder og stilarter.
Derefter følger - opbygget
efter landsdele - beskrivelser
af ejendommene og gennem
gang af bygninger, interiør,
omgivelser og de personer,
der har haft tilknytning til
stederne. Der er naturligvis
også information om ad
gangsforhold m.m.
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Nyt
PostÅBNER
Hvis man tror,
at det nye Post &
Telemuseum kun

bliver for frimærke
fans og post

begejstrede, så kan
man roligt tro om
igen. Alle kan se

frem til spændende
oplevelser og

T

moderne formidling
i det nye kommuni

kationsmuseum der i øvrigt også får

landets eneste

bladguldsbelagte
toiletdør!

Birgitte Wistoft - tidligere leder af
Elmuseet - står i spidsen for det nye
kommunikationsmuseum. “Post og

Telemuseum” lyder måske ikke så

spændende, men dét bliver indholdet!
Foto: Claus Peucert
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il næste år fylder den danske kommunikationslovgiv
ning 375 år. Det var Christian den Fjerde, som jule
aftensdag (!) 1624 satte sig til skrivebordet, og forfattede
den forordning om postbefordring, som gav Danmark det
første postvæsen i Norden. På kong Christians tid var
postvæsen et kongeligt monopol, og man synliggjorde
funktionen gennem forskellige af de symboler, som vi også
forbinder med postvæsnet i dag; posthornet, det kronede
monogram, de oldenborgske farver i rødt og gult, emble
mer, m.v.
Siden er der jo sket en del på kommunikationsområdet,
og det er hele denne historie, som det nye Post- & Telem
useum vil fortælle.
Det nye museums leder, Birgitte Wistoft, lægger stor
vægt på at skabe en museumsfortælling, der sætter kom
munikationens tekniske landvindinger ind i en kulturhi
storisk sammenhæng. Det er vekselvirkningen mellem op
findelserne og samfundet, som gerne skulle være omdrej
ningspunktet i museets formidling, der i særdeleshed ret
ter sig imod børn og unge, og andre uden særlige tekniske
forudsætninger. En anden pointe er at give kommunikatio
nen i hverdagen en synlig rolle.

Det nye Post- og Tele

museums facade ud
imod Købmagergade.

Birgitte Wistoft er egentlig mag.art. i klassisk arkæologi,
men har en lang række andre erfaringer, bl.a. som høj
skolelærer og leder af Elmuseet - erfaringer, som der er
god brug for, når et museum med et teknisk præget emne
skal gøres tilgængeligt og spændende for menigmand.

år museets gæster kommer ind i forhallen mødes de
af danskere fra de sidste 400 år - fra Christian den
Fjerde til computernørden. I forhallen ligger også museets
butik, der bliver indrettet med interiør fra Københavns
ældste frimærkeforretning, der åbnede i 1876. (Og ja! man kan købe frimærker og førstedagskuverter!).
I den egentlige udstilling vil man bl.a. kunne opleve den
rekonstruerede kuglepostvogn, et postkontor fra 1840'erne og én af de tidligste telegrafstationer fra den gang Fre
dericia - takket være Store Nord - var Nordens telegraf
mæssige knudepunkt. Man kan gå gennem en rekonstru
eret “bureauvogn”, en togvogn indrettet som et mobilt
postsorteringskontor, der tidligere kørte med nattogene
mellem København og Jylland. Eller man kan prøve at
morse til hinanden på de opstillede apparater, og på Internetbalkonen vil der være lejlighed til at prøve den nyeste
teknik inden for kommunikation.
Til skole- og gymnasieklasser bliver der en egentlig sko
letjeneste med særlige undervisningstilbud. De ældste
klasser kan prøve at organisere og styre kommunikationen
i computerbyen “Korn-City” og de mindre kan boltre sig i
“Teponia”, som bliver en slags mini-børneudgave af hele
museet med genstande, som man kan pille ved og føle på.

N

Gunnar Biilmann

Petersens etatsemblem
for P&T er fra 1939.

Studerende fra Håndar

bejdets Fremmes Semi
narium lægger sidste
hånd på Christian den

Fjerde - han er en af de
1 5 historiske figurer,
som hilser det nye muse

ums gæster velkommen i
forhallen.

et er et vidtfavnende spektrum af
fagfolk, der har arbejdet på muse
ets indretning. Bortset fra håndværkere
og museumsfagligt personale har løn
ningslisten også omfattet indretningsar
kitekter, kunstneren Stig Weye, der bl.a.
har stået for udsmykningen af den store,
gennemgående trappe og scenografen
Søren Breum (kendt fra “Bryggeren”) der
har bistået med visualiseringen af de ide
er om et “kommunikationsteater”, som
har ligget til grund for indretningen, der
bl.a. karakteriseres af farverigdom og
utraditionelle tiltag. Fx gemmer publi
kums toiletter sig bag en væg, der er de
koreret med Christian den Fjerdes post
forordning, udført i sort, hvidt og rødt og belagt med bladguld!
En stor del af inspirationen kommer

D
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fra det formidable Postmuseum i Stockholm, der bl.a. er
kendt for sine gennemarbejdede texter og sit flotte udstil
lingssprog. Det nye Post- og Telemuseum vil, som et af de
første i landet, anvende samme type hovedtexter som det
svenske Postmuseum. Det er en textform, der egentlig er
udviklet til personer med læseproblemer, og som derfor er
særligt velegnet til udstillingstexter, der skal kunne læses
og forstås relativt hurtigt - også selvom man står i et uro
ligt miljø.

Kugleposten ruller afsted

- også én af scenografen
Søren Breums skitser.

Med velformidlede texter, flotte genstande og masser af
aktiviteter skal der nok blive noget at skrive hjem om, når
Post- og Telemuseet lukker dørene op den 9. oktober!

Post- og Telemuseet,
Købmagergade 37, 1012 Kbh. K.

Åbner 9. oktober.
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Morten

Hvorfor vil Lars
von Trier til at

lave Morten Korch-film? Hvorfor

kom medierne
styrtende, da

Korch kom på
museum? Hvorfor

har Danmarks
mest elskede og

hadede forfatter

fået en renæs
sance her mod

slutningen
af det tyvende

århundrede?

af

30

Maria Rytter

en 20 januar 1994 kunne Bymuseet Møntergården i Odense udsende
en pressemeddelelse om, at Morten Korch var kommet på museum.
Samme formiddag stod TV2's Nyheder på museet, senere på eftermiddagen
fulgte lokale TVstationer trop, alle ville de fortælle nyheden.
Det var sønnen Morten A. Korch der havde sørget for, at faderen var kom
met på museum. I 1989 havde han doneret et Morten Korch arkiv beståen
de af 56 arkivkasser samt nogle genstande til Odense By. Byen tilbød at lave
en udstilling om Morten Korch på Møntergården. I dagene derefter fulgte
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større og mindre omtaler i alle landets aviser og lokalblade, kulminerende
med en halv side i Politiken den 31 januar.
At museet havde været fem år om at opfylde forpligtelsen til at lave en
Morten Korch udstilling, skyldtes formentlig berøringsangst. Fyrre år efter
sin død var Morten Korch stadigvæk en forkætret forfatter, fordommene
mod ham levede i bedste velgående, mens ingen rigtigt troede på, at hans til
hængere stadig taltes blandt de levendes tal. Løsningen blev at lade en ekstern
tilrettelægger lave udstillingen. Så var ansvaret fordelt lidt. Den eksterne til
rettelægger var mig, og jeg havde endnu Morten Korchs forfatterskab til
gode. I mit barndomshjem var hans bøger forbudt, vi måtte end ikke se Mor
ten Korch-film.

Har stadig biografrekorden
Morten Korch var i sin levetid ubestridt Danmarks mest læste forfatter, før
Anden Verdenskrig yndede visse dele af pressen endda at titulere ham “Dan
marks Morten” eller “Lykkesmeden”, og bibliotekarernes angreb på hans
bøger for underlødighed, prellede ganske af på størstedelen af befolkningen.
De elskede hans romaner og så altid frem til at kunne købe den nye Morten
Korch-bog hvert år. Morten Korch var naturligvis også Danmarks mest solg
te forfatter, i 1972 var der solgt over 6 millioner bøger. Men han skrev også
mange, 119 forskellige titler. At Morten Korch ikke kun var egnet for et
dansk publikum viser oversættelserne af hans værker. I alt er 51 af hans bøger
oversat til hhv svensk (20), norsk (17), finsk (1), islandsk (3), fransk (1), tysk
(4) og hollandsk (5).
Men stærkest står han på filmlærredet. I perioden 1950 til 1976 blev der
lavet atten filmatiseringer baseret på hans bøger. Danmarkshistoriens største
filmsucces »De røde heste“ ita. 1950 blev i sin tid set af 2.5 millioner danske
re, en biografrekord som endnu ikke er blevet slået. Dog så 1,7 millioner dan
skere „Mosekongen“ på TV2 i julen 1993 og da 600.000 tændte for TV-apparaterne ved reprisen, nærmer seertallene sig den gamle rekord.

Lærersønnen fra Overholluf

Morten Korch stående i egen hvedemark på Fyn i
1946. Selvom Morten Korch var yderst påholden
de, så krævede han af sin forpagter, at “Morten

Korchs hvede skal være højere end alle de andres”.

Og så blev den dét, selvom det kostede dyrt.

Morten Luther Gudmund Korch blev født i landsbyen Overholluf den 17 ja
nuar 1876 som det femte barn i en børneflok på otte. Da familien kort før
hans fødsel havde mistet en lille datter, kom der et hul i børneflokken på fire
år, som betød, at Morten Korch kom til at knytte sig stærkt til de næste tre
små søskende, som han var storebror for. Hans far, Ole Rye Korch, var lærer
på Overholluf skole. Der hørte et landbrug med til skolen, og om sommeren
måtte den lille Morten trække køerne ud på marken inden skoletid, og efter
skoletid skulle han hente græs og staldfoder. Som dreng hjalp han også til ved
høsten. I sin dagbog skrev den 18-årige Morten Korch om en gammel hus
mand, som også hjalp til ved høsten: “Han var lidtfor gammel og jeg lidtfor
ung, men vi arbejdede godt sammen, og han lod mig se ind i sit hjerte.”
Ud af det fattige fynske lærerhjems otte børn fremkom to succesforfattere,
nemlig Morten og Johanne Korch. I en årrække konkurrerede de med hin
anden om førstepladsen hos læserne med oplagstal på over 100.000 pr. ro
man. Johanne Korch var lillesøster og debuterede langt senere end han, og
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det huede ikke Morten Korch at hun gik i hans fodspor, ligesom det forarge
de ham at hun skrev under sit pigenavn Korch, selvom hun var gift. “Jeg el
sker min lillesøster Johanne”, skal han have sagt, “Men jeg bryder mig ikke om
forfatterinden Johanne Korch”. Nu er der ikke mange der husker Johanne
Korch, hendes bøger evnede måske ikke at overleve på egen hånd.
Den eneste skolegang den lille Morten fik, var de 7 år han modtog i fade
rens skole. Lærerfamilien med de 8 børn sad hårdt i det og Morten Korch
kunne ikke få lov til at læse videre i Odense, selvom det var hans højeste øn
ske. Som 18-årig skrev han i sin dagbog: “Mor havde ikke mangefejl, men hun
kom til at gøre lidtforskelpå sine børn. De ældste store sønner skulle læse ogføres
fint frem. De gik i skole i Odense og senere kom de på andre finere skoler”, selv
kom han i handelslære hos sin onkel, købmand Brandt Korch i Nyborg .
Morten Korch som

Debut med fynsk humør

11-årig sammen med
sine små søskende:

Fra han var ganske ung, ville Morten Korch være forfatter. Allerede som 18årig påbegyndte han sine memoirer, eller rettere sine forældres og i samme
manuskript gav han en karakteristik af beboerne i landsbyen Overholluf. Her
skal blot citeres én, nemlig den han gav af Ane Frederiksen, som kunne være
blevet hans svigermor, hvis han havde faet sin barndoms elskede Marie: “Ane
er meget tyk og meget klog og meget rig og allermest gerrig, hun er en stor kunst
nerinde og optræder mest som sladderkælling, hvilken rolle hun spiller til fuld
kommenhed. Om hende vedjeg intet godt og derfor viljeg tie”. I en anden lev
nedsbeskrivelse, lavet i 1954, fortalte han, at årsagen til at han ikke fik Ma
rie, skyldtes at hun havde “hartkornsfornemmelser”, og at han desværre ingen
hartkorn havde.
Tyve år gammel kom han 1896 til Odense. Med sig havde han tre kladde
hefter der indeholdt en samling af fortællinger han havde skrevet på fynsk
dialekt, “Gennem brillerne”. Dem sendte han til Jysk Forlagsforretning i 1897
og året efter debuterede Morten Korch med halvdelen af fortællingerne un
der titlen “Fynsk Humør”. I 1900 udkom resten under titlen “Fyenbosnak”.
Disse historier er af en enig kritikerskare blevet bedømt det bedste og mest
blivende i Morten Korchs forfatterskab. Selv kunne han dog ikke leve af ro
serne, hans livsbane var udstukket som købmand og handelsmand.
I 1899 giftede han sig med Elna Frydendahl, en købmandsdatter fra
Odense. Fra 1900 til 1906 fødte hun børnene Inger, Svend, Ellen, Karl (han
døde ved fødslen) og Rigmor. Midt i alle børnefødslerne fik Elna konstateret
tuberkulose, som hun døde af i 1907. Morten Korch var med et slag enlig far
med fire små børn. Penge var der ikke nogle af, forretningerne gik rigtigt
dårligt, og Morten Korch var bl.a. handelsrejsede i åben hestevogn på Sydfyn
og øerne. Han rejste ud med prøvekasser fulde af galanterivarer såsom kine
siske lakæsker, porcelæn, lædervarer og forskellige malervarer og kemikalier.
Dem prøvede han at fa købmænd og brugsforeninger til at tage ordrer på, og
det krævede megen snilde og overtalelsesevne.

Veksler og gummihæle
I 1908 giftede Morten Korch sig med Sophie Bruun, præstedatter fra Vium,
som havde passet hans børn siden Elnas død. I 1909 fødte hun Morten An32

Laura, Johanne og

William.
Johanne(18821950) blev også suc

cesforfatter inden for
samme genre som sto-

rebroderen.

Foto: Odense Bys
Museer

dreas ogi 1911 kom det sidste barn Knud. Sophi
es medgift satte Morten Korch ind i det skranten
de firma Korch og Breum. Men da hans kom
pagnon vistnok var en skurk, så forsvandt medgif
ten som dug for solen. Veksler forfaldt i hobetal,
banken afviste at låne ham penge og de af hans fa
miliemedlemmer, som havde hjulpet ham, måtte
se deres penge forsvinde samme vej som Sofies
medgift.
11910 måtte han forsvinde ud af Odense sam
men med sin store familie, for at starte på en frisk
som direktør på Hakkemose Teglværk i Tåstrup.
Selvom han opkaldt de store teglovne efter både
Sofie og børnene, så levede Hakkemose fuldt op til
sit ildevarslende navn - også med dette projekt gik
det galt. Midt i al ulykken udkom hans første ro
man “Sin egen sti” \ 1911, som fik mange gode an
meldelser. I 1912 lavede han så Morten Korchs
Forlag, hvis formål var 'under betryggende litterær
kontrol at udgive sundfolkelig læsning til meget billige priser og derved danne en
modvægt mod de dårlige oversætteher og sensationsromaner”. Forlaget gik ned i
1915, men inden nåede han at udgive romanerne “Guldglasuren”, “Sejrgården” og “En husmand”.
Det var dog ikke muligt at forsørge familien som forfatter og forlægger og
ind imellem måtte han ud på cykel og sælge gummihæle. Indtil han endelig
kunne leve af at skrive bøger, forsørgede han desuden Sophie og de 6 børn
ved at skrive artikler til Nordisk Konversationsleksikon og ved holde fore
drag.
Fra 1917 til 1927, dvs fra han var 41 år til han var 51 år gammel udgav
Morten Korch 34 titler: romaner, novellesamlinger, børnebøger, skuespil og
føljetoner. Herefter kom der i snit en roman fra hans hånd hvert år, samt et
ukendt antal noveller, artikler og historier og skuespil. I 1924 opførtes “Det
gamle guld” på Odense Teater som frem til 1937 opførte i alt 10 skuespil af
Morten Korch. Ligesom man dengang sagde om Morten Korch, at han hav
de fået menigmand til at læse romaner, så sagde man også at han havde fået
bønderne til at gå i teateret. I 1937 fik han Ridderkorset og fra 1942 til 1947
sad han i bestyrelsen for National Forfatterforening. I 1950 kom den første
filmatisering af hans romaner, som hurtigt efterfulgtes af flere. I julen 1953
døde Sophie Korch og året efter døde Morten Korch selv, 78 år gammel.

•iw

Sophie Korch i barsels
seng med sønnen Mor
ten Andreas i 1909.

Morten Korch, der var

en ivrig amatørfoto

graf, har selv taget bil
ledet.

Foto: Odense Bys Muse

er

Kan 100.000 læsere
ta fejl?
Før Morten Korch kom på museum havde der længe været stille omkring
hans person. Men det var altså stilhed før stormen og ikke et tegn på, at my
ten om Morten Korch havde mistet sit greb om medierne eller om os. For al
lerede i levende live blev Morten Korch et begreb. I en poesibog skrev han
den 16/11 1950 et digt, hvori han opsummerede sin skæbne:
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Jeg blev et Begreb, og det var værre,
Begrebet bruges om al Ting desværre.
Det Morten Korchske alle i Landet kender
det bruges dagligt afFjender og Venner.
Det lignes ved Sødsuppe og saadanne Sager
som de fornemme Højlitterære vrager.
Gidjeg altid kunde se det med muntert Smil
og stadig sætte min Hat, som kun jeg selv vil.
Morten Korch var altså selv fuldt bevidst om den rolle,
han var kommet til at spille i det tyvende århundredes lit
teratur. Han var som sagt landets mest læste forfatter,
men avisernes anmeldere, landets bibliotekarer og hele
det kulturradikale miljø var efter krigen enige om, at
hans forfatterskab var skadeligt for folkesjælen og derfor
burde bekæmpes. Det gjorde ham naturligvis ondt, men
han var mand for at forsvare sig.
Morten Korchs eget hovedargument for bøgernes værdi
var, at hundredtusinder aflæsere ikke kunne tage fejl. I
et debatindlæg den 26/5 1943 i Randers Avis prøvede
han sågar at vende sødsuppeprædikatet til noget posi
tivt: “ Når enkelte bibliotikarer hævder, at Morten Kor
chs bøger er skadelige, majeg nedlægge den skarpeste pro
test mod denne udtalelse. Sødsuppe er en god dansk ret,
som man ikke bør skamme sig over.”
Fra ridderkorset og “Danmarks Morten” i 1937
'Tlille bavde Martin W benies belt b.n. b.n
til de kulturradikales forenede kamp mod “den Kor
chske sødsuppe” var der sket et skred i holdningen til
Morten Korch. Dette kan illustreres ved et gruk af
Piet Hein som en pensioneret bibliotekar reciterede
s 0 N
høst &
for mig, efter jeg havde holdt et foredrag om Mor
ten Korch. Det stod i avisen under krigen med tit
len “Indskription til et bibliotek” og hun havde husket på det lige siden:
„ Vil du søge hvile på sjæl og sind — vær hilset og gak ind. Vil du læse Morten Korch
“Flintesønnerne” ud
— gå helre hjem og snork”.

Morten Korchj

kom første gang i
1917, og er nu - sam

men med flere andre af

Bibliotekarer til kamp
mod Korch

hans bøger - genudgi
vet af forlaget Høst og

Søn, der sammen med
artiklens forfatter, Ma
ria Rytter arbejder med

en udgivelse af Morten

Korchs dagbøger.
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Forhistorien var den, at Morten Korch i 1942 var blevet valgt ind i bestyrel
sen for National Forfatterforening. Dengang som nu var der to forfatterfor
eninger i Danmark, og dengang som nu rasede biblioteksafgiftdebatten. Som
bestyrelsesmedlem blandede Morten Korch sig i striden, som ikke handlede
om hvor mange penge forfatterne skulle have i biblioteksafgift, men om de
overhovedet skulle have nogle. Til en avis udtalte han: “Det nytterjo ikke no
get, at vi far et par hundrede paladser til biblioteker og bøger og en mægtig stab
afkloge bibliotekarer, hvis alle forfattere er døde afsult! At udviklingen vil gå i
denne retning, hvis der ikke bliver gjort noget, er der ingen tvivl om.” Selv led
han som bekendt ingen nød, men han tænkte på de unge talentfulde forfat-

tere, som ikke solgte så meget som han. Og han fortsatte: “Folk har travlt med
at tale om, atjeg på grund afmit store udlån ville tjene for mange penge — men
jeg vil vare den første til atforeslå, at der blev lagt loft over indtagterne, sa ingen
fik mere end feks. 2.000 kr og resten fordeltes tilfordelfor betydelige og vardifulde forfattere, som ikke er så meget laste. ” Det er da værd at notere sig, at Ib
Michaels og andre succesforfatteres tilbud om et loft på 200.000 kr, forudsat
resten fordeles blandt mindre heldige forfattere, har sine rødder i et generøst
tilbud fra Morten Korch i 1942!
Få måneder senere brød en heftig storm løs i biblioteksverdenen. Nu ikke
om biblioteksafgift, men om Morten Korch. Det begyndte med en banstråle mod Morten Korchs bøger affyret af bibliotekar Johan Koch på et møde i
Sorø Amt og det fortsatte i mange, mange år derefter. Lektørudtalelserne for
Korch's bøger slår markant om i 1942-43 fra venlige små anmeldelser til rene
massakrer på romanerne. Hør J. C-L’s råd i 1948: “Kare kollega ude i sogne
bibliotekerne! Tank på, når Deres lånere kommer og spørger efter Korch, så skyl
des det ikke noget dybt, sjaleligt behov (forfardende tanke!), men blot at de afen
nedrig reklame er blevet vildledt til at tro, at han er vores eneste såkaldte folkeli
ge forfatter. Prøv at svare: “Nej, vi har heldigvis ikke “Mosekongen”, men vi har
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Flise- og Keramikfa
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Morten Korch, der står
yderst til højre med
det flotte overskæg.

Virksomheden, der lå i

Tåstrup ved Køben
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I 1950 kastede film
selskabet ASA sig ud i

så mange virkelig godefolkelige bøger! ” Det vil vare til are for Dem og Deres bib
liotek — og til gavn for låneren. ”

den første afen lang
række Morten Korch-

Oprør mod den gode smag

film.
Det blev til i alt 14 stk.

Her ses Poul Reichard,
Preben Lerdorff Rye og

Astrid Villaume i
“Vagabonderne på
Bakkegården” fra

1958.
Foto: Odense Bys

Museer
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Holdningen er langsomt vendt siden dengang, men først da Morten Korch
kom på museum og fik det blå stempel, har der været tale om en veritabel
Morten Korch bølge. Da jeg i 1996 skrev en kronik om Morten Korchs dag 
bøger fra før 1910, hvoraf det fremgik at han både var en forfører og en æg
teskabsbryder, kom den hundred år gamle nyhed om Morten Korchs utros
kab på forsiden af Berlingske Tidende, mens TV2 samme aften sendte et fyl
digt nyhedsindslag. Sønnen Morten A. Korch genudsender igen en Morten
Korchbog om året, og salget går strålende, fortæller han glad i interview efter
interview i landets blade og aviser. I januar 1998 har forlaget Høst og Søn op
købt rettighederne til romanerne af den nu 89-årige Morten A. Korch. Kort
før julen 1997 sendte TV2 et 50 minutter langt sammendrag af gamle Mor
ten Korchfilm, dagen efter sendtes “Flintesønnerne”til omkring en million se
ere. Men det er i virkeligheden kun fire år siden, den første Morten Korch-

film nogensinde blev vist på TV. Det var i julen 1993 da TV2 viste “Mosekongen”. Da seertallene nåede de magiske 2.000.000 med genudsendelsen et
par dage efter, vejrede alle danske TVstationer succes og lige siden har der
været vist gamle danske film på alle danske TVkanaler.
Men det absolutte højdepunkt i Morten Korch bølgen var, da Danmarks
største og mest anerkendte filminstruktør, Lars von Trier sidste år købte film
rettighederne til alle Morten Korchs romaner. Lars von Trier omtaler forfat
terskabet som en national litterære arv bestående af ægte sentimentalitet,
uforlignelig folkelig psykologi og en eminent basal dramaturgi.
Men hvori består Morten Korchs store gennemslagskraft her ved det ty
vende århundreds slutning? Hvorfor har vi netop nu brug for hans gammel
dags univers?
Folk bor ikke på landet mere og vi lever i informationstidsalderen. Men vi le
ver også i en tid hvor hver en hønseopdrætter er ond ved hønsene, og hvor
hver en grisefarmer tvinger griseungerne til at æde pencillin og hvor de alle
sammen ødelægger drikkevandet for os, mens de putter stråforkorter i vores
brødkorn, som end ikke grisene mere må fodres med. Da har vi måske brug
for at møde den Morten Korchske bonde, som altid er god imod sine dyr,
som dyrker sin jord uden pesticider og stråforkorter, og som elsker sin fami
lie, alt imens han med de bare næver skaber sin egen livsbane. Dertil kom
mer måske at der ligger et oprør og ulmer i den fornyede interesse for Mor
ten Korch. Et oprør mod den gode smag, mod danish design, mod opdra
gende TV og oplysende radio. Nye undersøgelser viser, at mange unge foret
rækker Kirsten Hüttemeiers skåneærmemad istedet for Tvkokkenes kob
bergryderetter. Abba har faet en renæssance sammen med John Mogensen og
snart bliver det Gustav Winklers tur.
Morten Korch besad sin helt egen magi, som kan sammenlignes med
Klokkeblomst tryllepulver i Walt Disneys “Peter Pan”. Når Morten Korch
dryssede sine historier ud på bogsiderne, kunne han få hundredtusinder til at
læse, eller til at gå i biografen for at se filmatiseringerne af hans univers. Det
er uden tvivl for at fa fingre i dette tryllepulver og drysse det over os endnu
en gang, at Lars von Trier har købt filmrettighederne til hans univers.
At Morten Korchmyten stadig lever, tror jeg skyldes, at dette århundredes
myter skabes af medierne og ikke af folket. Medierne er trofaste mod dette
selvskabte begreb, selv når det er blevet grundlagt for en menneskealder si
den.
Maria Rytter er cand. mag i historie og etnografi.
Iforåret 1999 udgiver Maria Rytter
Morten Korchs dagbøger på forlaget Høst og Søn.
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Fregatten

jfSMøens “
SKÆBNESVANGRE
REJSE TIL

Vestindien

ortidens Dragør var en søfartsby befolket af matroser, styr
mænd, skippere og lodser. I 1700-tallet havde disse søfolk
pligt til at gøre tjeneste i marinen, når orlogsskibene blev udrustet
til forskellige togter. Det gjaldt især matroserne, som fik en beske
den månedsgage, mens de var i tjenesten og halv gage i den tid,
hvor de ventede på at blive udkommanderet og derfor ikke måtte
tage hyre på handelsskibe. Til gengæld fik de visse rettigheder. De
blev fritaget for en del skatter, de måtte ernære sig ved et håndværk
eller ved sejlads og - hvad der ikke var uvæsentligt - deres koner fik
lov til at drive vævehåndværk.
Hver vinter var der indrulleringssession i Dragør. Her udpegede
man det mandskab, der var brug for til orlogsflådens kommende
togter, der som regel varede fra tidligt forår til et stykke hen på ef
teråret. Indkaldelsen til den årlige session foregik under gudstjene
sten ved en kundgørelse fra prædikestolen. Sådan var det også i året
1759.

F

60 mand indrulleres
En mystisk sygdom tog livet af 41

ud af 60 Dragør-matroser, som stod til søs
med fregatten “Møen” i foråret 1759.

Beretningen om den ulyksalige tur
giver også indblik i dagliglivet
om bord i et stort orlogsskib

Af Birte Hjorth

Søndag den 21. januar holdt pastor Røbel gudstjeneste i St.Magleby kirke. Dengang var der to præster ved kirken - en tysk-hollandsk
og en dansk præst. Røbel var den tyske, så på denne søndag blev der
sunget og prædiket på plattysk. Men kirken var alligevel fyldt med
folk, både fra St. Magleby - eller Hollænderbyen som den hed den
gang - og fra Dragør, for man gik i kirke hver søndag, uanset hvil
ket sprog der blev prædiket på.
Efter prædiken havde Røbel som sædvanlig forskellige meddelel
ser til menigheden, og heraf var der en, der havde væsentlig betyd
ning for folkene fra Dragør. Røbel læste op af et dokument, der bar
amtmandens segl:
„Det bliver hermed bekendtgjort, at søindrulleringen tager sin be
gyndelse pa Dragør mandagen d. 5. februar førstkommende om for
middagen kl.9 slet. Thi bliver hermed alle vedkommende befalede til
bemeldte tid og sted at indfinde sigfor sessionen, da der til dem, som i
hovedrullen ere indførte bliver udbetalt deres dusørpenge for afvigte ar
1758. Skulle nogen afde indrullerede udeblive uden lovlig årsag og ej
møde, må de vente sig efter sessionens godtbefindende at blive mulkterede. De som agter at ernatre sig afsøfarten og ej endnu ere indrullere
de, haver sig også til den tid at indfinde for at indrulleres. “
Pastor Røbeis meddelelse har givet stof til snak og diskussioner
på den 2 km lange vej hjem til Dragør efter gudstjenesten. En og
anden har nok skumlet over, at man for at få sine surt tjente penge,
som man havde puklet for hele sidste sommer, skulle møde op til
sessionen med fare for at blive taget igen. Men det var jo ulovligt at
udeblive. Glæden over at få sine penge har blandet sig med mis
stemningen over muligheden for at skulle af sted igen og være væk
i mange måneder fra kone og børn. Vinteren havde jo endnu været
mild, så måske skulle togterne starte tidligt i år. Og hvor mon de
skulle gå hen, og hvor mange mon der skulle indkaldes? Der har
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været nok at diskutere mand og mand imellem på turen hjem ad
kirkevejen.
I dette forår 1759 udrustede marinen en række af sine store or
logsskibe, som skulle konvojere de af vore handelsskibe, der måtte
ønske det. Fyen og Grønland skulle sejle til Middelhavet, og fregat
ten Møen skulle gå til Vestindien og tilbage igen. Det var planen, at
de tre skibe skulle følges ad den første del af ruten.
Fra Dragør blev der ved sessionen 5. februar 1759 udkomman
deret 127 matroser. Herafkom 60 om bord på Møen, 50 på Fyen
og 2 på Grønland, mens 15 kom om bord på andre af flådens ski
be. Alle de Dragør-matroser, der blev udkommanderet på orlogs
skibene Fyen og Grønland, kom friske og raske hjem igen den 30.
oktober. Sådan gik det ikke folkene fra Møen.

“Møen” gøres klar
Lørdag den 7. april lagde den 128 fod lange og 35 fod brede Møen
ud fra flådens leje. Det var et forholdsvis nyt skib, som var søsat i
1753. Den første dag sejlede Møen dog ikke længere end til Ka
stelspynten, hvor der blev kastet anker for at tage endnu 72 indrul
lerede matroser om bord. Det var folk fra Slesvig og Holsten, som
var udkommanderet på samme måde som matroserne fra Dragør.
Udover de indrullerede var der matroser fra divisionerne, d.v.s. fra
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Fregatten Møen var

søsat i oktober 1753
og - i tidens stil - ud

styret med flotte orna

menter.

Skibstegninger i

Rigsarkivet

“Holmens faste stok” foruden diverse befalingsmænd. Der har for
modentlig været omkring 250 mand om bord, da fregatten lagde
ud.
Blandt så mange mennesker vil der vel altid være nogle, der er
syge. Dette gjaldt også her. Den 9. april blev en matros, en kvarter
mester samt overstyrmanden bragt i land på grund af sygdom.
17. april var man dog nået så vidt, at skibet kunne gå ud af hav
nen og lægge sig uden for Trekroner. Her lå man så den følgende
uge, formodentlig for at vente på Grønland og Fyen, mens nogle syge
matroser byttede plads med raske, der havde været under behand
ling i land.
En dag, mens man lå her, kom Dragør-skipperen Jan Pietersen
Palm sejlende forbi. Han havde sin 18-årige dattersøn om bord på
Møen, og han har vel lige villet vinke til knægten, inden denne skul
le ud på sin formodentlig første langfart. Men da Palm navigerede
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agten om fregatten, var han så uheldig at beskadige skibets store
flag, så der måtte rekvireres et nyt, inden man kunne lette.
Endelig - den 26. april - kunne de tre orlogsskibe sejle op igen
nem Sundet. 1. maj gik de ind til Flekkerø i Norge. Her fik de hver
en del norske soldater af det vesterlandske regiment om bord. For
modentlig kom der 50 nye soldater på Møen, så der nu var omkring
300 mand om bord. 11. maj stak man atter ud med kurs mod
Nordsøen.

Vådt brød og ølmangel
Livet om bord gik sin vante gang. Matroserne arbejdede med sejle
ne, soldaterne ekserserede med kanoner og geværer og ind imellem
var folkene beskæftiget med almindelig rengøring: spuling og svabring samt med at lave platting og sejsing (forskelligt tovværksar
bejde). Den daglige ration af våde varer var 1 pot øl og 1/32 pot
brændevin pr. mand. I begyndelsen af juli slap øllet imidlertid op
og dagsrationen lød nu på 1 pot vand og 1/16 pot brændevin. (1
pot = ca. 1 liter)
Men af og til var der dog noget, der brød den daglige rytme, dog
ikke altid på behagelig vis. Den 13. juni, hvor fregatten var nået ned
i “Spanske Søen” og man ugen før havde sluppet følgeskabet med
Fyen og Grønland, afslørede et heftigt regnskyl en lækage i styrbords
side over brødkammeret. 9 lispund brød - d.v.s. ca. 70 kg - var vådt
og blev erklæret uspiseligt.
En dag blev en skibsdreng anklaget for tyveri. Han blev straks sat
i “bøjen”. Bøjestraffen var en militær straffeform, hvor den pågæl
dende blev fastgjort til et punkt i dækket med en bøjle spændt om
det ene eller begge ben. Her sad eller lå han så fastspændt i tre dage
på vand og brød, men kom dog ud en tur på dækket hver dag for
at blive bundet til masten og få tamp - TI slag hver gang. Discipli
nen var overordentlig streng i flådens skibe, og denne dreng var
ikke den eneste, der måtte udstå et sådant ophold med 3x27 slag.
Det gik også ud over de laverestående befalingsmænd såsom kvar
termestre o.l., der for forsømmelser i deres arbejde fik samme af
straffelse.
Men hverdagsrytmen skulle ret hurtigt blive forstyrret af endnu
mere uhyggelige ting. 16. maj kl. 8.45 døde “matros af Dragørs
hvervning” Knud Jensen Præst, 30 år og ugift. Kl. 9.30 blev flaget
hejst på halv stang og den døde kastet over bord. Det var det første
dødsfald på denne rejse, men det blev ikke det sidste. Frem til den
3. juli døde i alt seks matroser - den ene dog ved at falde over bord
og drukne.
5. juli blev der holdt mønstring over skibsmandskabet, hvor man
konstaterede, at fem var syge og tretten var døde til dato - her
iblandt skibskokken. Allerede seks dage senere var endnu ni mand
døde, hvilket vidner om, at forløbet af denne livstruende sygdom
må have været på ganske få dage. Imellem disse ni var Dragør-matroserne Niels Pedersen Magleby og Peder Andersen Rønne.
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Maleri afEckersberg,
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Kun præsten kom i kirkebogen
14. juli var fregatten Møen fremme ved bestemmelsesstedet og an
krede op ud for St. Thomas havn. Det daglige antal døde var nu
oppe på tre-fire mand. Fra den dag blev de døde ikke mere kastet
over bord, men sejlet i land for at blive begravet. Skibstømmer
manden fik travlt med at fremstille kister. Til en ligkiste gik der otte
granbrædder, 30 stk. firetommers søm og 20 stk. tretommers søm,
alt sammen til en værdi af 63 skilling, som blev trukket fra den af
dødes hyre og opført i gagebogen, der ellers oplyser om de almin
delige småfornødenheder, som folkene har købt om bord - Det
kunne 6c være 1 par sko til 1 rdl., 1 par strømper til 16 ski., 1 bøn
nebog til 9 ski. eller tobak, som kostede 11 ski. pundet.
Dagen efter ankomsten til St. Thomas blev 23 syge bragt i land
til hospitalet. I de knapt to måneder, fregatten lå her, blev der bragt
omkring 100 syge i land samt 23 døde, heraf seks mand fra Dragør,
som altså alle blev begravet på øen.
Blandt dem, der døde på St. Thomas, var også skibets præst. Han
var den eneste af de 23 døde, der fik den ære at blive indført i den
lokale kirkebog. Her står han under begravede 1759: “20. Juli døde
Skibspræsten Hr. Møller på Convoy Skibet Møen kaldet og blev begra
ven samme Dag om Aftenen Kl. 7 i den nye opbygte Lutheranske Kir
ke”. De 22 andre søfolks navne blev åbenbart ikke fundet værdige
til at blive indskrevet her.
De fleste syge, der kom i land på hospitalet, blev dog helbredt og
kom efterhånden “friske” tilbage til skibet. Da man i begyndelsen af
september var klar til at påbegynde hjemturen, kom 18 endnu ikke
helt raske søfolk tilbage fra hospitalet, og 8. september lettede man
så fra St. Thomas. En del spanske handelsskibe, der havde haft
ærinde til de vestindiske øer den sommer, ønskede nu at sejle med
i konvoj til Danmark under fregattens beskyttelse. På afrejsedagen
blev der slagtet nogle far om bord “tilforfriskningfor mandskabet”.

Den sørgelige hjemrejse
Efter to dages sejlads fra St. Thomas begyndte dødsfaldene igen.
Den første, som bukkede under for den sygdom, som fregatten
Møen var hærget af, var en af de norske soldater. 23. september
døde ski bets chef, kaptajn Emanuel Meyer, samtidig med en ma
tros fra Fehmarn. Tømmermanden gik straks i gang med at lave en
kiste, dog kun til kaptajnen. Matrosen blev hurtigt kastet over
bord, men dagen efter gik flag, gøs og vimpel på halv stang og kap
tajnen sattes over bord med honnør, kanonskud og vagt i gevær.
Soldaterne skød tre salver og der blev saluteret fra nogle af konvoj
skibene.
Indtil fregatten den 18. november nåede frem til Egersund i Nor
ge, d.v.s efter 71 dages sejlads fra Vestindien, havde man mistet 74
mand og heraf var de 18 fra Dragør.
Det ser ud som om Møen har haft ni handelsskibe med sig i kon
voj fra Vestindien. Heraf forlod de fem af skibene konvojen, hvil-
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Havnen på St. Thomas
ca. 1861. Da “Møen”

anløb stedet ca. 100 år
før, var noget af det

ket ikke var tilladt. Til gengæld måtte Møen i nærheden af Shet
landsøerne, på grund af de ulykkelige omstændigheder, forlade de
fire resterende skibe. De mange døde og syge tvang Møen til hur
tigst mulig at søge nødhavn.
Det blev Egersund - en lille norsk havneby et stykke syd for Sta
vanger.

første som blev gjort,
at bringe 23 syge be

I nødhavn

sætningsmedlemmer i

land. Mens fregatten

var på øen blev i alt
100 af mandsakbet

bragt syge fra borde.

Da Møen 18. november ankom til Egersund, var skibets mandskab
i en så ynkelig forfatning, at man måtte bede om hjælp fra land.
Der kom straks en del folk om bord fra byen, og de hjalp med at fa
fastgjort sejlene og sat chalupperne ud. Næste dag kom 23 mand fra
byen om bord for at deltage i arbejdet, og tømmermanden lavede
kister til de døde, som blev bragt i land og begravet. Det var fire
mand, hvoraf de to var fra Dragør - Anders Pedersen Klocker på 44
år og Anders Svendsen Toreko, hvis kone døde fra to små piger net
op som Anders rejste hjemmefra i foråret. Næste dag kom yderli
gere tretten arbejdsfolk fra byen om bord og samtidig blev 97 syge
søfolk sejlet i land.
Arbejdet om bord drejede sig herefter om at gøre klart skib. Der
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blev gjort rent, og provianten blev efterset. Fordærvede brød og ær
ter blev kastet over bord. Nye forsyninger blev hentet i land - i
første omgang vand og øl. Med mellemrum blev syge folk sejlet i
land. Dødsfrekvensen var her i slutningen af november og begyn
delsen af december oppe på to til fire mand pr. dag, så tømmer
manden havde rigeligt at bestille med at lave kister.
Et par dage efter ankomsten til Egersund skrev kaptajnløjtnant
Andreas Lous hjem til Admiralitetet i København. Det var ham,
der var den ansvarlige chef på fregatten - en post han havde over
taget 23. september, da kaptajn Emanuel Meyer afgik ved døden.
Det blev en meget lang rapport, om alt hvad der var passeret på tog
tet til Vestindien, både på ud- og hjemrejsen - om skibets egen sejl
ads, om de i konvojen ledsagende koffardiskibe og ikke mindst om
den ulykkelige afgang i mandskabet på grund af sygdom og døds
fald. Af de norske soldater var der kun otte matroser i live samt en
løjtnant. Lous vedlagde en liste over alle de døde.

Overvintring

Mens “Møen” lå i
nødhavn sank moralen
og ledelsen fik discipli

nære problemer. Flere

af mandskabet blev sat

i “bøjen”, bl.a. for op

sætsighed mod office
rerne.

Det tog godt to uger, før Lous ' brev nåede frem i København. Ad
miralitetet svarede straks og tilkendegav, at man var forfærdet over
det “vanheld”, der havde ramt fregatten, men roste tillige Lous for
hans store omhu for skib og mandskab under så vanskelige om
stændigheder. Han fik forskellige ordrer, om hvorledes han skulle
forholde sig - bl.a. hjemsende de norske soldater. Da denne ordre
omkring nytår nåede frem til Lous, var endnu fire norske soldater
døde. Deres afmarch fra skibet - fire mand plus løjtnanten - må
have været et sørgeligt syn i forhold til, da den 50 mand store de
ling gik om bord et halvt år tidligere. Det var en reduktion på 90%.
Det ser ud, som om Lous fik disciplinære problemer med en del
af underofficererne på Møen, mens skibet lå i Egersund. Arkelimesteren - det var ham der havde det øverste ansvar for alt krudtet om
bord - kom i bøjen for modsigelse mod officererne. Ellers var det
opsætsighed og forsømmelser samt at blive for længe i land, der var
årsag til, at kvartermester, bådsmand, bådsmandsmath og konstabel fik samme tur, den
ene efter den anden. Bådsmandsmathen blev
geværer i en time om dagen i to dage. Det var
som om disse forhold tog til efter jul, hvor
håbet om snart at komme hjem til Danmark
var bristet.
Omkring nytår har Lous så faet svar fra Ad
miralitetet, om hvorledes han skulle forholde
sig. 3. januar, efter at de norske soldater var
blevet hjemsendt, “gik bådsmanden medfolket
i værk med at takle skibet af”, d.v.s. at man nu
var indstillet på at overvintre i Egersund.
Tømmermanden var stadig beskæftiget
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med at lave kister, selvom han ikke havde helt så travlt mere. I løbet
af december døde der 25 mand af Møens besætning, og i januar
fulgte yderligere fem mand efter. Den sidste - og den eneste der
døde i februar - var Niels Jensen Villig fra Dragør. Han var nygift,
da han tog hjemmefra for et år siden, og han var nr. 51 i rækken af
døde i Egersund.
Men sygdommen var dog ikke overstået, den var nu blot ikke
værre, end at den kunne kureres. Af og til måtte en og anden i land
på grund af sygdom. Fra 6. januar lå isen så fast om skibet, at de
syge selv kunne gå i land. Det gjorde f. eks. Dragør-matroserne
Hans Larsen Tækker, Pieter Cornelisen Asmus og Niels Svendsen,
men de kom sig da alle tre og levede mange år derefter.
Den kedsommelige vinter gik sin gang. Et par skibsforlis i nærhe
den gav lidt adspredelse og fra det ene skib bjergede man 13 tdr.
stenkul, der, efter at være lagt til tørre på land, vel har kunnet give
lidt varme.

Udsigt over Dragør
havn, set fra “Gamle

Kro”.
Maleri af
C. W. Eckersberg
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Endelig hjemad
Men der kom atter forår i luften. 20. marts gik folkene i gang med
at takle skibet, og en uge efter ankom hukkerten Læsø, et af mari
nens mindre fartøjer, med friske forsyninger fra København. Den
var længe ventet. Læsø medbragte 99 mand til supplement af Møens
besætning. Desuden kom den med forsyninger af øl, blødt brød,
fersk kød, kul og brænde. Nu kom der liv i foretagendet, tre dage
senere var man så vidt, at lodsen kom om bord, og man begyndte
at varpe fregatten ud af havnen for at kaste anker på reden. Dagen
efter kom barkassen ud “med alle vore syge folk, så og medicinkisten”.
Møen var nu klar til at styre mod København.
4. april kom der lods om bord fra Gilleleje og 5. april om efter
middagen var Christianshavns kirke i sigte. 6. april kastede Møen
anker på Københavns red og barkassen sejlede derefter ind til Søkvæsthuset med 18 mand, der var syge. I løbet af de næste par dage
blev det store skib langsomt varpet ind i havnen, og imens blev det
taklet af. 10. april kl.2 blev al ild og lys om bord slukket, hvorpå arkelimesteren gik i gang med at bringe krudtet fra borde over i en
barkasse, der straks sejlede i land med det farlige gods. Andre brag
te efterhånden alle sejl og takkelager i land, og 13. april kl.2 om ef
termiddagen passerede Møen gennem bommen til flådens leje. En
lang og sørgelig rejse var til ende. En rejse, der havde kostet henved
200 døde - heraf var de 41 fra Dragør.
Hvilken sygdom, der har ombragt alle disse søfolk, har det imid
lertid ikke været muligt at klarlægge. Det eneste, der er bevaret fra
Møen, er skibsjournalen. Her imellem oplysninger om pejlinger,
sejlenes placering og andre daglige gøremål har skriveren kort no
teret de mange dødsfald, men aldrig et ord om, hvad folk fejlede el
ler antydning af denne sygdoms symptomer.

Familierne derhjemme
Det har ikke været muligt at finde nogen form for tilkendegivelser
om det store tab, der ramte Dragør - hverken fra lokal side eller på
et overordnet administrativt plan. Så man spørger uvilkårligt sig
selv, hvorledes de pårørende mon er blevet underrettet. Har der
været en eller anden øvrighedsperson ude i Dragør for at meddele
om de mange dødsfald, eller har familierne først faet det at vide i
april 1760, hvor de 19 Dragør-matroser, der stod turen med fre
gatten Møen igennem, er kommet hjem. Det var omkring 40 fam
iler, der blev ramt direkte - og flere indirekte. 19 hustruer blev en
ker og 29 børn blev faderløse. Mange forældre mistede en ung søn.
Enken Karen Knudsdatter i Nørregade mistede hele to sønner,
Knud og Pieter.
Men i løbet af det følgende år giftede 14 af de 19 enker sig igen.
Livet skulle jo gå videre.

Utrykte kilder:
RA: Søetaten
Skibsjournaler, nr.502 Journal for
frg. “Møen” 1759.
Søindrulleringen, Gagebog, Sjæl
lands distrikt, 1759.
Admiralitetet,
Generalkopibog
1759-60 (Adm.272).
Admiralitetet, Registre over indk.
sager 1747-64 (Adm.500).
Søkrigskancelliet, Kgl. resol. og
eksp. 1759-60 (Sk. 177).
LAK: Københavns amts arkiv, bre
ve fra diverse embedsmænd 1759.

Litteratur:
H.G.Garde: Efterretninger om den
danske og norske Søemagt. 3.bd.
1833.

48

NÆSTE
NUMMER:
Til næste år løber projekt

„Middelalder '99“ af stabelen!
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Der var engang en orden .
M ATHILDEORDENEN
Af Nils G. Bartholdy

hristian 7.s fødselsdag den 29. januar 1771 blev som led
i markeringen af Struensees kabinetsstyre fejret som
“kongens anden tronbestigelse”. Havde hans farmor, dronning
Sofie Magdalene, levet, ville hun på denne dag have hædret no
gen med sin orden De ÏUnion parfaite. I stedet uddelte den re
gerende dronning, Caroline Mathilde, sin nyindstiftede Mathildeorden til Johann Friedrich Struensee, der øvede en
afgørende indflydelse på den sindssyge konge og
var dronningens elsker, og til 11 andre, der
bortset fra kongen, enkedronning Juliane
Marie, arveprins Frederik og dronnin
gens tidligere overhofmesterinde Lou
ise Piessen tilhørte den aktuelle in
derkreds omkring Caroline Ma
thilde og Struensee: opportuni
sten grev Schack Carl RantzauAscheberg, skrivebordsgeneralen
Peter Elias Gæhler og dennes hu
stru, baronesse Caroline Schim
melmann gift med finansman
den Heinrich Carl Schimmel
mann, grevinde Amalie Sophie
Holstein gift med den kommende
overpræsident i København U. A.
Holstein og grevindens elsker for
lystelseschefen Enevold Brandt.
Ordenstegnet var et M i en kronet
oval, der var omgivet af en spinkel løv
krans, det hele brillanteret. Damerne bar det
på brystet og herrerne om halsen i et rosenrødt
bånd med sølvstriber. Der er ikke bevaret noget originalt or
denstegn, men det kan ses på portrætter og i ordenens statut
ter, som er trykt med karminrød farve svarende til ordensbån
dets kulør. Af den franske tekst i yndefulde rammer med blom
sterfestoner fremgår det bl.a., at hvis den, der modtager orde
nen, har De ÏUnion parfaite, skal denne afleveres til dronnin
gen. Meningen med Mathildeordenen var, at den skulle for
trænge den gamle enkedronnings orden.
Efter hofrevolutionen i 1772 kom der pikante detaljer frem
om Caroline Mathildes orden. Ideen til den opstod, da hoffet
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opholdt sig i Holsten i sommeren 1770. For at finansiere frem
stillingen af ordenstegn lod dronningen et kostbart brystsmyk
ke med over 1000 diamanter sælge, som hun havde faet af So
fie Magdalene, da forholdet mellem dem endnu var tåleligt.
Struensee og Brandt, der spillede en aktiv rolle i ordenens til
blivelse, fik en postkontrollør i Hamborg til at formidle salget.
Han fik smykket udleveret af Struensee under så fordæk
te former, at han blev mistænksom. Struensee og
Brandt forsikrede ham om, at salget skete
med kongens vidende, men pålagde ham
at realisere smykket så diskret som mu
ligt. Ordenstegnene skulle fremstilles
af en hamborgsk juveler, Peter Joa
chim Hacke. Brystsmykket blev
dog ikke solgt til denne, men til
to andre juvelerer i Hamborg.
Postkontrolløren foregav, at det
var sat til salg af en polsk familie
på grund af de dårlige tider. Det
bidrog næppe til at hæve prisen,
der endte med at blive under en
fjerdedel af smykkets værdi. Det
te misforhold og afhændelsen
som sådan indgik i anklagerne
mod Struensee.
Struensees Mathildeorden blev ud
leveret til Juliane Marie, og hun beslag
lagde hele restbeholdningen af ordenstegn.
Hun tænkte ikke på selv at uddele ordenen,
men hun kunne bruge diamanterne. Også Caroline Mathildes eget ordenstegn endte hos enkedronningen.
På Kronborg fik den styrtede dronning efter Struensees hen
rettelse sine smykker tilbudt. Hun vragede sit eksemplar af De
ÏUnion parfaite, og hun returnerede også sin egen orden. For
stifterinden var den så nært forbundet med den mand, hun
havde mistet, at der ikke længere var nogen mening i at bære
den. Kun det rosenrøde bånd beholdt Caroline Mathilde som
minde.
Nils G. Bartholdy er arkivar
i Rigsarkivet

