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I N D L E D N I N G
Nyboder - marinens gule by ved østerport i den
nordøstlige del af København - er et velkendt miljø for de fleste danskere, skildret i skuespil,
romaner og viser.
Igennem 350 år har bydelen rummet boliger for
det fast ansatte mandskab ved orlogsflåde og orlogsværft: "Holmens faste stok". Nyboder og "d e n
faste stok" er gennem århundreder blevet nationale
symboler i dansk bevidsthed, symboler på linje med
søhelte som Niels Juel og Tordenskjold og med konger som Christian IV, Nyboders grundlægger.
Den foreliggende skildring af dagligdagen i Nyboder fra slutningen af forrige århundrede frem
til nut iden føjer sig således til de mange beskrivelser af livet i Nyboder, som bydelen gennem århundreder har i n s p i r e r e t til.
En af de grundigste og mest udførlige skildringer
er den 100-år gamle "Nyboder og dets beboere, især
i ældre tid" forfattet af marinehistorikeren H. D.
Lind i 1882. Bogen omhandler bydelens
grundlæggelse og administrative forhold samt beboernes levevilkår indenfor en t idsramme af ca . 200 år. Det
er primært forholdene i 1700- og 1800-årene som
skildres.
Linds bog har været en rig k ilde at øse af for
mange forfattere . Senere historiske skildringer
fra Nyboder bygger alle næsten udelukkende på oplysninger hos Lind, som f .eks. Alstrup og Christensen: "Nyboderfolket" fra 1932 og Mogens Lebechs
"Nyboder i opgang og nedgang" fra 1962.
Igennem ethundrede år har Linds forskning i Nybodermiljøet udgjort den eneste videnskabelige
fremstilling af livet i bydelen.
I 1983 udkom imidlertid en ny Nyboderskildring
af historikeren Jørgen H. Barfod: Christian IV's
Nyboder.
Det er 1600-årenes Nyboder som her - for første
gang - gøres til genstand for en grundig historisk
beskrivelse. Den
udfylder et hul i vor viden om
forholdene i bebyggelsens første sekel.
Men er Nyboders histor ie så ikke tilstrækkeligt
belyst? Behøver vi endnu en Nyboder-skildring?
Hvad findes der tilbage at skrive om?
Først og fremmest savner de s idste 100 år af bydelens historie sin skildring. Det er et sekel,
hvor mange væsentlige forhold forandredes i beboernes levevilkår, dels som resultat af ændringer i
samfundet "udenfor", dels som resultat af ændringer i arbejdsforholdene på Holmen og ombord på
skibene, hvor ny teknologi gradvist fremtvang nye
arbejds- og ansættelsesforhold, mens "gamle" erhvervsgrupper forsvandt.
Denne bog vil desuden anlægge en lidt anden
synsvinkel på materialet end Barfods henholdsvis
Linds skildringer. Hvor de to nævnte forfattere

begge er marinehistor1kere trænet i at tolke de
skrevne kilder, er denne bogs forfatter etnolog og
dermed uddannet inden for en videnskab , der i lige
så høj grad anvender mundtlige kilder, d.v.s.
folks egne beretninger om deres liv, som materiale
til en videnskabelig bearbejdelse. For etnologen
er hele den observerede virkelighed: skriftlige og
mundtlige beretninger i kombination med forskerens
egne observationer og oplevelser i det studerede
miljø kilder af
lige
stor værdi.
Etnologen
fokuserer desuden i sin analyse snarere på at
skildre og tolke den kulturelle virkelighed end at
fastslå eksakte begivenheder og hændelser.
Det er således "Nybo'rkulturen " og dens synlige
manifestationer, som er emnet for den foreliggende
skildring, snarere end en fortælling om konkrete
begivenheder. Bogen sigter mod at beskrive og analysere beboernes livsform, og variationer i
denne livsform med henblik på beboernes placering
i tid og social struktur. Lever man forskelligt
hos officeren henholdsvis bådsmanden. Og på hvilke
punkter adskiller sig den ene livsform fra den
anden? Har man "altid" levet således, eller er der
store tidsbetingede variationer i livsmønstret?
Livsformen forstås som den måde ,hvorpå en
fami lie eller husstand strukturerer sin hverdag
set i relation til de vilkår, den er underlagt
"udefra",
i
dette
tilfælde
statsmagtens
organisering af tjeneste- og boligforhold. Der
tilstræbes med andre ord en skildring og en
analyse af en totallivssammenhæng: kulturen,
forstået som den måde individet lever på, de
normer og forestillinger det strukturerer sin
hverdag i overensstemmelse med, de vilkår, det er
underlagt.
For at kunne fange samspillet mellem de enkelte
faktorer i livsmønstret må kulturen anskues ud fra
en basal enhed: familien, husstanden, som den
reproduktionsenhed, hvori den kulturelle prægning
af i nd i v i d e t finder sted. Hovedvægten i bogen
ligger derfor i skildringen af en række familiers
hverdagsliv i perioden ca. 1850 til nutiden. Disse
fam i liers hverdag er skildret med udgangspunkt i
erindringer fortalt eller nedskrevet af en eller
flere familiemedlemmer. Skildringerne er for hovedpartens vedkommende suppleret med oplysninger
indhentet gennem samtaler med de pågældende personer og gennem forfatterens samvær med disse og
andre familier i Nyboder.
Da Orlogsmuseet i apr il 1979 igangsatte en større
indsamling
af
fotografier
og
erindringer
om
Nybodermiljøet, var det
som så ofte før i
museumssammenmhæng - primært ønsket om at "bevare"
det "gamle" Nyboder for en efterverden, som var
det oprindelige motiv til indsamlingen. Projektet
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Undersøgelsen har primært koncentreret s~g om at sk~ ldre
række familiers hverdagsliv fra ca. 1850 t~l nutiden .

fik støtte fra Statens humanistiske Forskningsråd,
en støtte, der kom til at strække sig over en
periode af mere end 3 år.
Støtten til projektet blev givet på grundlag af
en projektformulering, der ikke kun argumenterede
for behovet a f en dokumentation for eftertiden,
men tillige understregede det nødvendige i at
tolke det indsamlede kildemateriale i relation til
den sociale struktur, som prægede - og præger orlogsflåden .
At den mil i tært betingede hierarkisk e struktur i
flåden måtte præge også livet i Nyboder-hjemmene

r o t o q r e t s e t: her

lejlJghed

J

at flJcb~deren og hans hustru
Suensonsgade stammer fca o . 1910 .

J

en

-enke l t-

var udgangspunktet for bearbejdelsen af materialet. på hvilke punkter dette præg ville være
mest afgørende, blev det projektets formål at
analysere
frem.
Hovedparten
af
analysen
har
bestået i e n kortlægning af de interne sociale relationer i bydelen, en kortlægning der nødvendigg jorde en kombination af den synkrone - samtidige - skildring af familiernes liv og hverdag
med en d i.ak r on - historisk analyse af relationernes fremvæskt som en historisk proces. Den
historiske analyse har koncentreret sig om to as pe k te r : dels Nyboders fremvækst som en total
ramme om beboernes familieliv, hvorved ikke alene
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i Ny b o der er bogens h o v e d e mne . men opl ys nJ ng er n e om
livet i o c l o g s f lJd e n e r medtaget i de n udstr~kni ng de t h a r
været n~dvendj9t to r at f o r k l a r e focud5~tnjngerne f o r Nyboae r i tv ec ,

Her

de tjenestegø r end e mænd, men t illige hu s t ru e r og
børn i nd d r a g e s i orlogssamfundet. dels arbejd!>l ivets
soc ial e
organisation
beti nget
af
det
militære h ierarki og af militærets funktion i
samfundet . Denne sidste del af analysen har især
koncentreret sig om at afdække principperne bag
den militære organisation: hvad er et
hierarki,
af hvilke relationer er det opbygget. og hvilke
kr iterier l igger bagom rangforskel lene i dette
system? Kan i nd i v i d e t avance re fr a lav ti l høj
rang og i så fald efter hvilke kriterier?

Undersøgelsen har derimod i kke beskæftiget s ig
med at afdække den under ligge nde struktur i de n
mi litære organisat ion. d.v.s. hvorledes de eks is terende relationer mennesker i me l l e m har ud v i k l e t
sig under de organisatoriske vilkår. Det kammeratskab og det sammenhold på tværs af systemets
vertikalt baserede organisation. som uden tvivl
udviklede sig om bord eller i værkstederne på
l a nd jorden. er derfor ikke dokumenteret i forelig g e nd e undersøgelser. idet beskrivelsen heraf
vi l le k r æve et nyt forskn ingsprojek t . Livet i

Liv et

et

fotografi

f

Cd

~nsp ek tJ o n ss Jc j b e t

- Ingolt-

fCiJ

t o gt et

1895-96 .
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BODER
dagligliv i vort århundrede

ORLOGSMUSEET starter nu en kampagne for
at få indsamlet erindringer, fotografier og
dagbøger, som kan fortælle om hverdagen i
Nyboder i vor tid.
Indsamlingsarbejdet foregår i samarbejde
med DAGCENTRETS HØJSKOLE,
Fredericiagade 84, hvor der dette efterår
arrangeres studiegrupper for alle, der vil
medvirke til at skrive Nyboders historie.
Mød op til et orienterende møde torsdag den 6.
sept. kl. 19.30 i Fredericiagade 84, eller
rekvirer Dagcentrets program for efteråret.

Yderligere information:
ORLOGSMUSEET
tlf. (01) 54 63 63
DAGCENTRETS
HØJSKOLE
tlf. (01) 11 37 92

11

Nyboder er bogens hovedemne, og derfor er livet i
Orlogsflåden og på Orlogsværftet kun medtaget i
den udstrækning, det har været nødvendigt for at
forklare forudsætningerne for Nyboder-livet.
Det var opr indeligt tanken at afgrænse studiet af
bydelen til perioden 1880-1980 for at dække det
tidsrum, som H. D. Linds bog i kk e omhandler.
Derfor blev folketællingsmaterialet udskrevet for
årene 1880-1960. Under arbejdets gang blev det imidlertid klart, at denne tidsramme måtte skubbes
længere bagud. For at give et indtryk af Nyboders
"totalitet" måtte materiale som f.eks. erindringer
om skolegangen i søetatens skoler inddrages i
skildringen, skønt skolevæsenet ophørte før 1880.
De gamle marines lægters historie strækker sig ligeledes bagud i tid, for
nogles vedkommende ti l
begyndelsen af 1700-årene.
Tyngdepunktet i fremstillingen er dog skildringen af en række familiers hverdagsliv fra omkring
århundredesk iftet frem til nutiden. Også her blev
det imidlert id nødvendigt at inddrage erindringsmateriale fra tidligere decennier for at sætte
erindringerne i relief.
Oplysningerne om forholdene før 1880- såvel i
Nyboder som i flåden - bygger imid lertid næsten
udelukkende på allerede publiceret materiale.
Undtagelser er de slægtsbøger og -tavler, som udlåntes af en række familier samt et manuskript om
søetatens skoler, som venligt udlåntes af Nyboders
Boghandel.

Indsamlingsmetode

I forbindelse med indsamlingen af erindringsmateriale til belysning af dagliglivet var det fra
Orlogsmuseets side tillige et ønske samtidigt at
afprøve nye indsamlingsmetoder, inspireret af folkeforskningsprojekter igangsat ved en række svenske og danske museer. Denne form for indsamling
indebærer en aktivisering over en bred front af de
personer, hvis hverdag ønskes beskrevet og dokumenteret. Indsamlingen foregår i form af studiekredsarbejde, hvor deltagerne selv får sat deres
erindringer ind i en sammenhæng og måske derved
også ind i et større perspektiv.
Denne form for indsamlingskampagne kræver dels
en grundig information i presse og radio om det
arbejde, som skal igangsættes, dels nogle centralt
beliggende mødelokaler . Informationen om projektet
formidledes i dette tilfælde gennem en kampagneplakat, en udstilling i Københavns Kommunes Hovedbiblioteks lokaler på Kultorvet, gentagne omtaler
i de større københavnske dagblade, art ikler i lokalbladene og udsendelser i lokalradioen samt omtale i Søværnets interne personaleblade.

St udJeJecedsmød ern e a f holdte s l
gang om
s t i l l e t t l I r J d l g hed af Dag cen tre t Indre

Her udveksle de s
st u d e r e d e

mAneden

eCl n d cl n ger om bar ndo mmen

hlnandens

foto gcaf l e c ,

breve .

i

loka ler

B~ .

i

Nyb oder og man

dagbøg er eller andre

mln d e r tea Nyboder .

Mødelokalet fremskaffedes gennem et nært samarbejde med Dagcentret Indre By. Møderne i Dagcentrets lokaler kunne samle fra 10 til 30 deltagere ,
og her organiseredes og koordineredes indsamlings arbe jdet . Møderne blev indspi ilet på bånd og bemærkninger herfra har været et godt korrektiv til
nedskrevne erindringer og interviews. Samværet nuværende og tidligere Nyboderbeboere imellem betød,
at erindringer og iagttagelser om dagliglivets
trivialiteter
diskuteredes
og
kommenteredes .
Fænomener som korporlig afstraffelse,
klasseforskelle og andre negative sider ved miljøet blev
omtalt her,
hvor de ved interviews og i
de
nedskrevne erindringer kunne forbigås eller for nægtes.
Studiekreds-møderne bragte projektlederen tæt
ind på livet af mange af deltagerne, og ved
efterfølgende besøg i hjemmet, hvor supplerende
oplysninger indsamledes gennem interviews og samtaler, var "isen" brudt, således at man følte sig
mere som "ven af huset" end Orlogsmuseets repræsentant og "fremmed" forsker.
Et par af deltagerne bidrog til projektet ved at
gå aktivt ind i selve indsamlingsarbejdet. Med deres hjælp fik museet gennemfotograferet ialt 40
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z n t e r v r ew . Poula sø rene en l HJertensfcydsgade
kampagnens flIttIgste deltagere: Ilse Olsen .

Et

fortæller

Nyboderhjem , som de var indrettet i 19Ao. Alle ty per af lejligheder besøgtes, ligesom alle beboergrupper: officerer som konstabler, pensionister
som unge småbørnsfamilier. Det totografiske mate riale suppleredes siden med oplysninger om de pågældende familier i form af kortere ell er længere
interviews.
Sideløbende med dette indsamlingsarbejde interviewedes en række personer, som ønskede at bidrage
med erindringer om Nyboder, men ikke ønskede at
deltage i studiekredsarbejdet.
Den livlige omtale af prvjektet i dagbladene
foranledigede desuden flere personer rundt om i
landet til at nedskrive og indsende deres erindringer. En af de mest fyldige skildringer modtog
museet således fra Skanderborg.
Til hjælp med nedskrivningen af erindringerne
udarbejdedes meget korte spørgelister om hverdagsaktiviteter og familieliv, omgangsliv, fritidsliv
og arbejdsliv.
Det bredt anlagte indsamlingsarbejde kom således
til at køre ad en række parallele "spor", som involverede mange mennesker direkete i selve indsamlingsarbejdet.
Parallelt med selve indsamlingen skete der en
formidling af projektets foreløbige resultater ud
til en større kreds af interesserede. Dette skete
ved studiekredsmøderne;
men tillige udsendtes

om

SIn

bet

nd o m

l

Nyboder .

Oplysningerne

optegnes

af

en

at

informationsblade til deltagerne og andre interesserede. Informationsbladene fortalte om projektets
forløb, bragte eksempler på erindringer og aftryk te en del af de ældre fotografier,
som var
indkommet til museet. Her efterlystes også oplysninger om bestemte forhold eller f otograf ier af
bestemte
situationer.
Disse
informationsblade
udsendtes til ialt ca. 150 personer, som på et
eller andet tidspunkt havde udtrykt interesse for
projektet, og alle havde de
naturligvis
tilknytning tll Nyboder.
Efter afslutningen af det egentlige indsamlingsarbejde i 1981 fortsatte samarbejdet med flere af
projektdeltagerne i forbindelse med arrangementet
af udstillingen "Nyboder - en by i byen" . Udstillingen kom til i et samarbejde mellem Orlogsmuseet
og Handelsbanken, og af
de udstillede genstande
her var ca. 100 udlånt af deltagere i Nyboderprojektet. Udstillingen var samtidig en foreløbig
præsentation af projektet og dets resultater.
Indsamlingsmetoden skulle vise sig at være uhyre
tidskrævende. dels p.gr. af behovet for koordinering af de mange aktiviteter, dels p.gr. af arbejdet med at formidle resultaterne tilbage til
deltagerne gennem informationsblade og studie kredsaktiviteter. Hjælp med denne formidling fik
museet også fra lokalradio og dagblade, som trofast fulgte projektet gennem et helt år med nye

13

G1Jmt tea
J

udst Jl l Jngen

færd med d t

- Ny b o d e r -

~n

by

J

byen- o To at

s tu dere bJlleder tC d barnd o mmen s

ind~dmlJngens

bIdragsydere : Edith B1Jchfeld t og RIgmor WJllerup

Nyboder .

udsendelser og artikler hvilket i øvrigt hver gang
resu l terede i en fornyet strøm af henvendelser,
som alle måtte besvares.
Der er imidlertid ingen tvivl om, at de mange
forskellige aktiviteter i kombination med den hyppige omtale af projektet indbragte et mere omfattende og nok også mere nuanceret materiale end det
et traditionelt feltarbejde, byggende udelukkende
på forskerens egne observationer og indsamlede
interviews, kunne have gjort. Museet har således
modtaget erindringer - n edskrevne eller indspillet
på bånd - breve, dagbøg er, attester, fotografier
m.m . fra i a l t ca. 80 personer. Hovedparten af

disse personer har bidraget med såvel erindringer
som andet materiale.
Der kan spores en vis inerti i selve kampagnens
forløb. Da interessen først var etableret, spredtes informationen om projektet ikke kun gennem de
officielle, men tillige gennem de informelle kanaler. Gamle barndomsvenner kontaktede hinanden og
opfordrede hinanden til at yde et bidrag i form af
erindringer eller fotografier til indsamlingen.
Og denne kædereaktion accellererede under projektets forløb således, at bidragene vedblev at
strømme til museet også efter studiekredsarbejdets
officielle afslutning. Projektet krævede således
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megen "publicity" før det kunne "køre igang", men
var siden svært at stoppe. Her var virkeligt på et
tidspunkt tale om at "drukne" i materiale, som
skulle gennemlæses og registreres.
Det er kun en brøkdel af erindringsmater ialet,
som nu offentliggøres. Mange fine skildringer er
ikke medtaget, idet forfatteren har skønnet det
vigtigere at fordybe sig i få familiers helhedssituation end give en mere gennemsnitligt oversigt
over mange familiers liv. Erindringerne er udvalgt
således, at de omhandler de enkelte personelgrupper, men tillige således, at forskellige familietyper og karriereforløb repræsenteres: de "gamle"
s l æg t e r og tilflytterne, de som bryder ud fra orlogsflåden og de som får mulighed for en karriere
tidligere forbeholdt officererne. Det er forfat terens håb senere at kunne publicere dele af det
øvrige erindringsmateriale i artikelform.
Under arbejdet med denne bog har jeg fået hjælp og
opmuntring fra en lang række personer og organ isationer, som på forskellig måde har bidraget til
Nyboderprojektets gennemførelse.
Til
Statens humanistiske
Forskningsråd skal
rettes en tak for den økonomiske støtte til projektets gennemførels e og til bogens publicering.
Personalet på or Ioqsmuseet, har gennem årene ydet
et stort arbejde til hjælp for projektet. En
særlig tak skal rettes til museumsforvalter Jan Iversen for arbejdet med affotografering og kopiering af et stort fotografisk materiale. Fra museumsinspektør Ole Ventegodt har jeg fået mange
gode råd og værdifulde oplysninger om marinehistoriske forhold. Orlogsmuseets tidligere d irektør B.
Munthe af Morgenstierne ydede ligeledes projektet
støtte og vejledning.
Helt fra projektets start har jeg kunnet hente
megen hjælp og vejledning hos personalet på Nyboders Kommandantskab. Særligt vil jeg takke inspektøren ved Kommandantskabet,
kaptajnløjnant E.
Christensen
Pedersen
og
fhv.
assistent
E.
Mathiessen for venlig hjælp.
Under indsamlingsarbejdet fik projektet opbak ning fra forskellige institutioner og organisa tioner med tilknytning til
Nyboder og Søværnet.
Her skal især rettes en tak til redaktøren af SMK-

Kontakt, overassistent E. Klausen, til chefen for
Marinens Bibliotek, kommandørkaptajn A. Holm og
til arkitekt Jørgen Jacobsen, Forsvarets Bygnings tjeneste, der utallige gange som tilsynsførende
ved Nyboders Materialgård var behjælpelig med opmålinger og planer over bebyggelsen i Nyboder.
Ligeledes har bestyrelsen i foreningen "Nyboders
Minde" og formanden for Nyboders Beboerforening,
seniorsergeant T . Nielsen hjulpet med oplysninger
om foreteelser i Nyboder før og nu. på Søværnets
Museumsmagasin har museumsleder, kaptajnløjtnant
A. Nielsen vist projektet stor interesse og ydet
værdifuld hjælp. Overarkivar ved Forsvarets Arki ver cand.mag. H. C. Bjerg har gentagne gange været
behjælpelig med at fremdrage supplerende arkivmateriale under arbejdet med sammenskrivningen af
bogen.
Indsamlingsmetoden skulle vise sig at kræve et
omfattende samarbejde med institutioner og personer uden for flådens verden. Den store hjælp og
fine opbakning fra Dagcentret Indre By blev af
stor betydning for projektets gennemførelse. Jeg
vil derfor rette en varm tak til forstander Frank
Hansen og til assistent Kirsten Holst, som begge
med deres personlige engagement bidrog til, at
indsamlingsfasen blev så vellykket.
Endvidere skal Handelsbanken, Københavns Kommu nes Hovedbibliotek og Nyboders Boghandel takkes
for deres støtte til projektet.
Tegnerne Cleo Waldorff og Joan Andersen skal
takkes
for
deres
energiske
indsats
med
rentegningsarbejdet til denne bog.
Til kollegerne ved Orlogsmuseet og ved Institut
for Europæisk folkelivsforskning, samt til overarkivar H. C. Bjerg skal der rettes en tak for arbejdet med at gennemlæse og kritisk granske dispositionsoplæg og manuskriptudkast.
En særlig varm tak skal rettes til de mange,
mange personer fra Nyboder, som deltog i selve
projektet, og så ureserveret og engageret fortalte
om deres erindringer og oplevelser. Uden deres
aktive og utrættelige hjælp havde Orlogsmuseet
ikke fået indsamlet så stort et materiale, og
udarbejdelsen af denne bog havde været umulig . En
speciel tak til Ilse og Willy Olsen i Nyboder, som
åbnede deres hjem for mig.
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(Ole Kaninstoks sang i skuespillet "Capriciosa" af
Thomas Overskov)

M B O L

gurerer Nyboder også som et symbol i litteraturen,
men med et andet indhold, således som det kommer
til udtryk i Holbergs forfatterskab.
I 1719 udkom første bog i Ludvig Holberg berømte
satiriske digt
"Peder Paars".
Titlen var en
parodisk efterligning af skillingsvisernes titler:
"En Sandfærdig Ny Wiise om Peder Paars som gjorde
en Reyse fra Callundborg tIl Aars", og visen henvender sig specielt til "Indbyggerne
de
nye
Boder" .

Nyboder er ikke blot en bydel i det indre København, men figurerer tillige i dansk litteratur og
national bevidsthed som et af flere symboler på og
udtryk for Danmarks historie - væsentlige for opbyggelsen af en national identitet.
I den nutidige, af nostalgi prægede, offentlige
bevidsthed tjener Nyboder tillige s6m symbol på en
svunden, mere lykkelig fortid - en bydel med en
livsstil forankret i den tid, da verden endnu ikke
var "af lave" og folk sikkert "kom hinanden ved".
De lave, gule længer, de røde danske tegltage, de
idylliske baghaver appellerer kraftigt lil nutidsmennesket; f arvehand leren har "Nyboder" -gu l t
som en selvfølgelig del af farverepertoiret, og
arkitekter har siden 30'ernes "Bakkehuse" ved Bellahøj ladet sig inspirere af bydelens arkitektur.
De sidste års reaktioner på 60 'ernes betonbyggeri
har hentet fornyet inspiration i de gule længer,
og den Nyboder-gule farve har været den foretrukne
i byfornyelsesprojekter i det indre af København
indenfor det sidste tiår.
Udover at være et nationalt symbol opfattes husene i dag tillige som udtryk for en efterstræbelsesværdig livsstil, hvor begreber som "det lille
samfund" og "nærhed" står i centrum. "Det må være
spændende at se, hvordan man bor i Nyboder, er der
ikke utroligt hyggeligt!" var reaktionerne i min
omgangskreds, når jeg fortalte om mit feltarbejde
i bydelen.
Interessen for Nyboder er imidlertid langt fra af
nyere dato; blot har indholdet i de fænomener
Nyboder bruges til at symbolisere, vekslet en del
gennem århundrederne.
Søger vi tilbage til netop den svundne fortid,
som idag nærer myterne om Nyboder
som et ægte,
oprindeligt nærmiljø, kan vi imidlertid spore en
helt anden opfattelse af Nyboder og beboerne her.
Dengang - i 1700-årene - var Holmen og Dr logsflåden Københavns største arbejdsplads. Bydelen
Nyboder udgjorde med sine 5.216 indbyggere ca. 6%
af Københavns ca. 90.000 indbyggere. (RA.Folketællingen 1787 og Thestrup,1971). Nyboder var da
ikke en lille eksotisk bydel med minder fra svundne storhedstider, men hovedstadens første arbe jderbydel og forstadsbebyggelse.I denne periode fi-

Ved at dedicere digtet til beboerne i et af Københavns tarveligste kvarterer parodierede Holberg
de
almindelige
dedikationer
til
fornemme
og
højtstående personer.l) Nyboders beboere sidestilles i fortalen med den befolkningsgruppe, der
med
"stor
begærlighed"
køber
skillingsviser
omhandlende mærkværdige tildragelser: "nu om Een,
der har vrikket sit Ben udi Lybeck, nu om et Huus
som er afbrændt udi Westphalen, nu om en Kalv, som
er født med en Top paa Hovedet eller Falbelader på
Benene.

II

Når Nyboders beboere siden optræder i Holbergs
forfatterskab, er de altid identiske med den del
af befolkningen, som ukritisk synger skillingsviser og i øvrigt formerer sig kraftigt. Således
f.eks. i skæmtedigtet om Hans Mikkelsen, hvor det
udtrykkes således: " thi før skal Nybodsfolk af
viser bli kiede" og i Den Stundesløse, hvor den
frodige Nyboderkone føder 32 børn, på en gang.
Heller ikke en forveksling med kriminelle samfundsgrupper undgår Nyboderfolket. I sin "Danmarks
og Norges geistlige og verdslige Stat" sammenblander Holberg beboerne i
Nyboder med Bremerholmsfangerne: "Matroser, der bruges ti i L nødvendlgt arbejde på Bremerholm, hvor der ogsaa flndes en hob fanger, hvoraf nogle ere dØmte t z I en
vis tId, andre tIl eVIgt arbejde
De boe UdI eget
quarter UdI staden kaldet De nye Boder"

Tidligere tolkninger af det åbenbart negative
omdømme Nyboders beboere er genstand for i Holbergs forfatterskab har især fokuseret på personen
Holberg og årsager til dennes manglende forståelse
for Nyboderfolkets kultur.2)
Mere fremmende for en forståelse af Holbergs let
foragtfulde holdning til de vise-glade Nyboderbeboere ville det være at tolke Holbergs udtalelser
i lyset af den tid, han levede i, og den klasse
han tilhørte.
Holberg forfattede Peder Paars i 1719 antagelig
inspireret af sin netop overståede Parisrejse.Her
havde han stiftet bekendtskab med en litteratur
præget af oplysningstidens idealer, hvor den beherskede, "civiliserede", rationelle adfærd prioriteredes højt. For oplysningstidens elite var de
folkelige trosforestillinger, sangtraditioner og
fortællekunst præget af dyb uvidenhed og overtro,
en uvidenhed, som burde afhjælpes gennem oplysning
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og diciplinering. Den engelske socialhistoriker
Peter Burke har netop peget på Holberg som en typisk repræsentant for disse holdninger, der afgørende prægede elitens holdning til folkekulturen
igennem 1600- og l700-årene: Folket, der ofte betragtes som synonym med "pøblen" burde reformeres,
deres kultur erstattes med en mere værdig kultur.
(Burke,lB7B).
Netop voldsomme følelsesudbrud, sammenstimlen i
gaderne og begejstring for underlødige, sentimentale viser var udtryk for folkets manglende
kultur, en kultur, det var elitens pligt at bibringe dem.
Disse reformbestræbelser bidrager
imidlertid samtidigt til at gøre den uddannede elite fremmed over for folkekulturen, så denne efterhånden forekommer eksotisk. Herved skabes forudsætningen for, at eliten "genopdager" folkekulturen som objekt for forskning og kan dyrke det
folkelige, nu synonymt med det oprindelige, ægte.
Denne forholden sig til det folkelige bliver som
bekendt forudsætningen for romantikken, men inspirerer tillige til forskning i f o lk e t s kultur:
folkeminde- og folkelivsforskningen. I Danmark er
det Svend Grundtvig, som omsætter inspirationen
fra Tyskland til en indsamling af danske folkeviser fra o . lB40.

"BRAVE NYBO'RSFOLK"

Ca. 100 år efter Peder Paars sker der således e n
ændring i holdningen til folket , - en ændring som
netop kan aflæses i ordet "folk". Hvor det tidligere - på Holbergs tid - var synonymt med pøblen, bliver det i l ø be t af lBOO-årene identisk med
det ægte, naturlige, nationens rygrad. Får denne
ændrede holdning nu indflydelse på opfattelsen af
Nyboders beboere?
Thomas Overskou synes at være den første forfatter, som lader Nyboders folk indtage rollen som
hovedpersoner i et skuespil. "Capriciosa" med un dertitlen "Familien i Nyboder" blev skrevet i lB36
og skuespillet "Pak" skrevet i lB45 med følgende
tilegnelse: "Med dyb højagtelse helliget de brave
Nybodersfolk, hvis bramfri Retskaffenhed stadfæster Sandheden i Skildringen af Palle, Ellen og
Grethe."
I "Capriciosa" anslås det tema, som siden uddybes i "Pak". Den unge Peter fristes til at svigte
forældre og kæreste til fordel for et rigt liv
blandt velhavere. Efter mange forviklinger vender
han dog hjem til Nyboder, til de gode forældre og
den trofaste kæreste. De velhavende personer, Peter havner blandt, skildres som personer uafhængige af arbejde, hvis formue sætter dem i stand til
at leve et liv i luksus, et liv, der imidlertid

skildres som præget af falskhed og bagtalelse. Pe ters kæreste Mariane, hans forældre og broder
skildres derimod som renhjertede og ubestikkelige,
altid trofaste mod den Peter, som nu svigter dem
a Ile.
Det er Peters far, Ole Kaninstok , som i
sang formulerer Nyboderfolkets bevidsthed om sit
særpræg, et særpræg der omfattes med stolthed:
"Jeg elsker den faste men fattige stok og synger
til Nyboders ære."
I skuespillet "Pak"
tegnes Nyboderfolkets profil
endnu tydeligere. "Pak" er den betegnelse, den
velhavende fru Vagtel hæfter på bådsmand BlOk og
hans børn. Bloks datter Ellen er stuepige hos familien Vagtel, og forelSkelsen mellem Vagtels søn
August og Ellen foranlediger fru Vagtel til mange
intriger. Bedre bliver det ikke, da Mathilde
Strøm, fru Vagtels søsterdatter, f or e l s ke r sig i
den unge fuldmægtig Frederik Dahl. Denne er i virkeligheden søn af bådsmand Blok, men opdraget uden
for Nyboder, da tilhørsforholdet til bådsmands fami lien kunne have ødelagt hans chancer for en
strålende karriere.
Pointen i Overskous skuespil er, at fru Vagtel
og hendes medsammensvorne, baron Lillie, under
skuespillets gang afsløres som det i moralsk forstand egentlige "Pak", mens Nyboderfamilien repræsenterer den sande godhed og dydighed.
Thomas Overskou er sig sin forherligelse af Nyboderfolket fuldt bevidst, idet han i sine erindringer fortæller om sine egne slægtninge i Nyboder, hvortil bl.a. hørte en fordrukken matros, som
pryglede kone og børn, - en repræsentant for "det
virkelige Pak". (Overskou, 1961, s.ll)
Hans skildring af Nyboderfolket kan derfor ikke
kun tolkes som en forherligelse af en befolkning,
hvis sande vilkår han ikke kendte. Snarere er det
et indlæg i en debat om "folkets" ret til at anerkendes på linie med det i egne øjne så fortræffelige borgerskab. Selv fik Overskov gang på
gang at føle, hvor vanskeligt det var for en søn
af en sukkerhusarbejder at gøre karriere inden for
teaterverdenen.
De to Nyboderskuespil fik en stor populartitet
og hørte endnu i mellemkrigstiden til de populære
stykker på Casino's repertoire. på .De t kgl. Teater
opførtes de i årene lB36-lBB9 sammenlagt 150 gange
3)

Hos Hostrup, Henrik Hertz, H. P. Holst, Gold schmidt
og
Kierkegaard
figurer
Nyboder
i
forskellige sammenhænge - ikke at forglemme H. C.
Andersens eventyr om Hyldemor.
Disse fremstillinger stammer alle fra årene omkring de s ønde r j ys ke krige og grundlovens vedtage Ise. Det bi Ilede, som tegnes er identisk i
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OLE: HvatlRter _ Om FOrladelse.Vode HerlY!. _ rnen.
De liqrter den Sl'fnr;el fXta et Haar
IllustratJoner tJI Thomas Ovecskous skuespIl ·CapcJciosa- .
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brave Ole KanInstok .
Nederst kurtIserer den trolØse Peter den smukke opvarterske
Lene, sVIgtende SJn trofaste Mariane .
FotografIer fra original i

Det Kgl .

Teaters bIblIotek.

samtlige skildringer: Nyboder huser en befolkning
bestående af trofaste, brave, retsindige og kongetro personer, nøjsomme, men ti lf redse med deres
lod. Hjemmene er spartansk møblerede, men rummer
rige minder fra mændenes togter til exotiske lande.
Stolthed over udførte bedrifter under krigeriske
slag parret med en dyb ubrydelig fædrelandskærlighed er andre temaer, som anslås, tydeligst
måske i H. P. Holsts digt om den lille hornblæser
og i Hostrups lille spil: "En Scene i Nyboder."
Sidstnævnte stykke var skrevet som hyldest til
Frederik den Syvende og opførtes privat for kongen
på hans fødselsdag i 1848. I stykket optræder to
2 Holmens by - Nyboder og dens beboere

rETEH. , Du. ,luft rr..

""rpr IrIT ""'1 '
.l . " '. ~.
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personer, - den unge. lidt pra lende soldat, Mads.
og den mere bes indige matros, Thomas. Samtalen
mellem disse to udmunder i en hyldest til kongen en hyldest, der former sig som e n diskussion om,
hvorfor den danske konge er så vellidt, når folk i
andre lande "gør vrøvl og sætter S1.g på bagbe nene ." Det er netop orlogsmatrosen, d er som forfatterens talerør begrunder kongens popularitet
med oplysningen "d et e r ford l han f or st år S l t s ø man dsska b
land . han

ser d u - d e n s o m ska l
først k u nn e s tyre et s k i b

f or

reg er e et
• I skue-

må
spillet er orl og s ma t r o s e n da fo lkets ta lerør, ret-

de

lave

huse,

g.frdhaverne.

skorsten og stuen . der trods
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lJl1e

. JO

lidenhed danner en hY9ge1J9
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med
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.Ibne
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skaffen og besindig, - sin konge tro og heng1.ven,
fordi det hårde liv om bord har lært ham værdien
af en dygtig chef til rors.
Hostrups matros har således i n t e t fælles med de
matroser som over 100 år tidligere blev sidestil let med Bremerholms fanger og latterliggjort for
deres hang til underlødige skillingsviser.
Billedet af de brave, retsindige Nybo'rfolk uddybes og nuanceres i senere litterære værker, bedst
måske hos Henrik Pontoppidan, der i "Lykke-Per"
kontrasterer Nyboderm1.ljøet med det velhav end e,
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men for Lykke-Per så katastrofale miljø, centreret
omkring den rige bankierfamilie.
Da Lykke-Per blev skrevet i 1902 havde Nyboder
opnået en alder af 270 år. Flådens betydning var
nu mindsket kraftigt og uden for Københavns tidligere volde var der i løbet af lBOO-årenes sidste
halvdel vokset store arbejder-bydele frem. Nyboder
udgjorde ikke længere en betydelig del af hovedstaden, men var ved at blive reduceret til en lille exotisk enklave i Københavns nordøstlige hjørne. Netop ~ette faktum synes at have stimuleret
interessen for byde len. I årtierne før og efter
århundredeskiftet publicerer uge- og dagblade talrige beskrivelser af livet i Nyboder.4)
Her optræder endnu engang "raske, flittige og kønne
Nyboderkoner",
"nøjsomme og hårdføre orlogsmatroser",
for ikke at tale om de "blonde og
blåøjede "
Nyboder-børn .
" Ny b od e r f o l ke n e
bærer
racepræg - de er af ægte dansk blod" hedder det i
en artikel i Maaneds-Magasinet fra 1912.
Dette Nyboderfolkets "ægte dans ke præg" placerer
dem i samme kategori som fiskerne og bønderne, der
netop i denne periode gøres til symboler for det
danske folk i maler- som i digterkunsten. Bondestandens frigørelse og stigende politiske indflydelse prægede kulturlivet i denne periode. Borgerskabet sværmede for "den gamle, danske bondekultur", som nu kunne beskues på museerne, og borgerdøtre lod sig med forkærl ighed forevige iført
bondepigedragt, - mens sønnerne iklædtes matrostrøj (Witt, 1976). Det er nok ingen tilfældighed,
at den første samlede skildring af bondekulturen :
H. F. Feilbergs" Dansk Bondeliv" udkom i det samme
tiår som H. D. Lind publicerede sin folkelivsskildring:" Nyboder og dets beboere" .
Interessen for "folket" og dets kultur omfattede
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imidlertid kun bonden, ikke husmanden og landarbejderen, kun Nyboderfolket, - ikke den langt talrigere gruppe af industr iarbejdere. Husmænd og industriarbe jdere blev endnu i 1900-årenes første
årtier snarere betragtet som pøbel, således som
det
fremgår
af
Johan
Skjoldborgs
og Martin
Andersen Nexøs forfatterskaber .
I forhold til den stadigt voksende gruppe af industriarbejdere kom hovedstadens "gamle" arbejderbefolkning i Nyboder at fremstå som sindbilledet
på den tilfredse, loyale, kongetro og pligtopfyldende arbejder, tilfreds med tilværelsen og sine - ofte barske - vilkår . Dette billede understregede indirekte opfattelsen af den "nye" tids
industriarbejder som værende utaknemmelig, illoya l, anarkistisk og uti l freds med sin lod, der
antagelig ikke var barskere end Nybodermatrosens .
Li tteratur og avisartikler fortæller ikke ..sandheden" om Nyboder. Her fortælles i stedet om den
rolle Nyboder har kunnet udfylde, om det symbo l,
Nyboder har været i forskellige sammenhænge til
forskellige tider . Holbergs udsagn om de viseglade
Nyboderfolk er lige så "sandt" som Hostrups om den
kongetro orlogsmatros. Omverdenen har kunnet bruge
Nyboder som symbol på "pøblen" eller "det ægte
danske" afhængigt af de historiske omstændigheder.
Og skønt de stereotype skildringer af Nyboderlivet i begyndelsen kan tilsløre billedet af det
"virkelige" liv i denne tilsyneladende idyl, så
fortæller de dog, at Nyboder er tæt forbundet med
hændelser i det øvrige danske samfund. Nyboderkulturen kan ikke tolkes udelukkende på baggrund
af en analyse af den interne sociale struktur. Begivenheder på rigsplan har konstant grebet ind i
beboernes liv og ændret vilkårene i dagligdagen.
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MA R I N E N S
BOLIGER TIL SØFOLKET

Ded
er
Rligenss
Raad
bekendt,
Med
huad
besuerllghed Man
bringer S ø e f o l c k i d
til
u eii e ,
Haar floden skall vdrystis, Och at ded konnigr ige
Horrie ued Søkanten fast ganske Øde formedelst den
wdskriiffnlng , Som Aarllgens skeer.
Huorfor der uyl tenekiss paa m i åe I , at man kan
accommodere Søefolckld bedre med besoldnlngen och
lossomenter, Saat dii ud aff andre lnted grauerls,
å

Som Nu

skeer.

Køben ,

den 7 Ianu ,

Anno 1631 .

Chrlstlan .

Nyboders grundlæggelse og senere skæbne er tæt
knyttet til orlogsflådens opbygning - en opbygning, som bedst kunne gennemføres, hvis kongen fik
øvede folk i fast tjeneste, Der måtte findes andre
midler til at opbygge en fast mandskabsstyrke end
den årlige udskrivning af søfolk, som Christian IV
hævdede i ovenstående brev til rigsrådet fra 1631.
At rigsrådet delte kongens o p f a t t e l s e om årlige
udskrivninger som et utilstrækkeligt grundlag for
opbygningen af en stærk orlogsflåde, fremgår af
deres betænkning fra 16 . januar samme år . Her foreslår de kongen en afg ift på alle skibe - "kreier, skuder og færg er" - for derved at skaffe mid ler til opførelsen af "skibsfolkets våninger."S)
Hvor orlogsflåden oprindeligt bestod af en ledingsstyrke, der kunne sammenkaldes ved behov,
stræbte kongemagten i løbet af l400-årene i stigende udstrækning mod at kunne råde over en samlet, permanent flådestyrke.6)
Under Kong Hans' regeringsperiode oprettedes således et orlogsværft og en flådehavn i umiddelbar
nærhed af Københavns Slot, og i slutningen af
lSOO-årene var o r l ogsværftet blevet etableret på
Bremerholm.7)
Udviklingen skyldtes et samspi l af mange faktorer . Etableringen af en egentlig statsmagt centreret omkring kongens person med slot og hovedstad som centralmagtens sæde var en af hovedårsagerne. Men samtidigt gjorde tekniske faktorer
sig gældende. Kanonernes øgede størrelse, vægt og
skyd ekapacitet,
nødvendiggjorde
en
tilsvarende
forøg else af skibenes drægtighed, og i takt med
denne udvikling af skibs- og våbentyper skærpedes
også kravene til mandskabet.8)
Det skulle derfor snart vise sig uholdbart at
bemand e d e store, kostbart udrustede orlogsskibe
med tvang sudskrevet o g hvervet mandskab, for siden

at hjemsende dem, når flåden ikke var udrustet. I
lS84 understreger Frederik II da også, at godt udrustede orlogsskibe ikke er meget værd uden " g od e ,
søfarne Folk", men disse kunne være svære at skaffe og fastholde i tjenesten. (Lind 1902, s. 223)
En mulighed var det at udvide den lille skare af
Bremerholms "daglige folk", der havde fast tjeneste året om, fortrinsvis beskæftigede med at
tilse og reparere skibene. Deres ansættelsesvilkår
var imidlertid så usikre, at rømninger var almindeligt forekommende. Tjenestetiden var i lSOO-åre ne af en vilkårlig længde, hvilket betød, at det
udtagne faste mandskab - skibs folk og bøsseskytter
- kunne risikere mange års tjeneste, "en Part end og deres hele Levetid." (Secher, III, s. 481). Med
nye forordninger i 1641-1616 ændredes disse vilkår
således, at de faste søfolk nu blev udskrevet for
en femårig periode. Samtidigt udvidedes styrken
gennem fornyede udskrivninger. Rømninger og forsøg
på at undgå udskrivningen fortsatte imidlertid
trods kongemagtens bestræbelser på at gøre tjenesten mere t iltrækkende, bl.a. gennem løfte om
skattefrihed og frihed for vagttjeneste efter
hjemsendelsen. (Lind 1905-08, s. 178-180) .
Skulle der sikres fast, stabil arbejdskraft til
flådens bemanding og skibsbyggeriet, måtte der
træffes foranstaltninger, der dels kunne formindske de mange rømninger fra flåden, dels sikre opbygningen af en stående arbejdsstyrke. Fik båds mænd og håndværkere mulighed for at stifte fam ilie, ville de for det første ikke rømme så let fra
tjenesten, for det andet ville børnene, når de
voksede op, kunne danne kernen i flådens faste
mandskab og derigennem sikre Konge og statsmagt
mod mangel på uddannet mandskab.
Det er i lyset af denne situation Nyboders grundlæggel se må betragtes. Et første skridt i denne
retning var de huse, som i årene 1618-19 opførtes
tæt ved Bremerholm som "frihuse" for kongens
skibs folk . Flådens forøge Ise af mandskabsstyrken
gennem de følgende årtier bevirkede imidlertid, at
de ca. 120 boliger, som lå ved nuværende Hummer-,
Lakse- og Dybensgade , langt fra kunne rumme a Ile
søfolk, og med årene blev boligerne så eftertragtede, at det især blev skippere, mestre og andre
højtstående befalingsmænd, som fik bolig her .9 )
En ny, langt større bebyggelse for de egentl ige
søfolk blev efterhånden en nødvendighed, hvis kon gen s kulle sikre sig en fast, loyal arbejdsstyrke
på længere sigt.
Planerne om en bådsmandsby ble v undfanget i
1600-årene, i det århundrede, som blev enevældens
århundrede. Ikke blot i Danmark, men overa l t i
Europa befæstede kongerne i denne periode deres
magt
i
forhold til de tidligere magthavere:
adelen.lO )
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Processen, som for Danmarks vedkommende kulminerede med enevældens a nd fø r e l s e i 1660, strakte
sig over flere århundreder. Den var en kamp om
kongens ret til den overordnede kontrol over
riget; - en kontrol, der indebar retten ti l at
udskrive skatter også fra adelens fæstebønder og
at mobilisere en hær på grundlag af midler hentet
i statskassen. Kongens krav på retten til denne
dominans forudsatte eksistensen af en magt, som
kunne sikre denne kontrol: embedsmænd og militær.
Opbyggelsen af en orlogsflåde og etableringen af
en orlogshavn i slottets umiddelbare nærhed var et
skridt på vejen. Nyboders eksistens ville gøre det
muligt at forsyne den stående flåde med en kerne
af uddannede søfolk og underofficerer, der kunne
garantere en hurtig og effektiv mobilisering.
Nyboders grundlæggelse må derfor tolkes som et
af flere elementer i kongemagtens vej mod enevælden i den periode, hvor Danmark udviklede sig fra
et feudalt samfund til en egentlig stat med et
centraliseret styre.

F s:g. l .
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Dahlbecgs stik

og

Tøjhuset.

grundlag

fra

Bådsmandsbyens grundlæggelse indgik desuden i en
anden af den byggelystne kong Christians mange
planer: Københavns udvidelse frem til nuværende
østerport og Kastellet, i realiteten en fordobling
af hovedstadens areal. Herude, hinsides Rosenborg,
havde Christian IV planer om at anlægge en "idealby" i pagt med renæssancens arkitektoniske idealer, en bydel centreret omkring et stort torv,
hvorfra gaderne kunne stråle ud som radier i en
symmetrisk anlagt by. Nyboders første længer placeredes følgelig i trapez form langs de gader, som
skulle
føre
frem
til
den
kommende centrale
plads. Il )
Økonomiske og politiske vanskeligheder forhindrede imidlertid gennemførelsen af den storstilede
plan og kun det skrå gadeforløb ved nuværende
Gammel Vagt samt de skråt afskårne husgavle i
ejendommene, der grænser op til Nyboders huslænger vest for
Kronprinsessegade,
vidner om

Københavns

at

Rosenborg

l

Nyboder,
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Christian IV' oprindelige planer. Til idealbypla nen hørte også projekteringen af en s o gn e k i r k e for
den nye bydel
den storstilede Set. Anna Rotunda, som tænktes opført som en rundkirk e med 24
udvendige stræbepiller og et hvælvet loft, hvilen de på 48 fritstående søjler, opstillet i tre ringe, den e n e inden i den anden. Byggeriet påbegyndtes, men afsluttedes aldrig - under truslen om
kommende krigsfare (1642) anvendtes ressourcerne i
stedet til opbygningen af de nye forsvarsvolde ved
østerport.
Men Nyboder opførtes - omend i reduceret skikkelse - og hermed fik København. sin første "arbejder" -bydel, placeret som en afgrænset forstad
til den egentlige hovedstad (se fig. l).
København voksede i de følgende århundrede ud
omkring Nyboder, men bebyggelsens udformning med
de lange, lave længer, de brede gader og haverne
bag husene bevirkede, at bydelen også i nutiden
klart adskiller
sig
fra
den
omkringliggende
bebyggelse.
Forbilledet for bebyggelsens form skal muligvis
søges i Augsborg, hvor den mægtige Fugg er -slægt i
1567 opførte en fattigstiftelse "Die Fuggerei" r

med boligerne
samlet i lange længer i en samlet
bebyggelse.
Længebebyggelsen som den foretrukne boligform
for arbejdere og underordnede funktionærer ved
større virksomheder genfindes senere i de af kongemagten a n l agte
møller
og
manufakturer
ved
Hellebæk, Kruså, Frederiksværk og langs Mølleåen.
Og senere private virksomhedsejere efterlignede
kongemagtens formsprog, som f.eks.i arbejderboligerne ved Jørgen Bruhns skibsværft på Kalvø i
Gennerbugten eller i de Classenske boliger på
Godthåbsvej i København.
Længebebyggelsen blev antagelig primært foretrukket af økonomiske grunde: det er billigere at
lægge boligerne væg ved væg end at opføre separate
huse. Men samtidigt fik længebebyggelsen status
som den traditionelle boligform for samfundets
ikke-bemidlede; rækkehuse blev opfattet som "barakker", og blev af arbejderne selv snarere opfat tet som symbol på undertrykkelse og armod end som
tegn på arbejdsgiverens patriarkalske indstilling
til sine ansatte. (Balslev Jørgensen, 1979, s. 6478 ) •
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BYDELEN UDBYGGES

Nyboders længer var oprindeligt kun på ~n etage og
b ydelen strakte sig i det første årh undreåe f r a
Lavende lstræde og Hjortegade i s yd til Elefantgade
(nuv. Suensonsgade) i nord .Den omfatted e 4 0 læng er
med e t antal af 565 boliger, et antal, d er sna r t
skull e vise s ig utilst rækkeligt under den enevæl dige konges r eorgan iser ing af flådest yrken i s l u t ningen af 1600 -årene. (Barfod, 1983, s. 46). Der
blev snart brug for langt flere boliger, hvorfor
det i slutningen af 1600-årene i stigende udstræk ning blev kutyme at lade to famil ier del e en l ejlighed . Del inge n gjo rd es efte r hånden permanent ,
idet opsatte sk illevægge halverede lejlighede rnes
areal fra ca. 40 m2 t11 ca. 20 m2.12)
De nne gradvise udvidelse af boligantallet til
det næsten dobbelte med en kraftig forr ingelse af
boligstandarden til f ø l ge var dog langt fra nok
til at dække behovet for boliger til flådens has tigt voksende mandskabsstyrke. Det fastansatte
mandskab voksede til ca . 6.000 mand i slutningen
af århundredet. (Lind 1882, s. 3 9) .

F'i 9. 2 .
Hed anlæg at h o l me n e :

Nyholm , Frederiksholm (tidl iger e
Langhalmen) og Arse naløen t~l flAdens
leje v o k s e d e maCJnens omrJde betgdel igt

og samtldigt udvidedes Nyboder mod no r d .
Kortet er udført pJ grundlag af Geddes kort
t s:e 1757.

Hvor det i begyndelsen af 1700-tall et fortr insvis var forsøgene på a t genvinde Danmarks tidligere militære overlegenhed til søs, som k r æv e d e skibe og mandskab, så var det fra midten a f århundredet de n oversø iske handel, d er forøged e orlogssk ib enes antal. Koloni er var allerede i 1600-tallet
anlagt på Trankebar i Ind i e n, på de Vestind iske
Øer og på Guldkysten. Besejlingen a f kolonierne
intensiveredes under d et følgende århundrede.
Slavetransporterne, der bragte arbejdskraft fra
Afr ika til Dansk Vest indien, og transporterne med
det kostbare sukker fra øern es plantager tilbage
til Danmark var en trekantshandel, der bragte velstand til landet, s a mt i di g som det øgede behovet
for en veludrustet, talstærk orlogsflåde . Forbind els erne til kolonie rne skulle opretholdes og handelsskibene b e s ky t t e s . Det er d erfor ikke over r askende, at Nyboders areal udv ides kraft igt netop i
slutningen af 1700-tallet, hvor den florissante
handelsperiode stod på sit højeste.
I årene 1756-60 udbyggedes b ydelen således med
længerne i Hindegad e, Tigergad e og Leopardstræde ,
og også længe rne i Elsd yrs- o g Tigergade opførLes
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udarbejdedes at Søe -Etatens Constructlonskammer den 11. Junl
1847 . Nyboders Kommandantskab.
Kortet viser bydelens makslmale udstrækning inden frasalget
at grunde mod syd og øst i løbet af ca. 50 dr decimerede
antallet huse med ca. 365 .
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på dette tidspunkt efter tegninger af Philip de
Lange. I de følgende årtier blev de oprindelige
en et.aqe s længer i Hare- og Elefantgade ombygget
ti l to-etagers længer efter tegninger af C. F.
Harsdorf. Og i perioden 1785-98 bebyggedes "Grønland", eksercerpladsen yders t v e d østerport, med
Delf1ngade, Krokod illegade, Svanegade og Gåsegade
- nu værende v i1dandegade.13 )
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Nybode cm lljø et .
De
l ange
l æn g e r
blev
Ig en ne m f o c at skaffe plads tIl trafIkken .

brutalt

Nyboder voksede hastigt, og folketællingen fra
1787 oplyser, at bydelen på dette tidspunkt rummer
1.084 boliger med ialt 5.216 beboere. I begyndelsen af l800-årene, hvor de sidste nordlige længer
er føjet til, rummede bydelen ca. 2.200 husstande.
(Lind 1882, s. 49).
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NYBODER KRYMPER

Det er den nyere, nordligste' del af Nyboder, som
er bevaret mest intakt, mens tiden for hårdt frem
mod Christian IV' s del af bådsmandsbyen . I takt
med flådens reduktion efter nederlaget over for
England og fredsslutningen i 1814, formindskedes
også Nyboders areal. I 1853 frasolgtes de første
husrækker til private, og høje lejekaserner blev
bygget på de gamle længers plads; og fra midten af
1860'erne startede nedrivningen af en stor del af
længerne mellem Klerkegade og Haregade.
Her rejste sig nu så monumentale bygninger som
Frimurerlogen og Skt. Pauls Kirke, mens hensynet
til trafikken bevirkede, at Adelgade førtes frem
tværs over en del af Bjørnegades nedrevne længer
til den nys Skt. Pauls Plads. ILebech 1962, s.
76.). En stor del af grundene frasolgtes til
private, men i Rævegade, Skt. Paulsgade og en del
af
Haregade opførtes
i
årene
1888-1893 nye
rækkehuse, de "grå" huse, også de forbeholdt
marinens folk.
Klods op ad Nyboders vagtbygning, Gammel Vagt,
opførtes endelig "den røde bygning" med store
lejligheder forbeholdt officerer og andre højtstående tjenestemænd inden for marinen.
Nybyggeriet tiltrods reduceredes boligantallet i
Nyboder. I 1885 var der således kun 928 boliger
med ialt 3.276 beboere, mens antallet af husstande
var sunket til ca. 750. Men selv de tilbageværende
rester af den tidligere så store bydel var ikke fredet for nye angreb. I 1901-02 var der planer om
at nedrive hele Nyboder og i stedet opføre en ny
bydel for mandskab og håndværkere på Arsenaløen i
umiddlebar tilknytning til arbejdspladsen. Forslaget var udarbejdet af chefen for Søværnets Bygningsvæsen, daværende premierløjtnant C. Hedemann.
Det indebar en nedrivning af hovedparten af

længerne nord for Suensonsgade, og de resterende
få
huse som blev tilbage skulle forbeholdes
tjenestemænd inden for marinen, som ikke arbejdede
på Holmen. Baggrunden for forslaget var et ønske
om at skaffe de ansatte bedre boligkår med større
og sundere boliger, og en helt ny by ville bedre
kunne opfylde disse mål, anså man, end lapperier
på de gamle huse. Forslaget blev imidlertid forkastet i Rigsdagen. - Antagelig var de store anlægsudgifter årsagen hertil. (Hedemann, 1902).
Planen var omfattende, men ikke ny! Allerede 160
år tidligere havde den daværende chef for Holmen,
greve Frederik Danneskiold-Samsøe udarbejdet en
omfattende plan til udbygning af Nyholm, hvori
indgik såvel udvidelser af flådens leje, som opførelsen af en helt ny "bådsmandsby" med ialt 3.400
boliger for "tømmermænd, matroser og tøjhus folk ."
Bydelen tænktes opført på de opfyldte arealer, som
siden kaldtes Frederiksholm. Men hvor planens øvrige punkter næsten alle gennemførtes i så godt
som uændret skikkelse, forblev den nye bydel en
tegning på papiret nu som også 160 år senere.
(Schultz, 1932,s. 164-69).
Da orlogsflådens og Nybeders skæbne er så tæt
sanunenknyttede, kan det ikke undre, at forsvarsordningen af 1932, som betød en kraftig reduktion
af forsvarets, og især af marinens materiel og
personel, også inspirerede til nye overvejelser om
helt
at
jævne
Nyboder
med
jorden.16)
Det forblev dog, nu som før, i det store og hele
ved truslerne, men en del af Nyboders længer blev
alligevel nedrevet i trediverne i forbindelse med
Kronprinsessegades gennemførelse fra Sølvgade til
0stervold. I 1918 var den sidste rest af Chr. IV's
Nyboder - længen i Skt. Paulsgade - som nu huser
Mindestuerne, blevet fredet og i 1944 udstraktes
fredningen til at omfatte hele bydelen. 17).
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"Kan du mIndes tra Barn hist dIt tatt,ge Hjem,
Som beskedent bag Grønningens Træer tItted trem .
Kan du mindes dets Indre, dets Kalkede Mur
Hvorpaa Sneglene hver Atten tog sig en Tur.
Ja og BIlæggerovnen ej glemme du maa
Med de mange fordrejede AnsIgter paa,
LIgemeget, den varmed, den kulsorte Knark,
Naar kun Mutter den proppede dygtIg med Bark.

at Jern, der bares, dels ved intaldning l Skorste nen og dels at en Mursokkel ,tandtes
hele Lej lIgheden kun de nøgne Vægge .
Gulvene var at Mursten t o r s s e l l i o e
Farve og
meget hulslidte paa de Steder, hvor der bl ev gaaet
meget
Ydermurens Inderside var overstrøget med
Kalk at torskell ig Farve ganske efter beboernes
S ma g , o g det hændte, at Kalken paa Grund at Murens
ru q c x q b e
faldt at l store Kager, naar Laget var
blev et f or tykt . Nogle Beboere torsøgte vel at
s æ t te Tapet paa Væggen, men den st ore FugtIghed,
der trak o p l Muren fra Grundvandet bevirkede . at
Pap,ret ta ldt at og etter lod store skIdne Pletter,
hen over hvilke Sneglene krøb og trak deres i Mør ket lysende ro s t o t l s n i e r
sære v s n d i n q e t: etter
S Ig. I S t u e r n e var der Ikke højere tIl Lottet, end
at man kunde naa det ved at række Haanden op, og
en særlIg granvoksen Mand kunde kun passere under
Bjælkerne ved at bøje SIg .
Et L ottsrum ti i L Beb oernes Atbenyttelse tand tes
vel , men at komme derop var u mu l s q t:, da der Ikke
var nogen Trappe . I Køkkenets Lottsbeklædning var
der vel anbragt en Lem, men en Trappe maatte man
rIgtIgnok selvanskatte sig og paa Grund at Gangens Snæ verhed blev Trappen saa stejl, at den llgetrem var t e r I i q at benytte tor gamle Folk og da
na vnllg KVInder.
Ko mt u r var der Ikke l Køkkenet, et stort sort
Hul, en FordybnIng l Skortenens Underdel, maatte
å

Kan du Ruderne mIndes med Regnbueskær,
Selv den store med knasten ej glemme VI her,
Det var sImpelt det hele l Rammer at Bly,
Men tor Uvejret prægtIg de skænked os Ly .
Det kan ordentlig tare gennem Marv, gennem Ben,
Blot ved Tanken endnu om dets Guive at Sten,
Men den Gang var man nøjsom og blæste paa SlIgt .
Brød SIg F- Om Tandp,ne, Snue o g GIgt ."

(Vise skrevet til en famDiefest i Nyboder, 1884.
af L. C. Ahrentecht, bådsmand og dykker. Visen
blev trykt i foreningen "Nyboders Minde"s sangbog,
1928 l.
Hvor skønlitterære skildringer af Nyboder ofte
fremhæver hjemmene som hyggelige, velholdte rammer om beboernes tilværelse,18l giver erindringer
nedskrevet af bydelens egne beboere ofte et helt
andet billede. I det følgende gengives et afsnit
af skibbygger J.F.Lous' erindringer. Han var født
1843 i Nyboder som søn af Johan Hendrik Lous og
Birthe Søegaard. Faderen var regnskabs fører ved
Nyboders Materialgård. og han og hustruen var begge født og opvokset i Nyboder.
"Det er ved t l e t e Le j l s q ae e r blevet tremhævet
som et saa stort Gode tor Nyboders Folk, at de bo ede saa mageløst billigt . Ja, ganske vist var Le jeatgltten kun rInge, men Boligen var heller Ikke
meget værd. I den ene Ende at Gaden, hvor den tor
Vandatløb var gjort høj, kunde en voksen Mand med
Haanden let naa Tagets andet StenskItte, og Gadedøren kom man kun Igennem ved at bukke S1g
De l Forve jen ret smalle Huse var l LængderetnIngen delte l MIdten ved et ganske tyndt SkIllerum, hvorved der dannedes en Gade - og en Gaard lejlIghed, der hver bestod af en Stue med to og et
Kammer med et Fag VInduer,
hvis smaa Glasruder
skInnede l alle Regnbuens Farver
Der tandtes ogsaa enkelte c e e r l e j l s q n e e r med kun et Fag VInduer l Stuen og et halvt i Kammeret med endnu mIndre l Bly s n t e t t.e åe Ruder. og l e I d t e TIder har
vist alle Gaardlejllgheder været saadan .
Køkkenet var egentlig kun en smal Gang, som paa
begge Sider at den aabne Skorsten u v i e e s lIdt
ved Gade- og Gaarddøren .
Naar undtages en Stue- og en Kammerdør at Fyrrebrædder med et Par Revler over s~mt en BIlægger ovn
å

å

å

å

å

å

å

tJene

som saadant, og l denne FordybnIngs bageste
var der sag et Pac store Huller l
Muren ,
gennem h v s I k e n t n t q t i n q skete tIl de l Stuerne

HJørner

å

anbragte Ovne . Efter Indtyring dækkedes Hullet med
en Jernplade, men da denne som otte~t var baade
v sn
og skæv, dækkede den kun dårlIgt, og en stor
Del at Varmen gIk derfor ud i den aabne Skorsten,
mens man inde l Stuerne sad og knagfrøs, naar det
var rigtigt koldt .
I denne mørke, s odede Skorstenstordybning s k u l d e
saa to FamIlIer tIlberede deres Mad, o g da næ sten
alle Mændene kom tra Holmen paa samme Tid, maatte
Nabokonerne hver l s i t: lille Hjørne, den ene maaske koge Ærter og den anden stege Flæsk, der undertIden krydredes med en Klat Sod, som taldt ned
fra Skorstenen, naar det var Regnvejr .
Dette, at to Koner skulde lave mad paa samme TId
å

og

Sted,

og

saa

maaske

desuden

have

et

Pac

s k r s>

gende Smaabørn hængende ved Skørterne, gav vel af
og tIl AnlednIng til SkænderI mellem Madammerne ,
men de tor11gtes dog snart,
og som Regel gIk det
pænt og ordentlIgt til .
Køkkenskab, Vandspandebænk og Tallerkenrække betragtedes som Luksusgenstande Folk selv maatte anskafte, og hvor der ikke boede en Træarbejder. der
selv kunde lave disse TIng, var de dertor meget
klodsede .
Loftrummet var mørkt. da der Ingen vinduer var l
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Taget; somme Steder lavede man et s lags vindu af
Glasstrimler indfattede
Bly, som man gav Form
efter Tagstenens
ll u l n i n q ,
men
de
fleste
Steder
hjalp man sig ved at løfte en Tagsten og stIkke en
Pind under den, og den herved frembragte Aabning
gav saa baade Luft og Lys, omend kun grumme 1 idt
af begge
Dele .
Om
Vinteren
maatte disse Huller
tIlstoppes omhyggeligt, for at det ikke skulde sne
ind, men trods denne Forsigtighed maatte man dog
af og t i l op paa Loftet og skuffe den Sne bort ,
som føg ind gennem det utætte Tag .
Under Tagskægget var der ikke anbragt Tagrender,
hvorfor Vandet
Regnvejr drev ned ad Muren, paa
hvilken Fugtigheden tegnede mørke Skjolder helt op
mod vinduerne .
Datidens W.C .
mentømret Skur,
gravet Kule,

Den blev fr edet

J

1918.

Nyboders Hate ri alg acd o g mJ nde stu er ne .

var et snevert af ru Brædder samder dækkede over en i Jorden ud-

som benyttedes af Beboerne

i

de

2 Ga-

der, hvis Gaardsplads stødte sammen . Midt l dette
Skur var anbragt et Skillerum, der begyndte ved
Sædet, men ikke naaede helt op t i l Taget .

Naar Kulen var fuld - dog sjældent før den truede stærkt med Oversvømmelse - anmeldtes dette paa
Kommandantskabets Kontor , hvorfra der u d q s k. Ordre
t zJ
Re n ov e ti i o n s s e l s k e b e t: om at
tømme den . Dette
arbejde udførtes om Natten, og man maatte Aftenen
forud s t i l l e et Lys paa Køkkenbordet
tilligemed
Drikkepenge
t i l Natmændene,
der sørgede for,
at
Griseri i Køkkenet kom t i l at s t a a i pas sende Forhold t i l
Gratialets Størrelse . Kulen
Tømtes ved
Hjælp af Spande, der maatte bæres
ud t i l en Kassevogn paa Gaden .

gennem

Køkkenet

Nu kan man maaske mene, at hvad jeg her har
fortalt om Nyboders smaa Huse er noget je .. har
læst eller hørt
nej, det er som
min Barndom, Saa
l

en

førte

det fortælle af gamle Folk., men
jeg selv har s-et og kendt det i
sent som i 1867, da jeg fik bolig

Gaardle}llghed
Huse,

var

der

i

Delfingades
denne

et

store
ujævnt

nyere

op-

Stengulv,

nøgne, fugtIge Vægge, en Stuedør af føromtalte
med en Jernkasselaas saa stor,
som
skulde

Art
den
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Et Nyboderkøkken tca sl u t n l n g e n a t

f orr J g e Arhundred e . Døren

baggrunden fører tll naboens køkk en .
o p tll l . sal e l ler e r z loftet.
l

I

f orgrund en

t rappen

lukke for en Fængse lsce l le, en Kamm erdør med KI,n ket eI
som paa en Stalddør og saa
endellg den
store B ilæggerovn .
. . . Og dog, Trods H u s e n e s Tarvellghed k un d e Bollgerne udefra se saa hyggellge ud , med pæne rene
c e rå i ne r
for Vlnduerne,
paa hvis Karme prangede
Urtepotter med Roser, Geranier, Gyldenlak og Nelllker . Men ogsaa inde i Husene k un d e man træffe
pæne og propre Hjem, som folk,
der aldr ig havde
kendt bedre var glade ved og tilfredse med. Men
for at gøre Bollgen så pæn ofrede Folk o g s a a mangen god Skilllng paa den . Man satte Panel paa den
fugtlge Ydermur,
lagde Bræddegulv , erstattede de
hæsllge DØre med Fyldingsdøre, anbragte andre Vln med
større
Ruder
og
under
Loft s d ues rammer
bjælkerne blev sat Træbeklædn ing otte
tavlede
Flager, som man kunde tage ned ved Fraflytnlng ."
å

,

(Lous,1929).
Boligerne i Christian IV's Nyboder var oprindeligt
rummelige, omfattende et par kamre, en s tue og en
gang med kogested. på loftet var der mulighed for
at indrette et ekstra værelse og et værksted, en
mulighed som udnyttedes af de fleste beboere. Men
presset på boligerne førte som omtalt til en
deling af lejlighederne i slutningen af 1600-årene
således, at hver lejlighed deltes i to "halve" el ler to "enkelte" lejligheder, som bo lig typen hedder den dag i dag. Den " e nke l t e" lejlighed kom til
at bestå af en stue og et kammer halvt så store

som de oprindel ige rum . Gangen med ildstedet blev
nu fælles køkken for to familier - et "gennemgangskøkken", hvor man måtte passere igennem nabo ens del af køkkenet, for at komme ud på gaden eller i gården. Og ud i gården måtte man, for her
befandt sig indt il ca. 1929 det "lille hus" - lokummet - oprindelig placeret over en kule, som
tømtes af natmanden, senere forsynet med udskiftelige tønder.
Nyboders beliggenhed med længerne placeret i
øst-vestlig retning indebar samtidigt, at delingen
gjorde halvdelen af boligerne nordvendte og mørke .
Der blev forskel på at bo til sol - eller skyggesiden. 19).
De ny ere 2-etages huse, som opførtes i slutningen af 1700-årene i Nyboders nordlige del, fik
stort set den samme grundplan som de ældre huse.
Stuerne blev lidt større, kamrene mindre, og
køkkenet lå, nu som før, i gennemgangen mellem
gård og gade. En særlig opgang blev der ikke plads
ti l, så "under-boerne", som stueetagens beboere
hed, måtte ikke alene dele køkken, men tillige
acceptere "overboerne"s daglige gang igennem køkkenerne på vej ud i gården. (Reimer 1981).
Ildstedet i den åbne skorsten midt i gennemgangskøkkenet var oprindelig beboernes eneste varmekilde; først efter 1782 blev kakkelovne fast inventar. Man kunne imidlertid leje en ovn for 1
Rd1 . om året. (Lind 1882, s. 42-44).
Ved indflytningen gik de fleste beboere i gang
med at forbedre boligen: brædder blev lagt på gulvene af ler og mursten, væggene blev malet eller
fik opsat panel og lofterne tætnedes . 20).
Disse bestræbelser på at forbedre boligstandarden gennem egen arbejdsindsa ts og for egne midler
er karakteristisk for forholdene i Nyboder. Også i
dag nedlægges der meget arbejde på at ombygge og
forbedre boligerne inden for de tilladte rammer:
køkkener ombygges, vægge isoleres, paneler opsættes, nye gulve lægges ind.
Staten har naturligvis altid haft en forpligtelse til at vedligeholde husene, men dengang som nu
har det knebet med at fremskaffe midler t il vedli geholdelsen, hvorfor beboerne ofte selv har fore taget nødvend ige forbedringer . Der har imidlertid
været grænser for, hvor meget de enkelte beboere
kunne præge husene med deres smag. Husenes farve opr indelig hvid, senere gul. - og vinduers og døres farve og udseende kunne ikke ændres. Men det
har dog været muligt at give indgangsdøren et per sonligt præg ved at opsætte et farvestrålende navneskilt. I bydelens første århundrede skete det
desuden, at indgangspartiet kunne prydes med bi slag eller kasseret billedhuggerarbejde fra ophuggede skibe. (Lind, 1882, s. 42-44). Sådanne individuelle kunstneriske manifestat ioner må nu henvises til gårdhaven, hvis man da kan enes med nabo-
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pA

lokum

erne herom; - facaden ud mod gaden skal have et
ensartet præg. og ingen personlige ejendele - ej
heller cykler - må forefindes langs husets facade
eller ved indgangsdøren. Børnenes opfattelse af de
lange gule mure og de okseblodsfarvede skodder som
en udfoldelsesmulighed for tegninger og skr iblerier. kan man imidlertid ikke komme til livs .
For at få et perspektiv på de boligkår beboerne
har levet og lever under. må boligstandarden sættes i relation til de boligkår andre befolkningsgrupper levede unde~. Her vil det være relevant at sammenligne med småhåndværkeres og arbejderes boligkår i København under forske 11 ige perioder.

Før Nyboder opførtes, havde Holmens folk primært
været henvist til at bo indlogeret hos københavnske familier. en situation, som gjorde det
vanskeligt for dem at stifte familie. At blive
godkendt til en bolig i Nyboder har derfor været
et privilegium. - et privilegium som da også influerede på familiestrukturen, idet ægteskab blev
indgået for at bevare eller opnå ret til en bolig
her.
Husbøgerne fra slutningen af l600-årene fortæller om flere tilfælde, hvor en enkegifter sig med
en ung sømænd, hvorved hun kan blive siddende i
den bolig, hun bebor, mens han opnår boligberettigelse. (Barfod, 1983).
Nyboder gjorde det således muligt for flådens og
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værftets søfolk og arbejdere at indgå ægteskab og
leve i en kernefamilie. I sammenligning hermed levede hovedparten af de københavnske hånd værkere på
dette tidspunkt i store hushold, idet lærlinge og
svende levede i mesters hus . Først når en svend
blev mester kunne han etablere sig og selv danne
familie. Dette skete relativt s ent i håndværkerens
livsforløb, mens Nyboder-manden kunne gift e sig,
så snart han havde fået tildelt en bolig, - eller
giftet sig til en.
Situationen i slutningen af 1600-årene, hvor to
famiher presses sammen i en l e j l i.qhed , og hvor
l e jlighederne efterhånden deles op. forekommer me d

q sve r e t
de nne p erlod e

drh undc ed e
(cd

.Indtryk

dt

et

typlslc

NyboderJnt etJ . r

nut idens øjne som en kraftig forringelse af boligkårene. Det er imidlertid langt fra sikkert, at
datidens beboere har opfattet situationen således.
Man var dengang vant til, at en husstand rummede
flere personer end kernefamilien; dette var reglen, ikke undtagelsen såvel på landet som i byen.
En bolig var ikke nødvendigvis en families private
domæn e. Pladsen blev trangere, da lejlighederne
deltes i to, men det primære sigte, at søfolkene
kunne stifte familie og føre egen husholdning, bevaredes.
Igennem 1700-årene voksede presset på boligerne,
og mange familier havde logerende boende i de små
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kraftigt formindskedes. Gårdspladsen i Abenrå 6
var således på 3,24 m2 og i Landemærket 53 på ca .
B m2, altså snarere lysskakter end gårdspladser.
Som et eksempel på beboelsestætheden kan nævnes
huset Landemærket 43, som i 1767 havde 26 personer
boende. De var fordelt på husets 4 lejligheder,
der omfattede 1-2 rum samt et lille køkken, ialt
ca , 3 O m2. 21).
6-7 personer var heller ikke et usædvanligt antal i en Nyboderlejlighed på dette tidspunkt, men
her var der større muligheder for at mindske beboelsestætheden. I gården opførtes skure, som kunne
bruges af en eller flere logerende og på loftet
indrettedes kamre til de større børn. 22)

I dag som for IOD Jr siden investerer beboerne sJvel penge
som arbejdskraft i en forbedring af deres bolig. Hen staten
kan være en hJrd husvært . Flere famil ier har oplevet at f J
huslejastigninger pJ grund af de boligforbedringer, de selv
har udføre og betalt .

lejligheder. Denne gradvise overbefolkning af bol igerne havde bydelen imidlertid fælles med det
øvrige København. Hovedstaden fyldtes i dette og
det følgende århundrede næsten til bristepunktet.
Som eksempel kan nævnes husene i Abenrå-Landemærket, hvis beboere i 1700- og lBOO-årene fortrinsvis bestod af håndværkere og indkvarterede
soldater, hvoraf flere med familier. Kvarteret
blev i løbet af 1700-årene udbygget med 12 bag- og
sidehuse , hvorved det åbne area l husene ime llem
3

Holmens by - Nyboder og dens beboere

Epedemier som pest og kolera havde gode betingelser i det tæt bebyggede København, og Nyboder
gik ikke ram forbi. Ofte var der - som i koleraåret lB53
netop Nyboderfolk blandt de første
dødsfald, fordi søfolkene hjembragte smitten fra
fremmede havne. 23).
Som bekendt inspirerede kolera-epidemien til
forsøg på at forbedre boligforholdene i København.
I Nyboder iværksattes også byfornyelse, idet en
del af de ældste huse blev nedrevet og nye
rækkehuse opførtes i deres s ted. Rævegade og en
del af St. Paulsgade består af disse nye huse - de
"grå" huse. som de kaldes i
Nyboder. De nye
rækkehuse
indrettedes
med
3-4
værelses
lejligheder, køkken og to ilet. De var med andre ord
af en bedre standard end hovedparten af de bygninger. som opførtes i de københavnske brokvarterer i lBOO-årenes sidste årtier. Her var ingen
baggårde, men små gårdspladser e Iler haver med
vaskehuse. Samtidigt forbedredes en del af den
gamle bebyggelse i
Nyboder, idet Elsdyrsgades
nordlige
og
Delfingades
sydlige
længe
blev
"grundforbedret".
Denne
forbedring
indebar en
sænkning af gulvet. så loftshøjden kom over 2
meter, og en ombygning af lejlighederne således,
at to huse nu fik en fælles opgang, men samtidig
fik hver af lejlighederne sit private køkken
adskilt fra opgangen.De "grundforbedrede" blev
bydelens mest eftertragtede
lejligheder.
især
p.gr.a. køkkenets placering. mens de nye "grå"
huse trods deres bedre standard i k ke opnåede samme
popularitet. De var ikke "rigtige".
Hovedparten af Nyboders lejligheder udgjordes imidlertid i slutningen af forrige århundrede stadigvæk af de "enkelte" lejligheder på stue, kammer
og (gennemgangs-) køkken omfattende ca. 20 m2. Men
hvorledes boede så københavnske arbejderfamilier
generelt? Over halvdelen af Københavns lejligheder
bestod i lBB5 af l og 2-værelses lejligheder. De
l-værelses lejligheder omfattede da 15% af samtlige lejligheder og andelen har antagelig været
endnu højere tidligere. Beboelsestætheden i disse
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De n~ -ged- rækkehuse som opt~rtes i s lutnlngen af 1880erne.
erstattede nogle af de ældste længer l bydelen. Grundarealet

var større l di sse hu se en d l d p gamle l æn g e r . men
mellem husene blev tll svarende smallere o g mørkere .

gårdene

lejligheder varierede med i gennemsnit 2,5 beboere
i de l -værelses lejligheder og 3,7 beboere i de 2værelses lejligheder. (Willerslev, 1979). Til sammenligning kan anføres beboelsestætheden i Delfingade for år 1880, hvis 161 lejligheder beboedes af
577 personer. Dette giver en beboelsestæthed på
3,6 personer pr. lejlighed. Som det fremgår af
skemaet fig. 9 boede de fleste større hushold i de
mindre lejligheder på 2 eller 4 rum, mens de større lejligheder på 8-10 rum i de "hele" rækkehuse
ofte kun beboedes af et ægtepar med et. eller to
børn samt tjenestefolk. I 1880 var det desuden almindeligt, at kammeret i de små lejligheder udle jedes til logerende.
Hvor beboelsestætheden pr. lejlighed således lå
på linie med eller over den gennemsnitlige københavnske, var bebyggelsestætheden ikke nær så høj.
Den ringe hushøjde, de brede gader og haverne mellem husrækkerne indebar en lavere udnyttelsesgrad
af grundarealet end i andre københavnske arbejderkvarterer.
Jævnført med de fleste københavnske arbejdere
havde Nyboders beboere da klart bedre boligkår.
Det er egentlig først ind i 1900-årene boligkårene
forringes relativt set. Det er især med hensyn til
den sanitære standard og køkkenernes udrustning,
at udviklingen "løber" fra Nyboder. Nu bliver lejlighederne primitive med det fælles lokum i gården
og de små gennemgangskøkkener.
Først i slutningen af 1930-erne erstattes lo kummet med et w.c. inde i husene, nogenlunde
samtidigt med at sundhedsmyndighederne påbyder
dette i 1938.

Lejlighederne forekommer nu små og trange i forhold til de forholdsvis store 2- og 3-værelses
lejligheder, som bliver standardboligen i 30-ernes
og 40-ernes byggeri. Den manglende mulighed for
privatliv begynder at blive generende i en tid,
hvor familierne i samfundet generelt har fået mere
plads og bedre sanitær udrustning til sin rådighed. Samtidigt mindskedes bolignøden således,
at en bolig i Nyboder ikke længere betragtedes
som et privilegium, skønt den var billigere end
lejlighederne "ude" i byen. Var man opvokset i Nyboder var primitiviteten en selvfølge, men for
folk "udefra" var de små lejligheder utroligt primitive. I sine erindringer fra årene i Nyboder under 2. verdenskrig har fru K. fortalt om sit første indtryk af den Nyboderlej lighed hun i 1941
flyttede ind i med sin mand og deres 2 børn:
·Sommeren 1941 flyttede vi ind i Krokodillegade
9, det var på l. sal, kaldet en halv lejlighed.
Den bestod af et mini-køkken, kun beregnet for
slanke mennesker, en stue Cd. 3,73 x ca. J meter,
målene
husker
jeg
ikke
helt
nøjagtigt,
soveværelset var ca. 9. m2.
Vores ~ndflytning glemmer jeg aldrig, vi kom fra
provinsen fra en dejlig lejlighed med eget toilet
m v . til denne lille nyboderlejlighed. Nede på gaden holdt der tre hestevogne med flyttegods, vore
møbler var sendt med tog, så det passede med af I æ s n s n q ved østerport station. Disse flyttefolks
forbavsede ans~gter glemmer jeg aldrig, da den ene
v ogn
var
læsset
af var
lejligheden
forlængst
fyldt,
de udbrød helt ulykkelige,
"jamen hvor
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skal

vi

sætte

resten?"

på loftet,

svarede

vi,

for

de øvrige beboere ( i huset) havde indvilliget l ,
at vi d~r optog noget plads af det fælles tørreloft. Jeg sad midt i rodet og stortudede, det viste sig, at min mand havde lejet lejligheden uden
at se den, han anede ikke, der fandtes så små lejligheder . ..

Lejlighederne i Nyboder opfattes imidlertid ikke
kun som primitive i dag. Her spiller vor tids nostalgiske holdning til den "harmoniske" fortid
ind, når bydelens værdi som boligområde skal vurderes. For mange har det været en værdl i sig selv
at bo i de historiske huse, det giver den ovenfor
ci terede
fru K. blandt andet udtryk for, efter
hun først vænnede sig til omgivelserne.
Denne historiske værdi spillede også en rolle
ved
huslejevurderingen
omkring
1972-73,
hvor
huslejen i bydelen steg med i gennemsnit 100%.
Stigningen blev fra vurderingskommissionens side
begrundet med miljøet, nærheden til de grønne områder ved Kastellet og den korte vej til arbejdspladsen. 24).
Huslejestigningerne i begyndelsen af 70-erne
indebar vanskeligheder med at få udlejet især de
små lejligheder, og en overgang stod ca. 100
lejligheder tomme. Det har især været yngre mennesker opvokset i velfærdssamfundet som har haft
svært ved at vænne sig til tanken om en lejlighed
uden badeværelse hvor toilettet var "til deling"
med to andre familier.

Men endnu engang må boligforholdene sættes i
relation til forholdene i København i øvrigt. Nu
ti år efter huslejeforhøjelsen forekommer lejlighederne igen forholdsvis billige: ca. 600 kr. pr.
md. for en lejlighed på l. sal med 4 rum, der ganske vist er små og med et toilet, der må deles med
husets øvrige to familier. Den begyndende boligmangel i København har ligeledes medvirket til
at øge efterspørgslen efter boliger i Nyboder. De
tomme lejligheder fra slutningen af 70-erne er nu
erstattet af en venteliste på 3-400 boligsøgende.
25) •

Vurderingen af boligkårene bliver således relativ. Boligerne kan forekomme små og primitive,
men samtidig har de givet Søværnets ansatte 'mulighed for overhovedet at få en bolig og stifte
familie. Nok kunne her være koldt og fugtigt, men
havde man først fået sin bolig, var man sikret
husly resten af levetiden.
Man bliver ikke "sat på gaden" i Nyboder, og man
er heller ikke prisgivet pludselige og uventede
huslejeforhøjelser. Staten har i denne - som i andre af l ivets situationer
spændt et sikkerhedsnet ud under sine "tjenere". Til gengæld har
staten fået lejere, som ikke
sled på bygningerne, men i stedet satte dem i stand og forbedrede
deres udrustning.
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Forsvarets Bygningstjeneste har udarbejdet en gennemgr~bende
fornljelsesplan for hele Nyboder, en plan som indebærer at
alle gennemgangskøkkener forsvinder og at hver lejlighed fAr
3'

w.c. og brusebad. Tegningen her viser 2 eksempler pA
nogle af hus længerne har man allerede pAbegljndt ombljgn~nger efter denne plan .
~ndlagt

de nye lejl~ghedstlJper. I
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BOLIGRET OG OMFLYTNINGER
· Se sJ dan en l e jl ,ghed . som den v i s , d d e r , her (e n "enkelt" stuelejlighed), startede man med. nJr
man begyndte. og så g,k man opefter : søgte en førstesal og sJ n oget bedre. hvor man ,kke skulle i gennem andre f olks køkkener •

(75-årig enke, født og opvokset i
hun levede hele sit liv).

Nyboder,

hvor

De mange forbedringer og istandsættelser kunne lede til den antagelse, at man med forkærlighed blev
boende i den lejlighed, man først flyttede ind i.
For det kan være svært at tage de udførte forbed ringer med sig, selvom f.eks. paneler og tallerkenrækker kunne skrues ned og tages med ti l den
næste lejlighed. H. D. Lind (1882) nævner som
praksis i disse tilfælde, at den fraflyttede beboer søgte at opnå en vis erstatning for forbedringerne hos den nye l ejer. Hvis ikke dette kunne
opnås, blev forbedringerne nedtaget og medbragt
til den nye bolig. Det k unne gælde mindre genstande som tallerkenrækker og køkkenskabe eller
større som trappen op til loftet. Træer plantet i
haven var det ulige sværere at drage af med, og
Lind refererer i sin bog om Nyboder til en årelang
strid mellem to beboere om retten til de træer den
ene havde plantet i gårdhaven (1882, s. 46-47).
Gældende praksis er imidlertid - nu som før - at
den fraflyttede lejer aftaler et vist erstatningsbeløb med den nye lejer.
Men hvorfor blev man nu ikke blot boende i den
bolig, der nu engang var blevet en tildelt? Så
ville man jo være sikker på at kunne nyde godt af
de forbedringer, der var foretaget?
Her spiller sammenhængen mellem rang og boligstørrelse en vis rolle, - en sammenhæng, som fik
øget betydning, da opdelingen af lejlighederne og
ombygninger af husene skabte lej ligheder af for skellig standard: "enkelte" eller "dobbelte", i
stuen eller på l. sal, til skygge- eller solsiden,
med gennemgangskøkken eller eget køkken.
Instrukser fra 1800-årenes sidste halvdel inddeler det boligherettigede mandskab i 4 boliggrupper, baserende sig på den rang og anciennitet, det
enkelte individ havde opnået i Søværnet. Var man
maskinmester, håndværksmester eller værftsløjtnant
med den højeste rang indenfor det korps, man tilhørte, kunne man få en firedobbelt bolig. Dette
indebar, at man kunne disponere over et helt hus
på 2 etager i en af længerne. Tredobbelt bolig,
der f.eks. kunne bestå af en hel l. sal og en halv
stueetage, tildeltes personel med en charge, der
lå en grad under den ovennævnte boliggruppe f.eks.
undermaskinmester eller underofficer af l. klasse,
l. grad (Jfr. skema over korpsinddelingen fig.16
og 17 ). En dobbelt bol ig kunne man ansøge om,
hvis man stod lidt lavere på rangstigen; og den

enke l te bol ig bestående af et kammer, en stue og
et (gennemgangs) køkken var den bolig man var berettiget til i begyndelsen - eller slutningen - af
karrieren. Ved pensionen træder man uden for rang systemet, og flytter - som en logisk følge heraf "nedad" til en "enkelt" lejlighed uanset tidligere
rang. Tilsvarende kan en enke heller ikke betragtes som berettiget til en bolig i den afdøde ægtemands rangklasse, - uanset børnef lokkens størrelse flytter hun derfor til en "enkelt" lejlighed.
En stor børneflok var - og er -ellers e n fordel
i Nyboder idet familier med over 3 børn var
berettiget til en "dobbelt" lejlighed. 26).
Principperne for boligtildelingen er de samme i
dag. Rang og anciennitet, d.v.s. længden af den
tid man har tilhørt den enkelte boliggruppe, er
afgørende for, hvilken bolig man kan få tildelt.
Hvornår man er begyndt at inddele personellet i
boliggrupper for at kunne afgøre, hvilken bolig de
enkelte familier var berettiget til, vides ikke,
men forfremmelse synes også tidligere at have været ensbetydende med flytning til en anden og
større lejlighed . (Lind, 1882, s. 45). At man ikke
uden videre har kunnet flytte ind i den første den
bedste ledige lejlighed fremgår af marinehistorikeren Jørgen Barfods bog om Nyboder i 1600-årene.
Han omtaler, hvorledes der i 1696 reserveredes et
bestemt antal huse for officerer og underofficerer
af højere rang i hver gade, samt hvorledes de enkel te divisioner tildel tes et bestemt antal boliger. I 1721, hvor mandskabstabet efter Store
nordiske Krig nødvendiggjorde en omfordeling af
boligerne,
fordeltes le jlighederne således, at
hver division tildeltes en gade. Denne fordeling
af mandskabet på bestemte gader tyder på begrænsede omflytningsmuligheder i 1600- og 1700-årene.
(Barfod, 1983, s . 45 -68 og 173-198). I 1800- og
1900årene har de hyppige omflytninger rundt i Nyboder fra dårligere til forhåbentligt bedre lej ligheder imidlertid været en del af tilværelsen.
(Jfr. kortet, fig. 6.). Som man i tjenesten avancerede op gennem de forskellige grader i det
korps, man tilhørte, således flyttede man rundt i
Nyboder i takt hermed. Boligen blev herved - i
lighed med uniformen - et synligt udtryk for individets rangplacering i flåden.
Forudsætningen for at få "husbrev" - d.v.s. blive boligberettiget - var den faste ansættelse i
Orlogsflåden eller på Orlogsværftet. De søfolk,
der blev udskrevet til tjeneste for en kortere periode samt eventuel t løst ansat arbejdskraft på
Orlogsværftet hørte ikke til denne kategori. Med
personelordningen af 1919, hvor håndværkere og assistenter ved Orlogsværftet for hovedpartens vedkommende overgik til civil status, ændredes reglerne for at opnå boligret således, at civilt per-
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En Nyboderfamilies omflytninger
i årene 1904 -1961

Faderen startede på Holmen
som skomager, blev senere
bud og endte som budformand og ministerialbetjent.

1 - 1904
2 - 1906
3 - 1908
4 - 1909
5 - 1913
6 - 1918
7 - 1920
8 - 1929
9 - 1936
10-

Haregade 10. stuen til garden
Hjertensfrydsgade ? 1. sal til garden
Delfingade 10. enkelt-grundforbedret
Elsdyrsgade 44, 1. sal-enkelt
Svanegade 10. stuen-dobbelt
Rævegade 2. stuen
Olfert Fisehersgade 16. 1. sal
Rævegade 12. 1. sal
SI. Kongensgade 147. 1. sal -dobbelt
(Den voksne, gifte datter bor I penoder hos forældrene med sine 2 born)

1947- Elsdyrsgade 38. 1. sal -pensiorasttejl
196 1 (Enkemand)
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sonel blev boligberettiget med opnåelse af tjenestemandsstatus. Timelønnet personel (fortrins vis
arbejdere og håndværkere) kunne først opnå boligret efter 15 års beskæftigelse ved Søværnet. Disse
bestemmelser gælder endnu. 27).
Da Søofficersskolen i 1969 omdannedes fra kost skole til almindelig undervisningsinstitution, fik
kadetter tilladelse til at søge bolig i Nyboder,
og få år efter udvidedes tilladelsen til også at
omfatte konstabelelever, en tilladelse, som kræve de dispensation, da personer under 20 år aldrig
tidligere har kunnet opnå selvstændig bolig i Nyboder. 28).
"Husbrevet" ti l Nyboder indebar imidlertid en
tilladelse til at leje en del af boligen ud til
logerende. Bydelen har derfor igennem århundreder
tillige
rummet
personer,
som
ikke
tilhørte
marinen . De indlogerende skulle dog helst være
ugifte folk af flådens mandskab, en bestemmelse
som nedfældes i 1756 og siden gentages. (Lind,
1882, s. 40).

svar var, at jeg Ikke kunne vedblIve at leve sJ
indeklemt med sJ mange børn . IJ børn) ... "Jamen
jeg VIl f J hele Søværnet pJ nakken" . sagde han ,"

Et par måneder senere kunne ægteparret imidlertid
flytte ind i en dobbelt stuelejlighed i Delfingade.
Officererne tilhører et selvstændigt korps, og
som en logisk følge heraf, har tildelingen af
boliger til officerer fulgt andre retningslin ier
end reglerne for mandskabets bol iger. Allerede i
1696 anbefaledes det, at reservere et bestemt antal boliger for officerer, og fra 1739 findes en
forordning, som direkte påbyder kompagnicheferne
at flytte ind i bydelen, antagelig for bedre at
kunne holde opsyn med mandskabet. Nu indrettedes
også særlige officershuse i bydelen, fortrinsvis i
hjørnehusene, hvor nogle ombyggedes til " pa v i l l o ner ", der hævede sig over de lave længer . 29) .
(Jfr . kortet fig. 3).

BEBOERFORENINGEN

Ansøgninger om bedre bolig tilstiles - nu som før
Nyboders
Kommandantskab,
der
fungerer
som
bydelens interne administrationskontor. Og nok er
- og var - der bestemte regler for, hvorledes tildel ingen af boliger skal foregå, men regler kan
fortolkes.
Af folks beretninger fremgår det,
hvorledes beboerne hver især med forskellige kneb
t ilkæmpede sig bedre lejligheder. Det var - og er
- næsten altid kvinderne, hustruerne, som "går op"
til kommandantskabet, for at forhandle sig frem
til en bedre bolig. Kom man på det rigtige tidspunkt, kunne man lettere end andre gange få sine
ønsker opfyldt.I et tilfælde lykkedes det f. eks.
en beboer at komme først i køen til en eftertragtet lejlighed, fordi hun på en tidlig mor gentur havde observeret at denne var ved at blive
tømt for indbo. Den tidligere lejer var netop død.
på Kommandantskabet havde man endnu ikke kendskab
til dødsfaldet og lod sig overrumple til at leje
lejligheden ud til den morgenduelige beboer, som
øjeblikkeligt havde henvendt sig til Kommandant skabet med ønske herom.I et andet tilfælde var det
en ung, gravid kone som "græd" sig ti l en større
lej l ighed
på
Kommandantskabets
kontor.
En
tidligere beboer fortæller i sine erindringer,
hvorledes hun
trodsede
reglerne om rang
og
boligtildeling ved at bede
om en
"dobbelt"
lejlighed, skønt hendes mand endnu "kun" var math.
"En dag havde Jeg gjort mIg fint i stand og VIlle
pJ Kommandantskabet, for at tale med kommandør N .
Hans forbavsede anSIgt, da Jeg kom frem med ønsket
om en 4-værelses lejl ig-hed, kan jeg endnu se for
mIg . " De t kan Jeg VIrke-lIg ikke", sagde han, "det
er Deres mand ikke nok l etaten tIl endnu ." HIt

Uet lcan g ive problemer at have staten som husvært .
Bl.a. omfattes man ikke af lejeloven. I erkendelse
heraf, og som en reaktion på de kraftige huslejest igninger i begyndelsen af 70-erne, stiftedes Nyboder Beboerforening i 1975. Beboerforeningen er
den eneste forening i Søværnet som "går på tværs"
idet samtlige af Sø værnets personelgrupper er re præsenterede. I 1977 anerkendte Forsvarsminister i et beboerforeningen og tildelte den forhandlings ret, men først i 1982 blev foreningen optaget som
fuldgyldigt medlem af Forhandlingsudvalget vedr.
Nyboder, hvor også de enkelte personelorganisationer er repræsenterede.
Beboerforeningen har arbejdet ihærdigt på at få
gennemført forbedringer af husene, som f.eks. i s o lering og opsætning af ekstra forsatsvinduer.
Stridigheder om erstatning for udførte forbedringer i en fraflyttet lejlighed har også kunnet
afklares gennem foreningens mellemkomst.
Endelig har foreningen fået indført nye "traditioner" som den fælles fastelavnsfest og juletræs festen for børnene samt en fælles sommerfest .
30) .

EN GADE OG DENS BEBOERE

For at få et overblik over befolkningsstrukturen i
bydelen i det tidsrum der primært er i undersøgelsens fokus: 1880-1980, er en gade udvalgt til nærmere analyse. 31).
Det drejer sig om Delfingade, som ligger i den
nyere, bedre bevarede del af Nyboder. De mange omflytninger betyder, at de enkelte gader ikke har
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BeboerforenIngens fastelavnsfest tor bør nene, 198 0 .

mulighed for at udvikle " s ær p r æg " m.h.t.
befolkningsfordeling, hvorfor befolkningssammensætningen i ~n gade kan antages at være repræsentativ for hele bydelen. Delfingade har boliger
for alle personelkategorier, inklusive officerer,
og hovedparten af lejlighederne er , som i det
øvrige Nyboder, små "enkelte" lejligheder.
Det spørgsmål,
folketællingsmater ialet ville
kunne give svar på var, hvorvidt befolkningsstrukturerne havde ændret sig væsentligt i perioden
1880-1980.
For at få et overblik lagdes et snit ved 1880 og
1980, baseret på grundlag af folketællingerne i
Rigsarkivet, og ved 1935 og 1960, baseret på husstandskortene i Nyboders Kommandantskab.

De to første årstal skulle vise forholdene i en
periode, hvor beboerne endnu helt var underlagt
militær retspleje og administration . Forholdene i
1935 var muligvis påvirket af de gennemgribene ændringer i søværnsordningerne fra 1922 og 1932 mens
1960 kunne give et indtryk af forholdene i en periode. hvor velstanden i . hele befolkningen var
kraftigt forbedret.
Befolkningspyramiderne fra de fire tidspunkter
adskiller sig fra hinanden på en række punkter, punkter som antyder væsentlige ændringer i befolkningsstrukturen. (se fig. 7).
Alders- og kønsfordelingen i 1880 giver et billede af en befolkning med mange børnefamilier og
få ældre personer. At børnene i stor udstrækning
bliver boende i bydelen som voksne, kan udlæses af
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BEFOLKtHNGSPYRAHIDE.

DEL F I NGADE , ArUlO 1880

HL~ O

BEFO L l< tJlt~GSPYRAMIDE.

DELFIUGADE. ANNO 1901

KVINDER

60 - 69
70 -7 9
60 - 69
50 -59
40 - 49
30 -49

20 -29
10- 19
0 -9
160 husstande

l.a lt 577 personer,

l husstand u .
oplysnlnq om antal pers .

heraf er 3 u rdent i f r ce r ede

l J4 huss tand e

~41t

SAt

-----

BEF OLKNI NGSP YRAMIDE .

DELFIllGADE .

ANNO 1935

BEFOLKUINGSPYRAMIDE,

DELPINGADE, ANNO 1960

60 -69

60-69
50-59

30-'9
20-29
10 -19
0 -9

100 husstande
11 husstande u . oplysni ng
om a nt a l personer.

lait 297 personer
heraf er B u r den t r I r ce r ede

gruppen 20-29 år, som er næsten identisk med de
10-19- åriges gruppe. Gik man ind i marinen, og
var man fyldt 20 år havde man - selv som ugift ret til en boligenhed af de små.
I 1901 er det netop denne gruppe af unge - især
mænd , men også kvinder, som skrumper kraftigt ind.
De unge flytter væk fra Nyboder og mandskabsbehovet synes dækket i tilstrækkeligt omfang af de
midaldrende mænd, hvorfor nye unge ikke flytter
ind i deres sted. Gruppen over 50 år er ligeledes
mindsket kraftigt.
I 1935 består den største aldersgruppe af personer mellem 30 og 39 år. Selvom kvinderne i denne
gruppe netop er i den fødedygtige alder er antallet af børn svundet ganske betydeligt set i for-

IOS husstande

heraf l uden oplysnlng
om antal personer

lait 331 personer
heraf er 5 u r denm Eace rede

hold til 1901, et forhold som jo ikke er specielt
for Nyboder, men gælder hele befolkningen. De få
personer i kategorien over 40 år antyder, at persone lordningens kraftige reduktion af det gamle
mandskab, reduktioner som fandt sted i 1922 og
1932, især har ramt de ældre aldersgrupper. Grup pen på 30-39 år består muligvis fortrinsvis af
indflyttede personer udef ra.
I 1960 er befolkningen mere jævnt fordelt over
de forskellige aldersgrupper. Der var stadig fortrinsvis børnefamil ier i bydelen. Pensionisternes
antal er nu - som før - ret ringe, antagelig p .gr.
a. bestemmelsen om, at pensionister kun kan vedblive med at bo i Nyboder, hvis de flytter ind i
en af de små pensionistlejligheder.
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OFFICERER AF LINJEN
AKADEMIKERE (arki tekter, ingeniører J.
DÆKSOFFICERER/SPECIALOFFICERER
UNDEROFFICEftER/BEFALINGSMÆNO, f .exs .
Højbo.\dsmand , overkanoner , sergentgruppen .
FAST MAtmSKAB (bådsmand. kanoner , konstabel l .

35

5:
6: HANDVÆ.RKSMESTRE
1 : HANovÆRKERE
8 : AOMItUSTRATIVT PERSONEL l

lO

9 : ADMHUSTRATIVT PERSONEL 2

25

10 : ARBEJDERE
1 1: PENSIONISTER
12 :ENKER OG ANDRE EULIGE KV I NDER

40

(OVerassistent -gruppen) .
(Asslstentqruppcn) .

20

IS
10

10
Flg .

Il

12

8.

Søjlediagrammerne fig. 8 giver et indtryk af hvilke personelkategorier. der har boet i Nyboder i
undersøgelsesperioden.
Forholdene har ikke ændret sig væsentligt fra
1880 til 1901, dog er gruppen af timelønnet, civilt personel øget noget. Det er fortrinsvis personer som betegnes "arbejdere", antagelig med civil status. Den teknologiske udvikling i Søværnet
krævede nye uddannelser som erstatning for den
hidtidige underofficersuddannelse. I 1935 og 1960
figurerer
derfor
en
ny
personelgruppe
i
diagrammet: specia 1- eller dæksofficererne. Diagrammet for 1960 viser, at det primært er nye personelgrupper: specialofficerer, sergenter og konstabler, som udgør hovedparten af befolkningen i dag.

Håndværkere og søfolk er blevet erstattet af
personel med en stadig mere grundig uddannelse bag
sig: tele-. radar- og EDB er nogle af de systemer,
personellet nu uddannes til at beherske.
Skemaerne fig. 9-12 tjener til at give en oversigt
over husstandsstruktur og boligkår.
Karakteristisk for situationen i 1880 var de
mange forskellige husstandsformer , hvor antallet
af logerende var højt. I nogle tilfælde synes det
imidlertid at have drejet sig om reelle parforhold, hvor den logerende kvinde, evt. med barn,
ikke er gift med lejlighedens indehaver, men blot
bor'sammen. Der'forekommer imidlertid .også tilfælde ,
hvor familien har en eller flere logerende boende.
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Blandt de mere velhavende er der 6 familier, som
har tjenestefolk bosat i familien. En af disse, en
officer, har desuden en logerende, en ung løjtnant, boende. Ifølge erindringsmaterialet var det
på dette tidspunkt ikke ualmindeligt, at enlige
officerer eller officersægtepar uden børn udlejede
et par værelser til yngre løjtnanter. Herved fik
man et tilskud til den beskedne officersløn og
officersboligens mange rum behøvede ikke at stå
uanvendt.
Husstandsoversigten giver ligeledes et indtryk
af antallet børn pr. familie. Hovedparten af familierne havde mellem l og 5 børn, ikke et overvældende stort antal på dette tidspunkt.
I 1901 er antallet af logerende og af tjenestefolk indskrænket noget. Tjenestefolkene finder vi
også nu fortrinsvis i de store huse, mens de logerende også optræder i de helt små lejligheder.
I 1935 er såvel de logerendes som tjenestefolkenes antal reduceret betragteligt. Antallet af
barnløse familier er øget og 2-3 børn pr. familie
synes at have været gennemsnittet.
I 1960 er der ingen af familierne som har tjenestefolk, men en del har stadigvæk logerende, fortrinsvis blandt familierne i de store huse. Det er

barnløse ægtepar og ægtepar med et til tre børn
som nu udgør hovedparten af befolkningen.
I et forsøg på at give et indtryk af, hvorledes de
enkelte familier fordeler sig på de forskellige
boligtyper afhængigt af
husstandsoverhovedets
rang er samtlige familier indtegnet på et par store oversigtsplaner over længerne iDelfingade.
(Tavle I).
Planerne giver et indtryk af, hvorledes officerer og andre højtstående personer primært bor i de
store huse for enden af længerne.
De antyder ligeledes, at l. salen var mere eftertragtet end stuen, idet personer med højere
rang ofte bebor l. salen. Under tegningerne er
tillige angivet, hvilke skibe eventuelt udkommanderede familiefædre sejlede med, da tællingen blev
foretaget.
Planerne illustrerer boligbestemmelsernes konsekvenser for de enkelte familier, hvor rangklasse
og boligstørrelse nøje følges ad. De viser tillige
at familiens størrelse, trods bestemmelser herom,
ikke altid indvirkede på boligens størrelse.
Endelig giver de et indtryk af, hvorledes beboelsestætheden mindskes i løbet af de 80 år planerne dækker.
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T J E N E S T E N
"I
ethvert Sta tssa mfund maa
være
for skjelllqe
grader , Nogle maa beklæde de hIldere ,
andre de
underordnede Poster; Nogle maa byde, Andre lyde ;
men Enhver der redeligt og forsvarl igt udfører Slt
Hverv, kan være l ige agtet og l ige lykkel ig."

(Komm.kap. E.
Tidende 1849).

Paludan.

Læserbrev

i

Berlingske

Anciennitetsvisen .

(mel. Kejseren af Kinesiens Land) .
Hvis I vil høre til en Gang,
Saa vil jeg synge en lille Sang,
Og skulde den komme lidt paa tværs ,
Saa er det hele kun for Kommers .
I denne lille b itte Vise,
En Ting v i kender , jeg her v il pr ise ,
. , . Det er noget, hvorom man har mig bedt,
Det handler om v o r Anc ien n itet . :; :
Se , her i vor Flaade vi har, som bekendt ,
Baade Salut- og Honnør Reglement .
I det kan man se , hvad hver enkelt skal ha'e,
Hvad enten han kommer ved Nat eller Dag.
Dee er Gene- og Admira ler ,
De faar Salut, (som Staten betaler) ,
: ;: Man si 'e r, det er noget, hvoro m de har bedt ;
Fo r di ma n skal se deres Ancienn itet . :; :
Sel v i Nyboder, hvor alt er saa rart,
Mærker man Ancienniteten snart;
Hvis paa Kontoret om noget man be 'r,
Straks de paa Snorenes Antal ser,
Har man saa Knappen, saa gøres der Væsen
Af En, hvis ikke, saa rynker de Næsen.
:; : Men det er noget, vi alle har set,
Nyboder har sin Anciennitet . : ; :
Nyboders Madammer , tænk Jer en gang .
De har li'esom Manden de res egen Rang,
Hv is Manden er meget, er Ko n e n me r .
Det man hver dag derude s~r ,
Og

h ilser man i k k e

-Kan 'nerens ·

Madamme ,

Er man færd ig - li' e med det samme ;
: ;: Men i Krogene der bliver let
Af Nybo'e rs Madammernes Anciennitet . :; :

I militære Selskaber nu
Keder man sig, saa det er en Gru,
For sker det, at den Ældste bli 'er fuld,
Falder alle de yngre pligtskyldigst omkuld ,
Og skal man paa "Dass · , maa man vente længe ;
Ifald de r er Ældre , so m ogsaa trænge .
.,. Men det er noget , vi alle har set ,
Der maa holdes strengt paa v o r Ancienn itet . : ; :

Skal man i FartøJ, saa er det vidst ,
Den ældste han gaar alt id sldst,
Og omvendt , naar at man skal op.
Ellers Gud naade End syndige Krop .
Ja selv paa Gade, med Fortovsretten
Han pænt for "den Ældre" maa vige af Pletten,
. ,. Men det noget, vi alle har set,
Der maa holdes strengt pJ vor Anciennitet . : ; :
Selv ved Begravelser, tænk en Gang,
Kan man sig slutte til Mandens Rang;
Hvis man er meget, med Spil og Skud ,
Farer man lige direkte til Gud .
Hen er man kun lidt, som jeg desværre !
Kommer man ganske nøgternt op til Vorhe rre,
:; : Men i Himmelen, der bli'er vist let
At vor j o r di s k e Ancien nitet . : i :

V. Bachmann.
(Visen er her gengivet efter Nyboders Mindes
sangbog , trykt i 1928 . Den forekommer ti 11 ige i
håndskrevne exemplarer af "Bachmanns Visebog" og
at den omkring århundredeskiftet var almindelig
kendt og sunget i Nyboder fremgår bl. a. af det
radioprogram C. Stuhr producerede for Danmarks
Radio i
1978, hvor visen blev sunget af en
tidl igere "Nybo'rdreng" som exempel på den lokale
sangtradition. I det af Orlogsmuseet indsamlede
erindringsmateriale henvises også flere gange til
visen).
.
Orlogsflåden og - værft - "Holmen" i daglig tale er ikke blot en arbejdsplads, men et helt socialt
system,
opbygget efter et hierarkisk princip
betinget af tjenestens kommandostruktur.
Som det er fremgået af den historiske oversigt
var flåden oprindelig en ledingsstyrke, hvor mandskabet blev udskrevet ved behov. Den permanente
arbejdsstyrke voksede frem under 1500-årene samtidig som en permanent udrustet flåde kunne etableres. Denne arbejdsstyrke betragtedes som Kongens tjenere.
Tjenesteforholdet mellem Konge = Staten og flådens personel symboliseredes i et sprogbrug som
stadigvæk er gængs: Arbejdet i flåden og ved
værftet, med at kriges, ordne forsyninger, vedl igeholde eller forny materiel som skibe og våben
kaldes tjenesten - at gøre tjeneste.
Ordet arbejde eksisterer ikke i flådens sprogbrug. Man gør tjeneste, har tjeneste, i tjehestetiden, på tjenestestedet, og man udkommanderes til
tjenestegøreise . Egentlig er man
som militært
personel - konstant i tjeneste med mulighed for
mobilisering med kort varsel, i d a g som for 400 år
siden. Først efter pensioneringen er man helt ude
af tjenesten.
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Tjenestebegrebet er ikke specifikt for flåden,
men eksisterer i samtlige de etater, som voksede
frem af kongens private tjenerstab, administrationen og militæret: civiletaten, landetaten, søetaten og politietaten, og i senere århundreder
tillige: jernbaneetaten, postetaten og skovetaten.
Tjenesten, man udøver som tjenestemand, er ikke et
arbejde, der blot påtages for at holde sulten for
døren, men en tjeneste over for Konge og stat.
Flådens opgave er primært at tjene Konge og stat i
tilfælde af krig: enten ved at forsvare det domæne, Kongen råder over, eller ved at angribe andres domæne . 32).
Krigsførelsen stiller krav om en central organisation, der har ansvaret for og tilrettelægger
strategien.De kæmpende enheders aktioner skal koordineres og samordnes i en højere strategi, hvis
mål ikke altid forekommer indlysende ude i front linien.
Krig kræver derfor en organisation med en central ledelse, der hurtigt kan kommunikere medde lelser om forholdsregler og strategi ud til de enkelte enheder. Dette sker gennem en kæde af kommunikationer fra en overordnet til to eller flere
umiddelbart underordnede, som så formidler ordren
videre til deres underordnede.
For at ordrer ikke skal kunne misforstås eller
være modstridende, har intet individ mere end en
direkte overordnet, som alle meddelelser passerer
igennem.
I krig dræbes folk, - og kommandoledelsen kan
ofte risikere, at kommunikationslinierne ud til de
mindre enheder afbrydes p.gr.a. dødsfald. Ubebinget lydighed mod en ordre er en af forudsætningerne for, at kommandostrukturen kan fungere, en anden er evnen til at handle selvstændigt, hvis
ordrerne skulle udeblive, p.gr.a. tilintetgjorte
kommunikationslinier mellem kommandocentral og enhed. I dette tilfælde kan en ung officer eller
ældre underofficer/sergeant komme til at fungere
som den overordnede, der har det absolutte ansvar
for enhedens kamp - og overlevelsesmuligheder. I
disse krisesituationer, som er en konstant reali stisk mulighed i krig, er viljen til at udføre en
given ordre ikke tilstrækkelig, - der må også eksistere en evne til at klare enheden igennem uanset forholdene. Denne evne kan kun indlæres gennem
praktiske øve l ser, hvorfor der a l tid har været
størst respekt for de chefer, som af egen erfaring
kendte til vilkårene om bord. 33).
Tilværelsen i flåden præges af denne indbyggede
modsætning: kravet om ubetinget lydighed, som i
krisesituationer må vige for nødvendigheden af en
selvstændig handlemåde.

I den følgende analyse af tjenestens organisering
er der især fokuseret på principperne bag den kommandostruktur, der indordner flådens ansatte i et
rangsystem afgørende for, hvem der giver, og hvem
der modtager ordrer.
Kendetegnende for tjenestens kommandostruktur er
det vertikale princip, idet individets position
defineres i forhold til den overordnede, han skal
adlyde, og de underordnede, som skal adlyde ham.
Strukturen opbygges af vertikale relationer: relationerne mellem overordnede og underordnede, - og
individet defineres og placeres i dette hierarki
primært med udgangspunkt i de beføjelser og forpligtelser, der tildeles og påhviler ham, således
som det fremgår af Frederik V's
søkrigsartikler
fra 1752. Søkrigsartiklerne er en samlet fremstilling af de love og bestemmelser, som regu lerede tilværelsen i nd e n for marinens rammer. De
tager udgangspunkt i forholdene til søs og beskriver detaljeret magtbeføjelser, ansvarsområde
og forpligtelser for hvert enkelt individ i flåden
fra flådechef og admiral til bådsmand og kok.
Beskrivelserne er ensartet disponerede: for de
personer der indtager den højeste position indenfor et ansvars- eller arbejdsområde defineres omhyggeligt ansvarets omfang. For de underordnede i
de enkelte enheder indledes beskrivelsen derimod
med en nøje præcisering af hvilken person man skal
adlyde.
Karakteristisk for systemet er manglen på horisontale relationer, d.v.s. relationer, der sidestiller individerne inden for et fælles arbejdsog ansvarsområde. Ansvarsfordelingen ville da blive
usikker.
F.eks.
var
arkelie-mesteren,
højbådsmanden, tømmermesteren og kvartermesteren
om bord på et orlogsskib nok sideordnede i rangsystemet, ifølge søkrigsartiklerne, men de havde
hver sit afgrænsede ansvarsområde: ammunition,
takelage, skibsinventar og forplejning, ligesom de
tilhørte forskellige korps og divisioner.
To matroser og to håndværkere kunne formelt set
indtage samme position i hierarkiet, hvis de indgik i den samme arbejdsstyrke. Men her gør princippet om anciennitet sig gældende. Anciennitetsprincippet vil altid placere den person, der har
højere anciennitet i en position som rangerer over
personen med kortere anciennitet inden for samme
grad. Dette er en logisk følge af flådens målsætning: loyaliteten over for flåden, og det vil
sige Kongen, som et absolut krav til enhver ansat.
Jo længere ancienn itet, jo længere har man "tjent"
Konge og flåde og dermed bevist sin loya li tet.
Derfor rangerer man naturligvis højere end personen med kortere tjenestetid. Anciennitet har
derved intet med en persons alder, men udelukkende
med tjenestetiden i graden at gøre.
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Hvor ancienniteten således tjener til at definere
den indbyrdes rangorden inden for de samme grader,
er uddannelsen den faktor,
som afgør, hvilke
karrieremuligheder
der
står
til
rådighed.
Uddannelsens karakter af "indgangsport" til de
enkelte korps og til flåden som helhed behandles
mere udførligt senere.

KORPS OG DIVISIONER

Det militære hierarkis vertikale princip understreges yderligere af mandskabets inddeling i forskellige enheder: korps og divisioner. Inddelingen
har vekslet gennem århundreder, men princippet i
inddelingen har altid baseret sig på at tildele
hvert arbejdsområde - f.eks. sejlføring, våbenbetjening og skibsbygning, - hver sit korps: matrosartilleri- og håndværkerkorpset. Nye korps er tilkommet i takt med teknologisk betingede ændringer
af skibe og våben: i 1843 oprettedes et maskin korps, i 1856 et i nt e nd a n t u r ko r p s og i 1880 et søminekorps. I løbet af 1900-årene er der indført
særlige divisioner for eksempelvis tele/radio og
kampinformation.
Hvert korps og division var - og er - siden inddelt i mindre arbejdsenheder, der indgår som en
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Opsplitningen af arbejdsstyrken i
enheder som
korps eller divisioner, der igen er inddelt efter
grad og anciennitet, modvirker etableringen af horisontale relationer, idet den enkelte kun kan
forholde sig ti l sin egen placering i systemet,
når den ses i forhold til over- og underordnede.
De personer, han evt. er sideordnede med i systemet, vil befinde sig i et andet korps, i en anden
division og i en anden arbejdsenhed.

INDDELING

KATROS KORPSET

l.

del af arbejdsstyrken på et af orlogsskibene eller
i et af værkstederne. Fælles for disse mindre arbejdsenheder er den hierarkiske opbygning af enhedens organisation, der er en gentagelse af hele
flådens opbygning. I spidsen for hver enhed står
en chef, under ham en næstkommanderende og herefter kommer to eller flere underordnede officerer
med ansvaret for hver sin hierarkisk opbyggede arbejdsenhed.
Denne struktur underletter kommunikationen fra
ledelsen og ned igennem systemet - "kommandovejen"
- mens kommunikationerne fra de underordnede op
gennem hierarkiet til chefsniveau vanskeliggøres.
Skemaerne fig. 13 til 15 skitserer de grundlæggende principper i mandskabsstyrkens inddeling
til forskellig tidspunkter 34).
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Fig .

15.

MA N D S K A B E T S

I N D DE L I NG V E D A R H U N D R E DE S K I F T E T

( CA. 1 882- 19 21 ) . 1 1

MATROSKORPSET

ARTILLERIKORPSET

HANDVÆRKERKORPSET 2)

MASKINKORPSET 3 )

INTENDANTURKORPSET

S0MINEKORPSET 4 )

KORPSFARVE

M0RKEBLA

M0RKEBLA

KARMOISINR0D

KARMOISINRØD

LYSEBLA

KARMOIS I NRØD
( 1909 :mørk eb l å )

KORPS EMBLEM

2 ankre
overkors

kanon og
anker overkors

økse, hammer
og vinkel
overkors

tobladet skrue
og anker overkors

Merkurstav
og anker
overkors

Torpedo og an ker overkors m.
mine under.

KORPSEMBEDSMÆND M.
OFFICERSSTATUS

SKIPPER
(Værfts-

S0T0JHUSL0JTNANT
(Tø jhus løjtnant)

MESTER
(Offi ciant)

OVERMASKINMESTER
(Marineini nge ni ør )
UNDERMASKINMESTER

OVERINTENDANT
INTENDANT
RESERVE INTENDANT

OVERS0MINEMESTER
S0MINEMESTER ,1 .KL.
SØMINEMESTER,2.KL.
UNDERS0MINEMEST.

UNDEROFFICERER

OVERBADSMAND
(Underofficer af l. klo )
BADSMAND
(U.off. af
l.klo2.gr. )
UNDERBADSMAND
(af l.k1.3. gr)
OVERMATROS
(af 2. kl.)

OVERKANONER
(Underoff icer af l. klo )
KANONER
(U.off. af
loklo2.gr .)
UNDERKANONER
af l.k1.3.gr)
OVERKONSTABEL
(af 2. klo)

MESTERSVEND

MASKINASSISTENT
(Maskinist) af
loklo
M.ASS.af 2.kl.

UNDERINTENDANT
af l. klo

OVERSKIBSMIN0R

UNDERINTENDANT
af 2.kl.

SKIBSMIN0R

UNDERINTENDANT

UNDERSKIBSMIN0R

MATROS
HALV BEFAREN
MATROS

KONSTABEL
UNDERKONSTABEL

HANDV . 1 . KL.
HANDV . 2. KL.

MENIGT
MANDSKAB

KVARTERMAND
(Værksteds formand)
FORMAND
(Værkfører)

M.ASS.af

a.xi .

MASKINOVERKONSTABEL
KONSTABEL
UNDERKONSTABEL

l) Officerskorpset er ikke medtaget i oversigten
2) indgår fra 1909 i fabriksafd. Menigt mandskab og
underofficerer får civil status fra 1919 .
3) Indgår i perioden 1868-1880 i Håndværkerkorpset
4) Sammenlægges 1909 med Matroskorpset.
Betegnelserne i parantes gælder betegnelserne fra 1909
for håndværkernes vedkommende er det de civile betegnelser
fra 1919.
Kilde: E.Borg, 1974; J . Sørensen, 1958.
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Hilseceremoniel og uniformering tjener til konstant at påminde "undermanden" om betydningen af
at
kende
og
acceptere
systemets
vertikale
relationer.
Hvor hilsepligten definerer en "overmand" i forhold til en "undermand" og samtidigt understreger,
at de begge tilhører den samme verden,
den
militære og ikke den civile
er uniformens
budskab langt mere differentieret. Uniformen i sig
selv klassificerer det individ, der bærer den, som
hørende til det militære personel i statens tjeneste i modsætning til civilbefolkningen. Uniformens
farve klassificerer siden individet som hørende
til orlogsflåden - og ikke til hæren, en klassificering som ankeremblemet på uniformsknapper
m.m. yderligere underbygger. Distinktioner adskiller det overordnede officerskorps fra "underklasserne" 35), mens korpsfarve, korps eller tjenestegrens emblem, ærmedistinktioner og hovedbeklædning
siden definerer individet i forhold til det korps,
han tilhører, den rang, han tildeles og den anciennitet, han har erhvervet. Gennem gradsbetegnelsen markeres således individernes indbyrdes forskellighed, mens korpsfarve og tjenestegrensemblem
angiver tilhørsforholdet til en overordnet enhed:
divisionen eller korpset og i sidste instans: flåden, den militære verden.
Uniform og hilseceremoniel er synlige indikatorer
på individets placering i kommandostrukturen, men
rangplaceringen kan tillige udlæses af det domæne,
den enkelte kan råde over. 36). Denne fysiske markering af strukturens magtrelationer manifesteres

Officersmessen om bord i

4·

torpedobdden "S ø ul v e n H ,

1914.

Dor "skaftes " pJ banjerne om bord
Snare";

panserskonnerten "Esbern

1918.

tydeligt om bord på orlogsskibene, hvor skibschefens position som skibets øverste myndighed, såvel
i verdslig som gejstlig henseende, markeres af
hans
logi,
der er afgrænset fra
de øvrige
officerers (jfr.apteringstegningerne af Islands
Falk).Han indtager ligeledes sine måltider for
sig, mens de øvrige officerer får maden serveret i
of ficersmessen, hvor næstkommanderende er messeformand.
på sejlskibenes tid havde de yngre officerer
langt fra altid egne kahytter. I beskrivelser fra
l700-årene fremgår det, at kun skibschefen havde
sin egen kahyt, mens officerer spiste på dækket
under skansen, dog afskærmet fra det store rum med
en oprigget sej ldug. (Sørensen, 1958, s. 17). Underofficererne måtte tidligere spise sammen med
det menige mandskab, og ofte var det kun de højeste underofficerer: overbådsmand og overkanoner,
der havde aflukkede kamre. (Sørensen, 1958, s. 8889).
Mandskabets logi lå - og ligger - på banJedækket, og på store orlogsskibe kunne tidligere også
kanondækket inddrages. Før 2. verdenskrig havde
mandskabet ikke faste køjer som i handelsflåden,
men sov i opriggede hængekøjer, der blev rullet
sammen om dagen. Disse køjer var i 1600- og 1700årene søfolkenes ejendom, idet staten ikke stillede køjetøj e Iler skibskiste til rådighed. Først
efter midten af l800-årene indførtes faste bænke
og borde til mandskabets "skafning" (spisning).
Bænkene var kistebænke, hvor mandskabet fik hver
sit rum til personligt grej.
Apteringstegningerne af "Islands Falk" ill us c r e r e r princippet i rummenes fordeling. Ikke
alene var logi og messer adskilte for de enkelte
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I

PlANAr~ST.
I
I
I
I

I
I
I

Apteclngs tegnlng af ln spektlonssk l bet -Is lan ds Falk-.1906.

Genglvet

efter

Flaadens Skibe.

befalingsmandsgrupper,
men
man
havde
tillige
separate aftrædelsesrum og separate kældre til
forsyning.
Ancienniteten
gør
sig
ligeledes
gældende, idet yngre officerer må dele kahyt, mens
chefen, næstkommanderende og maskinmesteren har
hver sin.
Fordelingen af områder - domæner - forbeholdt de
enkelte mandskabsgrupper, hvor befalingsmændenes
domæne ligger "agten for masten" og mandskabets
"foran for masten", har eksisteret om bord på
sejlskibene - orlogs- som handelsfartøjer - siden
1500-årene og muligvis endnu tidligere. Hvor mandskabet på handelsflåden imidlertid havde et af -

Chr.

Kbh.

Andersen:

bygning

og

Indretning

at

1906.

grænset lukaf med faste køjer for om masten, var
mandskabet om bord på orlogsskibene indlogeret på
dæk, hvor de
indtil nutiden - ikke havde mulighed for at afgrænse et domæne som ubestridt var
deres eget, unddraget indsyn og kontrol. 37).
Ændringer i rangplacering medfører ændringer i
rådighed over domæner. Da B-officerne - de tidligere specialofficerer - med søværnsloven af 1969
ligestilledes med A-officerer, markeredes dette i
uniformen, idet ankeret i "øjet" på ærmedistinktionen bortfaldt. Dette markeredes samtidigt om
bord, idet de hermed erhvervede sig rettighed til
at spise i officersmessen.
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KORPSÅND OG LOYALITET

Det er ovenfor beskrevet, hvorledes indbyrdes
arbejds- og ansvarfordeling i flåden baseredes på
en ranginddeling , hvor uddannelse og anciennitet
blev bestemmende for individets placering i den
hierarkiske struktur.
I denne struktur placeredes individerne i hver sin
gruppe - korps, kompagni, division - omfattende
individer
med
forskellig
rang
afhængige
af
ancienniteten.
Dette
indebærer,
at
grupperne
sammensættes af heterogene
ikke homogene
elementer, hvor relationerne da indordnes i et
vertikalt system, et hierarki. 38).
Navigare necesse est - det er nødvendigt at sejle - og at få disse sammensatte grupper til at
samarbejde om et fælles mål, så de ikke splittes
ad. Dette krav manifesteres særligt tydeligt om
bord på skibet, hvor alle er afhængige af hinandens indsats.
De vertikale relationer i hierarkiet, som indordner individerne i en bestemt rangorden, må derfor nødvendigvis basere sig på loyalitet, forstået
som den følelse, der sammenbinder individer af
forskellig rang inden for rammen af et fælles system.
Da individerne i det fælles system kan udskiftes
(dødsfald, avancement, pension) kan loyaliteten
ikke primært rette sig mod de andre individer
i
strukturen, men mod den fælles ramme om gruppen:
skibet, korpset, divisionen.
Knut Weibust har i sin afhandling "Deep Sea
Sailors" beskrevet hvorledes denne identifikation
kunne tage sig udtryk i stolthed over skibet, over
dets udseende, når det var "in shipshape and
Bristol fashion", skinnede rent med blankpoleret
messing.
Identifikationen med et skib indgår i orlogsf lådens uddannelse, idet de enkel te uddannelser
har haft - og har - hver sit øvelsesskib. I årene
1881-1895 var briggen "Ørnen" således øvelsesskib
for Søværnets Underofficersskole og da underofficererne i 1883 stiftede en forening, kaldtes
den "ørnen". Denne forening var i øvrigt den første foreningsdannelse i flåden, der sammenbandt
dele af personellet på tværs af korpsene.
Skibet er imidlertid kun den fælles ramme for en
gruppe individer i kortere perioder. Det fremgår
af erindringsmaterialet at man gang på gang skifter tjenestested. I løbet af karrieren kunne man
gøre tjeneste ombord på 14-16 orlogsskibe. (Jfr.
f.eks. E. N. Jensens erindringer).
Den bestående ramme er korpset, man tilhører,
eller for Værftets vedkommende, værkstederne: modelbyggeriet, pælebukkeriet o.s.v. Og den overordnede, altomfavnende ramme var - og er - Orlogs-

H~ nd v æ rk e r n e t ilhørte indtil 1922 det militære personel og
bar derfor uniform med undero fficersdistinktioner ligesom
det "sejlende" personel .
Foto fra 1912 af snedkerformand L . A. C. Sørensen.

flåden i bred forstand inklusive Orlogsværftet,
symboliseret af begrebet Holmen, der i dag omfatter både Flådestation København,
Søværnets Materiel Kommando (SMK) og Orlogsværftet.
Karakteristisk for hierarkiets organisering er
dets karakter af et socialt system, der omfatter
hinandens indbyrdes modsætninger. Den overordnede
kategori: Orlogsflåden omfatter de indbyrdes modstillede kategorier: overordnene og underordnede,
officere og "underklasser". Hierarkiet kan derfor
ikke tolkes i
et niveau ved udelukkende at
fokusere på modsætningerne, men må tolkes på flere
niveauer: først afgrænses helheden/enheden på det
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overordnede plan,

før forskellene kan analyseres.

39) •

For flådens vedkommende opbyggedes der internt i
hver gruppe (korps) en vi-følelse gennem den konstante markering af korps eller gruppetilhørsforholdet. Denne vi-følelse sammenbandt enheden korpset f.eks. - på tværs af rangforskelle i gruppen med hjælp af vertikale relationer. Herved blev
- logisk set - alle uden for gruppen identiske med
"dem", med individer "udenfor", mens gruppens vi følelse styrkedes.
Gennem uddannelsens placering ved totale insti tutioner (jfr. følgende afsnit) skete yd e r li ge r e
en opbygning af den korpsånd som skulle præge
tilværelsen senere i
det korps,
man kom at
tilhøre.
Da identifikationen med gruppen - korpset - var
væsentlig for gruppens funktion var det ikke muligt uden videre at skifte gruppe. Uddannelsen
sigtede mod tjenesten i ~t bestemt korps, det var
ikke muligt at overføre sine kvalifikationer fra
f.eks. artillerikorpset til matroskorpset, ligesom
tøjhus- eller værftsløjtnanter, korpsenes øverste
embedsmænd, ikke kunne overføre deres kvalifikationer til officerskorpset og indgå heri. Idet
avancements-muligheder således kun kunne forekomme
inden for de enkelte korps, styrkedes korpsånden
vi-følelsen. Følelsen af konkurrence med "dem" =
de andre korps styrkedes samtidig.
Netop konflikterne mellem de forskellige underofficerskorps
"den
dumme Rangstrid
mellem
Matroser og Constabler" - var i midten af forrig e
århundrede en af begrundelserne for at oprette e n
underofficersskole
fælles
for
samt lige korps.
(Sørensen, 1958, s. 89-90).
I dag, hvor korpsinddelingen er erstattet af an dre persone lordninger, er der en tendens ti l at
loya li teten
og
"korpsånden"
retter
sig
mod
fartøjs-typerne;
f.eks.
føler mandskabet i
Ubådsdivisionen sig som gjort af andet stof end
f.eks. mandskabet på overfladeskibene.
Den nye teknologi
med dens ændrede krav til
uddannelsernes indhold tilpassedes i første omgang
den eksisterende struktur, men bar på lang sigt
kimen 1 sig til en omstrukturering af hele
personelordningen.
Uddannelsen
er
stadig
den
adgangsgivende billet til de forskellige niveauer,
men grænserne mellem de enkelte sektioner og korps
kan overskrides i dag. B-linien på Søofficersskolen har muliggjort en efteruddannelse af tidligere konstabler og sergenter, en uddannelse som
rangerer dem på linie med officerene af A-linien den eneste begrænsning ligger i avancementsmu lighederne.
Denne ud va k l a nq understøttes af den samtidige
demokratiske udvikhng i samfundet. Det militære

personel fik således med tjenestemandsloven af
1919 forhandlingsret, og Holmens civile arbejdere
k u n n e organisere sig i fagforeninger.
Flåden rummer derfor i dag to modstridende systemer: det "gamle" hierarki opbygget omkring de
v ertikale relationer, der sigter mod at skabe en
loyalitetsfølelse over for helheden: flåden, og
personelorganisationerne med en "flad" struktur
opbygget omkring horisontale relationer,
hvor
nøgleordet ikke er loyalitet mod et overordnet
mål, men solidariet med de andre i organisationen,
s om man er ligestillet med.
Opfatt els en af tjenesten, og tjenestebegrebet må
uundgåeligt ændres herved. Tjenesten bliver ikke
selvfølgelig og udiskutabel, men genstand for
tolkning, idet man nu kan forhandle om kompensation for ubekvemme arbejdstider mvm, Tjenesten
bhver i stigende grad et arbejde, som kan afsluttes, hvorefter man har fritid. De nye ansætteIsesformer underbygger denne udvikling. De
f a s te ansættelser er afløst af åremålskontrakter.
Konstablen, som starter i Søværnet, indgår en
kontrakt med staten, - en kontrakt som kan fornyes, når den udløber. Kontraktforholdet mellem
arbejdsgiver = staten og arbejdstager = konstabel
har et andet indhold end det ga~le herre-tjenerforhold i Søværnets "gamle" struktur. Man er i
langt højere grad ligestillet i dette forhold, men
heller ikke bundet med samme følelsesmæssige bånd
til sine overordnede og i sidste instans til Kongen som statens synlige repræsentant.
Det er derfor logisk, når den afgående chef for
Søværnets Materiel Kommando
i sin afskedsartikel
i det interne tidsskrift SKM-kontakt (juli 1980)
fandt det nødvendigt at påpege loyalitet som en
nødvendig forudsætn ing for arbejdet, der ellers
kan splittes af modstridende krav:
"Jeg
vil
ogs J
ønske
for
S MK ,
at p ersonelo r q e n i s e ti i o n e r n e vil komme t i l at se l i d t mindre
på egne
fordel e og
nestestedets tarv . (

k rav
. . )

og

noge t

mere

på

t J e-

Kun dersom vi I æ r e r
at samarbejde og sætte hel heden o ver de enkelte grupper, først da kan v i hJ -

b e pJ en bedre fremt~d "

"HOLMENS HÆDERSTEGN "

Nok har Søværnets organisation sigtet mod etableringen af en korpsånd inden for de enkelte personelgrupperinger. Men det endelige mål er dog at
opbygge en loyalitet mod hele "skuden", hele Sø værnet.
Søværnets ældste fortjenstemedalje - "Holmens
Hæderstegn" - tjener netop t11 at understrege og
stimulere denne loyalitet . . Den tildeltes oprin-
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deligt kun håndværkere: skibbyggerne og smedene,
"For god T jeneste" igennem 25 år. (Thostrup, 1943 ).
Med hæderstegnet fulgte oprindelig en årlig gave
på 10 kroner. De håndværksmestre, som erhvervede
hæderstegnet fik tillige s00fficersrang og en særlig uniform. Igennem årene udvidedes antallet af
personelkategorier, som havde mulighed for at modtage hæderstegnet
eller "medaljen" som den
kaldes . I dag omfattes såvel det civile som militære personel, mænd som kvinder, af bestemmelsen. Kravet er - nu som før - at man "haver
uafbrudt staaet i Vor Tieneste udi fulde 25 Aar."
Pengegaven på 10 kroner årlig er imidlertid bortfaldet med årene, men endnu i slutningen af århundredeskiftet var der "medaljegilde" rundt om i
Nyboder, når "medaljemændene" modtog deres årlige
gave.

UDDANNELSEN
" En lil l e Dreng skal altId løbe
e n lille Dreng må aldr ig gå
og bl i 'r han t vunget t il at stå
frItsvævende det være må . '

( Læresætning
cersskolen ) .

for

eleverne

ved

søunderoffi-

Placeringen i det militære hierarki er afgørende
for den status, for det råderum og de karrieremuligheder, det enkelte individ kan opnå i tjenesten. Hvilke kriterier ligger bag hierarkiets
opbygning, - hvorledes meriterer man sig til at
bl ive søofficer, henholdsvis underofficer?
Principielt kan "enhver" blive søofficer: slægtskab, kapital eller ejendomsret spiller formelt
set ingen rolle. Afgørende for den senere militære
rang er derimod uddannelsen: søofficer bliver man
kun ved optagelse på Søofficersskolen (tidligere
Søe-Cadet-Akademiet)
og
ved
at
gennemgå
uddannelsen her. på tilsvarende måde eksisterer og
eksisterede
siden
1700-tallet
uddannelses institutioner inden for flådens rammer, som tilgodeser mandskabsbehovet for hvert enkel t niveau i flådens hierarki: Underofficererne
uddannedes på underofficersskolen i Bådsmandsstræde og på orlogsskibet "Ørnen". Med behovet for
teknologisk viden inden for udvikling af mater iellet oprettedes S&M-sko len
(skibbygning og
maskinskolen) hvor maskinassistenter og mekanikere
(sømine - og torpedo - ) uddannedes. Skibbyggerne,
sejlmagerne og riggerne oplærtes i lærepladser på
de enkelte værksteder .
I
dag har konstabeluddanneisen overtaget underofficersskolernes funktion. Med andre ord: for hvert niveau i systemet
findes en · uddannelse, og vel at mærke en uddannelse inden for systemets rammer.

Allerede ved optagelsen til uddannelsen er man
i nd r u l l e r e t i orlogssamfundet. Også personer udefra, med viden fra f.eks. handelsflåden må igennem
en uddannelse i Søværnet inden en ansættelse kan
finde sted. Et blik på uddannelsesinstitutionernes
struktur kan måske forklare dette system .
Søværnets elevskoler har indtil 1960'erne været
kostskoler d.v.s. totale institutione~ 40), hvor
eleverne såvel i undervisningssituationen som i
den "frie" tid måtte underlægge sig institutionens
regulativer.
Som i andre totale institutioner stræbte skolernes
disciplinære foranstaltninger efter at omforme de
"civile" individer til "militære" individer loyale
over for det system, de skulle indpasses i. Dette
skete - og sker - gennem foranstaltninger, der kan
betegnes som nødvendige "overgangsriter" - nødvendige for at individet kan indsluses til institutionslivet fra det civile liv. (jfr. Goffmann,
1961).
Individet fratages i denne proces de attributter, der gav ham en identitet i verden uden
for: klæder, navn, udseende (frisuren f.eks.)
kropskontrol (holdning, bevægelser) m.m . Denne
proces kan finde sted under ydmygende former. Accepterer individet denne proces og indordner sig i
systemet, tildeles han herefter en ny identitet i dette tilfælde en "orlogs"-identitet, synliggjort gennem uniform, gradsbetegnelse, militær optræden, nummer og evt. et øgenavn. Processen havde
- og har - tillige endnu et formål: at stille individerne lige i systemet uanset rang- og klasseforskelie i samfundet udenfor. Militæret - hær som
flåde
udgjorde igennem mange århundreder den
eneste mulighed for en karriere over stands- og
klassegrænser.
Omformingen fra et civilt til et militært
individ kunne tage sig vekslende udtryk til forskellige tider. Meningsløs eksercits og straf med
tamp, var nogle af de midler, der blev taget i
anvendelse. Hertil kom også de indvielsesritualer
eleverne, kadetter som underofficerelever, lod de
yngste klasser gennemgå. 41). Særlig drastisk
synes disse at have været på søkadetakademiet, den
senere søofficerskole. Af de mere symbolske ritualer kan omtales "begravelsen", der fandt sted, når
den første vinterdag med sne indtraf.
Forfatteren Wal ter Chr istmas har i sine erindringer nøjere beskrevet, hvad dette ritual i nd e bar, således som det praktiseredes i hans kadettid
omkring 1880.
'Det var ikke helt hyggeligt at ligge dernede
under en Meter Sne
Ik ke for det . ma n hv ilede
saamænd både ~lødt og lunt og kunde dejl igt ånde
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Men man vidste, at der hvert ØJebl1k kunde b l i v e
rammet et Stylteskaft ned l En , o g det kunde træf fe hvorsomhelst .Gennem det saaledes fre mbragte Hul
opfordredes den afdøde t11 at synge en passen de
Begravelsessang, og "M1kkel Muk var f ødt paa T o r vet" . .
lød fjernt og melankolsk fra Gravens Dyb
Saa kommander~des "Op dernedefra! " o g man arbeJdede s i q energisk frem til Dagslyset, klar over, at
alle Kammereterne stod i Ring om Graven, rede med
talrige snebolde til den genopstandnes afsluttende
Ødelæggelse.
Naa, Ceremonien var jo ikke lige munter altid,
men Visheden om, at Gravlægningen kun skete e n
Gang med hvert D-indiv1d,
virkede trøstende ."42)

En mere nutidig beskrivelse af en "civilist"s møde
med det militære system har vi i kommandørkaptajn
Kaj Nolsøe Bangs erindringer. I "Styrmænd til or10gs"(1976) skildrer han. hvorledes denne ændring
fra civilt til militært liv kunne opleves af styrmænd fra handelsflåden. der kort før 2. verdens krigs udbrud besluttede sig for en uddannelse ti l
Søløjtnanter af Reserven.
Skønt vant til livet på søen var det alligevel
en helt anden verden de unge styrmænd nu skulle
finde sig til rette i:
"V1

var vitterligt kommet

verden af ældgammel

til en anden verden,

tradition.

en

men ogsJ en verden,

hvor der herskede "kæft , trit og retning ." Der
skal ikke herske megen tvivl o m , at vi alle var
særdeles bekendte med begrebet "kæft" ude fra "de
syv have" , men "trit og retning" havde ligget o s
en del fjernere."

Sejlturen fra Toldboden over til Holmen hvor styrmændene skulle indrulleres i flåden markerede rent
fysisk. at de unge mænd nu overskred en grænse
mellem den civile og den militære verden.
"Indgangsporten" til den militære verden var lægeundersøgelsen. hvor de nyankomne aspiranter,
nøgne. granskedes af militærlæge og skoleofficer.
Efter undersøgelsen fulgte den fase, man kunne
kalde "indslusningen" til orlogslivet, en indslus ning som en af underofficererne - i dette tilfælde
en kvartermester ("Morten") - tog sig af.
Indledningen til denne fase markeredes af tøj bytte: de civile klæder erstattedes med uniformen,
en uniform som ikke nødvendigtvis sad helt perfekt
på kroppen:
"Opstillet i rodekolonne - som vi ikke havde nogen
anelse
om,
hvad
var
for
noget
marcherede
"Morten" os l en noget tvivlsom gangart, som utV1vlsomt ville have givet en korporal i .Livgarden
nervesammenbrud,
ned
til
beklædningsmagasinet,
hvor vi skulle 1klædes .

Ved u l e v e r i n q s s k r e n k e n blev vi udsat fo r de
mærkværd1gste hestemarkedsagtige vurderinger fra
ma g a si n e t s c ivile betjeningsmandskabs side , "Non ni" fik kastet en stortrøje i hovedet med en bemærkning om , at "den nok passede til ham gnomen
der " . Da den lille fann ik prøvede den på, lignede
han nærmest en forloren skildpadde, der af vanvare
var sluppet ud af skjoldet . . .
"Mortens" omgående reaktion på denne behandl ing
øgede vor s!!mpati for hans omfangsrige korpus .
"Det er befalingsmandselever dette her", snerrede
han og kylede "Nonni"s nyerhvervede beklædnings genstand tilbage i hovedet på de tjenende ånder,
"Det er ikke bradebisser eller korøgtere, der skal
i k l æd e s , m ine herrer ," Og henvendt t i l o s buldrede
han: "Sørg for, at hver eneste klud passer jer ,
Fi n d Jer ikke l noget fra de paver der1nde ! "
å

Den næste fase i indslusningsforløbet bestod i en
omformning af den c ivile adfærd til en militær
adfærd:
"De fø r s t e tre dage gennemte rpede "Morten " os
m i I s t.æ c anstand . Vi måtte nemlig 1kke sl ippes l
land , før vi havde lært at h1lse og at kende forskel på en underkvartermester o g en kommandør . ..
og vi var meget lære ne mme, for der var nemlig stor
forskel. ( . . . . J De
først.e par aftener t1lbragte
holdet under "Mortens"kyndige vejledning med at
tyde tjenestekendskabets u k e n d t e normer . V i as p iranter blev ganske nø j e sat i n d l alle de u hy r l 1 g e
t.s n q , der ville ske, hvis vi forbrød os mo d det
mil itære systems regler , de regler, V1 nu h avde
underkastet os, og som af nogle føltes mere trykkende end andre . ( .. . , J
Vi var alle iklædt "basseun1form" med blå krave
og rund hue. Men v i fik markeret vores status s om
søkadetaspiranter i Flådens reserve ved et 1111e,
gyldent anker med et "R" over stokken og en lille
guldvinkel nedenunder .
Denne

g radsbe tegnel se

markerede

-

som

H

Mor ten "

atter omhyggeligt forklarede os - det laveste af
alt lavt her i tilværelsen måske lige undtaget k orøgtere og bumser fra Marse illes . . . det tvivlede
vi i k k e et øjebl ik på .
Den v igtigste beskæf t igelse vi havde l
isse,
førs te d age var at lære de mil itære anstandsøvelser - ekserc its uden våbenbæring . For våben v ille
v i i k k e blive betroet, før vi havde lært at stJ
r e t , gør hØjre om, venst re om og omkr ing, at træde
an , at hilse med huen pJ og huen af . De fleste af
disse d isc ipliner, der h a v d e med antrædning at gø re, skulle foregå som lyn og t orden til et drønende akkompagnement af "Mortens" efterhånden så v e l kendte , " Om i g e n , søfol k!"
Den særlige eksercermæssige "helt-omkring -vending " , som f oregik på hælene med begge arme strakt
å
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Se j lturen fca Toldboden over t i l Holmen

ec ~ogsA

en rejse f r a

en ci v J l

verden tJl en mi li tær v erden underlagt andre regle r

o g nocme r.

n e d la n g s kroppen v a r el egan t , når den ud f ørtes a f
en e kspert . Men når vi udførte den i v or anstands
be g y n d e l s e,
lignede
vi
mest
af alt p ingv iner

d is kuss ion . .
Men efterhånde n f ik vi f o r m . F r a a t
u d p r æg e d e " S v e n Duf va"er beg yndte v i

v ære en flok
a llerede ef -

ter et par dag es ihærdige træning a t mestre den
for os ellers så ukendte a d færd . Det tog dog betydel igt læn ge re
tid at f å pillet den karakterI-

st is ke

rullende

gangart

ud

af os ,

denne

gangart,

s om det
af en eller anden grund lå
vore
l i n gs mæn d me get på s inde at kom me t i l l i vs . "

( Nolsøe Bang ; 1976, s. 9-18).

befa-

Denne muntre og på samme tid indgående skildring
af en gruppe "civilister"s møde med Holmen, rummer
en række elementer som synes at være karakteristiske for mødet med en "total institution", elementer som også kan genfindes i Walter Christmas '
beskrivelse.
r sin analyse af de totale institutioner, har
sociologen E. Goffman peget på overgangen fra
"verden udenfor" til "verden indenfor" som en
overgangsrite, der indeholder ganske bestemte elementer.
Han
fremhæver
således
blottelse
af
kroppen, som det f.eks . e r tilfældet ved en lægeundersøgelse, en tildeling af andet navn end det
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Fra l a n d s ~ d e n
brovagten ved
ve j . Her k o n t r
Foto fra 1921
foran porten.

sker adgangen t i l Holmen ad de 2 porte : værftsPrinsessegade og Kongebrovagten v ed Refshaleo l l e r e s alle forbipasserende af vagtmandskabet.
af Værftsbrovagten med vagtmandskabet opstillet

Bt af de mere velkendte ~ndvielsesritualer: linjodAben .
Her foregAr den om bord pA artilleriskibet "N~els Juel"s togt
t~l Sydamer~ka i
1923. Det er iøvrigt artillerimekaniker Robert Hansen , faderen t~l Ulla Gerhardt, hvis erindringer gen g~ves sener e her ~ bogen, som modtager dJben .

c ivile f.eks. i form af et mil itærnummer, en "lemlæstelse" af det oprindelige "jeg" ved bl.a.
at
tildele individet klæder som ikke passer, eller
ved at stille krav om klipning og barbering. Klæderne mangler personligt præg, idet det er uniformer, man tildeles. Som det fremgik af NolsøeBangs erindr inger er det langt fra altid man selv
kan udvælge de beklædningsstykker, der passer
bedst i størrelsen. Institutionen kræver tillige
en anden måde at føre sig på,at bevæge sig på end
ude i det c ivile liv. Særligt kommer dette til
udtryk i de militære institutioner.
Formålet med disse ritualer er omskabelsen af
det civile individ til et institutions individ, der
accepterer institutionen som rammen om tilværelsen og tildels også som tilværelsens mål, hvorved gammel loyalitet og identitet, der baserer sig
på livet "udenfor" forkastes,- i Walter Christmas' skildring gestaltet af den rituelle "begravelse", der vel netop efterfulgtes a~ en "genopstandelse" .
Til det "nye" liv hører beherskelsen af et nyt
"sprog" dels det tekn iske, i dette tilfælde det
maritime sprog med specielle fagtermer, dels det
" u o f f i c i e l l e " sprog: slang, med særlige navne for
velkendte foreteelser. Også kendskab til de mange
forkortelser på institutioner og sammenslutninger
som præger Søværnets sprogbrug i dag, er en nødvendighed. I Nolsøe Bangs skildring genfindes alle
elementer i "overgangsriten" omend i modificeret
form. Og at netop søfolkenes rullende gang måtte
forekomme de overordnede så i r r i t e r e nd e og malplaceret, skyldes uden tvivl dens markering af tilhørsforholdet til en anden kulturel tratidion:
handelsflådens, - ikke orlogsflådens. 43).
Såvel Nolsøe Bang som Walter Christmas ville antagelig sti lle s ig uforstående til tolkningen af
"mødet med Holmen" som en individ-nedbrydende og
individ-genopbyggende overgangsrite. Men de er på
den anden side heller ikke blinde for det - tavst
formulerede - krav om, at omskabe den gamle "civile"identitet til en ny "orlogs"-identitet, hvor
loyaliteten over for flåden er det uomtvistelige
krav.
Ikke alle kunne reagere over for mødet med disse
krav på samme positive måde som Nolsøe Bang og
Wal ter Christmas. En tidligere maskinmester, der
nu er ansat i det ci vile liv, har fortalt om denne
konfrontation mellem det civile og det militære,
således som han selvoplevede det i begyndelsen af
1950 -erne. Han stod oprindeligt i lære på Holmen
som mekanike r og læste samtidigt videre for at
kunne aflægge eksamen som maskinmester i orlogsflåden. I maskinmestereksamen indgår togter med
orlogssk ibene, hvor maskinmesteraspiranterne har
status som kadetter. Efter aflagt eksamen var det
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muligt enten at tage arbejde i handelsflåden eller
fortsætte som maskinofficer i flåden. Maskinmesteren havde boet hovedparten af sin barndom i Nyboder, hvor både hans mor og morforældre boede.
Hans morfar arbejdede på Holmen som civil flmktionær, og moderen havde arbejde som kontorassistent ved et af arkiverne. Det havde derfor været naturligt med en karriere inden for Søværnet
som maskinoff icer. Den pågældende person
"hoppede" imidlertid fra
kort efter aflagt maskinmestereksamen. Om årsagerne hertil fortæller han:
"Jeg

havde

sådan

set

valgt

at

blive

me s k

i

nme s t.e r

inden for marinen, der havde jeg jo min eksamen.
Den kunne jeg så bruge som maskinofficer Inden for
flåden .. . (Dengang) tog man også en hel del maskin mestre ude fra koffardifarten , som gerne vIlle ind
l flåden .. .. så tog man disse maskinmestre og satte dem på et hold på fregatten "Holger Danske";
man lod dem gå på officersskole, og så satte man
dem som almindelige gaster på den der fregat .
Og
det tror jeg var ret nedværdigende, - i hvert fald
for de ældre maskinmestre, der kom udefra - at de
blev sat t i l at spule dæk om morgenen på agterdækket fra kl . 7-9, og de skulle stå med en kost
og skrubbe det her agterdæk, rustne agterdæk, for
at det skulle blive hvidt, med sand. Altså det var
i den grad ! - Og så stod der en, der var væsentlig yngre end dem selv og kommanderede dem t I l at
skrubbe agterdæk i bare tæer. Når de så var fær-

at bygge på. Men kravet er en logisk følge af flådens opbygning: Ti lhørsforholdet til de enkel te
personel grupper var - og er - betinget af hver sin
specifikke uddannelse inden for Søværnets rammer,
som allerede konstateret. Her igennem ligestilles
alle i karriereforløbet inden for de enkelte enheder i Søværnet, idet det kun er uddannelsen, ikke erhvervede eller medfødte rettigheder som kapital og adelsnavn, der bliver afgørende for individets placering i systemet. så snart man er optaget ved f.eks. Søofficersskolen er det første
skridt taget til en karriere som søofficer. Men
inden den egentlige uddannelse kan påbegyndes må
et nåleøje: optagelsesprøverne samt den efterfølgende aspiranttid, passeres.
Walter Christmas, der blev aspirant 1878, har
skildret spændingen ved disse optagel~esprøver:
"Som et moderne Jomsborg midt

i

Or10gsf1ådens

Li1-

1eputby, Nyboder, lIgger Søofficersskolen . Det er
ikke nogen imponerende Bygning, hverken hvad s t i l
eller
næppe
fylde

Størrelse angaar, men jeg kan forsikre, at
noget buddhistisk Tempel er i stand t i l at
de Rettroende med større Ærefrygt og hem-

melig Gysen end Søofficersskolen opvækker hos de
usalige Sømandsspirer, der første gang glider ind
ad Hjørnedøren ud t i l Borgergade for at gennemgå
Adgangseksamens IldprØve . Det gule Hus med de omgivende høje,
tavse og grimme Mure rummer jo et
mærkeligt organiseret Samfund, delt i
fire Klasser, D, C, B og A for at begynde fra neden . Saare

dige der . . . så havde de tjeneste andre steder på
skibet som udkigsposter, og alle de ting, som søfolk normalt laver. Det tror jeg nok, at det for

usselig føler den Dreng sig, der endnu ikke engang
er sluppet ind i D . For at opnaa dette skal ikke

dem var en særdeles nedværdigende
ting,
og det
talte vi en del om . Nu var jeg jo ikke så gammel,
så jeg behøvede ikke at føle noget nedværdigende
ved det, men de andre havde jo sejlet og var både

ders Martyrium gennemgaas paa Korvetten - en slags
Larvetilstand , som det kaldes
Insekternes Ver-

J. og 2. mestre, da de sejlede ( i handelsflåden ),
og så blive sat t i l at gøre rent og skrubbe og
s ti i I l e t I l mønstring . . . Det virkede i
hvert fald
meget uheldigt! Og mødte man Ikke t i l tIden, eller
var der noget galt, så havde man et system, der
hed et notesystem, så fIk man sådan en anmærkning .
Disse l i d t ældre kadetters notesbøger!
så kunne
man r i s i k e r e Ikke at få landlov . . . . Det gjorde i
hvert fald, at Jeg ret hurtigt fandt ud af, at det
ikke var der, Jeg skulle være . . . . .
Det var JO VIrkelIgt svært for de maskinmestre.
der havde sejlet l mange år, at få et job i land,
og de blev I s q e s om mere eller mindre tvunget t i l
det der, for at sætte sig ind l
forholdene, hvad
jo overhovedet Ikke havde været nødvendigt, over-

hovedet ikke ,"

At udlærte maskinmestre skulle gennemgå en aspiranttid i flåden kan måske synes meningsløst for
udenforstående, de har jo en erfaring og en viden

alene

den

svære

Eksamen

tages,

men

et

tre

Maane-

den .
Man benævnes officielt "Aspirant", men endogsaa
en saa ringe Titulatur er uanvendelig paa nogle i
den Grad 1avtstaaende Individer
de er og de
hedder Padder . (
)
Saa endelig er den
sidste Eksamensdag
overstaaet . Næste Dag Kl. 10 skal alle s t i l l e paa Skolen for at erfare det endelige Resultat .
Aldrig glemmer jeg hin Morgen, da den

tjeneste-

havende Kadet ordnede os i et langt Geled midt p~a
Gymnastiksalens Gulv.
Over den omløbende Balkons
Rampe
viste
sig forskellige
Hoveder,
tilhørende
Officerer og Kadetter, der mønstrede Paddeudstillingen forneden. Endelig aabnedes en DØr paa Balkonen. Skolens Chef, Kaptajn Carstensen, og Næstkommanderende viste sig,
steg langsomt
aa saa
langsomt! - ned i den store Sal. Efter nogle indledende Ord oplæstes Navnene på de
De
traadte efterhaanden et Skridt
1ende
dig,

kom

10 lykkelige .
frem,
udski1-

sig af det lange Geled. Jeg var daanefærda de første syv Navne raabtes op, men saa

"Nummer

otte,

Walter

Christmas" .

Jeg

traadte
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sootfJcersskolen indrettedes
tidlJgere

NlJbodec

Pigeskole.

j

slutnlngen at 1860erne i
Her

1 .1 skolen

til

den

1

den
1939

frem, fyldt af en saadan Lykkefølelse, som Jeg aldrig har kendt hverken før eller senere; det var,
som gled en uhyre Byrde pludselig fra m i t: Sind ,"

(Christmas, 1923).
Når uddannelsen finder sted inden for Søværnets
rammer hører dette sammen med flådens behov for at
kunne præge mandskabets såvel som officerernes viden og ekspertise, så de tilpasses tjenestens
krav. Den arbejdsstyrke, som fra uddannelsessystemet overgår i aktiv tjeneste må tillige være
disciplinerede i en sådan udstrækning, at tjene-

blev

flyttet

ekser cersa len i

t il

Holmen .

BJlledet

VI s e r

gymnastJk -

og

s k o l e n.

stens krav om ubetinget lydighed i en lang række
situationer ikke vækker modstand. Denne nødvendige
disciplinering er en anden årsag til uddannelsernes placering som det nåleøje, enhver i tjenesten
må passere.
Da uddannelserne danner den nødvendige "indgang"
til systemet har ændringer i Søværnets struktur
tillige sat sit præg på uddannelsessystemet. Udviklingen af materiellet: våben, skibe og kommunikationsmidler i det hele taget, har været næsten
eksplosionsagtig siden de første dampskibe afløste
sejlskibene i midten af forrige århundrede. Og
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Ændr~nger

i

uddannelsen.

Den tidligere underofficersuddannelse havde siden
1786 fundet sted ved underofficersskolen. Den afløstes i 1811 af en nyordning, hvor artillerilærlingene uddannedes ved søartilleriet, mens
matrosunderofficerene kom på Ankerøskolen. 44) I
1868 oprettes Flådens Underofficersskole netop i
perioden, hvor sejlskibene afløstes af panserede,
maskindrevne skibe med moderne artilleri. Overgangen medførte især for matrosunderofficerene en
fuldstændig omlægning af deres tidligece tjeneste,
idet kundskaber om rigning og sejl efterhånden
blev uden betydning.
Kravet om teknisk kunnen øgedes i stedet og
Søværnsordningen af 1922 tog konsekvensen af denne
udvikling:
Begrebet underofficer og "marinens
underklasser" bortfaldt nu og erstattedes af dæksofficersinstitutionen.
En
ny
skole,
Dæksofficersskolen, oprettedes samtidigt.
Janus Sørensen har i sin gennemgang af Flådens
Underofficersskoles historie denne kommentar til
1922-ordningen:

De gamle underofficerer og hAndværkere besad en gennem generationer akkumuleret viden om skibsbygning, sejlføring og vA benbrug. Bevidstheden om at besidde denne ekspertise var medvirkende til at disse personelgrupper i høj grad var præget
af fagstolthed og selvbevidsthed, - ~n stolthed og bevidsthed
som uniformerne medvirkede til at understrege. Denne uniformstegning fra 1858 viser en hdndværksmester i galla, en
kvartermand i paradepdklædning og en skipper i daglig tjenestedragt .

denne udvikling accellererer med øget hast siden
l. verdenskrig.
Hvor det i sejl- og træskibenes tid var håndværkere og søfolk med viden om træskibsbyggeri og
sejlføring, der var behov for, har kravene ændret
sig radikal t i det seneste århundrede. Inden for
skibskonstruktionens historie er håndværkertradition blevet afløst af en teoretisk konstruktionsmåde byggende på opmålinger og konstruktionstegninger. (Jfr. Bjerg, 1977, s. 8-23). For nye
fartøjer kan det dreje sig om op til ca. 1000 detaljerede opmålinger, hvor det i 1700-årene var
tilstrækkeligt med et sæt på 5 tegninger, idet man
i høj grad baserede skibbyggeriet på håndværkernes
gennem generationer akkumulerede ekspertise.
For befalingsmandsgruppen fik nye våben- og kommunikationssystemer indflydelse på uddannelsernes
struktur. Der var ikke længere primært behov for
en arbejdsstyrke, der beherskede færdigheder som
tilrigning og aftakling. De nye våbensystemer
gjorde det nødvendigt at opøve befalingsmændene i
evnen til abstrakt tankegang og give dem en
teoretisk baggrundsviden.

"Vel var vor tlåde ikke stor, men den var til
gengæld i årenes løb bleven sammensat at så mange
torskellige enheder og så kompliceret i sine detailler, at såvel de praktiske som de teoretiske
krav, der stilledes til underotticererne, måtte
berettige dem til Ønsket om en bedre position.
Denne opnåedes
henhold til søværnsloven at
1922,
men
dæksott~cererne'
tØlte
straks
tra
starten,
at
nyordningen,
der
brød
med
alle
tidligere tordomme,
ikke var velset opadtil."

(Sørensen, 1958, s. 274f).
oæksofficersstanden fik imidlertid ingen lang levetid. I 1932 afskaffedes begrebet og en ny
søværnslov fastslog, at Søværnet nu havde 3 grupper af befalingsmænd: officersgruppen, kvartermestergruppen og kadetgruppen. De ældste dæksofficerer overførtes tilofficersgruppen, de yngre til
kvartermestergruppen. Mange dæksofficerer forlod
tjenesten som følge af denne ordning, der opfattedes som en nedvurdering af dæksofficerenes 'arbejdsindsats. 45) Også officererne protesterede
kraftigt mod dæksofficersinstitutionens ophævelse.
Princippet for inddelingen af befalingsmændene i
den nye kvartermestergruppe ændredes ikke principielt, hvilket fremgår af uniformstavlen fig. 16:
nok var man ikke længere inddelt i separate korps,
men for hvert arbejdsområde fandtes en tjenestegren.
I 1951 krævede indlemmelsen i NATO en omstrukturering af personelordningerne for hær og
flåde, som det fremgår af distinktionsoversigten
fra 1951 (se fig. 17). Befalingsmandsgruppen om-
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fattede nu: søofficerer, specialofficerer, fenrikgruppen og sergentgruppen.
Specialofficerene fik med Personel loven af lB.
juni 1969 status som officerer af B-linien og samtidigt blev Søværnets specialofficersskole sammenlagt med søofficersskolen.
(Alsing,
1976).
Herved kom de teknisk uddannede officerer til at
rangere på linie med de taktisk skolede søofficerer.
Sergentgruppen har i dag overtaget det gamle
underoffic~rskorps
arbejdsopgaver
som
underordnede befalingsmænd, mens konstablerne dækker
det tidl igere "faste mandskab" s arbe jdsopgaver. I
dag er ansættelsen for konstabler og sergenter
imidlertid kontraktmæssige ansættelser på åremål.
Ved udløbet af en konstabelkontrakt har man f.eks.
mulighed for at forlænge sin kontraktansætte lse og
avancere tiloverkonstabel eller supplere med en
uddannelse ved sergentskolen , hvorefter man kan
tegne kontrakt som sergent og herigennem avancere
ind i befalingsmandsgruppen. Ønsker man yderligere
avancement, har B-linien åbnet mulighed for, at
man på baggrund af sin praktiske erfaring kan tage
en supplerende uddannelse på søofficersskolens
tekniske linie og blive officer af B-linien.

Skolerne
I Søetatens Skole
Der lystigt t ll det gaae r.
Naar Tampen er at Kjole
Tldt lldt at den man taaer,
I TllglVt en p e « Tæve
At allerbedste Sort
At Lærens knytte Næve,
O Gud hvor det gJør ondt ,

Det nytter ei at trygl e
Om Naade han blir ved
Med al sin Magt at pry g l e
Til han derat er KJed,
Og det skal vare Længe,
Som vi proberet ha r,
Men Hurra Holmens Drenge
Sllgt el saa tarllgt skar .

Frem l sin Skolestue
Der Vlmser Morten Hop.
Der kan man dagllg s k u e
ham trække Tampen op .
Paa Ryggen rask han hlver
Det syns saa godt han om
og sørger steds det bliver
en rigtig Heisebom .

Hvad vil saa ond Du være
For v i vil hae lidt SJov
Og slaa os med det svære
Det lange Stykke Toug .
Naar vi engang er store
Har hængt ved Mast og Raa
Skal v i dln Skude more
Det kan du stole paa.

(Smædevisen er forfattet af en elev i Gåsegades
skole, Ev. Andersen, søn af en skibstømrer ved
Holmen, bosat i Nyboder. Visen er forfattet i midten af lBOO-årene og findes gengivet i
Ev.
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Andersens upublicerede erindringer i privateje.
Ev. Andersen forfattede flere stærkt kritiske viser om forhold i Nyboder og på Holmen. En del af
disse optryktes i den af broderen A. F. Andersen
redigerede avis "Nyboder og faste Stok", som udkom
med 5 numre i 1845.)
Uddannelsen af flådens mandskab, af håndværkere og
søfolk, var indtil 1872 sammenkoblet med et egentligt skolevæsen i flådens regi. 46)
Helt frem til midten af forrige århundrede kunne
sønner af Holmens fast ansatte personel - "den faste stok" - indskrives som lærlinge ved Holmen i
en alder af 6 år, en fremgangsmåde, som findes
dokumenteret fra 1730, men som muligvis er ældre.
Som indskrevne lærlinge fik de gratis undervisning, uniform og kost, bl.a. en portion rug. Den
gratis undervisning modtog børnene i Søværnets
elevskoler.
Allerede i 1600-årene aflønnedes en skolemester
i Nyboder til fri undervisning af det faste mandskabs børn. (Barfod, 1983, s. 133-139). Men også
før Nyboders oprettelse var der tænkt på uddan nelsen. I 1592 omtales en lønnet skolemester på
Holmen og i 1621 indrettedes en egentlig skole med
kapellanen ved Bremerholms kirke som skolemester.
12 af de drenge, som blev optaget ved skolen,
skulle tillige tjenestegøre som kordrenge ved begravelser og andre kirkelige handlinger.
Korskolen var tænkt som en forskole til Navigationsskolen, en uddannelsesinstitution, der bibragte eleverne - unge såvel som ældre søfolk kundskaber om søkort,
navigationsinstrumenter,
logbøger m.m. Sammen med Laboratorieskolen, oprettet 1691 for børn af Tøjhusets folk, var Navigationsskolen forgængeren for den egentlige under officersuddannelse.
En fattigskole oprettedes under Holmens sogn i
1714 for såvel drenge som piger. Undervisningen
her var forbeholdt forældre- eller faderløse børn,
som i tilgift til den gratis undervisning fik bøger, tøj og fodtøj.
I 1743 oprettedes Gammelholm skole, som i højere
grad end Nyboder skole og korskolen sigtede mod at
uddanne mandskabets børn til tjenesten i flåden.
Tegning var således et vigtigt fag i denne skole.
Ny

skoleordning

I 1786 nedlagdes skolerne i Nyboder og på Gammelholm, idet de indlemmedes i en ny skoleordning.
Der oprettedes ialt 6 skoler i Nyboder: Første
Håndværksstokkens Skole, anden Håndværksstokkens
Skole, l. Divisons skole, der fik til huse i den
gamle skolestue i Nyboder, 2. Divisons skole, samt
3. og 4. Divisons skole. Skolerne kunne ialt rumme
600 elever.

Undervisningen i disse skoler foregik efter en
samlet plan under opsyn af provst og kapellan ved
Holmens kirke; den sigtede mod at give børnene
"ne top sJ megen lærdom, som de behøvede
b I sve
g ode
hJndværkere
eller
søtolk
Majestæts Tjeneste ." (Lind 1882, s. 72).

tor a t
Hans

30 år senere skete der en yderligere centralisering og forbedring af skolevæsenet. Nu indrettedes Gåsegades skole med plads til 240 elever
for de drenge, som efter endt skolegang skulle
fortsætte i flådens tjeneste. En mindre skole
indrettedes i Svanegade ti l de drenge, som ikke
blev indskrevet til tjeneste på Holmen; her var
plads til 160 drenge. De første to klasser i Svanegades skole fungerede tillige som forberedelsesklasser til Gåsegades skole, eller - som det officielle navn lød - Søetatens Drengeskole. 47)
Rugdrenge

Da undervisningen i Gåsegade betragtedes som en
del af læretiden til den senere tjeneste på Holmen,
modtog drengene i
den nederste klasse,
"rugdrengene", udover en komplet uniform tillige 2
1/4 skæppe rug om måneden, mens "kostdrengene" i
den efterfølgende klasse fik tildelt en voksen
mands kostportion ·som bestod i, hver tjerde Uge
at hente pJ ProviantgJrden 2 1/2 skæppe Rug, 8
Pund
Saltet
Oksek)ød,
eller
ved
Høltider ,
LammekJød - lslandsk - 5 Pund saltet Flæsk, 4 Pund
godt smør og 2 1/2 Ottingkar Byggryn - og et lille
Kvantum Ærter, gule - samt den tørste i hver MJned
tlk Vl l rede Penge udbetalt 4 Mark, eller som det
hed dengang l Sletdaler .·

"Kompagnidrengene" i øverste klasse fik udover
fuld kost og mundering tillige en månedsløn på 7
mark. 48)
Skolegangen

Der er bevaret flere skildringer af skqlegangen i
Gåsegades skole. De beskriver forholdene i årene
o. 1828- 1860, og efterlader et indtryk af en skole, hvor der efter datidens begreber blev lagt
stor vægt på at give drengene en grundig undervisning i de enkelte fag. Der blev undervist i religion, geografi, verdens- og fædrelandshistorie,
naturhistorie, dansk, skrivning, regning, geometrisk tegning, frihåndstegning og sang. I de to
sidste år undervistes till ige i sømandskundskab.
En overgang blev drengene desuden undervist i
håndværk: skomageri og drejeri. Skomagerundervisningen var populær, fordi drengene måtte hjemtage de sko, de lærte at sy . 49) Der blev desuden
lagt stor vægt på at træne børnenes fysik med gymnastik og svømning, fægtning og geværeksercits.
For en elev i Gåsegades skole kunne skolegangen
forløbe således i midten af 1800-årene:
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eleverne blev terpet dygtigt igennem med gymnastik
samt
fægtning,
kontrahugning
og
geværeksercits,
der
til
tider gik
vel
vidt.
For en sværlemme't
dreng mellem 12 og 14 år . .. . kunde det være l i d t
over kræfterne at få maske, kyrads og fægtehandsker på og så en stor huggert i hånden for at få
lektion af en lærer, der rammede adskillige luss s n q e t: ud, når ens parade ikke var efter fægtekunstens regler eller kom for sent. Efter sådan en
omgang var man da også undertiden både segne- og
grædefærdig, men gråden måtte kvæles, at blive udlet og hånet af lærere og kammerater, det måtte
undgås." (Lous, 1929, nr. 4, s. 12).

Skolens hverdag prægedes i a Ile situationer af
dens status som uddannelsesanstalt for flådens
lærlinge. Lærerne kaldte ofte eleverne ved deres
fædres tjenestegrad og ikke ved navn. "de t hed
gerne

efter

vore

fædre:

bådsmand,

sejlmager,

tøm-

(Andersen, upubl. manus, s. 9).
Gymnastik- og svømmelærere var pensionerede underofficerer fra marinen, mens den øvrige undervisning
varetoges
af
teologikandidater
"hvis
mermand,

etc."

pædagogiske evner vel ikke altid
de burde være." (Lous, 1929, nr.

porlig straf blev ofte taget i
styre drengene:

En rugdreng.
noner.

Emil Thorsen, f.

18S 5~

Emil blev senere ove r ka-

"Skoletiden
begyndte
om
sommeren
kl.
7 og om
vinteren kl. 8 om morgenen og v~dvarede t i l kl. 1.
Tegning , sang og gymnastik var altid efter kl. 1
og varede t i l kl . 3, så at man de 3
4 dage om
ugen først var færdig med skolen ved sidstnævnte
klokkeslet.
Dagen
begyndte
med
salmesang
og
religion
de 2 fØrste timer . Havde man nøjedes
med den ene t i me t i l dette fag og benyttet den anden t i l fysik eller sprog, var tiden blevet bedre
anvendt,
men
småfolks
børn,
mente man dengang,
havde ikke godt af at blive for oplyste. Med det
militære præg skolen havde, er det fors tåeligt, at

a

5 Holmens by - Nyboder og dens beboere

var

så gode som

4, s. 12). Koranvendelse for at

"Som strafferedskab benyttedes en tamp, hvoraf der
fandtes et eksemplar i hver klasses katederskuffe,
den kom i
brug ved mindre forseelser,
hvorimod
større skulle indberettes t i l skolens chef, der så
dikterede straffen,
som eksekveredes
af en inspektør. der, fra s i t tidligere sØmandsliv som underofficer, havde øvelse i at håndtere dette torturredskab
på
rette
måde.
De
theologiske
kandidater slap ikke altid så heldigt fra tamperiet,
men ramte dem selv mangt et drøjt slag ud, når
den, det var tiltænkt, ved en hurtig, smidig vending gik f r i . Havde forseelsen været særlig slem
fulgte efter lussingen et par timers stående mØrk
arrest,
og sådanne straffe noteredes desuden
i
skolens straffeprotokol samt i karakterbogen, der
hver
måned
skulle
forevises
faderen
og
underskrives af ham ." (Lous, 1929, nr. 4, s. 12).

Til de mindre forseelser kunne regnes uro i klassen, manglende forberedelse eller som i denne beretning
om "rugdrengens" første skoledag - en
spruttende pen:
" .. . vist er det, at ligesom jeg sad, spruttede min
pen en l i l l e klat, hvorover jeg blev meget elendig. da det i
forvejen var os betydet, at vi i
særdeleshed måtte tage vare og ikke maqulere. En
dreng, som gik omkring ved bordene med titel af
forskriver observerede strax bommen , hvis tilvæ-
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relse han rapporterede hr. Straa (klasselæreren).
der stod henne ved vinduet og skar penne , Hs: .
Straa kaldte mig op til sig. betragtede klatten .
skjønnede dens u s t ræk n i n q , tog derpJ. SIn tamp.
med hvilken han tildelte m i q t i r e slemme hJ.ndtaver ." (Andersen, manus, s. 8-9).
å

Fortællerens forventninger til denne første skoledag havde ellers være store: "det var jo at komme
i Kongens tjeneste." Uniformen, som drengene skulle bære med hvide bukser, blå trøje med blanke
knapper samt "en hat, rigtig en stor hat, som min
faders, ovenikøbet" bidrog til at øge forventningens glæde selvom tøjet, og især undertøjet
"kradsede kroppen noget så frygteligt indtil
skæverne forsvandt efter gentagne vaskninger."
50) .
Skolens militære præg sigtede mod drengenes senere
tjeneste på Holmen, et formål som afsatte sine
spor såvel i gymnastikredskaberne med oprigget
tovværk, hvor drengene trænedes i kunsten at bevæge sig i en rigning, som i sprogbruget, hvor drengene
ved
dagens
begyndelse
stillede
"til
mønstring" .
Disciplin og militær justits til trods var
drengene dog langt fra lette at kue. Sammenholdet
indbyrdes var stort:
"Havde en dreng
lavet noget galt og i k k e
blev
greben pJ. fersk gerning. var det temmel ig umu lig t
at opdage ham. for Gud hjælpe den. der vovede at
røbe
kammeraten.
dertIl
var
sammenh oldet
for
stort. Tog sJ. læreren den første den bedste dren g
ud på gulvet og pryglede løs pJ. ham for at få ham
til at sIge. hvem der var gerningsmanden. så brølede samtlige drenge som VIlde dyr. o g det t e spektakel var så slemt. at læreren måtte holde op. for
at Ikke hele skolen skulle blive forstyrret l un dervIsnIngen" (Lous, 1929, nr. 4, s. 12).

At straf ikke uden videre kunne kue eleverne er
den tidligere citerede E.Andersen r der startede
sin skolegang med tampes lag over hånden, et eksempel på. Han forfattede siden - til fryd for kammeraterne og til ærgrelse for lærerne - den ovenfor
citerede smædesang om "Søetaten skole", hvortil
melodien endda var marinens "egen" nationalsang
"vift stolt på Codans bølge".
For fuldstændighedens skyld må tilføjes, at ikke
a lle lærere hyldede den strenge disciplin, idet
nogle af dem i erindringerne omtales som "gode
mænd", der gav eleverne lyst til og forståelse for
skolearbejdet. (Andersen, manus, s. 12).

KonfIrmatIon og læretId .

Sk o l e g a n g e n
afsluttedes
med
konfirmationen
i
Holmens kirke, en begivenhed drengene var blevet
forberedt til igennem hele skoletiden, idet de ca.
hver 3. søndag skulle overvære gudstjenesten i
Holmens kirke:
"Hver søndag s t i l l e d e 2 Klassers Drenge. ca. 60 i
Skolegaarden for herfra at afmarchere til Holmens
KIrke. hvor man om Vinteren sad og rystede af Kulde o g gabede. saa Kæberne var ved at gaa af Led.
Uorden eller stØjende Opførsel i Kirken blev selvføl gelIg strengt straffet. men der blev dog. trods
Opsynet. lavet mange SpIllopper . Som religiøs PaavirknIng
var
denne
KIrkegang
te~melig
betydningslø s. thi jeg tør nok pJ.staa. at kun et Faatal
af Drengene efter Gudstjenesten kunde have forklaret. hvad Præsten havde talt om ... Det sidste
Halvaar af Skoletiden blev Drengene tillige for beredt til xo n t i x me t s on af en af de ved Holmens
Kirke ansatte Præster. og til at "staa l " fik de
udleveret den n un åe c i n q , de s o m Lærlinge skulde
bære. naar de den l. Januar indrulleredes
den
fa ste S tok ," (Lous, 1929, nr. 4, s. 12).

Konfirmationen var et vigtigt ritual. For drengenes vedkommende betegnede den afslutningen på
barndommen og skoletiden. De var nu lærlinge ved
Holmen og som sådanne helt underkastede den militære disciplin og jurisdiktion. Nu skulle den fine
uniform, kosten og den frie undervisning, eleverne
havde nydt, tilbagebetales til staten med en tjenestetid på mellem 16 og 20 år. I 1700-tallet havde tjenestetiden for søfolk varieret mellem 12 og
16 år, mens håndværkerne dengang kunne se frem mod
en livsvarig tjenestetid på Holmen. Forskellen i
disse vilkår udjævnedes imidlertid for søfolk som
håndværkere til 20 år. (Lind 1882, s. 199).
"NJ.r en Dreng gIk ud af Søetatens Drengeskole
maatte han tjene Kongen et vist Antal Aar. som et
slags Vederlag for den nydte UnderVIsning. Var en
Dreng end nok saa begavet og let kunne have gjort
bedre Karriere andetsteds. havde han end nok sJ.
st or Ulyst tIl Tjenesten. det hjalp altsammen intet. havde Lægen efter KonfirmatIonen synet ham og
erklæret ham tjenestedygtig. sJ. var Kongens TØj og
d e sejs t e n Aar ham vis." (Lous. 1929. nr. 3. s.
1 0) .

Systemet med tvungen tjenestetid som afbetaling
for nydt undervisning afskaffedes først i 1856,
hvor flåden
bl.a. som følge af liberalismens
gennembrud
fik en ny, mere tidssvarende lovgivning. Men forinden var kritikken mod etaten og
mod åbenbare uretfærdigheder i systemet også gen-
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tagne gange kommet ti l orde, bl. a. gennem det
poli tisk-satiriske skrift "Nyboder og faste Stok,
forfattet, udgivet og forlagt af A. F. Andersen,
Tømmermand i Søetaten." (1845).
Heri formuleredes en ofte utilsløret og skarp
kritik af etatens stive hierarki og undertrykkelse
af mandskabet tillige med en stærk utilfredshed
med dårlige boligkår og ringe løn. Også skolesystemet og den dermed sammenkoblede tvungne tjenestetid var en torn i øjet på forfatterne. I tidsskriftets sidste nr. findes således en artikel om
"Søetatens Drengeskole" skrevet af "Ev. Andersen,
Lærling ved Holmen", samme E. Andersen som forfattede smædevisen om Søetatens Skole og fra hvis
upublicerede erindringer, der tidligere er bragt
uddrag. Udsat for kritik i ovennævnte artikel blev
især den tvungne tjenestetid og den omstændighed,
at lærlingene ved indrulleringen ingen indflydelse
havde på, om de blev udtaget til arti llerister,
håndværkere eller matroser. Selv blev E. Andersen
udtaget til at blive pælebukker og arbejde med
bygning af bro- og bolværksanlæg, skønt han havde
ansøgt om at blive skibstømrer, som hans far og
ældre brødre var det. Faderens død umiddelbart efter hans konfirmation var årsag hertil, mente E.
Andersen selv, idet han da ikke havde haft sin far
til at "tale for sig" ved indrulleringen, således
som denne havde gjort det i de ældre brødres tilfælde. (Andersen, manus s. 20).
Den ringe indflydelse lærlingene selv havde på
valget af den fremtidige livsbane fremgår også af
underkanoner E. N. Jensens beretning (s. 19-20):
·Vi havde endnu ikke faaet at vide. hvad v. skulle

være

ved

Holmen;

men

en

Dag

i

December

gaae ude og slide d.g baade pukkelrygget og skjævb e n e tz l "

(Jensen, 1956).

P.geskoler.

Hvor skolevæsenet som nævnt indslusede drengene
til fast tjeneste inden for flåden, var interessen
for pigernes uddannelse betegnende nok noget svalere. Antagelig har de i 1600-årene kunnet få gratis undervisning hos skolemesteren i lighed med
drengene (jfr. Barfod, 1983, s. 139), men da
skolestuen nedlagdes i forbindelse med den førnævnte omorganisering af skolevæsenet i 1786, formindskedes pigernes undervisningsmuligheder kraftigt, indtil Søetaten i 1792 og 1798 oprettede to
nye pigeskoler specielt med henblik på undervisning af døtre af flådens faste mandskab. I disse skoler var det tekstilforarbejdning og håndarbejde snarere end de traditionelle skolefag som
skrivning, læsning og regning, der blev lagt vægt
på. (Lind, 1882, s. 74). Militæret kunne senere få
god brug for pigernes færdigheder på dette område,
idet såvel uldmanufakturen, der fremstillede klæde
til hærens uniformer ligesom også flagfabrikken
havde behov for kvindelig arbejdskraft. Undervisningen i samtidens københavnske fattigskoler lagde
iøvrigt en tilsvarende vægt på at uddanne pigerne
til fabriksarbejde inden for tekstilindustrien.
(Engberg, 1973, s. 44).
De to pigeskoler blev i 1857-58 sammenlagt til
en skole med lokaler i en ny bygning i Borgergade.
I 1872 ophævedes imidlertid Søetatens skolevæsen,
og såvel drenge som piger hørte herefter under det
kommunale skolevæsen. Uddannelsen til tjenesten i

Maaned

1836 fik alle Konfirmanderne Ordre at møde næste
Dags Formiddag kl. 11 paa Gammelholms Seilmager10ft. Her var Admiral Stephansen og Krigsraad Børges en tilstede. mønstrede og stillede os op efter
en stor Liste. til de forskjellige Afdelinger, v.
skulle hØre.
Iblandt de første 4 Drenge. der blev mønstret
op. var jeg - men endnu var vi lige kloge. th. han
vedblev at mønstre og stille op, en lille Afstand
imellem hver Afdeling. indtil han var færdig med
os alle - saa kom han hen t i l o s . som t e r s t: var
mønstret og udtalte med høi RØst vore Navne og at
vi

vare

ansatte

ved Søe-Artillecikorpset

som

Lær-

linge. fra den lste Januar 1837 og skulle møde t.l
Tjeneste den 20de Januar. og saaledes vedblev han
at mønstre de forskellige Delinger. hver t.l s z t
n e e n åv æ x k , indtil han var færdig. s e e traadte jeg
frem og bad Admiralen om at komme til Tømmermændene. l i gesom min Fa der ogsd havde være t Tømme rmand. men han svarede mig : Nei min søn! bl.v du
ved det, du er kommen! Det er bedre Vinterdage at
s.dde pd en varm Skole med en Pen i Haanden end at
5'

En skoleklasse fra Sølvgade Skole . Nr. 3 Era vons tre i forreste række er Ulla Gerhardt, f. Hansen, hvis er~ndr~nger
gengives her i bogen.
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som de ældre gik ud af skolen, korn de yngre fra
Hindegade over i betalingsskolen.
For børn af flådens underofficerer var der stillet et antal fripladser til
rådighed i
Den
classenske Legatskole på Christianshavn, en skole
f lere Nyboder-børn derfor søgte, trods den lange
skolevej. (Sørensen. 1958).
Det kommunale skolevæsen udbyggedes og forbedredes i 1900-tallets første årtier. I 1915 afskaffedes opdelingen i fri - og betalingsskoler. således at skolegangen blev gratis for samtlige kommuneskolers vedkommende. Samtidigt udvidedes skolernes antal og blandt de nybyggede ~ommuneskoler
kan nævnes Nyboder skole, opført for beskæfti gelsesmidler i mellemkr igsårene.

En t~me i
1927.

naturhistorie pA Nyboder Skole,

kommunesko len,

jr

f låden forblev, som tidl igere beskrevet. organiseret i flådens regi, og pigeskolen i Borgergade
blev overtaget af Søofficersskolen.
Nyboder udgjorde nu ikke længere et selvstændigt
skoledistrikt. og mandskabets børn sendtes til
friskolen i Hindegade eller til den kommunale betalingsskole i Sølvgade, afhængig af forældrenes
formåen og børneflokkens størrelse. I en Nybode r familie indrettede man sig f.eks. så praktisk. at
de ældste af børneflokken - ni ialt - gik i Sølvgade, mens de yngre gik i Hindegade . Efterhånden

Undervisningen i de kommunale skoler fik naturligt
nok et andet indhold end undervisningen i de mil i tære . Hvor Søetatens skoler sigtede mod en skoling
af drengene - og tildels også pigerne - således.
at de kunne udfylde bestemte pladser i det militære hierarki og den militære arbejdsdeling, så prægedes kommuneskolerne af en undervisning med et
bredere kundskabsspektrum. (Holm. 1941, s. 256f)
At Nyboder i århundreder dannede sit særlige skoledistrikt fik afgørende betydning. Eftersom mand skabets sønner ikke alene fik gratis undervisning,
men tillige kost, klæder og penge, var en elevplads i Gåsegades skole stærkt eftertragtet. uan set den tvungne tjenestet id. Utallige er historierne om de stakkels forældre som kun fik døtre!
Skolesystemet bevirkede, a.t sønner efterfulgte
fædre i arbejdet på Holmen. hvorfor det i stor udstrækning blev de samme slægter, som dannede ker nen i den faste mandskabsstyrke
"den faste
stok". Var familierne sikret et vist minimum af
"uddannelsesstøtte", var staten til gengæld sikret
en kontinuerlig tilførsel af arbejdskraft, som
tidligt indskoledes i den militære verden.
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Nyboders Kommandantskab .
"Der skal ogsJ tænkes pJ, hvorledes Iusti tien sammens teds kan h o l d e s i ag t,
førend man fJr harm
derfor af d isse dannemænd, som allerede findes
der i, thi de kan gøre let det, de vil og ingen kan
f J at vide, hvem der gør det . "

(Christian IV's
februar 1641).

brev

til

Korfits

Ulfeldt

27.

Gennem skolesystemet greb statsmagten regulerende
ind i familielivet hos sine ansatte. Men gennem
Nyboders særlige administrative status blev statens kontrol med og regulering af de ansattes
privatliv endnu mere omfattende.
Nyboder har den dag i dag sine egne administrative organer og sorterer under Forsvarsministeriets område.
Oprindeligt var Holmens chef tillige Nyboders
øverste myndighedsperson med arbitrær straffemyndighed overfor beboerne . Ud over at idømme straffe
for forseelser i tjenesten kunne Holmens chef også
idømme og iværksætte straffe for brud på ordenen i
Nyboder. Herved blev ikke blot de tjenestegørende
mænd, men til lig deres hustruer og børn underlagt
den militære jurisdiktion. I 1700-årene kunne
"stridbare kv inder" således dømmes til at bære
" fi dd e l e n " igennem Nyboders gader, hvis de da ikke
blev straffet med ris: og skolebørnene kunne ligeledes straffes med prygl på Bremerholm. 51). Det
daglige opsyn med Nyboder hørte derimod under inspektøren, en stilling, som omtales i forordninger
fra 1693-94, men som muligvis er ældre. 52) . Inspektørens opgave var især at sørge for husenes
vedligeholdelse, at udstede husbreve og udfærdige
eventuelle opsigelser.
Efter fredsslutningen i 1814 omorganiseredes
flådens mandskab og en militær kommandant blev Nyboders øverste myndighed . Efter den nye lov for
Søetaten fra 1856 (cirkulære af 18/6 1856) overtog
kommandanten tillige den civile inspektørs embedsforretninger og bydelen administreredes nu helt
fra Nybodes Kommandantskab.
Kommandanten

Kommandantens myndighedsområde var vidstrakt. Han
skulle sørge for "ordenens opretholdelse" i Nyboder og kunne idømme beboere, som forså sig herimod, en vagtarrest på op til 12 timer. I lighed
med cheferne for Orlogsværftet og Søofficerskorpset var han jurisdiktionschef og kunne som sådan idømme det personale, der var underlagt hans
myndighed, såvel simpel arrest som fængsel på vand
og brød. 53). Jurisdiktions- og straffemyndigheden
bibeholdtes hel t frem til nutiden dog i kraftigt

modificeret form, idet kommandanten frem til 1972
havde ret til at "pålægge de i Nyboder boende, til
Søværnet hørende eller ved samme tjenestegørende
personer en straf af bøder... for forseelser mod
ordenen og husfreden i Nyboder." 54)
Men i forrige århundrede var det t illige nødvendigt at ansøge kommandanten om tilladelse til
at indgå ægteskab. Tilladelsen blev givet i form
af "fribrev", en skrivelse, som kommandanten først
udstedte, når han havde "gjort sig bekendt med pigens vandel efter skudsmålsbog eller et par
vandelsattester" , og udtalelser om den kommende
ægtemand var blevet indhentet fra dennes foresatte
på Holmen. Var der stor aldersforskel eller var de
to unge under 24 år, " da bør der ikke strax gives
tilladelse", hedder det videre i instruksen. 55).
"At blive gift var ik ke sJ lige at løbe til . Det
fik ogsJ en ung mand at føle, om hvem kommandanten
fand t, a t han var for ung og der for næg tede hpm
tilladelse
Den unge mand var dog ikke sJ let at
blive af med, han anførte t o r s k e I l s q e grunde tI l
sit andragende, men intet hjalp , I SIn nød fandt
han dog pJ en udvej, han stillede med rigtig bedemandsansigt, for han mJtte nu tilstå for h t:
kommandanten, at nJr det var ham sJ meget om at blIve
gift, var det fordi pigens gode navn o g rygte ville blive ødelagt, om hun ikke blev gIft
Det slog
hovedet
pJ s ø mme t .
Dydens
og
moralens
vogter
tilkastede den elendige forfører en knusende blIk
og udbrød: "NJ, sJdan er det fat, se nd p i q e b e r n e t:
hen til mig i morgen og lad mIg se hende " Dagen
efter stillede sJ den unge p"ge behørIg tIldannet
på facaden, fi k en længere prædIken o m dyd og gode
sæder, men da hun ellers var særdeles net o g
artig,
ogsJ
den
meget
ønskede
ægteskabs tilladelse . " (Lous, 1929) .

Kommandanten var den ansvarl ige for administrationen af huslejekontrakter og bygningers og boligers vedligeholdelse. Til hvert af disse ansvarsområder svarede en personalestab: dels kontorpersona let, med en overassistent som ansvarlig for
denne sektor, dels håndværkerstaben ved Nyboders
Materia Lqå r'd , hvor værkmesteren var arbe jdsleder
for en håndværkerstab på ca. 10 personer.
Overassistenten - "kopisten" eller "skriveren"
som han kaldtes i forrige århundrede - havde som
kommandantens næstkommanderende en stor indflydelse på sagsbehandlingen ved kommandantskabet. Gennem "kopisten" gik al kommunikation mellem beboere
og kommandant. Denne mulighed for indflydelse på
sagernes behandling måtte "kopisten" ofte betale
med en vis upopularitet blandt beboerne. Han tilhørte det faste mandskab og boede i Nyboder, men
var ofte socialt set isoleret fra de øvrige beboere.
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Kom mandantboligen i Nyboder.

Foto at in teci.r fca JS BS.
Det er den daværende kommandant , kommand~r P. F . Giødesen og
hustrue n LouIse t . Storch som ses pA begge bIlleder.
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Skibbygger Johannes Lous har givet følgende
skildring af kommandantskabet og dets personale:
"I Enden af den Huslænge, der laa til højre for
Vagten var Kommandantskabets Kontor . Kommandanten
l Nyboder var en fremragende Person, der sad inde
med den øverste MyndIghed, og det at skulle hen
tIl ham, hvad enten man var tIlsagt til Møde eller
selv søgte ham, var noget de fleste helst var fri
for . Vejen gik gennem Forværel set, forbi den der
SIddende ogsJ meget mægtige Kopist, der af enkelte
temmelIg magelige Kommandant er var bleven forlenet
med en Myndighed, som han forstod at gøre sJ indbringende s om mulig . Udfaldet af Andragene til
Kommandanten beroede paa i hvad Humør man traf
ham, og o g s a a ofte paa, hvorledes man stod sig med
Kopisten, der Inden Audiens en havde givet Komman danten sin MenIng o m sagen." I Lo us , 1929) .

Beretningen her fortæller os imidlertid, at beboerne var klare over "kopisten"s magtposition og
derfor kunne tage deres forholdsregler.
I en anden optegnelse uddybes ski ldringen af
beboernes
misfornøjelse
med
kommandantskabets
administration. Respektløse øgenavne på de myndighedspersoner, man var i konflikt med, kunne give
afløb for en del af aggresionerne.
I den nedenfor citerede skildring er "scenen" et
gilde hos bådsmand Ole Skeie, der netop havde modtaget "medaljen", d.v.s. Holmens Hæderstegn for 25
års tro tjeneste. Skildringen er nedskrevet af
kvartermester P. Johannesen omkring 1930. Den fortæller om Nyboder omkring århundredeskiftet.
"Nu maatte Kommandantskabet , som ikke var meget
populært hos den
lavere befolkning
Nyboder,
holde
for
ved
Bordet.
Kommandanten
gik
under
navnet "Soldaten" fordi han var sJ militaristisk.
Han
var
en
afskediget
Kaptein .
Hans
Nestkommanderende og Politiassistent bar Navnet
"den Sure" med fuld FOie . Den daarlige Stemning
over for disse Mænd stammede fra,
at de ofte
paatog
SIg
en
Myndighed
over
for
den
brede
befolkning, som den ikke VIlde anerkende, og saa
mente
man
sig
forfordelt
ved
leilighedernes
Reparation,
som
navnlig
Officererne
fIk
Broderparten afl . . . )

Et
Exempel
på
Kommandantens
Indblanding
Privatlivet
fOrte
ved
dette
GlIde
en
tilstedeværende, som havde
Huset hos SIg sin
Moder og en 17 Aarig Søster.
"Jeg blev kaldt hen paa Kontoret med min Husbog,
hvori Beboerne skal indføres, samme bog Indeholder
ogsaa en o mh y g g e l I g InventarIelIste til Ecempel

"Fort ov
br olagt,
Gade
og
RetIradedør
med
Klinkefald, som om man kunde rende med det! - Hvad
skal Søsteren bestille" sagde Kommandanten efter
at have puffet mig de 3 Skridts Afstand. Mor og
jeg mente, hun skulle søge DameskræddersynIng hos
en fru NIelsen l Delfingade . "Hun mJ hellere komme
ud at tjene, det har hun bedre af .Jeg tillod mig
at mene, at det tilkom os at tage Bestemmelse
derom .
Kommandanten
mener De
men Jeg

sae
skal

saa
truende"Naae,
erindre Dem ."
Paa

Vandel var intet at Indvende, men
Deel Ulemper fra den strenge Mand."

jeg

havde

det
v or

en

At kommandanten, som det fortælles i ovenstående
beretning, "blandede sig i privatlivet" kan egentlig ikke undre, da han ifølge sine beføjelser
havde ret - og pligt - hertil. Karakteristisk for
Nyboders situation har netop været beboernes manglende mulighed for et privatliv unddraget arbejdsgiverens - statens - indsyn og kontrol.
Kommandanten er idag erstattet af en inspektør,
og arbejdet er nu udelukkende af administrativ
art. Det adskiller sig ikke meget fra det arbejde
en ejendomsinspektør normalt udfører: administration af boligansøgninger og huslejekontrakter samt
opsyn med husenes vedligeholdelse. Denne vedligeholdelse varetages også i dag af håndværkerstaben
ved Nyboders Materialgård.

Besigtigelsen

De kriser som kunne - og kan - opstå mellem beboere og kommandantskab fremkom ofte i forbindelse
med vedligeholdelsen af lejlighederne. Her stod og står - kommandanten selv i en trængt position,
idet han har til opgave, at administrere de på
statsbudgettet knapt tildelte midler til reparation og vedligeholdelse af de gamle huse.
For at få godkendt reparationer på lejlighederne
var det indtil omkring 2. verdenskrig nødvendigt
at afvente den årlige "besigtigelse": en lejlighedssyning , bestående af en besigtigelseskommission, der udgjordes af kommandantskabets assistent
- "skriveren", af en arkitekt og håndværkerformanden ved materialgården.
"Besigtigelsen" var en ikke ubetydelig begivenhed i Nyboders dagligdag, og den indprentede sig
klart i børnenens erindring. Mødrene var dagen inden travlt beskæftigede med at foretage den mest
grundige hovedrengøring af lejlighederne: gardiner
skulle vaskes og stives, gulve ferniseres, alt
skulle stå nypudset og flunkende rent, når så mange "fine Herrer" kom på besøg. Og som børnene senere indså: denne mødrenes iver efter at præsentere deres hjem så rent og velordnet som muligt, gav
formodentlig ofte til resultat, at besigtigelsen
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ikke fandt grund til reparationer af de pågældende
lejligheder.
Besigtigelsen synes snarere at have været en
mynd ighedernes " s t u e g a ng" gennem bydelen, end det
tilfælde, hvor beslutninger om reparationer faktisk blev truffet. Indtil for få år siden indbetaltes huslejen direkte på Kommandantskabets
kontor. Ug det var ved disse lejligheder, man forhørte sig om muligheden for at få repareret det ene eller det andet i lejligheden . Direkte henvendelser til håndværkerne i materialgården forekom og forekommer - også. Hos håndværkerne kunne man
også få tips om mulighederne for at få reparationer godkendt, inden henvendelsen til kommandanten.
I dag kan man løbende indlevere ansøgninger om
ændringer af lejlighederne, men oftest gennemgår
de en gennemgribende fornyelse i forbindelse med
fra- og tilflytninger. I løbet af de sidste par år
har Forsvarets Bygningstjeneste udarbejdet en samlet plan for fornyelse af Nyboder . De små "enkelte" le j ligheder sammenslås efterhånden ti I større
lejligheder, og samtlige boliger får eget toilet,
bad og moderne køkkenfaciliteter.
Vægterkorps,

tappenstreg og klokkelyd

Skønt Nyboders beboere såvel i privatliv som i
tjenesten helt var underlagt militær jurisdiktion
og myndighed, medførte dette ikke, at dagliglivet
i bydelen prægedes af militær disciplin, og at ro
og orden herskede blandt de gule lænaer.
I de første århundreder er opløb og optøjer almindelige foreteelser blandt Nyboders beboere, foreteelser, som i høj grad havde sin forklaring i
de vilkår, beboerne blev budt fra centralmagtens
side.
I slutningen af 1600-tallet efter svenskekrigenes afslutning var staten kommet i gæld til flådens mandskab, en gæld som voksede. Lønninger blev
ikke udbetalt igennem flere år, i 1690 havde mandskabet således 187.000 Rdl. til gode for de sidste
5 år og i 1693 var gælden vokset til 267.000 Rdl.
(Lind, 1882, s. 99-105). En del af lønnen blev
ganske vist udbetalt i form af kostportioner, men
var manden udkommanderet til søs fik han kost
ombord, hvorfor der så ikke blev udleveret yder1 igere kostportioner , og kone og børn risikerede
da at sulte. Håndværkere og søfolk klagede over, at
de ikke kunne udføre deres arbejde på grund af
sult og manglende klæder, og tiggeri blev en udvej
for mange. Demonstrationer, opløb og arbejdsnedlæggelser synes ligeledes at have været hyppige. Protesttog til slotspladsen forekom i flere
tilfælde, hvor matroser og tømrere højrøstet krævede deres tilgodehavende lønninger udbetalt. 56).

Myndighederne oprettede derfor i årene 1693-94
et særligt vægterkorps for Nyboder og lod en
vagtbygning opføre i længerne mellem Enhiørninge
og Ulvestræde ud til Adelgade. 57).
Det var nødvendigt at overvåge de til tider lidt
hidsige gemytter, et forhold Christian IV allerede
var opmærksom på, således som det fremgår af det
indledningsvis citerede brev fra kongen til Korfits Ulfeldt. Måske netop på foranledning af dette
brev var der allerede før 1693 udposteret vagtposter i skilderhusene ved Nellike- og Hindegade.
58) .
Til vagtbygningen anskaffedes bl,a. en stor metalklokke i en klokkestol , der ligesom klokkerne
på Bremerholm og Nyholm kunne lyde ved arbejdets
begyndelse og ophør. Til skræk og advarsel havde
Nyboders inspektør tillige fået anskaffet 5 halsjern , som skulle opsættes ved de mest befærdede
gader i
Nyboder.
Foran vagten placeredes en
"strafbuk" for de beboere, der ikke kunne holde
fred med hinanden. 59).
Fra vagten udgik tappenstregen 60), og når den
var afviklet, måtte ingen underofficer eller menig
v ise sig på Nyboders gader uden passerseddel. Endnu i midten af forrige århundrede drog vægterskaren gennem Nyboders gader hver aften klo 10,
men tappenstregen havde da mistet sin betydning
som autoriteternes synlige magtdemonstration.
Da var de opløb og demonstrationer, som også
1700-årenes Nyboderfolk kunne foranstalte på grund
af manglende lønudbetal inger og dermed påfølgende
sult og sygdom, imidlertid også for længst stilnet
af. Levevilkårene forbedredes i løbet af 1800årene: lønninger udbetaltes nu regelmæssigt, og at
krigshandlinger samtidigt blev en mere sjælden foreteelse bidrog også til at skabe øget tryghed og
dermed mindre årsag til mishagsytringer.
Om vægterkorps og tappenstreg i l800-årenes sidste halvdel har ovennævnte skibbygger Johannes
Lous fortalt i sine erindringer:
"At pietetshensyn lod man den gamle vagtbygn~ng
blive stJende, da de omliggende smJ huse nedbrødes
(ca . 1890) og nu står den da som et stykke tort id
indek lemt mellem de høje nutidsbygn~nger. I tidli gere tid tormJede den at tøre slg gældende. som
den lJ respektindgydende mellem gavlene at to lave
husrækker og tog sig helt i mp o n e r e n d e ud . pJ tl isestenene toran gik vægteren frem og ti i l b e qe med
spydstagen i venstre arm, følende sig som den gode
ordens vogter, parat til at rJbe vagt ~ gavær hvis
nogen vovede at krænke den . Midt pJ bygningens
forside var en dørJbning t~l en torstue med døre
t il begge s ider, at hv ilke den ene til vægterunderotticerens den anden til mandskabets vagtstue . I ~enne sidste var atter to døre, hvoraf den
ene førte til kachotten . . . Mit første ~ndtryk af
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Gl .

Vagt,

hvorfra

tappenstregen

udglk .

magtens k ontrol m.d beboerne . Kl okken
dagen begyndte og tappenstregen .ngav

Et

s y mb o l

pd

stats ·

k~ m .d ~,

nAr arbejdsar8e)dsdagens oph~r .

vagten var rædselsvækkende, vel nærmest ford i , jeg
var bleven truet med at komme derind,
hvis Jeg
Ikke
var artig,
senere m ildnedes dette
Indtryk
betydelIgt.
Om aftenen udgik
tappenstregen herfra,
først
vægterunderofficereren med en stor læderkokarde pd
sIden af den høje hat, sd tamburen o g sd to v æg t e re. Hensigten med dette trommespektakel gennem ga derne har vel i sin t id været at tilkendeg~ve, at
alle mand skulle være i hjemmene, men det blev ikke respekteret i mIne drengedr . Da var tappenst re gen kun t I l løjer og sjov for den grønneste ungdom, der trak r un d t med den f or at stIkke hver andre med knappenåle eller da
heller med s to p pendle, der blev foretrukket, fordi de bedre nåede
Ind t I l
sulet gennem tøsenes mange klæder . Ndr

Arrestlokalet .i vagten kunne huse opsætsige beboere, idet
kommandanten havde ret til arb.itrært at .id~mme arrest f or e n
kortere p e c s oåe ,

Tegn jng af P .C .

Klæ stru p fra

tappenstregen k om tIlbage t i l
skabet ud og stillede op pd

o . 187 5 .

vagten, råbtes mandfliserne med under-

officeren pd højre flØj,
og af ham hviskedes sd
t e l t r å be t: i øret på den nærmeste vægter, der lod
det gå videre t i l næste mand og således fremdeles,
t I l a lle var gjort bekendt med dette betydningsfulde løsen for det pdfølgende døgn. Denne hemmelighedsfulde uddelIng af feltrdbet,
gjorde et
meget højtidelIgt indtryk på os bør", der opfattede det som noget,
hvoraf alles ve og vel afhang ."

Hvor tappenstregen betydede beboerne, at nu var
det sengetid, sørgede lyden fra Nyboders klokke i
vagtbygningens gårdhave den følgende morgen for,
at ingen sov over sig, men kom rettidigt på
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arbejde. 61). Længe før industrialismens fabriksmiljøer krævede punktlighed og arbejdsdisciplin af
sine ansatte,
var Nyboders beboere underlagt
"klokkelyden " , som kimende tilkendegav, når arbejdsdagen begyndte. I 1600-årene reguleredes arbejdstidens længde af solopgang og solnedgang, men
i løbet af 1700-årene fik arbejdsdagen fastere
rammer idet arbejdet nu påbegyndtes kl . 5 om
sommeren og klo ha l v ni om vinteren. Klokkerne i
Nyboders vagt, på Gammelholm(= Bremerholm) og på
Nyholm begyndte deres advarende kimen ca. en halv
time
inden
arbejdsdagen
tog
sin
begyndelse.
Oprindelig ophørte arbejdet ca. kl. 7 om aftenen i
sommertiden og ca. kl. 30m vinteren, afbrudt af
et middagshvil, der strakte sig over et par timer.
Middagsrasten indebar, at arbejderne forlod Holmen
for at indtage middagsmåltidet i
hjemmene i
Nyboder
en
lidet
produktions fremmende
foranstaltning, da de mange værtshuse på Toldbodvej mellem Nyboder og Holmen således passeredes
indtil flere gange i løbet af dagen. Fra 1799 ændredes arbejdsdagen således, at middagsrasten helt
bortfaldt, og arbejdet ophørte - sommer som vinter
- allerede kl. 4. Den tidlige mødetid bibeholdtes
og samtidigt indførtes udbetalingen af "brikkepenge" , en belønning på op til 10 Rdl . årligt
for rettidigt fremmøde. Kom man derimod for sent
skulle 'der erlægges "Absent" - en bøde eller et
fradrag i daglønnen. Absentpengene kom dog Nyboder
til gode . De sammensparedes i "Forsømmelsesbøssen"
og kunne ved flere lejligheder dække udgifterne
til vedligeholdelsesarbejder i Nyboder.
Skete det at klokkelyden overhørtes eksisterede
der i Nyboder en "kaldemand" eller "bankemand " r
som sørgede for at banke beboerne op:
"I Nyboder havde v i ogsaa Bankemanden. han kom om
Morgenen Kl. 5. og bankede tolk op med s i n lange
Stang . han skul de jo naa Vinduerne paa 1 . Sal .
saatremt de mødte tor sent . var Porten 1 ukket. og
blev tørst aabnet etter 2 T imers Forløb . som saa
blev t rukket tra tørste Lønn~ngsdag.' 62).

I tilfælde af hårdt frostvejr, stormvejr og lign.
hejstes det blå "d ispensations flag " både i Nyboder
og på Holmen til tegn på, at vejrforholdene gav
mandskabet en fridag. Håndværkerne måtte dog helt
frem til 1847 selv betale for sådanne fridage,
idet daglønnen så ikke kom til udbetaling . (Lind,
1882, s. 167).
Tappenstreg og klokkelyd afrunder billedet af et
samfund, hvor arbejdspladsens krav om præcision og
disciplin også tydeliggjortes i den sfære der primært var forbeholdt den arbejdsfrie tid i beboernes tilværelse. Arbejdsgiverens - statsmagtens kontrol med de ansattes, de tjenendes tid begrænsedes således ikke til den egentlige arbejdstid.

Nyboders politi.

Vægterkorpset omdannedes i 1856 ti l et egentligt
pol i t ikorps, der sku lle sørge for tilsynet med
"ordenens overholdelse i Nyboder, både i husene, i
gårdene og på gaderne." 63). Politiet var direkte
underlagt kommandanten, og styrken bestod af en
poli tiassistent, to overbet jente og seks menige .
Til politiets pligter som ordenshåndhævere hørte
bl.a. bilæggelse af familie- og nabostridigheder,
overvåge Ise af den gode orden på gaderne samt i
det hele taget opsyn med, at love og bestemmelser
vedrørende Nyboder overholdtes 64). En detalje men fra børnenes synspunkt en væsentlig sådan var
politiets
opsyn
med,
hvorvidt
kommandantskabets krav om at gader og fortove
skulle holdes rene for ukrudt og græs mellem
fliserne nu også blev overholdt:
"Da vi to Piger blev noget større skulle vi rense
tortov og gadestykker tor Græs . vi blev bevæbnede
med to Knive og sad der paa Gaden og kradsede Stenen e rene. men tørst havde Nybo'rs Polit ibetjent
været hos Mor. saa nu kunde de t ikke gaa længere .'

65)
Polit iet havde også opgaver af mere servicebetonet
karakter: at rekvirere lægehjælp i sygdomstilfælde, at opkræve husleje og at foretage hilsstandstælling til folketællingerne. (Hver 8. Dag, 1923).
Der eksisterer talr ige historier om Nyboders
politi, - hovedparten af dem med et humor i s t.Lsk
anstrøg, som fremhæver mulighederne for at stå sig
godt med politiet. Disse historier er derfor af en
lidt anden karakter end historierne om kommandanten, hvor det især var kommandantskabets eventuelle magtmisbrug, som blev fremhævet.
'Nyboder havde sit eget politi. .. ,der var to betjente - betjent Jensen og betjent Groos . Betjent
Groos torbød os at sp~ lle bold (langbold og rundbold/ på gaden . ihverttald måtte vi vente til han
vendte ryggen til . sagde han. og det gjorde vi så .
Der skulle være ro i gaden kl . lO om attenen • så
hvis der var lidt test , måske tØdselsdag med sang
og klang etter dette klokkeslet, kunne man vente.
at hr . betjent Groos kom og bankede på og sagde:
"Der skal være ro efter reglerne." Min far og andre beb oere i lignende situationer sagde så til
hr . betjent Groos : 'Vil De ikke indentor og tå en
r omt oddy'. o g det sagde betjent Groos aldrig nej
t~l. så dampede han at i g e n . måske til det næste
selskab . '

66)
Helt frem til 1923, hvor politikorpset blev ophævet, dannede Nyboder således sit eget politidi-
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strikt afgrænset fra det københavnske politis ansvarsområde, en omstændighed, som ikke mindst børnene forstod at udnytte.
var allesammen meget glade for at spllle bold,
boldspil var aldeles forbudt . . . Det skete jo ,
at der gik en rude hist og her, og det var j o ikke
sJ godt, sJ derfor var boldspil aldeles forbudt .
var
det
sJdan,
at
Nyboder
havde
sit
eget
Nu
politi, jeg husker især en betjent Gr o os, Jeg s e r
ham for mig som en stor kraftig mand, der bevægede
sig ret langsomt. NJr han dukkede op nede l enden
af Delfingade mod østervold, og vi var 19ang med
boldspil, sJ var der en eller anden, der rJbte :
"Det Grosser" og sJ bevirkede det straks, at hele
skaren drog over Store Kongensgade t l l en af de
smJ
asfalterede gader,
som
ligger mellem Store
Kongensgade og Grønnlngen, og sJ f ortsatte Vl vores b o Ld s p i L og vores øvrlge lege , s om var vel egnet t i l asfal t derovre . Og sJ kunne jo betjent
Groas stJ pJ hjØrnet af Delflngade og Store Kongensgade og kigge langt efter 05, for han havde j o
i n q e n myndighed derovre,
og det vidste vi JO, v i
v z d s t e , at vi der hørte under Københavns pcllltl,
og Vl syntes s e I v t o l q e l s q , at det var spændende ,
hV1S Vl foretog 05 et eller andet, som ikke llge
var efter en eventuel polltlbetJents ønske , og der
sJ dukkede en op l horlsonten , sJ straks at for "Vi
men

lægge resldensen tilbage t l l Nyboder, for der havde
Københavns
pol i t i
jo
ikke
noget
at
s l qe :"

(Erindringer, Orlogsmuseet).
Ubevidst fik børnene således gennem deres leg understreget følelsen af at tilhøre et særligt samfund; en vi-følelse kunne vokse frem.

Hospital

og asyl.

Kommandantskab, politi og skolevæsen afgrænsede
Nyboder fra den øvrige hovedstad, men bydelen havde indtil begyndelsen af dette århundrede tillige
sit eget social- og sundhedsvæsen, idet lægehjælp
og hospitalsophold var gratis for det faste mandskab. For hustruer og børn betaltes mindre afgifter . 67) . I tilknytning til skolevæsenet fungerede
endvidere et asyl for de mindre børn.
At sårede krigs folk kunne have forplejning og
behandling nødig på statens regning, var en tankegang, der først synes at have vundet gehør hos
Christian
IV.
68).
Under
Christian
III's
regeringsperiode måtte de såredes pleje således
udredes af mandskabets andel af byt-tet. Christian
IV,
der
i
Roskilde,
Helsingør
og
Slagelse
oprettede hospitaler for sårede søfolk ansatte
tillige i begyndelsen af 1600-årene en bads kær på
Bremerholm . Nogenlunde samtidigt ind-rettedes et

sygehus på Holmen. Dette "Baads-mændenes Sygehus"
overflyttedes kort efter til nye lokaler bag Gl .
Mønt, og en instruks fra 1637 fortæller, at
personalet da bestod af en forstan-der, en kok, en
kældersvend og to kvinder, der havde til opgave at
holde lokaler og klæder rene.
Det synes at have knebet med bevillinger ti l sygehusets vedl igeholdelse. En på pri va t ini tiati v
ombåret kollekt indbragte i 1658 imidlertid så
store summer, at et nyt sygehus - Kvæsthuset kunne indrettes i et lokale på Bremerholm med
plads til 250 syge. Efter adskillige omflytninger
indrettedes sygehuset i 1685 i en bygning i nuværende Kvæsthusgade. I 1777 overflyttedes hospitalet til Christianshavn i Det kgl.Opfostringshus
tidligere bygninger. Søkvæsthuset kunne rumme op
til 1380 patienter og fungerede tillige som i nv alidestiftelse og fattigforsørgelsesanstalt . Nu fik
også de håndværkere, som blev syge i
tjenesten,
en mulighed for pleje og behandling på Søkvæsthuset .
Den del af personellet, der ikke direkte skadedes i tjenesten, men ramtes af s~~dom og skader uden for tjenestetiden, henvistes til behandling i
de fire sygestuer, der i 1730-erne indrettedes i
Nyboder under tilsyn af kirurger ansat ved Hånd værkerstokken og divisionerne. Først fra 1793 viser staten imidlertid en vis interesse for også at
udstrække omsorgen til den ikke-tjenestegørende
del af Nyboders befolkn ing: kvinderne og børnene.
Nu afsattes en mindre sum penge til deres pleje .
Da søkvæsthuset på Christianshavll' unægtelig lå
langt fra mandskabets boliger i Nyboder opførtes i
1805-06 Søetatens Hospital i Nyboder mellem Kokkegade (Fredericiagade) og Balsamgade (Olfert Fischersgade). på dette hospital kunne ikke blot
mandskabet, men også hustruer og børn nyde pleje,
idet der var sygesenge til "144 Mandfolk, 48 Kvinder og Børn."
I lighed med andre af samtidens sociale institutioner blev hverdagsrutien på Søetatens hospital
i høj grad præget af bestræbelser på at holde
streng mandstugt, orden og disciplin. De syge
skulle afgrænses, afsondres fra de raske, de produktive. Hospitalets rolle som militærhospital
medvirkede muligvis også t il at disciplinen håndhævedes strengere her end ved landets øvr ige sygehuse. H. D. Lund fortæller således, at børn, der
snavsede tøjet til straffedes med ris, de "med Udslet befængte" patienter måtte save og hugge brænde nogle timer dagligt og det samme arbejde måtte
rekonvalscenterne udføre lige før de blev udskrevne. (Lind, 1882, 5. 57-62).
Hospitalet var omgivet af en høj mur og adgang
til området fandt sted gennem indgangsporten, hvor
den besøgende blev grundigt undersøgt af portneren . Det var strengt forbudt de pårørende at med-
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tage fødevarer ti l patie nterne på "Grøds lottet" ,
som Nyboder-viddet hastigt døbte hospitalet. Set
fra statsmagtens side var det omsonst at gøre opholdet på hospitalet direkte behageligt, og for
"Grødslottet"s vedkommende blev det især den magre
kostplan og den stramme disciplin, som skulle hindre unødvendig forlængelse af sygeopholdet. Diæter
og svedekure var i øvrigt nogle af de eneste medicinske
foransta l tninger
samtiden
kendte
ti l.
(Koch, 1978, s. 49-53). At lægge sig syg derhjemme
hjalp ikke, da indlæggelse på hospitalet i tilfælde af sygdom - selv mindre ildebefindende - var
påbudt det faste mandskab. 69) .
"Følgen heraf blev, at Folk ofte at Ulyst til
Hospitalsopholdet vedblev at passe deres GernIng."

ogsaa en lille Lommelærke med et kendt ,
meget savnet Fluidum ." (Lous, 1929).

skattet og

Udover en fast ansat overlæge beskæftigede hospitalet tillige en inspektør, en økonoma, en
portner og flere gangkoner, hvis arbejdsområde var
den egentlige sygepleje. Desuden tjenestegjorde et
par af lægerne ved marinens lægekorps i kortere
perioder på hospitalet afvekslende med tjenesten
ombord. Det var imidlertid gangkonerne, patienterne især kom i kontakt med. Da de var bindeleddet
mellem patienter og læger, og da de havde opsynet
med sygestuerne, hvor patienterne søgte at skjule
den indsmuglede mad, havde de en vis magtposition,
som flere af dem forstod at udnytte - muligvis
tvunget dertil af en ringe løn.

(Lous, 1929, nr. 5, s. 10-11).
Var man først indlagt, underlagdes man som omtalt
hospitalets stramme kostplan og strenge disciplin:
"pJ grund af den tvungne Indlæggelse var der ofte
Patienter , der ikke var videre syge, og for saadanne var den tarvelige og ensartede Kost ofte
utilstrækkelig, navnlig for unge Mennesker . Uden
Hensyn til hvad en Patient fejlede. kom han ved
Indlæggelsen uvægerlig paa streng Diæt, der bestod
af en kop varm Mælk og et Par Skiver tyndt Franskbrød om Morgenen, Havre- eller Sagosuppe med Sirup
uden Efterret Om Middagen og Mælk og Fra nskbrød om
Aftenen ligesom
om Morgenen . Paa denne Forplejning maatte man ligge 2 a J Dage , før kunde det
paa ingen Maade gaa an at anmode om mere at spise.
og vovede man saa ende l ig at frembære dette be skedne Ønske i den me s t ydmyge Form k unde det hænde at Overlægen tilfældigt overhørte det eller ogsaa affejende svarede:

Jeg sk al nok bestemme,

naar

De skal have mere Mad . Blev Anmodningen tilstaaet
kom man paa halv- og derefter paa tuld Kost .. "

(Lous, 1929).
Indsmuglingen af
fødevarer til
patienter var
følgelig en dagl ig foreteelse trods streng visitation af besøgende ved porten og gentagne undersøgelser af sovesale og senge. Heldigst stillede
var patienterne på sygestuerne med vinduer ud til
Balsamgade, nuværende Olfert Fischersgade. Her på
hospitalets bagside var der gode muligheder for
smuglerier:
"Saa kunde man da se de syges Familier eller g ode
Venner luske langs Muren i Balsamgade. spejdende
efter den de søgte , saa et aftalt Fløjt og sagte,
næsten ~ydløst aabnedes et Vindue og gennem dette
naaede snart et stykke Sejlgarn den nede paa gaden
staaende Velgører . Naar saa Garnet haledes op,
hang der nog le Delikatesser ved, sommet ider vel

"Gangkonerne var nogle hel- eller halvgamle Madammer eller EnkepIger. blandt hvilke der fandtes
nogle raa og krasbørstige Eksemplarer .. . . Absolut
ubestikkelige var disse Gangkoner jo ikke : ved udsøgt Opmærksomhed og Velvilje mod enkelte Patienter, lod de andre t o r s t a a , at del skulle "hønses" for at blive pænere behandlet, men maaske var
de saa daarligt aflagt for deres Gerning, at disse
Sportler var dem en Nød vendighed." (Lous, 1929,

nr. 5, s. 10-11).
I 1867 oprettedes en fælles hositalstjeneste for
hær og flåde med Garnisonssygehuset i Rigensgade
som fælles hospital. En kortere periode - 19181932 - fik flåden imidlertid atter sit eget hospital: Marinehospitalet i Prinsessegade. Fra 1932
centraliseredes hospitalstjenesten for det samlede
militær til Militærhospitalet på Tagensvej .
Flåden bibeholdt imidlertid en praktiserende læge for Nyboderdistriktet. Den frie lægehjælp for
mandskabets familier afskaffedes imidlertid i 1923
som følge af den nye forsvarsordning, hvor naturalieydeiser som lægehjælp, bolig og asyl ikke længere blev en del af lønnen.
Asylet

I 1923 lukkedes også Nyboders Asyl oprettet i
1838. (Bobe , 1920, s. 5). Det havde haft til huse
i lokaler i skolebygningen i Gaasegade og havde i lighed med skolerne og hospitalerne - status som
et af Marinens egne etablisementer. Nyboders kommandant var formand for asylsbestyrelsen og bestyrerinden var ansat af marineministeriet og underlagt kommandantens myndighed i hans egenskab af
tilsynsførende med asylet ,
Det er den begyndende industrialisering med deraf tiltagende behov for arbejdskraft, der får asylerne til at vokse frem i Vesteuropa i 1800-årenes
første årtier. I Skotland oprettede Sir Robert
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Owen i 1816 et asyl i tilknytning til sin bomuldsfabrik og herfra spredtes ideen hurtigt til andre
industriområder. I London stiftedes et asylselskab
i 1825 og få år efter oprettedes de første asyler
i Danmark: Det kvindelige Velgjørenhedsselskabs Asyl i St. Kongensgade, oprettet 1828 og Caroline
Arnal ies Asyl oprettet 1829. I 1835 stiftedes Det
Kjøbenhavnske Asylselskab som i løbet af få år
(1835-1842) oprettede 4 asyler inden for Københavns volde. Asylselskabets organisation og virksomhed kom til at danne mønster for de senere asy ler som de følgende årtier oprettedes i og uden
for København.
Asylerne prægedes i deres virksomhed af samtidens tankegang, hvor sociale hjælpeforenstaltninger primært igangsattes på privat ini tiati v udsprunget af velhavende personers interesse for at
"bidrage til at lyksagliggøre den trængende Klasse

af Folket", som det hedder i den opfordring, der i
1835 dannede udgangspunktet for Det Kjøbenhavnske
Asylselskabs oprettelse.
Nyboders asyl adskiller sig imidlertid fra samtidens øvrige asyler på netop dette punkt, idet
børnenes ophold her indgik som en del af faderens
løn: - det var en rettighed, ikke en privat tilbudt
hjælp.
Hvorvidt den særlige ti lknytning til søværnet
også gav undervisningen og beskæftigelsen i Nyboders asyl et andet sigte end de private asyler,
har det ikke været muligt af opspore, da eventuelle instrukser for bestyrerinden ikke er bevaret. Antagelig har virksomheden her fulgt de
samme retningslinier, som i Asylselskabets insti tutioner. Alene oprettelsen af Nyboders asyl blot
få år efter Asylselskabets grundlæggelse tyder på
inspiration fra dette selskabs virksomhed.
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Asylerne var ikke kun institutioner • der skulle
holde opsyn med børnene under forældrenes fravær
fra hjemmet. Af instrukser og regulativer fremgår
det. hvorledes der blev lagt vægt på tillige at
give børnene en egentlig førskoleundervisning:
" Na a r Børnene e t e samlede om Morgenen , hv ilket
Reglen bør t inde Sted Klokken 9 , torrettes Bønnen
at Bestyrerinden og BØrnene i Staaende s t i l l s n q .
Deretter atsynges en Psalme, hvorpaa Børnene gives
en Times Undervisning. De øves i at opsøge TIngenes Kjendetegn og Egenskaber og i at kjende deres
Nytte og Brug, tildels ved Forevisning at Tingene
selv eller sammes Atbildn inger, i at benævne bekjendte sansel ige Gjenstande, i at tale tydelIgt
og rent . Videre meddeles Underv isningen ved korte
og
underholdende
Fortæll inger,
hvilke
Børnene
gjentage saa godt de kunne.
Tal og de tørste Begyndelsesgrunde at Regning
læres dem ved den dertIL Indrettede RegnemaskIne .
De

mere

udv~k lede

BØrn

lærer

at

stave

udenad,

at

læse l Bog, at regne l Hovedet, at skr Ive Bogstaver og Tal . UndervIsnIngen oplives at smaa Sange,
som tra TId t il anden atsynges at Børnene , og atvexler med LegetImer . Børnene gIves Vejledning til
Haandarbejde, t e x , StrIknIng : ' Udpillen at Charpi
os v ." 70).
i

Ved undervisning og håndarbejde bænkedes børnene
på asyl trappen - en trappe formet opbygning. hvor
bænkene var hævet bag hinanden således, at bestyrerinden med kun to medhjælpere til sin rådighed
nemmere kunne holde opsyn med de ca. 60 børn, der
normalt var indskrevet på asylet.
Flere af de personer, som har fortalt eller nedskrevet deres erindringer til Orlogsmuseet, har
gået på Nyboders asyl, men de fleste har desværre
bevaret en ret dunkel erindring om asylårene. Kun
i to erindringer beskrives asylopholdet nøjere.
For begge erindringers vedkommende drejer det sig
imidlertid ikke om Nyboders asyl. men om Caroline
Amalies asyl i Rigensgade. det ældste endnu fungerende asyl oprettet i 1829. Fanny, der er født i
1890 som datter af skibbygger D.... ,har fortalt
så1ed2s om asylet:
"Vi blev hurtig tre Piger (i hjemmet), saa vi to
store skulle paa As~l J og 4 Aar, det blev Dronning Carolina Amalies Asyl, Rigensgade, det var et
dejligt Sted at være, synge Morgensang, pille tin e , tarvede smd Klude til Charpi, saa vi havde en
dundynge t o r e n , os, i skønne Farver og der blev
fortalt mange Historier af Hendes unge Piger
Bestyrerinden var Frk . W. . . , og hun saa paa vort
He e t: , det maatte ikke være længere end hun kunne
tage med to FIngre om en lIlle Tot, saa skulle VI

klippes og det var en Sag vi Ikke var glade t o t ,
hele Nyboder havde denne KLIpper , han blev kaldt
HundeklIpperen, og det gjorde ondt . Saksen gik op
og ned og nogle gange i Totter . . ..
Det store Juletræ paa Asylet var meget tlot, v i
tik tørst RisengrØd, Øl, Flæskesteg, t i k Lov at
holde Damer i Haanden t L i n e i , hen til Gavebordet ,
t s « Strømper, l stk . Legetøj og en store Pose med
Æbler og Pebernødder, - endnu naar jeg mærker Dutten at Pigeonerne ser jeg mit Asyl"

Opsynet med børnenes renlighed og påpasseligheden
med. at de ikke fik lus, var foranstaltninger, der
understreges i instrukserne for bestyrerinden.
De "fine Damer", fortælleren fik lov til at
trykke i hånden, har sikkert tilhørt Dameforeningen, en aktiv kreds af kvind1ige medlemmer i den
forening. som økonomisk støttede asylet. De skulle
ved regelmæssige besøg forvisse sig om. at børnene
f Lk
"moderlig
pleje".
71) .
Listen
over
dameforeningens medlemmer bekræfter fortællerens
indtryk,
det var "f ine" damer fra Københavns
formuende borgerskab, som udgjorde foreningens
medlemmer. 72) .
Ca. 15 år senere blev en anden Nyboder-pige,
Poula. hvis erindringer omtales senere her i bogen, optaget på asylet:
"sd kom jeg pd "Asyl"! Det id pd hjørnet at Rigensgade og Grønlandstorvet . Det skete med det
dobbelte tormdl at atlaste mor lidt og skatte mig
enebarn nogle legekammerater .
Det var den trygteligste tid i min barndom pd
det "Asyl " . . . pd asylet var der intet system eller
legetøj, det var slet og ret kun et opbevaringssted tor børn, og vi blev beskættiget med sddanne
sysler som at "pille klude" (det var smdklude,
hvor vi så skulle pille alle trdde tra hinanden i n d t. s L
der Ingen klud var mere). Det var intet
mindre end tortur tor mz q . Jeg var tem .Ir, men
tølte det som om jeg skulle blIve tosset , mens andre at ungerne var tuldstænd ig lIgeglade , enten de
lavede det ene eller det andet . Den slags beskættigelse kunne jeg ikke h olde ud, der tandtes
intet som krævede en smule omtanke eller i n i >
tiativ. så blev jeg heldigVIS syg og Id og tablede
i tebervildelse om at p i l I e klude , og asylmutter
kaldte moc hen og sagde, at Jeg var Ikke som andre
børn, de tleste vænnede sig tIL rytmen pd td dage,
men nu havde jeg været der
seks uger, og Jeg
nærmest sygnede hen. s e l v t e l qe l i q meldte mor mIg
straks ud, og min uhyggelIge asyl tId var torbl tor
bestandIg ."

En forklaring på de her skildrede forskellige
holdninger til asyltilværelsen skal snarere søges
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i de bo pigers forskellige udgangspunkt end i en
eventuel ændring i asylets ledelse i den periode
af 15 år, som ligger mellem de to skildringer.
Fanny var datter af en skibbygger r hvis tjenestegrad kun berettigede familien til en "enkelt"
lejlighed. Det var begrænset, hvor meget børnene
kunne - og måtte - røre sig i denne lejlighed:

le den store rolle i statens klædemanufaktur, men
de indsamledes alligevel og sendtes til den militære klædefabrik. 74).

"Der var t,ng vi ikke måtte. aldrig komme t I l Mors
nystIvede gardiner, eller rØre Sengetæpperne i det
l i l l e Soveværelse. Stuen stod taktisk t i l pynt, vi
legede nede på Gulvet eller i Køkkenet, hvor der
stod et I i l l e Klapbord,
som VI kunne klIppe og
tegne påklædningsdukker (på), eller på Trappen øverst oppe ved Lottet, det var rart, når det Ikke
var tor koldt."

på det verdslige plan var der fuldt ud draget omsorg for Søetatens mandskab: bolig, skolegang, sy gepleje, ordenens opretholdelse og boligernes vedligeholdelse var alt sikret og lagt i faste rammer. Men heller ikke åndeligt skulle Holmens folk
lades i stikken.
Orlogspræster fulgte med skibene på længere togter, og i land indrettedes den gamle ankersmedje
på Bremerholmen til kirke for søfolkene. Kirken
indviedes i 1619, men allerede i 1617 udstedte
Christian IV i et brev dateret d. 7de dec. til
rigsadmiral Albert Skeel, en bestemmelse om, hvem
der skulle tilhøre Holmens kirkes menighed:

Asylets krav om en vis disci.plin og en vis begrænsning af bevægelsesfriheden har på denne baggrund ikke forekommet Fanny meningsløs eller fremmedartet.
For Poulas vedkommende lå der helt andre forhold
til grund for den meget negative holdning til a syltilværelsen.
Familien boede - i lighed med Fannys familie - i
en "enkelt" lejlighed. Poula var enebarn og havde
alene af den grund større udfordelsesmuligheder
end Fanny. I hjemmet fandtes ingen "fin" stue,
hvor Poula ikke måtte være, og der blev i det hele
taget i stor udstrækning taget hensyn ti 1 hende.
Poulas forældre var begge født i Nyboder, men moderen havde som barn mistet sin mor og var derfor
blevet anbragt på et børnehjem. Tilværelsen her
prægedes af nød og sul t og hyppig korporlig afstraffelse. Det er muligvis disse barndomsår, som
bevirkede, at forældrene behandlede datteren snarere som en ligestillet kammerat end som et barn,
der burde opdrages med regler og forbud.
Poula har derfor ikke i så høj grad som andre
børn selvfølgeligt kunne indordne sig under asylets disciplin. Og med tanke på moderens oplevelser i barndommen, har denne sikkert også betragtet asylet med en vis skepsis. En hurtig udmeldelse blev da også følgen af datterens tydelige
vantrivsel.
Kludepilleriet, som i Poulas erindring forekom så
meningsløst, indgik i øvrigt som en fast del af
håndarbejdsundervisningen i alle københavnske asyler. Det var en arv fra det foregående århundredes
børne- og fattigforsorg . "Børnehuset", det køben havnske fattig- og tugthus oprettet i l600-årene,
anvendte bl.a. fattige forældreløse børn som ar bejdskraft i uldmanufakturen, hvor en del af arbejdet netop bestod i at optrævle gamle klude.
73). Asylerne førte traditionen videre. Børnenes
optrævlede klude kom naturligvis ikke til at spil-

Bremerholms sogn og Holmens menighed.

"da beder VI eder og ville, at I
tilholder alle
vo re
sk i bst oI k ,
kaptajner,
skippere,
styrog
baadsmænd, saa og alle andre, som paa Holmen og
hos tlaadens hoveder deres tjenester at torrette,
at de helder torbemeldte Kirke tor deres rette
sognekirke .. . " (Kbh.s. Diplom. III, s. 28-29).

At det var Kongen magtpåliggende at opretholde
Holmens kirke og menighed for skibs folkene afgrænset fra den øvrige københavnske befolkning, fremgår af gentagne skrivelser de følgende årtier
(1623, 1632 og 1660), hvori det understreges, at
skibsfolkene bør søge Holmens kirke, og at de øvrige københavnske præster ikke må gøre sognepræsten ved Bremerholm "indpas i hans sogn og
tjeneste." 75).
For at skaffe kirken indtægter fastsattes i 1647
en takst for afgift af stolestader beregnet efter
de pågældendes stilling og rang. Rigets hovmester,
rigsråd og rigsadmiral, sekretæren, renternesteren
og artilleriets øverstbefalende tillige med "deres
frøkener, fruer og jomfruer" skulle for deres stole betale en afgift efter behag "udi betænkende
a 1ting at ske kirken til underholdning og forbedreIse." 76).
De øvrige flådepersonel inddeltes i en rangfølge, hvor de højest placerede også måtte erlægge
den højeste betaling.
Bådsmændene, - det menige mandskab - var som de
lavest placerede i rangfølgen fritagne for at erlægge stoleafgift idet de havde "fri stade" i
kirken. 77).
Hvorvidt forskellen i stoleafgift også afspejledes ved placeringen i kirken giver en fornyet
takstbestemmelse i 1686 et fingerpeg om. Stolene
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nærmest korsgangen og prædikestolen takseredes højere end stolene yderst i korsarmene.
Ligeledes takseredes de nederste stolerækker på
det nederste pulpitur ud mod alter og prædikestol
noget højere end de øvrige stader. Afgifterne på
stolene på det øverste pulpitur betaltes med en
fjerdedel af prisen for stolene på det nederste
pulpitur.
Med den mulighed for trosfrihed og løsning af
sognebånd, der åbnedes med grundlovens vedtagelse
i 1849, gik skikken med placering efter rang og
stand tillige med de kønsopdelte kirkesider gradvist i opløsning. For Holmens kirkes vedkommende
lå der dog for mange en prestige i at have fast
stolestade i netop denne kirke. En gennemgang af
protokollen for udlejning af stolestader fra 1889
viser imidlertid også, hvorledes den tidligere
rangbaserede placering i k i r k en s , gradvist er opløst. Hovedparten af de personer, der betalte for
stolestader i Holmens kirke, var enker, fruer og
frøkener. Der var ingen majoritet af søfolk, selv
om officererne udgjorde en mindre gruppe. Derimod
havde flere embedsmænd og selvstændige erhversdrivende uden særl ig tilknytning ti l Søetaten fast
stolestade i kirken. Den foretrukne placering var
da gulvet eller l. etage. 78).

"Belangende dem som haver lntet at glve, dem skal
præsten kaste muld pa for intet, mens de som længe
og vel har tjent Hans Kongelige Majestæt enten som
officer eller udi andre mader noget meriteret og
dog udi yderste armod gerJdet, dem skal alting fri
forundes, sJ at klokkerne ringes, præstens og skolens
tjeneste
uden nogen betaling bevilliges"

(Kbh's Diplom. III, nr. 408).
Et kontrolleret samfund

Sognegrænsen og kirkegården afrunder billedet af
det samfund i staten, Nyboder udvikledes til gennem det første århundrede af sin eksistens. Stykke
for stykke blev stadigt flere elementer af hverdagslivet indraget under statsmagtens kontrol:
skolevæsenet udbygges til et omfattende system,
der tjente til at indsluse drengene til tjenesten
på Holmen; i løbet af l700-årene udbygges kommandantskabets beføjelser og også i 1800-årene
tildeles Nyboders kommandat et stadigt større ansvarsområde. Bolig, arbejde, bryllup, begravelser,
sygdom, skolegang og børnepasning: alt reguleredes
af love, bestemmelser og instrukser gældende for
Søetaten.

Holmens Kirkegard.

Butikker og handlende.

End ikke i døden skulle skibsfolkene behøve at
undvære den konge l ige omsorg. Deres egen ..Skibskirkegaard" fik de i 1662 da der uden for østerport afmåltes en kirkegård "at begrave Kongl: Bet jenters Lig, som ikke har Middel at begraves herinde.. Blev kaldet Skibs-Kirkegaard. Den første
mand der udi var en Baadsmand ..... (Bob., 1920, s.
180).
Kirkegården forbeholdtes de uformuende, men efter pestårene 1711-1712 blev også officerer og
skippere i stigende udstrækning gravsat herude.
Samtidigt indførtes takster for gravpladserne og
som det var tilfældet med stolestaderne måtte de
personer, der havde højest rang i flådens hierarki
tillige erlægge den højeste betaling. Undtaget for
betaling var de lavest rangerende personelgrupper:
matroser, bøsseskytter og ruhuggere, der skulle
begraves frit. (Bobe , 1920, s. 181-182).
Også ved begravelserne var det muligt at skelne
mellem "gemene" folk og rangspersoner. Her som i
andre sogne afpassedes klokkeringning og øvrig begravelsesceremoni til den betaling, der var erlagt. Et forhold kunne dog opveje eventuel armod
og manglende mulighed for at kunne betale en anstændig begravelse: en langvarig og loyal arbejdsindsats i kongens tjeneste, således som det fremgår af reglementet for Holmens kirke fra 25. marts
1647:

Nyboders usynlige, administrativt betingede grænse
mod det øvrige København fik sit synlige udtryk i
det fysiske miljø; dels rent arkitektonisk, idet
rækkehusbebyggelsen klart adskilte sig fra den omkringliggende bebyggelse i sin arkitektur og sit
farvevalg, dels erhvervsmæssigt. Nyboder var - og
er - til sin karakter primært et boligområde uden
den tætte sammenblanding af butikker og værksteder, som er så typisk for det indre København. Men
bydelen behøvede lige så vel som byens andre
borgere forsyninger af brød, madvarer og drikke.
Derror koncentreredes de f o r ske l La qe udsa 19 som
bagere, høkere og brændevinsbrænderier fik tilladelse til at åbne, i en tæt krans omkring Nyboder,
idet bagerne dog fik tilladelse til at åbne udsalg
i selve
bydelen. Dette skete endnu mens Nyboder
lå uden for de gamle volde, som en forordning fra
1635 viser. (Kbh's Diplom, III, nr. 181).
Et bryggeri eksisterede fra midten af 1600årene, og høkerne havde mangfoldige udsalgssteder
i nabogaderne. Talrigere end høkerudsalgene var
dog værtshusene, "der voksede op som Ugræs paa
Nyboders Grænser." (Lind, 1882, s. 32-33).
Strækningen fra Nyboder ned mod Toldboden, hvor
Holmens arbejdere passerede forbi hver dag, tiltrak mange brændevinshandlere. Man kunne vælge
mellem "Kirken", "Strilavs",
"Hattefutteralet" ,
"Toldbodkælderen", "Møllehuset" og "Brokkens Bod".

6 Holmens by - Nyboder og dens beboere
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"Flere steder havde de udsalg at Mælk og Brændevin, som de selv brændte, langs Toldbodvej t r e
St . Kongensgade til Toldboden var der udskænkning
at Snaps og Øl eller Mælk (en Mælketaddy), en kold
4 øre, en varm 6 øre, det var Holmens Folk og Arbejdere tra Toldbodvej og Retshaleøen , som til Arbejde eller t r e skulle ind og have en lille en ."

(Sørensen, erindringer jfr . s. KXX).
Det forekommer næsten logisk, at denne frie handelsvirksomhed ved Nyboders grænser måtte få en
modsvarighed i udsalgs steder • som åbnedes under
marinestyreisens tilsyn . Dette skete i løbet af
1800-årene, hvor "paalidelige Holmens Folk" fik
bevilling til for egen regning at drive mælke- og
høkerudsalt i Nyboder. (Lind, 1882, s. 33).
Da udsalgene indrettedes i almindelige Nyboderlejligheder, er der ikke bevaret fysiske spor af
disse butikkers udseende og indretning. Kommandantskabets arkiver indeholder heller ingen egentlig fortegnelse over udsalgene. men husbøgerne
nævner hvorvidt en lejlighed indeholder et udsalg.

6'

Husbogen fra St. Kongensgade 141 omtaler således
at udsalget i huset er tildelt G. H. Lous, skibbygger i Håndværkerkorpset fra april Flyttedag
1906 til april Flyttedag 1908. Udsalget nedlægges
i 1915. (Nyboder Husbøger, RA).
Udsalgene eksisterede helt frem til l. verdenskrig og omtales af mange beboere. Ifølge disse oplysninger lå der "værtshuse" - den loka le benævnelse på udsalgsstederne - i Elsdyrsgade, Delfingade , Krokodi llegade og som omtalt ovenfor i St.
Kongensgade. I afsnittet "Sørensens udsalg"
skildres tilværelsen i et sådant udsalg omkring
århundredeskiftet (1893-1905).
Til billedet af Nyboders butikker hører også de
par Rom-udsalg, som blev drevet af underofficersforeningen "0rnen". Her solgtes den uundværlige
"ørnerom" - hovedingrediensen i romtoddyerne ved
"medal jegildet " og andre festlige lej ligheder. I
Nyboder var det alment kendt. at denne rom var af
særlig god kvalitet fordi told forvalteren på st.
Croix var bror til "0rnen"s formand, og derfor gav
et praj om, hvilket parti rom, foreningen burde
indkøbe.
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Nyboder som institution.

"TIl

Nyboders

Folk"

" . . Paa mange Maader sørges tor Eder; der er Asyl
tor de smaae Børn. Skoler tor de større. der er
BolIger tor Familierne. samt Kost og Gage og Klæder; langt tIdlIgere end l den p r s v s t.e S t i l l ing.
lettes Byrden at at opdrage Børnene.
idet disse
allerede l den tIdlIge Alder Ikke alene nyde t r i
u n åe c v s s n i n q men o q s e e nogen Kost
og Gage samt
Klæder ;

d er er et

g odt HospItal

tor de Syge .. . "

(Læserbrev i Berlingske Tidende, 1849, nr. 294.
Underskrevet af E. Paludan, kommandørkaptajn, d.
l l . december 1849.)
Nyboders historie kan betragtes som en mosaik af
forskellige tildragelser, der førte til bydelens
grundlæggelse og til etableringen af de mange institutioner inden for dette maritime samfunds
rammer. Men det er også muligt at skelne et mønster i denne mosaik - eller måske snarere en klar
rød tråd, der sammen tvinde r de enkelte tildragelser til en e n he d : statsmagtens mulighed for at
fasthold e og udbygge e n fast arbejdsstyrke, at
sikre denne arbejdsstyrkes fornyelse - dens reproduktion, samt at sikre arbejdsstyrkens trofasthed
og loyalitet mod konge og stat.
De mange brikker i Nyboders mosaik: boligerne,
skolen, kommandantskabet, hospitalet m. m. tjente
alle samme formål: at kunne påvirke, kontrollere
og disciplinere flådens og værftets arbejdsstyrke.
Kontrollen greb ind i alle livets faser: i barndommen gennem asylet og sKolegangen, i voksenlivet
gennem tjenestens vilkår og mulighederne for at
opnå boligret og giftemålstilladelse samt endelig
i tilfælde af sygdom og død.
Det var en kontrol, der omfattede arbejdslivet
såvel som hjemmelivet, den åndelige såvel som den
materielle side af tilværelsen. Og som livets faser var også døgnets og årets forløb indpasset under tjenestens vilkår klarest symboliseret af
"klokkelyden", der vækkede alle, tappenstregen,
der tilkendegav sengetiden, og den årlige besigtigelse, der af beskrivelserne at dømme, påmindede
om en særlig form for "stuegang" gennem Nyboderhjemmene.
Kontrollen var total; og samfundet bærer herved
på træk fælles med de lukkede - de totale institutioner, således som den amerikanske sociolog E.
Goffmann har analyseret dem. (Goffmann, 1966).
Netop kontrollen af hverdagens samtlige aktiviteter og individets manglende muligheder for selv
at tilrettelægge dagens forløb eller lægge planer
for fremtiden er karakteristisk for tilværelsen i

institutioner som fængsler, hospitaler, klostre og
kostskoler.
I sin analyse af institutions livet peger Goffmann bl.a. på, hvorledes kontrollen over de indsatte - klienterne - muliggøres gennem institutionens afgrænsning fra den øvrige verden. Denne afgrænsning tager sig fysiske såvel som sociale udtryk, idet institutioner ofte beherskes af et andet regelsæt og normsystem end det der gælder i
samfundet udenfor.
Nyboder adskiller sig fysisk fra det øvrige København gennem byplanens udformning og beboelseslængernes placering og udseende. Men den socialt
betingede afgrænsing er ulige mere betydningsfuld.
Ved at lade Nyboder vokse frem med egen lokal administra tion og jurisdiktion, ved at forsyne det
med egne institutioner som skole, kirke og hospital adskiltes bydelen fra det øvrige København og
blev herigennem lettere at administrere - og kontrollere. Den vigtigste kontrolforanstaltning synes netop at være selve denne afgrænsning - hvilket gør det berettiget at karakterisere Nyboder
som et "totalt" samfund. (jfr. fig. 18).
De institutioner, som afgrænsede Nyboder fra omverdenen: skoledistrikt, sognekirke, administration og jurisdiktion, var i
sig selv kontrolfunktioner med det formål at opdrage og disciplinere (skole, asyl og kirke) samt at overvåge og
straffe (kommandantskab og vagtstyrke).
Nyboders historie bliver dog kun ufuldstændigt
belyst ved en kortlægning af de vilkår, de rammer
Søværnets sociale organisation sætter omkring de
ansattes dagligdag.
I hvor høj grad fik den gennemgribende Kontrol
indflydelse på beboernes levevis? Modsvaredes de
administrative grænsp-r rundt Nyboder tillige af
sociale og kulturelle grænser? Findes der en
"Nyboder-kultur"?
Her må Nyboder sættes i relation til Holmen, til
flåde og orlogsværft som helhed. I analysen af det
tjenstlige hierarki blev det betonet, hvorledes
den formelle organisation umuliggjorde etableringen af sociale relationer på tværs i systemet. Men
Nyboders eksistens gjorde dem mulige! Her skabtes
- og skabes - bånd mellem mandskab, håndværkere og
befalingsmænd indbyrdes, måske klarest udtrykt i
de slægter, som opstod gennem indgifte, hvor generation efter generation dannede kernen i den faste
mandskabsstyrke, "Holmens faste stok".
Var man i tjenesten altid placeret i en OVerordnet -underordnet relation, så indgik man tillige
i en arbejdsenhed, hvor der ofte eksisterede personlige bånd mellem de tjenestegørende: man var
naboer, fætre, brødre, sønner eller nevøer og onkler til hinanden. 79}
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Denne sammenknytning af beboerne gennem Holmens
vertikale og Nyboders horisontale relationer skabte tillige grobund for en særlig vi-følelse, en egen kulturel identitet. De mange foreninger, som
opstod i slutningen af forrige århundrede blevet
mere organisatorisk udtryk for fællesskabsfølelsen
på tværs i samfundet.

Slægterne -

"Holmens faste stok'.

"En Nyboders Dreng"
'I gyldne Sale e i min Tid henrandt
Mln Fader var ei Høi- ei Adelsbaaren;
Han var af 'faste Stok' kun Tømmermand,
Mln Moder var af tjæret Slægt udkaaren .
Og denne Slægt har sjælden Kors o g Baand.
Kun Brød l Ansigts Sved den maa f ort jene.
Og Savn og Nød t l d t sløve kan dere s Aand,
Som blot at Navnet Livets Glæder kjenne .
Men denne Slægt har sjelden manglet Mad ,
Derfor Jeg har ved den mig aldrig skammed;
Mln Fader selv var med - dengang de stod
Indtil de faldt, - naar Brlttens Kugler rammed;
. . . 1 Arveg ods Jeg fik et ærllgt Navn
Og derl llgger Slægtens største Ære.'

(Ev. andersen . Digtet publiceredes i
faste Stok." nr. 3, 1845).

"Nyboder og

'Baad smand Bring var Ott os Far . Bring havde en
Bog, s om var meget gammel, og · o t t o kendte den . Den
hed S lægtsb ogen, sagde hans r e r; og den var paa
S t ø r r e l s e og Tykkelse med en Stllebog, men der var
en hel anden Slag s Papir i den, noget tykt noget,
for den havde tilhørt Ott os Oldefar . Han havde
først skrevet noget l den, og saa havde Ottos Bedstefar skrevet i den. og tilsidst hans Far . Det
var let at kende, hvad hans Far havde skrevet, for
det, som Bedstefaren og Oldefaren havde skrevet,
det kunne man ikke læse, for det var skrevet med
nogle løjerlige Bogstaver og en tynd fin Skrift,
og saa var Blækket blevet helt brunt.
En hel Mængde Navne var der, men kun et af disse
Navne rummede det helt fantastiske - Peter Jørgen
Brlng . FØdt den 16de re b r u s r i
1704 . Død l Mal
1776 . Faldt ned af Trappen o g brak Sln Hals.
Dengang hans far tørste Gang læste det for Ott o.
havde ott o følt e n gru gennem alle Lemmer . Og Peter Jørgen Bring var Tø mme r ma n d i Holmens Tjene ste, det s t o d der ogsaa. Faldt ned af Trappen o g
brak sin n e t s ! . . . )
Alle Brlngerne havde ogsaa boet 'altld' l Nyb o s

der,
maaske
havde
FJctal , hvem ved . H

de

llgefrem

kendt

Kresjan

(Fra romanen "Den gule by" af Vilhelm Gross. Udg.
1930 . Vilhelm Gross blev født i 1885 i Nyboder.
Forældrene var overbådsmand Carl Gross og Laura
Berg. Romanen hand ler om livet i Nyboder oplevet
gennem drengen Otto's øjne.)
Gennem indgifte blev Nyboders beboere sammenknyttede i et tæt netværk af slægt- og naboskabsrelationer. I flere tilfælde kunne der være tale om
"krydssøskende"- eller "para11elsøskende"ægte skaber, hvor to søskende i en familie blev gift
med 2 søskende fra en anden familie. (se tavle III
og fig. 22). Det ville på baggrund af kirkebøgerne
antagelig have været muligt, at udarbejde statistiske oversigter over antallet giftermål mellem
"Nyboder-børn" på forskellige tidspunkter. Her er
imidlertid valgt et andet ki Idernateria le til en
belysning af principperne i familiernes slægtskabsrelationer over flere generationer. Materialet er de slægtbøger og stamtavler, som flere af
Orlogsmuseets meddelere venligt udlånte i forbindelse med undersøgelsen. Slægttavlernes eksistens er i øvrigt i sig selv en indikation på familiernes stærke slægtsbevidsthed. I familier,
hvor slægtforholdene ikke var nedskrevet, havde
den mundtlige familietradition holdt kundskaben om
forældres, bedsteforældres og oldeforældres tilhørsforhold til marinen i live . Nogle af oversigterne er således rekonstruerede fra hukommelsen
tildels med hjælp af ældre fotografier. I disse
tilfælde kan man ikke stole helt på oplysningernes
eksakthed, men de bekræfter alligevel indtrykket
af tilhørsforholdet til "den faste stok" som væsentlig for meddelerens selvforståelse.
Slægten Lous-Bjørn -Lyder.

En af de største og mest vidtforgrenede slægter
museet har materiale om, er slægten Lous, der er
indgiftet i flere andre Nyboderslægter • Dens udstrækning og giftermålsrelationer er fremstillet
graf isk i tavle nr. III. Den væsentligste kilde
hertil er den slægtbog, som Knud Lous, f. 1882,
udarbejdede over slægten i 1947. Han kunne i stor
udstrækning bygge sine undersøgelser på familief oreni ngen
"En igheden" s
med lemsfortegne l se.
"Enigheden" blev stiftet i november 1862 med det
formål "at være en Spare- og Laanekasse for Medlemmerne". Medlemmerne var "de mandlige Efterkommere af Stifterens og hans daværende Hustrus Bedsteforældre samt de kvindlige Efterkommeres Ægtefæller" . Det indbyrdes slægtskab, som slægtstavlen
fremviser mellem familierne Lous, Bjørn, Lyder
m.v., havde således en funktion udover den rent
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genealogiske, idet de påviste relationer tillige
havde et socialt og økonomisk indhold. Af erindringsmaterialet fremgår det, at det sociale samkvem familierne imellem var intenst. Det tog sig
udtryk i mange daglige sociale kontakter mellem de
af familiemedlemmerne, som boede i Nyboder; og af
de biografier som Knud Lous sammenstillede over de
forskellige familiemedlemmer fremgår det tillige,
at også fjernt beslægtede hjalp hinanden med at
skaffe arbejde eller læreplads i den virksomhed,
hvor de selv arbejdede. Slægtstavlen afspejler
derfor ikke kun formel:le, men også reelle relationer.

Slægtstavlen kan læses på forskellige måder. Læses den vertikalt, hvor en person og dennes efterkommere fø l ges ned gennem genera tionerne, kan
den fortælle om graden af kontinuitet ved rekrutteringen af arbejdsstyrken til Holmen. Hinrich
Lous' sønner og sønnesønner har således næsten alle gjort tjeneste i flåden. Det er først i oldebørnenes generation, at flere søger arbejde og uddannelse uden for flådens rammer. Slægtstavlen kan
imidlertid også læses horisontalt, og den afslører
da en ægteskabs strategi , hvor børnene af "den
faste stok" i stor udstrækning gifter sig med hinanden, i flere tilfælde i form af kryds søskende
eller "kusine"-ægteskaber, som tilfældet er det
med Frederik Christian Lous' eft~rkommere. Selvom
efterkommerne i 4. og 5. generation i en vis udstrækning vælger et liv og en karriere uden for
Søværnet, er der dog en udpræget tendens til, at
Nyboder alligevel sætter sit præg på tilværelsen.
Flere af dem, der flyttede fra Nyboder, vælger senere sin ægtefælle fra andre Nyboderfamilier. Den
ene af Frederik Christian Lous' 3 døtre, Amalie
Lous, f. 1835, blev f.eks. gift med sin fætter
Julius SchUtz. Han var nagelsmed på Christianshavn, og hun flyttede således væk fra Nyboder. Af
deres 9 børn, blev den ældste søn imidlertid ansat
på Holmen som kedelsmed , den 3. søn blev skibbygger og avancerede siden til værkfører på
Orlogsværftet og den yngste søn blev magasinformand sammesteds. En af døtrene blev gift med en
værkfører ved Orlogsværftet, en anden med en smed:
Johan Flygenring, ligeledes ansat ved Holmen. Han
var søn af en kvartermand i marinen. I dette
ægteskab (SchQtz - Fl ygenr ing ) var der 4 børn,
hvoraf de 2 ældste sønner giftede sig med døtre af
håndværkere ved Orlogsværftet. Den næstældste søn
f ik desuden sin uddannelse her og blev undermaskinmester. Den yngste datter fulgte familietraditionen, idet hun blev gift med sin fætter - en søn
af moderens yngre bror, som var magasinformand ved
Orlogsværftet.
Alle disse vidtstrakte slægtsforbindelser samledes . indenfor
rammerne
af
familieforeningen
"Enigheden ". Den stiftedes af Carl Godtfred Frederik Lous, f. 1837 i Nyboder som søn af Frederik
Christian Lous og Margrethe Sophie Hoppe. Frederik
Christan Lous var værftsarbejder og født i 1800
som søn af overkanoner Hinrich Nicolaj Lous og
Johanne Cathrine Møller.
Frederik Christian var den yngste af tre sønner
i dette ægteskab. De to ældre brødre var også
ansat i marinen: Jørgen Hinrich Lous, f. 1793 var
kanoner, og Johan Hendrik Lous, f. 1796 havde efter sin tjeneste som kanoner fået et hverv som
regnskabs fører ved materia lboden på Nyholm. Han
blev i øvrigt fader til den Johan Lous, hvis erindringer er citeret ovenfor.
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Frederik Christian Lous blev i 1825 i Holmens
kirke viet til Margrethe Sophie Hoppe, datter af
Nagelsmedemester Johan Gottfried Hoppe. Ægteparret
fik - ifølge familietraditionen - ialt 15 børn,
hvoraf kun 7 overlevede. Carl Godtfred Frederik er
den 4. af disse 7 søskende. han blev indskrevet
som lærling ved Holmen efter afsluttet skolegang
ligesom sin ældre bror Christian og den yngre bror
Frederik Thorvald. Selv avancerede han til under skibbygmester, mens Christian blev skibbygger og
Frederik Thorvald fik en uddannelse som maskinmester i
flåden. Kun den yngste bror, Sophus
Gerhard, fik et erhverv uden for flådens rammer.
De tre ældre brødre blev alle gift med døtre af
underofficerer e l l e r håndværkere fra Holmen, og de
3 søstre i børneflokken g iftede sig tilsvarende
ind i Nyboder-slægter.
Frederik Christians ældste søn, Christian Lous,
giftede sig l . gang med sin kusine, Jacobine Lous,
ældste datter i ægteskabet mellem Johan Hendrik
Lous og Birthe Kirstine Søegaard. Johan Hendrik
var således Christ ians farbror og Birthe Kirstine
var som Lous'erne ud af Nyboder-slægt, i d e t hendes
far var matros Nicolaj Petersen og moderen Kar en
Kirstine Weigel. Hendes søster Christiane blev i
øvrigt gift med en anden Nyboderdreng: Hans Holger
Læssøe. (se fig . nr. 19). Karen Kirstine Weigel
var datter af Christoffer Vilhelm Weigel, f. 1735
og også han ansat ved marinen. Han var ifølge
familietraditionen kommet til Danmark fra Tyskland
som hvervet matros, og han er muligvis bror til
d en Johan August Weigel som i l760-erne bosatte
sig på Christianshavn og hvis efterkommere i de
næste 5 generationer boede i Nyboder og arbejdede
på Holmen. (se fig. 20).
Christian Lous' yngre søstre Sophie Vilhelmine
og Emma blev gift med henholdsvis Frederik og Jens
Ulrik Bjørn, begge sønner af tømmermand - senere
kvartermand - ved marinen Torgius Rasmus Bjørn.
Brødrene var også de ansat ved flåden som henholdsvis skibbygger og snedker. Endnu et parallelsøskendeægteskab forekom i søskendeflokken, idet
ovennævnte Carl Godtfred Frederik Lous - "Enigheden "s stifter - og broderen Frederik Thorvald giftede sig med søstrene Emilie og Emma Christien Lyder, døtre af tømmermand - senere skriver - ved
Orlogsværftet Emilius Frydendahl Lyder. Da Emma
Christine døde i 1853 - i koleraåret - giftede
Frederik Thorva Id sig med datteren ti l svogerens
ældre bror, Maria Augusta Bjørn.
Disse mange ægteskabsforbindelser mellem slægterne
Lyder, Bjørn og Lous indebar at en mand som Carl
Frederik Godtfred Lous havde mange nære slægtn inge
som kolleger i den flåde, hvor han selv gjorde
tjeneste. For hans vedkommende var der tale om:

far, svigerfar, to farbrødre, to brødre, to svogre
(gift med hans søstre) og svogrenes far,
en
fætter, en kusines ægtemand samt de mænd, som var
gift med hustruens 2 søstre (skriver Clausen og
tømmermand Westenberg), d.v.s. 12 personer. Gennem
børnenes giftermål blev yderligere et par familier
inddraget i slægtskredsen: kvartermand Thomsen,
hvis datter blev gift med skriver Clausens søn,
skibbygger Tofte, hvis datter blev gift med en søn
af Frederik Bjørn og Sophie LoUs, samt kvartermand
Flygenring, hvis søn blev gift med en datter af
Ju lius SchUtz og Amalie Lous.
I
3.
og 4.
generation optræder desuden ægteskaber mellem
f jernere slægtninge, som når datteren af tømmermand Alberto Westenberg og Johanne Caroline Lyder
bliver gift med Alfred Emil Bjørn, søn af bogholder Gustav Emil Bjørn. Ligeledes indgiftes efterkommere af nagelsmedemester Hoppes ældste datter Marie Magdalene gift Jørgensen ind i den
Bjørn-Louske slægt gennem ægteskabet mellem smedemester Carl Frederik Vilhelm Bjørn, f. 1856 som
søn af skibbygger Frederik Bjørn og Sophie Lous,
og Johanne Sophie Margrethe Jørgensen, datter af
smed på Holmen Johan Henrik Jørgensen, søn af Marie Magdalene Hoppe.

Som allerede antydet er slægtstavlen ikke fuldstændig, idet den ikke medtager slægtforbindelserne til Nyboderslægterne Weigel, Gjerløv og
Læssøe. 80). Og den kunne muligvis have været endnu mere omfattende, idet navne som Blichfeldt og
Flygenring var hyppigt forekommend e i Nyboder i
slutningen af forrige århundrede.

Slægten Gjecløv.

Den følgende slægtstavle er udarbejdet som en traditionel stamtavle over ~n persons slægtsforhold.
Søskende og disses eventuelle ægtefæller og efterkommere er således ikke medtaget. Slægtstavlen er
udarbejdet af Poula Gjerløv i begyndelse af 1970erne (se fig. nr. 19). Den har grundige oplysninger om navn og fødeår, idet oplysningerne er
udskrevet fra kirkebøgerne, men med hensyn til
mændenes tjenestegrad har Poula Gjerløv kun noteret, hvorvidt de var ansat i marinen eller ej. I
sine erindringer fortæller hun imidlertid, at farmoderens far og bedstefar "sejlede ", og at de med
orlogsskibe havde deltaget i togter til Kina og
Japan som underofficerer. Slægtstavlen demonstrerer, hvorledes en række Nyboderslægter igennem generationer indbyrdes forbindes gennem giftermål.
Den viser tillige en kontinuitet, der strækker sig
over mange generationer, idet mindst ~n søn i hver
familie forretter tjeneste i flåden.
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Slægten Weigel

Oplysningerne om slægten Weigel stammer primært
fra den slægtstavle, som børnene i ægteskabet mellem marineoveringeniør J. V. V. Weigel og Meta
Kristensen udarbejdede i forbindelse med foræl drenes sølvbryllup i 1929 (jfr. fig.20). I denne
slægtstavle har børnene især bestræbt sig på at
kortlægge den mandlige linie i slægten tilbage
gennem tiden vedføjet oplysninger fra kirkebøger
og folketællinger. Oversigten giver et indtryk af
kontinuiteten i mændenes erhvervsvalg, og fortæller ligeledes, at man i denne slægt fortr insvis
hentede sin hustru "udefra". Den giver tillige et
indtryk af det indirekte pres slægten udøvede på
sønnerne med henblik på at gøre karriere i nd e n for
Søværnet. Det lykkedes således for Johan Vilhelm
Valdemar Weige l g ennem efteruddannelse bl. a . på
Sø off icersskol en at bl ive mar ineingeniør og dermed

opnå en rang, der modsvarede linieofficerens. Hans
ældste søn va r lige ledes indsti Ilet på at gøre
karriere inden for søværnet begyndende med en
uddannelse som søofficer, men en synsdefekt kom
til at hindre den videre karriere (jfr. erindringerne nedenfor).

Slægten Bjørneboe

Oversigten over slægterne Bjørneboe-Holst-Simonsen
bekræfter indtrykket af kontinuitet i erhversvalg
og tendensen til indgifte Nyboderslægterne imel lem . Den kan - som skemaet over Lous-Bjørn-slægten
- læses såvel horisontalt som vertikalt (se fig.
21).
Slægtstavlen
er
lavet
på
grundlag
af
oplysninger nedskrevet af Helge Bjørneboe, søn af
skibbygger H. Bjørneboe, og Inger Holst, datter af
tømrer Holst.
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Flg.

22.

Slægten

S~rensen-Hagemann.

Slægten Sørensen-Hagemann

For slægterne Sørensen-Hagemanns vedkommende er
generationsdybden ikke så overvældende. Derimod
fremgår det,
hvorledes naboskabet og arbejdsfællesskabet mellem Sørensen og Hagemann i en generation og mellem Sørensen og Larsen i den følgende generation førte til krydssøskendeægteskaber
mellem børn i søskendeflokken. (se fig. 22).
Øvrige slægter

Hvor de foregående slægtstavler alle bygger på
nedskrevne oplysninger opbevaret i de enkelte familier, er de følgende to oversigter baseret på

mundtlige oplysninger fra meddelere til Orlogsmuseet. I begge tilfælde rekonstrueredes slægtstavlerne på baggrund af fotografier i meddelerens
eje (se fig _ 23 og 24). Oplysningerne er derfor
muligvis ikke helt korrekte med hensyn til f.eks.
fødeår . Derimod er der ingen grund til at tvivle
på rigtigheden af familiemedlemmernes tjenesteforhold i marinen, idet meddelerne kunne skildre de
pågældende slægtninges hjem i Nyboder.
De her gengivne slægtstavler foregiver ikke at
repræsentere et gennemsnit af Nyboderbefolkningen.
De kan ikke hævdes at være repræsentative, da materialet er kommet Orlogsmuseet i hænde på baggrund af en kampagne, som må formodes at have vun-
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og
t em x t s e t e t e t s e
blev
underbygget
et
sammenkomster 1 forbIndelse med mærkedilge J famIlie . Selv
pla d s en VilC trang kunne man godt stimles 20-25 personer tJI
en
s .Jdan
fest.
men
sd
mAtte
børnene
Og5.1
e nb r in a s e
pJ

buffeten eller pJ
ne r beskrevet det
efter sklbs tømre r
o mk r i n g sig i den

det genklang hos netop de personer, hvor identif ikationen med Nyboder var stærkest. All igevel kan
slægtstavlerne i kombination med den v iden, v i i
øvrigt besidder om Nyboder, sandsyn liggøre antagelsen, at Nyboders befolkning igennem generationer prægedes af en kerne af Nyboderslægter ,
hvorfra en stor del af "den faste stok" r ekrutte redes . Og gennem i n d by r d e s g if termå l dannedes
næsten klanagt ige s lægtsgrupperinger.

Selvom andre slæg ter ikke så bevidst som familierne Lous, Bjørn, Lyder og Hoppe lod slægtskabet
danne basis for gensidig økonomisk hjælp, fremgår
det dog af erindringerne, at slægtforbindelserne
spillede en stor rolle i et indbyrdes hjælpesystem: herigennem sikredes børnene en læreplads efter konfirmationen, og ældre slægtninge påtog sig
at " t a l e for" de yngre, når det gjaldt om at sikre
sig en god læreplads eller et arbejde på Holmen .

Slægt silmmenh o J d

.

ryggen ilf chaisel ongen. s o m Ulla Gerhardt
Billedet her viser AUgustd De ncker, e n k e
Den c k e c . som hilc samlet b~rn og børneb~rn
lllle p e n s i o n i s t l e j l i g h e d i Elsd ycsg ade 1 .
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I nd fødte og ti l f l y t t e r e .

Søværnets s kolesystem s igtede som allerede o mt alt
mod at rekruttere mandskabets sø nner til den faste
ma nd s k a b s s t y r k e , .o g det er uden tvivl det te
system, der er forudsætningen for kontinuiteten i
erhvervsvalget. En gennemgang af antagelsesproto kollen for Holmens faste personel for årene 1839 1864 (RA) bekræfter, at samtlige lærlingepladse r
ved Holmen hvert år udfyldtes med elever fra Gåsegades skole. I gennemsnit blev der antage t 1 59
drenge årligt, og protokollen oplyser , at samtl ige
lærl inge havde bopæl i Nyboder.
At Nyboders befolkn i ng i stor udstrækning va r
"selvreproducerende" , f remgår af folketæll ingerne
fra slutningen af forrige og begyndelsen a f de tte
århundrede . Men k ilder ne fortæller t ill ige, at
kontinuiteten i befolkn i ngssammensætningen grad vis t forsvinder i l ø bet af 1900-årene. 81).
I 1880 var 89 ,5% af mænde ne født i nd e n for Københavns grænser, fo r kv indernes vedkommende drejede det s ig om 82 , 5%. I 1 9 01 var procentdelen
faldet ti l 78,9% for mændenes vedkommende og 65 ,5%
fo r kvindernes del. En større del af befolkningen
var nu født uden for byens grænser. De kom for trinsvis fra prov insbye r som Alborg, Arhus, Odens e
og Korsør. I 1935 har forholdene ændret sig . Kun
41% af den voksne be folkn ing er nu født i nd e n fo r
Københavns grænser og d ette gælder for både k v inder og mænd. 27 ,3 % af mændene og 35,8% af kvi n derne var født i en af prov insbyerne , mens 25% af
mændene og 16% af kvinderne kommer fra landdi strikterne. I 1960 er andelen "i nd f ø d te " københavnere steget svagt og udgør sammenlagt 43,8%; 28 ,9%
kommer f ra en provinsby mens 24,4% e r født i e t
landdistrikt. (se f ig. 25a-b, 26a-b) .
Da folketællinger og husstandskort kun opg iver
"København " som fødested og ikke nærmer e specif icerer fødesognet for københavnernes vedkommende,
er det ikke muligt på g rundlag af det valgte mate r ia le at fastslå , hvorvidt de personer, d er e r
født i
København v itterligt også stammer f ra
Nyboder . Derfor ska l materia let også ku n bruges
som en forsigtig bekræfte lse på den tendens, der
afspejlede s ig i slæg tstavlerne . Det fortæ l ler
endv idere, at kv inderne i større u ds trækning end
mænden e kom til Nyboder "udefra" .
Befolkn ingsstruk turen ændrede s ig klart fra 1901
t il 1935. Erindr ingsma terialet, der primært dække r
per i od e n fra århundredesk iftet til omkring 2. ve r denskrig, giver imidle rt id det indtryk, at der
stadigvæk e ks i s t e r e d e e n kerne af gamle Nyboder s lægter i mellemkr igs t iden. Denne "kerne" skrump ede imidlertid kraftigt i nd efter 2. verdenskr ig .
En af årsagerne hert il synes at være ændr ingerne i
ansættelsesforholdet, hvor den faste ansættelse
afløstes af kort var ige kontraktforhold . 82 ) . En

anden årsag var ændringer i erhvervsvalget blandt
de unge i Nyboder. Som det fremgår af oversigterne
over slægterne Lous-Bjørn-Lyder og Bjørneboe valgte mange Nyboder-drenge nu at søge arbejde andetsteds end på Holmen. I dagens Nyboder eksisterer
kun få personer som er ~ødt og opvokset i bydelen.
En kulturel identitet.
" Me n s e l v t e l q e I s q , lidt anderledes end andre , var
man l Nyb oder, det bragte j o det hele med s ig, for
man var JO fra Nyboder . Enhver Dreng sagde det med
en V1S St o lthed, elle r - ne j ikke med Stolthed,
men - j a det vllde s impelt hen have været e n for n ær me l s e om nogen havd e s e q t , " f r a Nyboder? Saa er
du altsaa Københavner?" for der var en himmelvid
For sk el paa Køb enhavn og Nyboder.
De r var e n Afgrund me l l e m Drengene fra denne o g
hln S l d e af Nyboders Grænser, og et Samkvem med de
andre var fanefl ugt og Landsforræderi ...
For et Par c e ne t e t i on e t: siden turde ingen vo ve
5 1 g i n d l Nyboder, sel v lkke ved hØjlys Dag, men
de Tid er var forbi . Enhver kunde nu frit og uhindret færde s i Gaderne, man nøjedes med at se efter
dem bag Gardinerne og gisne paa , hvor de skulde
hen . Kun Drengene havde endnu bevaret den gamle
Rettighed .
En fremmed Dreng, som blev truffet l Gaden , blev
s p u r g t : " Hvo r skal du hen? · Havde han s a e an t e t Ærinde der, saa kunde han vende om, men tørst maatte han s l g e, hvor han boede. Og hændte det, at han
boede i en af de Gader , som var Nyboder-Drengenes
fJender "
saa var det sket med ham .
Det er en Skjolder! - eller Norboer - eller Borger ! Naar de v oksne havde hørt det Krigshyl , saa
gik de af Vejen , og saa og hørte intet . Den an den
havde JO selv været ude om det, hvad v i l e han i
Nyboder. Hvis Drengene havde noget for, og en BetJent var efter dem, saa var enhver fremmed Gadedør
aaben for dem, bare ind igennem Køkkenet, ud i
Gaarden, og over 1gennem en hVllken som helst
Gaarddør ud tll den anden Gade .
for lngen Kone taalte en Betjent l Slt Køkken ·Sludder, lad De bare Drengene løbe, de er væk allerede , her inde har De ikke noget at gøre . Skal
Ungerne ha Høvl, saa skal vi nok selv gi dem det . ·
Ingen fremmed Indblanding,
var Løsenet, man
skulde nok o r d n e det selv . . . .
Som alle de andre Drenge l Nyb oder var Otto for trolig med en Mængde Ord og Navne , han vidste som
de andre at bruge dem
den rigtlge Betydnlng ,
Korvet ten Dagma r, Br i g g e n Ørnen, Pansersk i b e t: Odin,
Panserbatteriet Skjold,
Mlnekran,
Eskadre,
St . Thomas , St. c r o i x , Tranglsvaag, s e q x s t i o r
Kor sør, Lynetten , lutter s p e j b i l l e e r af de voksne s Ta le, men altid r i g t i g anvendt, og han kendte
a lle Grader i n d e n f o r Marinens forskellige Korps .
å

å

å

å

,
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Fig. 25a

Fig. 26a

FØDESTED for de år lBBo 1 Delfingade bosatte og boligberettigede

lnZnd og kvinder samt disses eventuelle ægtefæller . Børn og logerende

FØDESTED for de år 1935 i Delfingade bosatte og boligberettigede

er ikke medtaget.

mænd oq kvinder samt disses eventuelle irCJtefæl1er .
Børn og .Ioqe r ende er ikke medtaget.
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sten på Holmen og tendensen til indgifte Nyboderslægter imellem er udtryk herfor . Det samme er de
utallige slagsmål mellem Nyboder-drengene og "de
andre", - "dem udefra", som omtalt ovenfor. I nogle af erindringerne fortælles det, hvorledes drengene - og en del af pigerne - organiserede sig i
en "hær", som så drog ud mod "de andre" der kunne
komme fra den nærliggende Borgergade eller fra
Nordborggade og Skjoldsgade på den anden side
østerport.
Udnyttelsen af Nyboders status som selvstændigt
politidistrikt i børnenes leg var - som tidligere
omtalt - ligeledes med til at understrege den særlige Nyboder-identitet.
Kulturelt afgrænsede sociale miljøer udvikler
som regel et eget sprogbrug med en række karakteristiske udtryk og tonefald. Peder Urban Gad,
søn af admiral Urban Gad og navnkundige Emma, har
i erindringsbogen "Klunketiden på en anden måde"
(1943) omtalt eksistensen af en særlig Nyboderdialekt:
"Nyb oder
v i r k e l Le

var dengang en verden for Slg
marlnens domæne . Det havde s i

-

det

var

t: eget p o -

L s ti i
under ledelse af en kommandant.
der hejste
S l t eget splltflag på kommandanturen - og Nyboder
havde også s z n egen dialekt, der V 1 S t nu er fuldk ommen fors vunden, og som vist desværre aldrig er
ble vet
s t ude r e t .
Det
var i k k e u be t i n qe t: københavn sk, snarere en art høj dansk med gammelt præg,
og
s t ær k t
i s p c æn q t:
marlnens
tekniske
udtryk
og
skib shåndværkerens fagord . Jeg skal nævne et eks empel ' mln fader t s ): på t o i e s p a r q s e l , s t i l l e t over for en ældre skibstømrer og snedker fra Nyboder om, hvorledes det g ik hans chefs true, der var
alv orllg syg og sengeliggende, det bekymrede svar :
det er k u n s snavs med kommandørinden : nu har hun
lagt
-Hen

selvtølge lJg
Ilde anderledes end and re
N~bodec ... - Ka no ne r J .E . Ho l s t poserer stolt med
hæderstegn hos

9!/mnastJklærer
8JlPcneb oe.

var
Slt

fotografen . Han voile JøvrJgt IdentIsk
som
t i na e s
pA
stamtavlen
over

man

Holmens
med den
Holst-

tlg .21 .

Drengene

lkke oplært t , l det, man de vidste
vidste uhyre meget, som Drengene
lkke anede noget om . . . "

blev

det alllgevel . De
ude

fra

Byen

vaterpas

l

to måneder ."

l

(Fra romanen "Den gule by", 1933, af Vilh. Gross) .
Ovenstående citat fra "Den gule by" fortæller med
skønlitteraturens midler den samme historie som de
tørre tal i slægtstavler og folketællinger: Nyboders administrativt betingede afgrænsning fra det
øvrige
København
skabte
tillige
kulturelle
grænser. Kontinuiteten i rekrutteringen til tjene-

I en samtale om sin kadet tid har en af flådens
højtstående officerer omtalt denne dialekt som Nybodertonen, typisk for tidligere tiders omgangstone blandt underofficererne. En tone der var indlært under elevtiden på underofficersskibet "Ørnen". Selv havde han oplevet, hvorledes en overbådsmand, hvis pligt det var at holde skibet rent,
kunne overfuse en skibstømrer, som reparerede noget på dækket:
" s å s å h an denne her mand stå der . . . og så sagde
han: " De r står du, l i l l e tømmermand og høvler og
saver o g gør ved - og jeg ska l satan lyne mig
tæve dig n ed l
dækket!
og sviner mit gode dæk
t i l ! " Og s å k om der altså en svada, som kun denne
o ve r b å ds ma n d beherskede . Han
tøvede ikke et se ku nd. ordene kom som projektiler, ordene havde været

i

hans mund

llge

slden

han

som

en l l l l e dreng
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fra Nyboder blev kastet t i l søs i "Ørnen", som var
den tids e Le v s k i b , og der sad de inde i ham . . . . "

Den foreliggende undersøgelse har ikke direkte
beskæftiget sig med at kortlægge eksistensen af en
særl ig Nybo I rdia lekt, men beboerne selv - nuværende som tidligere - har gentagne gange understreget eksistensen af særlige udtaleregIer og et
særligt sprogbrug. Disse fænomener var især udprægede i den generation, der var født før århundredeskiftet.
Det er velkendt, at navnet på selve bydelen af beboerne udtaltes - og stadigvæk udtales - med tryk
på l. stavelse:Nybo'r Af andre særpræg i talesproget kan nævnes Delfingade, der udtales Dolfingade,
samt Suensonsgade, der har øgenavnet "Fyrbøderstrasse."
Netop udtalen "Nybo'r" er i de senere år atter
blevet uhyre almindelig blandt beboerne; også helt
nytilflyttede anvender denne udtale som en markering af den talendes t ilhørsforhold til - og identifikation med - Nyboder. Trykket på l. stavelse
er muligvis en afsmitning fra det militære sprogbrug, som i ordet konstabel . Og sprogbruget præges
i det hele taget af mændenes erhverv: det hedder
skafning i stedet for spisn ing, skaffegrej i stedet for spisebestik og dørk i stedet for gulv.
øgenavne .

Gader kunne ha ve øgenavne, og øgenavne brugtes i
det hele taget flittigt i Nyboder, ikke blot om
mennesker, men tillige om institutioner og om foreteelser i tjenesten.
"øgenavne, ja - dem var der rigtig nok mange af,
det vil sige , det var l igesom ved at ebbe l i d t ud,
da vi boede der, men i mine bedsteforældres tid
der var der jo altsJ øgenavne.
Hin farmor , hun
kendte øgenavne pJ, ja pJ alle mulige mennekser .
Nu var hun jo altsJ ogsJ sJ indgroet Nybo ' rspige
fra slægter igennem . .. jeg kan huske , der flyttede
nogen ind , der boede bag ved os, vi boede l en gadelejlighed,
det
var nogen pensionister;
og sJ
fortalte vi jo, at nu var de flyttet ind, og sJ
sagde min bedstemor: " Ne j er madam Hopla sJ kommet
ind og bo bag ved jer ?" AltsJ, vi grinede jo af
det
her
med
madam
Hopla ."
(erindring,

Orlogsmuseet).
øgenavnene var et endnu mere udpræget fænomen for
mændenes vedkommende. Mange husker kun øgenavnene
på deres arbejdskammerater; og også i dag kan
øgenavnet være mere kendt end dåbsnavnet, hvilket
kan afføde nogen forvirring, når vedkommende skal
besøges privat i Nyboder. Her står nemlig kun
dåbs navnet på døren.

I sine erindringer understreger en tidligere Nyboder-beboer, at øgenavnene ikke brugtes i nedsættende betydning:
"Tværtimod,
det var kun godt at have et f int
øgenavn, sJ var man noget . F .eks . "Chr . Flueben"
hed i Virkeligheden Chr . Petersen
- men sagde man
"Fluebenet" ja sJ vidste man hvem han var .
(Han
var sJ let og adræt, sJ han var den eneste , der
gik t i l Tops i
vanskelige Opga ver, f.eks . FlJdestationens Træ-radiomaster).
"Kongo Chr ."
hed
Chr .
Larsen, men havde været i
Belgisk Congo i
mange Jr ... " S t o r e Emil " med Ha jspiben og Sømandskaske tten
blev
kaldt
"atlanterhavsbølgen" .
Han
havde sejlet en Del Ar pJ Atlanterhavet , og han
havde en meget vuggende Hoftegang, sJ derf or "Atlant erhavsbølgen" .

øgenavnene kunne også bruges i en skjult kritik af
de myndighedspersoner, man var underlagt, og det
system, man var indordnet. øgenavne på kommandanten og hans underordnede er omtalt tidligere;
Søofficersskolen kaldtes "snobbeakademiet" , - en
officer har "blæretang" på kasketten o.s.v.
Mange af øgenavnene var lige velkendte i Nyboder
som på Holmen. I flådens mandsdominerede arbejdsmiljøer florerer - og florerede - imidlertid en
række udtryk, som kun kunne komme til anvendelse i
tjenesten. Ingen af mændene ville f.eks . drømme om
at bruge udtrykket " ka mp va r a ne n " om sin hustru under en samtale i Nyboder,
men det er ikke
usædvanligt at høre dette udtryk brugt om "konen
derhjemme" under samtalerne i officers- og sergeantmessen.
øgenavnenes og slangudtrykkenes vigtigste funktion var- og er - imidlertid, at adskille "os" fra
" d e m" , - at betone, hvorledes Nyboder- og orlogsfolk er fælles om et særligt sprog, uforståeligt
for "landkrabber" og "civilister".
Nyboders- og Holmens- vise- og sangtradition, som
denne bog har givet eksempler på, fortæller l igeledes om beboernes identifikation med orlogsmiljøet, en identifikation viserne i sig selv medvirker til at forstærke. Nyboder har imidlertid
også sin egen historie
eller sagn-tradit ion:
Hvide damer, der søgende kigger mod øst efter
bortdragne mænd, og en "poltergeist", der lader
bøger falde ud af hylden; ikke hvilke bøger som
helst, men "orlogs"-bøger som f.eks. Flådens Historie . 84).
•
Af de mere kendte og v idtudbredte historier er
historien om Madeiravinen,
som
fortælles ved
enhver rundvisning på Holmen og i Nyboder:
Øen Madeira var i sejlskibenes tid den sidste ankerplads inden sejladsen over Atlanten mod De
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vestindiske øer. Her indtog man friske forsyninger
af mad og fødevarer, og øen var også ti t det sted,
hvor man først ankrede op under h jemrejsen .
Ifølge trad itionen - som underbygges af notater
i skibsjourna lerne
var de danske søfolk så
b ege jstrede for øen - og i kk e mi nd s t for v inen a t de engang hjembragte 2 v instokke f ra Made ira
t il Danmark. Den ene stok plantedes i Kuglegå rden
på Hol me n, den anden i Nyb od e r .
så langt er beretn ingen e n histor ie, og i kke et
sagn, hvor det væsentl igste bevis vel er de århundredgamle v instokke s eks istens . Men beretningen
f o r t s æt t e r: I midten af forrige å rhu ndrede udbrød
der v inpest på Made i ra, så alle vinstokke g ik t il
grunde. Derfor g ik d er bud til Holmen, om at sende
a flæggere af v instokkene ti l b a g e til Madeira, da
den jo var en ægte Made ira-stok . Madeiras vin
skulle således stamme fra aflæggere af de 2 gamle
v instokke. Mere nøgt erne kommentarer t il denne del
af h istor ien går ud på, at Made ira nok sna rere
havde sendt bud til Portugal og Malta, hvor d isse
v instokke også findes, me n det ændrer i k ke ved h istor iens funktion: At skabe e n dramat isk afsl utn ing på histor ie,n om 2 vinstokkes skæbne, en a fslutning, der naturl igt placerer Nyboder og Holmen
som centrum : I virke l igheden stammer Made iravinen
fra os, fra Nybo d e r og Holmen.
Det er muligvis u nød ve nd i gt med yderligere " b e v i s førelse" for Nyboders status som et særligt miljø
med kulturelle grænser til omverdenen. All igevel
er det fristende at supplere dette afsn it med endnu en Nyboder-ski ldring, som kan underbygge d e n
her førte argumentat ion. I romanen "Lykke-Per" har
Henrik Pontoppidan med et s ikkert blik i nd f a n g e t
og beskrevet denne ku lturel le grænses fak t iske ek sistens og dens betydning for ind ividets handlemå de. Henrik Pontoppidan boede selv i en årrække i
Nyboder, indlogeret iDelf ingade 2 hos en hånd værksmester.
'En af Nyboders beds t kendte og mest ag tede Person e r p e a den T i d , h voro m h e r fortæ lles , var den
gamle, pensionerede HØjbaadsmand Olufsen i Hjertensfrydgade. Hver Form iddag , n e a r St . Paulsk irkens taarnur slog Elleve , kunde man
se hans høje ,
ma gr e , li d t duvende Skik kelse træde u d a f den l a v e
Dø r i d et l ille , t o S tokvæ rks Ste d , hV 1S øverste
Le j l s q ne
ha n beboede , og et Øjebl i k blev han
s t a a e n d e ude paa Fo rtove t f or p a a Søman d s v i s at
k igge op t il Skyerne og lade Bl ikket løbe hen over
Tagrygg ene som over Takkelagen p a a et S k ib . Ha n
var klædt i en noget falmet , men yder s t om hy g g elig
a f bø r s te t Ov e r f ra k ke , i hv is Knaphu l der s aaes e t
br e dt Dannebrogsb aand. P aa sit hv id e Hove d b ar han
e n g raa Cy l i n derh at og paa de n venst re Ha and, me d
å

hvilken han støttede sig til sin Paraply , havde
han en gammel , runken Sklndhandske.
Med den højre Arm l a g t ba g om Ryggen trippede
han herpaa langsomt og forsigtigt henad den ujævne
FIlserække. Samtidig kom hans Kone tilsyne i Gades p e j I e t: oppe foran s e i s v x n ue t:, hvorfra hun blev
ved at følge ham med øjnene, indtil han var slup pen vel over den dybe Rendesten ved Hjørnet af
El sdyrsgade . I en storblomstret Nattrøje og me d en
AV1SpaPlrs-Papillot foran hvert Øre stod hun dero p p e o g nød S y n e t af hans velple jede Person med en
st olt Selvtilf red shed, som var han helt og holden
hendes eget Værk .
I det Øjeblik, Højbaadsmanden kom forbi Nyboders
Vagt med den høje Galge , hvori Alarmklokken h an g ,
flyttede han Paraplyen over l den højre Haand for
a t kunne hi l s e med den behandskede, dersom nogen
af Vagtmandskabet skulde g ive ham mllitær Honnør n oget , han satte stor P ris paa og altid nøje mær kede s i q , Derpaa drejede han om ad Kamelgaden og
stllede ned imod Amalienborg Slotsplads, hvor han
dagl l g l n d f a n d t s ig til det Klokkeslet, da Vagtpa raden trak op. Naar han nogen Tld havde hørt paa
Muslkken, glk han t. i l b e q e o v e r Store Kongensgade
o g videre gennem Borgergade ind i Byen .
Her , hvor han var udenf or s i t fordum s Magtomraade,
hvor Ingen kendte ham som HøJbaadsmand
Olufsen, der havde faaet Dannebrogen af Kongens e gen Haand; hvor han kort sagt var en ganske al mindelig spadserende,
som Folk ustraffet kunde
rende paa Albuen - her sank han uvilkaarllgt noget
mere sammen l Ryg og Knæ, me n s han lidt ængstelig
stavrede frem paa s r ne ømme Fødder mellem de 1 1 s omt f orbi far ende Mennesker . Længere end tll Købmag ergade gik han aldrig . Hvad der laa paa den anden slde af denn e Gade var f or ham i k k e det rigtlge København, men en slags Forstad, saa afsides liggende , at han ikke ku nne begribe, hv or Nogen
vilde b o der . '
å

Foreninger.

Det velintegrerede Nybodermiljø resulterede tillige i etableringen af en række foreninger, der organ isatorisk sammenbandt beboerne - mændene især i nd e n for marinesamfundets rammer.
Nogle
af
foreningerne
omfattede
særlige
pe rsonelgrupper som unde rofficersfore n ingen "Ør nen " stiftet i 1883 og " Fa s t e . Foren ing " for Holmens fast ansatte værftsarbejdere.
Andre for eninger havde et socialt sigte, som
"Værftskorpsets Laane- og Begravelseskasse " stiftet 1882, og " Fo r e ni n g e n af 8 . April 1873 til Tilve jebr ingelsen af en Alderdomsbol ig for Søværnets
Underklasser ."
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at
var

forbeholdt mændene . Dette gjaldt ikke kun de t i l tjenesten
knljttede foreninger som f.eks .
-Ørnen- men tillJge de pJ.
privat
initiativ stiftede
foreninger
som
t.eks .
Nyboders

Minde.

En forening med kulturelt sigte fik Nyboder i
1926, da "Nyboders Minde" blev stiftet.
Medlemsskab i de her nævnte foreninger var længe
forbeholdt mænd, ikke blot i "Ørnen" og "Faste
forening", men tillige i de sociale og kulturelle
foreninger. "Værftskorpset" optager således først
kvindelige medlemmer efter en lovændring i 1942.

Her

ses

opvisnJng.
venstre J

Nyboders

HJndes

9y mnastikhold

samlet

inden

Fotograf iet portrætterer -kendte- ansigter :
bageste række ses Holger Cjerl~v , i
midten

en
Fra
ses

Edvard
Ringe ,
medstJtter at
foreningen
og
forrest
t il
venstre sidder Emll
Hansen,
Ulla Cechacdts tal' . Nanden
forrest er r højre er Helge Bj~rneboe.
Fotografiet stammer
fra c e . 1930.

Foreningslivet satte især sit præg på Nyboder i
form af de stiftelsesfester, juletræsfester og revyer, som de forskellige foreninger lod afholde.
"Alle" i Nyboder skulle med og "alle" talte herom.
Endnu engang blev man bekræftet i sin samhørighed
og sit særpræg.
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Med foreningerne knyttes den sidste "knude" i Nyboders tætte sociale netværk, idet beboerne her igennem endnu engang blev engageret inden for den
samme fælles ramme i en række fælles aktiviteter,
der også involverede koner og børn. Det er de samme navne vi møder i foreningsbestyrelserne og i de
føromtalte slægter: Dencker og Lous, Bjørneboe og
Holst, Gross, Flygenring, Blichfeldt og Ringe. Med
enkelte undtagelser var "den faste stok" også her
"kernen" i det lokale foreningsliv.

Tilflyttere.

Nyboder: et integreret miljø, - en særegen kultur,
hvor hele familien inddrages i et liv under tjenestens vilkår. Er man opvokset i Nyboder falder det
ikke så svært at acceptere miljøet og det tavse
krav om ti lpasning. Men hvis man nu kommer "udefra"? Er det så altid lige nemt at "falde til"?
I romanen "Den gule by" af Vilhelm Gross kommer
denne problematik til udtryk i samtalerne mellem
Meta - en typisk "Nybo'rkone", der styrer familien
med fast hånd, og Jenny, en "tilflytter" som nødigt accepterer Nyboders mange uskrevne love. Af
romanen fremgår det, hvorledes det især er kvinderne, som hævder disse love, og at kritik af forholdene ikke accepteres, især ikke, hvis den, der
fremsætter kritikken, kommer "udefra".
"I Nyboder var alt, som det skulle være, og hvem
som Ikke vilde bøje sig tor de Leveregler, der
gjaldt her, skulde dukkes.
Ikke med Ord, men med alle de tusind små MIdler,
som stod til Konernes Raadighed, og som laa i Ordet Isolation.·

For Jenny, der kommer udefra, forekommer Nyboder
som "en sladderende provinsby" beboet af "uselvstændige mennesker", der skal have kommandantens
tilladelse til alt, inclusive det at få børn.
Mange tilflyttere har - som Jenny i romanen fornemmet det tætte sammenhold i Nyboder som et
miljø præget af slader, hvor alt blev kommenteret
og endevendt. "Der var mere sladder end sammenhold
i Nyboder" sagde en tidligere beboer. Som tilflytter var man heller ikke medlem af en af de
mange store slægter, der sammenbandt beboerne i
indbyrdes relationer og dermed opblødte rangsystemet.
I stedet kunnet tilflytteren føle et
stærkt krav om at kende sin plads og ikke stræbe
højere, end r anqen- tillod. En tidligere beboer,
som i 1946 flyttede til bydelen "udefra", erindrer
miljøet således:

"Man skulle l det hele taget passe meget på, hvad
man sagde og gjorde, f or der blev straks lagt mærke til altIng og snakket meget - især blandt konerne. Og man skulle passe meget på at Ikke vise
s~g t s tie r e
end de, der var "høJere" end en selv;
det blev der straks lagt mærke til at konerne, o g
så blev man skåret ned."

Nogle af dem, der flyttede ind udefra, kom aldrig
til at føle sig rigtigt "hjemme" i bydelen. andre
accepterede miljøet fuldstændigt, og blev lige så
integrerede, som var de født og opvokset her. Et
af eksemplerne herpå er den Emil Hansen, som omtales i
barnebarnet Ulla Gerhardts erindringer
nedenfor, et andet er budformand H. J. Johansen,
f. 1874, som fik ansættelse på Orlogsværftet efter
overstået værnepligt, hvor han var indkaldt som
marinesoldat.

H. J. Johansen fik ansættelse ved den interne budtjeneste på Holmen og avancerede efterhånden til
budformand. Han blev snart medlem i en række af de
lokale foreninger, bl.a. Værftskorpsets Laane- og
Begravelseskasse, hvor han snart blev en energisk
formand. Måske var det netop dette engagement i
det lokale foreningsliv, som bevirkede, at H. J.
Johansen og hans familie ikke oplevede det tætte
naboskab og Nyboders særprægede miljø som præget
af sladder, men derimod som et samfund karakteriseret ved et godt naboskab, hvor naboerne var den
selvfølgelige hjælp i en trængt situation. Datteren fortæller herom:
·Sammenholdet med nab oerne var godt også med andre
i Nyboder, bl.a. havde tar en k ollega, hVI S pige
jeg var veninde med ; da mor s k u l l e have min lillesøster, blev min sø ster o g jeg sendt o v e r hos dem
tor at sove der om natten, og der vik VI så mid dagsmad; om morgenen SØrgede hendes mor tor vi kom
op i skole til tiden og gav os madpakker med, vi
var der et par dage . . . •

Hvor nogle tilflyttere opfattede Nybodermiljøet
som præget af s l a d d e r , ville andre med et moderne,
af massemedierne lanceret udtryk, have sagt, at
her "kom man hinanden ved" - og det var i virkeligheden to sider af samme sag: beboerne var gensidigt engagerede i - samtidigt som de kontrollerede - hinandens handlinger, fordi de - på godt
og ondt - var henvist til at leve tæt på hinanden.
I "Den gule by" lader Vilhelm Gross Nybo'rkonen
Meta udtrykke dette forhold således i protest mod
veninden Jennys karakteristik af Nyboder som en
sladrende provinsby:
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"Nyboder er ikke en Provinsby. v~ er som paa et
Skib, det er Sagen ..
Ja, saadan er det, som paa
et Sk~b. Hver at os har Slt at passe, men vi hØrer
alligevel sammen, vi er henv~st til h~nanden og vi

·Værftskocpsets lAne- og begravelses-kasse- og medlem af en
række
af de
tPvcJge
-lokaleforeninger
som
t .eks .
-Nyhoders HJnde- .

lang

har tælles Interesser. Det er
uden om . Hen det er minsandten
Sladder og Nysgerrighed ."

ikke
~kke

til at komme
det samme som
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N Y B O D E R S

H V E R D A G

DET DAGLIGE LIV
Mate r ielle kAr .

Den historiske oversigt over "etats"-samfundets
fremvækst har givet os et indtryk af vilkårene for
dagliglivet i bydelen. Litteraturen har fortalt os
om omverdenens opfattelse af orlogssamfundet, mens
statistikken har bidraget med "tørre tal" til en
belysning af befolkningsstrukturen. Men hvordan
levedes
- og leves - livet i Nyboder? Vilkårene
herfor har ændret sig gennem århundrederne, den
tvungne tjenestetids afskaffelse og kommandantens
efterhånden kraftigt indskrænkede beføjelser er
nogle af eksemplerne herpå.
Tættest på dagliglivet kommer vi gennem erindringerne. Men indholdet i erindringerne må tillige
sættes i relation til de materielle vilkår, de enkelte familier levede under. Her skal derfor gives et kort rids af arbejdslønnens størrelse og
arbejdstidens længde gennem århundrederne.
Indtil omkring 1870 blev arbejdslønnen hovedsageligt udbetalt i naturalier: Bolig, mundering
(d.v.s. uniform), gratis sygepleje og skolegang
samt kostportioner. HE!rtil kom en pengeløn, der
varierede med rang og arbejdsområde. Den bestod af
en grundløn samt et varierende antal tillæg: Søfolkene f ik ti 11 æg under udkommanderinger , håndværkerne fik "brikkepenge", når de mødte til tiden, men måtte på den anden side erlægge "absent",
hvis de kom for sent. 85). I de første århundreder
havde man haft ret til at indsamle høvlspåner og
kasseret træ fra skibbyggeriet, men denne ret konverteredes i løbet af 1800-årene til et løntillæg
kaldet "spånepenge". (Lind, 1882, s. 87).
Kosten, som udgjorde en væsentlig del af lønnen, udleveredes i månedlige kostportioner . Oprindeligt var Holmens folk blevet bespist på
Københavns Slot i lighed med "de andre Domestiquer"(tjenestefolk), men fra begyndelsen af 1600årene udleveredes kosten fra "Boden" på Bremerholm.
Her blev de ugifte bland mandskabet bespist,
mens de gifte fik lov til at hjemtage kosten.
Fra "Boden" på Bremerholm flyttede kostuddelin gen siden til Proviantgården. (Lind, 1882, s.
77f) .
Kostportionernes størrelse og madens beskaffenhed
var ofte en kilde til utilfredshed. Der fortælles
om harsk flæsk og smør, der først havde været tur en til Vestindien inden udportioneringen i Proviantgården.Ærterne var ofte så hårde, at de ikke
kunne blødes ud og rugen af en sådan kvalitet, at
brødet ikke ville hænge sammen, når det var bagt.
86) .

Kosten blev udleveret i portioner til 16 mand,
som så måtte dele indbyrdes, - en procedure, der
ikke altid gik stille af. Kostdagene - som var
fridage - kunne udarte i burleske optrin, hvor
hver søgte at få så stor en del af den udleverede
portion som mUligt. Fristelser i form af kræmmere,
som gerne - trods det strenge forbud herimod købte kød og gryn af Nybodermændene efter kostens
udlevering kantede vejen fra Proviantgården til
Kgs. Nytorv . De kloge hustruer sørgede derfor for
selv at være til stede, når madvarerne skulle
transporteres hjem.
Kostportionen udleveredes til skoledrengene og
til det tjenestegørende personel. Var familiefaderen imidlertid bådsmand og på langfart, fik han jo
kosten om bord. Kone og børn måtte derfor klare
sig for pengelønnen,' der omkring midten af forrige
århundrede var på ca. 1,55 kr. pr. dag. I 1871 afskaffedes naturalieaflønningen imidlertid helt og
erstattedes med et kosttillæg på 120 kr. årl igt.
87) .
I 1909 fastsattes et nyt lønregulativ for de
fastansatte
arbejdere
og
søfolk.
Daglønnen
svingede nu mellem 3 kr. for værftsarbejdsmandens
vedkommende og 4,60 kr. for overhåndværkernes vedkommende. Timelønnen lå på henholdsvis 41 og 58
øre. En fyrbøder fik en årsløn på 988 kr. og en l.
Kl. håndværker fik en årsløn på 1.044 kr. Var man
udkommanderet med et orlogsskib, kom der et tillæg
på lønnen på l kr . pr. dag.
Huslejen må sammenholdes med denne løn . Den var
i 1909 på 60 kr. årligt for en "enkelt" lejlighed
i et af de gamle huse og på mellem 72 og 84 kr.
for en "enkel t" lej lighed i en af de grundforbedrede huse i Delfin- og Eldsdyrsgade.
"Dobbelte" lejligheder kostede tilsvarende fra
120-168 kr. 88).
Lønnen var lav og lejlighederne små, men en
værftsarbejdsmand kunne dog sidde for en husleje
på mindre en l/IO af lønnen. Boligen i Nyboder var
følgelig - skønt man betalte en vis husleje - stad ig et meget vigtigt tilskud til lønnen. Var huslejen billig var lønnen til gengæld lavere end på
det private arbejdsmarked. Til sammenligning kan
anføres at den faglærte arbejders timeløn i 1914
lå på 61,1 øre i timen og den ufaglærte arbejders
på 47,S øre i timen (Andersen, Sv. A., 1982, I, s.
81-82). Først under l . verdenskrig med et stigende
behov f or arbejdskraft nåede Orlogsværftets arbejdere op på en løn, der svarede til lønningerne på
det private arbejdsmarked. 89).
Hu sf lid.

Man kunne leve - og overleve - på den løn man fik,
det er der ingen tvivl om. Nyboders beboere var i
1800- og 1900-årene langt fra den sultegrænse, som
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andre befolkningsgrupper var så uhyggeligt nær.
Men i langt de fleste familier i bydelen havde man
ambitioner om at leve et liv, hvor der var råd til
at sørge for børnenes uddannelse og dannelse, hvor
der var råd til at betale skolepenge, købe pænt
tøj, anskaffe et klaver og lade børnene gå til
dans. For at kunne leve dette "respektable" liv,
90) greb man til samme udvej, som de forrige generationer havde gjort: Husflidsarbejde og ekstraarbejde. Hvor befolkningen i 1700-tallet imidlertid havde engageret sig i en omfattende håndværksproduktion af udpræget nød, så var det i 1800- og
1900-årene efterhånden tale om at hæve sig fra den
proletare til den "respektable" livsform.

Håndværksproduktionen bestod dels i egentlig
"husflid", hvor arbejdet koncentrerede sig om at
forbedre boligstandarden, forsåle sko, lave legetøj til børnene o.s.v., dels i en egentlig produktion af varer med salg for øje.
Hvor de følgende erindringer bringer glimt af denne omfattende virksomhed, har vi i skibbygger
Johan Lous' erindringer en udførlig ski ldring af
produktionens omfatning og art. Han omtaler ligeledes, at de familieforsørgere, som ikke var håndværkskyndige, i stedet tog ansættelse om aftenen
som kontrollører, maskinmænd eller statister ved
de københavnske teatre.

"Husfliden" i Nyboder var legendarisk. Den havde
sin forudsætning dels i selve arbejdet på Holmen,
idet håndværkerne jo besad en ekspertise, som også
kunne udnyttes på områder uden for tjenesten:
dels i en lovgivnin~, der i årene 1725-1784 giver
Nyboders beboere stadig større mulighed for at udøve selvstændig håndværks- og handelsvirksomhed .
Herved påførtes de københavnske laugsorganiserede
håndværkere en kraftig konkurrence, og protesterne
mod Nyboderfolkets håndværksvirksomhed er da også
talrige,
men uden resultat. (Lind, 1882, s.
89f) .

"Det er næppe for meget sagt, at Hjemmearbejdet
havde udviklet sig t i l en hel Industri og jeg skal
t o c s eq « at nævne noget af det meget , der forfærdiges i Nyboders smaa Hjem . N~sten alle Københavns
Trætøjshandlere forsynedes herfra med Stryge- Hakkeog Spækkebrædder,
dernæst Saltkar,
Skamler,
Støvleknægte,
Rundstokke, Køkkenstale og Trappestiger . endvidere Sigter,
v arui e s e r , TØnder , Ballier , Spande, Stripper, Vaskebænke og Vridemaskiner . Fremdeles Fuglebure, Dukkestuer og do. senge ,
smaa
Sejlbaade
og m .m .
Til
sadelmagere
lavedes
Kuffertskeletter og t i l andre Haand væ rkere Wa ter-
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pas, Lodbrædder, alle slags HØvle samt S a v s t l l l i n ger . En Mand var saa bekendt tor sine udmærket ud tørte Tegneskabeloner, Hovedlinealer og Trekanter,
at disse endog bestilles hos ham at Folk, der boede i andre Verdensdele. En ArbeJdsmand taklede
store, smukke Skibsmodeller at hvilke tIere hænger
i vore Kirker rundt om i Landet .
At
der i Nyboder ogsaa t o r t æ r d i o e åe s Lædersprøjteslanger,
Brandspande,
Masklndrlvremme
og
Blæsebælge har man vel næppe tænkt s i q , dernæst
Bagestager, Sejl, Flag og Vimpler . Sække, Mulep o ser,

Hestegrimer,

Gjorder,

PresennInger,

TøJsn ore

og Sejlgarn,
endvidere Laase, Nøgler, Hængiser,
Vinduesbeslag, Ritler, Pistoler og Sa l onbøsser, j a
om det saa var Gaasetjederpenne tll Skrivebrug saa
tlldannedes de her, og naar Jeg sluttelig tortæl ler, at Nyboder ogsaa havde et Par eksamlnerede
Barberer med Ret til at aarelade, sætte Igler og
Blodkopper saa tror Jeg nok ved denne vel noget
kedelige Opramsnlng at have godtgJort Holmensmandens store Alsldighed og Vlrkelyst.
I Modsætning ti i L dem, der stod h j e mme og arbejdede, var der andre, der søgte ud omkrlng, hvor
der kunde bjerges lidt tll b jæ l p , og de kendte
saavist ikke meget til Hjemmets Hygge eller Familielivets Glæder. Naar de kom hjem tra Holmen,
maatte de sluge Maden saa hurtigt som mu I s q t:, tor
at der kunde blive Tid til en lille Lur, og saa at
Sted, om Vinteren til Teatrene, hv or de q j o c d e
Tjeneste som Maskintolk eller Kontrollører, og o m
Sommeren til Tivoli, Alhambra eller mindre Bevært nings-haver; de tandt altid en eiler anden Beskæt~
tigelse, thi Holmensmanden kunde altid bruges, han
var paapasselig, støt og paalidelig .
Selv udslidte gamle, der ikke kunde udtøre saadant Arbejde, tik dog at og til lidt at tortjene.
De gik paa Kirkegaardene og passede Grav steder .
eller et Par Mand enedes om at leje en Baad og
roede om i Havnen og tiskede Brænde som stllledes
paa ende op ad Muren til Tørring tor saa at henstuves til Vinterbrændsel. Alle andre trak i Skum rlngen ud til Toldboden, hvor de paa Flaaden, der
den Gang 1 ukkede tor Havneindkøbet , stod og pilkede T orsk. I den Tid kunde der endnu tiskes lldt
ved Toldbodbommen, nu har den store Dampskibstratlk jaget Flsken bort, men da de gamle Søulke stod
der til ud paa Natten, naar det bed bedst, kunde
de otte komme hjem med en pæn Ret Fisk til Atveksllng l den ellers saa evindelige sulemad ." (Lous,

1929, nr. 3, s. 11-12).

Nyboderbeboernes omfattende virksomhed ved høvle bænk og i teater var en medvirkende årsag ikke
blot til en forbedret økonomi, men tillige til befolkningens forbedrede anseelse hos omverdenen
(jfi:-. s. 18). I liberalismens tidsalder kunne denne livsform, hvor man energisk forbedrede vilkår-

ene for sig og sine ved at tage fat med forskelligt arbejde, ikke andet end begejstre. Som et manende eksempel til efterfølgelse for andre dårligt
stillede samfundsklasser, opridsede en skribent i
Dansk Husflidstidende nr. l fra 1885 dette portræt
af de arbejdsomme Nyboderfolk:
"Da v or SØmandskonge oprettede Nyboder, saa han
s t r a x med Slt praktlske Bllk, at det ikke var nok
a t uddanne de v o r åe n åe Orlogsgaster ensidigt, en
S ø ma n d maa kunne lldt at alt, da han tor det meste
er hen vist til Slg selv .
Alt saa blev der i den, i tid ti i L tor en halv Snes
Aa r si den, bestaaende Nyb oders Drengeskole, hvor
de til OrlogstJenesten be stemte BØrn o p l æ r t e s i de
almlndellge Sk oletag, o g hv or de etter deres Alder
kaldtes "Rugdrenge" ,
"K ost- o g Kompagnidrenge" ,
ogsaa oprettet torskjellige Værksteder.
Rugdrengene , der tik et vist Maal Rug hver Maa ned, maatte saaledes sy deres Klæder selv, de lærte altsaa at skrædderere, der var Sk omagerværk sted
og DreJerværksted, paa Holmen lærte de det egentl s q e s k ib me n s e rb e j åe , og dette kunde ogsaa indbrlnge en hel Del .
Sdledes skabtes krattlge, haardtøre og trem tor
alt yderst arbejdsomme Mennesker. Næppe v r I man
vel i Danmark noget S t e d t i n åe en saa t l i ti t i q ,
veltlltreds og hæderl ig Arbe jderstand som l Nyboder, s o c i e I i s t i s k e o g andre statsomvæltende Ideer
har aldrig ret kunnet tinde GJenklan'l i Nyboder.
Det kunde vel ligne de brave Gutter at regalere
sllge Herrer med en torsvarlig Drag Prygl.
Hvori ligger da Grunden t il denne lykkelige Tils t a n d , har ArbeJderne paa Holmen stor Løn? NeJ!
Har de en meget kort ArbeJdstld? Nej. Grunden er
den store Fl id og Arbejdsomhed, der trives
de
lave, gule Huse .
Den taste ArbeJdsmand paa Holmen har kun to Kro ner om Dagen og tem og tredive øre i Brødpenge , er
altsaa hvad det pekuniære angaar langt r i n q e r e
stillet end de tleste andre Arbejdere . Ganske vist
taar han Pension etter tyrretyve Aars tro TJeneste, men der er dog vist ikke mange Ar b e j åe t:e
Kjøbenhavn, der vil synes, at det er nogen særlig
glimrende Stilling . Nej. Grunden til Nyb odersmandens lykkellge Stilling og Tiltredshed med sin Lod
ligger som oventor berørt i hans Flid deri, at han
anser Arbejdet som en Velsignelse.
Lad os se lidt nøjere pd Livet pd Holmen. Sommeren i q j e ruie m , det vil sige tra Midten at MaJ til
Midten af September, lyder Klokken i Nyboders Vagt
Klokken t ire om Morgenen og da "tørner" hver Mand
og Kone ud at Kø jen, Mutter stlkker Fyr under Katt e k i e å-l e n og smører Fatters P'r o v s e n t: , tylder Snap setlasken, og tra alle Gader i I e t:
Folkene
tll
Toldboden, Kan onerer o g Baadsmænd , MaskInmestre og
Søminører , Fyrbødere o g Arbe jd smænd, det er en hel
å
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Folkevandring, Bommen er drejet
boden og Elefantbroen,
og s a a
forskjelllge arbejdssteder.
Arbejdet vedvarer t i l Klokken

termiddagen,

i

for
l er
halv

saa er der ·udskejning",

mellem Toldalle t i l
de

ti

re

om

Ef-

det vil sige

Ophør med
Arbejdet overalt.
Nu
gaar
det
atter
hjem; men Nybodersmanden holder ikke Fyraften derfor eller sidder på Værtshus, . . .
E f ter a t
ha ve
fortære t
Mi ddagsmaden begynder
f l i t t i g t Husflidsarbejde, man syr Klæder, Sække og
fremforalt Fodtøj.
Tiden fra Klokken fem t i l ni
eller t i er ikke helliget Tobakspiben.
1 min Tjenestetid var jeg dagllg sammen med en
Hand,
der hver Aften, saa længe Sæsonen varede,
var ansat i et af Theatrene som Maskinkari, han
kom fra Holmen halv syv, i denne korte Mellemtid
syede han Støvler, han havde Kone og fire Døtre,
og i de atten Aar, han havde været gift, havde han
aldrig sendt Skomageren en Skilling, endnu den Dag
i Dag, da de to ældste Døtre er ude at tjene, syr
han
selv
al t
deres
Fodtøj
som de
betaler
ham
for . . . .
I det hele vilde næppe ret mange Skomagere kunde
leve i Nyboder, thi selv de højeste Underofficer-

er,
test

Overbaadsmænd og Overkanonerer driver som ofSkomageriet

til

deres

eget

Behov ."

(DHT. nr.

1,1885,5.5-6).
I sin begejstring for den flittige Nybodermand er
artiklens forfatter dog opmærksom på, at de mange
aktiviteter efter arbejdets ophør må sættes i
relation
til
arbejdsdagens
længde.
på
det
tidspunkt, hvor artiklen blev skrevet, var den
faktisk kortere for Holmens arbejdere end for
hovedparten
af
landets
øvrige
arbejdere
og
håndværkere. Arbejdsdagens længde varierede dog en
del afhængigt af sæsonen, idet den begyndte kl.
4.45 om sommeren og først klo 8.30 om vinteren.
(Lind,
1882,5.162-63).
Disse
arbejdstider
på
mellem 11,15 til 7,30 timer kan sammenlignes med
forholdene for svende og lærlinge ansat i mindre
virksomheder, hvor arbejdsdagen kunne være på 1015 timer inclusive en lang middagspause på et par
timer. Industritællingen fra 1906 angiver den
gennemsni t.I ige arbejdstid til 9,7 timer, et tal
Holmens arbejdere da lå under. (Andersen, s.A.
1982,5.76-77).
I
1919
indførtes
8-timers
arbejdsdagen på Orlogsværftet. (Dahl, 1934,5.263).
Til billedet af arbejdsdagen hører også den
afstand, der skulle tilbagelægges mellem hjem og
bolig. Mange københavnske arbejdere havde lang vej
til arbejdspladsen, - for enkelte kunne det dreje
sig om op til l 1/2 times gang hver vej.91)
Fra Nyboder er der betydeligt kortere vej til
Holmen:30-40 minutters gang, afhængigt af hvilken
vej man valgte. Var vandet isfrit gik turen ned
til Toldboden, hvorfra en flydebro "Hønsebroen"

førte
over
til
Holmen.
Om
vinteren
kunne
isdannelser forhindre flydebroen i at åbne og
lukke sig, hvorfor turen måtte gå "udenom" ad
Knippelsbro og prinsessegade til Værftsbrovagten.
"Hønsebroen" eksisterede frem til 2. verdesnkrig,
og er nu erstattet af en motorfærge.

"Uolmetid"

I ovenstående citat om de flittige Nyboderfolk
fæstes opmærksomheden ved den "folkevandring", der
fandt sted tidligt om morgenen,
når mændene
strømmede ud af husene ned mod Toldboden på vej
til arbejdet.
Lige så krakteristisk markeres
arbejdsdagens ophør endnu i dag af den strøm af
personer, som ca. kl. halv fem vender tilbage til
Nyboder, enten de nu er kommet over med båden ved
Toldboden eller med bil, cykel eller bus den
længere vej over Knippelsbro.
Denne "Holmetid" er et karakteristisk indslag i
Nyboders hverdagsrytme. Den fortæller de legende
børn på gaden, at nu kommer far hjem, og den er et
signal til dem om, at middagsmaden snart serveres.
I "den gule by" har Vilhelm Gross skitseret
stemningen i Nyboders gader, når klokken blev lidt
over fire:
"l løbet af Dagen har Nyboder næsten umærkeligt
skiftet Ansigt det er blevet tungere i
Trækkene,
for Klokken nærmer sig halv fem. Holmetid.
Klokken halvfem kommer Mændene fra Holmen. Nogle
l i d t før, nogle l idt efter, det afhænger af, hvor
paa Holmen de har deres Arbejde, men næsten alle
kommer hver Dag paa Minuttet . n e e r
Nielses Far
svinger om HjØrnet, s a a ved Albert, at det er paa

Tiden

for ham at

samle sine Sager sammen,

for saa

varer det kun et Øjeblik eller to før hans Far
kommer. Og naar Huldgast Petersens Kone ser Skibsminør Poulsen gaa forbi
ude p e e Gaden,
s aa
ved
hun, at hun kan godt sætte maden p e « Bordet, Petersen kommer lidt efter .
Drengene sidder i Grupper foran GadedØre eller
paa
Fliserne,
og
fra
Dørene
strømmer
linde
Maddufte ud imod dem.
"Der kommer din Far!" En Dreng rejser sig.
"Jeg kommer ned igen,"
raaber han,
idet han
stikker af.
Et Par Drenge kommer stejlende ned ad Krokodillegaåe, de er blevet forsinkede på Volden .
"Harald, din Far er kommet," r e eb e r en . Harald
svarer ikke, men farer ind ad en Gadedør. Men den
anden slaar sig ned blandt de andre og venter sammen med dem .
n e e r Klokken er et Kvarter
fem , er Gaderne
tomme, og alle c e åe åe r e lukkede. Dagen er forbi,
et nyt Tidsafsnit er rykket ind, nu er det Aften."
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LIVSFORMER OG

LIVSFORLØB

Gennem
skildringen af en række personers livsforløb, skal der i det følgende tegnes et billede
af livet i Nybdoer fra midten af forrige til midten af dette århundrede.
Indledningsvis modstilles 2 personer: den næsten
forældreløse Eduard Nikolaj Jensen og Gustav Petersen, yngste søn af en konstruktionstegner ved
Søetatens Konstruktionskammer, hvis status tillod
familien at leve i ret gode kår.
Hvor disse to skildringer bygger på en sammenfatning af udgivne erindringer og dagbøger, er de
følgende bygget på erindringer indsamlet af Orlogsmuseet i årene 1979-1981. Udvælgelsen af disse
er foretaget med henblik på at kunne exemplificere dagliglivet hos familier tilhørende marinens forskellige personelgrupper.

De første fire erindringer repræsenterer således
de "klassiske" personelgrupper: matroserne, artilleristerne, håndværkerne og søofficererne. I nogle
tilfælde er det underofficersfamilier, som skildres, i andre er det mandskabets familier. I udvælgelsen er der ligeledes taget hensyn til to andre befolkningskategorier i Nyboder: familierne
med slægtrelationer til "den faste stok" og "tilflytterne", som kom til Nybdoer "udefra", ofte i
forbindelse med aftjeningen af værnepligten. Det
havde været hensigten, at lade hver enkelt personelgruppe repræsenteres af såvel "tilflyttere"
som "den faste stok". Det viste sig imidlertid, at
"tilflytterne" i overvejende grad tilhørte det
"sejlende" personel: matroser og artillerister,
mens samtlige håndværkererindringer var indsamlet
fra personer, der stammede fra gamle Nyboder-slægter. Muligvis er dette en generel tendens: Da det
efter "stokken"s ophævelse i 1856 blev muligt selv
at vælge sin fremtidige løbebane inden for Søetaten, valgte de "gamle" slægter i stor udstrækning
håndværkeruddannelsen. Med den havde de også mulighed for at søge væk fra flåden og ud i erhvervslivet. Matrosernes og artilleristernes rækker udfyldtes da af værnepligtige. Et blik på nogle af slægtdiagrammerne synes at bekræfte denne
tendens.
Marineingeniørfamilien er medtaget som et eksempel på de "nye" personelgrupper som voksede
frem i
takt med ændret teknologi inden for
skibsbygning og -udrustning såvel som våbenbrug.
En beskrivelse af to enkers liv afslutter erindringsafsnittet.
Da erindringerne ikke tidligere har været publiceret, bringes der lange uddrag med fortællernes

egne formuleringer, således at læseren selv kan
bedømme, hvorvidt forfatterens tolkninger forekommer rimelige.
Der knytter sig en særlig kommentar til erindringerne. Med en undtagelse publiceres samtlige
bidrag med rigtige navne. Dette er sket efter et
udtrykkeligt ønske fra erindringsskriverne, der
alle fandt det rigtigt, at familien ikke blev gemt
bag et pseudonym. I det ene tilfælde, hvor et
pseudonym er anvendt, skyldes det, at forfatteren
ikke fik afklaret dette problem, inden vedkommendes bortgang.

Eduard Nikolaj
1826-1852.

Jensen,

erindringer

fra

drene

Eduard Nikolaj Jensens erindringer publiceredes i
1956 under titlen "Livet i Nyboder og ombord i
Flaadens Skibe". De omfatter en beskrivelse af
hans barndom og opvækst i Nyboder, hans skolegang
og læretid på Holmen samt beskrivelser fra togter
med orlogsskibe ti 1 Sydamerika, Dansk Vestindien
og Island. Deltagelsen i de sønderjyske krige omtales ligeledes. En del af erindringerne er tidligere anvendt i afsnittene om skolegang og uddannelse.
Igennem erindringerne tegnes et billede af en
barndom, hvor sultegrænsen var truende nær, og
hvor Eduards situation som barn i en opløst familie prægedes af nød og afsavn. Han er et "ægte"
Nyboderbarn, født i
Hjertensfrydsgade i
1822.
Eduards far var skibstømrer på Holmen. Han var
selv som forældreløs opvokset på Det kgl. Opfostringshus , hvorfra han efter konfirmationen blev
sat i lære på Holmen. Faderens opvækst er muligvis
en del af forklaringen på den manglende omsorg for
sønnen senerehen.
Eduards mor omtales kun sporadisk i erindringerne som "Brodersdatter af den mand i Husum, hvor
jeg nød min første og tidligeste Pleje." Det fremgår glimtvis i erindringerne, at moderen er i live, men Eduard har ingen kontakt med hende. Det
synes som om hun heller ikke har kontakt med
Eduards søskende: en storesøster og en storebror.
Vi hører kun, at hun bor hos sin fætter, en Per
Svendsen i Brønshøj, "det skete formodenlig efter
fælles Overenskomst fra min Faders Side."
Langt senere omtaler Eduard en halvbror, søn af
moderen og en anden mand. Formodentlig er forældrene efter nogle års ægteskab blevet enige om at
skilles, om ikke lovformeligt, så dog reelt; eller
muligvis har de aldrig været gift. Men hvorfor det
blev faderen og ikke moderen som tog sig af de
fælles børn, forekommer uforklareligt især med
henblik på Eduards vilkår under opvæksten i Nyboder.
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Det

er

bl.a .

flere

at

børnene

p.J dette

b i I l eåe ,

fortalt deres erindringer t .ll Orlogsmuseet.
Den
pige , nc . 4 fca h.jre i forreste række, er Ulla

s o m har
ltjsh.Jrede
Gerhardt.

Eduard blev sat i pleje de første år af sin levetid. Plejeforældrene, moderens onkel og tante, døde imidlertid, da han var fire år, og han kom da
til faderens hjem i Nyboder. Her måtte han i stor
udstrækning klare sig selv, og han var vel gået
til grunde, hvis ikke en genbo. en ældre enke,
havde taget sig af ham. Da enken døde, trådte andre naboer til og plejede ham. Som søn af en af
Holmens håndværkere blev han næsten automatisk
indskrevet i Gåsegades skole som "rugdreng" . Faderen døde, da Eduard var ca , 12 år gammel. Han
kom da i pleje hos en bolteslager i Nyboder. i
hvis hjem han blev boende til sin konfirmation og
antagelse som lærling på Holmen.
8 Holmens by - Nyboder og dens beboere

ved siden af hende stAr Grethe Poulsen,
7 tra højre ses Gerda Weigel og nc. 10

t .

Denckec,

som nc .

fra højre er Gerdas

storebror Christian.

"- :.,en heller ikke længer . Thi jeg havde det ikke
godt;
jeg havde meget at lære
Skolen t i l min
Konfirmation, og det vilde de ikke give mig Tid
til
at lære,
fordi
jeg
skulde
hente
Bark
om
Middagen 921, og om Eftermiddagen, naar jeg kom
fra Skole, maatte jeg hjælpe Manden, hans Navn var
Carl
Frederk
otto
Frank,
med
at skjære store
Stykker
Bøgetræ
igjennem
til
Hakkebræts-bunde,
Slibebrædder, Skjærebrædder og Saltkar; han lavede
disse Ting om Aftenen for siden at sælge dem t i l
de Handlende i Byen, som trængte t i l dem, - eller
ogsaa maatte jeg hjælpe Konen med at skrabe Piil
til
Kurvemager
Arbeide.
Hun
havde
nemlig
en
Søster, som var gift med en tydsk Kurvemager paa
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t en

f or

at

kunne

mine

T~ng ,

naar

Jeg

kom

i

Sko-

l en . "

Det var Nyboders højt besungne husflid, Eduard her
oplevede som slid og tvang. Der er imidlertid ingen tvivl om, at han blev tålt - og d erfor overlevede - bl.a. fordi han var en brugelig arbejdskraft i denne hjemmeproduktion .
Broderen Ferdinand, som omtales ovenfor, var noget ældre end Eduard. Også ~an var opvokset i Nyboder hos plejeforældre, der imidlertid efter
Eduards udsagn virkelig havde været som forældre
for ham. Hert il flyttede Eduard umiddelbart efter
sin konfirmation, hvor han nu kunne betale for sit
ophold med lærlingelønnen. Hos disse mennesker fik
han for første gang et egentlig hjem. Senere - da
broderen fik sin egen lejlighed i Nyboder - blev
hans hjem Eduards faste tilholdssted, indtil han
selv fik bolig i Nyboder. Eduard blev lærling ved
søartiller ikorpset og tilbragte følgelig mange år
af sin tjenestetid om bord. Hovedparten af erindringerne omhandler da også orlogstogter til udlan det og i de danske farvande. Om hans senere liv
som gift og familiefader fortæller erindringerne
ikke, da en tiltagende blindhed hindrede ham i at
fuldføre erindringerne.

ØHustl1den
hjem

J
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Nyboder".

Nyboder,

men

S1g meget SIden E.

Dette bJllede stammer f c a et nutIdigt

værksted

og

redskaber

ne t:

Jkke

ændret

N . Jensens dage.

østergade,
og
dertra
tik
hun
Arbejde,
men VI
skulde selv hente og bringe det, - og det var nat u r I Lq v i i s mig, som det gik ud over . - Besværede
Jeg mIg t or Manden o v e r , at J e g aldrig tik Tid til
at læse paa mine LektIer tra Skolen, svarede han:
"Aa, skIdt med din' Lektier. Du lærer sgu nok det,
du skal lære, hVIS du Ikke allerede har lært det l

ro cv e i en t "
Enden paa dette blev, at jeg maatte
ti l Hjælp tor at lære mine Lektier.
l a a n e Penge tIl at kjøbe Lys tor hos
re r i nen
Je g l aae otte vaagen t z I Kl
å

å

,

tage Natte n
Jeg maatte
mIn Broder
. l om Nat-

Eduards situation som et uønsket, overflødigt
barn, der kun overlevede gennem naboers indgriben,
kan forekomme ekstrem, men var ikke usædvanlig i
lBOO-årenes Danmark . Han overlevede takket være
sin opvækst i Nyboder, hvor han fra skolealderen
næsten automatisk slusedes igennem et uddannelsessystem frem til en varig ansættelse. Hans situation som plejebarn i forskellige familier kunne
let have givet ham samme skæbne som mange andre
børn i København på dette tidspunkt: en død på
grund af sult og vanrøgt i de første leveår. Nu
"opfangede" Nyboder ham imidlertid i sit "sikkerhedsnet" gennem en kombination af nabohjælp og den
automatiske rekrutter ing til tjensten på Holmen
gennem en uddannelse, der tillige forsynede ham
med føde og klæder.
Gustav
1858.

A.

Petersen

dagbø.ger

tor

Arene

1845-

Gustav Persersens dagbøger, som han førte fra sit
Il. til 24. år, tegner bi lledet af en opvækst
væsentlig forskellig fra den foregående skildring.
(Skall, 1973, s. 76-162). Gustav blev født i lB33
som yngste søn i en børnefolk på 5. Familien boede
i Haregade, i en " d o b b e l t " lejlighed. Faderen, Johan Dan iel Petersen, var assistent ved Søetatens
konstrukt ionskammer. Han beskæftigede sig hovedsa geligt med ornamenttegninger og udarbejdede teg-
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ninger til galleri,- spejl- og garnisonsforsir inger. Han underviste desuden på Kunstakademiet
og på flere københavnske skoler og havde endvidere
en del privatundervisning som tegne lærer. Johan
Daniel var selv opvokset i Nyboder som søn af en
bøssemager. Som tegner tilhørte han konstruktionspersonellet og titlen af assistent gav ham en rang
over håndværkere og håndværkerformænd. (E. Borg,
1974, 5. 152 og bilag 2).
Dagbøgerne efterlader da også indtrykket af et
livsmønster præget af sikre materielle kår. Dette
kan aflæses i familiens fritidsbeskæftigelser og i
børnenes opdragelse.
Her er mange optegnelser om familiesammenkomster, fritidsfornøjelser og selskabelighed. De årligt tilbagevendende familieskovture foregik i
lejet hestevogn til Frederiksdal eller Dyrehaven,
og en tur til Roskilde med det nye damptog blev
der også råd til.
Fødselsdage og familiefester fejredes med gaveg ivning, kager og punch:

mindre karrierebetonet uddannelse som typograf, et
valg som synes at have bekymret forældrene en del.
Gustavs opvækst adskiller sig på mange måder fra
de gængse forhold i Nyboder såvel i hans samtid
som i årtierne herefter.
Det er antagelig primært faderens position som
konstruktionstegner og kunstner, der satte familien i stand til at føre en husholdning med en levestandard over Nybodergennemsnittet. Også holdningsmæssigt adskiller Gustav sig fra andre Nyboderbørn, især gennem den ret afslappede holdning
til pligterne, skolegang og lektielæsning. Gustavs
erindringer tjener til at gøre ps bevidste om de
variationer i livsformen Nyboder kunne - og kan rumme inden for sine grænser. Og vilkårerne for
disse variationer synes primært f ...rankrede i den
enkelte familiefaders placering i tjenestens hierarki.

"Onsdagen den l2te Feb . var det min Fødselsdag og
jeg tik mange smukke Presenter, nemlig : at Fader,
en Bog med Eventyr i, at Moder, et Lotterispil, at
Christian, et Atlas, at Carl , en liden Bog, "Jacob
Lilletingers Reise og Eventyr" , at Julius , en Ur tepotte med en Vox Tulipan i ,
at Vilhelm,
en
Krandsekage, at Adeline, en Æske , en Tegnebog, og
en Kjæde at Sølvtråde, og at Emma, et smukt Skriv e t e i . Om Formiddagen var Emma og Eduard her og
drak Chokolade, og om attenen var Adeline her og
spJste Kage og drak Punch."

Udsalget

De mange bøger Gustav får til s in 12 års fødselsdag plaserer familien i et kulturelt miljø, hvor
læsning og besiddelse af bøger forekommer som en
sel vfølge. Herved adskiller familien sig fra hovedparten af de øvrige Nyboderfamilier, hvor bøger
var en sjældenhed. 93).
Gustavs konf irmation blev fejret med mange gæster og gaver. "Vi tik om attenen Kalve steg og en
Krandsekurv og en Mandeltærte og Punch . Vi dansede
også ."

Børnene havde ingen pligter i hjemmet. I stedet
blev der lagt vægt på at give dem gode opvækst- og
uddannelsesmuligheder. Moderens arbejde i hjemmet
synes især at have koncentreret sig om husholdningsarbejde og børneopdragelse, idet hun ikke
havde lønnet arbejde ved siden af.
Som yngste søn synes Gustav at have fået ret
frie tøjler. Han var ikke alt for nøjeregnende med
skolegang og lektielæsning, noget moderen er fuldt
ud klar over, men ser igennem fingre med. Hvor de
ældre brødre blev sporet ind på uddannelser, der
senere
førte
til
betydningsfulde
stillinger
indenfor eller udenfor Søetaten, valgte Gustav en
B'

Skibbyggeren. Charles Sørensens er indr inger .

"Da jeg var 12 år (1893) skete der en stor torandring tor os, t e t: og mor tik udsalg i Krokodillegade 10, de tik en bev illing dertil , som skulle
tornyes hvert J . år, og kunne søges 4 gange , v i
boede der i 12 år . Det var en god hjælp t il den
lille løn, men det var også et stort arbejde, åben
t r e 6 morgen til 9 atten, og om søndag tra 61/2
til 9 tormiddag.
r gamle dage hed det værtshuset , tor da var der
udskænkning at spiritus, det var når Holmens Folk
skulle på arbejde, skulle de ind og have en lille
opstrammer til 6 øre, men det var hørt op, længe
tørend vi t ik det, nu stod der på skoddet "SØrensens Udsalg".
Der tik vi dobbelt stuelejlighed , så vi tik et
kammer mere til privat brug, men det hjalp også
godt, så lavede t e r værelse på lottet , hvor v i J
drenge sov; der var koldt om vinteren lige mod
nord, til gengæld var der meget varmt om sommeren ,
kun et l ille tagvindue til lutt, men vi var meget
glade tor at tå vort eget værelse .
Far, mor og pigerne sov i Kammeret bag butikken ,
så havde v i en 2 tags stue, og et kammer til dagligt ophold - "tlot" _
Den to tags stue til gaden var butikken , og det
var utroligt, hvad den kunne rumme, vi handlede
med brød, mælk og tløde, som moder selv kogte, og
blev stykket ud i portioner tor J eller 5 øre og
godt med skind, det var noget, der blev sat stor
pris på den gang, så havde vi smør, øl, katte,
the, - sand , brænde, petroleum, alle torskellige
sorter hvidt- og skibsøl . Dobbel t og bajersk øl ,
sukker, mel , gryn, sennep, soja, eddike, nåle,
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slutningen af forrige drhundrede var der Jkke opsat staklt

mellem

de

enkelte

dette i deres leg.

tråd

m .m .

g.lrdhtiJver .

Drengene

forstod

nAr de f .eks . var pA flugt

sandhed

en

blandet

ac

udnytte

for en voksen .

forretning,

og

det var altsammen i en 1/2 Nyboderstue, den anden
halvdel var t i l kunder. Sandkassen havde dejlig siddeplads t i l 2, og det
var børnenes yndlingsplads, på pillen var der en
montre med sukkergodt og chokolade , som de skulle
tage op og nyde synet af; når folk skulle have for
2 øre sand, måtte de ekspedere sig selv, de måtte
rejse sig og tage et mål sand.
Ude i gården, det var vort opholdssted, med dejlig sol lige mod syd, der var et stort skur, som
ikke

pyntede,

men

var

til

stor

nytte,

vi

havde

Det

var

t .ttlu .

K r ok odll1eg.d~ .
~ ods ..

vort

t

p

.nde

~t

brændsel

rnuJ:hgt
r ve e s

tit

c ve e

smutte
gArden

Jnd

og

ud

g.nnrm
af

en

en opgiJnq .L
opgang J den

Delt Jngade.

og

brænde

til

at

forhandle

l

bu-

tikken; så på de to plankeværker var der vildvin,
og en s t r z mø e I
jord, der var beplantet med blomster,
der
var et lavt rækværk
om,
som det
var
dejligt at gå på line på . Fra skoven havde Vl en
1l11e ahorn, som voksede meget hurtigt, på 10 år
var det tl1 tagrenden, det var et dejligt sted at
sidde under det; op ad huset havde Vl majs og solslkker, som blev så høje helt op ti i I lste sal, de
flk flotte blomster og mange store kolber.
Fra tld1lg f orår t z J sen efterår opholdt vi os
a11etlder ude
gården, o g når der k om nogen t i l
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"Ude

l

g ,Jrden .

det

va r

v or t

opho lds sted" ,

r e mi t

i

en Sør ensen er s em l e t: i g Arden e n dag i .Ir 1 904 . Den ung e mand med pi b en

er Ch e r l e s ,

o s, var de t allet ider l .ig e ud i
gå rden , det v ar
der d e t foreg ik, og der kom mange ; v i var selv 5
ung e , og det t rak andre unge t i l , så de r var l iv
og glade dage, og kaffen v ar altid parat, bønner
og b rød h avde V i l bu t ikken, og d er var altid n ogen hjemme t i l kl . va r 9 .. .
Uden for uds alget var der I s v he le dagen , der
kom 2 fin brødsba ger e, så tre rugbrød sbagere hver
dag ,
et
par gange om ugen kom bræn demanden fra

Hillerød ,
o g fr a Rødovre k om Olsen med mælk og
fløde, h ve r dag i alle 12 år, så vi blev lige s o m
lidt
fa milie, V i h a v d e en beholder med en øse
på, t i l 2 5 potter mælk , den blev fgldt hver dag,

og hvad der i k k e blev s ol g t ,
tog han t i lbage , det var t i l

eller v i s e l v b r u g t e ,
grisene ."

Fa mi l i e n

Det er but iksbestyrerens næstældste søn Charles
som citeres i det foregående. I 1970-erne nedskrev
han sine erindringer om "Barndomsminder fra Nyboder", tilegnet børn og børnebørn. De blev ikke
skrevet med tanke på publ icering.
Den følgende skildring af familien Sørensens
hverdag i årene ca. 1884-1903 bygger på disse
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Skibbygger Axel havde gennem årene avanceret
gennem håndværkerdivisionens forskellige klasser
og grader og i takt hermed fået bedre bol igkår .
Charles første erindring gælder således lejlig heden i Hjertensfrydsgade hvor forældrene boede
med 4 børn, ganske vist i en l. sals lejlighed til
gården, uden gennemgangskøkken . I husets tre øv rige lejligheder boede en familie med 5 børn i l.
sals lejligheden til gaden, og i stueetagen boede
et ægtepar med deres 2 voksne sønner i lejligheden
til gården, mens ægteparrets datter boede med sin
mand og 2 børn i lejligheden til gaden.94l.
Axel havde haft håb om at avancere til formand
med underofficersrang. I stedet tildeltes han udsalget i Krokodillegade - "som et plaster på skuffelsen· mener hans søn.

SkJbbyqg~r

Axel Sørensen med (am Jlle o .

Ar 189 5 .

erindringer suppleret med oplysninger fra Charles'
søn og søstersbørn.
Charles' far Axel var skibbygger. Han var født i
1850 som s ø n af smed på Holmen Jens Sørensen, f.
1812 og Hedvig Olsen f. 1814. De fik ialt 10 børn,
hvoraf kun de 5 omtales i erndringerne: 3 døtre og
2 sønner . Begge sønnerne fik en uddannelse på Holmen, den ene, Axel som håndværker og skibbygger,
den anden, Theodor som maskinist. De to brødre,
Axel og Theodor, giftede sig begge med Nybo' rpiger, 2 søstre: Fanny og Doris, døtre af en kleinsmed på Holmen . Denne var i øvrigt selv søn af en
kvartermand og så l edes l ige så ve l forankret i
"den faste stok" som svigersønnerne. Den gamle
smed, Jens, og kleinsmeden Ludvig var i øvrigt na boer i Nyboder, idet de begge en årrække boede i
Krokoaillegade 19.
Det er således et "ægte" Nybodermi l jø Charles
skildrer i sine erindringer, hvor slægtninge og
venner alle næsten uden undtagelse arbejder og lever inden for flådens rammer . (jfr. oversigten over slægten fig. 22 l.

Familien bestod af forældrene Axel og Fanny samt
af børnene Age, f. 1879, Charles f. 1881, Oda f.
1883 og Ludvika f. 1888. En datter f. 1886 døde
som spæd. I 1883 blev nevøen Knud, søn af Axels
bror Theodor og Fannys søster Doris - optaget i
hjemmet som plejebarn . Faderen var død og moderen
netop indlagt på sanatorium med tuberkulose, hvor
hun døde kort tid efter.
Udover faderens løn fra Holmen havde fami lien
tidligere haft en lille indtægt fra moderens hjemmearbejde som syerske. Børnene havde da hjulpet
hende med at bringe det færdige syarbejde ud til
firmaet, som lå i Vendersgade; og de havde desuden
haft til opgave "at pille trevler op", når moderen
ca. kl. halv fem hver eftermiddag stillede symaskinen væk , " . . . så der var i orden, når f ar kom
hjem fra Holmen."
Ved overtagelsen af udsalget kom arbejdet her imidlertid primært til at påhvile moderen ligesom
børnene måtte hjælpe til. Charles indgående skildring af butikslokale og varesortiment vidner da
også om et vist kendskab til butikshandlen.
Desuden kunne drengene have forskellige små jobs.
- Storebroderen Age hjalp f.eks. med at bære årer
og andet tilbehør ud til kaproerne ved Langelinie,
- en "tjans" han havde fået gennem familiens nabo
i Hjertensfrydsgade, som i fritiden havde reparationsarbejde for roklubben ved Langelinie.
Selv fik Charles en plads som bybud, da han var
Il år. Drengenes arbejde blev imidlertid ikke
betragtet som et nødvendigt bidrag til familieøkonomien. Pengene blev af faderen indsat på en
bankbog til børnene til senere brug. - "så havde
jeg alletider en skilling, hvis jeg senere hen
ville lære et eller andet." Arsagen til, at Charles fik plads som bybud, var ifølge hans eget udsagn heller ikke økonomisk, men snarere opdrage 1sesmæssigt betinget: "Da ' j e g var Il år var jeg ikke nem at styre, og f ik derfor en byplads .... •
Faderens håndværkeruddannelse satte ham i stand
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Arbejdsstyrken ved sklbbygge r iet ca.

1905.

til at indrette hjemmet forholdsvis billigt.
børnenes køjesenge byggede han selv. og legetøj
blev der også råd til. Hver søndag arbejdede han
på loftet. hvor han - i lighed med utallige andre
Nybodermænd - havde indrettet et værksted:
·så lavede han en legevogn t i l o s drenge, den var
marineblå med hvide streger, den var vi vel nok
glade for; t i l pigerne en dukkevogn, som var 1 ige
så tlot, det drillede l i d t med kale chen . Moder
måtte hjælpe med at s~ den,og med fælles hjælp
blev det et flot resultat. Far lavede også et skib
t i l mlg ; Åge havde fået et, som onkel Theodor havde lavet, det var flottere end mIt, og havde dæk
og kah~t, men de sejlede godt begge
to,
og vi
havde meget glæde af dem;·

Også gravkorset til lillesøsterens grav blev lavet her på loftet:
.. . somme
tider hjalp
jeg
far på
loftet med at
hol de, og se, h vad han 1 avede, han lavede et kors
af jern, og huggede bogstaver ud af metal, t i l min
søsters grav, hun døde da hun var 1 å r gammel .·

Erindringerne tegner et billede af en familie. som
ikke var velhavende. men hvor nød og afsavn var et
ukendt begreb. Indadtil prægedes familielivet af
de stærke følelsesmæssige bånd som eksisterede
mellem forældre og børn og mellem børnene indbyrdes. Relationerne til forældrenes slægt. til
bedsteforældre. fastre. mostre. farbrødre. onkler
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og deres børn var ligeledes af stor betydning for
familien.
Dette illustreres ved Charles skildringer af såvel hverdags- som omgangs- og fritidslivet i familien, ski ldr inger, der ti 11 ige underbygger indtrykket af en relativt velbjerget familie.
S l æg t s a mme n h o l d .

Ju leugen, med de mange fridage i et arbe jdsår,
hvor ferie endnu var et ukendt begreb, prægedes af
en række fester og sammenkomster sammen med slægtninge og venner:
"Fac o g mo t: havde b r q I l u p s d e q d. 14/12 , sJ havde
v i f Jet cøde vintecgacdinec o p , det vac noget som
hyggede, sJ skulle dec lave s j u l e s t a d s , noget v,
allet,dec glædede os til . - Føcst med fac , og købe
glanspap,c, silke og guldpap,c, og et ack k e r t on ,
den føcste aften skac fac kacton til, sd syede vi
med mo t: i spidsen, det v a r noget hJcdt at stikke
i, føcst en kant om bunden, og sJ hanken pJ, det
vac godt, vi havde modec med, ellecs vac vi aldcig
blevet fæcdige, dec skulle laves 20 kucve; ndc de
vac fæcdigsyet, blev hanken bev'klet med en stc,mmel guldpapic, det pyntede stcaks. sJ skulle dec fcynses silkepapic 2 stk. til hvec
kucv, det vac 40 stk ., sJ vac dec gang i saksen;
nJc vi blev fæcdige med det klistcede fac dem pJ,
sd et bredt guldbdnd om, og 2 lange s l e j t e t: af
silkepapir, endelig var de fæcdige og meget flotte . så lavede far skibe af karton til drengene og
pacasollec til pigecne, vi lavede også cosec af
silkepapic, og guirlandec af glanspapir alt hjemmelavet,

men

s~kken

glæde,

at man

havde

været

med

Ul det .
sJ skulle kurvene fyldes, der blev købt l pund
konfekt det vac J stk. til b v e t: , focuden r e s r ne r ,
mandlec og n e åe r , så var de parate og stod oven
pd sekretairen til de skulle hænges på, så skulle
dec sættes nJle i lys, vi havde ,ngen holdere , men
sJ var vi også klac til at holde Jul . Moc havde ekstca tcavlt , hun skulle lave mad til
juleaften, og vi vac mange , som skulle t o r s q ne s ,
sJ vac dec ild pJ komfuret
til at stege stegen,
dec var et låg til at lægge glødec i, for at få 0v e t v e r me , det vac s n t.e t e s s e n t: at se pJ, og l,geledes ndc fac lavede cødvinspunch , og den blev
bcændt af, det var et flot syn nJr flammecne dansede pJ den.
Juleaften om morgenen stod tcæet pyntet, nJr vi
vJgnede, det vac en lang dag at komme igennem, men
e n e I s q kom de fcemmede, og far t t:e kirken, og vi
kunne begynde at s p i s e , vi var 10 voksne og llge
sJ mange bøcn, de voksne sp iste i stuen og vi bøcn
i kammeret . å

å

Når v , var fæcd,ge med at spise, skulle dec vaskes o p , plad sen vac JO l'lle, men endel,g tcak fac
tcæet fcem og tænd te det, de voksne sad i et hjØc ne af stuen, medens vi dansede om træet, og sang
de glade julesange, v, v a r mange t,l at synge, og
det f y l d t e godt i de smJ hyggel,ge stuec . sJ blev vi fæcdige med at sy nge , og dec skulle
gættes om hvem skal "ha " det , vi havde det focnøJeligt t,l klo v a r c a , IO , sJ vac det r e r t: at f J
cyddet t,l s'de, og k omme, seng. l . juledag v a r vi alletidec hos onkel Fc ode

(gift med faderens søster Dagmar. De boede i
Krusemyntegade), hvoc vi lavede et vældigt halløj.
Der var vi sammen med onkel Otto (vognmand, g.m.
faderens ældste søster Marie) og onkel Alfced
(Frodes bror, ansat ved teatret) som kun havde fc,
de 2 aftenec i sæs onen fra theatcet og glædede sig
allet,dec til den aften hos sin brodec; han og
onkel Otto ovecg'k h,nanden
med pudsigheder, nJc
de f,k de lange p i b e r tændt , og koctene i n ån en ,
og en toddy, så vac de vel nok, deces es . Vi unge, vi var mange, underholdt os og de ældce
med sang og mu s i k , nJr vi havde Emil og Chacles,
som elskede mu s i k , kunne det ,kke vace andet end
det blev s p s I Le t: og sunget, og det gik hele aftenen med, t,l stor glæde for os alle, en dejlig og
hyggel 'g aften, s om vi alle havde glædet os til.
å

95) .
2. juledag o g nytJrsdag var vi pJ skift hos den
øvcige fam,lie, nytåcsaften vac forbeholdt bedsteforældrene Hagemann, det vac deres bryllupsdag, og
sJ var vi samlet dec. -"

Lige så traditionsbundet som julefestlighederne
forløb de årlige skovture, som også samlede hele
slægten, I erindringerne skelnes mellem pinseskovturen, den "store" familieskovtur og så de andre
ture til skoven med familien i løbet af sommeren.
Om pinseturen og den "store" fami lieskovtur fortælles det:
"Om somme cen vac vi ofte i skoven, til pinse hele
fam,lien, hvilket vil sige, dem fra Hacegade (on kel Theodor, tante Doris) t t:« Kcusemyntegade ( on kel Frode, tante Dagmac) Haremst ( onkel t.s u r i t z ,
mostec co n s ti e t i n e I og alle os t r e n j e r t e n s t r q s »
gade. Bedstefar og bedstemac køcte med dampspocvognen; hele kacavanen stactede fca Nyb odec kl . 10
med 2 legevogne, hvor v, skiftedes til at få en
t u t , og til madkurvene, sd gik vejen lettece . r u cen gik ad Stcandve jen til Charlottenlund . Det var jordvej det meste af vejen, dec blev nok
vandet, men det f ocslog ikke cet meget; fca V,benshus til Chaclottenlund var l J beholdere med
vand, Salli stod på hØ je st olpec . Vandvognene køcte
undec dem og blev fyldt, nåc vi nJede skoven, det
v a r vandp ost 13, v a r voct fodtøj gcdt af støv; v,
å
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En

Juleaften

havde skobørste

Nyboder .

Her

med,

måtte

så

er

vi

det

på

hos

smed

omgang

ved

børste

sko at . så gik turen gennem skoven t i l Lauritzen , det
nuværende "Ved Stalden" hvor vi skulle have trokost, den smagte vel nok godt etter den marchtur .
Hoder tik vel nok travlt med at smøre mad t i l alle
os, hun t i ): tørst noget etter at have todret tar
og os børn at. Efter frokost fik vi os en maskIne vand, og så
blev der lavet kaffe t i l o s alle nogle og tyve. Da
vi var færdige tog vi hen på sletten, hvor vi legede t i l hen på eftermIddagen. så spiste vi resten

af maden ,

og ved

6-7 tiden startede vi hjemturen,

Orlogsværftet,

ved

seng,

Har tJn S J mo n s e n .

8 -tiden

hvor

vi

hvor he le

slægten er samlet .

var vi
hjemme igen .
og omgående
i
sov med de t samme e f ter en de j lig

dag . En anden årlig begivenhed var når vi skulle på
den store familie skovtur med onkel Otto; han var
vognmand, og skaffede køretøjer, en ret l i l l e med
1 hest, og en 2 spænder, som han selv kørte; den
ene hest vidste,
at den skulle følge efter den
store vogn; den 1 i11e vogn kørte min fætter Theodor (søn af onkel Otto) eller far. Vi var de samme, som hos onkel Frode t i l jul ,
det var alletider omkring midten af august, onkel
Frode havde fødselsdag d . 12/8 og onkel otto d.
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·Vl

unge,

nyforlovede

vi

VdC

mange,

skJbbljggpc

underholdt
Anton

os .. , -

Denckec

som

Her er det
sammen med

de n
Sln

19/8; forinden vi startede var vi i Krokodillegade
(l udsalget) og hente l kasse øl og sodavand, dem
havde vi til billlg pris. sJ gik det ad LyngbyveJ enten til Lottenborg eller Søllerød
Skovløberhus , hvor vi ved et langt
bord splste frokost ; nJr det var overstJet, var Vl
ovre at se til hestene, og sJ gJ tur enten i
Slot sparken eller ved SØllerød Sø. sJ glk v r tilbage, og fik en maskine vand, o g
lavede kaffe tll os alle 20 , efter kaffen kørte Vl
tll Skodsborg eller Klampenborg, hvor v i nede ved
sØen l krohaven splste tll aften, det var vel nok

Harie e r pA bes~9 hos ven og kolleqd Ej nd C Ot t o.
er t rs ca . 1905.

foto9ra(1~t

en skovtur, vi sang sJ det klang, om t o c ms
eqen
"Rullende hen ad de støvede veje", og om aftenen
langs Øresund kom man i stemn ing og sang " De J l i g e
Øresund natdunkle blJ" og vi blev ved til vi nJede
Trlanglen . HJemturen q i ): hurtlgt, hestene vidste at de
skulle hjem, de var vanskelige at holde. Kl. var
som regel b e n e
Il førend vi var hjemme, sJ det
var lkke sJ underligt, at de længtes efter stalden, Vl trængte o g s J tll at komme i seng, efter en
lang og d e Jl ig d d g, n æste dag var vi hæse af at
å

å

s y n ge.

-"

å
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De

.l c l .i g t:

_ed h e l e

tilbageven dend~

s l!: o v t UI' t"

". r

.t

f. st

i nds l . g

1

{rllIdl1.elJve L

H. r e r

v~ckf.rt1 r

L.

J oh .. n seon driJqet

Li l

s ko vs

familie n .

Julefestligheder og skovture var årlige, tilbagevendende højdepunkter i familiens samvær med den
øvrige slægt. men også i hverdagens rutine var
samvær med slægten et fast indslag i dagens rytme.
I sommertiden samledes man således hver aften efter lukketid (kl. 9) hos Charles og hans forældre
i Krokodillegade. for herfra at drage afsted på
den traditionelle aftentur ~ samlet flok til Langelinie. Det var især onkel Frode, tante Dagmar og
deres børn som deltog. Det andet "par" i familien,
som Charles'forældre havde nære forbindelser til,
var farbror Theodor og moster Doris. Imellem dem
og Charles'familie var der "dobbelt" slægtskab.
Onkel Theodor - bror til Charles' far - døde i en
ung alder og kun få år efter døde hustruen, moster

Doris, af tuberkulose. Børnene i dette ægteskab
kom derfor i pleje hos den øvrige familie: den
yngste søn b l ev som omtalt plejebarn i Charles'
familie, den næst yngste søn blev optaget i hjemmet
hos faderens søster Dagmar og "onkel Frode". De to
ældste søstre kom i pleje hos mosteren Constantina, søster til Doris og Fanny Hagernann. Hun var
gift med en tapetsermester og boede på Østerbro .
Denne del af familien synes ikke at have været
lige så nært knyttet til Charles' forældre som de
øvrige slægtninge, men da Charles skulle have læreplads blev det hos tapetsermesteren.
Famil iesammenho Idet har der for haft betydning
ikke kun ved fester og skovture, men også i krisesituationer. Relationerne til slægtninge fungerede
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i denne familie som et "sikkerhedsnet", der kunne
mobiliseres ved behov. Gensidig hjælp var en selvfølge. Grænsen mellem den " e g ne " familie og de
nærmest beslægtede var ikke skarpt optrukket . De
regelmæssigt tilbagevendende fester og skovture
kunne yderligere underbygge slægtsammenholdet.
Betød det veludbyggede netværk af slægtrelationer
nu, at Charles' familie ikke havde behov for kontakter til naboer og arbejdskammerater? De "dobbelte" ægteskabsrelationer mellem familierne Hagemann og Sørensen var oprindeligt et resultat af et
arbejds- og nabofællesskab mellem de to smede Jens
Sørensen og Ludvig Hagernann . Og traditionen for
nære venskabsrelationer til arbejdsfæller og naboer fortsatte i den næste generation . Til familiens
nærmeste venner hørte således nabofamilien Larsen
og familien Gøtterup. Sidstnævnte bestyrede igen nem mange år udsa 1get i El sdyrsgade. Både naboen
Carl Larsen og Gøtterup var skibbyggere som Charles' far : De arbejde sammen på Nye Skibsbyggeri på
Orlogsværftet. Carl Larsen og Axel Sørensen var
desuden logebrødre i den samme frimurerorden . Carl
Larsen og hans hustru var ikke alene nære venner
til Axel og Fanny, - de blev tillige svigerforældre til 2 af deres børn: den ældste søn Age og
den yngste datter Ludvika blev gift med to af børnene i nabofamilien.
Slægten var integreret i familielivet, og på samme
måde var børnene integreret i de voksnes
tilværelse, såvel når det gjaldt arbejdet i butikken
som i fritiden.
"Det

var

fars

glæde ,

at

vi

kunne

følges

ad",

fortæller Charles om de traditionelle søndagsture
til Langelinie eller Ørstedsparken, " h v o r far pA
legepladsen spillede bold med os " . Skildringen bærer i det hele taget præg af et intensivt familieliv, hvor børnenes ve og vel stod i centrum for
forældrenes interesse. Den sparsomme fritid helligedes helt og holdent samværet med børnene. Selv
når faderen arbejdede i værkstedet og moderen ved
symaskinen var det tit børnene det gjaldt.
"NAr vi havde fødselsdag skulle der flndes pA gaver, som ikke var for kostbare ; jeg kan huske en
fødselsdag, hvor far havde lavet geværer t i l o s ,
de kunne ikke skyde, men v a r gode at marchere med,
og havde ogsA lavet sabler, meget flotte . Mor syede garderhuer t i l o s , så vi var mili t.æ r t: udsty-

ret. "

Onklerne - især onkel Frode og onkel Theodor - lavede l igeledes legetøj til børnene, og til billedet af det slægtintererede netværk hører også oplysningen, at børnene
som lærer i søndagsskolen
havde netop onkel Frode .

Eksempel pd en julegave lavet at en a f Holmens hdndværkece.
I
dette
tilfælde
dukkemøbler
lavet
af
modelcJggec
F.
B)øcneb oe til et barnebarn . Møblerne fJndes pJ Or lo g s mu. e e t .

Børnenes opvækst.

Det forekommer logisk at konfirmationen i denne
familie blev en betydningsfuld fest, ikke blot i
børnenes, men i hele slægtens liv. Charles har med
en næsten fotografisk nøjagtighed i sine erindringer genkaldt sig ikke blot sin egen, men også
sine søskendes konfirmation. Det var fester, som
samlede hele slægten,
hvor man ikke sparede på
traktementet.
"Et halvt Ar efter Vl havde fAet udsalg skulle min
bror Age k onfirmeres; han var den første i den generati on, s om dette overglk, og vi glædede os væld i q t: dertil . Far og mor lavede i de smA stuer en
dejlig fest, de kunne l ide at samle slægt og ven ner og sparede ikke for at gøre det sA festl igt og
hyggeligt som mul igt, det var deres glæde .
Det var store forberedelser, at skaffe plads l
de smA forhold, vi var 28 til bords, og dækket op
l stue og i kammeret, vi havde en kogekone , som
var en af familiens bekendte fra deres unge dage,
hun hed Vilhelmine Petersen dg var en meget selvstænd ig dame . Vi fik fiskerand, og dertil havde vi
en stor gedde, det var første gang, jeg havde set
sådan en l vor husholdning, og sA fik vi dyreryg,
og ost skAret i terninger og smør l kugler, for skellige slags kiks og 3 slags VIn, det havde Jeg
aldrig set før, men det mA have smagt godt, for
det SId ste af festen kan jeg i k k e huske, jeg blev
sA søvning, og bad far om Jeg mAtte gA op i seng,
og da jeg SOV på loftet og lkke generede nogen,
fik Jeg lov dertIl og det var deJligt ."
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I skildringen af Charles konfirmation får vi en
beskrivelse af hele dagens forløb, lige fra morgenstunden, hvor vinduesskodderne hægtes af og
lægges over rendestenen , til dansen om aftenen:
'Jeg havde en dejlig konfirmation, det skulle far
og mor nok sørge for; begyndelsen pJ dagen var at
løfte et skod af, og bruge t i l at lægge over renden, ganske almindeligt i Nyboder . Kl. 9 1/1
kom
kareten og hentede os t i l kirken, den hentede os
igen fra kirken og kostede kun 6 kr. for begge ture, med 1 spænder og kusk med høj hat . Jeg blev
konfirmeret sammen med Pastor Hohlenbergs næstældste sØn , Age var l 1/2 Jr forinden konfirmeret med
den ældste søn , og min søster Oda blev konfirmeret
sammen med den ældste datter. Fa r og mor og præsten blev viet samtidig,
de kendte hinanden fra
Brodersamfundet og ved en b e r n e d Lt» sagde han t i l
far : 'NJ Sørensen, vi
følges nok godt ad" .
Da vi kom t i l kirke, Var frokostbordet dækket ,
og jeg havde god appetit, men ikke megen tid , jeg
skulle jo se pJ gaver, men jeg havde jo en lang
eftermiddag for mig, inden de fremmede kom, sJ jeg
gik en tur ned i
nr .
6 og se pJ Charles gaver
(vennen
Charles,
søn
af
en
bror
ti l
'onkel
Frode'); der var jo det at tante Dagmar og onkel
Frode skulle med t i l begge fester, men sJ kom de
hos os t i l spisning og fortsatte i nr. 6 hos onkel
Frodes broder.
Hos os var vi 30 t i l bords, med oldemor i spidsen, og da vi først var bænket, gik det helt godt,
vi fik kogt laks og andesteg og dessert , fin , fin .
J slags vin, der var 3 sange , sJ der var alt for
at f J en god fest,
det gik mig omtrent som ved
Ages konfirmation,
da
vi
havde
spist
blev
Jeg
søvnig men denne gang mJtte jeg holde mig vJgen .
Ude i
gJrden, som var overdækket med presenning,
det regnede lidt, og i Vildandegade der var asfalteret, der gik vi unge over og dansede lanciers,
der manglede jo musik, men vi sang dertil ."

Dagen efter konfirmationen gik med at aflægge besøg hos slægtninge og takke for gaver.
Søstrenes konfirmation foregik efter nogenlunde
samme mønster. Den yngste søster blev konfirmeret
samtidig med fætteren Emil, plejebarn hos faster
Dagmar og onkel Frode. "Da gæsterne for en stor
del var de samme, blev de enige om at holde det
sammen i Harmoniens selskabslokaler ved Nørrevold,
det var en fest, som huskedes og blev talt om
flere Jr.'

Heller ikke børnenes skolegang og uddannelse
blev der sparet på. De gik alle - piger som drenge
i Sølvgades betalingsskole:

om

'Jeg gik i s k o L e
mJneden . Vi va r

se vl ce e ,

i

å

3

fra

05,

det kostede l kr .
som gik der pJ en

Charles Sørensen som kontJrm. n d .

gang, det var mange penge for et l i l l e budget, men
far
og
mor
syntes
ikke
om ,
vi
skulle
gJ
i
friskole; de ville gøre det sJ godt for os , som de

kunne . "

Såvel Charles som storebroderen Age havde drømt om
en uddannelse som underofficer i orlogsflåden, men
begge fik en læreplads i det civile liv. Age nåede
dog til at aflægge prøve på Frederiksberg slot,
men blev rådet til at vente et år. Han kom så i
stedet i lære, først som cykelsmed, senere sqm urtekræmmer. "Han egnede sig godt dertil med et udmærket snakketøj' , skriver broderen. Efter 4 års
læretid blev han udlært kommis og fik snart den
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for u tui e r o t Ls c e t e r ,
og l lære på Holmen

men det blev lkke t i l noget,
syntes far lkke om, så skulle
Jeg i
lære som s t e n t r q k k e t , fars fætter . . . havde
et trykkeri, me n da han så mig, sagde han, at jeg
var alt for l i l l e , så var jeg to steder om at kom-

me

l

lære

som

tapetserer ,

men

uden

resultat ;

så

var det jeg kom på Østerbro hos Haremst (moderens
svoger) og som jeg senere hen kan se, var det det
r s q t s q e jeg kom t l l ."

Under læretiden gik Charles på tegneskole i vinterhalvåret og om søndagen fik han undervisning i
de Masmanske søndagsskoler 3 timer om formiddagen:
"på tegneskolen begyndte jeg d . 1/10
1/4 . Det
var hver aften fra
8 1/4
10;
e n aften i det
halve år havde vi f r i , og det var Fastelavns Mandag ; man skulle jo skynde s i q hjemme fra arbejde
t. i L i q s t: 7 1/4, vaske sig og omklædes, spise t i l
mlddag , og være i Ahlefeldtsgade senest kl. 8 1/4,
så blev porten lukket, s idde og tegne t l l kl. 10 .
Dg så kunne man være hjemme i Nyboder kl. 10 1/2
og l
seng kl. 11, så op næste morgen kl . 6 1/4,
det var ikke så underl igt, at der var nogle, som
faldt
søvn under t.e q n i n q e n , når læreren så det
blødte han svampen, og dryppede ham på halsen t i l
han vågnede, det så sj ovt ud og var alletider en
l l l l e oplevelse.
s å havde man søndag~n, men der
q i ): Jeg i Masmandske Søndags Skoler
3 timer om
s ommeren fra
6-9, så der var ikke noget med at
sove længe søndag morgen, men om sommeren er det
deJllgt at komme tldligt op, o g så havde man hele
søndagen f r l fra kl . 9 . Dm vinteren var vi i skole
fra 1-4 ,
så ugen var godt besat,
men føl t
det
besværligt har jeg aldrlg, der blevalletider l l d t
tld t i l overs t i l at lave sjov i
å

Charles S~rensen er blevet svend og har an lagt
hAndvæckers atr ibutter : hat og stok .

"svim len de
t l d " . Men

l øn

af

35 kr .

pr .

md .•

en god

den

løn

udlærte

l

d en

forældrene var i k ke indsti Ilede på, at
Age skulle forblive kommis, hvorfor faderen købte
en butik til sønnen tæt på Nyboder . Her hjalp
Charles til med at e k s pe d e r e .
Også Charles nærede ønsker om en løbebane inden
for flåden, men faderen modsatte sig dette ønske:
" De n sldste tid førend j e g blev k onflrme ret var
p å t ale, hvad Jeg skulle være; mi n l ys t var JO,
s om a l le N ybod e rd r e n g e , a t komme ud a t sejle me d
B rlgge n Ørn en,
de t
var marlnens
u d en ne l s e s s s i b
å

Faderens indblanding i Charles - og muligvis også
i Ages - fremtidsplaner synes at være det eneste
tilfælde, hvor faderen direkte modsatte sig børnenes ønsker. Charles erindringer efterlader indtrykket af en ret fri opdragelse uden mange forbud. Især for drengenes vedkommende syntes der at
have været rige udfoldelsesmuligheder. Skolegang,
byplads og h jæl p med a t ekspedere i butikken beslaglagde langt fra al disponibel tid. Charles giver således en indgående skildring af sine og kammeraternes lege, hvor de frit kunne tumle sig på
det gamle voldterræn, hvor nu banegraven går - og
på voldene omkring Kastellet. Her lærte drengene
bl.a. at spille tennis:
'på den anden side af vo lden i fordybningen mellem
vold og Dronningens Mølle var der 5 tennisbaner.
hvor vi drenge samlede bolde; 10 øre i
timen fik
v r , det var
e j I s q t: at tjene dem; der var et hus
å

til

rekvisitter

og

en

o p s y n s ma n d,

af

ham købte

vi
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de udrangerede ketsjere.
jorden, og så spillede Vl

vi stregede
tennis."

banen

af

Skøjteløb på voldgravens is og kælkning ned ad
voldens sider hørte til de almindelige vinterlege.
Den eneste pligt Charles direkte omtaler var
opkradsningen af ukrudt mellem fortovets brosten,
en pligt pålagt beboerne af kommandantskabet.

Forældrene.

Hvorvidt den sanune frihed for pligter og tilladelse til at tumle sig i leg på voldterrænet tillige gjaldt Charles søstre fortæller erindringerne
intet om. Om moderens arbejde i hjemmet og i butikken fortælles heller ikke meget. Det er således
ikke muligt at drage konklusioner om arbejds- og
ansvarsfordelingen i hjemmet. Men tavshed kan også
være sigende. De udførlige skildringer af livet og
tilværelsen i det frie, uden for hjemmets stuer,
peger mod et traditionelt kønsrollemønster, hvor
drengene ikke havde pligter i hjemmet, og derfor
heller ikke erindrer meget om den daglige rutine.
Derimod vrimler erindringerne med oplysninger om
faderen: han leger med børnene (drengene?), tager
dem med på spadseretur, og på kongens fødselsdag
drager han og sønnerne altid afsted på skovtur for
at plukke anemoner med hjem til hele familien.
"Det var fars glæde , at vi kunne følges ad ." Det
er et kærligt og stolt portræt Charles tegner af
sin far. Han er - som de andre mænd i familien,
f.eks. onkel Frode
en "legeonkel" og igangsætter. Om moderen hører vi kun, at hun arbejder
ved symaskinen eller i udsalget. Hun nævnes næsten
udelukkende i forbindelse med faderen : far og mor
ville .•. far og mor ønskede ... Der er næsten ingen
selvstændige oplysninger om hende, og tilsvarende
hører vi meget lidt om de øvrige kvinder i
familien, søstrene, mostrene og fastrene. De har
naturligvis deltaget i familiernes mange fælles
oplevelser, men spillet en usynlig rolle i familielivet, en rolle som sikkert muliggjorde de mange aktiviteter . I skildringen af en af de mange
skovture hedder det f.eks.
"Moder fik vel nok
travlt med at smøre mad t i l alle os; hun fik tørst
noget efter at have fodret far og os bØrn af ."

Det er faderen, som i stedet dominerer skildringerne af familielivet. Han fremstår som en kærlig,
omsorgsfuld, men også bestemt patriark: "Far og
mor gjorde,
hvad de kunne,
for at holde os t i l
hjemmet, og det lykkedes godt ; det var sjældent,
ndr der var gæster, at Vl ikke var ti j emme , ellers
var far ikke i godt humør ."

Interessen for børnenes fremtid: betalingsskole,
læreplads,
supplere,nde
uddannelse,
indkøb
af
købmandsforretning m.m. tyder ligeledes på et
famililiv, hvor interessen for børnenes velfærd og

fremtid spi Ilede en dominerende rolle. Den fremtid, drengene fik en uddannelse til, blev ikke en
karrierebetonet fremtid, som ville have ført dem
ind i andre socialgrupper end den familien tilhørte, men en uddannelse med muligheder for at
blive selvstændig. Age blev da også købmand og
Charles blev senere tapetserermester. Familiesamværet i bred forstand, - som også inddrog slægt og
venner - , synes at have været tilværelsens indhold for Charles' forældre,
målet: at kunne
bevare dette samvær.
Det varme, intense familieliv vi møder i Charles
erindringer passer dårligt med det billede af
Nyboderfamilien, som en del af litteraturen - og
da især børnebogs litteraturen
har tegnet af
hverdagen her. Charles far har ikke mange lighedspunkter med kanoner Læsting fra Gudrun Eriksens
bog "Ungerne i Bjørnegade" , hvor børnene som bekendt skulle stille til "lørdagsbank" i salen og
modtage straffen for de forseelser, der var begået
i ugens løb. Er Charles far nu en undtagelse i Nybodermiljøet? Det mest forbavsende og slående ved
de erindringer,
Orlogsmuseet har indsamlet, er
netop det meget positive billede næsten samtlige
erindringsskrivere tegner af forældrene, og da
især af faderen. Moderen synes - som i Charles
skildring - ofte at have stået lidt i skygge af
sin mand.
Laboratoriearbejderen
Poula Gjerløvs erindringer
Bdde på fædrene og mødrene side er jeg af ældgammel Nybode r s læg t. Fa r va r på Holmen, pd Laboratoriet, hvor de arbejdede med sprængstoffer, og
som en rød trdd gennem hele min ellers sd dejlige
barndom, gik angsten for, at der skulle ske noget
med far, for det hændte jo af og t i l , at der skete
eksplosionsulykker derovre . Jeg kunne have sparet
mig min angst,
far døde en naturlig død 85 år
gammel i 1963 ."

Den familie v i her hører om gennem datteren
Poula's erindringer bestod af laboratoriearbejder
Holger Gjerløv f. 1877, hustruen Marie Johanne f.
1872 og datteren Poula, f. 1904.
Erindringerne, der dann er baggrund for denne
skildring er nedskrevet i flere etaper. I 1969 besvarede Poula en opfordring fra Københavns Stadsarkiv om at indsende sine erindringer.
(jfr .
Strømstad 1972). Siden skrev Poula på Orlogsmuseets opfordring supplerende oplysninger om
bl .a. dagens aktiviteter, omgangsliv, familieforhold m.m. Endelig blev der indspillet et interview med Poula, hvor hun fortalte om faderens arbe jde, og om normer og holdninger i hjemmet .

128

Poula var enebarn, et resultat af en bevidst planlægning fra forældrenes side.Faderen var opvokset
i en familie med 6 børn, og havde hos sine barndoms kammerater oplevet vilkårene i familier med 12
børn . Derfor havde han som ung lovet sig selv aldrig at få mere end ~t barn.
Moderen var opvokset på børnehjem, idet hendes
mor døde i en ung alder fra 7 børn. " Og da e n mand
som sejler Ikke kan have 7 rollIng er g dende
hjemme, mAtte de J mindste pd børnehjem."

Ikke

"VI

PÅR

KASKET IDAG!

VI

Familiens indtægter stammede hovedsageligt fra faderens tjeneste på Holmen, men i lighed med de
fleste andre familiefædre i Nyboder supplerede han
s i n ugeløn, der var på 19 kr. om ugen, med ekstraarbejde som kontrollør ved Nørrebros teater.

al en e

At Poula var af "ældgammel Nyboderslægt" bekræftes af slægtdiagrammet fig. 19.
"Det var
noget

indbrIngende
Job
at
v ære
"den
som det
hed dengang .. .
Men
vejen var jo afstukket fra fødslen, s om ældste søn
måtte man naturligvIs gA l sIn faders f odspor ."

s onq e l s q e

SIne lungers fulde kraft .
PÅR KASKET IDAG!"

me r s n e " ,

Holger, Poulas far, var ældste søn af opsynsbetjenten ved Søetatens Underofficersskole, så
hans løbebane var klar: efter endt skolegang kom
han i lære på Holmen. Da læretiden var overstået,
kunne han imidlertid ikke umiddelbart få arbejde
på Holmen, hvorfor han i et par år arbejdede som
bogbinder i et københavnsk firma. Her traf han Marie, og de blev gift i 1902.
Først nogle år efter giftermålet fik Holger ansættelse på Holmen og dette var årsagen til, · a t de
nygifte i en årrække måtte bo i en lej lighed på
Nørrebro, en omstændighed, der føltes som lidt af
en "forvisning" fra parrets egentlige hjem: Nyboder. l 1909 kunne familien imidlertid flytte ind i
en "enkelt" lejlighed i Elsdyrsgade: stue, kammer
og køkken til gaden.
Her boede familien ind til 1925, hvor de fik
tilbudt en lejlighed i Søe-Etatens enkebolig, - en
pensionistlejlighed. Faderen blev pensioneret fra
Søværnet dette år som følge af nedskæringer inden
for forsvaret, - et resultat af søværnsordningen
fra 1922. Han var da kun 48 år gammel .
De foreliggende erindringer omhandler udelukkende årene i Nyboder, 1909-1925.
Elsdyrsgade 17, som familien Gjerløv flyttede ind
i, var inddelt i 4 lejligheder. (jfr. fig. 31). på
1. salen boede to brødre i hver sin lejlighed, den
ene var fyrbøder, den anden bådsmand. Fyrbøderen
var gift, og han og hans kone blev nære venner med
Poulas forældre. l gårdlejligheden i stuen boede
skiftende fami lier, ofte unge forældre med små[k,rn. Manden kunne f. eks. være dækskonstabe l, og
stod således i begyndelse af karrieren. Ved næste
forfremmelse flyttede familien. så igen. "Jeg husker en famille med tre småbørn , manden var først.
jeg tror matros og havde rund uniformshue, men sA
en dag blev han forfremmet og fik ka sket, o g det
resulterede l et jublende glædesrdb fra den størs t e dreng# han var vel fire Jr~ han styrtede ud i
gården , o g man s han dansede rundt råbte han af

<r c s t i åe n eksisterede næsten ikke. De allerfleste
af mændene i
de
underordnede
stillinger havde
teater arbe jde hver aften, de fleste på Det kgl .
Teater, som maskinmænd , k u l s s s e s I æb e r e , kontrollører, garderobefolk o.s .v. - De var altid foretrukne dis se Nyboderfolk, for man vidste, at dem
kunne man stole pd . Når mændene havde spist deres
mIddagsmad, så var det afsted til teatret."

Hustruen Marie arbejdede som hjemmesyerske, heller ikke det usædvanligt i mange Nyboderfamilier.
Hun arbejdede for et københavnsk ekviperingsfirma
med at sy herrejakker, en jakke pr. dag for en løn
af 1 kr. pr. jakke.
Familiens udgifter til husleje var forholdsvis
små: 7 kr. om måneden, idet boligen indtil den nye
Søværnslov af 1922, opfattedes som en del af
lønnen. Hustruens arbejde og mandens ekstraarbejde
har tilsyneladende ikke været nødvendige arbejdsbyrder påtaget for at klare udgifter til bolig og
mad. Det var snarere et arbejde forældrene påtog
sig for at kunne opretholde en rimelig levestandard og sikre datteren en god opdragelse og
uddannelse. Denne tolkning bygger ikke på direkte
udsagn om forældrenes samlede indtægter set i forhold til udgifterne, men i stedet på en bedømmelse
af familiens konsumtionsmønster analyseret ud fra
forhold som datterens skolegang og fritidsvaner,
boligindretning, kosthold og påklædning.

Hjemmet

Om indretningen af

h~emmet

skriver Poula:

"VI havde en buff~t med et stort spejl pd mIdten
flankeret af 2 snoede sØjler (a la Peterskirken i
Rom) o g nedenunder 2 s e t v i c e s k e be , den stod på
væggen ind mod den mindste stue . pA bagvæggen Ind
mod gArdlejligheden havde vi
en
rød
plydssofa
(senere en chaiselong) og foran den et stort egetræs spisebord med udtræk. pd den 1 ille væg mod
køkkenet havde vi KLAVER (det var et ms n i k l e v e r
manglende en oktav, ellers havde det )0 heller
ikke kunnet fA plads) . Det flk VI, da jeg blev
r

tretten

dr . Hvad qør man ikke f or Slt ene ste barn .

pør klaverets

anskaff el s e havde

far haft

et

lIlle
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Elsdyrsgade 17

l

1913-1925.

Lejlighedstyper og husstande.

§]

Kammer

stue

Loft

Salen til gården

Køkken

1 1~

Fyrbøder, hustru, søn
Salen til gårder

Kammer

Stue

1:Bådsmand, ugift (br or til nqbo )

Gård

Stuen til gården
Kammer

Stue
DækRkonstabel(?) ; hustru, 3 børn
-St uen til gaden

Kammer

Stue
Laboratoriearbejder, hustru, datter
Fig.

9

Holmens by - Nyboder og dens beboere

31
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Et

nygIft

Nljb oderpar:

ski.bbljgger

Ant on

De n c k e r

og

hustru

He r mo n i u m ( s t ue - o r g e l l og på det spillede far al
mu l i q jævnere musik : fra Danmarks Melodibog med
fædrelandssange til salmer o g revyv,ser fra S c a l a
og Nørrebros Teater.
Stole var der n e ti u r l s q v i s også
stuen og der
blev ogsJ plads foran vinduet tl1 mors symasklne,
og da jeg som l6årig fik en flunkende ny "Hamlet"
c y k e l , Ja, så måtte den også parkeres, stuen om
natten, for den skulle jo også gerne være der den
næste morgen - og regn og dårligt ve jr v'lle man
JO heller ,kke udsætte dette pragtstykke f or .
I den m,ndste stue havde v, en 1 1/2 bred seng,

MaCle

i

deres

t.rs te

n je m

i Suensonsgade 23 . F oto fra 1907 .

hvori min mor og jeg sov, og far sov i en feltseng
midt på gulvet. Den blev slået op og i henholdsvis
aften og morgen . Og så var der et klædeskab, hvor
der, hvert fald altid var een klædning - nemlig
bagklædningen - jo vi havde nu pænt tøj, jeg f'k
JO nyt, når jeg voksede, men far og mor havde jo
nok deres, 20 år .
Vi havde den fordel frem for mange andre, at
gårdstuens beboere, som jo egentlig skulle lave
mad , en niche ( n ær me s t en alkove) i vort køkken
med komfur, havde anskaffet en "Primus", så de
kunne ordne det for sig selv. Det var jo en stor
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fordel, for det kan jo godt Være vanskeligt, når
to koner begge samtidig skal til komfuret og den
ene laver sødsuppe og den anden hvidkålssuppe .
Entreer kendte man jo ikke og alle, som havde
noget i huset at gøre, måtte gå fra gaden lige ind
i køkkenet, hvor der var murstensgulv . Fra kØkkenet førte en stejl trappe op til de to øverste
lejligheder, og de mennesker, som boede ~ "stuen
til gården" skulle også igennem "stuen til gaden"s
køkken for at komme ind i deres eget. Til gengæld
skulle alle husets beboere gennem disse 2 køkkener
for at komme ud i gården til det lille hus med
hjertet i døren . . .
Skønt vi alle var så temmelig glade for beboelserne (vi kendte jo ikke så meget til, at det faktisk kunne være meget bedre) så var der dog en
ting i de gamle huse, som var meget ilde lidt, og
det var at skraldemænd og natmænd skulle igennem
vore køkkener for at komme ud i gården og sk~fte
"latriner" ~ lokummet eller "dasset", som det dengang hed . DET VAR DET VÆRSTE. Jeg husker tit, når
v r havde gæster (og man var meget gæstfri i Nyboder) og klokken nærmede sig 12 nat, at far gennede os alle ind i stuerne, for nu kunne vi vente
natmanden. Vi børn følte egentlig ikke noget særl igt ved det, vi fnisede vel bare, for sådan var
det jo engang, og vi kendte jo ikke andet - men
forældrene var bestemt ikke glade for dette besøg .
Foruden "dasset" i gården, som jo altså frekventeredes af alle fire familier samt gæster i huset,
havde de fleste en lille blomsterhave - nogle endda et lille lysthus, som man enedes om i fuld fordragelighed - og man enedes godt ."

Klaveret som indkøbtes og
udgifterne til datterens klaver- og danseundervisning fortæller om
forældrenes bestræbelser på at realisere en borgerlig livsstil, en stræben, der antagelig blev
muliggjort af de føromtalte indtægter fra hustruens syarbejde og mandens aftenarbejde. Poula var
ikke den eneste i Nyboder, som gik til undervisning i dans og klaverspil. Det er et gennemgående
træk ved de erindringer, som omhandler årene fra
århundredeskiftet frem til 2. verdenskrig, at forældrene i stor udstrækning lagde vægt på at kunne
give børnene, og da især døtrene - undervisning i
disse færdigheder. Klaveret blev næsten et symbol
på denne stræben, idet anskaffelsen af dette møbel
var så synligt - og hørligt:
-En af

barndommens

forn~jelsec

var at

se,

når no-

gen skulle have Klaver . Når det var på 1. sal var
det jo mest sjov, for så skulle vinduesrammerne
først tages ud, hvorefter klaveret i en talje blev
hejset op og trukket ind gennem vinduet .
g'

Poula Gjerløv

gJrdhaven .

Foto ca.

1915 .

Til Poulas skildring kan føjes den oplysning, at
muren under vinduet også ofte måtte bankes ud, før
klaveret kunne komme ind for herefter at mures op
igen. Det var således en begivenhed i "gaden", som
alle børnene overværede og kommenterede, både indbyrdes og overfor forældrene. Klaveret blev herved
en synlig manifestation af familiernes
levestandard og økonomiske formåen - og i Nyboder verserer der den dag i dag historier om familier, der
ved flytningen lod muren under vinduet rive ned,
for at give de øvrige beboere det indtryk, at de
havde klaver.
Det er sandsynligvis ligeledes denne stræben efter en borgerlig livsstil, som gør forældrene pinligt berørt, når "natmanden" med sine besøg påminder dem om, at boligstandard og levekår endnu
ikke helt modsvarer idealerne.
Blev der ofret penge på ' Po u La s dannelse - ud
over klaver og dans fik hun også undervisning i
finere syning - så blev der heller ikke sparet på
udgifter til hendes skolegang,
Poula havde før sin skolegang været indskrevet
på asylet. Hendes beretning herom, præget af
stærkt negative følelser til asylmiljøet, er gengivet i afsnittet om asylet.
Skolen hun kom til
at gå i, var Sølvgade skole, betalingsskolen. Et
bevidst valg fra forældrenes side forekommer det.
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Der e.Slsterer desværre Intet fotograf J at f aml l Je n GJerl~vs
le jlIghed, men fot ografiet her at . k l b b ~ g g e r Anton Denckers
lejlighed J Suensonsgade, - lIgeledes en -enkelt- leJlIghed ,

q s v e r et in d tryk
fra C d . 1915.

"så fyldte jeg seks år og kom i skole . Det blev
Sølvgades skole. Der var faktisk to skoler at vælge imellem - Hindegade eller Sølvgade. Der var den
forskel, at Hindegade var en friskole, mens Sølvgade var en betalingsskole. Det beløb s~g til l
krone om måneden. det var jo nok "dyrt", men far
og mor ville jo have deres eneste barn anbragt
pænt selskab, og der var virkelig en himmelvid
forskel pJ børnene i de to skoler. I Sølvgade havde man f.eks. ikke lus.
Far havde selv gJet i Hindegade ( me d e ller uden
lus ved jeg ikke, men drengenes maskinklippede h o veder var jo noget lettere at h olde rene end v ore
"langhårede" J ."

Hverdagsrytmen .

af et Nyboderh)em fra

samme

Hverdagsrytmen bekræfter indtrykket
holdsvis velbjerget arbejderfamilie:

p e r i o åe ,

af

en

Fot.o

for-

"sJ står vi op! Det var naturligvis mor, der tørnede ud først og havde te parat til far og når sJ
han var kommet afsted, blev jeg vækket med te pJ
sengen - det var dengang . Morgenmaden bestod alle
hverdage af te og franskbrød, men om sØndagen gik
far til bageren, og sJ vankede der kryddere, og
nJr bølgerne gik hØjt ogsJ Wienerbrød. 5 øre pr.
stk . det var dyrt . men dejligt! Men - der var et
men - far var flInk nok til at købe brød - men ik-
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ke
f l øde. Dengang køb te man neml ig f l øde i
en
l i l l e flødespand
og det var for nedværdigende
for en mand at transportere en sådan tænk, om
nogen så ham med en flØdespand - så ville han for
stedse være udleveret t i l grinet! Det kunne faktisk sammenlignes med en mand, som kørte barnevogn
- der måtte være en grænse.
Frokosten: er vist den ting, som har forandret
sig mindst. Det var som nu rester fra middagsmaden
og div. rulle-spege- og kødpølse, leverpostej, æg
og ost o.s .v .
Middagen derimod var langt bedre end idag , og
den skulle (og gjorde det også) stå på bordet, når
far kom hjem fra Holmen. Man kunne s t i l l e uret efter ham: kl. 20 minutter over 4 kom alle mændene
vandrende langs Elsdyrsgade. De må åbenbart have
taget lige lange skridt, for de kom på stribe. Når
vi så underbådsmand Hansen kom forbi,
så vidste
vi, at om 2 minutter var far der, og hvis det yderst sjældent skete, at far var 5 min. forsinket ,
så var mor allerede så småt begyndt at blive ængstelig, der kunne jo være tilstødt ham noget på
vejen via Christianshavn og St . Kongensgade, men
så sagde mor gerne, at måske havde han me t: en
mand, han kendte og snakket l i d t med. Den uvane at
aflægge besøg hos "Kvarten" på Toldbodvej og få en
mælkes tr s b e (e t
gl as mælk med snaps i ) på hjemvejen var udelukket - det kendtes ikke i familien
Gjerløv. Men det var selve middagsmaden, jeg kom
fra.
Vi fik god, veltillavet, velsmagende, hjemmelavet mad. Som regel 2 retter. Formaden bestod
jo af div. grød . Risengrød med sukker, kanel og
smørhul samt et glas sødt Øl var jo godt. Derimod
var vandgrød med korender eller øllebrød en plage,
som skulle overstås. - og jeg bad så mindeligt, om
jeg ikke nok måtte få øllet og brØdet hver for
sig, så skulle Jeg nok spise pænt op . så var der
"Glosuppe" = den nok som bekendte Sagosuppe, hvor
man ; d r u k n e d sin sorg og fandt sin trøst" og det
kunne jo i hvert faldt børnene lide.
å

Dengang fik man også en masse dejlig søbemad.
Min livret var grønkålssuppe med strivret flæsk,
det spiste far og mor så i 2 dage, men der var som
regel reserveret endnu en portion den tredje dag
t i l mig (og ellers havde jeg fØlt mig meget forurettet). Hvidkålssuppe hØrte også t i l mine foretrukne retter - og så var der jo "Kødbollesuppe"
med urter og en kop ris med korender (som blev
vendt som en pæn l i l l e budding)--- Lad dog barnet!
Det var de "våde varer", men så var der jo også
det store udvalg af HakkebØffer med høje løg, Frikadeller,
Medister,
stegt
Flæsk,
Æggekage
med
flæsk og purløg, Bankekød etc. etc. og om søndagen
Karbonade (dengang hed det ikke Svinekoteletter)
det kunne også ske, man fik Mørbrad med persille
indbagt (eller stegt) den kostede jo ikke ca. 50
kroner "pundet" dengang. Og når middagen var for-

tæret fik vi altid kaffe umiddelbart efter t I l at
runde af med, men så var der heller ikke mere servering den dag, man gik jo tidlig i seng og skulle
tidligt op igen næste morgen.
Men jeg fik ikke svaret på spørgsmålet om eftermiddags-serveringen . Når jeg kom hjem fra skole, fik jeg som regel en kop te, når det gik højt
vankede der en kop cacao, men en sådan udskejelse
var der ikke råd t i l hver dag. Men det var kun
mig, der fik eftermiddags-te - mor syede! Borddækning så vi bort fra om dagen, det var altid
bakke-servering, men vi havde altid pænt dækket
middagsbord med hvid, ny rullet dug,
tallerkener,
bestik og Ølglas t i l Hvidtøllet. Servietter derimod fandtes ikke - vi brugte lommetørklæderne."

Skildringen giver til overflod et indtryk af en
barndom, hvor sult og nød var ukendte foreteelser.
Samtidig var forældrene selv opvokset under helt
andre - og betydeligt ringere - vilkår, hvilket
ofte fremhævedes for Poula. Moderens barndom havde
været
ekstremt
ulykkelig
på
børnehjemmet
i
Jægerspris:
i dette bØrnehjem, som af grevinde Danner
var oprettet i kærlighed t i l forældreløse småbørn,
og som der så sørgeligt blev drevet rovdrift på af
plejemØdre,
som forærede
de fødevarer, som var
beregnede t i l børnene, t i l deres egen familie ( i
sækkevis) og kun gav bØrnene så meget, at de lige
akkurat kunne holdes

i

live."

I faderens familie, hvor der var 6 børn, var man
aldrig gået direkte sulten i seng, men ofte havde
der ikke været råd til at servere kød for alle
familiens medlemmer. Så fik bedstefaderen, Poulas
farfar, serveret stegt flæsk, mens hustru og børn
nøjedes med kartofler og grød. Da Holger, Poulas
far,
begyndte at hjembringe lidt
løn under
læretiden på Holmen f ik han også - som en sel vfølge - serveret kød, når de andre måtte undvære.

Forældrene,

-

arbejdsdeling og kønsroller.

Beskrivelsen af dagens gang .og måltidernes forløb
kan give et fingerpeg om den interne arbejdsdeling
i hjemmet. Ved at sammenholde den citerede skildring af hverdagsrutinen med oplysninger hentet
andetsteds i erindringerne, er det blevet muligt
at rekonstruere døgnrytmen i familien en hverdag
omkring år 1915. (se fig. 32).
Skemaet viser, hvorledes faderens tjenestetid og
tildels også datterens skolegang blev bestemmende
for dagens rytme. Moderens arbejde, syarbejde og
hjemmearbejde i øvrigt, indordnede sig helt de

.
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:~
Holger C } e r l ~ v voksede o p

~

G)erl~vs

gArdhaven.

yngre

s ~skende

l

DelfIngade 16 .

FotografIerne her

tidspunkter, der var fastlagt af tjenestetid og
skolegang. Det var moderen, som stod op først for
at kunne lave morgenmad til de andre, smøre madpakker til dem og sende dem afsted, først da blev
der tid til, at hun selv kunne spise. Middagen
skulle ligeledes stå på bordet præcis når hus faderen vendte hjem. Middagen synes at have været
dagens vigtigste måltid idet den samlede hele familien. Den krævede da også en anden borddækning,
og antagelig også anden bordskik, end morgenmad og
frokost.
Den skitserede døgnrytme fortæller endvidere noget om arbejdets fordeling i hjemmet. Ud over det
lønnede syarbejde var moderens hverdag præget af
en lang række reproduktive arbejdsopgaver: indkøb,

tra

s t u t n s n oe n at t o r r s qe

drhundrede

VIser

n og le

af Holger

madlavning, opvask, oprydning, tøjreparation samt
omsorgsarbejde.
"Skete
der
noget
l
familien,
f.eks.
sygdom eller dødsfald, så var det altid
"tante MarIe", der blev hentet. Mor var altId rede
tIl at gIve en hjælpende hånd, lIgegyldigt o m det
var dag eller nat. 11

Det var moderen, der overvågede, om forældrenes
bestræbelser på at give Poula en god opdragelse og
uddannelse nu også bar frugt: hun overhørte Poula
i lektielæsning, mens hun syede jakker, hun sørgede for at, datteren fik øvet sig i klaverspil og
kom til danseundervisning i tide. Poulas senere
erkendelse af moderens betydning for familiens
trivsel og sammenhold kommer til udtryk i følgende
udtalelser:
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datters forpligtelser i så henseende var stærkt
begrænsede.
I overensstemmelse med samtidens normer, var faderen aldrig involveret i det huslige arbejde, med
undtagelse af søndagsturen ned efter morgenbrødet.
Der eksisterede en uudtalt forventning om, at husarbejdet var et usynligt arbejde, som kun kunne
udføres, når faderen ikke var til stede. Således
foretog moderen hver eftermiddag en grundig oprydning af stuen: Symaskinen blev stillet væk og
trevler efter dagens syarbejde blev omhyggeligt
fjernet. Ligeledes foregik den halvårlige hovedrengøring på en almindelig arbejdsdag:
"Jeg husker endnu, når mor gjorde hovedrengørIng·
Op kl . 6, og så snart far Var ude af døren blev
bi llederne hevet ned af væggene, som blev bØrstede
af , der blev sæbet af , vasket og pudset v s n d u e t: en stue pr. dag, og alt skulle stå på SIn rette
plads , når far kom hjem, han v ille Ikke se, at der
havde været arbejdet om dagen , og lagde nok heller
ikke mærke tIl de rene, hv ide, nystrøgne gardIner,
der var kommet op . Og når bare alt var l den skønneste orden, var der jo Ikke mere at s i q e tIl
det . "

Derimod overholdt faderen nøje sine forpligtelser
overfor familien: han tjente pengene til dens ophold gennem arbejdet på Holmen og Nørrebros Teater, og han hjembragte lønnen hel og ubrugt. Fristelser i form af de mange værtshuse på hjemvejen
fra Holmen til Nyboder burde så vidt muligt undgås, og Poula understreger da også drikkeri som et
ukendt fænomen i familien.
Faderen engagerede sig tillige meget i datterens
opdragelse og i samværet med familien.
Ho1g@c Gjec1øv som ung foran hjemmet
Foto ce ,

De1flngade 16 .

1900.

"Om arbejdsdelingen i hjemmet er der bestemt ikke
meget at sige - for det var konen, der klarede det
hele
ALT
Hun var arbejdsminister, økonomIminister,

undervisningsminister

m. m. . . .

Vi

har

2

statuer
i
Nyboder:
Chr .
IV
og
Suenson
t nen ås cn e u ve n s eme s ) , men vi mangler een .. . Nu ved
De måske, hvem den manglende statue i Nyboder gælder? Nyboder-Hustruen. Kvinden, som kunne det hele. Som aldrig lod sin mand derude i tvivl om, at
mens han var borte, var der een, som både kunne og
ville. - Alt lå i de bedste hænder . Lad os få en
statue af Nyboderkonen . Eventuelt med et viftende
lommetørklæde. Æret være hendes minde."

Moderens rolle var at varetage hele "baglandsfunktionen" som den er blevet kaldt 96), og fars og

"HIne forældre var meget teaterinteresserede, o g
VI kom ca. hver fjortende dag til en e t t e r m i d»
dagsforestilling i Casino eller Det kgl. Teater .. .
Vi så alt hvad der gik på Casino, jeg kunne alle
melodierne fra datidens operetter udenad og skrålede dem hjemme ."

Kom man ikke i teatret g ik man sammen på museumsbesøg eller tog på skovtur ti l Dyrehaven. Den
nye teknik interesserede fader såvel som datter,
og de overværede derfor Ellehammers flyveforsøg på
Kløvermarken, og gik i biografen sammen, da de
første film dukkede op. Poula erindrer, hvorledes
hun ivrigt diskuterede disse nye foreteelser med
sin far, og erindringerne giver et indtryk af, at
faderen snarere var en ældre kammerat end en autoritær opdrager.
Det nære forhold mellem Poula og forældrene har
sammenhæng med hele opdragelsesmønstret. Poula
fortæller selv, at hun egentlig ikke havde pligter
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DATTEREN

Ca.Kl.

MODEREN

FADEREN

6.00 7.00

Stå op, gøre sig i stand.
Lave morgenmad, smøre madpakker
Spiae morgenmad. Vække datteren med
morgenmad på aengen.
Sende datteren til skole .
Redde senge, rydde op.
Sy-arbejde (jakker)

Stå op, gøre sig i s tan d.
Spise morgenmad.
Afetert ti! Holmen(til fods)
Mødetid kl. 7.00

Formiddag.

Frokost

ca .11. 3D
Eftermiddag

kl.ca.1S .30

Syarbejde
Lave eftermiddagsthe til datteren
Overhøre datteren i lektier under
syarbejdet
Rydde sytøj og maskine væk,feje
trevler væk.
Aflevere færdige jakke i St.Regnegade
(til fods) Indkøb på vejen hjem.
Madlavning, borddækning.
Middagsmad (2 retter)
Kaffe
Oprydning
Famillesamvær
Syarbejde(reparation m.m.)

16.30

Aften

Arbejde i sprængstoflaboratoriet

Morgenmad på sengen
Stå op, gøre sig i stand.
Afated til skole.
Skolegang (Søl vgade betalingsskole)

Frokost (medbr agt madpakke )

Frokoat (medbragt madpakke )
Skolegang
Hjem fra skole
Drikke eftermiddagsthe
Lave lektier
eller/og spille klaver

Arbejde

Fyraften kl.16.00.
Hjem gennem byen til fods.
Middag
Kaffe
Hvil og familiesamvær: klaverspil,
Spil, sang, snak
Afsted til fods på arbejde som
kontrollør ved Nørrebros Teater.

Følge med moderen, eller lege
hjemme
Middag
Familiesamvær: klaverspil, sang, evt.
evt. lege ude på gaden.
I aeng

Vente på manden
ca, klo
22:30
Fig.

32.

l seng

I seng
Døgnrytmen

familien Gjerløv ca.

1915.

i hjemmet, bortset fra at tørre støv af og hjælpe
til med opvasken.
"Jeg skulle
jo først og fremmest passe mine
lektier - og det blev de - og mor hørte mig i dem,
til jeg kunne dem, og så skulle jeg også passe min
musik- og danseundervisn~ng."

Det kammeratlige forhold til forældrene synes at
have indgået som en vigtig del af opdragelsen,
hvor direkte forbud og trussel om straf var en
sjældenhed. Selve det nære samvær mellem forældre
og barn blev prioriteret højt og principper m.h.t.
opdragelsen underordnedes behovet for fællesskab
og fælles glæder, således som det fremgår af
følgende skildring:
"Engang . . . havde mor og far købt et hefte, der hed
"BØrnenes Julegave" til mig
de må have haft
spenderbuk serne på den dag, f or det kostede 1 krone og 25 Øre - uh e r t: - men så fulgte der ganske
vist også et helt dukketeater med, det var et ark
kart on o g skulle klippes ud og stilles op, og det
var noget min far var ekspert i - (det har nok mo-

ret ham selv ligesåmeget) . Men der var rigtignok
en klausul på dette dukketeater : BØrn kunne kun få
det, h v i s de var flinke til at spise havregrød,
sagde mor (hun plejede ellers aldrig at lyve for
mig) og jeg, som næsten ikke kunne få denne sli mede masse ned, men Jeg tiggede o g bad o m mor ikke
nok ville lade være med at fortælle det til boghandleren - og så lod mor nåde gå for ret og jeg
(og fac) reddede dukketeatret."

Opdragelsen.

Opdragelsen
var
ikke
præget
af
påbud
og
forbud. Indirekte lå der imidlertid et stærkt pres
på Poula om at opfylde forældrenes forventninger
til hende. Hun mærkede det selv, og fortæller,
hvorledes hun aldrig selv syntes, hun kunne sine
lektier godt nok. Poula var ikke uvidende om forældrenes investering i hendes fremtid, og hun følte dette som en ansporing til at være ekstra flittig i skolen: "Jeg var meget flittig i skolen, far
og mor skulle dog
ge, syntes jeg."

gerne have noget

for deres pen-
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Juleaften hos skibbygger Blichfeldt

Svanegade .

Fo to ca .

191 a .

Bevidstheden om de opofringer forældrene bragte
for at give Poula en god uddannelse kom til at
præge hendes fremtid senere:
"Nu var jeg færdig med skolen, hvor i n s p e k ti e t e n
rådede mine forældre t i l at lade mig læse t i l lærerinde, det måtte jeg også gerne , hvis jeg havde
lyst - men det havde jeg ganske bestemt ikke. Jeg
havde kun lyst t i l at blive journalist - det blev
jeg heller ikke. Simpelt hen af den grund, at jeg
ikke vidste, hvordan man skulle blive det." Senere

uddybede

Poula

dette

i

en

samtale:

skulle ud af skolen , tilbØd far
gerne måtte få lov t i l at læs e

"Da
jeg
så
mig det, at Jeg
videre og blive

student, hvis jeg ville, og far sagde, vi skal nok
klare det, men jeg kunne ikke nænne at gøre det,
for jeg vidste,
hvad det ville koste mine for ældre ,
de ville
i
den grad skulle fornægte sig
selv alt, hvis jeg skulle læse videre. Og så tænkte jeg, hvis jeg så dumper! Jeg kunne ikke sige ja
t i l det der, for i
forvejen var økonomien meget
stram, og hvis de så skulle have mig boende og læse i årevis , jeg vidste , hvad det ville have kostet dem . Der var aldrig blevet t i l en teatertur
mere, der var ikke blevet noget som helst og det
kunne jeg ikke.
så kom jeg
der gik jeg et år, og så kom

kontorelev."

på

handelskole, og
jeg altså ind som
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Omsorgen for Poulas fremtid er antagelig også årsagen til at forældrenes ellers åbne og kammeratlige forhold til Poula netop på det sexuelle
område prægedes af fortielse og en kraftig fordømmelse af et sexualliv uden for ægteskabet. på et
direkte spørgsmål herom svarede Poula således:
"AltsJ. da jeg var ganske. ganske unge pige. da
sagde min far til mig: "For alle tilfældes skyld.
sJ siger jeg ~n gang for alle. hV1S det skulle ske
for dig. sJ har du ikke noget hjem mere ." "Det"

der kunne ske var ikke egentlig et forhold til en
mand uden for ægteskabet, men en graviditet, det
synlige tegn på et ikke-accepteret forhold. Om
holdningen til sexuelle forhold mellem ugifte for talte Poula videre:
"Det var en meget. meget stor synd dengang. o g
det var altsJ sJ dan. at forældrene næsten ikke
vllle vedkende sig sJdan en pige. hvi s der sk ete
noget ." Poula erindrer, hvorledes en pige i Els-

dyrsgade, datter af en maskinmester, blev gravid
og fødte en lille søn uden for ægteskab. I dette
tilfælde forbød faderen datteren at overhovedet
vise sig på gaden med barnet:" .. . hun flk det her
lille barn, og det lille barn kom aldrlg pJ gaden.
for der var ingen der måtte se det her lille barn,
og Vl
andre sJ
det lllle barn sidde o p pe
i
vindueskarmen; det sad oppe i
v lndueskarm en og
klggede ned pJ gaden ... Jeg ved ikke. hvad der sJ
vldere blev af det •... " Denne begivenhed tjente i

høj grad til at understrege rigtigheden i faderens
formaninger!

Omgangs liv og vennekreds .

Indtil nu er det næsten udelukkende de interne r elationer i familien - forholdet mellem Poula og
hendes forældre - der er blevet behandlet, men
hvorledes var relationerne udadtil, til slægt og
naboer?
"l Nyboder havde man i min barn dom og ungdom megen
kontakt med familien. ligeledes med mandens kolleger og deres koner. og ikke mindst med naboer.
Jo, dengang "kom man hinanden ved". Især var forholdet til naboerne meget tæt. 1 mit hjem havde vi
de dejligste naboer. man kunde tænke sig. de betød
næsten

mere

end

familien,

man

kom

sammen

ved

en-

hver lejlighed. og havde naboen gæster. var vi ogsJ med og omvendt."

Naboskabet indebar også, at man kunne holde jul
eller nytår sammen.
De naboer, Poulas familie især kom sammen med,
var fyrbøder Hansen og hans kone i lejligheden
ovenpå.
De venskabelige relationer familierne

imellem
omfattede
tillige
fyrbøderens
øvrige
slægtninge, og da især den del af slægten, som
ligeledes boede i Nyboder og arbejdede på Holmen.
97) •

I forholdet til slægtningene var især relationerne
til bedsteforældrene og til et par af faderens
søskende af betydning. Farmoderen, som boede i
nærheden, i Gernersgade, havde tit besøg af Poula,
og fortalte hende da historier fra sin egen barndom i Nyboder. Også beretninger om farmoderens far
og bedstefar og deres oplevelser på orlogstogter
til Kina og Dansk Vestindien hørte til de historier Poula gerne hørte sin farmor fortælle om.
Foreningslivet spillede også en vis rolle i familiens liv. Faderen var medlem af Faste Forening,
for Holmens fst ansatte personel, og blev senere
medlem af "Nyboders Minde" foreningen, der dannedes med henblik på at indrette mindestuer i længen i St. Poulsgade. For Poula indebar foreningslivet primært, at man som barn kunne deltage i
stiftelses- og juletræs festerne i de lokale foreninger.
Ligesom boligen og arbejdet hørte de to ovennævnte foreninger til orlogsmiljøet. Medlemskabet var
forbeholdt personer med arbejde på Holmen og med
tilknytning til Nyboder.
Poulas fami lie kan derfor siges at have levet
næsten udelukkende inden for flådens rammer, i
hjemmeliv, arbejdsliv, med slægt og naboer og i
foreningslivet. Kun gennem arbejdet på teatret
trådte faderen uden for orlogsflådens verden - men
kun til syneladende, da teaterarbejdet tildels var
forankret i orlogsmiljøet gennem traditionen for
mændenes arbejde her.

Llvsholdnlng .

Hvilke holdninger, hvilken verdensopfattelse prægede Holger og Marie, Poulas forældre,
indesluttede som de var i marinens verden?
politiske problemer og holdninger blev ikke
drøftet i hjemmet, men Poula fortæller, at faderen
aldrig lagde skjul på, at han stemte på Socialdemokratiet:
han har aldrig været medlem af
et politisk parti .. men han følte altsJ, det var
den klasse han hørte til l ." Avisen familien holdt

var heller ikke
konservativ, - det

udpræget militaristisk
var "Politiken"!

eller

Når Poula skal give en beskrivelse af sin fader,
anvender hun især ordene pligt, præcision, pligtopfyldenhed og akkuratesse. At gøre sin pligt
indebar bl.a. at altid møde præcis på Holmen ved
tjenestetidens begyndelse, og at aldrig lægge sig
syg:
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Fyrbøder Carl Hansen var familien Gjerløvs ·overbo·, han var

iøvclgt

bror

til

d~n

Emil

Hanse n

som

o mt al es

UJ1 .

Gerhardts erindringer.

var

jeg tror nok,
pligtopfyldenhed

derste,

han

var meget

det
og

mest betegnende
akkuratesse
til

sirl~g,

for far
det
y-

det måtte ikke

være

en mil imeter anderledes,
end det skulle være . . .
jeg kan aldrig huske min far har været syg i alle

de

år . ..

altså

når

man

havde

et

arbejde,

så

pa s-

sede man det, så blev det passet ordentligt og det
gjorde de allesammen , far var ingen undtagelse . .
og

farfar,

har

var

akkurat

(underofflcers-eleverne)
gammel
g navpot,
men
det

skulle være orden i

magen

tiL..

sagde,
at han
var
var
i qe n
det der,

sagerne ... "

de
en
der

Præcision var en egenskab af samme betydning som
pligten. En præcision, som indebar, at man holdt
sig til givne tidspunkter , og hverken kom for sent
eller for tidligt.
·Præcision, det var en absolut selvfølge. Og
var lige nedefra og opefter eller omvendt. Jeg
huske engang, der blev fortalt, at Christian d
han var jo t i l det yderste præcis, og der var

det
kan
.

X,
en-

gang kommet en dampbarkasse og skulle hente ham ud
nede fra Toldboden , de skulle sejle ud t i l Dannebrog.

Og

da

havde

de

altså

gjort

den

frygtelige
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fadæse, at de kom to minutter for t s I i q t: , Og de
f,k sddan en røffel, det var to m,nutter for tidl i q t:, de kom, og det var ikke den tzi
han havde
å

å

,

bestilt."

Begreberne pligt, præcision og orden karakteriserer faderen som person, mens moderen af Poula betegnes som f l i ttig og ansvarsbevidst:
en ansvarsbevidsthed Poula selv opfatter som typisk for
Nyboderkonerne, der ofte "måtte klare det hele"
når manden var ude at sejle.
Poula selv stræbte efter at opfylde de samme
mål, som forældrene: At gøre sin pligt og at gøre
det arbejde, man blev sat til, - at gøre det grundigt.
"Jeg var selv meget, meget pligtopfyldende og jeg
var artig. Der var ikke noget med nogen udskejelse
i
nogen retning. Jeg læste mine lekt,er, og ndr
jeg havde læst lekt,erne, sd hørte m,n mor mig i
dem. Og sd var det meget t i t , jeg sagde t , l mor,
nej, Jeg syne s ikke rigt,g Jeg kan dem, det md Jeg
hellere læse en gang t i l . sd sagde mor, jamen du
kan dem jo godt . Ja, men Jeg vil alligevel hellere
læse dem en gang t i l . Og sd læste jeg dem en gang
t i l , og sd blev Jeg hørt igen. Nej, der var i k k e
noget, der haltede der."

Som følge af sin pligtopfyldenhed fik Poula da også en flidspræmie, da hun forlod skolen, - betegnende nok i form af et ur!
Socialdemokratiske sympatier og læsningen af en
avis, der ikke ubetinget hyldede flåde, militær og
kongehus, var ikke ensbetydende med, at forældrene
havde en kritisk holdning til tjenesten eller til
hele orlogsmiljøet. Flådens begrebsverden, hvor
loyal, pligtopfyldende og præcis tjenesteudøvelse
er et absolut krav til de ansatte, kom ikke på nogen måde i konflikt med de tanker og forestillinger, som beherskede familielivet hos Holger,
Marie og Poula. Det var holdninger så selvfølgelige, fordi de var nedarvede igennem generationer,
og fordi de dagligt bekræftedes i et hverdagsliv,
som næsten udelukkende udfoldede sig inden for
flådens rammer.
Familiens sangrepertoire kan siges at underbygge
denne
konklusion:
man
sang
fortrinsvis
"fædrelandssange" d. v. s. sangene, som fandtes i
Danmarks melodibog , og særlige favoritter havde
man også: "Men den sang, v, elskede mest af alle
var Axel Juel og Georg Rygaards "Flaget": "Der er
ingenting,
der maner,
som et flag,
der gdr t i l
top" - og ndr v, ndede t i l verset "og det s z d.s t e
suk i
bølgen, ndr det stolte skib gik ned"
sd
var der ikke et øje tørt. Og jeg synes endnu, at
denne sang er en af de allerdejligste, vi har."

Et

fotografi af en af de bedstemødre i Nyboder som fortalte

de undrende børnebørn om fortidens langt barskere levevilk~r og om bedstefædres og oldefædres orlogstogter til

eksotiske .lande som Kina og Sydamerika. Denne farmors
fornavn

kendes ikke.

chaluproer Sørensen.

var "farmor" Sørensen, gift med
Begge hendes sØnner blev ansat ved

Hun

Orlogsværftet, den ene som snedker, den anden som bødker.

Matrosen
Erik John Madsen fortæller.

De følgende erindringer, som her gengives i sin
fulde udstrækning, er nedskrevet af Erik John Madsen f. 1924 som søn af matros Hans Peder Knud Madsen og Hustruen Johanne Emilie Elisabeth Hansen. I
familien var der også en datter, Annelise f. 1927.
Erindringerne blev nedskrevet i 1980-81. Fortælleren var gennem avisartikler blevet opmærksom på
Or logsmuseets indsamling af erindringer fra Nyboder, og kontaktede derfor museet. Han fik til-
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sendt 6 korte spørgelister , og udarbejdede med
vejledning herfra den følgende beretning om sin
barndom og opvækst i Nyboder,
en beretning så
flydende, at jeg har foretrukket at gengive den
ordret. I beretningen er indpasset nogle supplerende oplysninger om boligindretning, døgnrytme og
kosthold som fortælleren, på museets forespørgsel,
besvarede i et følgende brev. Møbleringsplanen
over hjemmet iDelfingade 28 er udarbejdet på
grundlag af fortællerens egne skitser, ligesom
tegningen af køkkenets indretning. Erindringerne
dækker perioden fra 1830-1943.

Jeg kan huske, at hun
i Kastellet, og at jeg
samme dag og sted. Jeg
meget syg af bronkitis
siden min fødsel. st.
til,

var

blev døbt i Citadelskirken
samtidig blev fremstillet
havde de første 3 dr været
og havde levet
damptelt
Pauls kirke, som vi hørte

under ombygning

og

reparation,

benyttede man Citadelskirken i

sA

derfor

Kastellet ."

Hjemmet
"Omkring 1929 flyttede vi
gdrden.
Denne
lejlighed

til Delfingade 19,1 til
havde ogsd l
stue,
l
soveværel se" og
køkken, gammel dags "1 o k u m" (i
gdrden) og fælles vaskehus til brænde og koks.
Lejl ighedens indretning husker jeg ikke, men kan
erindre at: Ndr mine forældre skulle ind i klædeskabet, mdtte de bære min seng op i deres seng, og
H

Familien
"Jeg blev
stuen,

i

født

den

Nyboder.

24 maj
Min

1924 i

fader

var

Suensonsgade 19,
dengang

matros,

dækskonstabel Hans Peder Knud Madsen, født d. 29.
december 1900 i Fdbarg pd Fyn. Han forrettede dengang tjeneste pd Søværnets Kaserne pd Holmen; senere kom han til u-bdds divisionen. - Efter en del
års tjeneste i U-bddene kom han pd inspektions fartøjerne "Islands Falk", "Ingolf" bg panserskibet
"Peder Skram". Ca. 1936 blev han fører af kutteren
"Thyra",
som sejlede
feriesejlads
for
højerestdende officerer.
Han var imidlertid blevet underkvartermester af
2. grad - senere af l. grad. Omkring 1937 blev han
overflyttet til Kystdefensionen og blev bddfører
af
fartøjer
som
"Middelgruden" ,
"Kongedybet" ,
"Lodsen", "Hollænderdybet" m. v. Hans job bestod i
at sejle vand, proviant og personel til og fra
vore søforter samt slæbe skydeskiver fra forterne.
Han døde i 1954, 54 dr gammel. Han fik Holmens
Hæderstegn for 25 års tjeneste. Under krigen 193945 reddede han en svensk Skibsbesætning fra skibet
"Bertha", som blev minesprængt i Sundet. Fra det
svenske rederi modtog han et dobbeltkapslet guldur
og en guldpokal fra det svenske kongehus. Han var
en aktiv vægtlØfter pd Holmen og tog mange sølvpræmier
vægtløftning. Hans øgenavne var "Store
Hans" - "Stærke Hans" - og "Skipper Skræk".
Min moder var telefonistinde pd KTAS de første
dr af min levetid, og blev sd hjemmegdende husmor;
hun skulle ikke arbejde, for nu var hun gift. Min
fader sagde gerne: "Arbejdskammerater har jeg pd
min arbejdsplads"!, så hendes plads var i hjemmet.
Hendes navn var Johanne Emilie Elisabeth, f. Hansen, født den 26. september 1901 i Jyllinge ved
Roskilde. Hun døde i 1964 - 63 dr gammel, og boede
de sidste 10 år i enkebolig i Haregade 3.
Da jeg blev fØdt i Suensonsgade 19, stuen, havde
mine forældre efter sigende en lille stuelejlighed
bestdende af en stue, et kammer og et gennemgangskøkken. Min søster, Annelise, blev født d. 27. december 1927 og vi var os to bØrn.

skulle de ind i servanten, skulle min søsters seng
bæres op i forældrenes seng.

Som nabo havde vi en bådebygger, som hed Blichfeldt, og af ham fik jeg et gammelt kasseret gevær
fra 1864. Jeg havde det kun kort tid, for min fader tog det fra mig og afleverede det tilbage.
IDelfingade 19 boede 6 familier.
Omkring 1934 skete der store forandringer i Nyboder. Husene blev "gennemskdret" for at t e re en
ny gade igennem, som hed Kronprinsessegade. Husene
havde før gdet fra st. Kongensgade til østervold,
og det var en "stor" rejse at komme fra den ene
gade til den anden. Statuen af Chr. IV blev ogsd
flyttet, og den røde ringmur med det grønne vedbend blev fjernet; samtidig blev der pd lste salen
indbygget toilet med træk og slip.
Omkring 1935 flyttede vi til Delfingade 28, stuen,
en sdkaldt grundforbedret lejlighed. Stuehøjden var 212 cm,
og den lejlighed mine forældre nu fik bestod af 2 stuer, 2 værelser, l gennemgangskøkken, lille gdrdhave, pissoir og lokum i
gdrden, fælles vaskehus (senere kom der toilet med
træk og slip på lste sal).
Vaskehuset var fælles med beboerne
nr. 27,
samt de øvrige familier i Hjertensfrydsgade. Der
var en ldge i plankeværket, og derefter var der
adgang. Vaskehuset bestod af en gruekedel, og der
blev fyret med brænde, koks eller I Lq n , Der var
storvask l gang om mdneden, og sd var der altid
klatvask. Vasketøjet blev opbevaret i det lille
rum under trappen. Dagen fØr m~n moder skulle vaske, var hun inde i v e s k e h us e t: l nr. 27, og der
blev alt tøjet sat i blød i soda, og i dette store
trækar var tøjet til næste dag. Tøjet blev taget
op af karret og kom nu over
en gruekedel og
skulle nu koge. Som brændsel blev der brugt brænde, affald og koks. Ndr tøjet var kogt tog min moder et stykke tøj med en flad vaskepind over i en
zink·balje, som stod pd en bænk eller lign. I denne
balje var et vaskebræt. sd tog hun noget brunt sæ-
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- Han

en

t ik Holmens hæderstegn- , Her
hAndværkerne ved IJlJbo ders

at

ud d e l es Hæde rstegnet tll
Ha t eci a l g Ard
29 .
Jan uar

be pA tøj e t a vec i skyl l ek a ee t , og tøjet blev
s k ylle t tll de t v ae f ei fo e sæ b e, g e e n e ]-4 g ang e .
Tø je t bl e v v e e de t l h Anden . - Om so mme ce n bl ev dee
t eukke t t e j s no t e i h a v e n , og tøj e t hæng t til t er »
e e . Om v in t e e e n b le v d e t bJ ee t o p pA loft et og
hængt til tøeee.
Badef oeh old fo eeglk ge ene i en z ln kbal je l gen ne mgang skøkkenet , og sA va e det me d at s mut t e ln d
i stuen, nAe v i høete noge n v e d døee n . Nole mi n e
f oeældee badede, blev v i b ø e n s e n d t ud i h a v e n .
Hi n søstee o g jeg delte væ ee l se t il J eg v ae at ten et ha lvt ol e og hun Våe f e mten e t ha lvt Ae. og
v r havde køje-etage senge . Og det t o r e q s s sAdan.

1980 .
De t
er
d en
d a værende
o ve r ræ k k e r Hæde cs teg net .

ko mma n d a n t

H.

DlJohn

som

at hun tog sit nattøj pA, slukkede l y s e t og gl k i
seng. Deeeftee vae det m in tue tll at gA i seng .
Vi havde voees bestemte pladsee l stuen . Hin fa dees plads vae sofaen t tr i v e rme nr L , n i n modees
plads vae en stol pA langslden af spisestuebocdet .
Hin søstees stol vae ved s ovevæeelset, og mln stol
vae ved køkke ndøeen, og jeg fik lov til at komme
koks pA kakkel ovnen om vlnteeen eftee · o e d e e " . Nole
min fadee havde vagt hveet andet døgn, indt og Jeg
"fadeee ollen" o v e r t o r min s e s t.e t , sol mAtte hun
komme koks pA .
Hin søstees og mlne pllgtee vae taktlsk små .
NAe jeg kom hjem fea skole s k u l l e Jeg på byplads .
r
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Fifl.

Naboskab .

]J.

Denne skitse af
køkkenet i
Delf~nga.de

"Haven

er

tegnet af
E . J.

Fifl.

tælles

for

beboerne,

men

det

var

en

Madsen.

34.

Høbleringsplan

pJ

var

stiltiende overenskomst, at den hørte stuelejligheden til. Stuelejligheden var gerne forbeholdt
personer af lavere rang, og de dobbelte lste sale
til kvartermesterrang eller officersrang .
Da der var meget rangsnobberi til i min barndom,
var det sadan, at jeg ikke matte lege med et barn
af en "civilist". Og omvendt: Et barn, hvis fader
var af højere rang, han måtte ikke lege med mig.
så derfor, når vi, der boede i stuen, altid var i
haven, så kom de aldrig ned i haven fra lste sal,
for de var jo af højere rang .

baggrund

at

over

lejligheden

opm.lljnger

kombination
med
signaturforklaring bag

i

J
Delfingdde relconstruecet
Forsvarets BY9ningstjeneste i

meddelerens
oplysnJngec.
bogen under noter.

JEr .

J

Vores pligter bestod
at gJ byærinder, dække
bord og tage ud af bordet, - om vinteren at hente
l spand koks og optændingsbrænde på loftet . Mlt
job var ogsa at ga i Kastellet for at købe rugbrød
pa Militærets Brødfabrik . Jeg havde et adgangskort
dertil, pal ydende min faders navn, rang og adresse . Dette skulle forevises de danske skildvagter.
Det var billigere brødpris og til gengæld rlgtlg
groft militært rugbrød, og det var noget, der mættede .
Min moder strikkede og hæklede altid
af mln
faders aflagte militær kapper blev der syet stortrøjer til mig, eller benklæder,
af mostres og
tanters kjoler blev der ogsJ syet og klippet (selv
skjorter). Min moder havde altid meget at gøre."

Godt naboskab kunne godt trives i Nyboder. Her har naboerne
J
et at husene
l
Rævegade
udlJnt stole og serVJce J
anlednJng at festen tor en overstAet maskJnmestereksamen .
FotogcatJ tra beg . at 19S0ecne .
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For at
ken,

når

chikanere
min

moder

kom

de

lavede

dog

Igennem

mad,

enten

vort
med

køk-

skral -

despanden eller med deres c ykler, som stod
haven . Det var Ikke blot børnene, der havde den
"rangmærkning" - hustruerne talte heller ikke sammen og mændene undgik hinanden . Alle og enhver
passede SIt
og undg ik h inanden,
men sladderen
gIk . "

"VI havde aldrIg fester, kun nå r der var fødselsdag kom mz n e bedsteforældre, tanter og o n k l e r; så
blev der serveret hjemmebagt kage og kaffe. En
sjælden gang
blev der
trukket en
fl a sk e
kirsebærv in op.

Vor nærmeste t em i l i e var mIn mormor, mor far o g
to mostre. så havde vi to tanter og t o o nkl e r. He le mIn faders famIlle var på Fyn, og en d e l i Jy l land, så dem så VI aldrIg . FamIlien så VI tIl fØd -

selsdage og tIl Jul .
Når vi besøgte min mormor, som boede lEsromga de
på Nørrebro, var der kun råd t I l at køre den ene
vej med sporvognen, - enten ud eller hjem . I starten spadserede VI derud og kørte hjem. Ef terhånden
s om VI blev ældre, blev VI nok mere dur kdrevne,
for så vIlle v i køre derud; men da VI skulle hjem
sov vi "rævesøvn" og var så trætte, at v i ikke kunne
stå på benene . MIn mormor forbarmede SIg o v e r o s ,
og stak mIn moder tIl sporvognen hjem.
Hvert år var t em i I i e n samlet t i l j u l e f e s t ho s
mIne bedsteforældre, og der var der s p i s n i tiq af
flæskesteg og risengrØd og dans om jul etræet . Børnene fIk legetøj den dag, for det var j o bØrnenes
dag, og Ingen bløde pakker , og VI kørte
taxa
hjem . Den kostede fra 90 Øre t i l l k r . dengang ."
Natmanden .
"Vor store oplevelse var 1 g a n g om ugen, mId t o m
natten, kunde VI høre en hestevogns hårde hjul hen
over brostenene . Det var natmandens vogn og VI
k unde høre hans færden i de t mes te a f gaden, og
fulgte alle lydene . - "Phru" sagde han, og vognene
standsede ; det raslede med tønder, en gadedør blev
åbnet, sæder og brædder og tønden blev fjernet og
en tom blev sat l stedet. Dørene smækkede igen, og
"hyp". Vognen kørte i g e n . - Endelig standsede han
foran vores dør . Vi for op af vore s senge, og gemte os bag gard inet, o g nu kunne v i se ham ude i
gården, for han havde en lygte i panden , e n s l a g s
"m i n e e rb e j åe rk e s ke t: med lygte". Ih, hvor var det
spændende.
Gud nåde og trøste den arme husmoder, der ikke
engang imellem lagde en c igar eller stillede en
øl, eller de r lå en drikkesk ill ing til ham på kØk kenbordet ; så kunne hun være forv isset om , at når

natmande n passerede det høje dørtrin t il korridoren,
ramte spanden dørkarmen,
og der røg et
"skvæt U af l farten . "

Gadens l i v .
" De r kom altid mange handlende gennem gaderne,
gerne bestemte dage . Og som regel sang de .
Fi skema nden kom med s i n
lille hestevogn og sang
· s ll d e g o d t " , "slidegodt ", "t ine rødspættegodt", og
så evt. en pris derpå . Grønthandleren kom med sin
trækvogn og han sang: Vi har fine kartofler i e q ,
kom ned og køb (og så prisen derpå). Sangen gIk på
den engelske sang "Pa11ace Glide". Der kom også en
sandmand , som solgte sand i skæppemål .
Banan vognen med 10 bananer for 50 øre, det var alle de
bløde, stødte og sorte, - og så for at få udsolgt.
Iskagemanden kom også på s in vare cykel , o g han
havde også æblepinde med .
Skærslipperen var også et almindeligt syn, og
å

han sang :

"Her er skærs lipperen,

skal

De

have sle-

bet

knIve og sakse ." Der kom 1irekassema.nden, og
så dansede børnene gerne
e r t i l , - Når der kom ga demus ikanter, så var der liv i
gaden.
Børnene
hjalp dIsse musIkanter ved at saml e de nedkaste de
penge
sammen,
og
putte
dem
i
deres
lommer .
Bn v i e t e blev vi sat på "vagt" på n j e r ne t:, og
skulle passe på, polit iet i k k e kom . De måtte I k k e
s p i L l e på gad erne, pengene blev taget fra dem og
de k om med p å politIstati onen. Engang f ik jeg fa t
på en va rm 2 øre,
v : s , at vedkommende person
havde lagt den i kakke lovnen, så mønten var hvidg lødend e. Det skull e være en form for spøg.
I Krokod illegade ved Chr . d . IV statuen boede 3
højt stående officerer, som havde militære værnepligtIge som oppassere.
Disse var iklædt hvidt
drejlstøj om sommeren, og man kunne se d isse op passere med deres lille kurv på armen, for at gå
byær inder . "
å

å

å

å

c

Levestandard.
"LØnninger og pristal omkring 1936 har vel svaret
til nutidens priser . Omkring mine 12 år husker
jeg, at min faders løn var ca. 380 kr . pr. måned.
Huslejen var omkring 12 kr.
Skat 30 kr .
mIn
moders kostpenge omkring 90-100 kr. Brændsel, gas,
lys? - Fader havde en løbende skokonto hos StJe1 berg sko i St . Kongensgade på 15 kr. om måneden, og en tøjkonto hos skrædderen i Gernersgade på 20
kr . pr . måned. VI var alle v e l e k v i p e r e åe , og det
satte far og mor stor pris på .
3 pund kartofler k ostede 17 øre, - 3/4 ltr. Cen tral hvidøl Il Øre og den mørke 14 øre. Wienerbrød
5 øre og de dyre tIl 7 øre . l pakke 10 stk . ciga-
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L~g

i

gArden .

Sklbbygger

Anto n

Dencker

med

d~trene

Else,

re tter 25 øre . - 1 av is 10 øre . - 1 øl 2 7 øre .
Benzi n 11 ø r e plus 14 øre i statsafgif t .
Trods alt fik v i to ret t er ma d hve r dag, og det
var ga nske al mindelige,
borgerlige ret ter såsom :
Fr ikadeller ,
medisterpø lse ,
lever,
stegt
flæsk,
okse- og hønsekødssuppe, brunkål,
grøn kål, kl ip f i s k , spegesi ld o g løgso vs, hakkebøf og l ign . ;
af
efterretter :
Æble-,
r aba r be r og
s ago s uppe ,
k oldskål, øllebrØd,
risengrød, majsgrød og I Lq n ,
såsom var der fisk en gang ugen . Vi sult ede aldrig
o g gik altid mætte i seng .
Den l i l l e røde madkas se, s o m der stod "Velbekom me" på, og som jeg havde med i skole, der var 4
s tk.
mad i,
og de bestod
f .ek s.
chokol a de mad,
r o s i n ma
med

spegepøls e,

kødpølse ,

10 Holmens by - Nyboder og dens beboere

af
å

,

mange varianter,
æblemad,
fedte mad

f is kefri kadeller .

Der

Grethe og

Lilly

l

gArden

til

Suensonsgade 23 o .

Ar 1920.

k unne også være æggemad , toma t.me
bananmadde r.
så madpakken var også godt varieret .
Vi spiste gerne middagsmad ved l7.30 -tiden, for
der var min 'fader hjemme hver anden dag .
å

,

Om søndagen v a r det anderledes . Der blev købt 4
kryddere, 4 stk .Søres overskårne w ienerbrød, og
et birkesfranskbrød .
(Hin sd>ster og
jeg fik
en
endeskive h ver , og det var skønt, med det varme ,
friske brød) .
Om søndagen drak vi gerne morgenkaffe omkring 9tiden. Omkring l2-tiden spiste vi frokost. Ved IStiden drak
vi
eftermiddagskaffe ,
med hjemmebagt
sandkage. Ved IB-tiden spiste vi middagsmad. - Og
det var altid steg og budding .
Borddækning hverdag og søndag, der var der voksdug på bordet og ganske almindeligt uden blomster,
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"
De tre pIger Else, Grethe og LIlly Dencker stAr opstIllet l
tIl t o t oq r e t e r s n q , Lemmene,
pIgerne står pA. dækker
over kloak - og brønddæksler. DIsse lemme spillede en VIgtIg
rolle i pigernes lege : som "e t ue " og "soveværel se" , nAr de
legede t e r , mor, børn og som dansegulv, når l s t e k e s s e me n e n
gArden

PIgerne

legede

Især

i

gAcdene

med

de

mere

st

i

t t ær

å

s qe

lege

mens gaderne l højere grad var drengenes territorium. Her er
maskInmester Henry Lous'to døtre RIgmor og Else draget ned i
gården med dukkehuset en sommerdag 1923 .

å

kom.

pynt eller lignende . Gryden eller stegepanden kunne godt være pJ bordet. TIl fester var der en fin
dug og s e r v r e t t e r af stof pJ bordet . Pænt s p i s estel (morgenfruestelJ og pænt sølvbestik ."

Leg og

fritId.

"Drenge og piger legede ikke sJdan sammen . Drengevar ikke for
Tøser"; og de drenge, der le gede med p i q e r n e , var nogl e "tøsedrenge" . " Tøselegene

H

drengene" havde svært ved at komme
leg med de
rIgtIge drenge.
Pigerne sjippede, spillede bold op ad husmuren,
bJde med en og to bolde, de var dygtige. endvidere
havde pigerne mange sanglege. De legede ogsJ meget
med deres dukker og dukkevogne, spillede dukketeater, - og lavede hinkeruder! Kunne drengene dril le piger ne, eller ødelægge deres lege, sJ var det
i orden.
Drengene havde o gs J mange lege. - Man t.r i l l e e
kugler pJ gaden, enten til en streg, - eller ogsJ
å
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i en skotøjsæske, hvori der var skåret små huller.
Såfremt kuglen gik i hul, kunne man vinde 2-5-10
kugler.
Hvis kuglen
ikke
ramte hul,
var kuglen
æskens ejers. (Hullerne var ikke altid lige store,
og "banken" vandt altid). - Man havde også gættelege med kugler - lige eller ulige. Der var terrespillet, det bestod af 5 marmorterninger. Der lå
fire terninger på jorden, og man havde en
hånden. Man kastede den man havde i hånden op i luften,
tog en af de 4 der var på jorden, og greb
den, der var i luften. Næste kast skulle man tage
to fra jorden og gribe dem i luften, - o.S.V.
Der var yo-yo spillet, som var meget populært,
endvidere djævlespillet, som bestod af en bambuspind i
hver hånd; pindene var forbundet med en
snor, hvori en slags kegle roterede.
Vi spillede
meget janter og klink. Der var også de mere farlige lege,
såsom at kaste med knive,
skyde med
flitsbue,
skyde med pusterør,
gule ærter som
krudt. - Slangebøsser med kramper eller småsten.
Men heldigvis skete der aldrig noget, og disse lege varede altid kort, for når en voksen så det,
kunne vi godt gå hjem t i l vore forældre og hente
disse ting. Og så var der en vis bagdel, der kom
på komedie.
Af de onskabsfu1de lege : Man ringede på dørklokkerne eller snurrede med skoddevriderne,
så det
rungede
hele huset. Vi fandt også på at lukke
luften ud af cyklerne i hele gaden. Men det gjorde

vi

kun

den ene

gang,

for

vi

var

opdaget,

og blev

nu udstyret med pumper; kunne vi ikke pumpe en cykel, så fik vi det nu lært under voksen opsyn.
Vi gjorde det aldrig mere. - I t i l g i f t fik jeg af
min fader en i enden af en livrem. Vi havde også
"sneboldkampe" med hestepærer.
Yderlig mere havde hver gade sin "hær", og SIn
"hærfører" og befalingsmænd. - Alle var dekoreret
med hjemmelavede papmærker og medaljer. Af udstyr
havde vi
låg fra
margarine- og smørdritler som
skjolde, med ridderkors på. Nogle havde træsværd,
andre lange bambuskæppe. - Indbyrdes erklærede gaderne hinanden krig.
(Elsdyrsgade og Delfingade
var allieret), - og så gik det løs under råb og
skrig. Kampene stoppede gerne, når en næse blødte,
eller hvis de voksne greb ind. Engang blev Nyboder
erklæret "krig" af Borgergade-Adelgade kvarteret.
- Hele Nyboder holdt sammen, og der kom et gevaldigt slag igang. Vi fik så mange klø af hinanden

at "hæren" blev oplØst,
re.

og vi

legede

ikke krig me-

Når vi løb byærinder for folk, fik vi gerne fra
2-5 øre i drikkepenge (5 Øre var meget flot). For
disse penge købte vi kagekrummer, kandisaffald i
aviskræmmerhuse; hvis vi sparede sammen, kunne vi
købe studenterbrød t i l 5 Øre, eller gammelt brød
fra i går. på hjørnet af Gernersgade og Kronprinsessegade

10'

lå en slikforretning,

og

den

ældre

dame

hed populært "snotmutter", for hendes næse løb altid og dryppede - men det gjorde ikke noget, for
hendes
iskager
på
"muslingeskaller"
var
altid
større end hos andre. Det var hjemmelavet vandis.
Vi fik gerne lov t i l at gå i Palæ biografen om
søndagen t i l 16 forestillingen,
billetprisen var
35 øre; det var gerne Tarzanfi1m eller indianerfilm, der gik t i l disse bØrneforestillinger, og så
var der også t i l en lakrids tandbørste t i l 5 øre .
Havde filmen været spændende, kunne forældrene
gerne se det, ved at denne tandbørste rigtig havde
været kørt rundt i hele hovedet.
Der var først
en del reklamefilm, og det var de samme hver gang.
- En l i l l e pige, der sad og plukkede blomster, det
var Barnets Dags k om i t.e ,
og når man gik i
Palæ
biografen støttede man sagen. - så var der reklamefilmen
for
Enigheden
og
Trifo1iums
mælk,
og
under reklamefilmen
blev den finske
ryttermarch
spillet.
I st. Pauls Kirke blev der lavet en ungdomsklub .
Sognepræsten hed Svend NIelsen,
som havde været
sømandspræst
SydamerIka.
Kordegnen hed Axel
Marrot og boede
Kronprinsessegade .
VI havde
hvide huer på, med et rødt stofmærke i panden, og
i
dette
mærke
stod:
St.
Pauls
KristelIge
Ungdomsforening.
Nede
i
kirkens
krybbe
havde
vi
ugentlig undervisning i at spille på orgarina, ellers
havde
vi
k1 ubmøder
i
me n i qb e sb u s e t:
Fredericiagade .
Efterhånden vi blev lidt ældre, 13-14 år, vovede
vi os ud i den Hvide" verden, for at se I s d t: på
livet . Hvor skulle vi gå hen
selvfølgelig t i l
alt det, der var forbudt os som mindre. Det måtte
være
det
mest
spændende .
på
Grønlands-torvet,
Rigensgade/Østervo1d,
var en c e t e ,
der hed "Marinen". Der spillede Frelsens hær et par gange om
ugen. Der var gerne et pænt opløb hver gang; for
når de fulde folk kom op fra værtshuset og gav de ~es besyv med, så syntes vi det var sjovt . En fuld
mand hældte øl ned i tubaen, for den skulle have
å

en øl.
I østre

Anlæg spillede "solskinssangerne" hver
tirsdag, det var meget mere fredeligt . St. Pauls
kirkeplads og græsplænen bag anlægget var altid
fuld
af fulde
sprittere,
der drak
træsprit
og
brystdråber,
nogle
drak
"pullemut".
Branderten
blev sovet ud på bænkene. Det skete, at pladsen
blev ryddet, men de kom hurtigt igen .
på fredage og lørdage skete der altid meget
Borgergade-Adelgade kvarteret. Der v a r masser af
værtshuse, og der lØd harmonikamusik og tangoer.
Fulde mennesker,
damer,
der sloges,
når de var
fulde,
gadehandlerne, der råbte med deres varer .

Der var liv.
Der var også musikanter på gaderne, bl.a. var
der en mand, der hed Vallentiner . Han vak te mes t
tyro1eropsigt.
Han havde
tyrolerhat på,
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B~rnene

l

Hjertens[cljdsgade

udklædt

t i l

t e s ce t ev n ,

Fot o

fra

bukser, - på inderSIden havde han påspændt " g r y d e låg", på ryggen havde han en tromme, og på hver
overarm havde han trommestikker; endvidere s p i L>
lede han på kaffekande. - Han hoppede og dansede ,
baskede med armene, så trommen på ryggen fIk nogle
slag, s å sang han så nogle lyde fra kaffekanden .
Han var vældig sjov .
Men så snart de store granvoksne Betjente kom;
de gik to og to midt på fortorvet . - Lange kapper
med bredt politibælte, hvori tommelfingeren sad,
og så havde de pIkkelhjelme på . De gik 1 ige ud,
flyttede sig ikke, dem der ikke flyttede s i q , fik
en "maveskalle". - Var der folk, der brokkede s ig ,
blev der spurgt : Vil du køres op, eller have klø .
- Dem der blev kørt op, blev bestemt taget 1 a rme
og ben,
og så blev der læsset
in d .
Politiet

be g .

af 1920erne .

kendte sine folk og også omve ndt. Ingen bar nag,
næs te dag var det glemt. Men respekt ha vde de for
politiet ."

Legekammeraten.
" En af mine bedste legekammerater Jeg mindes er
Gert Nielsen, som boede i Elsdyrsgade. Gerts forældre står stadig i min erindring som de sødeste
og rareste mennekser . Børnene havde det mere f r i t
end os andre, syntes jeg, - de måtte mere : - tage
børn med hjem - og de måtte også være i deres fIne

s

tue .
Gerts far var modelsnedk er på Holmen,
havde lavet et kammer t i l drengene oppe på

og han
loftet .
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b r.o slc .. t t i q r.o d e t . r 1 . ve rd e n sk r Jq o . k r i n g
s v ø n d e o g 1 , rlJnge . He r er a r b ej dss ty r k pn t o t o q r dt e re t o .
19 2 0 .

H o d C" l s n . d k. . r i ~ t

10
~ r

Skolegang .

En Nyboderdreng
søn a f sk i b b y g g er
Christ ian IV til en fastelav nsfest
ve d
hdns
s ide
Ebba
blev
fa s t e lavns k av a l e r .
I

B jfl rneboe.

Ar

1 922 .

s e n e re

udklædt som
-Kattekongen-

g itt

me d

s in

Jeg var imponeret af deres s tue, for inden for dØren var en stor poleret granat eller torpedodel ,
der var lavet om t i l lampe. Og sJ havde de et spisebord , og nJr overdelen blev fJernet, var der et
billard nedenunder.
Da Gert og jeg var omkring 14 Jr, var Gerts storebror
Helge
marinesoldat .
Han
var meget
aktiv
D .S.Uer . De havde lokale i Hjertenfrydsgade l . "

"Jeg gik pJ Nyboder skole fra 1931-38, der dengang
va r en temmel ig ny og mode rne sko le,
bl. a.
med
skolel~ge og tandklinik.
Der var gode l~rerkr~fter
på skolen ; og alle fik l~rt at stave og skrive .
Alt blev banket ind i hovedet pJ os . - Ved skrivning lød Lær e r i n åe n s takfaste kommando: op, hen,
tilbage, skråt op, ned og luk . - Stavning foregik
i
fælleskor:
en stavelse ad gangen,
tilbage og
"samle" den op, o.s .v .
Vor dansklærer kaldte vi
for
"Do fatter"
og
"Nallefis". Han sagde : Vil do komme her op; så hev
han i de smJ hJr ved ørene, nJr man sJ ikke kunne
komme h ø j er e op pJ tåspidserne, f i k man en knaldend e
lussning,
eller
slag
med
linealen
over
f ing rene
S a n g l ~ r e r e n havde fremadstJende kæbeben,
og når
han spillede falsk v iol in , kaldte v i ham for " Kæbeben " .
ø g e n a v n e n e hørte lærerne selvfølgel ig ikke.To
g!Jmnast ik l~rere
havde vi og så :
" Sø r e n " og
"Ole", to fhv . sergeanter fra Garden . Når vi havde
løb i
gymnastiksalen,
eller skulle springe buk,
holdt vi i k k e takten , eller kom over bukken, sJ
var der altid et hurtigt rap bagi .
Der var en bestemt ånd over skolen, man skulle
lære noget,
det
var
l ær e rk c e t t e rrie ,
der
vidste
det, børnene skulle lære. Kæft, trit og retning,
og det har man ikke taget skade at, t. v ær t: imod.
(det

har bare manglet de sidste

20 Jr).
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V1 kunne købe 1 /4 ltr. sød mælk på flaske og me d
sugerør hos mælkemanden for 10 øre . Det skete, at
jeg et par gange om ugen fik penge med til mælk,
men der var bare det, at hV1S ikke klassens stær keste dreng f1k mælken, så f1k man tæv."

Læret1den .
" r 1938 glk jeg ud af skolen og d. 15 . september
1938 kom Jeg i lære på Orlogsvær ftet som bådebyg ger og sk ibstømrer.
Arbejdstiden var fra 7 .00 - 16 .00 også om lørdagen . V1 havde 48 timer om u g e n. Det fØrste læreår var lønnen 7,68 kr. om ugen eller 16 øre i
t imen . Det var meget fint, for en svendeløn var på
80-90 øre pr . time. Det var t idl1gt op, kørte på
cykel hele vejen rundt af Prinsessegade o :s , v.
Fyraften kl. 16 - o g så hjem, - vaskes og spise,
f or hele vinterhalvåret gik Jeg på Tekn1sk skole
på Nørrevold, og det var mandag, onsdag o g fredag
fra 17.30 - 20 .00. så efter at have været ude l
luften hele dagen, - og i de strenge i s v i n t.r e V1
havde i 40-erne, - så sov man deJl1gt.
Jeg havde en god lærep lads, f1k en god uddannel se,
arbejdede
på
fy rskibe
og
ved
fregatten
"J y l l a n d " s reparation;
bl. a . f ik fregatten helt
nye master og ræ r; og der fik V1 læredrenge lært
at hugge med skarøkse l det pommerske fyr . Det
pommerske tyr, der blev brugt t il masterne, var
rester fra Chr. rvs tid, og det havde l igget
flådens leje s om b omspærring af havneløbet . Det
var hårdt som stål .
Jeg var 5 år på Holmen, og f orl od Holmen, da ty skerne besatte Holmen i 194 3 ."

vo s s e n z z ve r •

"r 1943 blev, jeg g ift, 19 år gamme l, og havde været udlært i et år og flyttede fra Nyboder. sti ftede selv familie i st . Kongensgade 35, - flyttede
t1l BrØnshøj og derfra til Lyngby og Bagsværd. Har
e n dejl ig hustru, 5 voksne børn, de 4 af dem er
glft og v i har 9 børnebørn. Alle drengene er hånd værksuddannede, den ene bl.a . som skibstømrer p å
Holmen . . .
Min værnepligt aftJenete Jeg på Grønland i 1946
på mar1nestationen i Godthåb .
Nu taler man så meget om de gode, gamle dag e, og
hvor b i I l s q t: alt var; men een ting må V 1 hus ke :
Lønningerne,

priser,

skat

var

også

der efter,

og

man stillede ikke den hø je levestandard - eller
krav - som vi gør nu. Men een t1ng v1l Jeg aldr ig
glemme : Jeg har haft en dejlig barndom, og V1 var
glade for 1ngent ing; og gode forældre, som man så
op t~l, og respekterede, og der var fam illesammen h old . "

Sammenfatning

Erik Johns familie repræsenter det sejlende, militære personel, og er tillige et eksempel på en
"ny" kategori af beboere: Tilf lytterne, som ikke
havde nogen forudgående tilknytning til orlogsmiljøet.
Denne manglende tilknytning afspejles i livsmønstret. Grænsen mellem Nyboder og omverdenen var
ikke så klart markeret, som i de to foregående
skildringer. Familiens sognekirke var f.eks. Set.
Pauls kirke og ikke Holmens. Denne mulighed for at
vælge sognekirke eksisterede fra slutningen af
forrige århundrede, hvor Set. Pauls sogn udskiltes
som selvstændigt sogn. For Erik Johns familie hav de Holm ens kirke ikke - som det var ti Hældet i
familier udsprunget af "den faste stok" - været
rammen om begivenheder i slægten igennem flere generationer. Derfor faldt det mere naturligt at
vælge den nærliggende Set. Pauls kirke, når børnene skulle døbes og konfirmeres. Erik John blev
senere medlem af den ungdomsklub, som hørte til
Set. Pauls sogn .
Også på andre områder strakte familiens aktivi teter sig ud over Nyboders grænser . Familiens omgangskreds bestod f.eks. hovedsageligt af moderens
slægtninge, som alle havde deres liv og arbejde
uden for Nyboders verden.
Skildringen af naboskabet adskiller s ig en del
fra Poulas og Charles erindringer.
Der hørte
naboerne til familiens nærmeste omgangskreds, mens
naborelationerne i Erik Johns erindringer snarere
var en kilde til konflikt end til socialt samvær.
Der er på mange områder store ligheder mellem de
to foregående skildringer og Er ik Johns erindringer, men der synes tillige at være en række
markante forskelle.
vi genkender de trygge økonomiske kår og omsorgen for børnene. I denne familie tog omsorgen sig
især udtryk i den væg t , der blev lagt på deres ydre fremtoning: Det pæne tøj og de ordentlige sko.
Derimod synes familiemønstret at have afveget en
del fra situationen i Charles og Poulas familie,
og da primært med hensyn til forholdet far-børn .
Erik Johns far synes at have indtaget en lang mere
autoritær, patriarkalsk holdning end de øvrige
fædre vi har hørt om. Han var den, der straffede
børnene, men synes ellers ikke at have beskæftiget
sig meget med dem. De fælles viseaftener , spadsereture, udflugter og samtaler, som både Poula og
Char les
erindrer,
hører
vi
intet
om
her.
Erindringerne giver i stedet et indtryk af en familie, hvor de enkelte medlemmer i høj grad levede hver deres tilværelse, med hjemmet som det
eneste samlende punkt. Faderen havde sine aktiviteter på Holmen, i tjenesten såvel som fritiden,
hvor han deltog i sportsaktiviteter. Sønnens til-
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-Jeg tie v d e en god
t.ll nutiden været

læreplads- o Orlogsværft.e t
præget

af

en

har h e l t
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hJndværksmæssig produ ktion

med
stærke
cigqecloftet
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Artillerimekanikeren.
Ulla Gerhardts erindr inger .

værelse centreredes om samvær med kammerater. Om
søsteren og moderen hører vi næsten intet, og heller ikke om den øvrige slægt. I skildringen af
kammeratens hjem aner man i mi d l e r t i d en drøm om et
familieliv, der kunne have været anderledes: Gerts
far. der laver ting til sønnerne, og hjemmet. hvor
de "måtte mere": Være i den fine stue og tage kammerater med hjem.

I
den
følgende beretning om livet
hos artil1erimekaniker Robert Hansen, hans hustru Johannes og datteren Ulla hører vi om et familieliv
præget af faderens lange fravær fra hjemmet på
togter til bl.a. Island og Sydamerika .
Fortælleren er datteren Ulla. en af de første
personer, som reagerede på avisartiklerne om Or-
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logsmuseets indsamling af erindringer fra Nyboder. Er indringerne nedskrev hun efter at have
fået tilsendt spørgelister om familieliv, bolig,
arbejde og fritid. Igennem samtaler under indsamlingsarbejdets forløb uddybedes siden flere punkter i erindringerne, bl.a. med hensyn til boligindretning og hverdagsrytmen i hjemmet. Ulla har
desuden forsynet museet med et righoldigt billedmateriale fra forældrenes og bedsteforældrenes
hjem og fritid, ligesom hun har givet museet lov
til at kopiere samtlige attester og skrivelser,
der vedrører faderens karriere i flåden.

Bedsteforældrene og Roberts barndom.

Ulla har i sin beretning i stor udstrækning sammenblandet forholdet i faderens barndomshjem med
forholdene i sin egen familie. Dette er symptomatisk for Ullas opvækst, idet hun synes at have
ti lbragt næsten mere tid hos farfar og farmor i
Suensonsgade end i den lejlighed, hendes forældre
beboede.
Ulla var selv enebarn, mens hendes far, Robert,
var det 5. barn i en børneflok på 12, hvoraf de to
døde som spæde. Roberts far, Ullas farfar, var
Emil Hansen. I sine yngre dage havde Emil arbejdet som skibbygger på Holmen, men i den periode Ulla beretter om, ca. 1910-1928, var han beskæftiget som bud i Søværnets interne budtjeneste.
Emil stammede fra et landbrug på Midtsjælland.
Det var værnepligten aftjent i marinen, som havde
ansporet ham til at søge tjeneste her. Den samme
beslutning havde to af hans brødre: Carl og Viggo,
taget. De var begge blevet fyrbødere, Carl endda
over fyrbøder , og de boede begge i Nyboder. Carl og
dennes hustru Agnes er i øvrigt identiske med de
naboer, som Poula og Poulas forældre, Holger og
Marie, havde et så nært forhold til.
Selvom Emil var tilflytter, fik hans børn og
børnebørn dog også tilknytning til flåden. Sønnerne blev udlært på Holmen og to af dem blev se nere ansat her: Robert, som mekaniker og storebror
Hans som skibbygger.
Takket være den store børneflok kunne Emil og
hans familie disponere over en "dobbelt " stuelejlighed, trods Emils forholdsvis underordnede rang.
Alligevel kunne det knibe med pladsen, men alders spredningen i børneskaren betød dog, at de større
børn begyndte at flytte hjemmefra, næsten inden de
yngste kom ud af vuggen.
Ulla kom til at vokse op under mere rummelige
forhold end faderen. Hun boede de først e 8 år af
sit liv med forældrene i en "enkelt" lejlighed til
gården. (jfr. møbleringsplan fig. 35). Men Robert
avancerede i tjenesten og fik herved mulighed for

EmIl Hansen med hustruen AlvIlda og en del af børneflokk~n.
Dren gen
stolen
1
forgrunden
er Robert
Hansen.
Ulld
Ce ch a c d t s t o r , Fot o fea 1893 .

at flytte til en "dobbelt" lejlighed, først i Haregade, hvor lejligheden havde "gennemgangskøkken", siden i Svanegade på l . sa l (jfr. møbleringsplan fig. 36).
Rent økonomisk blev Robert også bedre stillet
end forældrene havde været det. Farfar Emil havde
udover sin tj eneste tillige aftenarbejde som kontrollør v ed Det kgl. Teater. Ulla fik som barn et
le ve nd e i nd t r yk af den arbejdsbyrde, som bedstefad eren p åtog sig :
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"HIn bedstefar var også begyndt som håndværker på
Holmen, så vidt jeg ved som tømrer, skibbygger,
for så senere at blive kontorbud, og om aftenen
kontrollør på Det kgl . Teater .
så langt tilbage jeg kan huske, kom bedstefar
altid hjem t i l frokosten, som s t o d parat, dertil
tog han een snaps,
(og kun e e n ) og en hvidtøl .
Snapseflasken og et glas stod altid i
buffet'en
t i l højre ; og derefter tilbage t i l sit job på cykel med pind på baghjulet, kaldet "HØnsepInd" , på
hvilken man med sammenbidt mine besteg uhyret. Kl.
halv fem var han atter hjemme i g e n , hvilte sig på
chaiselong ' en en halv time, hvo refter han spiste
sin middag, for derpå at tage sin vagt på Det kgl.
Teater k l. hal v otte , når publ i kum så var lukket
ind og k o mme t på plads, så var det med et l i l l e
smut hjem t i l en kop aftenkaffe , derefter tilbage
t i l tea tret for a t lukke publ ikum ud efter fores t i l l ingen,
j a,
det var en lang arbejdsdag , me n
der va r jo mange munde at mætte . Den t id, der så
blev t i l o v e r s blev b rugt t i l at forsåle eget og
børnenes fodtø j . "

Den store børneflok samt en kron isk sygdom gjorde
det umuligt for hustruen Al vilda at have lønnet
arbejde. Husarbejdet oversteg næsten hendes kræfter,
hvorfor
døtrene
allerede
tidligt
blev
inddraget heri . En af døtrene, faster Dyveke,
hjalp moderen med husholdningen også efter sit
g i fte rmål . Hver dag stillede hun i Nyboder for at
hjælpe, om mandagen med vasketøjet, de øvr ige dage
med mad lavn ing og rengøring . Ulla fortæller, at
fasteren og farmoderen da ofte talte " s o r t " om
fælles anl iggender under arbejdet, i k ke alt egnede
sig for andres ører.
De andre børn blev tidligt inddraget i arbejdet
med at brødføde familien:
" H e n tr o nu ikke, at disse børn ( Ro b e r t o g hans
sø ske nd e ) fik
lov t i l at bortøds le deres ti r i tz i d
med leg og andet "pjat", nej! - både før o g efter
skolet id skulle de v ær e akt ive deltagere i hjemmets ø k onom iske status , bl.a . ve d at f .eks . gå med
morgenbrød o g
o m efterm iddag en h jælpe købmanden
med at br inge v a r e r ud o .s .v. De i n d t j e n t e " d ri kk e p e n g e" s ad beds tefar så o g kræv e d e af l ev e r e t,
dem gemt e han i en "la mpebehol der " for t i l j u l at
ha ' pe nge t i l at købe julegaver for t i l alle d isse
børn , og h v is nogen t r o r , det v a r mu l i g t at gemme
en 2-ør e f o r ham, ta ' r de g ruel ig t fe j l , han vi d ste,
el ler kunne se på
enhve r . . .
om man h a v d e

· cen t

mel

i

Rober t

H4nsen som konfirmand i

1903 .

pose n " ,-

familiens fodtøj ...
Bedstefar Emil var en ubestridt patriark, som
håndhævede discipl inen i hjemmet. Ulla husker faderens beretning om sin barndom, hvor bedstefar Emil i si n sparsomme frit id altid sad og forsålede

ende

unger

til

"alt imens han kaldte de støjorden, ofte ved i arrIgskab at kas-

te skosylen efter dem ; engang røg den med spIdsen
i n d i hovedet på mIn f a d e r , hul blev der, men dog
uden han tog varig skade af de t ."
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At børnene efterhånden voksede op og stiftede fa milie ændrede ikke på bedstefaderens patriarkalske
sindelag:
" Om sø ndagen skulle alle u d e n undtagelse møde op l
"48" på et eller ti i d s p u n k t: af dagen , dette alle
betød , må du vide , ikke kun børn, nej alle, betød
børn, børnebørn, k oner m.fl., blev nogen væk kom
de l skarpt forhør om årsagen og blev som sagt ud skældt for deres udeblIvelse u den gyldIg grund .
Det s jove ved det var, at blot man havde VIst SIg,
- kunne man godt gå Igen næsten l ige efter, j o bedstetar var familiens overhoved,
Ingen dIskus sion om det. H

Barndommen var kort i Roberts hjem. Børnene kom i
lære, så snart de var konf irmerede - drengene på
Orlogsværftet, pigerne på fabrik eller - som fas ter Dyveke - i bogbinderlære.
Læretiden blev overstået i løbet af 4 år, og for
Roberts vedkommende var det ensbetydende med, at
han kunne gifte sig og få egen bolig i Nyboder .
Børnenes giftermål betød imidlertid ikke, at for bindelsen til forældrene blev afbrudt,
tvært imod. Af Ullas erindringer fremgår det, h vo r l e d e s
hun tilbragte en stor del af sin frit~d hos bedsteforældrene, og ligeså naturligt var deres hjem
samlingspunkt for øvrige børnebørn og børn. Til
jul og pinse var alle tilstede:
"JULEAFTEN kunne VI godt være o p tI l
36-38 personer t I l julemad, der altid bestod af RIsengrød Flæskesteg.
Jeg kan huske alle
rundt omkring på buffet 'en og på

long'en.

VI små børn sad
r y ggen af c h a lse-

Mandelgave var der alt i d ,

en

l~l le

maCCl-

pangris .
I

Stadsstuen

stod

pyntet med røde og
tølgelig lavet af

julestræet ,

helt

hvide papirroser,
føromtalte
tante

tIl

l oftet,

de var selvDyveke ,
samt

Robert Han se n som v ær n e p l I g t I g .

brede røde og hvide papirbånd , men Ingen l e v e n d e
lys , a .h .t. brandfare .
Når VI havde SPISt skulle der vaskes op Inden VI
gik t i l juletræet , hvor vi s a n g de alm . julesalmer
o g -sange, før VI børn s å kunn e få vore julegaver,

tet

bedstefar og bedste ga v kun
l s q t»: aldersklasser . ( .. . I

børnebørn og

le entrede
så en
K l a mp e n b o r g ,
alle

os

skotøjsæske

Vi

børn

legede

panteleg

gaver
og

til

morede

med

hin-

trop

med

bedstefar og bedstemor

med

af

i

"Skovvognene"
havde sin
"Tante

alle

madderne,

spIdsen,
l

toget
Hector",

endvidere

altil
en

d r i k k e>

andens legetøj og sp iste g odter , for så senere at
få natmad i spisestuen ved spisebordet, så klokken

varer, sodavand t I l børnene , det var en stor dag ,
der var også medbragt spIlleinstrumenter , Banjo og

kunne godt blIve 2 nat før VI gik hjem . (Den aften
forlangte Kommandanten ikke nattero kl . 101 .
Bedste havde uden at bedstetar v idste det sparet
op af sine små m i Le t: l en f orm for "Julens Glæde", for at forsøge på at optylde alle børne nes
ønsker , hvad hun jo så gerne VIlle .
PIN SE -sk ovturen mødtes alle (Igen alle) på østerbro statIon , de der b oede l Nybo ' r gIk l slut-

Harmonika, ind l Dyrehaven, fInde et passende sted
at kaste anker, hver t em s l i e tog så en medbragt
dug frem og herpå så serveret alle de udpakkede
madder,
jo dug skulle der v ær e . Etter t rok o s t en
kom der gang
sangene, kendt af alle, RevyvIser

å

og SømandsvIser, alle sang med, store og små, rIgtIg fællessang, der var Ikke n oget med torskellige
lege, det var der Ikk e tId t I l .
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Kl . 6 var V I alle h j e mme l Nyboder Igen og
s amledes så i l ysthuset l Gå r d e n , hv or dagen tort satte med sang og mu s ik t il klo IO, så var d et
slu t etter reg lementet . Hvordan v e jr e t v a r k un n e
V I Ikke tag e os at , det var t r e d r t r o n , så v e j r e t
v a r lngen g r un d t l l aflys n lng . -

.

r _

_

Ullas barndom .

Da Robert stiftede f a mi l i e var han de første år af
ægteskabet ene forsørger, som hans fader havde være t det . Da datteren Ulla begyndte sin skolegang,
tog Johanne i mi d l e r t i d et formiddags job i en nærl iggende v iktual iehandel . Ar be j d s ti d en var begræns et til d e timer. hvor Ulla v a r i skole.
Al ene de n omstændighed, a t Ulla var enebarn,
s atte im idlertid familien i stand til at oprethold e e n levestandard noget over bedsteforældrenes,
s e l v o m man p å i ng e n måd e var velhav ende . Levesta nd a r d e n påm inder om forholdene i de fam i lier,
v i tidl igere har mødt: 2 r etter mad hver dag til
middag, på læg på brødet t il skolen og et ekstra
måltid til Ulla , når hun kom hjem fra skolen. Af
fami liefotogra f ierne fremgår det, at h eller ikke
på klædningen b l e v forsømt.
Ulla kom i kke i Sølvgade betalingsskole, det var
d er ikke råd t i l. I 1918 bortfaldt imidlert id krav et om sko lepenge t il Sølvgade skole, og da Hindeg ade skol e samt idig lukkede blev Ulla overflyttet
ti l Sølvgade . F ra 1920 k om hun til at g å i den n yåbnede Nyb oder skole.
Hvor faderen i sin ba rndom havde haft indtil
flere bypladser for at hjælpe på økonomien, var
Ul la helt fr i tage t for sådanne forpl igtelser. Hun
løb i mi d l e r ti d tit byærinder for bedstemoderen og
fik da en 2-øre, som hun s elv kunne be holde. Faste
pligter havde hun: At gå i byen for moderen eller
hjælpe til med opvasken. Ud o ver dette skulle hun
passe sin skolegang og lektielæsning, men så var
d er også tid til leg:
"Je g k an h u ske v an d p o s t en om t r en t uden t or vor bo li g, den v ar c e n tr um i VO re s tilvære l se, det var
s j ov t at post e v a nd tra den og o versp røj te hin anden , sel vt ølg e l ig ble v v i s kæld t ud t or v o r e t l æs e t o r k l æd e r , vi kom ind med , men sjovt ha vde v i
hatt det hver gang; v i morede os også med at bInde
en sort tråd i en gam mel pu ng, s mide den toran S uensans s ta tue . gemme os bag den, tor ende 1 i g a t
gr i n e når en gik i tæl den og bukkede sig ned , etter t ø r s t at ha' set s ig torsigt igt om , t o r at tage den op, og vi så trak i snoren og g rinede ; ellers legede vi piger tor s ig, og trem tor alt, ancienn i teten b lev i k k e sammenblandet. V i s p i I l e e
bo ld : Langbol d, rundbold o g legede ståt ro ld, hoppe
paradis m .v ."
å

Det ung e
1911 .

pa c ,

Robert

og

Johanne

Hansen

med

datteren Ulla .

En s tor del af fritiden t ilbragtes som omtalt hos
bedsteforældrene i nr . 48. og de fleste l egekammerater havd e h un her.
"Jeg v ar
" 48" hve r da g ( . . . ) der skete j o en
masse l
"48" , der kom bl. a.
Ane t r e Amager med
grøntsager , hele året rundt, bedste gav hende otte
en kop ka t t e , som h un drak a t un d e r k o p p e n , de t
syntes jeg va r mæ r k e l i gt, der ko m og så mæl kemand ,
f i s k e man d , sk c a l dema nd samt na tmand , h a n kom s ent
o m attenen for at tømme "s p a n d e n"; bedstetar stil-
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erhvervsmæssig uddannelse, - hun fik i stedet en
opdragelse og (ud)dannelse, der sigtede mod en
fremtidig arbejdsopgave som hustru og moder, uden
tvivl helt i overensstemmelse med hendes egne ønsker.

Arbejdsdeling og kønsroller i

pA legepladsen ved Langelinie

lede altid en 'genstand' i vinduet tll ham, ellers
kunne det ske, der skete et lllle uheld med spanden under transporten gennem køkkenet . HV1S bedste
var syg glk jeg i byen for hende, til spækhøkeren
( . . . ) og til urtekræmmer Glant. og Jeg fik ofte en
l-øre , det var jo en hel
formue dengang."

Da Ulla blev lidt ældre, skulle hun udover skolegangen tillige passe klaver- og danseundervisningen. Teaterbesøg var heller ikke ualmindelige:

et sømandshjem .

Ullas familiemønster var da også præget af et
kønsrollemønster, hvor faderen var familiens ubestridte overhove~ og hvor moderen påtog sig alle
de forpligtelser, der eksisterede i husholdningen.
Men i skildringen af familien er det nødvendigt,
at fastholde vilkårene for familielivet: Faderens
ofte lange fravær fra hjemmet under udkommanderinger. Johanne, Ullas mor, mærkede disse vilkår
allerede kort tid efter giftermålet: Robert udkommanderedes til tjeneste på "Peder Skram" fra april
ti l september. Som i så mange andre Nyboder-familier måtte Johanne føde sit barn under mandens
fravær. Det blev bedstemor og andre slægtninge,
som trådte hjælpende til i den periode. Robert var
gentagne gange udkommanderet til længere togter i
de følgende år. Fra 1914 og til verdenskrigens
afslutning gjorde han tjeneste på "Heimdal", som
lå fast stationeret i Store Bælt. Han var sjældent
hjemme i disse år, - i stedet drog mor og datter
afsted
på
besøg
til
Korsør,
fortrinsvis
i
forbindelse med større højtider som jul og nytår.
I 1921 var han med "Ingolf" til Island og var da
fraværende fra d. 14/5 til den 18/9. I årene 192425 var han på togt med krydseren "Niels Juel" til
Sydamerika.
Ud
over
disse
langvarige
udkomaanderinger var han ofte på kortere togter i
de danske farvande.
Familien indrettede sig efter disse vekslende
tjenesteforhold:
'Når far var påmønstret og t ek s .
havn
nærheden, gjorde mor og Jeg en søndagstur til f .eks .
e j»
( . . . ) n e Ls s n q a r , I kan nok forstå, det var en
lig oplevelse, først med tog og så besøge min far,
som jeg holdt meget af ."
s

'Af anden kulturel opdragelse var mlne besøg i CaSlno, hvor jeg bl .a . så "Capriciosa', der jo handler om livet i Nl}bo' r, Jeg kan huske billetprisen
var 35 øre på balkonen . Det kg I. Teater t i ): j eg
frlblllet tll af mln bedstefar, når der var mlndre
besøg, JO der blev sørget for min almene danne lse,
hVllket jeg idag er meget taknemmelig for . '

Efter afsluttet skolegang gennemgik hun et årskursus på "Københavns kommunesfortsættelseskursus og
frivillige ungdomsskole", hvor hun fik undervisning i husholdning og madlavning.
Ulla havde nok en del pligter i hjemmet, men
disse pligter vedrørte i højere grad hendes fremtid end opgaver nødvendige for familiens økonomi.
Hendes opdragelse sigtede ikke i så høj grad, som
det var tilfældet med Poula, mod en egentlig

å

Der var feststemning i hjemmet, når Robert kom
hjem efter længere tids fravær. Udflugter, fester
og sammenkomster fandt sted i de perioder, hvor
han havde orlov:
"Når far ikke var på togt, gik vi ofte l "De små
Haver" i Plle All~ gerne sammen med onkler og tanter ( . . . ) vi havde alle madkurv med og børnene fik
sodavand, det var fest for os bØrn, sodavand var
jo ikke hverdagskost, vi gik da også frem og tilbage, nu var der JO ikke råd til sporvogn,
vi
brugte "Apostlenes Heste" ,"
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Bedstefar

Emil

Hdnsen

og

Alvilda pc! deres
ialt JS personer .

hustruen

famIlien samledes hver juleaften,

ældre

Efter togterne havde Robert ofte optjent hyre,et
ekstra tillæg til lønnen, som betaltes under udkommanderingerne. Dette gav ham mulighed for at
være "spendabel" ved hjemkomsten:
"Når far ikke var på togt, havde far, mor og jeg
en lørdagstur, således : Når vi havde spist tog vi
vort pæne tøj på og gik pJ indkøb op ad Borgergade, Prinsensgade, også kaldet POLAKGADE, for så
at gå hjem ad Adelgade; vi handlede med de i mine
øjne mærkelige mennesker, det var en stor oplevelse at se dette folkeslag. Jeg måtte ikke gå derned alene, jeg måtte kun gå t i l Hindegade .
Jeg kan huske en lørdagstur (vi boede dengang i
Haregade 20) vi gik hjem ad Adelgade, der boede en
snedkermester i
en kælder, som havde nogle meget
fine mahognimØbler, og vi kiggede på et meget fint
chatol,
og mor
udbrød:
Næh! !
hvor er det
smukt! jeg husker så tydeligt episoden, far sva-

ddge o .

Ar

1920 .

Det

var

denne le jlighed ,

Suensonsgade 48 .

rede : Skal vi i k k e gå ned at se på det? - Mor :
Nej det har vi slet ikke råd t , l ! - Da vi kom ned
fik vi at vide, det var et svendestykke og at prisen var 400 kr .
Hor sagde nej ,
men far var
netop blevet ligestillet med underofticer, og just
kommet hjem fra togt, så der var jo lidt opsparet
hyre på lommen, derfor fik mor sit chatol, det er
meget smukt , og står den dag i d a g
min datters
hjem ."

Ullas konfirmation fandt sted nogle måneder efter
faderens hjemkomst fra Sydamerika-togtet med krydseren "Niels Juel", og det var en af grundene til,
mener hun, at "den ikke fik for lidt" ved denne
fest:
"Alle sejl var sat t i l tor at gøre dagen t i l en
festdag, jeg tænker tal' havde opsparet at sin hyre
fra togtet t i l Sydamerika, hvorfra han kom hjem i
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U1J.s

bt»d ste mor Alvilda

H"n s~ n

j

docf! n

t

i t Su e n s onsgllde 4 J , Cd . .I r J9 10 .

A

Fig.

35.

HlPbleringsplan

over hjemmet i Suensonsgade
14. en "enkelt .. lejl~ghed pA l. sal.
Planen er udført pA baggrund af opmetllnger
Forsvarets Bygningstjeneste i
kombInation

B

Fig.

med meddelerens erIndrInger.

36.

Høbleclngsplan over d~ n " d o b b e l t e "
lejl Jghed
J Svanegade . som famI llen
flyttede tll .
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er J

I stuele)llgheden ses ·underboerne- Hr. o g tru Andersen og i
v~nduerne tJl l . sal kJgger naboerne ud at vJnduerne.

forJret 1924, sJ del' ble v benyttet "T AX A " bJde ud
og hjem, og i hjemmet val' del' lagt op t i l stOl' fes t r v r t e s , hu sk j e g Val' enebarn,
42 gæster med
d J verse sange og " l e j e t " harmon ikasp i l ler , det val'
e n stOl' dag bJde fol' forældre og konf i r manden. "

9.
a u gu s t
bl ev
f ar
udnævnt
til
" Mekani k er af
2 .gr." ved Or l o g s v æ r f t e t og udko mmanderet til to gt
til s q a eme c s k e
krydsere n "Niel s J u e l " . Je g kan
huske da VJ all e, d el' havde mulig hed fol' de t, st od
pJ kaj en (Ol' at tage afsked, a t bedstefar s o m jo
s t e i q val' b t e m t r i udbrød : "Ta' n u endelig o rdentlig afske d med h a m , f ol' h am ser I ikke me re, - det
skiver slet ikk e byg get til s J da n et t o g t ! ! ! "
Han v a l' do g ved a t f J l'et , fol' jeg mind e s n oget
snak om at d e mis te de roret i " At l an t e n " og m ~ t t e
rlgge et "nødror" o p , men far k o m da h j e m
god
b eh o l d . "

J ohanne

Han sen

med

datteren

Ull a

pJ

armen

tor an

dø r e n

S ue ns o n s g a de 14 Ar 1910 .

å

Munterheden og festligh ederne i de perioder faderen var hjemme må også forstås på baggrund af
den ængstelse, der altid fandtes latent hos Robert
og hans pårørende, en ængstelse for fo rlis eller
ulykker om bord, en ængstel se man sjældent klædte
i ord. Skete det, blev det på en direkte og bramfr i måde, som da fami l ien tog afsked med Robert
i nd e n d e n lange Sydamerika -rejse:
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har også været hende, som i det daglige sørgede
for Ullas opdragelse, skolegang m.m.
At moderen stod med det totale ansvar i mandens
fravær indebar imidlertid ikke en omlægning a f
kønsrollemønstret i familien. Når Robert kom hjem,
var han atter familiens ubestridte overhoved. Autori teten manifesteredes over for datteren bl. a.
gennem forbud mod at klippe håret før hun blev 16,
og ved at sørge for, at hun kom direkte hjem efter
fester: "Skoleballerne husker Jeg tydeligt, for
mln

far stod altid udenfor kl. 10, og ventede for
hente s z n datter hjem, der skulle i k k e hænde
hende noget, - - - kors hvor var jeg sur ."

at

Men faderen var dog først og fremmest genstand for
datterens beundring og stolthed:
"Om vinteren VdC dee bal i #lØrnen" underotficecsog senere
l
HDæk s o t f i c e r s f o c n l n g e n· ,
t I l dIsse baller benyttede vi altid datidens "TAXA ", vi var JO alle selskabsklædte, så taxa var en
nødvendIg udgift, der skulle være anstand og pli ,
det tog min far meget nøje, Jeg har f .eks . aldrIg
set mIn far beruset, selvom andre l
selskaberne
havde fået lidt, jo hans optræden skulle så vidt
muligt
være
dadelfri .
Navnlig husker
jeg
jule træsfesterne
i
"Ørnen", disse fester blev altId
holdt samme sted (Grev Holtkes palæ), og far var
ofte ordensmarskalk, med r oset l knaphullet . Han
så flot ud i selskabstøj med roset, syntes jeg ."
foren~ngen

Afgang fra

Ul l. s o m kontlcmdnd.

I de lange fraværsperioder holdtes
vedlige gennem breve og tilsendte
"Nyboders

forbindelsen
fotografier.

børn må hØre t i l de mest fotograferede",

skriver
Ulla. Selv blev hun fotograferet regelmæssigt med højst et års mellemrum og fotografi erne tilsendtes faderen.
Robert fremstår i Ullas erindringer som en smuk,
elegant og tillige lidt spændende person, ventet
med længsel, fordi hans hjemkomst altid i nd e b a r
ændringer i den daglige rutine. Det har i høj grad
været moderen, som - tildels med hjælp af slægtninge - fik denne rutine til at fungere, og det

tjenesten.

Ullas til værelse synes fast forankret i Nyboder:
Familieliv, fritid, og samvær med slægt og venner
var centreret omkring Nyboder. Foreningslivet var
ligeledes forankret i orlogsmiljøet, idet det var
underofficersforeningen "Ørnen" og senere "Dæksof ficersforeningen" Robert var medlem af .
Da Robert besluttede at forlade marinen ændredes tilværelsen derfor på mange måder for familien. Arsagen til hans afgang var antagelig de ændringer i ansættelsesforholdene som var en følge
af de nye personel ordninger fra 1919 og 1922. Af
attester fremgår det, at Robert selv søgte sin afsked kort efter overgangen fra tjenestemandsstatus
til en kontraktmæssig ansættelse ved Orlogsværf tet. Sin afsked tog han i 1925, kort efter det
lange togt til Sydamerika.
Efter en kortvarig ansættelse som reparatør på
et dampvaskeri blev Robert selvstændig erhvervsdrivende. Harr forsøgte sig i mange brancher:
Restauratør, grønthandler og købmand, men endte
til sidst som restauratør for en mindre caf~ på
Østerbro. At det netop blev restaurationsbranchen
Robert forsøgte sig indenfor, kan ikke undre. I
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h ~r

og
er
blevet
·statussymbolmen

nødvendig for en selvstændig erhvervsdrJvende som skal hente
v e r e r ho s grossisten og køre dem ud. Foto ca. 1930.

tjenesten havde han flere gange fungeret som messeforstander i
underofficersmessen ,
f .eks.
på
"Heimdal", og derfra havde han indhøstet erfaringer, som kunne anvendes i restauratørjobbet.

som et samarbejde med to af brødrene. Og i familiens
kolonihavehus genoplivedes
"Nyboderstemningen"
med
familiebesøg,
sang
og
spil.
Slægtsammenholdet udstrakte sig også til økonomisk
hjælp til trængende familiemedlemmer, som det
fremgår af et brev fra RobeI:ts søster til broderen.

Rober t

selvs tændJg .

forladt

BJlen

fldden

her

er

og

lkke

Nyboder

et

De fysiske rammer om familiens tilværelse ændredes
betydeligt. I stedet for Nyboder måtte man nu finde sig til rette i skiftende lejligheder rundt om
i København. Lejlighederne lå oftest i tilknytning
til den butik eller caf~, Robert drev. Dagligdagens struktur ændredes imidlertid ikke helt
så radikalt, som man kunne tro. Moderen arbejdede
stadigvæk, men nu i familiens egen butik og ikke
som ansat. Hjælp fra, og samvær med, slægten var
stadig en selvfølge i dagligdagen: Roberts første
forsøg i restaurationsbranchen formede sig f.eks.
11 Holmens by - Nyboder og dens beboere

I årene efter flytningen fra Nyboder afsl uttede
Ulla sin skolegang. Hun fik arbejde i forskellige
virksomheder som kassedame og ekspeditrice, afbrudt af en kortere kontoruddannelse. Sin tilkommende traf hun til et bal i "Borgernes Hus":
•(

)

det

munlkatlonen,

glk

thl

nu
han

ualmindelig let
vac lige kommet

med komhjem l ca
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Grønland , hvor han havd e truttet bl . a .
s o mi n e mestrene Janus Sørensen og Br,n ck, og d a Jeg også
kendte d e m, Ja, jeg ved 'kke, Jeg h a v d e nu , 2 år
s avn e t N y b o d e r meget o g s å p l ud se l,gt at møde en ,
d e r k en de r no g e n der ude t r e , d e t v a r so m o m de t
g jo r d e det hel e lettere ."

=

Ullas f o r l o ve d e var ansat ved Geodætisk I n s t i t u t .
og den første forlovelsestid kom derfor til at på minde om moderens situation: Lange perioder. hvor
han var udstationeret og hun måtte vente derhjemme. I dette tilfælde gjaldt det opmåli ngsrejser
til Grøn land .
Ulla blev gi ft i 1934 og året efter blev hun mor
til en datter. Af erindring erne fremgår det, at
famil iemø nstret i nogen grad g entog s ig : Datteren
fik et l ige så nært forhold t il s ine bedsteforældre , Robert og Johanne, som Ulla i sin t id
havde haft det ti l bedstefar Emil og bedste.
Robert Hansens livs- og karr iereforløb er e t
eksempel på de mulighede r, f lådens folk havde for
at " b r y de ud" og skabe sig en anden t ilværelse.
Mange
har
som
Robert
netop
valgt
restaurationsbranchen, som de havde fået et godt
kendskab
til,
f.eks.
gennem
hvervet
som
messeforstander .
Roberts h istorie fortæller imidlertid også, at
søværnsordninge rne i 1922 og 1932 næsten pressede
mandskab ud af flåd en, enten ford i de nu måtte ac ceptere en ande n ansættelsesform end den " f a s t e "
tjeneste, eller fordi d e blev sparet væk af ned skæringer.

Orlogskaptajnen .
Caroli ne

van Wyllich -

Huxolls er indri nger .
Ca r o lJn e

Det er et andet socialt miljø, vi nu bevæger os
ind i, selvom rammen om tilværelsen: Nyboder og
Orlogsflåden, er fælles for denne og de øvrige
familier, hvis skæbne vi hidtil har fulgt . Orlogskaptajnen - "Kaptajnen" i daglig tale - var gennem
sin uddannelse til søofficer tildelt helt andre
tjenstl ige funktioner, end de fædre, vi h idtil har
hørt om. Som søofficer var han primært den person,
som i tjenesten udfærd igede ordrer, samt idigt som
han stod til ansvar for større enheder, som f.eks.
et skib med besætning og mater iel. Denne hans position som mynd ighedsperson og arbejdsleder markeredes i Nyboders fys iske miljø: Familien boede i
en af de ca . 40 bol iger, som var reserveret for
officerer af linien, i dette tilfælde et "helt"
hus på hjørnet af Haregade og Kronprinsessegade.

Bistr up loran hjemmet , Hacegade 2 2 .

Ar 19J5 .

Er indringerne, som danner baggrund for den følgende beskrivelse af familien Bistrups tilværelse
i årene 1926-1940, nedskrev Caroline i årene 198081 foranlediget af Orlogsmuseets Nyboderprojekt.
Til hjælp med udarbejdelsen tilsendtes spørgelister fra museet. I flere opfølgende samtaler er
der føjet yderligere oplysninger til beretningen.
Som supplement til erindringerne fik museet desuden t illadelse til at kopiere en del familiefotografier samt den gæstebog, fru Bistrup havde ført.
En kopi af en håndskreven kogebog anvendt i Nyboder, indgår ligeledes i materialet. Supplerende
oplysn inger er indhentet fra erind~ingsbogen "Det
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var på Frederiksberg". skrevet af Carolines fætter
Ib Eigtved. 98).
Caroline er næstældste barn i en børnefolk på
fem: Lauritz. f. 1910, Caroline, f. 1912, Henning.
f. 1914, Fritz, f. 1917 og Elisabeth. f. 1918. Kun
tre af de fem børn opnåede voksenalder. idet de to
ældste
sønner
døde
unge
af
tuberkulos e.
en
tragedie. som uundgåeligt måtte præge fam iliens
hverdag.

-KaptaJnen- og

~fcuen· .

Orlogskaptajn Henning August Østerberg Bistrup var
født på Grønland år 1879 som søn af kolonibestyrer
Laur i tz Bistrup og hustruen Anna Vi lhe lmine Augusta f. Østerberg . Flere af fami liemedlemmerne
havde tilknytning til den grønlandske administra tion: To af Hennings brødre blev kolonibestyrere
og søstrene blev gift med kolonibestyrere i Godt håb henholdsvis Sukkertoppen. Som søn af en udstationeret embedsmand måtte Henning dele skæbne med
andre børn, hvis forældre var knyttede til administrationen af en koloni: Skolegang på kostskole i
Danmark, i Hennings tilfælde Sorø Akademi, hvortil
han sendtes 10 år gammel. Han genså først sine
forældre 10 år senere; han var da kadet, idet han
umiddelbart efter aflagt studentereksamen søgte
optagelse på Søofficersskolen.
I 1901 havde han afsluttet kadet-tiden og samme
år deltog han som ung sekondløjtnant i togter med
krydseren "Valkyrien" til Dansk Vestindien (190102). Efter sin udnævnelse til premierløjtnant blev
han p.gr.a. sit indgående kendskab til grønlandske
forhold, tilknyttet Mylius Erichsens Danmarksekspedition, der gik til Grønlands østkyst i årene
1906-1908.
Fra denne periode eksisterer en tegning af Hen ning Bistrup. Den er " ... tegnet af Achton Friis pJ
han er u k e n d e I s q ,
klædt i
bJørnesklnd med masser af hår og skæg,
en stor
k on t r as t
ti s L
den
Far
Vl
kendte,
nybarbere t ,
veltrlsecet l sin smukke unltorm . u
Danmarksekspedltionen ,

Efter sit giftermål i 1909 blev Henn ing Bistrup i
1914 næstkommanderende på Islands Falk og året efter kaptajn på samme sk ib. Efter udnævnelsen til
kaptajnløjtnant var han i åren e 1918 -1919 chef for
fiskeriinspektionen i de danske farvande. Sin udnævnelse til orlogskaptajn fik han i 1923. det år
hvor han afbrød sin tjeneste for et års orlov.
i d e t han påtog sig hvervet at føre motorskonnerten
"Teddy" til østgrønland. Skonnerten ejedes af
østgrønlandske Kompagni, og Bistrup tilbød sig som
skipper i et forsøg på at redde kompagniet. Turen
gik t~l Scoresbysund med proviant og nyt personale

'F~lla's

hjemkomst t11 København etterAret 1927.

ti l stationen. Stationens fangst skulle samtidig
hentes hjem,
Rejsen fik et dramatisk forløb: Skibet blev
skruet ned af isen, og besætningen måtte i længere
tid drive rundt på en isflage. Det lykkedes imid lertid at bjærge alle ind til Angmagsalik, hvor
man måtte overvintre .
Da familien i 1926 flyttede ind i Nyboder, var Bistrup netop udnævnt til orlogskaptajn og chef for
"Fylla", som varetog fiskeriinspektionen ved Island og Færøerne. Dette indebar, at han i realiteten var udstationeret i en periode af 2 år.
Først i 50-års alderen fik Bistrup tjeneste "i
land". I 1928 var han næstkommanderende ved Søtransportvæsenet og året efter blev han inspektør
for Marinens Bibliotek . I 1932 modtog han i forbindelse med afgang fra aktiv tjeneste udnævnelsen
til kommandørkaptajn af reserven og blev samtidig
chef for Søtransportvæsenet.
Carolines mor, Birgitte, var født 1882 i en velhavende grossererfamilie på Frederiksberg. Der var 4
børn i hjemmet: Valdemar, Caroline, Margrethe og
Birgitte. Faderen. grosserer C. A. Eigtved, drev
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en større engros- og agenturvirksomhed, en virksomhed sønnen Valdemar indtrådte i efter endt uddannelse i 1901. Han overtog den i 1916 efter faderens død. Valdemar blev senere direktør i Pr ivatbanken. Birgittes søster Margrethe blev ligeledes gift med en søofficer, Oscar Pade. Henning
Bistrup blev gennem giftermålet med Birgitte
beslægtet med flere af sine officerskolleger:
Ewald, Lagoni, Pade og Juel-Brockdorff.
Om Eigtved-søskendes giftermål eksisterer der en
"familiehistorie" som bl.a. forklarer, hvorledes
de to søstre blev gift med hver "sin" søofficer.
Broderen Valdemar var på en udflugt til Holbæk
blevet forelsket i en ung pige, Inger Lagoni, datter af godsejer J. F. Lagoni og hustruen Julie
Anine, f. Munthe af Morgenstierne . Forelskelsen
resulterede snart i giftermål, og tilstede ved
brylluppet var bl.a. Julie Anines søster: Caroline
Juliane, gift med politiassisten S. Pade. En af
børnene i dette ægteskab, premierløjtnant Oscar
Pade, var ligeledes med ved brylluppet, og forbindelsen mellem slægterne Eigtved og Lagoni resulterede snart i en ny: Margrethe Eigtved blev gift
med Oscar Pade.
Gennem Margrethe kom Birgitte til at stifte bekendtskab med Oscar Pades kollega, Henning Bistrup. Ifølge traditionen var det kærlighed "ved
første øjekast" da Birgitte sammen med søsteren
besøgte officersmessen på det skib, hvor både
Oscar Pade og Henning Bistrup samtidigt gjorde
tjeneste.

Birgittes opvækst og uddannelse blev afgørende
præget af hendes tilhørsforhold til det velhavende
københavnske borgerskab:
"Det havde været min Mors store ønske at komme ind
på min Morfars kontor, men det var uhørt dengang,
i stedet havde hun lært at spIlle klaver, at synge, at gå i
teatret og til koncerter, og ikke
mindst at lære sig sprog, som var nødvendigt på
rejser. Efter pigeskoleeksamen fra DØtreskolen på
Christianshavn
blev min
Mor
sendt
et år
til
Schweiz for at lære fransk, et sprog hun elskede
og både skrev og talte. Senere rejste min Mor og
hendes søstre ofte til Holland, hvor min Morfar
havde forretningsforbindelser, - som blev til venskaber og sværmerier, - d~r lærte min Mor også at
tale hollandsk, som hun også både læste o g skrev.
Foruden både engelsk og tysk, som også min Far var
dygtIg tIl ."

Sprogkundskaberne blev siden anvendt, når børnene
skulle have hjælp med lektierne. Sammen med sin
mand oversatte Birgitte desuden en bog fra tysk
til dansk om slaget iSkagerak.

Den ·unge pige- i huset hos fami lien Bistrup.

Husholdningen.

Husholdningsarbejdet, og omsorgen om børnene, som
senere blev Birgittes væsentligste ansvarsområde,
fik hun derimod ingen uddannelse til. Allerede som
nygifte havde ægteparret da også en "ung pige" boende til hjælp med husarbejdet.
Den tjenestepige, som boede og arbejdede i kaptajnsfamilien i Nyboder kom fra Norge. Hun blev
hos familien i mere end 10 år. Den foregående tjenestepige "gamle Karen" havde ligeledes tjent familien i over 10 år, - netop de år, hvor børnene
blev født og hvor Birgitte stod ret alene med ansvaret.
Hun
forlod
imidlertid
familien
da
"kaptajnen" blev næstkommanderende på oæksofficersskolen. Til denne tjeneste hørte tjenestebolig
i Søkvæsthuset på Christianshavn og desuden en oppasser, en værnepligtig som skulle gå til hånde i
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husholdningen:

"<i He n
stIllede i køkke net o m morgenen for at gå til hånde, pudse sko og hente
brændsel . Men det passede Ikke Karen . Hun sagde
op ,
"der
skulle
i kk«
være mandfolk
hendes
køkken " ."

f.
Om
forå re t
k unne
man
genkende
en
hæs
ma n d e s t e mme "Muldjo rd tIL potteplanter", hans eneste vare. Kød blev købt hos en slagter
n snae gade , men fjerkræ kom fra Worsøe på Nørrebro .

a

Kun

Vlne sørgede mIn (ar for,

de kom fca Suenson

Bredgade , han leverede ti s L det meste af flåden
og d e n s f olk.
( ... ) I Haregade levede VI et k on centreret famI l i e l s v , med mange besøg af famil i e r o g venner l
l

Tjenestepigen aflastede kaptajnsfruen med en stor
del af husholdningsarbejdet, primært madlavningen
og r engøringen. "Jeg har aldrig set min mor lave
mad", skriver Caroline. En stor del af husarbejdet
tog "fruen" sig imidlertid selv af: Sengeredning •.
tøjreparationer, strygning m.m.:
"Hun strøg selv, og der var kurve fulde af skjorter, n e t s k j o r t e t: , c n em s s e c og skørter, lommetørklæder l stabler og stIvede køkkengardIner . Og så
var der s t o p p e t.e j e t: , me s s e t: af uldne sokker o g
strømper skulle se s efter, st opp es, parres og læg-

alle

g eneratIoner .

Begrebet

UHaregade

H

var

s t or t

et

trækplaster med sin geniale b e l s q q e ntie
og
Ikke m i rui s t: sin store charme. MIn mor har efterladt SIg en optegnelse af samtlIge besØgende l de
år VI boede l Nyb oder. Knap 450 personer har trådt
vores dørtærskel o g adskIllige af dem mange gange .
Det var min mor so m styrede huset med en fast
hånd, som hun havde været vant tIL i de mange tIdlIgere år, hvor min far sejlede meget ."
å

qes s ammen ."

Ud over disse mere arbejdsbetonede opgaver optog
tilrettelæggelsen af husførelsen og repræsentative
funktioner tillige en stor del af kaptajns fruens
tid: Planlægning af og indkøb til den daglige husholdning, hvor mange af varerne blev bragt til døren af mælkemand og købmand, samt værtindefunktionen over for de mange gæster, som besøgte hjemmet.

Omsorgen for børnene og den omfattende repræsentation med mange gæster nødvendiggjorde en husholdning. hvor hustruen blev aflastet fra de rutinemæssige arbejdsopgaver i så stor udstrækning som
muligt. Hertil rakte den "unge pige"s arbejdskra ft
langtfra, hvorfor man til en lang række arbejdsopgaver ansatte ekstra hjælp:
"Af mi n mors mange hjæ lpere, som VI be r n
døbt "det lille hof " , kan Jeg nævne : " Fr k .

"Indkøbene til husholdnIngen foret og min mor selv .
TId lig om morgenen kom mælkemanden kørende med S I n
hestevogn, for at sætte S liter mælk , han kom så
Igen op ad t o c mi
e q e n for at le v e r e y d e r l I g e r e
mælk og fløde, og få SIn b etalIng . Smør, margar in e
og æg blev købt hos frk . Green på hjørnet af Gernersgade og Kronprlnsessegade . En stor dejlIg f or t e t.n i n q altid med t t s s k e varer, og t r k Green i e gen majestæt bag dIsken, klædt l lyseblåt med StI vet h v i
kappe på h ovedet, både hun selv og for retnIngen var skInnende ren. Købmanden lå l lge
overfor på
det andet h;ørne, o g selvom varerne
blev bestIlt pr . telefon og bragt til dØren, kunne
det hænde at een af os unger blev sendt derhen for

s te n s e n

at

havde tJet,

å

å

å

hente

noget,

det

var

en

kærkommen

tjans,

som

gerne gav et b o l s j e , Brød blev købt hos z i e r me nn i
St . Ko n q e n s q e e , og kager h os "Salon de e a r s s : .
fisk blev købt ved en vogn, som kom regelmæSSIgt l
Haregade. En I s I l e ladvogn trukket af en l ille
bvi
p ony, som Vl t i s lov at fodre med rygbrød.
fIskemanden bar en stor bredskygget hat og vanter
uden t s n q r e , så han kunne gøre t i s k e n l stand,
hans kone havde mange lag lange og tykke skørter
å

å

uden på h1nanden og en kysehat,

der var bundet ned

om hagen med et tørklæde, om sku lderen et S j al . De
k om hele året med levende fl sk, og da VI altid fIk
t i s ): om fredagen var vi en fast kunde. Frugt og
grønt blev o g s å købt ved vogne , som der k om mange

tra

som

Va cto v",

k om

og

lavede

havde
cn r s -

mad,

når

pigen havde t r i , VISt et t s I e n t r o p i s k f orta gende .
Madam SØrensen også kaldet " Ma s ø r " , som ha vde været vaskekone for mIne bedsteforældre, kom en gang
om måned e n og sammen med p"gen ordnede hele storvasken

på

een

dag,

trods

SIn

høje

alder .

VI

el-

skede hende højt, o g det var genSIdIgt, hun havde
kendt o s alle fra VI blev født, ink lUSIve mIn mor .
Når hun q i k: om aftenen sagde hun al tid tIL mIn
mor
"Husk at SIge tIL Kaptajnen, at han har lovet
at gå til min begravelse, l Galla!" Og det ønske
blev opfyldt. Ved t e s ti l s q e Le j l s q b e d e r kom frk .
Christiansen, kogekone . Hun b oede også l Nyboder l
Elsdyrsgade , l en lIllebItte l e j I s q ti e a , som hun
som datter at en Kan onermester . VI

var

lidt bange for hende, hun lIgnede heksen fra "fyr tøjet", og så lugtede hun stærkt af kat. Hun lavede pragtfuld mad , men til mIn mors misfornøjelse
dryssede hun medbragte kulørte sukkerkugler på
desserten. Det måtte man t i n åe SIg l , hvis man
ville havde hende til a t lave maden .
" Rø d e Anna " (det var håret der var rødt) syede
det meste af bØrnetøjet . Det foregik i soveværel set,

hvor vi

så

må t t e

stIlle

til

p re vn i nq .

"Aman -

da" kom for at servere, Ikke alene hos os, men
rundt i t e m i L i e n , hun k e n d t e os alle så godt, at
hun lkke kunne dy SIg for at blande sig l i t: i
samtalerne v e d bordet . <t:«, l s d t: f oc min skyld " ,
å
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Fig. 39 DØGNRYTMEN I KAPTAJNSFAMILIEN EN VINTERDAG AR 1927.
Klo

" KAPTAJNEN"

FRUEN

BØRNENE

Stå op. Morgentoilette i pigeværelset.

5.30

Stå op. Morgentoil. v.
servantestel
i sovevær.
Vække børn

6 - 7

Morgenmad i
spisestue.
Smøre madpakker.

7 - 8

Stå op
Toilette
i badekar
8 -12

i "Karlekammer" •

Morgenmad.
avislæsn.
Evt. til
Holmen i
tjenstligt
ærinde

12-13

Frokost
på Holmen

13-15

15-16

"DEN UNGE PIGE"

Evt.
hjem til
t he ,

stå
op

Morgenmad
Hente
pudsede
sko.

Tilse kakkelovne. Bære vand
op. Pudse sko.
Dække morgenbord. Lave theo
Sætte pålæg frem.
Morgenmad i køk
Afrydning efter
morgenmad
Vand og badekar
o» ti l "Karle -

Rede senge
og afvaske
servantestel.
Efterse tøj
S KO og lægge
L E til vask. BeG A NG
tale mælke mand . Planlægge indkøb
Aftale dagens menu m.
unge pige.
Bestille varer hos købmand.

sætte morgenmad
til "kaptajnen"
Rengøring. Afrydning, opvask
m.m. efter morgenmad. Aftale
dagens menu m.
husmor. Forberede frokost.
lække frokostbord.

Frokost i
s pi s e s t ue

Frokost i køk.
Afrydning og opvask .

kammer". Frem-

Ordne evt.
indkøb.
Stryge tøj
stoppe
strømper

Hjem
fra
skole.
Evt.
kammerater med

Evt. smøres
mad til skolebørn.Pudse
sølv- og kobbertøj. Dække
thebord, lave theo

Eftermiddagsthe i
spisestue
m. børn og
evt. gæster.

Eftermiddags the

En kop kaffe
eller the i
køkkenet

16-19

Læsning
og rygning
i "Kahytten"

Lektiehjælp
samvær med
børn og evt
gæster.

Lektielæsning_
Leg.
Evt. til
spil/dans

Afrydning og
opvask. Lave
middagsmad.
Dække middagsbord.

Middag
evt. m.
gæster

Middag
evt. m.
gæster

Middag

19

Servering, op rydning.Middag.
Lave kaffe.

Kaffe i
dagligstuen.
Læsning i

Kaffe i
dagligstuen.
Højtlæsning og

Evt.
kaffe.
Evt.
lektier.
Højtlæsning, spil

Servere kaffe
Afrydning og
opvask. Dække
thebord. Lave
aftenthe.

"Kahytten"

20-22

samvær m.

børn.
Lægge
yngste
børn i seng.

m.m.

Aftenthe

Aftenthe
i spisestue.

Ældste børn
får aftenthe

I seng.

I seng.

I seng.

22
23

Yngste søn
til Vildandegade.

Afrydning, opvask . I seng.
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Dg andre velmente ord, kunne vi altid forvente . på
Slne gamle dage kom hun på besøg med nybagte osteplnde , s o m hun vidste vi elskede . Min far skaffede
hende e n lega tbol i g i
Hindegade . Hun kunne ikke
undvære Nyboder, hvor hun var kommet så o f t e . Og
så var der Kirk Nielsen, som boede lidt nede i
Haregade, men ovre på den anden side i
de "grå
huse.
Han pudsede vinduer på Kadetskolen bl . a . ,
men det var ham der satte fod på vores juletræ
hvert år Dg Dm foråret kom han for at ordne kasserne i gården Dg sætte nyt espalier op, som øjens ynl ig k un k unne hol de en sæson . Nå r min mo r bad
ha{1l Dm en regning,
kom han med et l i l l e stykke
træ, hvorpå beløbet var skrevet med blyant."

mælk Dg hvedbrød med smør, min mor drak t.ne . Kl.
I l var der frokost for min mor Dg eventuelle hjemmeværende skolebørn, min far spiste alene kl . 9,
en morgenfrokost med c e t e au lait t i l mo c q en ev i-:
sen . Hvis vi kom tidligt hjem fra skole stod der
en tallerken med smørrebrød Dg et glas mælk, for
eftermiddagstheen var altid k lo 3 . Vi måtte gerne
have kammerater med hjem t l l the, hvor der næsten
altid var gæster alligevel, vi havde mange tanter,
navnlig een, det var tante Line, som hørte fuldstændig t i l familien.! .. . . )
Til
thebordet hØrte hvedebrød af mange slags
foruden ost ,
marmelader Dg
chokoladekrymmel,
Dg
selvfølgelig mælk i pottevis. Middagen var klo 6,
vi fik e t t s
t o retter, formad Dg en kødret eller
fisk, af Dg t i l flk vi pandekager, risklatter eller æblesklver som efterret . Hertil fik vi vand .
Borde t var altld dækket af en skinnende hvid Dg
ren dyg, hv ide servietter l s e-Lv s e rv i e t.r i nq e , Dg
vi børn drak af hver sit sølvbæger, midt på bordet
stod der en skål frugt eller en buket bl omster.
Kun ved festlige lejligheder kom der også lys på
bordet.
Efter middag blev der serveret kaffe
i
dagl igstuen t i l de voksne . Sidste måltid var aftentheen . så var der igen dækket op i spisestuen
med hvedebrød, smør Dg ost, engang imellem fik vi
varme vafler . Det måltid var kun for de voksne Dg
å

Til skaren af de mange hjælpere hørte også to mand
rekvireret gennem Frelsens Hær, som hjalp til ved
den halvårlige hovedrengøring.

Fdm~liens

hverdag .

Gennem en kortlægning af dagens rytme og årets
gang vil det være muligt nærmere at indkredse,
hvilke opgaver de enkelte familiemedlemmer havde,
samt hvilke forventninger, der blev stillet til
dem. Herved er det også muligt at få et mere ~ræ
cist overblik over det opdragelsesmønster, som
prægede børnene.
Diagrammerne over dagens forløb og arets gang
giver et fingerpeg om arbejdsdelingen i hjemmet,
ligesom de giver et indtryk af, hvorledes tidsforløbet struktureredes (fig. 39 og 40-41). I oversigten over dagens gang fremgår det, hvorledes kun
middagen samlede alle familiemedlemmerne til et
fælles måltid, og dette kun, når faderen ikke var
på togt. Var kaptajnen hjemme, indtog han morgenmaden i ensom majestæt et par timer senere end den
øvrige familie. Moderen og børnene var samlede såvel ved morgenmaden som ved eftermiddagstheen og
middagsmåltidet. Aftentheen var forbeholdt forældrene og de ældste børn. Faderens hyppige fravær
blev ensbetydende med, at familiens mange gæster i
stor udstrækning kom på besøg til eftermiddagseller aftenthe. Et middagsselskab uden kaptajnens
nærværelse ville være utænkeligt. Til eftermiddagstheen havde moderen næsten altid veninder og
søstre på besøg - af børnene kaldt "det store hof"
- og selv kunne børnene tage skolekammerater med
hjem til dette måltid. Efterhånden som børnene
blev ældre, fik aftentheen samme karakter af samlingspunkt for mange af børnenes venner - mange af
dem "friere" til husets to kønne døtre.
"Morgenbordet

var

dækket

i

spisestuen

kl .

7,

min

mor sad for enden af bordet Dg smurte vores skolemad, mens vi
ro og mag nød vores varme cacao,

de konfirmerede børn ."

Beskrivelsen tegner et billede af en hverdag, hvor
må l tiderne inddel te dagen i overskuelige tidsafsnit, samtidigt som de tjente til at indskærpe
børnene betydningen af punktlighed : "Vi børn havde
n q e n pligter i
hjemmet
passe
spisetiderne,
negle! . . . )"
i

at

udover det selvfølgelige
friseret
Dg
med
rene

Spisetiderne var imidlertid ikke - som tilfældet i
de foregående fami lier - tilpasset faderens tjeneste. De var snarere afpassede efter omgangslivets krav, idet de lå på tidspunkter svarende
til spisetiderne i det borgerlige miljø, som forældrene og hele omgangskredsen tilhørte. Samtlige
måltider serveredes i spisestuen. Men hvor ef termiddagstheen havde karakter af en uformel "salon",
hvor samtale og konversation var essentielle dele
af samværet, prægedes middagsmåltidet af en større
formalitet, symboliseret af den omhyggelige borddækning og de bestemte regler for bordskik:
"Alle måltider blev indtaget i spisestuen . Og bordet var altid dækket med en skinnende hvid dug .
Derfor var det noget af en katastrofe når et bæger
mælk væltede ,
selvom min Mor lynhurtigt, med en
ren ske øs te mælken t i lbage i
bægere t. V i
havde
faste pladser ved bordet, min Mor for enden af
bordet nærmest ved døren, Dg min Far for den anden
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Om sommeren
Her har fcu

kunne eltermiddagstheen indtages
j
gJcdhaven .
Bistrup besøg af si.ne to søstre , af svogeren

Oscar Pade og af nevøen Erik Pade .
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ende af bordet, han sad altId l spIsestuens eneste
armstol.
De
yngste sad på hver SIn s s e af mIn
Hor, som selv rettede an, t i l hver især, når pigen
å

terrin på en træbriks foran min Hor . Når første ret var spist, vi fik altid
t o r me
suppe, grød eller vælling, så ringede min
Hor med en l i l l e malmklokke formet som en l i l l e
rokokkodame;
vi sendte så alle vore
tallerkener
ned t i l min Hor, og pigen bar en hel stabel talhavde anbragt den store

å

,

lerkener ud, inden hun kom ind med næste ret . Vi
blev kaldt t i l bords, når pigen havde sagt t i l min
Mor, at middagen var parat, forinden fik vi at vide , at vi skulle vaske hænder , være friseret, have
·stuesko· på og når alle havde sat sig blev der
bedt en bordbøn, i
reglen af min Hor , men da v i
blev større, af os børn på skift . Der blev holdt
bordskik, ·ret ryggen, og armene ind t i l kroppen,
hold ordentl ig på kniv og gaffel og spis o p " var
et led i opdragelsen, det v a r utænkel igt at svare
men (det) gav ingen misstemning . Når alle
færdige med at spise blev der sagt
·velbek o mme " og alle rejste sig og to r l o
spisestuen, så

Overgangene mellem vinter- og sommersæsonen markeredes tydeligt i familiens dagligdag gennem brud
på den daglige rutine: En omfattende hovedrengøring afsluttede og indledte hver sæson, garderoben blev efterset, gammelt tøj repareret og nyt
syet.
Carolines udførlige skildring af familiens aktiviteter gennem året gengives her i sin fulde ordlyd, da de giver et fint indblik i familielivets
interne struktur især med henblik på relationerne
mellem forældre og børn. De giver tillige et indtryk af den opdragelse, som prægede børnenes hverdag, af deres socialisering ind i et embedsmandsmiljø.
·Vores jul begyndte med forberedelser d . 1. dec .
Hver aften efter mIddag sad vi alle rundt om spisebordet , for at lave julestads. Det var min Far
som stod for den afdeling, han var meget dygt ig
til

var

lavet ny Julestads , bl .a . fordi det der hængte på
træet juleaften blev foræret væk,
der blev ikke
budt af træet, man fik et hjerte eller et kræm-

å

pigen kunne komme

t i l .·

det og

fantastisk

merhus med

Søndagen var tjenestepigens halve fridag.
Det var
samtidigt helligdag, og disse to forhold påvirkede
dagens forløb:
· S ø n - og helligdage var anderledes . Sen morgenmad,
hvorefter min Hor drog i kirke i Bredgade med hele
f l o k k e n , så gik vi ofte t i l vagtparade på Amalienborg. Når vi kom hjem stod middagen parat, søndagsmiddag; SOm næsten altid var en stor steg eller fjerkræ , ovenpå en dessert . Den tidlige middag
var af hensyn t i l den unge pige, som kunne holde
t r i resten af dagen , 1 igesom hun havde f r i om onsdagen."

Årets

forløb

Hvor skolegang og måltider inddelte hverdagen, var
også årets forløb præget af faste tilbagevendende
begivenheder fælles for moder og børn, uanset
"kaptajnen"s eventuelle tilstedeværelse. Som det
fremgår af diagrammerne fig. 40-41 var året inddel t i to sæsoner: Den lange vintersæson , hvor
større familiefester og teaterbesøg brød rutinen,
samt den kortere sommersæson, der fortrinsvis tilbragtes på landet, hvor tilværelsen karakteriseredes af et mindre formelt omgangs liv.
Vinteraftenerne rummede også tid til højtlæsning
og spil samt - under kaptajnens fravær - tillige
lege, mens sommeraftenerne tilbragtes i samvær med
familie og slægtninge i gårdhaven eller på landet
afvekslende med udflugter, et enkelt cirkusbesøg
og en Tivoli-tur.

med

en

indhold.

fint

fingernem .

Hvert år blev der

Igen,

Vi

udklippet

lavede

selv kræmmerhusene,

kniplingsbort

i

guldpapir

foroven,
og
en
guldpapirsspids
forne~en .
Både
hjerter og kræmmerhuse blev lavet af glanspapir i
farverne rød, hvid, blå og guld . Hjerterne var altid i
en farve og guld , alt andet var bandlyst.
Hin far kl ippede hjerterne t i l og så flettede vi
børn dem . De kunne sommetider være med både 11 og
13 rækker, så hjerterne blev ganske småternede det
var sent at flette sådant et . Efterhånden som de
blev færdige, blev de trukket på en snor i hjørnet
at spisestuen , hvoe vi kunne beundre vores værk,
og hvor spændingen steg dag for dag .
En uge fø r jul blev der bagt småkager og kogt
klejner. Bagningen var vi alle med t i l , men klejnerne kogte min mor selv, så blev vi sendt ud af
køkkenet, det var for r i s i k e b e I t: at have børn l
køkkenet med den store gryde med det hede indhold.
Der blev
reglen
gerne to dage .

bagt

af

10

pund

mel,

det

tog

Den unge pige sørgede for julemaden. Der blev
lavet sylte, leverpostej, sildesalat og kogt rødbeder samt en stor skinke . En hel rød eIdammerost
hørte også t i l vores julemad . JulemIddagen bestod
af gåsesteg med rødkål og brunede kartofler, derefter fik v i
ris ~ la mande med en mandel og den
traditionelle marcipangrIS som mandelgave. Hin far
prøvede hvert år at narre os, men det var med en
fransk mandel, som han havde haft l
lommen. Når
alt var ryddet af bordet og de var færdige i køkkenet, samledes vi uden for dagligstuedøren, som
havde været lukket siden lIllejuleaften , efter, at
min far havde pyntet træet og lagt alle gaverne
derind .

Når

vi

havde

sunget

·Det

kimer

__

nu

ae

til
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Julefest" glk
nu Juletræet

d~ren

al

l

op,

sin

træet, mens vi sang
slutte med "H~Jt fra

og tor t e t s t:e gang så
glans .
Alle gik rundt

de mange julesalmer,
for
træets gr~nne top" . så gik

Vl

så

om
at

p otten i
stykker med håndslag, og q e v i n s t e n , en
e p p e I s s n , lå under potten . Vi var klædt ud i dragter som gik igen fra år t i l år, og Vl malede os

vi

alle rundt og ~nskede hlnanden "Glædelig Jul", med
kys og kram og spændte
tll
bristepunktet.
Hver
havde Sln bunke gaver rundt omkring, l sofaen og l
stolene, antagellg for lkke at få renden rundt
træet med de mange
lys,
stuen var smal,
og

om

skulle

man

med

bind

med en sveden korkprop .
Vl i k k e , e rui s s q e gå ud

for

øjnene

prøve

at

slå

Men Vlse os på gaden måtte
og rasle. Men de børn der

kom
ved
vores
dør
for
at
skllllnger og en bolle.r . . . I

synge

og

rasle ,

flk

en

ildebrand kunne være katastrofal, ganske V1St var
der altld anbragt en stor spand vand l Julestuen,
hvor der hurtigt blev meget varmt, og det har haft
s r ne
årsager,
at
mIn
mol'
var
den
S I ds t e ,
der
pakkede Slne gaver ud .
Når lysene var brændt helt ned, blev der serveret the og hvedebr~d med sklnke og ost l sp,se -

Vore fødselsdage blev også fejret med traditioner,
både voksne og børn vågnede op ti i L et l i l l e fødselsdagsbord, med mange pakker, et flag på messlngstang, men det hele dækket af en dug . Og selv
om man vågnede meget ti i I s q t: af lutter s p æ n d s n q ,
måtte man ikke røre noget før alle mødte op for at
gratulere. Vl flk en pose bolSjer med i skole t i l

stuen,

klassekammeraterne,

og

mangen

gudtjeneste

en

Juleaften

endte

F~rste

Bredgade .

med

mldnat s-

juledag

var

vi

ti j emme ,
så
vi
kunne
lege med og beund re
vares
Julegaver. så var vi t l l en række af Juleselskaber
hos familien,
r ... ) I tie l t s n q e åe nr . 2 boede O r-

logskaptaJn Oscar

Pade,

som

var gift

med mIn

mors

s e s t e r . ( . .. I I
Julen blev Vl
s n v l t e r e t: t l l den
tradltionelle 2. Juledagsmlddag, som altld var me get flot og t e s t I s q , det var en højtid, som blev
markeret
på alle måder,
og
vi
var
alle
festklædt .r . .. 1 Nytårsaften var Vl altid hos min mors
bror,
bankdirekt~r
Valdemar
Elgtved
på
Freder i k s be r q , Det var noget,
v r alle så hen t l l med
forventning, både v o k s n o og børn . Vi v a r- l s e r v e>
ste stads og k~rte ud og hjem l taxa, det var ret
sjældent, der blev r s nq e t: efter en vogn
v r var
altld mange,
en
snes
stykker,
og
den
store
splsestue var der på de høje paneler anbragt alle
gevinsterne,
til
kortlotterlet ,
som Vl
spillede
efter middagen.

var hatte, og ordner t l l herp r i n s e s s e k t on e
e n blev "mærk værdlgvls" altld vundet af den yngste pige, - der
var yndige små t,ng l porcelæn og lommebøger . Kl .
12 hørte v z rådhusklokkerne, onkel Valdemar holdt
en l l l l e tale, og vi ønskede hinanden "Glædeligt
nytår"
champagnepunch .
Vores
Juleferle
varede
altid Hellig tre konger over . Juletræet blev stående
og
tændt
endnu
engang Helllg
tre
kongers
aften, og dermed var Julen slut .

rerne,

en

Der

lille

Fastelavn blev

å

op" om morgenen,
"bide t i l bolle" og "slå katten af tønden" om eftermiddagen. Der var l reglen stort opløb af kammerater og vores tanter, alle var med, og da det
ofte var for koldt t i l at være ude i gården, hængte min mor tønden op i døren ind t l l soveværelset,
der endte i et rod af staver og splinter, flødekarameller

og

feJret

med

appelsiner,

-rIsen

til

theen

fik

vi

så

fastelavnsboller,
lige så mange vi kunne spise .
Herefter "sl og vi j y d e po t t e " . Der blev anbragt en
urt epotte med bunden
vejret midt på gulvet, og

å

med
var

og

så

der

chokoladebord

kringle og konditorkager når Vl
b ov e s e q e l s q familie,
der var

var

kom hjem . Det
Inviteret ,
Vl

å

havde et hav af tanter, der kom med gaver, også
vores gudmødre var i n v s t e r e t: , men tilOIlddag blev
kun nogle få, vi fik så fødselsdagsbarnets livretter. Jeg selv bad altid om kyllingesteg, som var
en sjælden og meget
festl ig
ret.
Desserten
var
kræmmerhuse med flødeskum . Og så fik vi sodavand
t r z , rød eller gul, og vin t l l de voksne . Børneselskaber blev holdt om sommeren, når vi var
landet . T1I mr n mors fødselsdag var Vl gerne
mange, at der blev dækket op både i splsestuen

på

så
og

l dagligstuen, så kom både " d e t store og det l i l l e
hof", og hvert år kom ogsJ vores gamle Karen, som
havde været pige hos os
10 år, l de år v r kom
t l l verden .r .. . )
Når forårsrengøringen var overstået, og vintergardinerne var gjort i stand og gamt væk, og hVlde
k n s p l s n q s q e r i ne r
hængt
op
stedet,
blev
der
å

gjort
under

klar
t il
vores
megen munterhed

landophold.
Først blev der
prøvet sommertøj fra sldste

år, kun drengenes tøj kunne gå l arv fra den ene
til
den
anden .
De
var klædt
matrostøj,
helt
hvidt eller kadet s t r r be t , og pigetøjet var også i
hvidt eller rØde og blå kjoler med hvide prlkker .
Vi boede i mange år i Snekkers ten, hvor Vl lejede
skolelærer Petersens hus og have, som glk lige op
t i l skoven, der var 5 minutter ned t i l stranden og
hver eftermiddag badede hele familien fra et lejet
badehus, sammen med familien Pade, som også lejede
sig ind
l
Snekkersten,
hos fisker Jens
Thomassen . r . . . )
Men

såsnart

vr

var

kommet

hjem,

og

skolen

var

igang

igen, blev der gjort hovedrent een gang t i l .
M~blerne havde stået overdækket med lagner og lignende, og fragtmanden,
som havde kørt alt vores
gods
ti s L
s omme r t e r i e n ,
ln .~lusive
potteplanter
vaskebaljer,en
personer,
sko

kæmpe

sæk

en mlndre sæk med

tilos

unger;

det

var

med

s e n q e t.e )

fodtøj,
en

fryd

bl .a.

tll
nye

8 -10
træ -

at høre gruset
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Juletræet

stJr

pyntet

l

daglJgstuen

i

Hacegdde

22 ,

o.

.Ir 19l0.
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knase,

træsko

i

byen

var utænke llgt . så der må ha -

ve været ca . 50 par sko og støvler, i hvert t i l fælde hvide lærredssko t i l hele familien, hver af ten blev der kridtet sko, som så stod l køkkenet
om natten for at tørre . Men hovedrent blev der
gjort efter alle kunstens regler, der blev hid kaldt ekstra hjælp, bl.a . 2 mænd fra Frelsens Hær
t i l at slæbe alt vintertøj og tæpper ned
går den, hvor det så blev børstet og banket , inden det
kom på plads igen . Det var altid meget kærkomment
for os børn, når der skete noget v olds omt i huset,
det betød gerne,
at vi alle fik wienerbrød t i l
the,
i s qe s om alle medhjælperne, og at der l
det
hele taget blev slækket lidt pa
i s c i p I i n e n , det
var nærmest påklædningen, der bl ev båret over med .
( . . . ) I årets løb kom Vl t i l f orskellige t lng .
Een gang i
Det k on q e I s q e Teater, een gang
Ca å

s r no , hvor vi bl . a. har set "Gutter om bord" og
" J o r d e n rundt i 80 dage" . på min fars fødselsdag
glk vi alle i Cirkus Schumann, o g een gang om året
var Vl l Tivoli, t l l Pantomlme, plæneforestillIng,
ballongynge og i
baljerne . Vi fik lov at smadre
porcelæn og endte med Iskage og en ballon,
som
traditlonelt og t i l stor sorg lå på gulvet næste
morgen .
Vi tog på skovtur een gang om året, det var på
kongens fØdselsdag 26 . septb . Det var skolefridag,
så mln mor drog afsted med hele flokken t i l Klam penborg . Frokosten blev medbragt l en stor kurv,
og det var altid en særllg frokost v i fik . Kurven
var fyldt med rundstykker, der var lagt sammen med
skinke eller ost. Vi gik, løb og hoppede, sparkede
i det nedfaldne løv, samlede bog og agern, balancerede på
træstammmer o g
fandt
fyrsvamp og ka stanier. Når Vl nåede Eremltagen, spiste vi, stå ende eller gående eller siddende på trappen . Det
var indbegrebet af frihed. Vi fortsatte t l l sk ov løberhuset ved Springforbi,
hvor v z fik
the og
sandkage . Og så q i k: turen tilbage over terrænet
med alle tjørnene, hvor vi kravlede og gemte o s
for hinanden, gik gennem den røde l åge ved SprIng forbi, og tllbage ad Strandve jen, hvor VI så på d e
store vlllaer,
og min mor fortalte,
at derinde
boede Smør, Margar ine og Kaffe, det var familierne
PI um, Mønsted og Gamel . Og så t ilbage t i l Klam penb org o g med toget hjem igen .
Vinteraftnerne blev der læst højt for os, så sad
vi rundt om bordet i
dagl igstuen og lyttede t i l
"Roblns on

c ru s o e " ,

"David

Copperfield",

"Onkel

s e q e I s q t: t o c e q i s:
når så alle va r

rundt
om sp isebordet . ( .. . )
færdige med pl igterne , blev

Men
der

læst højt af m ln Mor . Hv o r mange k a p i t l e r kan v i
nå
af ten? v a r i n d l e dni n g e n, o g der ble v set på
uret . Senget iden ble v strengt o verholdt . så de t
v ar de yngste, der afgjorde d et løb . RobI ns on C r u s o e og Onkel Toms Hytte ble v læst mange gange, af
H .C .Andersens

Eventyr

kunne

vi

vælge

f rit ,

Fyr -

tøj et kunne vi alt id blive enlge o m at høre, selvom vi gøs lidt , når min Mor spærrede øjnene op l I ge som hundene.
Efterhånden s om vi
v o k s e d e op,
blev
der
læst
Di ckens ,
(m in
Mors
yndllngsf or fatter) hun ejede hele s em i i n q e n , ti i l I s q e med en
b unke d e j l s q e bøger , bl.a . Grimms Even tyr , s o m vi
også flk læst hØjt . n s n Far viste Slg af o g t. i l ,
og konstaterede, at der blev læst højt, og så glk
han ned t l l slg sel v, undert iden kunne v i høre ham
kluk-le , så v idste VI , at han igen mored e sig o v e r
Soldat Sveik el ler StIl k og
en me g e t ynd et f orfatter .

Co.,

Kipling

var

o gs å

( . .. ) I de år m in Far se jlede, det va r med lns p ek tzs o n s s k i be t: "Fylla" , hvor han var væk det meste af to år, måtte vi lege oppe i " k a r l e k a mme r e t "
på 2. sal.
Der stod et stort rundt spisebord,
som kunne trækk es ud, og her havde vi n o g l e
r ebellge tinsoldaterkampe. Tlnsoldaterne og skytset
havde V1 selv støbt, d og under m in mors opsyn . V i
s meltede bly l en l i l l e smelted igel over en sprit å

flamme, og støbte l
s må gipsforme. Langs b ordets
kant byggede v i en vold at bøger hele vejen rundt,
og så stlllede VI vore soldater o p i hver sin ende
af bordet .

Den de r

også h a v d e

rigt ige

tInsoldater ,

der var k øbt, vandt l regle n , de var meget tun gere
o g s v ær e r e at vælte,
dræbe . Kanonerne hed ærtekan oner, s om V I måtte købe, man spændte dem med
f jederan ordn ing ,
de var fantastisk gode , og mln
mor var lIge s å Ivrig deltager i kr igen, som fore gik

under råb Og skrig .
Vi
spillede også dukketeater

stor

stil

med

tanter o g kammerater som tilskuere . Der blev også
leget meget me d dukker, , vi syede tøj t i l de m, og
lav ede dukkemad på et l i l l e komfur, dog uden i l d ,
- k i k s, kakao og sukker rørt ud i v a n d og nydt af
" mø d r e n e" eller hvem der havde lyst , alt serveret
på dukkeporcelæn.
Dukkerne havde r i q ti i q e møbler,
en l i l l e b r t t e sofa
mahogni , hynder med kors stingsbr oder i, og et l i l l e o valt mahogn ibord , som
nu tilhører 4 .
kerne
rene og

generation .
r i s e re åe l

t

Ti l
jul
sofaen,

sad alle dukmed et l i l l e

Toms Hytte" eller Ingemanns romaner . Der blev og så
spillet kort, skak og halma og lagt mange kabaler .

bltte juletræ på bordet. Vi havde ikke dukkevogne ,
for V I måtte ikke tage vores legetøj med ud, når

Vi spillede
forskellige
violin, den

VI gik tur, ( . . . ) derimod havde vi en stor dukkeseng, o g s å af mah ogni, med tllhØrende madras med
str ibet bolster,
hvide lagner med broderet nav -

allesammen o g
instrumenter.
anden fløjte,

fik undervisning på de
Min ene bror spillede
mens v i piger spillede

klaver, lige som begge mine foræ ldre . ( . . . )
Det var l det hele taget i dagligstuen s a ml i v e t
blev

dyrket ,

efter

endt

lekt ielæsning,

s om

h oved -

netræk og knlpl lnger på puden,
pe l mørkerødt satln .( .. . )
I

frostpe rioder

løb

vi

på

og et

l ille

sk ø j t e r

på

vattæpVanille -
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Et

otticershjem

i

Hammer Kj_1sen boede.

Nyboder .

Tegning

at

daglig stuen

J

Krokodillegade

22 ,

hvor

d a vær e n d e

koJptaJnløjtnant

Fritz

TegnJng etter !otogcalJ tra 1927.

isen, men skulle være hjemme inden det blev mørk t,
Vl kunne lege ude, når der var sne, men vi måtte
i k k e kælke
parkerne , som min Hor havde stor
aversion imod , det var for risikabelt, på mange
må de r .
De store og mere voldsomme lege med tinsoldater
og med dukketeater kunne kun leges på "Karlekammeret" , det krævede megen plads og mange remedler,
så det holdt op af sig selv da ~in Far holdt op
med at sejle. Samtidig blev der i en del år lagt
en stor dæmper på vores familieliv p.gr. af mlne
brødres sygdomme . Hin ældste bror kom på sanatorie
1
Holte for en lungetuberkulose, han gik
2 .G,
måtte afbryde skolen og kom aldrig mere hjem . . . "
12 Holmens by - Nyboder og dens beboere

Fa mi l i e s tr u k t ur og opd ra gel s esmøns ter .
"Nå r min Fa r v a r hje mme , b lev d er taget mege t
h ensyn ti l " Kapt a jn en", sådan bl ev han o mtalt el ler s pu r g t e f ter , j eg hu s ke r tydeli gt min f o rba vsel s e

engan g,

da

en

"ci v i l i st"

s pur g t e

e fter

He .

Bistrup! He n d et v ar min Hor , der v a r " s ki p p e r pa
vor e s sk u d e" hu n h avde et medfø dt t a l e nt fo r at
o r gan i se r e o g før e s i t h us , ( . . . j"

Den f or e g å e nde sk ildr ing a f fa mi l i elivet e fte r l a d e r in d tr yk k e t af en fam ilie, h v or fa de r e n i ndtog
e n fjer n og nog e t ophøj et pos i t ion, me ns moder en i al lerhø j es t e g rad nærvær end e - s tyrede husho l det
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med fast hånd, samtidigt som hun gav sig tid til
leg og samvær med børnene på næsten kammeratlig
basis. Det var i kk e i så høj grad de repræsentative værtindepligter som omsorgen om børnene
i bred forstand: deres åndelige og legemlige velfærd, deres opdragelse og afslibning til omgangs livet i et borgerligt miljø, der kom til at fylde
Birgitte Bistrups dagligdag.
"At
vor

mIn Mor blev det centrale
tIlværelse, skyldtes mest,

l

v ort h jem og hele
at hun var så meget

alene og i
de første mange år af deres ægteskab
var udkommandoerne
lange på grund af den første
verdenskrIg
og
dernæst
fIskerIInspektIonstJenesten, som VIst var både 9 og 10 måneder . MIn æld ste bror skal have spurgt mIn Mor engang, da han
som 6 -årig så sin Far ankomme efter mange måneder
på søen ' "skal
ret meget, da
hvor gamle VI
af,

han bo hos os ? " Vi kendte ham Ikke
VI var små, og han kunne t i t spørge ,
var, og han kunne slet ikke fInde ud

h vad klasse

vi

gIk

l ."

De roller, børnene oplevede faderen i, blev primært opdragerens og organisatorens, som når børnene blev formanet til at holde bordskik, og når juleklipningen blev organiseret med næsten militærisk disciplin. Samværet med børnene på et mere
uformelt plan indskrænkedes til lektiehjælp og de
ovenfor omtalte "besøg" som aflagdes i dagligstuen
under vinteraftenernes højtlasning. Forholdet var
måske ikke præget af større fortrolighed, til gengæld spillede andre, og måske lige så væsentlige,
følelser ind i forholdet: i sin smukke uniform
blev faderen genstand for børnenes beundring og
stGllthed:
"For

ikke

at

tale

se . så blev der bør stet, pudset og poleret, sab len, der hang i "Kahytten" blev taget frem og mIn
gned

Mors ældste søst er.
ster, Tante Martha g .m .

Og så kom den anden
Oscar Pade , som også

meget

stærkt

alene .

Der

var

et

familiebånd

søvar

melle m

de tre søstre, og de var vidt forskellige , men de
supplerede h inanden godt i både sorg og glæde. Det
v e n s k e Li q s t e år for mIn Mor har givet været , da
mIn Far ab s olut, og meget mod mIn Mors v i I f e , t r I >
bød SIg som s k i p p e r på "Teddy" i et f or søg på at
redde "Det ø stgrønlandske K ompagnI". Det var kom pagnIets SIdste skIb, s om skulle op t i l S c o r e s b y sund med p t ov s e n t:, ombytte s t a t i o n e n s personale,
samt b r i n q e dens fang st hjem. De s e j l e d e i
juni
192 J o g skulle have været tilbage efter et par måneder; der gIk næsten et år, før den første besked
k om, alle 21 mand kom hjem . Det må have været for færdeligt, men VI mærkede Ikke noget, v ores t i l værelse blev Ikke ændret en tomme, og det var på
vores

landophold

i

Snekkers ten

den

første

be sked

k om . "

I sine erindringer har Carolines fætter, søn af
bankdirektør V. Eigtved, givet følgende karakteristik af sin faster:
" Fa r s

yngste

søster,

Birgitte,

var

qi

t t:

med

Hen -

n i n q BIstrup . Kitter hed hun i t em i l s e n , ikke no get
med
faster
eller
tante.
Hendes
kl okkeklare
latter kom mere fra forstanden end fra hjertet,
syntes Jeg . Hun gIk J familien for at være smuk og
begavet,

men kunne være ganske sarkastisk. HJske
s kyldtes hendes skarphed, at hun måtte gennem mange sorger. Der var i ægteskabet tre drenge og to

piger,
hvoraf
de
to
ældste
drenge
døde
tid lIgt! .. . ) på mange måder mindede hun mIg om ! . . . )
Leonora en r i s ti s n e Ulfeldt,
hun
var stærk og ' a f
format ." (Eigtved 1979,s.62).

om det syn vi alle nød, når vo-

res far drog af i
fuld Galla, hvadenten det var
"tjenstligt" eller t i l bryllup eller t i l begravel -

Mor

mz n

forgyldningerne

med

s it

bedste

vaske -

skInd . "

Moderens situation, hvor hun i mange år stod ensom
med ansvaret for børnene, blev ikke ensbetydende
med, at hun indviede børnene i bekymringer og sorger. Hun gav sig tid til at lege, men også til at
opdrage; ængstelser for børn og ægtefælle holdt
hun for sig selv, børnene blev aldrig delagtiggjort heri.
"HVIS min Mor har været æn q s ti l a q , så
det g odt, VI skulle I k k e mærke n oget.

sk j ul t e
Men hun

hun
v ar

g odt h julpet, først af v o r e s hø j t el sk ed e tant e L I ne, hun var ugif t, og l e v e d e en so r g l øs tIlværel s e
på FrederIk sberg , når hun Ikke var h o s os . D e t var

Det er fristende at tolke Birgitte Bistrups stærke
personlighed og myndige væsen dels som et resultat
af et stort ansvar og store sorger, dels som et
behov for afgørende at præge det domæne, som var
hendes: hjemmet og familien, i en tilværelse hvor
en karriere uden for familien var umulig og utænkelia.

FamIlielivets rammer .

En analyse af boligindretningen, af disponeringen
og brugen af hjemmets rum, tjener til at indfange
de karakteristiske elementer i familielivet.
Den ovenstående beskrivelse af de interne sociale relationer i kaptajnsfamilien har allerede
skitseret, hvorledes familien levede under andre
vilkår og følgelig udfoldede en anden livsform end
d e famili er, som tilhørte mandskabet. Husstandens
brug af de fysiske omgivelser: Boligens rum, gård-
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haven og bydelen omkring dem, varierer ligeledes
fra den livsform vi hidtil har observeret.
Boligen var klart afgrænset fra hus længens øvrige lejligheder. Her fandtes intet gennemgangskøkken og gårdhaven var ikke et område, som skulle
deles med andre beboere. Hoveddøren med navnet
"Henning Bistrup" på messingskiltet markerede en
klar grænse mellem husstanden og omverdenen.
Hverdagslivet udfoldedes også i stor udstrækning
bag hoveddøren. Caroline bemærker ganske vist, at
den aldrig var låst om dagen "af hensyn til alle
os unger, som for ud og ind", men af beskrivelsen
fremgår det tillige, at børnenes leg i stor udstrækning foregik inden for hjemmets domæne; bl.a.
henlægges fastelavnsfestlighederne til gårdhave og
soveværelse, og legetøjet må ikke tages med ud på
gaden. Af de andre børn i gaden kendte Caroline da
også kun børnene i de familier, hvis fædre var officerer eller marineingeniører:
"At Haregades børn husker jeg toruden Lissen og
Preben Eskildsen (børn at en me r i n e i n q e n i o t: ) kun
Herlut. Han var lang og bleg med rødligt hår, og
at ham lærte jeg datidens værste gloser, den ene
begyndte med r .. , og den anden med 1 . . . , og så var
han todbo1dspi111er ligesom sin tar. Det lød spændende og var en ukendt verden for mig."

Bydelens gader var således ikke samme selvfølgel ige legeplads for orlogskaptajnens børn, som de
var det f.eks. for Ulla og Charles. Og de omkringliggende parker var heller ikke ubetinget tilgængelige s.om legeplads: "( ... ) vi måtte ikke kælke i
parkerne, som min mor havde stor aversion imod,
det var for risikabelt, på mange måder."
Inden for hjemmets fire vægge havde børnene
imidlertid større udfoldelsesmuligheder end i de
f.oran beskrevne familier, selvom rummenes mere
differentierede brug prægede børnenes - og hele
familiens - tilværelse. Denne differentiering muliggjordes af de mange flere rum, man havde til
rådighe.d i kombination med et livsmønster, hvor
adskillelsen af det private liv fra den mere offentlige scene spillede en vigtig rolle.
I analysen af boligens rum og disse rums funktion, er det således muligt at se et klart skel
mellem de rum, der var "offentlige" d.v.s. reserverede for samvær familiens medlemmer og indbudte
gæster imellem, og de rum, der reserveredes til
privat brug, - til livet "bag kulisserne", forbeholdt naturbestemte og kropslige funktioner som
søvn, sexualliv og renlighed. Til disse private
rum, hvortil gæster ikke havde adgang, hørte soveværelset, "karlekammeret" (når "kaptajnen" var
hjemme) køkkenet, pigeværelset og til en vis grad
Carolines værelse. Lokummet i gårdhaven hørte ligeledes til i samme "private" kategori.
12·

De "offentlige" rum var primært forstuen, spisestuen, dagligstuen og gårdhaven.
Adskillelsen mellem det private liv "bag kulisserne" og omgangslivets mere offentligt prægede
rum markeredes klart i dagligdagen gennem den påklædning, som var tilladt henholdsvis utænkelig i
respektive rum:
"Vi måtte aldrig vise os uden for soveværelset
"nattøj" eller på bare t e ååe r ,
ikke engang på
hosesokker, hver havde sine t æt I e c til
brug
soveværelset og stuesko til brug i stuerne, som vi
så skittede til mere solidt todtøj, når vi skulle
ud at huset ."

Boligindretningen kan tillige give os et fornyet
indblik i husstandens interne relationer, idet
visse rum i højere grad end andre prægedes - i
indretning som i brug - af bestemte familiemedlemmers interesser og behov.
Klarest kommer dette til udtryk i indretningen
og brugen af dagligstuen, "Kahytten", d.v.s. herreværeiset, "jomfruburet" og pigeværelset . Alene
børnenes navne til de enkelte rum peger i samme
retning.
"Kahytten var min Fars,

ene og alene,

vi kunne al-

le gå ind til ham når han selv var der, men ellers
var det tabu. Kahytten var spændende i sig selv,
tordi det var et tæt pakket rum med alt tor store
møbler, toruden reoler tra gulv til l o t t:, hver
mi1imeter var udnyttet. Et stort skrivebord med
hylde over stod på den ene langvæg, på den ene side et tobaksskab med grønne ruder , på den anden
side stod der et rygebord, hvis plade var et skakbræt, bordet var dækket at et grønt klæde, i hvis
hjørner der var broderet gyldne ankre, på bordet
stod alle min tars rygerekvisitter. Tobaksdåse,
torske11ige askebægre, nogle lavet ombord i skibene, de var alle at messing, og så alle hans piber.
I tobaksskabet stod der kasser med cigarer og dåser med tobak det vidste vi børn, det var altid en
kærkommen gave til jul og tødse1sdag.
I skabet stod der også noget meget spændende,
det var en dåse med låg, som en sjælden gang blev
vist trem , og så tik vi lov til at snuse til indholdet. Det var Guavabær overhældt med rom, hjembragt tra Vestindien i min Fars unge dage. Kahytten var ty1dt med mange spændende ting. Flest tra
Grønland, hvor min Far var tødt som ældste søn at
Kolonibestyrer Laurits Bistrup, og tra Danmarksekspeditionen som min Far deltog i sammen med Mylius Eriksen. Også tra "Teddy"s sidste togt, som
min Far var Skipper på, havde min Far hjembragt
østgrønlandske ting, som nu dekorerede væggene i
den lille 1av1ottede stue . Der var en tromme, en
kajakåre, en harpun og på skabet stod en model at
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OtticershJemmet 1 Haregade. Tegnet pd grundlag af
i Forsvarets BlJgnJngstjeneste j kombinlltion
meddelerens oplysninger .
Jtr . signaturforklarIng bag 1 bogen under noter .

oplIIJlingec

med

o

Fig .

42 . T.h . plan over stueøtagen .

T .v. nederst l .salon, øverst t .v. loftsetagen .

plejede man
ikke at
kunne se
for
røg.
s k r svebordslampen var lavet af hvalrostand og foran lænestolen lå et moskusokseskind. Hen der var ikke
plads t i l mange gæster i
det l i l l e rum, der var
kun s k r i v e b o r d s s t o l e n at tilbyde, men var der s e l skaber blev herrerne gerne i spisestuen, hvor kaffen blev s e r v e r e t for dem, i nærheden af cigarer
og glas og flasker. Damerne nØd deres kaffe i dagligstuen, med tilhørende "Dom"likør eller Heerings
Cherry Brandy . Hen det var kun ved særlige lejligheder ."

en østgrØnlandsk k onebåd samt en l i l l e " spand" af
træ t i l suppe, alt sammen lavet af drivtømmer o g
ben eller "tand". Der var mange billeder på væg gen. Fra SorØ Akademi, h v o r tz s L min Far blev sendt
ned da han var 10 år, o g hv orfra han gik lige i
flåden og først som 20 årig sØkadet igen så sine
forældre,
som selvfølgelig ikke kunne kende ham
igen, omvendt var det nemmere . Dengang havde de
ansatte i Grønlandsk Styrelse kun orlov hvert 10ende år, men så havde de t i l gengæld også f r i et
helt år. Derfor havde m'n Far mange billeder af
SIn egen familie, fotos som blev sendt ned t i l ham
i de JO år hans forældre var i Grønland.
Foruden de mange t o t oq r e t i e r af familien havde
min Far en tegn,ng af sig selv,
tegnet af Acton
Friis på Danmarksekspeditionen, han er ukendelIg,
klædt i bjørneskind med masser af hår og skæg, en
stor k ontrast t i l den Far vi kendte, nybarberet,
velfriseret i sin smukke uniform.r . . . . l

Herreværelset var et maskulint præget rum smykket
med minder fra kaptajnens livsforløb og karriere
inden for Søværnet, minder, der understregede hans
person som eventyrer og søfarer: hvalrostand, moskusskind, grønlandske rariteter. Det var kaptajnens person, hans venner, interesser og tjenesteforhold indretningen fortalte om,

Hin Far sad oftest ved sit skriveb ord, ellers
hyggede han sig i s i n store øreklapst ol, han læste
meget og røg altid pibe . En gæst b~mærkede engang,
da min Far var på søen, og hun kIggede ind i kahytten, "hvor er det nye tapet nydel igt .. . ", det

I de år, hvor
kunne børnene,
"Karlekammeret"
var dette hans

kaptajnen var skibschef på
som tidligere beskrevet,
under loftet. Men var han
soveværelse og dermed hans

Fylla,
lege i
hjemme,
domæne,
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hvilket mark eredes af de mange kister og s kabe med
hans udrustn ing og uniformer tillige med det omf attende morgentoilette kaptajnen foretog her hver
morgen.
" Fra afsatse n (på 1. sal) f ø r t e en tr a ppe op til
2 . s a l me d loftet og " k a rl ek a mme r e t" . T r a p p e n hed
" Avan cementstrappen " , h v a d den bestemt også var ,
s ma l og stejl me d dårlig t lys. Trapp en førte op
t il et loftsrum med skabe, kister og ku fferter og
e t forhenværende indendØrs das, som nu blev brugt
t il min fars sejletøj , søstøvle r f o r e t med lam meskind , s ø k a p p e , ol ietøj, sydvest og gamle kasketter , a lt l u g t e d e af " s kiv " . F ra loftet førte
e n d ør ind til karleka mmeret , det havde hele h use t s bredde med sk råvægge og et kv istv i ndue i hver
si d e . He r sov m i n Far og mi n ældste bror . Foruden
d e re s

se nge

og

natbo rde, med

i n dh o l d ,

en

servante

og et kæmpe k lædeskab med alle min Fars mange unif o r me r, for ude n alt det c ivile tø j til alle årst ider, stod de r mi d t på gulvet et s tor t r undt g a mmelt sp isebord . Her oppe s t o d husets sjette kakkelo vn, der i milde perioder blev e rstattet af en
petroleumsovn . Men i fyringsper ioden bl ev der fy ret i fem kakkelovne med koks , de blev passet af
min mor og den unge p ige i fællesskab . I karlek a mme r e t f a n d t e s husets e neste hånd vask, som var
a f j e r n , den h avde form som en mu s li n g, malet hvid
in d v e n di g og grå udve nd ig , med t i1h øre flde vandhane
med i s k o l d t vand . Min Fa rs toilette f o r e g i k her
oppe hver morgen. Der blev hentet et stort rundt
fladt badekar, et Vikto r iabadekar, ind fra loftet ,
o g fra køkken et blev der b ragt en sto r k a nde varmt
vand op. Med s tore svampe sæbede han s i g i n d , og
o verhældte s ig så me d det var me vand - - - så det
hele sejlede- --"

" Ka h yt t e n " og tildels også "Karlekammeret" kan
defineres som kaptajnens klart afgrænsede "domæne", som han havde kontrol over og hvortil ingen
andre havde adgang .
på t ilsvarende måde er det mul igt at opfatte
dagligstuen og tildels også spisestue og soveværelse som hustruens "domæne", - det var rum, hun
havde præget gennem indretn ingen, og det var her,
hun primært opholdt sig. Dette kommer klarest til
udtryk i beskr ivelsen a f dagligs tuens indretning:
"Dagl igstuens møbler bestod af et helt møblemen t ,
i mahogn i med mørkerød plys , i en varm og hyggelig
farve . Møblerne i dagl igstuen , tillige med de øvr i g e møbler var en del a f det udstyr som min morfar An thon E igt ved efter datidens skik forærede
mi n e forældre i anledning af deres g iftermål . Alle
møblerne blev lavet på be st illi ng hos Ole Haslund
1909 efter min mors ønske med lige b e n, s ti k im o d

mo d e n og t iden. Min mor fortalte ofte om de stakkels p~ger, der lå på knæ for at tørre stoleben og
bordben af, det ville hun ikke byde nogen . Dag1 igstuebordet blev dog skiftet ud med et "arvestykke ", et større rundt bord med et l ille svaj i
benene, det gik an.
Væggene var overhængt med billeder . Det var ud præget min mors stue , med hendes yndl ingsbilleder .
Hollandske kobberstik, et stort over sofaen af van
Ruisdael og flere mindre af Rembrandt og Frans
Hals og flere andre. Den hellige Birg itta bag klostrets gitter, og Rafaels "madonna del1a sedia",
prydede den ene langvæg sammen med familiebilleder . Et fotografi af min Farmor Anna Bistrup med
sine tre hv idklædte børnebørn , tre piger , søstre,
der netop var ankommet fra Grønland for at blive
sat i skole i Danmark. Derunder et fotografi af
mine forældres bryllup, som stod på skydebanen . I
det ene hjørne af dagligstuen var anbragt et spejl
i guldramme med tilsvarende hylde, hvorpå der stod
en meget yndefuld porcelainsfigur af Madonna med
barnet , begge med kronede hoveder . Endnu et arvestykke stod
i
dagligstuen,
"Tantes skab" .
Det
i n d e h o l d t alle de ting, som vi beskæftigede os med
sammen med vores forældre . Først og fremmest de
mange node r, 1 ige fra klaverskol er og Danmarks
Melodier til Beethovens sonater, Chop in, Schubert,
Schumann, klaver for f irhænd ige, noder for violin
og fløjte, danske julesange og børnesange , og de
senere .Ir, til mine forældres skræk, "Dinah", "Ramona", o.m .a . Fra Tantes skab hentede vi skak ,
dam,
halma,
ludo,
loppespil
og kortspil,
samt
"gna v" e t gammel t, mege t morsomt og underhol dende
spil
for hele famil ien .
Billedet ved siden af
spejlet er et stik af Frelsers kirke, h vor min mor
var blevet konfirmeret , billedet nedenunder er et
ungdomsbillede af Frans at Assisi , som min mor in teresserede sig meget fo r . "

Dagligstuen prægedes således af Birgitte Bistrups
interesser: ungdommens rejser til Holland førte
til erhvervelsen af hollandske stik, og konverteringen til den katolske tro markeredes ligeledes
tydeligt i rummets udsmykning. Fotografierne fortæller primært om hendes livsforløb som hustru og
moder, hvor kaptajnen i sit rum især havde billeder fra tjenesten. fra sit arbejde. Desuden er
det samværet med børnene , som bliver bestemmende
for en stor del af indretningen: klaveret, skabet
med noder og spil m.m.
Også spisestuen domineredes af hendes smag,
udformet efter samme retningslinier som dagligstuens møbler, "også bestilt og fremstillet af Ole
Haslund. igen de lige linier, de lige ben! ... )"
Var kaptajnen til stede ved måltiderne. var hans
naturlige plads ved bordet for den fjerneste bordende i en a rmstol, der hermed inddirekte marke-
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rede hans position i familien. Men hus truen, som
sad nærmest døren til køkkenet, var den der "dirigerede" måltidets forløb ved at indlede med bordbøn, o~ ved at ringe med klokken som tegn til pi gen, at maden kunne serveres eller tallerken er bæres ud.
Soveværelsets indretning prægedes a f moderens omsorg for børnene: her sov den næstældste søn, som
var svag efter gigtfeber, tillige med moderen og
den yngste datter. Herved var det muligt for moderen at våge over de børn, der kunne have brug
for hendes hjælp også nattetid.
uJomfruburet" var Carolines værelse, men t ill ig e
det rum, som he l t var børnenes eget domæne: "Vi

Ar 1930 .

var a l tid mange i det l i Ile rum, her måtte vi
larme." I værelset stod hjemmets eneste radio,
et krystalapparat med højtaler, samt en grammofon.
Husets
"unge pige"
havde sit
"domæne"
afgrænset fra den øvrige families:

klart

" F r a køk kenet var der en dør ind t I l pigeværelset .
Det havde samme størrelse som kahytten, o g s å med
v z n d ue ud t i l
gården .
Foruden seng og kommode,
bord
og
en
kurvestol,
stod
der
et
lIlle
vaskestatIv, og Inderst i krogen en
kelovn,
som hurtigt varmede det
rum op . Det var den unge piges
børn i k k e mdtte komme ,
kun ti s L
besked,

etter at have banket

på ."

l i l l e bItte kak111le hyggelige
d omæne,
å

hvor

e r t r s ne t: med

vi
en
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Køkkenet var også i stor udstrækning overladt til
"pigen" og til øvrige tjenestefolk. Fru Bistrup
lavede f.eks. aldrig mad og lod i stor udstrækning
tjenestepigen disponere ret selvstændigt med hensyn til madlavning og husholdning. Dette var sikkert en bidragende årsag til, at tjenestepigerne
som regel forblev hos familien i en længere årrække. Inger, som var "ung pige" i den her beskrevne periode, arbejdede for familien i over 10
år. At andre officersfamilier ikke altid havde et
lige så godt forhold til tjenestepigerne, fremgår
af Kommandantskabets husstandskort. En ansættelsesperiode på 1/2 - l år synes at have været normalt på dette tidspunkt. I en enkelt officersfamilie ansatte man ca . 35 tjenestepiger over en
periode af ca , 10 år. De forblev "i pladsen" i
maksimalt 6 måneder, gennemsnittet var 1-2 måneder.
Hjemmets indretning bekræfter det i n d t r y k vi allerede har fået af familielivets strukturering:
boligen var primært rammen om kaptajnsfruens og
børnenes samvær, et samvær omkring fritidsbeskæftige Ise og opdragende akti vi teter som leg, spi l,
højtlæsning og samtaler med slægtninge og gæster.
Dette samværs forudsætning var tjenestefolkenes
arbejde "bag kulisserne " med en stor del af husholdsarbejdet. Kaptajnen forekommer noget afsondret fra dette samvær, hvilket illustreres af hans
domæne som værende klart afgrænset fra den øvrige
families.
Denne hans isolerede position har sammenhæng med
tjenestevilkårene, som de aftegner sig i skemaerne
over årets og døgnets forløb. Han ti lbragte ikke
tilnærmelsesvis så mange timer i dette hjem, som
hustru og børn, og til hans ret begrænsede domæne
i boligen må derfor tillægges det domæne, han havde rådighed over i tjenesten. Under årene som
skibschef på "Fylla" var det chefskahytten med
tilhørende messe, og under årene i land, kontoret
på Marinens Bibliotek eller i Søtransportvæsenet .
Deltog han ikke i nogen større udstrækning i det
familiære samvær i dagligstuen, var hans omgangsliv i stedet henlagt t il lokaler uden for hjemmet:
officersmessen på orlogsskibene, Søe-officersforeningens lokaler, Geografisk Selskab og Grønlandsk
Selskab.

land i nord, hvor kaptajnens familie havde sin
tilværelse, til USA og New Zealand, hvor både kaptajnen og hans hustru havde fjernere slægtninge.
Til de nære venner hørte seks søofficerer og deres familier, alle bosatte i Nyboder. Desuden fru
Bistrups ungdomsvenner og -veninder fra årene på
Frederiksberg. De nærmeste slægtninge, især fru
Bistrups søstre og broder, samt d isses familier og
slægtninge, var også hyppige gæster.
Fælles for omgangskredsen var det sociale tilhørsforhold til embedsmands standen og erhvervslivet. Her kom skovriddere, direktører, proprietærer, officerer, kolonibestyrere, rektorer, ingen iører, fabrikanter o.s.v. Ministre og ministersekretærer besøgte ligeledes hjemmet. Skole- og
kadetkammerater til børnene udgjorde med åren e en
stadig større del af gæsterne .
Det synes, som om det især var moderens slægtninge og ungdomsvenner, blandt dem "det store
hof", som var hyppige gæster i hjemmet. Gennem
børnene kom forældrene desuden t i l at lære flere
familier at kende, bl.a. forældrene til Carolines
skolekammerat Marie Elisabeth:
en dejlig
gæstfri familie med een datter og otte sønner i en
pragtfuld ejendom "Møllebakken" i Espergærde, hvor
jeg selv har tilbragt mange dejlige ferier og andre ophold, når der var svær sygdom i mit hjem i
Haregade."
Til kaptajnens venner hørte især kammerater fra
skole- og kadet tiden , samt personer, der ligesom
han selv interesserede sig for grØnlandske forhold. Selvom kaptajnens bekendte også gæstede
hjemmet, efterlader oversigterne over kaptajnens
døgn- og årsrytme det indtryk, at samværet med
disse venner i en vis udstrækning foregik uden for
hjemmet: i Søe-Lieutenant-Selskabet og i Geografisk Selskab.
Kaptajnsfam ilien havde venner og slægtninge inden for orlogmiljøet, men det er karakteristisk,
at en langt større del af vennekredsen tilhørte
verden "udenfor". Herved adskiller familien sig
fra mandskabsfamilierne, og da især fra "den faste
stok", hvor venskabs- slægt- og naborelationer var
sammenvævede til et tæt socialt netværk inden for
Nyboders grænser.

Normer og bev idsthed .
Omgangskredsen .

Gennem en gæstebog, ført af Birgitte Bistrup,
hvori samtlige navne på husets gæster noteredes
op, er det muligt at danne sig et overblik over
familiens sociale relationer udadtil.
Slægten spillede en stor rolle, og slægten var
spredt over et stort geografisk område: fra Grøn-

Ved nærmere at analysere elementer i børnenes opdragelse, skulle det være muligt at indkredse det
normsystem, som prægede hjemmet og den bevidsthedsdannelse, de underlagdes.
"vi havde ingen pligter i hjemmet", skriver Caroline, og det fremgår også, at ~ørnene ikke blev
opdraget til at adlyde bestemte regler eller udføre bestemte pligter. Opdragelsen var i højere
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grad inddirekte, umærkelig. Gennem samværet med
forældrene, og da navnlig moderen, indprægedes et
bestemt adfærdsmønster, bestemte leveregler. Dette
fandt sted ved måltiderne, under højtlæsningen i
dagligstuen, ved konversationen med gæster til eftermiddags- og aftenthe, og når børnene bevægede
sig fra et rum til et andet. Børnene indprentedes
kropskontrol: "ret ryggen og armene ind til kroppen", underbygget gennem spille- og danseundervisningen. Børnene skulle kunne føre sig og være
opmærksomme på, hvorledes forskellige situationer
krævede forskellig påklædning og opførsel. Larm og
vild leg hørte til i børnenes værelse, den mere
beherskede optræden i dagligstuen, ligesom disse
rum krævede hver sit par sko.

testen

for

-Fylla·s h } e ml( o ms t

l

ettecAret 1927 .

Skovturen, hvor maden blev indtaget stående eller gående, og sommeren i Nordsjælland, hvor man
fik lov at gå med træsko, var naturligt nok indbegrebet af frihed for Caroline.
Det var især moderens holdninger, som fik indflydelse på børnenes opvækst. Gennem sin konstante
tilstedeværelse var hun naturligt nok den, børnene
først og fremmest spurgte til råds. Hendes reli gion fik også indflydelse på deres opdragelse: De
gik alle i katolske skoler "( ... ) som lærte os
vore pligter over for kirken, og ikke mindst over
for vores forældre."
Den
ugentlige kirkegang
underbyggede yderligere tilhørsforholdet til den
katolske kirke.
Der blev imidlertid ikke lagt særlig stor vægt
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på, at børnene skulle udmærke sig i skolen: "( ... )
i det store og hele var det meningen, at vi skulle
klare os selv, "I skal blot høre efter i timerne",
sådan var det."
Der har uden tvivl også ligget en betydeligt opdragende funktion i børnenes samvær med husets
mange gæster. Især ved eftermiddagstheen, hvor moderens veninder og søstre ofte deltog, indførtes
børnene næsten umærkeligt i den tankeverden og de
holdninger, som prægede forældrene og deres omgangskreds. Ikke fordi man diskuterede po li tik,
det skete aldrig - men fordi faderens position som
søofficer indebar et dengang helt se1vfø1gelitg
tilhørsforhold til det konservative parti. Den politiske stillingstagen var så selvfølgelig, at den
aldrig diskuteredes.
"Po I s ti i k: blev aldrig d i s k n t.e re t:, i sagens natur
tilhørte min Far o g dermed den ØvrIge familie det
konservative parti , der blev ab onneret på Berlingske Tidende både morgen - o g aftenavis, og til
alle ungerne kom ~t eksemplar af Familiejournalen
til
e Li n q :"
å

Kaptajnsfami liens livsmønster kan forekomme velhavende i sammenligning med de øvrige Nyboder familier, vi tidligere har stiftet bekendtskab
med: tjenestefolk og landliggerliv var ukendte fænomener i disse familier. Men mere naturligt for
officersbørnene selv var det unægteligt, at sammenligne deres egne forhold med andre familier i
slægt- og vennekredsen. Og ved denne sammenligning
forekom officersfamiliens livsform spartansk. Som
eksempel skal nævnes forholene i morbroderen Valdemar Eigtveds hjem. Dennes søn - Carolines fætter
- Ib Eigtved har i sine erindringer formidlet en
levende beskrivelse af livet i barndomshjemmet.
(Ib Eigtved, 1979) . Elementer i denne ski 1dring
skal fremdrages her for at sætte officersfamiliens
livsform i relief.
Bankdirektør Valdemar Eigtved var en velhavende
mand, og velstand prægede familiens dagligdag. Det
rutinemæssige arbejde i hjemmet udførtes ikke af
en, men af flere fast ansatte tjenestefolk: kokkepigen, stuepigen, barnepigen og en tjener, der
tillige var chauffør. , Som i kaptajnshjemmet beskæftigedes siden flere personer med periodisk arbejde. Her kom f.eks . ikke alene en sypige, men
også en frisør. Til dagligt levede man enkelt, men
kunne samtidigt tillade sig aktiviteter, som var
utænkelige for officersfamilien: Landliggerlivet
foregik ikke i et lille lejet hus i Snekkersten,
men i villaen Gammel Holm i Humlebæk, hvortil man
flyttede med hele tjenerstaben. Omgangs livet prægedes
i
langt
højere grad
af
større
se1-

skabelighed, indbefattet baller, end i officersfamilien.
"I sæsonen skulle man gerne have mindst
~n balindbydelse til hver lørdag". Drinks, champagne og evt. whisky serveredes til ungdomsballerne, hvor påklædningen for herrernes vedkommende altid var kjole.
Efter aflagt studentereksamen fik børnene deres
uddannelse afpudset med ophold af længere varighed
bl.a. i Paris og London. For Ibs vedkommende kombineredes disse ophold med en efteruddannelse i
forretningslivet, idet han fik midlertidigt arbejde i forskellige virksomheder i ' storbyen, et
arbejde, der dog ikke forhindrede ham i at leve et
muntert liv om aftenen, med baller, teaterbesøg
etc .
Hvorledes opfattede officersbørnene nu deres egen
livsførelse i
sammenligning med fætrenes mere
overdådige? Direkte adspurgt har Caroline forklaret, at misundelse over velstanden aldrig forekom. Eigtveds var nok mere velhavende, men kaptaj nen besad en status, som ikke kunne tilhandles for
penge: officerens, symboliseret af den smukke gallauniform, der ved alle festlige lejligheder i
slægten kommunikerede en status som ikke kunne købes. Børnene i den Bistrupske familie valgte da
også en fremtid indenfor de samme rammer som forældrene havde levet: Den yngste søn fik sin uddannelse på Søofficersskolen, blev søofficer og
siden officer i flyvevåbnet, da dette værn oprettedes som selvstændigt værn i 1 9 51 . Caroline blev
gift med en søofficer, og fik sit hjem i Nyboder,
som forældrene havde haft det.

HarineingeniØren
Gerda Weigels erindringer.

Den teknologiske udvikling inden for skibsfarten i
slutningen af 1800-ta11et skabte behov for nye uddannelser i Søværnet. Den i 1880 oprettede "Skolen
for Skibbygning og Maskinvæsen" uddannede elever
specielt med henblik på tjenesten i det nyoprettede maskinkorps. De udlærte maskinassistenter
havde siden mulighed for at avancere til tjenesten
som marineingeniør, en charge som ligestillede dem
med 1inieofficererne.
En af skolens elever var Vilhelm Weige1, f. 1874,
og i 1893 optaget på skolen efter afviklingen af
den 3-årige læretid på Orlogsværftets maskinværksted. Med uddannelsen til maskinassistent i ryggen
formåede Vilhelm Weige1 i løbet af få år at avan cere ti 1 undermaskinmester , hvorefter han tog en
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s up p le rende u ddann else på Sø vær e nt s Offi cersskoles
ingeniørafdeling. Han udnævntes herefter til mar ineingeniør og afsluttede sin karriere som ledende ingeniør ved Søminevæsenet.
Vilhelm Weigel var født og o pv o ks e t i en Nyboderfamilie.
Hans
far
var
bådsmand,
s e ne r e
v2rftsløjtnant Vilhelm Valdemar Weigel.
Vi lhelm Weige ls løbebane er et eksempel på,
hvorlede s introduktion af ny teknologi og en dermed etableret ny uddannelse kunne give børnene af
flådens underordnede klasser: mandskab o g underofficerer, muligheder for at avancere til officer.
Vilhelm Weigel opbyggede gennem flere supplerende
uddannelser afbrudt af aktiv tjeneste en karriere,
der gav ham samme charge som en kommandør i officerskorpset.
Den følgende skildring af Vilhelm Weigel s livsforløb og famil ieliv i årene 191 0-1 939 bygger primært på datteren Gerdas erindringer og på en brev-

veksl ing ført af Vilhelm og hustruen Meta. Dagbøger og regnskabsbøger ført af Vi lhelm Weigel, a f
fade ren Vilhelm Valdema r Weigel og sønnen af Poul
Weig e l i ndg år li ge l e de s i mate r ialet tillig e med
supplerende oplysninge r fra kirkebøger og ordenskap itlet . Fami liefotog r af ier og "ma r i n e mi nd e r " f ra
or logstogter har tjen t som supplerende ki ldemat eri a l e.
Selve kildemateriale ts omfa ng antyder , at familien Weigel i udpræget grad var sig s it tilhørsforhold til Nyboder og marinen bevidst. Minder fra
sejladserne opbevaredes i famil ien igennem flere
generationer . Som eksempel k an næv~es en stump af
det t e l e g r a f k a b e l , som i 1870-71 nedlagdes på
stræk ningen Sh anghai-Nagasaki-Vladivost ik af S tore
nordis ke Telegrafselskab. Fregatten Tordenskjold
var ledsageskib under kabelnedlæggelsen og med ombord var Vilhelms far, bådsmand Weigel. Li ge s o m de
andre ombordværende modtog denne et stykke af kablet - et minde familie n senere hægede om . For bø rn
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og børnebørn blev det et konkret udgangspunkt for
samtaler om flåden og om oplevelser på orlogstogter.

Ifølge familietraditionen var stamfaderen, Johann
August Weigel, indvandret til Danmark fra Jena,
Tyskland. på grundlag af familiens egen efterforskning i kirkebøger kan det fastslås, at han i
1768 blev gift med Charlotte Amalie Meijer. Han
tilhørte da den tyske menighed i København og
betegnes som "afdanket Soldat". I folketællingen
fra 1787 omtales han som "savskærer ved Holmen",
hvor han da har fået arbejde. Hans ansættelse ved
flåden bekræftes ligeledes af oplysningerne fra
sønnen Johann Peter Weigels dåb, idet denne blev
døbt i Bremerholm kirke, hvis menighed var - og er
flådens ansatte.
Samme Johann Peter Weigel indrulleredes allerede
i en alder af 6 år i marinens mandskab som
"dreng", idet han blev optaget ved en af flådens
skoler i Nyboder. Efter skolegangen kom han i lære
som skibstømrer på Holmen. I 1794 - d a ha n var 18
år - var han udlært som "karl" og 5 år senere - i
1803 - blev han gift med Karen Kirstine Møller.
Han var da tømmermand af l. klasse og berettiget
til at få en bolig i Nyboder. Ægteparret fik en
søn, Christian Peter Weigel, f. 1804. Hans liv
formede sig stort set efter de samme retningslinier som faderens: Indskrevet allerede som 6årig i flådens faste mandskabsstyrke, skolegang
ved Søe-etatens skole i Nyboder, konfirmation i
Bremerholms kirke og derefter i I~re på Holmen. I
Christian Peters tilfælde blev det bådebyggeriet,
men i øvrigt havde hverken forældre eller børn
nogen indflydelse på, hvilken læreplads børnene
fik.
Som faderen giftede han sig i en alder af 23-24
år. Hustruen Birgitte Nielsdatter Derup var datter
af" en københavnsk brændevinsbrænder. Parret fik i
alt 6 børn, hvoraf de to ældste sønner If. 1831 og
1833)
begge blev indskrevet i
flådens mandskabsstyrke og således fik en løbebane svarende
til faderens og farfaderens: Begge gik de i Søeetatens skole i Gåsegade. Begge blev de kon firmeret i Bremerholms kirke. Ved udtagelsen til
tjenesten blev de imidlertid placeret i hver sit
kompagni, den ældste: Johan Peter, blev indrulleret til tjeneste i artillerikorpset, blev ka none r og siden ove r kanoner , den yngste, Vilhelm
Valdemar, kom til matroskorpset, blev bådsmand og
fik siden rang af værftsløjtnant, korpsets højeste
rangklasse.
Vilhelm Valdemar havde næppe påbegyndt sin læretid på Holmen før han i 1849 - i en alder af 15 år

BAdsmand - senere værftsl~jtnant Fotograferet o . Ar 1870 .

Vilhelm Valdemar Weigel.

- blev inddraget i krigen. Som dreng i matroskorpset gjorde han tjeneste om bord på fregatten
"Gefion", der i april 1849 sammen med linieskibet
"Christian VIII" kom i kamp med tyskerne ved
Eckernferde. "Christian VIII" blev sprængt i luften og "Gefion" overgav sig. Besætningen - blandt
dem den IS-årige Vi lhelm Valdemar - kom i tysk
fangenskab, hvorfra de blev løsladt året efter.
I 1857 havde Vilhelm Valdemar fået rang af bådsmand. Han var nu berettiget til at leje en bolig i
Nyboder og kunne derfor gifte sig med sin Vilh elmine. Som bådsmand deltog Vilhelm Valdemar i
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mange togter i indenlandske og udenlandske farvande. Kort før giftermålet deltog han i korvetten
"Najaden"s togt til Dansk Vestindien i 1854-55, og
senere var han med ombord på skruekorvetten
"Dagmar"s togt til Vestindien i 1867-68; han deltog som nævnt i fregatten Tordenskjolds togt til
Kina i årene 1870-71 og i skonnerten "Fylla"s togt
til Island 1874.

Vilhelm Weigel

-

et livsforløb .

Ægteparret Vilhelm Valdemar og Vilhelmine Weigel
fik 5 børn: 4 døtre og sønnen Johan Vilhelm
Valdemar Weigel, hvis senere tilværelse i Nyboder
er emnet for denne skildring.
Det var et "typisk" Nyboderhjem, Vilhelm - som
han altid blev kaldt - voksede op i. Faderens fravær under årelange togter indebar, at det her, som
i andre Nyboderhjem, var moderen, som stod med det
fulde ansvar for husholdning, økonomi og opdragelse. Efterhånden som de ældste døtre voksede op
blev de inddraget i dette arbejde og aflastede moderen med husholdningsarbejde og med overvåge Isen
af de mindre børn.
Vilhelmine blev tidligt enke, idet Vilhelm Valdemar døde i 1887 i en alder af 54 år. De to yngste børn var da endnu ikke konfirmerede, og dødsfaldet indebar da også økonomiske bekymringer for
enken. Hun kunne imidlertid blive boende i Nyboder, idet hun som enke var berettiget til at leje en af de mindste - og billigste - lejligheder,
en s.k. "enkelt" lejlighed på l stue, l kammer og
l køkken. Den ældste datter Julie, som var forblevet ugift, flyttede sammen med moderen og de to
yngste børn ind i denne lejlighed. Julie arbejdede
da som syerske på Holmen, og hendes løn herfra har
antagelig været en af forudsætningerne for, at
Vilhelm, trods faderens død, kunne holdes i skole
også efter konfirmationen.
Vilhelms skolegang og uddannelse kom til at forløbe noget anderledes end faderens. Da Vilhelm
skulle begynde sin skolegang var Søe-etatens skoler blevet nedlagt. De fleste Nyboder-børn gik nu
i Hindegade friskole eller Sølvgade skole, som var
en kommunal betalingsskole.
Vilhelms forældre
havde imidlertid ambitioner på hans vegne og lod
ham gå i Kjær og Lyngbyes realskole tæt ved Nørreport. Faderens død betød imidlertid, at Vilhelm
enten måtte afbryde skolegangen eller søge om
friplads. Det lykkedes ham at blive godkendt til
en friplads i "Det forenede Velgørenheds Selskabs
Drengeskole" hvorfra han læste videre til præliminæreksamen. Efter aflagt eksamen fik Vilhelm en
læreplads ved Orlogsværftets maskinværksted og
herefter afsluttede han foreløbigt sin uddannelse

Familiens
hAb.
Valdemar Weigel
Theodora.

Den
unge
maskinassistent
Johan
omgivet af søstrene Julie. Dagmar,

Foto ca.

Vilhelm
Anna og

1897.

ved at tage eksamen fra
"Flådens skole for
Skibbygning og Maskinvæsen" . Uddannelsesforløbet
er karakteristisk ved sin opdeling i perioder med
praktisk, indtægtsgivende arbejde afløst af kortere uddannelsesforløb ved Søværnets skoler. Efter
at have opnået rang af maskinmester tog Vilhelm
således en kortere overbyggende uddannelse ved
Søværnets Officersskole, der med en række kurser
gav flådens færdigt uddannede personel en mulighed
for at udbygge deres kompetance og dermed også
opnå en højere charge.
Vilhelm Weigel gik "den lange vej" som det hedder i marinens sprogbrug, i modsætning til "den
korte" d.v.s. den direkte uddannelse til officer
på Søofficersskolen. Uddannelsen til søofficer var
nok kortere, men tillige dyrere, da den ikke åbnede muligheder for at have arbejde ved siden. af.
Officerskorpset rekrutteredes da heller ikke fra
mandskabets eller underofficerernes rækker, men
fortrinsvis fra embeds- og borgerstanden. (ReskeNieisen, 1950-52). Med de nye tekniske uddannelser
åbnedes der imidlertid avancementsmuligheder for
andre grupper i flåden, og ud over Vilhelm Weigel
er der i slutningen af 1800-årene flere "Nyboderdrenge" som udnytter disse muligheder. Samtidigt
bevirkede de nye uddannelser, at de hævdvundne
barr ierer mellem søværnets enke l te korps nu begyndte at smuldre. Vilhelm Weigel indledte således
sin karriere i maskinkorpset for siden at avancere
til en ledende stilling i et andet: søminevæsenet,
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- en overflytning fra et korps til et andet,
tidligere var utænkeligt.

som

Vilhelm Weigels karriere, der overskred korps- og
klassegrænser indenfor søværnet kunne ikke undgå
at skabe misundelse blandt tidligere kolleger,
lige som hans nye kolleger kunne indtage en kølig
holdning.
Umiddelbart efter sin afsluttende eksamen var
han i august 1913 på togt i de danske farvande. I
et brev ti l hustruen omta ler han, hvor ledes han
mødes med mistro af både tidligere og kommende
kolleger:
"Jeg er
rigtigt skidt Humør
i ss e
Dage og i
Dag er det blevet værre endnu. Jeg har l s q e været
en Tur rundt i alle Baadene for at se til sagerne
og overalt har jeg Fornemmelsen af, at der snakkes
om mig og ses ned paa mig ; F ... .. har ogsaa talt
nedsættende om mig angaaende mit Kendskab til Tor pedoværn, det har Jeg faaet at vide her Ombord og det er til Maskinisterne, han har sagt det, saa
hvor skal de Mennesker t e e Agtelse eller Respekt
fra paa den Maade? - Der har været forskel11ge Me ninger om nogen Ting m~llem F . . . . .
og mig, og han
har tll C .. . sagt, at nu havde han et Livs Erfaring l Torpedoværn, og jeg kun l 1/2 Eftermiddags,
s ae,
hvad jeg sagde, kunde man slet lkke regne
med! -99)
Det er llgesom det er faldet noget Forhæng væk
fra øjnene paa mig; mange Ubetydeligheder staar nu
for mlg som noget meget mere end tidligere, - og saa hjemme på Værkstedet mellem J . . . . og s ....
det er som var. Jeg kommet ind i en Hvepserede,
hvor ingen af de Mennesker, jeg nærmere skal arbejde sammen med, vil mig noget godt. Min nuværende Stilling staar i Øjeblikket i et skidt Lys
å

tor

paa

mig;

og

mine

gamle

Kolleger

trækker

ogsaa

Skuldrene

eller smiler lidt nedladende til
mig,
naar VI ti i l s e t: paa b s n e n d e n , Jeg kan
ikke
rigtig finde Rede paa det!"

Udkommande ring.

Vilhelm Weigel fik imidlertid snart andet at tænke
på, da l. verdenskrig brød ud kort efter hans
udnævnelse til marineingeniør. Da Danmark var neutralt blev Vilhelm ikke - som hans far oprindelig
var blevet det
direkte inddraget i
krigshandlinger, men krigen fik alligevel indflydelse
på hans fami lie li v, idet han udkoillmanderedes til
Københavns
flydende
defension,
Lynetten,
som
eskadreingeniør. Det blev en kommando, som indebar, at han kun sjældent kunne besøge familien.
Men brevene hjem blev desto talrigere. I et af

disse breve skildres hans konkrete arbejdsopgaver
på Lynetten og samtidigt giver brevet et første
indblik i det meget varme, nære og kærlige for hold, som herskede mellem Vilhelm og hustruen
Meta. Brevet gengives derfor i sin helhed:
"I

hast!

Lynetten,

Onsdag

Ja

Thorup

Aften 5/B 14
Kæreste lille Elskede !
Tusind

Tak

tor

Brev,

Kort

og

Hilsner.

(marlneingeniør, ven og genbo) maatte afsted igaar
Aftes Kl. 10 tll Gejser, for der kom en Skrlve1se
fra n x n i s t e r s e t: til mig om at overtage Thorups
Tjeneste i Forblndelse med mln havende Tjeneste.
Se det er JO en Fordel for mig i dette Tl1fælde,
da der saa er Haab om, at Jeg b l s v e t: her, og det
er JO kun t o r i
Jeg baade er n e s k i n-: og Torpedokyndig, den har de j o snart regnet ud
Mlnlsteriet. Og du kan tro Jeg har fuldt op at gøre,
men er ellers rask og k v i k og l grunden rigtlg l
mlt Es. Igaar var jeg paa Mlddelgrunden næsten he le
ro cm i
e ae n ,
for
at
faa
Klarhed paa
Tele fonforblndelserne; det var efter Admiral Ewer s Or dre, for han vil have, at Jeg skal have Tllsyn med
Lynettens telefoncentral og alle dens Forbindelser
og der er jo e q en t l s q s z n egen Sag at paatage
Slg det, men nu har jeg gjort det, og haaber det
gaar; jeg har 3 Telefon1ster, der er kommet i d e q
og som Jeg skal uddanne
der' b l i.v e r nok meget
Vrøvl
Begyndelsen, for Telefonerne r i n q e t: hele
DØgnet igennem og Forstyrrelser er der mange af.
Torpedo- og Patroul11ebaadene kommer jo her ind
for at t e e Kul, Olie m.m., og der er stadIg Havarier i dem, saa Jeg staar paa Hovedet snart l Ke delrum, snart i Maskln- og Torpedorum i alle de
16-lB Baade, hver Gang de kommer herud og skal til
å

å

å

"Maskin Doktoren".

I

de

værste

Tilfælde sender

jeg

dem paa Værftet, naar vi ikke selv kan klare eller
overkomme det. Jeg snakker 20 Gange daglig mindst
med Kønig, Direktøren, Underdirektøren o .s .v . og
fortæller dem, at saa kommer den Baad ind og skal
have lavet det og det; jeg t e e r jo de u t ro l i q s t:e
Spørgsmaal fra AdmIral
Stabschef, Adjudant o.s.v.
- og jeg skal klare det hele, og det gaar rlgtlg
godt til Dato, fordI Jeg staar mig godt med Værf tets forskellleg Autoriteter. Jeg bytter Dampbarkasser
og
ProjektØrer
ved
bedst
at
slaa
paa
Traaden tll Baadebygmester og Schlederman og i den
Dur hele Døgnet, næsten. Jeg fik dog sovet 5 TImer
ud l ~t sidste Nat, det er store Sager - Jeg er
Ikke spor af træt endnu.
Og saa er Jeg Messeforstander - det er det al lerværs te, f or v z er snart 6, snart 10, saa kun 4
o g s t a d I g nye Mennesker, der enten faar fuld Kost
e11 pr kun Po t Maaltid; det er OffIcerer og Kadetter
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tra

t

ee r

alle
de

Baadene ,
mad

her ,

der
hvis

ingen Kabys har selv,
Baaden

t,ltæld,g

og saa

er her

ved

et Maaltid . Men sikken et Regnskab det bliver Uha! - Og j e g har hele Søminestat ionens Regnskab
liggende halvtærdig, den er god ! hvad !
Ja, Situationen kender v i egentlig kun det samme
til
som Aviserne,
tor dem læser Doktoren b e j t ,
mens vi spiser - han er den eneste, der har Tid
t i l at læse .
Nu er jo hele Europa snart med i Krigen, og naar
engang
om
en
halv Snes
Dage
de
mægtige
Troppebevægeiser kan være udtørt, hører man vist trygtelige Ting . Tyskland maa jo være gal, det er da
alles Mening; det har jo gjort sig
alle sine Nabolande ved at krænke

t i l Fjende at
Neutralitet

der kan man se, hvad Neutralitet er værd!

Forlovelse

Naa, l i l l e Elskede Du ! som jeg længes saa meget
etter! Gid j e g kunne t ,lyve hjem t i l Dig og lade
mIne Arme omslynge Dig og holde Dig saa tast, saa
tast
til
mig ,
Du
min dejlige Mysse!
1000 Kys,
lange ,
varme Kys t i l Dig, med Tak tor de korte
Stunder hjemme sidst og i Haab om at vi, naar rolige Tilstande atter indtræder, maa mødes i Glæde
og Lykke, min Elskede!
Du maa aldeles ikke vente mig hjem, det er absolut ugørligt. Men gaa ud paa Langelinie og s t i l
Dig torneden på Kajen ,
helst oppe paa den Trætorhøjning langs det tørste Pakhus ved dets yderste ende ; mellem to Dampere , der ligger der, kan
Du se et l i l l e hvidt Hus paa Molen ved Indløbet
til
Lynetten ,
og der s t.e e r
jeg kl . 7 1/2 Atten
(saavidt muligt) og vil vinke t i l Dig med et Lommetørklæde . Jeg har staaet der l i d t iatten, men
kunne ingen kende.
Mange Kys engang
Din egen Helm."

til

og Hilsner

Mariane Ottesen. I modsætning til sin mand havde
hun således aldrig tidligere haft berøring med orlogsmi l jøet. Meta var gårdejer Christensens IB.
barn i hans 3 . ægteskab. Da Christen blev enkemand
for 3. gang, overlod han gården til sin ældste søn
og flyttede til Svendborg, hvor han selv tog ophold hos en af sine døtre. Meta, som da var 13 år,
korn i pleje hos sin 25 år ældre bror, Christian og
hans kone. De var barnløse og boede ligeledes i
Svendborg. Broderen døde efter nogle år, men
svigerinden - kaldet tante eller "lille tante" beholdt Meta hos sig, og hun blev senere "Bedste"
for Metas børn.

til

Børnene

tra

Efter verdenskrigens afslutning udnævntes Johan
Vilhelm til marineoveringeniør og: blev samtidig
ledende ingeniør ved Søminevæsenet. Dette indebar,
at han nu fik regelmæssige arbejdstider, og de
lange udkommanderinger forsvandt.
I tidsrummet
lB94 til 1914 havde han deltaget i alt 2B togter
med marinens skibe. Hertil korn udstationeringer i
sommermånederne ved torpedostationen i Brarnsnæsvig
i
årene 1912-14. samt tjenes ten som eksadreingeniør ved Lynetten under 1. verdenskrig. I 1939
indgav Johan Vilhelm sin afskedsansøgning af helbredsgrunde. Han døde i 1952 og blev begravet på
Holmens Kirkegård.

og gittermål.

Meta og Vilhelm traf hinanden i Svendborg i sommeren 1901. Vilhelm var med "Ingolf " på øvelsestogt i de danske farvande, hvor man bl.a. ankrede op i Svendborgsund. For Meta som for Vilhelm
blev deres første møde i "Høje Bøge"
et udflugtssted uden for Svendborg - senere fastholdt i
erindringen som et romantisk event yr , præget af
"kærlighed ved første blik", som Meta senere skriver i et brev. For dem begge var erindringen om
den første tid af forelskelse et minde, de ofte
vendte tilbage til i deres gensidige breve, - et
minde, som brevene hjalp med til at vedligeholde,
et minde, som derfor kunne vedligeholde den gen~idige kærlighed i de ofte lange perioder, hvor de
måtte undvære hinanden.
7 år senere genkalder Meta sig i erindringen deres første møde, da hun skriver til sin mand under
hans deltagelse i et af sommerens øvelsestogter.

København

~Kæreste

d.1B .

August OB

min Vilhelm!

Skønt det er sent, maa jeg skr ive l i d t t i l D,g,
paa
denne
Mindedag,
vor
l i l l e Mors
Fødselsdag,
hvor vi tor syv aar siden havde de utorglemmelige
Timer sammen paa Ingolt og i Krist iansminde. Hvor
jeg husker dig tydeligt Vilhelm, da v i kom ud med
Baaden, og Du smilende kom henimod os, Du havde
Pibe i Munden (dengang røg Du tobak) og saa havde
Du

begyndt
at lade Dit Skæg s r a a , ( . . . . ) og
i Baaden t i l Skoven, og Bordet, hvor vi

Tu~en

Meta

Vilhelms
hustru
Meta
med
dåbsnavnet
Mette
Christensen blev født i Ør re sogn i Jylland som
datter af gårdejer Christen Christensen og hustru

saa
sad

og drak din Moders Skaal. Det gjorde mig saa godt
at høre dig tale saa kærligt og kønt om Din Moder
- Han maa være ejegod tænkte jeg - og jeg havde
ret . I attes inden jeg sov laa jeg og tænkte paa
Troenseballet,
hvor jeg ogsaa husker hver l i l l e
Be q i v e nb e
som var det igaar : vor t e je n e , j u b
å

,

å

r
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lende Dans, Spadserture ude mellem
skeden henne paa Vejen ( . . .. l "

Træerne,

Af -

Og året efter må Meta endnu engang fastholde mindet i et af brevene til Vilhelm:
Køb enhavn d . 4.August.

"Mln egen lille Kæreste.
Ved du hvad det er idag? nej det har Du VIst Ikke
tænkt paa, det er B Aar sIden VI saa hInanden først e Gang, saa hinanden og blev for elskede, f or det
blev vi da ved første Øjekast, ikke sandt VIlhelm ?
( . . ) Tænk Du, at det er B Aar s i åe n , kan Du for staa det? Jeg synes det kunde være s om i q e e t: , at
Du stod derovre tIl venstre l Høje Bøge sammen med
Rlchter og kIggede paa mIg , og Jeg kunde Ikke h ol de mine øjne ved mig selv, de skulde hele TId en
over og se, om Du lagde Mærke til m i q endnu , o g
saa mødtes vore øjne hver eneste Gang."

Meta og Vilhelm blev viet i Holmens kirke i 1904.
Brylluppet blev holdt hos Vilhelms søster i København, da der ikke var plads i moderens lejlighed
til de mange gæster. Gæsterne var fortrinsvis
"Weigler", som datteren Gerda senere udtrykte det,
Vilhelms søstre og svogre, o nk l e r og tanter. Nogle
af Metas mange søskende deltog o g s å i festen.

Han holdt saa meget af matematIkken,
Men allermest , tror jeg, af c q mn s s t i k k e n ,
Exam'ner han tog stolt
Og spillede Fodbold .
OmSIder han fIk nogle Snore paa;
Men dIsse Snore kun gøre saa,
At han paa ~n Gang blev rent af Lave,
Og sejlede om paa de store Have ,
Saa

man ham knap

kendte ,

Naar hjemad han vendte.
Han
TIl
Han
Paa
Han
Der

tumleo' SIg meget ved Islands Kyst,
NIggerne havde dog mest han lyst,
fIk J O en hel Masse Knapper paa Lommen ,
Armerne o g s a a en Del dog er kommen;
har nogle Stykker,
vældIgt ham smykker .

Med "Ing olf" han sejled" v e d hjemlIge Strand ,
VI tro'de han var blevet VIdenskabsmand,
Han Meta-physikken l Svendborg studered'
Og hjemme han længe derpaa spekulered' ,
Ja, hvaa var vel Gr un d e n?
Han selv Ikke kund' d en.
Og SIden han ofte tIl Svendborg tog,
Man undredes over, hvad dertIl ham dr og;
Fyslk'en han lagde dog snart paa Hylden,
Og saa fIk "Meta" Skylden ;
Men da de samstemmed'
Han tog hende hjem med.

Ti l et bryllup som dette med mange gæster hører
udover middagen tillige sange og taler. Fra dette
bryllup er en af sangene bevaret . Den gengives
her, fordi den giver udtryk for holdninger og forventninger til de unges hidtidige og kommende
livsforløb; den er tilegnet "De Nygifte". men fortæller fortrinsvis om Vilhelms liv og levned, antagelig fordi forfatteren var en slægtning til
Vilhelm.

Saa gIk da den lille Jysk-fynske Tøs,
Paa SVlgermor's Pander og Gryder løs.
Hun lavede mangen en g od Skefuld Mad,
Og lærte, hvordan SVlgermo'r skulde ha'ed.
I Hytten hun satte
LIdt Fut og blev skattet .

"Den Gang da Vilhelm var ganske spæd, Hurra!
Da blev han bestemt til at være Smed , Hurra!
For det var en Dreng, hvori der var Krummer,
SIn Moder han voldte saa megen Kummer,
Han laved' Ballader
I Nyboders Gader, Hurra!

Imedens med Reden at bygge de sled ,
Ja saa maatte Vilhelm atter afsted.
Med "Grove" han maatte expres rykke ud,
Den var jo lidt grov for den stakkels Brud,
Og Meta maa tude
Som Stormen der ude.

Derude paa Holmen i Lære han kom,
Han lærte at ryge og ta' SIg en Rom,
Og desforuden saa meget andet
Af Godt , hvori der lidt Galt blev blandet .
TIl al TIng den første,
Om end ej den største.

De fIk dog det hele i Orden bragt
Og nu når JO Præsten SIt amen sagt
Og saa - Ja saa venter Vi alle minsandten
At ret de VII sørge for Navnets Forplanten
GId mangen en Welgel
De maa lægge SIg til.

Paa Skolen han tappert i Bøgerne sl e d ,
Og fIk proppet svært megen VIsdom ned.

Og saa VII VI ønske dem begge to
At Lykkens GudInde vil være dem go'
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Brudeparret

Meta

bryllupsfesten

mor,

l

Vilhelmlne

o g J o h an
Vllhelm Weigel
dr 1904 ve d
Nyboder. T . v. for brudgommen sidder hans
We i g e l .
Hovedparten
at
gæsterne
er

Og gid de derude paa Amagertælled
Til stad,ghed med s ' g maa have Heldet
Vi Glassene hæve
Vort Brudepar leve! Hurra!

De holdninger og forventninger til brug og brudgom
som her kommer til udtryk var helt i samklang med
tidens kønsrollemønster: HAN skulle være rask,
fuld af initiativ, flittig - men ikke mere optaget
13 Holmens by - Nyboder og dens beboere

slægtnlnge

tz i I

Vilhelm

Weigel:

søstre,

svogre,

niecer

og

nevØer samt farbroderen Johan Peter Welgel.

af eksamenslæsning end at der blev tid til
fodboldstræning. Hans karriere - symboliseret ved
de mange snore og knapper
var af afgørende
betydning, og tjenesten må naturligvis gå forud
for familielivet. HUN skulle først og fremmest
være en god husmor og bygge den "rede", som skulle
være deres hjem. Dette hjem burde ikke blot være
en rede for de to, men et hjem hvor børn kom til
verden og voksede op, - hvor slægten således blev
ført videre.
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gårdhaven . Suens onsgade 6 o . år 1914 . ro t o q c e t s e t: af de
velklædte
børn
var
en
hil sen
tIl
faderen
under
udstatI onerIngen til -Lynetten- under l. verdenskrJg.

I

Johan VIlhelm Valdemar Weigel,

marineingenJ$c, 1914.

Den virkelighed, de to kom til at leve i, kom i
mangt og meget at svare til det billede sangen
rullede op: Vilhelm gjorde en strålende karriere,
hvilket imidlertid ofte indebar, at han i længere
perioder måtte være borte fra familien,
den
familie og det hjem Meta i mellemtiden opbyggede
og administrerede med stor dygtighed.

Fa mIli e o g hu sh old .

Ægteparret fik 3 børn: Poul f . 1904, Christian f.
1906 og Gerda f. 1909.
De først e år af ægteskabet boede famil ien i en
lej11ghed på Ama g e r . V11helm ønskede ikke at bo i

Nyboder, medmindre han kunne disponere over et
"helt" hus, hvor man ikke behøvede at dele køkken,
trappeopgang, gårdhave og lokum med naboerne . Med
udnævnelsen til undermaskinmester i 1908 blev Vilhelm berettiget til at leje et helt hus i Nyboder,
og familien, som på det tidspunkt bestod af forældrene og de to sønner, flyttede så ind i Suensonsgade 6. Her boede de i de følgende 12 år. Med
udnævnelsen i 1919 til marineoveringeniør kunne
Vilhelm ansøge om en større bolig. Familien flyttede derfor året efter til Delfingade 2 for 8 år
senere at flytte ind i en af Nyboders store lejligheder: hjørnehuset i Delfingades vestlige ende,
der da rummede 14 værelser.
Udover familien havde husholdet i de første par
år tillige omfattet Vilhelms ældste ugifte søster,
faster Julie. Hun havde været en vigtig hjælp for
Meta i ægteskabets første år, hvor Vilhelm ofte
var på længere orlogstogter. Da familien i 1920
flyttede til Delfingade 2, havde faster Julie
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Flg.
44.
Delfingade 2.
Harlneingeniørens hjem.
Tegningen u d f ø r t pd b a g gru nd
af opmJlinger i Forsvarets Bygningstjen es t e i k o mbination med medd el e ren s
oplysninger. T.v. plan ove r st ueetagen. T. h. nederst førstesalen,
t.h. øverst loftsetage n .

CD •

•

imidlertid fået mulighed for at få en lejlighed i
en stiftelse og flyttede derfor hertil.
Til hjælp med arbejdet i huset havde Meta en årrække en "konehjælp" , som kom et par gange om ugen. Det var især rengøring og storvask hun hjalp
med.
Med årene fik familien imidlertid råd til at ansætte en "ung pige", som boede fast i hjemmet og
hjalp til med rengøring og madlavning. Den "unge
pige" var som regel en slægtning til Meta, børn
eller børnebørn af hendes mange søskende, som på
denne måde fik et betalt ophold i familien et års
tid eller to. Den unge pige betragtedes da også
som hørende til familien: hun havde sin faste
plads ved spisebordet som den øvrige familie, og
deltog på lige fod med børnene i
fester og
sammenkomster i hjemmet.
Den familiære stilling understregedes ligeledes
af tiltaleformen, idet Vilhelm og Meta Weigel blev
kaldt Onkel og Tante og tiltalt med du.
Tiden som "ung pige" i huset var en kort periode
i de pågældende pigers liv. De kom "et år i huset"
for at tænke over, hvad de ville efter aflagt studenter- eller realeksamen. En af dem - Anna - dat13·

ter af en fjern slægtning på Fyn - havde f.eks.
taget plads i huset hos familien for at bo i København, mens hun læste til filosofikum ved universitetet. Hendes senere liv fortæller om, hvorledes de "unge piger" blev betragtet som og behandlet som familiemedlemmer, idet hun og den
næstældste søn Christian under hendes år som
"pige" i huset, blev forelskede i hinanden og senere forlovede og gift.

En økonomisk husførelse.

Vilhelm var familieforsørgeren. Hans løn udgjorde
familiens eneste indtægtskilde, - en løn det siden
blev Metas opgave at forvalte. Under udkomman deringer modtog Vilhelm ekstra tillæg til lønnen,
og desuden påtog han sig med mellemrum at tage imod elever fra Søofficersskolen til ekstra undervisning i matematik. Familiens ønske om at kunne
realisere et borgerligt livsmønster, hvor der ikke
blev sparet på udgifter til børnenes uddannelse,
gjorde det imidlertid nødvendigt at føre en sparsommelig og nøje planlagt husholdning.
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Vllhelm var allerede inden giftermålet meget omhyggellg med at føre regnskab over udgift er og
indtægter, hvad hans regnskabsbøger fra orlogstogter ti l Dansk Vestindien og Is land vidner om.
Her indførtes omhyggeligt hver udgift inclus ive
udgifter til de postkort og breve, som sendtes afsted.
Arene, hvor han som faderløs måtte spare for at
kunne få en uddannelse, satte uden tvivl sit præg
på ham, men den økonomiske sans var tillige indprentet ham som barn af faderen, der ligeledes omhyggeligt førte sine regnskabsbøger.
Betydningen af økonomisk husførelse slår også igennem i brevvekslingen mellem Vilhelm og hustruen, hvor Meta ind imellem opfordres til at
holde igen på udgifterne. Meta så da heller ikke
helt så mørkt på familiens økonomiske situation
som faderen, fortæller datteren Gerda:

Rugbrød indkøbtes
som i mange andre Nyboderfamilier - fra hærens brødfabrik i Kastellet,
Tøj til børnene blev ikke købt færdigt, men syet
af Meta. Og så havde hun "salgstalent" fortæller
datteren, idet hun havde sans for at indkøbe fordelagtige udsalgstilbud. Fra "Bedste", Metas svigerinde i Svendborg, fik børnene strikkede strømper, og Gerda, datteren, blev forsynet med uldsokker og uldne strikkede undertrøjer,

"MIn far var en meget p e t t e n t Ls q mand, der hele
SIt lIV førte nøjagtIgt regnskab o v e r alle s i ne
udglfter. Da far og mor havde giftet Slg, så havde

Mor havde på udsalg fået fat l et par
mlg, som hun var meget begejstret for .

far

f orberedt en meget f ln s k lnd-regns kabsb og t l l
mor ,
s om blev forelagt hende et par uger efter
brylluppet, og far b"d hende så meget om at føre
regnskab s om han alt id havde gj ort, o g det vll le
mor naturligv is meget gerne gøre . Og I s q e s r de n
mart s 1904 og t i l min mors død førte hun nø)agtlg
hllsholdn ingsregsnkab . Ja,
nu SIger Jeg nøJagtIg,
f or l
de første adskIlllge år, hvor pengene Ikke
var så store og beløbene for ,ndkøb var meget små,
der gjaldt det jo om at få regnskaberne tl1 at
stemme hver e ne s t e aften , o g der blev grublet mege t, h VIS der manglede 1 0 øre ell er 5 øre for a t
fInde
penge

ud af, hvad det nu var, sådan, at de udglvne
o g t e s t b e b o l ån i n q e n
pung en kunne stemme.

Men efterhånden
te re .

so m årene

qi k ,

t og

mor

det

let -

Jeg hu sker VI mor ede o s o v e r , at hun begyndte når der manglede et e l l e r andet lkke s ær l l g t stort
beløb, at s k r z v e Ind
s z n regnskabsbog, når hun
var træt af at
blevet udtryk
renes løb . "

gruble '
der kom

"Mangler desværre", og
1gen Ikke så få gange

l

det
å-

Tog Meta det ikke altid lige t un g t med regnskaberne, så investerede hun megen tid og meget
arbejde i at spare på udgifterne ved selv at tilvirke og forarbejde varer til husholdningen.
Når der f.eks. var storvask en gang om måneden
benyttede hun lej ligheden til at udnytte varmen
fra komfuret til at bage brød og kager den dag.
Hvert år indkøbtes en tønde salt sild til vinterens forbrug, æg blev konserveret - "præserveret"
- i en krukke med vandglas, og fra jyske og fynske
s l æg t n l nge kom d er f orsendelser med slagtemad.

"Men det skulle engang t i l , og der var ikke noget
at gøre ved det, selv om man ikke syntes, at det
var lndbegrebet af elegance. Mine kjoler var glim rende . Mor Vdr som sagt g od t i l at sy, og Jeg var
aldrIg ked af at gå med noget af det, som mor hav de s y e t . Mor havde salgstalent og var god t i l at
gå på udsalg, det var )0 engang sådan, at der Ikke
var så t o r t æ r e I i q t: mange penge at rutte med i
fars og mors budget . En ting glemmer Jeg e l d r i q .
å

brune ,
det
var s n e r r e s t e v l e r
korte eller lange, de gik t i l

len;

snuderne

var

fIrkantede

støvler t l l
De var rød-

og de
var hverken
et st:ykke over ank-

og der

var en aparte

flad hæl, den var Ikke flad,men heller Ikke høj .
Jeg skulle gå med de støvler, selvom jeg fra første øjeblik afskyede dem, og Jeg glemmer Ikke den
første gang,
Jeg l
skolen skulle vandre fra mln
pult op t i l tavlen for at bl,ve hørt deroppe . Jeg

vidstep

at nu kunne hele klassen se disse rædsels -

fulde støvler, og Jeg var så nervøs
skulle de begynde at
r t l I e m i q , Man
å

for,

jeg hørte aldrig et ord, hverken om de
støvler eller om d,sse strlkkede kjoler,
ste" sendte m i q o g
ganske
udmærkede l
henblik på

det

som var
og for

at

må sige,

nu
at

rød-brune
som "Bed-

aparte, men
som
i k k:«
mi n d s t:

si q,

var
med

økon omlske."

Metas dygtighed som husmor blev "officielt" anerkendt
da
hun
i
1922
del tog
i
Politikens
konkurrence om "det bedste husholdningsbudget" .
Hun vandt l. præmie!
Budgettet gengives her da det fortæller om familiens daglige kost og om arbejdsdelingen i hjemmet.
Budgettet offentliggjordes i Politiken d. 3/4
1922 med Metas egen formulering:
"Budget

for en Embedsfamilie

i

Af en Aarslndtægt på 8000 Kr.
famIlie på 5 Personer ( ] Børn l
2200 Kr,
eller ca .
1 ,2 0 pr .

København .
bruger Jeg for en
alderen 12-17 Ae r )
Mand

pr.

Dag

tIl

Føden .
Den daglIge k o st er omtrent saaledes'
Morgenmad : Havregrød eller Øllebrød, derefter
med Rugbrød o g h jemmebagt Fran skbrød med S mø r .

Te
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Selvom Meta en overgang havde -pige-- eller -kone--hjælp i
husholdningen påtog hun sig dog
selv en stor del
af
arbejdsbyrden Her er hun igang med storvasken.

Frokost ;
Paalæg.

Ca.

50

s tk .

Rug b rød

med

Ma rg a r L n e

og

Eftermiddagskaffe
me d
h j emm e bag t
K age
el l er
Franskbrød .
Middag: 2 Retter Mad, s o I r c F o r mad : Gr ø d , Væl ling, Brødsuppe, Sødsuppe eller L s q n e n d e , Ef te rmad : Kød- eller F iskeret med Kartofler eller Gemyse.
Aftensmad :
Smør.
En Gang om
o .l .

og

te

med

Ugen

var ierer

Rugbrød

koger

saa

med

jeg

og

Franskbrød

Suppe,

Pandekager,

med

D ~ tte ren

beg .

Ce cd d 0 9 d en

· u n g e p iq e -

Omelet

t il .

h jæ l p ~ c

~ oe o

fra

eller

anden

Dessert

3.

Dags

Mapaa
Par

Indkøbene foretages i
Vinteren, hvor Varerne
Pd. Oksekød·
1 . Dag: Hakkebøf
2. Oksesteg

3.

-

4~

-

Opvarmet Steg
Ragout

Æbleskiver ,

5.

-

Hachis

efter

2. ,

den.
Den Dag Jeg koger Suppen,
har jeg Ild
Komfuret og benytter Ovnvarmen tLl at bage et
store Franskbrød eller Kage tLl Kaffen.

Ærter

Kaal,

A"n~

dt J 9 3 0 .

større Partier,
ikke

fordærves;

navnllg om
f .eks.

10
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Det bemærkes, at VI altId spiser en
F ormad, dertor Ikke saa meget Kød.
FISk

køber

Jeg

trlsk og b i l l I g
l .

Dag ,

Kogt

gerne

t .eks.
Torsk

ved

Børsbroen,

10 Pd .
(Hoved ,

god Portion
hvor

den

er

T orsk.
Indmad

-

Fa rs

de øverste

at Mellemstykkerne som Rand ,

Boller

eller FrIkadeller
3 . , S t e g t e Torskehaler
Fra Ettermaden bl iver der e I ti i d n oget t I l Paalæg.
Fam 11 iens s undheds t I l s tand e r udmærke t , BØ rnene
store og kratt ige .
Jeg tører selvtølgel i g nØjagtIg Hush oldn ing s regnskab. Smaaselskabelighed, Bridgeattener, Klub møder o.s.v. hvor Traktemente t er Katte med Brød

samt Dessert,

gaae af Husholdnzng ska s sen, hv or im od

Selskaber med Sp i snIng , VIn etc . ( b v s l k e er s jæld ne) talder under Rubrlken "Ekstra" .
Hele

Aarsbudgettet er saaledes ,

HusholdnIngen
Husleje (Tjenestebolig)

2200 Kr .
360 Kr .

BeklædnIng

1000 Kr.

Brændsel
160 Kr.
Be lysnIng og Gas . . • . • . .. .. .. •. . . . . .. 2 1 5 Kr .
Fors ikrI nger
29 0 Kr .
Skat . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . .. . . . 825 Kr .
BØrnenes Underv isnIng og
Skolebøger. .. . . ..
. . .. . . . .•.. . . . . 22 0 Kr .
Huslæge og TandpleJe
16 5 Kr.
ForenIngskontIngenter
65 Kr .
Av iser, Bøger, TIdsskrItter
Teleton (Telegrammer)
so mme r t e x x e (14 Dage) . .'
Fornøjelser (Teater , Skovture o s v ) . .

145 Kr.
16 0 Kr .
4 5 0 Kr .
2 0 0 Kr.

Vedligeholdelse at Inventar(Cykler) .200 Kr .
Vinduespudsning, Hjælp t I l Hoved r e n q e r i ti q , stø vsugning . . • • . . . . . •. • . . 1 35 Kr.
Hustaderens Lommepenge . .. .. .. . . . . • . . 250 Kr .
Husmo derens
250 Kr .
Bø r n e n e s .• . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Kr.
"Ekstra ",
qi

tt

et ,

d e r un d e r

der da gl ig

a lle

VInduespudsnIng.
Vaskemidler.
slet

ikke

Jeg vasker hver 3 .

hvor Tøjet
særlig

Uge,

omtrent koger

anstrengende .

B eklædning er torholdsvis

lIllE,

Naar

med de

rent,

er

Be løbet

l igger det

l,

at

Jeg syer mit eget og datterens og
til
Dels
Drengene s TØj selv . En
væsentlIg Fejl ved dette
Budget er, at VI ikke kan lægge noget ti i L s i åe ,
der blIver intet t i l Sparekassen, men saa længe VI
skal k o ste paa alle tre Børn , og vi gerne VII gIve
dem saa god Uddannelse som mu l i q , kan Indtægt og
Udgltter kun lIge balan cere."

Budgettet giver indtryk af en i mindste detaljer
planlagt husholdning, der baserede sig på, at hu struen i stor udstrækn ing arbejdede med selv at
tilvirke og forarbejde så mange varer som muligt i
kombination med en nøjagtig administration af en
forholdsvis beskeden løn.
I selve hverdagsrutinen tog besparelserne sig
tillige udtryk gennem brugen af lejlighedens rum,
idet dagligstuen på l. sal næsten aldrig blev anvendt. Spisestuen i stueetagen var det dag lige opholdsrum. Dels sparede man på udgifterne til opvarmning af endnu et rum, dels var spisestuen lettere at varme op, da den lå væg i væg med køk kenet.
Omsorgen for husholdning og økonomi påhvilede i
høj grad Meta, men Vilhelm bidrog også til at nedskære udgifterne: som det var tradition i de fle ste Nyboderfamilier forsålede Vilhelm selv familiens fodtøj, således som hans far og farfar i sin
tid ha vde gjort det. Skomagerværktøjet var arvet
fra faderen, et ikke usædvanligt fænomen i de gamle Nyboderfamilier.
Meta bemærker selv i kommentarerne til sit budgetforslag, at der var ting, der ikke kunne spares
på: børnenes opdragelse og uddannelse; deres skolegang og mulighed for en højere uddannelse skulle
sikres, deres intellektuel le int.e resser s timuleres
gennem køb af aviser, t idsskr ifter og bøger, og
den almene "dannelse" tilgodeses gennem udgifter
til sp ille- og danseundervisning samt teaterbesøg.

de Smaaud -

torek omme r .. .. . .. 600 Kr .
r e mi l iel i v .

8000 Kr.
Mens BØrnene var m i rui t e ,
holdt vi Husassistent,
men nu, hvor Udgitterne t i l deres Uddannelse stadIg stIger , og hvor Skatterne er mere end tordobl e d e , har vi måttet s t r y g e den Post og etableret
en hjem l ig

det
t il

og

St yk k e r )

2.

og
nye

"Samtundshj~lp",

hv or m in

Ma nd

tænder

i

Kakkel ovnen og
bærer Brændse l ,
SØnnerne bØr st er
Fodtøj o g Datteren h jælper med Op v a s k e t t e r MId dag . Resten
Ink l.
Vask
klarer J e g se l v med
l i d t Hjælp at en ældre Slægtning; der kommer og
giv er e n Haand sr ækn ing ved Syning og Husgerning
n og l e Da ge o m Ugen , s a mt Hjælp t I l HovedrengørIng

Tilværelen i familien er karakteriseret ved sit
præg af en stærk familieideologi, der dels kom til
udtryk i det målbevidste arbejde for børnenes
fremtid, dels fik udtryk i selve familielivets
strukturering, hvor der i høj grad blev lagt vægt
på, at familiens medlemmer foretog sig ting i fællesskab. Når Vilhelm ikke var udkommanderet på
længere togter deltog han også i familielivet,
var næsten dets naturlige centrum, såvel en hverdagsaften, når der blev læst højt, som på skovturen om sommeren:
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"Vl havde vores tl1ho1dssted i
etagen , og vi havde det q e v e I
men;

j eg

ledes
Og

så

husker

vi

om

en

ung

om

og s å

min mor og

havde

at

tydeligt,

spisebordet! . . . )

kvindfolkene,

tidspunkt

spisestuen i stueq t: hyggeligt sam-

i

å

jeg ,

pige

aftenen

læste

sam-

far højt.

og hvis

huset,

vi

på det

vi

sad

strikkede og hæklede, og far læste højt! . . . )
jeg husker bedst , må jeg med skam erkende, det
dengang
ses

min

far

sten" .

Jeg

læste
faldt

prøvede altid at
der

var

gik,

jeg

sten"

søvn

hver eneste

var

vidste

ke

havde

alt

også

ude

fra

Et

mange

som

jeg

fordi

det

vores

at

vil

udendørs,

mindes .

skodderne

ligesom

om

lukkede

var en

Jeg

fandt

aftenen

verden

blev

udenfor

l i l l e kreds .

gange

tider

mens vi endnu ik-

interesser
altid

hyggeligt ,

par

Somme

for

ting,

lukkede,

en divan,

hvordan

kun

familien samledes hver aften,

det

jo,

Jeg

det
11 år, og jeg tror ikke "De vises
beregnet på en ll-årig . Men selve det,

var

jeg

at

dejlig

gang.

tilkæmpe mig pladsen på

s p i s e s t.e u n ,

i

og
Det
var

af Anker Larsens "De vi-

op
i

om

var

året

tog

vi

på

familieskovtur.

et par venner eller et par af

der

familien med, så vi var en l i l l e skare på 10-12
mennesker . Der blev smurt madder i lange baner , og
de blev anbragt i skotøjsæsker og drikkevarerne
blev også stablet ned i tasker og net, og så drog
vi

afsted .

lund
det

Turerne

gik

som

sted

os ned .

regel

til

Charlotten -

et eller annærheden af kanten af en slette, at slå

eller Klampenborg, 'hvor
i

Turen

derud

foreg ik

vi

fandt

somme

tider

med

spor-

jeg

da var det et ekstra plus for mig, hvis
kunne få plads i en af de åbne bivogne, der

var

på

vogn,

om
ned

sporvognene

at

en

to-etages

komme

og

dengang.

så gjaldt det

og
var

op

spiste,

os,

hyggede
spille

på

og

vi

tog

med

to-

jo om at være så heldig, at
for det var jo så
sal i den vogn. Vi slog os

tiden

var

inde,

og

snakkede

Dg

så kom jo turen t i l , at vi skulle
så var der et par p ro q t em p u n k t.e r ,

altid

der optrådte .

Eller

skovvogn,

l.

når

og

bold,

som næsten

Far

gentog

sig .

Det

var

var en meget slank

far
Dg

og

meget

Poul,
rank

mand og var umådelig atletisk. Han havde et glansnummer,
han slog k r e t t s p r i n q , men der var det

at han støttede Slg
kun til jorden med venstre arm, mens han havde den
specielle

højre arm,
Der

Børnene

-

opdragelsen,

leg

og

fritid .

Dette - at hjemmet var den naturlige ramme om socialt samvær og familien det selvfølgelige forum
herfor - prægede børnenes opvækst. Opdragelsen tog
sig ikke udtryk i direkte påbud eller forbud, men
var implicit i den måde, familielivet struktureredes på og de forventninger, der blev stillet til
børnene.
De var i stor udstrækning fritaget for egentligt
arbejde i hjemmet. Der var faste arbejdsopgaver:
datteren hjalp til med opvasken, og senere også
når der vaskedes storvask, sønnerne skulle selv
sørge for at bære vand op til servantestellet i
deres eget værelse, bære brænde ind eller give en
hånd med, når skoene skulle forsåles. Der var dog
"ingen faste pligter og ingen absolutte krav" fortæller Gerda. Dog var der absolutte rammer, man
skulle holde sig indenfor, som f. eks. at passe
spisetiderne og skolearbejdet.
Punktlighed og sparsommelighed var dyder som
indprentedes børnene,
men initiativ blev også
om lombelønnet,
hvilket
Gerdas
fortælling
mepengene illusterer:

og

get,
der

unge piger i familien, som gerne ville have plads
i huset, og fætre, som skulle studere ved universitetet blev som en selvfølge indlogeret i hjemmet
under studietiden.

var

ved det

kraftspring ,

strittende

jo

stort

ud,

med sin

bifald ,

når

flade
han

stråhat
lavede

i.
den

øvelse . "

Det stærke familiesammenhold prægede også forholdet til den øvrige slægt, såvel for Vilhelms som
for Metas vedkommende.
Metas søskende i Svendborg, Nyborg og på Ærø åbnede således hvert år deres hjem ~or børnene Poul,
Christian og Gerda, som derfor kunne tilbringe hele skoleferien borte fra København.
Tilsvarende stod hjemmet i Nyboder åbent for de

"Vi
børn fik
lommepenge,
2 øre hver søndag . Da
krigen kom kneb det med at få noget ud af 2-øren,
og

vi

Dm

p . gr .

skrev derfor

af

2-øren

af de
til

en

ansøgning

vanskelige
en

søndags

til

at

tider

5-øre .

vore

få

forældre

forhøjelse

AnsøgnIngen

blev

bevilliget. "

Børnenes legekammerater var
børn, dels skolekammerater.
prægedes af orlogsmiljøet:

dels
Især

andre Nyboderdrengenes lege

"Drengene spillede med janter . Janterne var t Ln-:
fra marinens arbejdstøj, Dg de kunne veksles t i l messingknapper efter en kurs, som blev
fastsa t
af de store d r e n q e , ] . . . ) Mange af vore
legekammerater havde deres fædre - nu og da - på
togter
til
De
vestindiske
øer. ! ... ) Blandt de
største børn blev disse øer ofte diskuteret. Drenknapper

gene

i s ær

var på
lurede
under

delte

langtur,
farer
ha vet.

at Danmark

nu

mødrenes

bekymring,

ikke mindst

på
Og

de

i

dasnke

krigens

skibe,

de

drøftede

ville

sælge

i

hØj

disse

når

såvel
grad

øer,

fædrene

år, hvor der
over
selve

som

for

som
det ,
dem

var ligesom et begreb, der hørte Danmark t i l .
husker en diskussion , der fandt sted i 1917,

Poul
gan-

ske

togt

kort

før

Valkyrien

skulle

på

s it

sidste
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ned til De v e s ti i n i s k e øer. t o r i den endelige
handel med USA skulle afsluttes. Man talte med me gen alvor om det farlige i, at Valkyrlen skulle på
denne lange tur. og Poul kan huske. at Åge Thorup,
hvis far skulle med på togtet, under
i s k u s s i o-:
nerne pludselig blev meget stille og gik ind, mens
å

å

Da den næstældste søn, Christian, klart tilkendegav, at han ikke havde lyst til en boglig uddannelse, blev der heller ikke lagt pres på ham f o r
at fortsætte.

å

han sagde'

"Det er min far,

der skal med."

Det er karakteristisk for familielivet, at foræl drene engagerede sig i børnenes mange aktiviteter.
Da disse blev spejdere, var det naturligt, at Poul
som tropsfører kunne anvende spisestuen som "kontor". Forældrene kunne drage afsted sammen med
børnene på spejderlejr, og de deltog ligeledes i
de fester og sammenkomster, som arranger edes i
hjemmet for børnene og deres omgangskreds.

"Imldlertid passede vi alle tre vores skolegang.
Poul og jeg med glæde, Chrlstlan med det man vel i
dag vll kalde "svær skoletræthed." Han ville meget
hellere ud af skolen o g ud o g have noget af rlve
i. 1 ... 1 En dag k om Ch r i s t l a n hjem med den ugentllge karakterb og. f or det fik man jo dengang . I et
af fagene figurer ede e t nul. Chrl stian havde - Jeg
ved e q e n ti l a q i k k e hv ordan han turde
men han
havde al tså pyntet det nul ganske let
med en
blyant. sådan. at der var kommet øjne. næse o g
mund i det. Og da den karakterb og blev præsenteret
for far til u n e t s k r i t t:, s å ska l Jeg l ove f or, at
der blev talt med store bogstaver."
å

"Der var altid åbent ,h u s for vor kammerater",
erindrer Gerda, og sammenkomsterne kunne forme sig
som sang- og musikaftener eller som fantasifulde
fester, hvorti l rekvisitter som sømandsuniformer
og bådsmandspiber blev lånt fra Orlogsværftet.

Skolegang,

uddannelse, spejderllv.

Børnene gik i betalingsskoler: drengene i Efterslægtens skole på østergade og Gerda i Zahles skole, begge skoler med gymnasieoverbygning.
Den dyre skolegang muliggjordes for Gerdas vedkommende bl.a. af et legat for embedsmandsdøtre,
som hun oppebar hele sin skoletid. "Jeg talte aldrig om det, for jeg troede faktisk, jeg var den
eneste, der fik det, men jeg blev i hvert fald på
et senere tidspunkt klar over, at en af mine nærmeste kammerater, også embedsmands datter , havde et
tilsvarende legat, og der har formentlig været
flere."
Gerda og den ældste søn Poul havde arvet faderens
matematiske begavelse og interesse for matematikken:
"Jeg var, l s q e s om Poul. matematiker; d a vi til
lndgangen til gymnasiet skulle vælg~ retnlng. var
der lkke tVlvl l v ores slnd om, at det skulle være
ma t.e me ti i k k e n , vi ville hellige os . Det var nok
smittet af fars glødende lnteresse for matematik.
Han tllskyndede o s lkke på nogen måde tll at vælge
matematikken som hovedfag. men v z var overhovedet
ikke i tvivl, og V~ stak ofte hovederne sammen tor
at kigge på matematlske problemer og s p i s t i ridigheder."
å

Det var helt klart ikke en følelse af pligt, men
lyst, der fik Gerda og Poul til at passe skolegangen, så de kunne optages på gymnasiet.

Tildragelsen var formodentlig en af årsagerne til,
at Christian umiddelbart efter sin konfirmation
blev udskrevet fra skolen og sat i lære, - på Holmen naturligtvis - i et af Sømineværnets værksteder.
De to andre søskende - Poul og Gerda - fortsatte
imidlertid deres skolegang i gymnasiet. Ud over
skolegangen blev der også sørget for børnenes opøvning i færdigheder som klaverspil og dans - en
undervisning Poul gerne engagerede sig i, mens
Gerda var betydeligt mere modvillig. Hvor Poul var
yndlingseleven, gennemmusikalsk med gehør og ry tmesans, var Gerda eleven, for hvem den daglige
klaverøvelse blev en plage, som hun ihærdigt prøvede at snyde for.
Langt mere energisk kastede Gerda sig i stedet
ud i spej erlivet. Sammen med broderen deltog hun i
opbygningen af en selvstændig trop i spejderkorpset: l. Nyboder Tr op . De to søskende fungerede
som tropsførere i over 25 år. Troppen optog ikke
blot Nyboder-børn, men også børn "udefra", d.v.s.
fra hovedparten af det indre København.

"SpeJderllvet i Nybodertroppen kom ikke til at adskille sig v æs e n t I s q t: fra andet s p e j d e r l Lv , men
man var jo ikke Nybodere uden, at man på en eller
anden

måde

skulle

markere

sig,

og

det

gjorde

man

så ved at være "maritime" og anvende ord og betegnelser med
forb indelser
tll
søen .
Man kaldte
f .eks. patruljerne ved navne som: Ulkene. Mågerne.
tie l t x n e c ne , Havørnene o.s.v. Tropslokalet kaldte
man
"Kahytten",
hvor man havde <b e n j e r " og
"ka bys", og hvor patruljerne med større eller mindre
begejstring
efter
tur
havde
"bakstørn"
Ikøkkent )enestel,
ved navneopråb svarer en Nyboderdreng s e l v f ø l g e l i g "halløj" og i k k e et u c i v i>
l i seret

"her".

Til

den

gule

uniform

bar

man

et
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ret hans drøm og hans eneste ønske. at når han engang bestod studentereksamen, så skulle han være
søofficer . Og nu skulle det så være . Men
e r kom
å

der en vældig skuffelse for Poul, helt uforudset .
Han var t i l en indledende lægeundersøgelse , hvor
det blev konstateret. at han
lettere grad var
rØd-grøn farveblind. og det kan man jo ikke have
som søofficer . Han fik den ordning, at han fik lov
t i l at komme med kadetaspiranterne ud på det første togt, idet man ville give ham den chance . at
denne lette t e rv eb l i nå tie
kunne måske skyldes en
å

anstrengende eksamenslæsning. Men det gik ikke,
da togtet var t o t b i , måtte Poul se i øjnene,
det der havde været hans t iv s rem , det brast,
å

dermed

stoppede

tIlknytnIng

tIl

også

Weigel-slægtens

og
at
og

fortsatte

den danske marine."

Poul blev i stedet seminarielærer og engagerede
sig endnu mere i spejderlivet. Men det er nok ikke
forkert at konkludere, at hans manglende mulighed
for at blive søofficer ikke kun skuffede ham selv,
men tillige den øvrige familie. En Weigel som søofficer ville have været et passende slutrnål for
slægtens tjeneste igennem to århundreder.
Heller ikke Gerda fik den uddannelse, hun havde
drømt om: matematiske studier ved universitetet.
Hun blev ramt af en voldsom gigtfeber kort efter
studentereksamen, og sygdommen medførte, at hun
måtte opgive studierne . Hun fik senere ansættelse
ved KTAS.

Læretid .

Christldn Weigel
Foto

i

l ær e pJ maskInværkstedet pJ Holmen.

1922.

grønt tørklæde med et hVIdt anker l
var Ikke så meget at tage fe)l af."

nakken,

så d er

Det spejderliv, der oprindeligt startede som en
fritidsinteresse, blev en væsentlig del af tilvære lsen for både Poul og Gerda i deres voksne
liv. At de begge med stor iver engagerede sig i
spejderarbejdet har sikkert sammenhæng med den
skuffelse, de begge oplevede, da de skulle igang
med studierne efter studentereksamen.
Poul havde altid sigtet mod en karriere som søofficer, men en lettere farveblindhed stillede sig
hindrende i vejen for realiseringen af denne drøm .
"Poul blev student l 1922, matematisk student, og
han skyndte SIg at melde s ig t I l på kadet skolen .
Idet det jo lIge fra han var l I l l e dreng havde væ-

Den næstældste søn fik efter eget ønske ingen akademisk uddannelse, men korn som omtalt i lære på
Orlogsværftet. Hans hverdag fik derfor et andet
forløb end det var til fældet for de to skolesøgende søskende. Omstillingen til en længere og
mere krævende arbejdsdag mildnedes i nogen grad
gennem moderens engagement og indsats.
"Christian skulle meget
tidligt
op.
og min mor
stod op med ham, selvom hun ikke havde behøvet
det, men de to havde nogen morgenstunder sammen.
som de slet ikke ville undvære.
Christian havde
den i åe, at inden han startede arbejdet, ville han
gerne have en rest af middagen fra 19år. og det
hændte jævnligt, at han fik gule ærter kl.
5 om
morgenen . tor han skulle jo rundt om Amager for at
være på Orlogsværftet kl . 6 . Og mor stod op. og de
to fortalte historier og grInede og havde det VIdunderligt sammen tidligt om morgenen ,"

Christian forlod Holmen hver 'd a g kl. 16 som alle
andre værftsarbejdere. Efter middagsmaden drog han
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overstAet læretid . en r i s t s e n og
t o t o q r e t e r e t:
udenfor
et
at
overskrævs pi en torpedo .

de

~vriqe

ud lærte

S~mJ.nevæsenets

svende

værlcsteder

af sted igen for at overvære undervisningen på teknisk skole et par timer hver aften. De ~ange fritidsaktiviteter, som de to andre søskende engage rede sig i, blev der ikke tid til i Christians
lange arbejdsdag.
Efter overstået læretid fulgte uddannelse på Københavns Maskinistskole , hvorfra han fik maskinmestereksamen. Det blev imidlertid ikke i flåden,
men på landjorden Christian senere fik ansættelse,
idet han fik arbejde som maskinist på Carlsberg.

En

b re v v e k s l s n q .

Vilhelm Weigels karriereforløb,
familieliv og
børnenes senere uddannelse kan tolkes s om en livs strategi, der strakte sig over flere generationer:
en bestræbelse på at overskride etablerede klassegrænser i Nyboder, - at "hæve sig op" fra mand skabets til officerernes rangklasse gennem uddannelse. Målet var langsigtet: Vilhelms karriere var
forudsætningen for, at børnene kunne få en god uddannelse og dermed også et andet udgangspunkt for
en fremtidig karriere, end Vilhelm selv havde haft
det.
Denne livsstrategi, - at sikre børnenes fremtidige karriere,
prægede familielivets interne
struktur. Som allerede præciseret i bryllupssangen
var det hans - Vilhelms - opgave at gøre karriere
og dermed skabe gode økonomiske vilkår for familielivet, og dermed for børnene, mens det lige så
klart var hendes - Metas - opgave at skabe og opretholde den rette ramme omkring dette familieliv .
Denne ansvars - og arbejdsdeling afspejles t yde-

ligt i brevvekslingen mellem Meta og Vilhelm under
de år, hvor Vilhelm ofte var udkommanderet på længere togter .
I sine breve delagtiggjorde Meta sin mand i de
daglige glæder og bekymringer, hun havde i hjemmet
med børn, med husholdning o.s.v. Det kunne være
betydningsfulde begivenheder hun skildrede, som
datterens fødsel, og de arrangementer hun måtte
træffe i den forbindelse, eller mindre hændelser
som skildringen af sønnen Pouls 5-årig fødselsdag.
Disse ofte minutiØse skildringer af hendes egen og
bØrnenes hverdag havde også det formål, at Vilhelm
ikke skulle fØle sig fremmed for familien og dens
hverdag, når han atter vendte hjem.
Tilsvarende delagtiggjorde Vilhem sin hustru i
sin hverdag om bord. I brevene skildres øvelser
med skibene, samtaler med kolleger, oplevelser undervejs.
Den virkelighed, ægtefællerne i brevene formidler til hinanden, er diametrale mOdsætninger: Metas breve handler om familielivet i hjemmet, om
børnenes hverdag, om fødsel og liv. Vilhelms b reve
handler om tilværelsen "udenfor" hjemmets trygge
mure, en tilværelse, hvor livet konstant trues og
hvor døden er nærværende. Hvor hans breve bringer
den utrygge verden ind i hendes stuer, bringer
hendes breve det trygge familieliv ind i en farlig
hverdag.
Brevene fortæller tillige om det meget varme og
kærlige forhold, der herskede mellem Meta og vilhelm. Kærligheden blev det - nødvendige? - element, som sammen band t de to forskellige verdener i
familien, og her var brevene et vigtigt instrument
til at vedligeholde følelserne: kun de smukkeste
tank er blev afsendt, - hverdagens trivialiteter
kom ikke til at slide på forholdet, men glemtes i
de lange fraværsperioder.
Fra første til sidste brev lyser der da også en
kærlighed fr em mellem linierne, so~ ikke kan undgå
at gribe og røre.
Næsten hvert år mindes de begge i deres breve
det første møde ved Svendborg, forelskelsens tid.
Ikke kun Meta, også Vilhelm genkalder sig minderne. Og forelskelsen varede ved hele livet. Da
Vilhelm var udstationeret i Bramsnæsvig ved Holbæk
et par somre i træk, besøgtes han sommetider af
Meta
og
børnene.
Når
de
rejste
begyndte
brevvekslingen igen, og Vilhelms breve var fulde
af varme, lyriske, sensuelle skildringer af deres
sidste møde, som han genoplevede ved at gå ad de
samme stier, betragte de samme naturscenerier, som
han netop havde betragtet sammen med Meta.
vi lhelm udtrykker sig næsten i endnu mere lyriske og smukke vendinger end Meta, han kan under
en øvelse med torpedoafskydning og minelægning
sætte sig midt om natten og skrive et smukt brev
til hende, om det smukke nattesceneri, hvor månen
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kaster lys på vandet, og om sin store længse l e fter hende.
Brevene er skrevet før l. verdenskrig, i en periode kaldet "den victorianske" præget af sexuelle
hæmni.nqe r og fortielser. Disse breve lyser imidlertid af en varm kærlighed i både fysisk og psykisk forstand. Her er ingen stivhed og bornerthed,
men kun en konstant længsel efter atter at kunne
komme sammen og holde om hinanden.
"For os to, Meta! Vi er lykkelige med hinanden,
lykkelige som kun Faa!" udbryder Vilhelm i et
smukt, langt kærlighedsbrev skrevet B år efter
giftermålet.
Det var en kærlighed , som omfattede børnene; de
er kærlighedens gaver, som de to har skænket hinanden. Vilhelm er mindst lige så engageret i og
stolt over børnene og deres fremskridt som Meta.
De deler sammen i brevene ængstelser og glæder over børnene. Klarest kommer dette måske til udtryk
i brevene op til og efter datteren Gerda's fødsel,
som allerede længe før fødslen omtaltes som "vor
lille Prinsesse, der snart skal komme."
2 Dage før Fødslen d. B/B 1909 skriver Meta til
Vilhelm for at fortælle ham om de sidste forberedelser til fødslen, bl.a. hvorledes hun vil løse
problemet med at få tilkaldt jordemoderen.
"Nu skal du b e r e , i Aftes gik jeg over t i l Fru
KOnig, og spurgte om hun vilde ringe op
Tele fonen efter Hjælp, hvis jeg skulde bl i v e syg o m
Dagen,
for Tante (ældre s l æg t n i n g ) kan j o ,kke
finde omkr ing her; og h u u var saa over ordentlig
elskværdig , vi maatte endelig komme derover, selv
om det var m idt om Natten, hun skulde n ok telef o-

nere .
Hun havde selv tænkt paa om der i k ke var n oget
hun kunde hjælpe mig med, havde tænkt paa at s k r i ve t i l sin Mand at han skulde spørge dig om det;
men hun
troede
ikke
det var så
nær endnu.
Jeg
maatte jo med ind og passiare l i d t , og var rundt
og se hele Huset og gaard en med, hvor har de det
dejligt derovre ;
jeg synes saa g odt om baade Fru
KOn,g og Datteren, de var Elskværdighe den selv ; de
har siddet derovre og beundret vore Drenge fortalte de , de synes de ser saa artige og søde ud,
og saa er Mor Meta jo stolt, kan Du nok tænke d,g .
H vem der blev glad , det var Julie, da jeg kom over
i g e n; saa er hun f r i for baade at gaa den lange
Vej ( t i l Jordemoderen) eller a t komme hen og tigge
t i l en gnav e n og søvnig Betjent paa Kontoret (på
Kommandantskabet) hvis det nu bliver om Natten .
Ja, der er i k k e Tegn t i l noget endnu Du, jeg laa
i 3 Timer s idste Nat og kunde ikke sove, men det
var ikke fordi jeg havde smærter bare Uro i hele
Kroppen,

saa

jeg

har jeg været
følt mig godt
jeg

mangler

ikke

kunde

være

i

Sengen,

saa nu

l idt træt og mat idag og har
tilpas, man det er vel nok,

søvn

( . .. )

Nu

maa

Du

endelig

t

taalmodig, l i l l e Vilhel m, hvis det skal gaa nogle
Dage over Tiden, det kommer jo da nok i Løbet af
denne Uge, men nu har jeg ingen Postadresse t i l

Dig

fra

morgen at , men der kommer maaske saa et
skal hen fra

trofaste Mysse .

den r r i nglad . Din

med

saa

H

Den 10/B modtog Vilhelm så et telegram om bord
på "Olfert Fischer", som da lå i Korsør havn, med
en meddelelse om datterens fødsel.
Men et telegram var ikke tilstrækkeligt for Meta. Knap et par timer efter fødslen sad hun i sengen og skrev - med blyant og let rystende hånd skrift - et brev til sin Vilhelm med en beskrivelse af fødslens forløb:
T,rsd .
"Kære

elskede

10/8 -

09

V,lhelm .

Aa Gudskelov saa kom hun, vor dejl ige l i l l e Pige
det er ikke 5 Timer s,den, men jeg maa begynde og
skr,ve t i l Dig nu, det bliver jo ,kke t i l meget ad
Gangen, og jeg længes saadan efter D,g, jeg laa og
kaldte paa dig i n a t:,
for det var saa svært saa
svært Du, det har e l c i q været saa svært før, for
hun vejer 9 pd . nøgen, og saa kom hun forkert llge
å

som K is med Anslgtet frem efter, saa det varede
o mt r e n t en Tlme efter , at Jordemoderen havde sagt,
at nu var der kun en eller to Ture 1gen , og jeg
var syg fra i aftes Kl . la, telefonerede efter Fru
Andersen Kl . 11 og laa saa og p intes lige t i l Kl .
5 1/2 saa kom hun og gjorde mlg saa glad og lykkelig, ford i vort Ønske gik i Opfyldelse og vi fik
en I i I Le Pige, hun ligner nærmest Poul med sit
runde Ansigt og brede Næse, hun er saa tyk og fed
med Basunkinder og dobbelt Hage, og saa er hun saa
kraft,g og flink, hun tog Brystet og suttede af
Hjertens Lyst saasnar t hun var klædt paa.
( . . . )
Det var min Sorg i n e t: , at
jeg i k k e havde nogen
Postadresse t i l Dig, men saa kom jo Dit Brev med
første Post, og saa kom Julie afsted med Telegram
med det samme . er Du saa glad Kæreste? Ja det ved
jeg

jo,

Du

er,

gid du ku nde svippe herind fra Kor-

sør,

bare en halv Dag og se Din l i l l e Prinsesse,
og kysse Mysse for hende, men det kan vel ikke lade sig gøre? Fru Andersen var meget flink, og jeg
var glad for at have hende .
Du kan tro Drengene lavede store øjne, da de saa
l i l l e søster , Poul havde jo tusinde Spørgsmaal som
næsten alle var umulige at besvare.
nede

være

forstaa

for

Han

laa

i Julies Seng fra Klo 21 t i l over 5,
sin Mor, det l i l l e Skind, han kunde

ik ke
oc i
å

i

par Ord imorgen med Besked hvor I
Stubbek øbing . ( . . . )
Aa bare det nu vilde bl,ve Alvor
s e s s e i mo t q e n , saa v ilde jeg bl,ve

hvorfor

han

ikke

maatte

komme

op

vaagen

og græd
jo ikke
i

sin

e-
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saa

er

mig

saa

dog

alt

godt,

gaaet

og

l s s; og saa god,
tænk
Aftes Kl. I l ( . . . )
Ja ,

saa

kom

naturligt,

lille

Søster med,
hun

Drengene

har

og Jeg befinder
hun er sad ro -

ikke

grædt

i q e e t: ,

afsted

siden

Anna

(Vil -

helms s ø s t e r ) kom allerede
Tirsdags Aftes, det
q i ): g odt med at faa dem afsted, de var begge i
straalende Humør over at skulde køre med Futt oget ,
og Mor
de var

Meta var jo tapper og
ude af Døren, men det

l sqe

ØJebllkket;

l

( .. . )

Og

lo t i l dem, lige
knep nu l i d t for
saa

over s a a d a n et par raske Drenge,

er

jeg

til
mig

stolt

Du,

der kan rejse

fra

dere s Mor og fra h i n e n e n og fra Hjemmet uden at
tude, Jeg tror næsten det er sjældent i den Alder,
jeg elsker saadan en Frejdighed hos Børn, og det
å

var Sda morsomt at høre Poul

i

sin omsorg for K1S :

husk nu paa Moster, naar Kis skal klædes paa o m
Morgenen, saa skal Du tage Busser ud af hans Næse
og

rense

hans Negle ,

Eftermiddag Kl.

2.

det

gør mln Mor .( . . . )"

(12/8 )

S e saa Kæresten min, nu kan
har Fru Andersen været her og
(.
) Jeg har SP1St Frokost og
dagssø vn, o g saa har j e g faaet
Sønner . De er k o mme t godt t i l
sted begge to og beflnder Slg
Turen

ove r

Færgen

skø nt

Søen

Jeg l idt igen , nu
puslet os begge to .
faaet en l l l l e MldKort fra begge mlne
deres Beste mmelses godt . Kis sang hele

q i k:

hø j t .

Gudskelov

de er godt tllfreds e, og Poul fortalte t i l alle d e
Rej sende om 1111e Søst er og den lange N a t , for d et
staar nu for ham so m saa uendellg lang en Tld , de
3 Tlmer han lad der og græd tor sin Mor . Da han
skulde l Seng saa næste Aften sagde han t l l m i q ,
Ja Mor hvis det nu b l i v e r en lang Nat i q e ri , saa
bllver det nok en l i l l e Bror, - nej tak mln Dreng
sagde Jeg, nu skal v z skam i k k e have flere lange
Nætter eller smaa Børn, saa han mener nu, at de to

Gerda WeJgel som konfirmand. Foto 1923.

Tlng hænger sammen, han havde ogsaa Spekulation om
Kan ine r n e ha vde se t
Storken,
han va r
da sikker
gen Seng, men da han saa havde sovet lidt og kom
op og saa den l i l l e Søster, saa kan det nok være
han var glad igen . Nu kan
jeg ikke mere ,
lIlle
Vllhelm, nu længes Jeg bare efter at høre fra DIg,
hvad Du s s q e t: t l l Tøsen . ( . .. )
Torsdag

Formiddag

(12/8)

paa, at den først
t l l dem, og sagt,
Po u l og K i s .

Du spørger, hvordan hun ser ud vor 111le Prln sesse, Ja hun kommer mest t l l at llgne dln Mysse,
det er da nærmest Poul hun ligner af Drengene , men
hun har q r e e øjne, naa de forandrer S l g jo altld,
saa har hun smukt ne e r , det havde Poul jo ogsaa,
men

Tuslnd Tak for Ekspresbrevet 19aar, hvor jeg ogsaa længt'?s efter at høre fra Dig , jeg vidste jo
nok Du vllde blive netop saa jublende glad som Du
blev , og taknemmelig over, at vort Ønske glk l Op fyldelse, og vi fik en l i l l e Prinsesse, og fremfor
alt, at det var godt overstaaet. Ja du kære, kære
v s I b e l m, vi har rigtignog Grund t l l at være tak nemmelige,

for

selvo m det

var

svært

i

Øjebl ikket

havde været nede og V1St søster
at det var en I s l Le Søster t l l

ge

at

jeg

synes hun er knap saa køn

som Poul

var

straks, men han var JO ogsaa en sjælden
tage i mo
men hun er lige saa velskabt ;
å

,

l i-

Pr ins
( . . . )

Hun skal n ok blive køn naar hun bliver noget stør re, o g som J e g skal pynte hende Du og holde hende
t s n , det er jo min største Fornøjelse . - - Aa tu sinde
tak
Kæreste
for
det d e j l Lq e
Brev du
har
skrevet
i e t t.e s ,
efter Festen tor vor Prinsesse,
Vor

Datter

v

i

I tte l m ,

Jeg

er

helt

stolt

og

bevæget

205

den Stads, de har gjort af hende, og saa
jo ogsaa være fordi
de sætter Pris paa
Dig, at de har arrangeret det saa pænt, jeg kan se
Din Overraskelse, da Du kom ind og blev modtaget
med Hurraraab.
Og saa flinkt af Nester KOnig at
ville telefonere hjem, ja de er nu flinke de Menover

al

maa

det

nesker derovre. Ja nu er Kl. bleven 6 og jeg har
lige for en halv Time siden faaet den dejligste
Buket fra Dig, tusind tak min egen Elskede, hvor
jeg fryder mig ved Synet af de Roser, der er 12,
blegrøde og mørkerøde, og saa et Slør af Venushaae, de er saa ualmindelig smukke, Du er saadan
en sød og god Vilhelm, der tænker saa smukt paa at
glæde Din egen Mysse. ( . . . l "

Delte Vilhelm Metas oplevelser og tanker, var han
på sin side lige så ivrig efter at delagtiggøre
hende i sin tilværelse om bord.
Den kunne være præget af kedsommelig rutine, men
også af pludselige, dramatiske ja tragiske begivenheder. Hvor fødslens dramatik og livets begyndelse var nærværende i Metas breve, kunne det være
ulykker og død, som fyldte Vilhelms.
Mest dramatisk og rystende er hans skildring af
torpedobåden "Havhesten"s eksplosion i 1911 i et
brev, der som så ofte før indledes med kærlige ord
og beskrivelser af rutinen om bord:

Aarhus,

Søndag Aften Kl .9

27/8 -11

er

den Dag

gaaet

og

Gaa

skal

du

høre

lidt

om

min Gøren og Laden her; allerførst tuslnde tak for
Brev i q e e t: og Kort idag; det er n ok nogle slemme
Huller det tager
Hvad skal det dog

t

or

å

i

det

skal

i
vore Penge, l l l l e Du!
uha !
t l l l Vinter? Naa! Det gaar vel,

gaa,

men

talte

jeg

med

Fogelstrøm

og

særl i g

trøsterigt

ser

det

lkke ud .lOO )
Igaar var jeg saa i Byen og Gøre Indkøb og fik
saa Pakken godt afsted, den er nok i København nu
og venter bare paa at blive sendt ud t i l Dig imorgen paa Festdagen. Iaftes trængte jeg t i l l i d t Mu-

JO

han

bad

mig

at

vae

egentlig

5,

nemlig overingeniør Clausen,

Ing.

u i ch t:e c ,
Fogelstrøm og Wulff,
samt min gode Ven
Intendant Pedersen . Der skulde komme Fartøj efter
mig Kl . 11 1/4, det blev imidlertid en forstyrret
Sejlads for mig derud t i l , for nøjagtig paa samme
Tid skulde begge deres Dampbarkasser hente Generaler med Følge t i l Eskadrechefen, saa jeg betragter det som overmaade pænt af dem dernede, at der
blev sendt Rofartøj med 6 Mand for at hente min
Ringhed alene, og jeg kom tilborde med 1 Salut og
megen anden Halløj og 25 Minutter for sent, saa
hele Messen havde ventet paa mig og gik først t i l bords da jeg kom - det var da pænt , jeg var den
eneste Gæst! Tilstede var Kapt. Scheel og Lo r c k ,
Prnlt. Pade, de Bang, Arlaud, Løjtnant Jørgensen,
Overlæge Hallberg, og saa mine 5 nære Bekendte af
Ingeniør- og Intendanturkorpset. De t var en hyggelig jævn Frokost, hvor vi snakkede godt sammen
og jeg tal te sæcl ig en Del med Lo t c k (Du husker
nok han var Chef for Nordkaperen i f j o r i 1 Maaned,
og han er Ministeriemand)
han spurgte t i l mit
Befindende (Maven) og hvordan det gik med Videnskaben! 101) Jo tak sagde jeg, begge Dele er jeg
godt tilfreds med! Jeg snakkede jo l i d t om den
kommende Undervisning på Officersskolen og slog
p e e , at jeg vel nok kunde komme t i l at undervise
igen naae det var ovecstaaet
man
t e e t: jo Ikke
noget for at tie stille, vel! 102)
Artige Børn beder ikke om noget

"MIn egen søde Myssekone!
Nu

ges

spise Frokost
Olfert Fischers Messe,
de havde
længe talt om ombord, at de vilde se mig der en
Dag, og saa skulde det være Alvor ; men Indbyderne

-

aber

de

faar

heller ikke noget! Naa, vi sludrede lige t l l Kl. J, saa gIk jeg i land med Dampbarkassen , og de fleste andre glk med
enten for at gaa paa Besøg eller over i P.
hvor der var aabent Hus med Dans o .s.v. -

Jeg

var

inviteret

derover

allerede

i

Skram,

qee r ,

men

havde ikke Lyst, der blev saa mange.
Jeg skal nu hilse Dig mange Gange fra Intendant
Pedersen,
fra
Fogelstrøm ,
Richter
og
wulff
Richter skal med Islands Falk
11 Maaneder fortal te han, ( .. . )
n e e , jeg gik ombord hos mig selv
og slog saa Følge med Ing . Rasmussen fra Hajen, og
vi tog t i l
selisborg,

"Varna" en stor Pavillon ude
og hørte Musik en god Time

forbi Marfra 4 1/2

sik og gik Kl . 8 ud
"Vennelyst" , hvor der var
op t ræden a f
operasange r
Aage Wang Hol m og F rk.
Edlth Kofoed; det var udmærket Sang, men Musikken
var kun saa som saa. Jeg sad der ganske alene fra
8 1/2
IO, saa kom G . V . Hansen og en Herre og
slog sig ned ved mit Bord, men de gik kort efter .
K1. 11 var det hele forbi og en halv Time senere
laa jeg i min Køje. Selv med en nøjsom Fortæring
blev det
dog
til
1 Kr .
Entre 25 Øre,
Lemon

t i l 5 1/2, saa tog vi ombord og spiste; vi sp iser
saa alene i denne ved-Land-Tid, for N.N. og X .X.
er aldrig ombord, jeg har ikke set dem
2 Dage
nu, de fester og solder, de sover paa "Royal" om
natten og gaar fra Frokost og Middag t i l Sup~ m .m.
om Dagen.
Saa hører jeg bagefter, at det var
altfor dyrt! Ja, det tror Pokker , de fester lige

Squash og 2 Cigaretter og Drikkepenge

saa godt her som

- .

Jeg

talte

et øjeblik med Richter ved 7 Tiden, han var nede
ved Baadene og hilste paa os, men gik igen. Imor-

Nu har
paa

jeg

Folkeliv;

i

gaaet

Aalborg.

mig en

Piger er

der

Tur

langs

jo

Bunker

Kajen og set
af der staar
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Ja,

vi

er l ige ankret, og skal spise Frokost nu
Kronprzndsen er ombord z O .F. og har set
forskellige Ti ng og Øvelser i formiddag; det er
mærkeligt s a a de Ledende er n e r v o s e og fjollede
blot en HØjhed skal se paa dem - alle er uszkre og
det gaar rzgtig skzdt. Da vz skulle ankre før lige
p/, en Streg, laa de ha lve Baade galt, og z Forv r r r z n c e n løb Makrellen mod Hajen , 1031 saa den
første fik Næsen t r y k k e t flad og i k k e kan bruge
szne Torpedo kanoner før den faar Stævnen ret tet i
København (den skal maaske gaa dertil allerede
i e t t.en I
og Hajen blev ramt i Siden, saa der blev
en Bule znd z Kabyssen, hvis Skorsten knækkede og
Kabysbordet q s k: i t u : , m.m .;
der blev Hul
over
Vandlznzen, men ellers i ti q e n Skade;
det er om
zkke nogen Ulykke saa dog U-held, særlzg under en
Præsentation.
Nu skal vz skyde med Torpedoer z Eftm . me d fuld
fart, og Kronprindsen skal seJle med "Søcldderen" ,
derefter skal v r stryge Miner og iaften lave An greb. Imorgen skal
e s: skydes skarpt ved Turø og
være noget mere Aftenøvelse, saa at Højheden først
kommer iland ved 11 Tzden.
Ja , nu er Kl. lige ved 12 - og Jeg har et lzlle
stille Glas Vin hernede for at drikke paa Dit Vel,
Skaal! - Kæreste Elskede Meta! Min egen gode kær lzge Hustru! Og tusindfold Tzllykke og Tak f or

om l i d t .

Harineingeni~ren

pA sit kontor i

SømInevæsenet.

Fot o fra o .

1920.

å

og snakker med åere s l zll e Kæreste fra t o r e g a a e nd e
Aften, som desværre i k k e kan komme iland nu J eg har sludret med Thorup og Chr. Sørensen og vz
blev enige om at gaa tzlkøJs .
Der er ogsaa lige kommet et langt Program om en
Masse Øvelser vi skal foretage imorgen og Tzrsdag
for Kr onprind sen - han ska l med os ud - vz skulde
ellers have ligget her imorgen med , for at spare
pd Kullene, men da de fleste højere Offzcerer har
været ti l Taffel igaar og idag, saa mener K . . . H .. ,
vel at han maa vise alle vore Kunster for den vordende Konge, saa det bliver rigtig til at suse af sted baade Dag og Aften, lige til Torsdag Aften.
Naa, nu vil jeg sige Dig Godnat! Lille elskede
min! og vaagn imorgen glad og frisk paa d i n Fød selsdag, Jeg skal tænke paa Dzg hele Dagen; og nu
kysses og hilses du kærligt af Din egen Helm .

Mandag

Fm .

Kl.

Il

1/2

28/8

saavel

å

svundne

som den

kommende

Kl.

Tld!

Lll1e Kæ -

7

Aften!

Kære Meta! Hvis jeg skulde tale nu, og fortælle
Dig, hvad der er hændt for et Par Timer siden, saa
vilde jeg sikkert slaa klik i Stemmen af - ja af
cr e e
for jeg har da haft Taarer i Øjnene flere
Gange ved at tænke derpaa . Tycho Brahes Dag maa
det være, og det lille Uheld i Formiddags var kun
Forløberen for den Ulykke, der nu. er sket i "Havhesten". Ved 3 Tiden skulde Kronprindsen fra "Søridderen" se, at alle T orpedobaadene afholdt præmie -Konkurrence-Fyring og vi skulde lade n e sk : >
nerne løbe det Yderste de kunde præstere i 1/2 Tz me . Mzdtve js under Prøven slog Damp og Ild op af
"Havhesten"s ene Kedel og andre Baade zlede dertil
vi var ogsaa derhenne senere
for at hjælpe.
"Sør idderen" kom først derhen, og fik set hele den
frygtelige Ulykke - der havde været noget galt ne de paa Fyrpladsen og Maskznisten og Ingeniøren var
å

Saa er det ) 0 i e q , nu! Det er min egen H y s s e s
Fødselsdag og jeg har q i v e t: Dzg et Morgenkys , da
Jeg sendte Kort afsted lzge efter Jeg var s t a a e t
op .
Tillykke, kæreste elskede Du! Og gid Du maa faa
en god og rar Festdag. ( .. . 1
Har Du faaet Dzne Roser? Ja.
Det vil jeg da
haabe, ellers er Du ikke rzgtig glad, vel? Og Pak ken, den er vel nok kommen nu , blev Du glad ved
den? Jeg længes nu efter at høre fra D Jg o m hvor dan Du har det i d e q , har Du faae t et Fød s el s dags ky s af v ore s ø d e Børn ?

den

reste! H vor jeg dog skulde kysse Dig, hvzs Du blot
var her! - Men vent! Du skal ikke gaa c L i p af et
eneste Kys, jeg gemmer dem allesammen til Du ser
ffllg hjemme i Stuerne i g e n !
Og nu Adjzeu t o r e l e b i q , jeg tænker der bliver et
l s I l e Pusterum ved 6 Tzden, hvor jeg kan snakke
lzdt med dzg zgen.
Farvel s e e l æn q e , Din egen Dreng, der længes ef ter Dig !

,
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gaaet derned, deres Ansvar bevidst, for at faa det
i Orden, men et Par MInutter efter sprængtes et
Føderør og samtidig et Kedelrør s a a , at de tILstedeværende 5 Mennesker blev baade skoldet og
forbrændt
baade Dmap og Ild!
de sprang uden
bords af Smerte, blev samlet op og varsomt lagt
paa Tæpper og Madrasser - Kronprindsen overværede
det
de stakkels Mennesker er ødelagte, hVIS de
overhovedet overlever det!
Det skal have været frygtelig at se, Gud ske lov
jeg ikke saa dem, for vi kom senere og hjalp med
at slukke Ild i Kulkassen og Dækket . Ing . Jørgensen (Du ved nok han er forlovet med Dagny Petersen
og de købte Møbler til deres Lejlighed i København
sidstJ skal være værst tilredt, men alligevel have
været s e e e n ved sin Bevidsthed, at han sagde, at
det oveC'levede han ikke, han gav Kapt . Borg SIn
sidste Hilsen og Besked til hende og sin FamIlle,
hvis de ikke saa ham! - Aah! Lille Du! Jeg kan Ik ke se af øjnene nu for Taarene vil frem! - Det er
saa haardt, saa usigeligt
sørgeligt at vide - kæreste lille Meta ! De ligger paa Sygehuset nu alle 5 - Kronprindsen
er gaaet iland og de øvrige Øvelser indstilelt for
idag. - Baaden selv har ingen Maskinbesætning tilbage - jo l Maskinist og l Fyrbøder. Aa! Men skidt med Baad og alt hvad der er gaaet
itu - blot de 5 Stakler maa lide saa lidt som muligt - deres Liver dog tusind Gange mer~ værd end
alle de misbrugte Torpedobaade tilsammen . Ja, lille Meta, jeg kan ikke lade være med a t
fortælle Dig det, selvom det' ellers kun sk ul de
være lyst og glædeligt, hvad jeg skrev til DIg 1 dag , netop i d e q , p e e Din Fødselsdag . ( . . . J"
å

I choket over ulykken lå sikkert også visheden om,
at denne ulykke lige så godt kunne have ramt vilhelm selv. Han var ingeniør på en af de andre torpedobåde, og havde ligeledes ansvaret for dens
maskiner. Også Meta følte, hvor tæt dØden var gået
forbi:
København d 31/8 -

kan VI ret forstaa hvor forfærdeligt det må
være at alt saadan pludseligt er forbi , intet Haab
og Ingen Glæde mere at vente efter . Nu maa da vist
hele Eksadren komme hertil for at begrave dem, saa
kommer Du o q s e e VIlhelm, aa jeg synes jeg længes
s e e d e n tl1 at tage Dig i Favn, at mærke
jeg har
dIg hos m i q Igen, det er s a e rent uhyggeligt af
der kan ske saa forfærdelige UI~kker, under almindelige Øvelser l Fredstid, man bliver saa utryg i
Sindet . Det er da ogsaa som der altid hænger Ulykker ved Havhesten, det var fra den K .. M.. faldt over Bord og druknede for 6 Aar siden, og det var
) 0
den der sank ovre ved Nyborg for nogle aar si den, bare de dog nu vil kassere den, det er vel
s aa

o g s a a en gammel

Baad .

Og hvor er det mærkel igt Du, at det skete p e e
min Fødselsdag, det var paa samme Dato for 3 eller
4 Aar siden, at Konstabel H . . . blev skudt paa Ingolf, det er som om den sidste Del af Eskadrens
Togt tit kræver Ofre . Gud give I var vel færdige
med det for i Aar, hvor jeg skal være glad, n a a r
Du kommer hjem hos mig hver Dag, l ille elskede Du .
Hermed sender jeg Dig et par Sokker til Søndag,
hvis Du Ikke skulde komme igen forinden.
( . .. J Jeg kan nu ikke lade være at tænke paa de
ulykkelIge Mennesker, den stakkels Mor, der ser
sin voksne haabefulde Søn, som maaske skulde være
hende en Støtte l Alderdommen, (hans Far var jo
nylig dødJ, hvor maa det være grusomt at mIste dem
n aa r de er n aa e t s a a VIdt,
ja det er n e t u r l i qv i s
lIge s a a b e e t d t: for Fyrbødernes Efterladte, men
Jeg tænker mest p e e Jørgensen for dem kendte vi

JO.
Nu VII Jeg gaa l SpændIng tIL Jeg faar at VIde
om I kommer hertil, jeg kan ikke tænke mIg andet,
for de skal jo begraves med milItær Honnør, og
naar Eksadren er ude er her JO ingen til at gøre
Honnør.
Tusinde kærlige Hilsner og Kys tIL Dig mIn eneste Elskede fra Børnene og Din egen

Il

Meta
der længes efter DIg .

"Min elskede Vilhelm!
Aa Du hvor er det sørgeligt, hvor er det dog USIgelIg trist at sligt kan ske; jeg anede intet, før
jeg i q e e t Morges fik Dit Brev. Nu har jeg lige
hørt af Fru Nielsen her ved Siden af, at Jørgensen
er død, og den anden Fyrbøder med, hvor er det
grufuldt, det er de 3 og man ved jo ikke om der
Ikke kræves de andres Liv oq s e e ,
for med disse
havde de jo o q s e e det bedste n a e b
Begyndelsen,
Stakkels Dagny, hun maa jo næsten knække sammen
under saadan en Sorg, lige før Brylluppet, aa lille

elskede

hvor

VI

Vilhelm,

længtes

naar

efter

at

vi

tænker

komme

paa

sammen

os

selv,

den

gang,

Et

"lokalt" borgerskab .

Marineingeniør-familien havde
i sin husholdning
og livsførelse træk fælles med
officersfamilien:
boligen var et
et"helt" hus, og der var lønnet
hushjælp, omend i langt mindre omfang. Husmoderen
var også her den, der primært opbyggede og vedligeholdt de sociale relationer internt i familien,
samtidig som hun styrkede relationerne mellem familien og omgangskredsen: børnene kunne altid tage
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Familien

Wei.g el

haven

til

Delt~ngade

30.

Nogle

at

kammerater med hjem, de mange slægtninge havde et
selvfølgeligt tilholdssted i Nyboder, når de drog
til København, og hjemmet var rammen om sammenkomster med Vilhelms studiekammerater og kolleger
som gæster.
Hvor officersfamilien imidlertid var tilflyttet
"udefra" og klart tilhørte et kosmopolitisk orienteret borgerskab uden speciel tilknytning til Nyboder, var ingeniørfamilien i langt højere grad
forankret i det lokale miljø, med en slægtstalthed
og en Nyboderbevidsthed, som den del te med mange
andre gamle marineslægter. Børnenes aktiviteter
var følgeligt "Nyboder-centrerede " i større udstrækning end i officersfamilien, hvilket deres
engagement i opbygningen af Nyboder -troppen vidner
om.

famil iens

talclge slæg tnlnge er p'& bestP g .

Fo t o f ra 193 0e r ne.

Famil ien var en "marine-slægt" og minder om forfædrenes deltagelse i togter og søslag vedligeholdtes i familien gennem de ting, man omgav sig
med og de historier, man fortalte. Men samtidigt
stræbte man mod en anden livsstil end forfædrenes,
en livsst il hvor karriere og uddannelse blev en
del af tilværelsens mål. Det tætte familieliv,
hvor børnenes dannelse og uddannelse stod i fokus
for forældrenes interesse var et vigtigt middel
til at nå dette mål . Gennem familielivets intensitet: højtlæsning, fælles udflugter, fælles sel skabelighed,
forældrenes deltagelse i
børnenes
spejderliv m m, var der rig lejlighed' for forældrene til at præge børnenes bevidsthed i form af
de forventninger, de havde til tilværelsen og de
mål, de satte sig. Målet var nok en god uddannelse
s
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Nyboders enker kunne blive boende
l
bydelen,
hV1S de
flyttede ind i en at de mindste lejllgheder . Til nabo fik de
dd ofte en ung t em s t i e , Bom netop var . b e g y n d t at -klatre
opad- i karrieren 09 l bollgkøen .

Her sldder en gdmmmel Nyboder-enke fotograferet sammen med
den unge nabokone
J den tælles qJrdhave o. Ar 1900.

og karriere, men vel at mærke en karriere, som ikke skulle føre dem alt for langt væk fra Nyboder søofficerens karriere for den ældste søns vedkommende, og f or den yngste en maskinmestereksamen. Den farveblindhed som stoppede Pouls karriere indenfor Søværnet har derfor været en alvorlig skuffelse også for forældrene.

I løbet af lBOO-årene ændredes reglerne således,
at enker og pensionister kunne blive boende i Nyboder i en af de mindste lejligheder, så længe der
ikke var andre ansøgere hertil. Desuden blev det
muligt at få lejligheder i de huse, som opførtes
specielt for "Søetatens Underklasser" af "Foreningen af B. april lB73" på Østerbro. eller i "Søetatens Enkebolig" på Chri stianshavn . 104)
Praksis blev imidlertid, at de kvinder, som en
gang havde fået tildelt enkebolig i Nyboder, også
fik lov at blive boende her resten af livet, uanset bestemmelsen om evt. opsigelse. 105) Ud over
den billige bolig i Nyboder fik enkerne også en
lille pension. men denne var sjældent stor nok til
at leve på. De fleste enker tog derfor arbejde som

Enkerne i

Nyboder

Blev en kvinde enke, kunne hun o p r i nd e l i g t kun få
lov at sidde i b oligen et "nådsensår". Ægteskaber
mellem
enker
og
ugifte
søfolk
var
derfor
almindelige i 16 00- og 1700-årene.(Barfod 19B3).
14 Holmens by - Nyboder og dens beboere

210

vaske- og rengøringskoner i andre familier i Nybo der eller uden for bydelen. Nogle etablerede sig
med en rulle i stuen, hvor folk kunne aflevere
linned til rulning. Den store rulle fyldte hele
rummet, så familien måtte trænge sig sammen i det
lille kammer.
Her skal gives et glimt af tilværelsen i to familier, hvor kvinderne blev e nk e r i en forholdsvis
ung alder, mens de endnu havde skolesøgende børn.
I det ene tilfælde bely~es forholdene omkring århundredeskiftet, mens det andet tilfælde er fra
mellemkrigstiden.

"Madam Olsen", som hun altid kaldtes i Nyboder,
blev enke i en alder af 42 år. De tre yngste børn
var da i alderen 9 ti l 12 år. Det er den ene af
disse tre børn, Christian, som har fortalt om sin
opvækst i Nyboder. Moderen var blevet enke omkring
år 1900. Faderen havde været værftsarbejdsmand. på
dette tidspunkt var pensionen på 5 kr . om måneden
samt 2 kr. for hver af de hjemmeværende børn. De 5
kr. dækkede akkurat huslejen. For at få penge til
mad og andre fornødenheder tog Madam Olsen derfor
arbejde som vaskekone. Hun havde en arbejdsdag fra
5 morgen til 7 aften rundt omkring hos "herskaber", som sønnen udtrykte det. Børnene havde
bypladser både før og efter skoletid, og de penge,
som indtjentes her, blev afleveret til moderen.
Alligevel kunne det være svært at få pengene til
at slå til. Christian kunne så blive sendt afsted
til Assistenshuset med et par sølvskeer, en tur
han ikke var glad for. Det var vigtigt ikke at
blive set, for ikke at blive genstand for sladderen i Nyboder. Fra menighedshjælpen i St. Pauls
sogn modtog familien hjælp i form af tøj og madvarer, og desuden kunne man få udleveret mad på
Søl vgades kaserne. Chr istian husker endnu. hvor
skamfuld han følte sig over at skulle stå i kø
her. Nogle gange nægtede han at hente den gratis
mad og foretrak at gå sulten i seng.
"vi var jo ludfattige", husker Christian, men
påpeger samtidigt den udstrakte nabohjælp. Var moderen sent ude og vaskede, blev børnene ofte inviteret indenfor at spise hos naboerne. Familien
havde det fattigt, men ikke elendigt. Gaver til
jul eller konfirmation var et ukendt begreb, men
der var råd til at gå til stiftelses- og juletræsfesterne i de forskellige foreninger, og konfirmationerne blev fejret standsmæssigt med gæster
til middag.
Efter konfirmationen kom børnene i lære og begyndte at tjene penge. Denne løn blev også af leveret hjemme, indtil børnene efterhånden flyttede hjemmefra. Christian flyttede dog ikke så
langt, idet han kom til matroskorpset i orlogs -

flåden. Som 21-årig kunne han derfor flytte ind i
sin egen lejlighed i Nyboder.
Da Christian efter en del år en dag selv stod ale ne med 2 små drenge efter et mislykket ægteskab,
flyttede moderen, Madam Olsen, ind i nabolejligheden. Hun påtog sig nu endnu engang ansvaret
for to små børn,. idet Christian som matros ofte
var på langfart.
Nabosammenholdet funger ede også i denne situation, idet der opstod et nært venskab med den ene
af nabofamilierne, som ofte inviterede Madam Olsen, hendes søn og børnebørn med til familiesammenkomster eller med til et ophold i sommer huset på Sydsjælland.

Der var ingen socialhjælp. da Madam Olsen stod alene med sine tre børn. Her var Anna Jensen bedre
stillet, da hun blev enke i 1938. Anna var født i
Nyboder i 1898 og havde endnu sine forældre boende
i bydelen på det tidspunkt. på grund af socialreformens gennemførelse i 1933 var hun sikret et
langt rimeligere
leveniveau end Madam Olsen.
Hendes søn fik derfor næsten bedre opvækstvilkår,
end hun selv havde haft det.
Anna var datter af en skibbygger på Holmen. Hun
var næstældste datter i en søskendeflok på 6, og
takket være de mange børn kunne familien disponere
over en heIL sals lejlighed i Suensonsgade.
Moderen var svagelig af bronkitis, så børnene blev
i stor udstrækning passet i Nyboders Asyl. De blev
sendt afsted derhen tidligt om morgenen, og gik
selv hjem i ge n , når asylet lukkede. I hjemmet sov
de største børn på loftet og de yngste i kammeret
i hængekøjer over hinanden. Den ene stue var så
forældrenes soveværelse, og den store stue til
gården, der gik over 3 fag, var opholdsstuen.
Da faderen ikke tilhørte det sejlende personel.
kom han hjem hver dag k1. ca. halv fem. Børnene
havde imid lertid ikke noget særligt forhold ti l
ham, idet de næsten kun så ham til aftenmåltidet.
Det gjaldt altid om at holde sig langt væk, så man
ikke pludseligt blev straffet for en eller anden
forseelse. Efter middagsmaden gik faderen på arbejde igen. Han gik helt ud til Det nye Teater,
hvor han var kontrollør. Arbejdet her gav af og
til fribilletter til børnene, som så travede hele
turen frem og tilbage mellem Vesterbro og Nyboder
for at komme i teatret.
For Anna varede barndommen kort. Allerede i 11 årsalderen havde hun en fast formiddagsplads i en
butik, og om eftermiddagen hjalp hun moderen med
at skure trapper.
Efter konfirmationen fik Anna arbejde på en skotøjsfabrik, hvor hun arbejdede til sit giftermål
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i 1918. Hendes mand kom "udefra", fra Frederikshavn . Han var blevet indkaldt som marinesoldat, og foretak at blive i flåden, hvor han fik
en uddannelse som minemekaniker. Ud over sit arbejde på sømineværkstedet , fik Annas mand, Jens,
et ekstra job med at sejle båden hver morgen fra
Toldboden over til Holmen. Dette ekstraarbejde gav
et lille overskud således ,at parret fik råd til
en kolonihave på Amager. Huset byggede de selv, og
senere blev der også råd til en mindre åben motorbåd, som Jens ombyggede til en hel lystsejler. Med
den foretog de udflugter til Saltholm og til kystforterne, hvor Jens kendte mange af de folk, som
var udstationerede her. Ægteparret fik en søn, og
det lykkedes i den forbindelse Anna at få tildelt
en bedre lej lighed. Familien flyttede derfor fra
den lille enkelte stuelejlighed i Suensonsgade til
en 2 1/2 værelses lejlighed i de "grå" huse. Jens
døde imidlertid, da sønnen var ca , 9 år gammel.
Anna måtte derfor flytte tilbage til en "enkelt"
lej lighed, og kolonihaven og båden blev solgt .
Pensionen, hun modtog, blev suppleret med indtægter fra rengøringsarbejde. "Jeg gik på arbejde
mens min dreng, Bernhardt, var i skole . Jeg sørgede for, at han kom i skole, og så klarede han
sig selv efter skolen, til jeg var hjemme ved 3-4tiden." Anna lagde vægt på at give sønnen en god
uddannelse. Han blev ikke sat til at arbejde som
bybud f.eks. men i stedet ansporet til at lave
lektier og afslutte skolegangen med en mellemskoleeksamen • Bernhardt f ik en læreplads på Holmen, og læste samtidigt videre ti l maskinmester.
Efter overstået eksamen fik han ansættelse i en
privat virksomhed, da han ikke ønskede en karriere
i Søværnet.
Anna blev boende i sin enkelejlighed i Suensonsgade, - en stuelejligehd til gården. Hun blev
noget af en institution i Nyboder, livligt engageret i det lokale foreningsliv, især den lokalhistoriske forening "Nyboders Minde". Hendes evne
til at komme med rammende bemærkninger om naboers

14 '

gøren og laden var legendarisk, og nok også lidt
frygtet blandt de unge math'er eller kadetter, som
startede deres ti lværelse i
Nyboder i
nabolejl igheden til gaden.
Anna kunne med traditionens ret betone over for
sine skiftende unge naboer at "Der er noget, der
hedder Nybo'rkultur . F.eks . at man aldrig går ud
med noget ti l skarnbøtten, når der står nogen i
køkkenet. Og ingen leg i gården, når der var hængt
vasketøj til tørre. Det var noget vi lærte allerede som børn, der var mor meget streng."

Skildringen af Madam Olsens og Anna Jensens tilværelse fortæller om enkernes vilkår, som de ofte
dårligst stillede i Nyboder. Men af Annas beretning fremgår ligeledes, hvorledes enkerne kunne
udfylde en vigtig rolle i Nybodermiljøet på linie
med pens ionisterne. I de små lejligheder boede de
tit væg i væg med de yngste lejere, med dem, der
endnu kun var berettigede til en "enkelt" lejlighed. så tæt som man bor på hinanden i de
"enkelte" lejligheder, hvor der er gennemgangskøkken, og man må enes om pladsen i gården, d~r "kan
enkernes og pensionisternes belæring om den rette
"Nybo'rkultur, som Anna kaldte det, spille en vigtig rolle for de "nye"s tilpasning til miljøet. I
Annas e ilfælde skete det aldrig, at hun havde uoverensstemmelser med naboerne, måske fordi hun
helt fra begyndelsen gjorde sine synspunkter klare. Var der nogen, som følte sig "fine" og prøvede
at lægge afstand til andre lejere, fik de øjeblikkeligt at vide, at de ikke havde nogen grund til
at opføre sig som "admiraler" og "admiralsfruer".
I romanen "Den gule by" beskriver Vilhelm Gross
bl.a. de ældres rolle som formidlere af og vogtere
over den rette "Nybo'rkultur". Her er det den pensionerede bådsmand, der udfylder rollen som traditionsformidler. Det er især drengene, som belæres
om livet til søs, og hvordan det var, dengang den
gamle bådsmand selv var dreng i Nyboder.
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E T

K U L T U R E L T

o r l o q s n j emme t .

Der er i det foregående blevet argumenteret for,
at Nyboder kan opfattes som et totalt samfund, der
reflekterer og forstærker tjenestens strukturelle
vilkår.
Boligernes indretning og fordeling er et af de
klare eksempler herpå: de r ef lekterer fami liefaderens rang, samtidigt som de afspejler forholdene
på Holmen; - som banjerne om bord på orlogsskibene
er lejlighederne i Nyboder forbeholdt "underklasserne" karakteriseret ved en manglende muliqhed
til effektivt at afgrænse et privat domæne.
Og de mange omflytninger synliggør karriereforløbet på Holmen. Som man i Nyboder konkurrerer
om de bedste lejligheder, konkurrerer man om forfremmelsesmuligheder i Søværnet.
Også på andre områder fortæller boligen, at vi
befinder os i et særegent miljø. Især kan vægudsmykningen siges at afspejle beboernes identifika tion med og loyalitet overfor Nyboder og Holmen.
Det meget righoldige fotografiske materiale, der
er indsamlet af Orlogsmuseet til en dokumentation
af Nyboder anno 1980 fortæller om fælles træk i
boligindretningen. Platter og krus med motiver fra
Holmen og Nyboder udgivet af Marineforeningen er
yndede samlerobjekter i mange famil ier. Malerier
og litografier med orlogsmotiver er næsten obligatorisk udsmykning. Populære er M. Larsens raderinger med motiver dels fra Nyboder: Gl. Vagt og
Chr. IV'statue dels fra Holmen: Hovedvagten og
mastekranen, samt endelig Holmens Kirke. Fotografier eller malerier af skibe, man har sejlet med,
er almindelige "sofastykker" tillige med fotografier af de skibsbesætninger, man har tilhørt .
Blankvåben som vægdekoration forekommer ligeledes
hyppigt, især hos det militære personel.
Og så er hjemmene naturligtvis, som vi allerede
har hørt om, præget af eksotiske souvenirs fra
togterne til Grønland, Island, Færøerne, Middelhavet, Vestindien ov..s , Et ·sted hænger en indrammet linie- eller polardåbsattest, et andet sted
pynter små udskårne figurer i narhvalstand på
boghylden.
Der findes faktisk ikke et eneste hjem, som ikke
gennem sin boligindretning udsender klare signaler
om familiens tilknytning til Holmen og Nyboder.
At tage dette som bevis på identifikation med
arbejdspladsen kan forekomme søgt, men i andre
Københavnerhjem er det usædvanligt at have billeder fra arbejdspladsen eller bydelen, man bor i,
hængende på væggen. 106) Denne skik kendes derimod
fra hjem, hvor beboerne selv besidder produktionsmidlerne: fiskere har fotografier af kutteren hæn gende over sofaen, og luftfotografiet af gården er
næsten obligatorisk vægudsmykning hos de fleste
landmænd.

M

ø

N S T E R

Boligindretningen antyder med andre ord, at
Nyboders beboere ideologisk set ligger tættere på
den selvstændige end på lønarbejdernes livsform.
107)

Troskab og letsind .

Der findes en yndet historie om Nyboder-miljøet, historien om hundene.
Hundene er de fajancehunde, der var yndede samleobjekter for søfolk i forrige århundrede. De
findes ikke blot i Nyboder, men i søfartssamfund
over hele Norden. Til traditionen omkring hundene
hører oplysningen, at de af søfolk indkøbtes hos
letlevende damer i England som betaling for en
nats fornøjelser.
Hvor hyppige de har været i Nyboder-hjemmene, er
højst usikkert. Alle omtaler dem, men de få eksemplarer jeg selv har set i Nyboder, var alle indkøbt i 1900-tallet af personer, som kendte til historien
og derfor købte dem " fordi -de t, hører
sig til, når man bor i Nyboder."
Ingen af de ældre fotografier, museet har indsamlet, viser eksempler på fajancehundene.
Og hvad går historien da ud på? Når manden er
hjemme fra togter står hundene i vindueskarmen med
ansigtet indad mod stuen. Rejser han på langfart
vendes hundene med ansigtet udad; - i den "pæne"
fortolkning for at kigge efter ham, til han kommer
tilbage; - i den mindre "pæne" for samtidig at
fortælle evt. interesserede herrer, at nu er konen
græsenke . Historien er således ikke en historie om
hundene, men om de "letlevende" Nyboder -kvinder.
Og d et er egentlig forbavsende. For i dette miljø
var - og er - den indbyrdes sociale kontrol meget
streng og effektiv. I dag kan en håndværker, som
har været bortrejst på kursus i England i nogle
måneder, ved hjemkomsten til værkstedet på Holmen
få at vide at "din kone har opført sig pænt hele
tiden hun har været hjemme hver aften, har ikke
modtaget besøg eller noget." Håndværkerens kone
var ikke selv klar over, at hendes adfærd disse
måneder nøje var blevet iagttaget fra de andre
vinduer.
I den periode, hvor slægt- og naborelationer
sammenbandt befolkningen til et tæt netværk af sociale relationer ville et enkelt fejltrin have været helt uacceptabelt. Vedkommende ville blive
"frosset ud", og manden få hele historien når han
kom hjem.
Historien om hundene kan Øer for ikke afspejle
real istiske forhold. Den fortæller måske snarere
noget om omverdenes holdning til Nyboder-miljøet,
en drøm om, at her måtte være mange "villige"
kvinder, når mændene nu var væk. Ti lsværende historier kendes fra andre søfartssamfund såvel i
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vekslende mar itime motiver. er b levet et yndet samlerobjekt

i Ny b od e r .
d et t e hjem

Danmark som i det øvrige Norden, samfund, der netop var karakteriserde af streng mora l og et absolut krav om troskab fra kvindens side . 108)

Grethe Hartmann nævner. at det fortrinsvis var
håndværkerdøtre, som havnede i
prostitutionen .
Denne deres skæbne kan a l tså i kk e fork lares med
faderens evt. fravær under længere togter. Selv
hælder Hartmann til en psykologisk forklaring: det
særlige Nybodermiljø. der har fostret en særlig
menresketype karakteriseret ved sin selvstændighed
og si t vovemod. Med udgangspunkt i Søren Kierkegaards begejstrede skildring af Nyboderpigerne i
"Forførerens dagbog" lanceres tanken, at Nyboderpigerne desuden udgjorde et særligt aristokrati
blandt de prostituerede. De levede antagelig kun
som prostituerede i et par år, hvorefter de blev
gift. og vendte hjem til Nyboder .
Disse oplysninger kaster et nyt lys over historien med hundene. Har pigen ~n gang været "løs-

I si ne s t udie r over pros~tutionen i Københa vn fra
middela lde r t il nutid har Grethe Hartmann imidlertid kunnet påvise. at en del a f de københavnske
prostit u erede f a kt i s k kom fra Nybode r . En oversigt
f ra 1850 angiver. at de udgjorde 11% af de københavnske prostituerede. på et tidspunkt . hvor Nyboders be folkning kun udgjorde 4-5 % af Københavns
befolkning. (Hartmann, 1948. s. 58-60 )
Vir ksomheden blev imidlertid i kk e udøvet i Nyboder. Det ville have resulteret i øjeblikkelig ops igelse, sål edes som det faktis k s kete i et par
t ilfælde i 1600-årene. (Barfod, 1 9 83 , s. 78).
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agtig", kan hun vel blive det igen. Men dette ændrer ikke på det faktum, at historien om hundene i
højere grad afspejler omverdenens forventninger
end faktiske forhold.
Men hvorfor kom en del af de prostituerede fra
Nyboder? på det tidspunkt, hvorfra Grethe Hartmanns talmateriale stammer - år 1850 - levede Nyboders befolkning stadig under knappe økonomiske
kår. Sønnerne blev jo forsørget, hvis de blev indskrevet ved den faste tjeneste, men døtrene tyngede på budgettet. De fik derfor i stor udstrækning plads som tjenestepiger i københavnske hjem.
Det er netop fra tjenestepigernes skare de prostituerede rekrutteredes - oftere af nød end af lyst.
Det forekommer sandsynligt, at det var denne situation: nødvendigheden af at tage plads som tjenestepige, der i højere grad end eventuelle personl ige nedarvede egne skaber blev afgørende for,
om pigerne fra Nyboder kom ud i prostitutionen.
Inde i Nyboder mærkedes intet til prostitution.
Her var moralkravene strenge, og fejltrin var utænkelige, som det fremgår af flere erindringer.
Men det strenge troskabskrav havde kun gyldighed
for kvindernes vedkommende. som i andre sømandsmiljøer var det helt selvfølgeligt, at manden ikke
kunne være underlagt samme krav. "Selvfølgelig
havde man da piger i andre havne", fortalte en æl dre matros. Emnet var imidlertid tabu i hjemmene,
og vi hører derfor ikke så meget om det i erindringsmaterialet.
uden for Nyboder, - i tjenesten, - i messer, på værtshuse, var - og er - det imidlertid et almindeligt samtaleemne. Pralerier om interessante
erobringer i forskellige havnebyer hører med til
det mandsdominerede messeliv, - og ofte er fantasierne nok livligere end virkeligheden. Det er i
høj grad de samme historier, der gang på gang dukker op som selvoplevede beretninger, - velkendte
"vandrehistorier" som kendes i mange søfartsmiljøer . F. eks. kan man høre varianter af den "udødelige" historie, hvor en ung matros vinder bordelmutters hjerte, så hun inviterer ham på alle de
fornøjelser, huset kan byde, kvit og frit, "all on
the House". Til fortællingerne hører, at hovedpersonen er en navngiven person alle tilstedeværende
kender, men han er ikke selv til stede, når historien fortælles. Historier af denne art tjener
til at bekræfte tilhørerne i opfattelsen af den
"ægte" sømand som viril og maskulin.
Lige så selvfølgelige disse historier er i messen, lige så utænkelige er de i Nyboder, i familiens skød. Her var - og er - det en tavs overenskomst, at man aldrig omtaler hinandens bravader
for familien derhjemme. Det kunne jo ad omveje nå
frem til konens øren!

Orlogsfamilien -

ansvarsfordeling og kØnsroller.

Erindringerne har opridset billedet af et familiemønster, hvor kønsrollerne i højere grad var
præget af faderens eventuelle fravær fra hjemmet,
end hans placering i hierarkiet. Sociale forskelle
til trods er der også store ligheder mellem officersfamilier og de øvrige familier med hensyn til
de roller, moderen henholdsvis faderen udfylder i
familielivet.
Moderen er - i samtlige familier - den, der altid er nærværende, - og måske er hun derfor tillige så selvfølgelig, at hun ikke beskrives helt
så udførligt som faderen. Men der er ingen tvivl
om, at hun "har stået for det hele", som flere informanter udtrykker det, at hun holdt sammen på
hjemmet, når manden var borte, og at dette var
hendes mål for tilværelsen. Når manden så vendte
hjem, overtog han myndigheden igen, og indtog atter sin plads i sofaen eller i armstolen ved bordenden. Dette skift i autoritetsfordeling, hvor
moderen var den øverste myndighed i faderens fravær, men siden "veg sædet", når han kom tilbage,
kunne også illustreres fysisk, idet børnene i mange familier sov i faderens seng, når han var borte, for siden at vende tilbage til deres egen, når
han var hjemme igen.
Der kunne opstå konflikter, hvis manden i alt
for stor udstrækning krævede at være den autoritære husfader, når han kom hjem. Denne konflikt
kendes fra andre søfartssamfund, hvor konen ligefrem kunne lægge mandens søfartsbog frem for at
antyde, at han nu havde været hjemme længe nok.
(Bj5rklund og Papp, 1973, s. 48) I Nyboder forekommer det derimod, som om mændene i stor udstrækning accepterede, at Nyboder var kvindernes domæne, og de lod dem beholde hovedparten af an svaret. En officersdatter har skildret situationen
således:
"der e r et forhold, som ikke må glemmes; - Husfaderens ofte månedlange Fravær fra Hjemmet under
Ud ko mma n d o. Dette bevirkede bl.a., at Moderen på
mange P u n k t e r måtte være både Mor og Far for Børnene . I Forvejen kan det jo ikke have været let
for min Mor; forvændt og forkælet, som hun jo var
hj emme fra - pludselig at skulle "stå på egne Ben"
og "klare alle Skærene" i et ungt "Nybodershjem" og når hun så tillige skulle være "Far" og til Tider skulle være streng og myndig - "streng og myn dig" klarede hun, uden eet ØjeblIk at forlise det
kærlIge moderlige ømme, som vi Børn elskede hos
hende! I Sandhed - et psykologisk Mesterværk!
Og sådan
omtrent - var det også i de andre
Hjem, hv or VI kom ; søde, forstående MØdre .
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I o r l oo s t em l t i en s hverdag var moderen den dlt:id nærværende
med ansvar tor hjem og br/lrn. Her er kanoner Vallenstr~ms
familie
fotograferet
d en
-(inestue
l e j l s qh e d e n

DeltJngdde . Fotografiet er sandsynllg vls tænkt som en hilsen
e r I far, der er p.J langfart. Foto Cd. 1900.

Selv nJr Far var hjemme, var det otte Hor d er
havde "Kommandoen". Ndr vi spurgte Far, om vi måtte "et eller andet" - kunne vi tJ det svar: "det
m~ Du vis f heller spørge Mor om."

som officershustru,
ledes:

Det er karakteristisk for familiemønstret, at hustruen al tid havde ansvaret for økonomien, også
når manden var hjemme. Det var konen, som var
"økonomiminister", et forhold der gælder også i
dag. Bankbogen står i hendes navn og manden får
lommepenge, mens hun sørger for, at de faste udgifter bliver betalt. Det modsatte tilfælde - at
manden beholder lønnen og udbetaler konen husholdningspenge - er et ukendt fænomen. En kvinde, født
og opvokset i Nyboder, hvor hun bor den dag i dag

har beskrevet

forholdene så-

"Nu har jeg v algt selv at blive hjemmegJende husmor, og der har det nok betydet meget , at jeg altid har stJet tor økonomien . Det skyldes mJ s k e, at
min mand var pJ langtart de tørste .Ir at vores ægteskab, sJ var jeg jo nødt til at have bankbogen
her hjemme . Jeg adm inistrerer pJ den mJde, at min
mand

sådan

set

får

"lommepenge"

når

han

behøver

noget.r .. . J SJdan var det ogsJ i mit hjem . Det var
min mor, som stod for økonomien ."

Begrundelsen for denne arbejdsdeling er som regel
- som i dette tilfælde - at hustruen nødvendigvis
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må kunne hæve på mandens bankbog, når han er borte
i længere perioder. Men den samme arbejdsdeling
findes - og fandtes - også i håndværkerfamilierne,
hvor faderen aldrig var ude.
Denne ansvarsfordeling kan derfor siges ikke
blot at: være praktisk, men tillige kulturelt betinget, - sådan gør man i Nyboder!

husholdet fungerer i praksis, mens faderen indtager en position som øverste appelinstans, - når
han da er tilstede.
Det er nok ikke helt tilfældigt, at begrebet
"konen" kan anvendes om personer med en næst kommanderendes funktioner, sådan som det fremgår af
Walter Christmas ' skildring af kadettogterne.

Hvor moderen i erindringsmaterialet altid fremstår
som en myndig person, spænder faderrollen over et
større register, fra den næsten ukendte person i
den flotte uniform til en meget nærværende far,
der næsten var som en kammerat.
Fæll es for a lle erindringer er imidlertid den
udførlige skildring af faderens person, mens moderen glider mere i baggrunden . 109) Dette har antagelig sammenhæng med Nyboders særlige status som
orlogsby, hvor familiens position helt var afhængig af faderens rang. Lejlighedens størrelse og
placering var - og er - jo bestemt heraf.
Faderens rolle i familien har også betydning ved
vurderingen
af
den
plads,
han
har
i
erindringsmaterialet. Han var sjældent hjemme, - og
når han kom hjem var hans nærværelse et brud på
den almindelige rutine. I håndværkerfamilierne,
hvor han jo ofte havde ekstra-arbejde på teatret,
fik børnene hovedsageligt kontakt med ham om søndagen, et tidspunkt der lå uden for hverdagen. I
mange familier synes faderen i højere grad at have
været hyggelig "legeonkel" i den knappe tid, han
tilbragte i familien, mens rollen som den bestemte
opdrager blev overladt til moderen, en ansvars fordel ing, som ikke er hel t ukendt i andre søfartsmiljøer. (Bjerklund og Papp, 1973, s . 48-49)

" p å kocvetten ec Focholdet saaledes ocganlsecet ,
at Klasse A's Kadettec ec Kvactecchefen ; .. . B'ecne
bl,vec altsaa
A'ecnes Næstkommandecende,
deces
"Konec" heddec det," (Steensen,1951,s.288).

Det er fristende at sammenligne familiemønstret
med tjenesten.
Om bord på skibet er skibschefen skibssamfundets
øverste myndighed i verdslig som i gejstlig henseende. Denne hans ophøjede position forstærkes
af, at hans domæne - kahyt og messe - er afgrænset
ikke bare fra mandskabet, men også fra de øvrige
officerer.
Han indgriber s jældent i den daglige arbe jdsgang, men griber ind i tilfælde af krise. Autoriteten grunder sig til en vis udstrækning netop på
denne hans isolerede position, idet hans myndighed
ikke belastes af konstant at skulle afgøre triviaH teter 11 O)
Den næstkommanderende er derimod den reelle arbejdsleder. Ham påhviler ansvaret, at skibschefens
ordre udføres. Han fører "bog" over mandskabet,
han residerer i messen, og han er i det hele taget
med overalt i arbejdsgangen på skibet - i allerhøjeste grad nærværende .
I familiestrukturen indtager moderen samme position som den næstkommanderende. Hun sørger for, at

Flådens hierarkiske opbygning, de mandsdominerede
arbejdspladser og de patrilineære slægter kunne
føre til den antagelse, at privatsfæren - familie livet
var præget af en stærkt patriarkalsk
struktur . Nyboder betragtes imidlertid snarere som
kvindernes domæne, hvor Holmen og orlogsskibene er
mændenes. Mand og hustru er komplementære dele af
den samme helhed: familien, ligesom Nyboder og
Holmen tilsammen udgør helheden:Flåden. 111 ).
Læsere af Gudrun Eriksens børnebøger om "Ungerne i
Bjørnegade" vil måske føle sig usikre på denne
tolkning, for kanonår Læstings uddel ing af "lørdagsbank" ligger langt fra det opdragelsesmønster
og den faderrolle, som her er skitseret. Ændringer
i samfundets normsystem generel t har en de l af
skylden for denne uoverensstemmelse. I flere erindringer anføres det f. eks. at bedsteforældre og
oldeforældre antagelig opdrog børnene anderledes
håndfast med slag af tampen. Dette vidste erin dringsskriveren fra familiehistorier om forældre nes egen opdragelse, historier der ofte blev fortalt for at forklare børnene, hvor godt de havde
det nu.
I erindringsmaterialet fortælles der imidlertid om
far, der ikke levede op til rollen som den arbejdsomme og venlige familiefader. Den pågældende
person - vi kan kalde ham Nielsen - blev født i
Nyboder omkr. 1860. Han blev gift i 1880erne med
datteren af en brændevinsbrænder. Hun medbragte i
ægteskabet en medgift på 20 .000 kr. Med Nielsens
indtægter fra arbejdet på Orlogsværftet, hvor han
var tømrer, havde familien haft mulighed for at
leve standsmæssigt i Nyboder og sikre deres børn
en god uddannelse. Nielsens dyre fritidsinteresser
kom imidlertid til at stille sig i vejen. I stedet
for at have ekstra-arbejde på et teater eller
dyrke husfliden i hjemmet var det Nielsens store
fornøjelse at leje en char-a-banc, iklæde sig
dyrt, skræddersyet tøj og pulsende på cigarer køre
ture ned omkring Toldboden og Langelinie. Turene
blev med forkærlighed henlagt til det tidspunkt,
hvor hans kolleger vendte hjem fra arbejdet. Ind~n
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tægterne kunne imidlertid ikke bære denne livsstil, som da også slugte hovedparten af hustruens
store medgift . For de sidste rester heraf købte
Nielsen en tobakskiosk til hustruen, hvor hun arbejdede det meste af dagen. De tre sønner, ægteparret fik, blev som 7-8-årige sat til at arbejde
som bybude. De havde både en formiddagsplads og en
eftermiddagsplads. Lønnen herfra afleveredes til
faderen, og forsøgte sønnerne at gemme pengene, så
moderen kunne få dem, blev de straffet. Penge til
børnenes skolegang i Sølvgade betalingsskole måtte
moderen tigge sig til hos sine forældre eller mere
velhavende søskende.
Historien om Nielsen blev fortalt af den ene af
hans sønner. Sønnen var på dette tidspunkt omkring
80 år, men hadet til faderen specielt over hans
handlemåde mod moderen var endnu meget stærkt.
Under samtalens forløb blev faderens portræt således kastet hen ad gulvet.
Når sønnens vrede mod faderen endnu var så stærk
og levende kan det tyde på, at faderens handlemåde
var helt usædvanlig i Nyboder. Ud over at være tyran brød faderen også mod normen om den flittige,
arbejdsomme Nybo'rmand. Familiens status i dette
samfund var konstant truet af hans kostbare interesser, og han tillod heller ikke hustruen at
indtage den myndige rolle, der var en selvfølge
for en Nybo'rkone. Disse afvigelser fra normen kan
siges at indirekte bekræfte den ovenstående tolkning af familiemønstret.
Nyboder blev opført for at sikre kongemagten en
fast arbejdskraft, sikre den mod rømninger og sikre en konstant tilførsel af ny arbejdskraft gennem
de sønner, som ville vokse op. Derfor bliver hele
familien, og ikke kun de tjenestegørende mænd inddraget i Nyboders og Søværnets sociale system. Det
er kvinderne som skal sikre, at dette mål kan
opfyldes dels
ved at føde sønner dels ved at
sørge for,
at disse sønner kan overleve til de
når voksen alder. At kvindernes omsorg om børnene
er af afgørende betydning fremgår ved en sammenligning af vilkårene for de børn, som voksede op
hos enker henholdsvis enkemænd i
Nyboder.
I
Nyboders første århundreder var det,
som vi har
set tidligere,
almindeligt at en enke eller
enkemand giftede sig på nyt. I forrige århundrede
begynder imidlertid et nyt syn på ægteskabet at
vinde indpas, hvorved det i stigende udstrækning
bliver
almindeligt at forblive i enkestanden.
Herved kan der opstå problemer omkring omsorgen
for børnene. Af erindringsmaterialet fremgår det,
hvorledes enkemændene i stor udstrækning må afl eve re børnene til et børnehjem, eller anbringe
dem i pleje hos slægtninge. Dette skete f.eks. for
Poulas mor
og i Charles Sørensens familie. I ~t
tilfælde hører vi om en enlig far, som tager bar-

net til sig, nemlig Eduard Nikolaj Jensens far.
Her er barnet imidlertid også ved at gå til grunde og overlever kun takket være naboers indgriben .
Enkerne derimod fortsætter som familier, trods
ringere vilkår. De må, som vi har set, påtage sig
arbejde uden for hjemmet og i en vis udstrækning
må også børnene arbejde. Men de forbI iver familier, og herved sikres børnenes opvækst.

Præcision, pligtopfyldenhed, sparsommelighed.

Opdragelsesmønstret i de familier vi har fulgt,
kan synes forskelligt, men der er fælles træk såvel i socialiserings- som hele familiemøstret,
træk som bekræftes af det øvrige erindringsmateriale. Børnene pålægges ikke arbejde for at hjælpe
familien ud af øjeblikkelige økonomiske vanskeligheder. De sikres alle en god skolegang og en evt.
senere uddannelse. Deres pligt er ikke primært at
hjælpe til her og nu, men at erhverve egenskaber
som præcision og pligtopfyldenhed, egenskaber de
vil få brug for som voksne. Forældrene bruger ikke
børnene som arbejdskraft, men investerer i deres
fremtid, enten den ligger inden for eller uden for
flåden. Denne langsigtede målsætning muliggjordes
af rimelige økonomiske vilkår og af et familiemønster, hvor moderen gennem sparsommelighed og
egenproduktion af mange varer (syning, strikketøj,
bagning, syltning) kunne holde udgifterne nede på
et minimum.
Kravet
om
præcision
synes
at
gennemsyre
opdragelsen. I utallige tilfælde fortælles der om
forældrenes skarpe reaktioner på forsinkelser. Det
var
utilgiveligt
at
komme
for
sent
til
middagsmaden og at komme for sent hjem om aftenen.
Præcisionskravet genfindes i tjenesten og er her
lige ubønhørligt for officerer som mandskab.
Tidligere førtes f .eks. lister over kadetternes
præcision. Var man ~n eneste gang kommet for sent,
blev man strøget af de præcise kadetters liste
uanset forsinkelsens længde . Det var en forseelse,
som aldrig kunne gøres god igen. (Steensen, 1951).
Forældrene lagde også selv vægt på at være præcise. "Holmetid", hvor fædrene vendte hjem på klokkeslet, den ene bag den anden, er et eksempel herpå .
At være pligtopfyldende var et lige så selvfølgeligt krav i opdragelsen. Erindringerne fortæller
om den vægt, der blev lagt på, at børnene kunne
lektierne, d.v.s. at de gjorde deres pligt i skolen. Tilsvarende er det netop ordet pligtopfyldende som dukker op i børnenes beskrivelse af deres
forældre. Tjenestens krav var pligten, som måtte
opfyldes; - en pligt, der aldrig blev sat spørgsmålstegn ved.
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respektabelt

h jem .

Hos

p o l~ t l betJe nt

Za c h r a u

At gøre sin pligt va r også at adlyde . Dette
krav, s om jo var absolut i tjenesten, omtales ikke
ofte i erindringsmaterialet. Det var i den grad en
selvfølge, at børn ikke opponerede sig mod f orældrenes autoritet. Opposition mod og kritik af for ældrenes handlemåde forekommer kun i ekstreme tilfælde, som i beretningen om s nedker Nielsens ekstravagante liv . Den manglende kritik af forældrene kan have mange årsager: " s olskinseffekten",
der får ~n til kun at erindre de positive ting i
barndommen, en modvilje mod at stille forældrene i
dårligt lys, samt endelig det forhold, at for ældrenes autoritet var så selvfølgelig , at den
sjældent blev kilde til konflikt. I de få til fælde, hvor korporlig afstraffelse blev omtalt,
gjaldt det tilfælde, hvor de pågældende havde til sidesat forældrenes a u t o r i t e t. I et af tilfældene

El sdycS9 ade i

be g . at 1900 -Arene.

var det en ung p ige, som kom for s e n t h j e m efter
en tu r i b yen med s in forlovede. Hun var på det
tidspunkt 20 år og skulle snart giftes. Da h un i kke v a r skamfuld ove r forsinkelsen , men antyd ede,
at hun vel nu var stor nok t il at passe på s ig
selv og ikke behøvede at overholde det klokkeslet,
hvor hun var blevet bedt om at være hjemme, faldt
lus singen prompte. Adlød hun ikke, fik hun at v ide, kunne hun flytte omgående. Et andet eksempel
på a u t o r i te t s k r a ve t møder v i i
Ulla Gerhardts
erindringer, hvor b edstefaderen beordrede alle
børn på besøg hver søndag formiddag, og hvor alle
eft erkom denne ord re.
Historier om forældrenes egen opvækst i Nyboder
tjente ofte som manende eksmepler i opdragelsen.
Her var det netop den absolutte forældreautoritet
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og de sparsomme kår, som blev betonet. I en snedkerfamilie hørte de tre døtre således ofte deres
far fortælle om sin egen bar ndom i slutningen af
forrige århundrede. I hans hjem, hvor de var 8
børn, stod børnene altid op ved bordet under måltiderne, mens forældrenes sad ned og spiste . Børnene måtte se på, og fik først deres andel af maden, når forældrene havde afsluttet deres måltid.
Historierne fremhævede ofte de trange kår og den
nødvendige sparsommelighed. Der måtte spares på
maden, så
det var kun faderen der
fik kød til
middagsmad, mens børnene fik sovs og kartofler.
Børneflokken var større dengang og fremtvang løsninger som et ophejst spisebord, hvori to af børnene sov, sengesteder i vindueskarme og kommodeskuffer O.S.v. Det indprentedes, hvor vigtigt det
var at kunne "svare enhver sit", og at goder kun
kunne opnås ved sparsommelighed. Ti n g skulle købes
kontant, det var utænkeligt med- afbetalingsordninger, fortælles det i en erindring.
De mange lærerige historier fra forældrenes egen
spartanske barndom i Nyboder indprentede bestemte
dyder i børnene, samtidig som de i sammenligning
med forældrenes situation følte deres egen opdragelse som forholdsvis fri. Kravene om pligtopf yldenhed, præcision og sparsommelighed føl tes ikke
som pligter, men som selvfølgelige karakteregenskaber, netop fordi de også var selvfølgelige i
den voksne verden.
Når opdragelsen ikke føltes som streng, spillede
det nok en rolle, at der synes at have været tid
til leg. De krav forældrene stillede, indskrænkede
ikke legemulighederne i nogen større udstrækning,
netop fordi børnene ikke også blev pålagt opgaver
som at deltage i husholdningsarbejdet eller have
plads som bybud.
Men som den øvrige del af tilværelsen prægedes
også legen af de voksnes verden . Her bearbejdedes
tanker og forestillinger om den militære verden,
som var fædrenes hverdag, - en verden mange af
drengene selv forventede en dag at blive delagtige
i. I erindringerne fortælles om lege præget af såvel det militære som maritime islæt i de voksnes
verden : drengene organiserer sig i hære og leger
med modelskibe. Og kommer der en vinter meget sne,
bygger Nyboders børn ikke borge, men snefregatter.
Også uden for Nyboder kan drenge engagere sig i
lege med militært præg, men i Nyboder var detaljerne vigtige. Det gjaldt om at kende til fagudtrykkene vedørende skibsapteringen , kende til de
enkelte fartøjstyper og kunne efterligne kommandosproget. De faste destinationer for orlogstogterne
var det også nødvendigt af have kendskab til.
Disse forhold gjaldt især for drengenes vedkommende. Selvom enkelte piger kunne deltage i
krigslege var det mest almindeligt, at drenge og
piger legede hver for sig. Legede de to køn sammen

var det især inden for hjemmets fire vægge; ude på
gaden var man adskilt i to verdener. Pigernes lege
var udpræget kønsbestemte:
leg med dukker og
dukkehus eller med påklædningsdukker f.eks.
I
langt højere grad end for drengenes vedkommende
foregik deres lege i gården eller umiddelbart foran hjemmet på gaden. Her spi llede den tjenestemæssige status en større rolle end i drengenes
tilfælde. Hvor erindringerne viser, at officerssønner i stor udstrækning legede med børn fra
underofficers- og håndværkerfamilier, havde officersdøtrene og døtre i familier med tilsvarende
status primært deres legekammerater fra socialt
set
ligestillede
familier
i
eller uden
for
Nyboder.
Selvom pigernes lege ikke i samme udstrækning
afspejlede orlogsflådens eller -værftets virkelighed var de dog som drengene fortrolige med navnene
på orlogsskibene og kendte til destinationer som
Island og Dansk Vestindien. At legenes indhold var
specifikke for drengene henholdsvis pigerne var i
øvrigt i sig selv en reflektion af de voksnes verden.

Borgerl ig eller

" r e s p e k t a b e l"

Det kan være fristende at karakterisere livsformen
i Nyboder som præget helt af borgerlige normer:
man stræber efter at give børnene en god uddannelse, værdsætter det borgerlige dannelsesideal ved
f.eks . at lade børnene spi11e klaver, og hylder egenskaber med en central placering i den protestantiske etik: flid, nøjsomhed, pligtopfyldenhed
og præcision.
Det er imidlertid spørgsmålet om denne livsform
udelUkkende skal forklares med en stræben efter at
nærme sig et borgerligt livsmønster. I sine studier af livet i Sjællandsgade i Arhus i begyndelsen af 1900-årene har litteraturhistorikeren Svend
Aage Andersen peget på, at en tilsyneladende borgerlig livsstil blandt arbejderne her ikke kan
tolkes som eksempel på arbejderklassens borgerliggørelse. Den er i stedet en strategi for at
gøre s ig selv og hele arbejderklassen respektabel
og dermed jævnbyrdig i egne såvel som i borgerskabets øjne . Denne jævnbyrdighed førte ikke til en
distanceren sig fra arbejderklassens kamp . Deltagelse i l. maj-demonstrationer var f.eks. en selvfølge,
ligesom solidaritet under en strejke.
(Andersen 1985)
I Nyboders tilfælde må den "respektable" livsform sammenholdes med tjenestens organisering af
de sociale relationer. Kommandostrukturen var - og
er tildels endnu - præget af en præcis ansvarsfordeling, der tildeler hovedparten af arbejdsstyrken
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en klart underordnet status med manglende mulighed
for at kunne handle selvstændigt. Denne under ordnede status blev tydeliggjort i Nyboder gennem
boligens størrelse og placering.
Ved at føre et "respektabelt", værdigt liv, kunne de underordnede imidlertid betragte sig selv
som i moralsk forstand jævnbyrdig med de overordnede: man kunne svare enhver sit, passe sit arbej de og give børnene en god opdragelse. Man var lige
så "god" som officererne.
Ja - med tanke på, at man nedstammede fra "den
faste stok" - så var man måske bedre.

Nyboder og Holmen -

dele af en helhed.

"Nyboder er som paa et Skib, hver af os har Slt at
passe, men vi hører a lligevel sammen H

(Gross, 1933)
At sammenligne Nyboder med skibet er en lignelse,
som er faldet mange Nyboderskribenter i pennen.
Som på et skib er man i Nyboder underkastet fælles
vilkår, omend rammerne om disse vilkår varierer
med rang og anciennitet.
Disse fælles vilkår skyldes ikke blot, at man
bor i den samme bydel. Det er vilkår, som er vokset frem gennem en lang historisk proces, hvis
vigtigste ingredienser er den tætte sammenkobling
af hjemmeliv og arbejdsliv indordnet i ~t fælles
socialt system. Dette skabte grobund for fremvæksten af en anden social struktur end det offi cielle hierarki: på kryds og tværs blev Nyboder
gennemvævet af de horisontale relationer, som det
formelle hierarki savnede: slægtskab og naboskab.
"Når man tramper Nyboder på halen, gør den i den
anden ende"
fortæller en beboer.
Forfatteren
Vilhelm Gross har flere
steder i
sit forfatterskab været inde på samme tankegang:
"Det siges, at i Afrika kan en nyhed af betydning
sendes fra nord t i l syd i løbet af et dØgn, bare
ved hjælp af trommerne. I Nyb oder tager det ikke
en halv tlme ... Man kan s e Lv t e l qe l s q i tui v e n d e , at
Nyboder s k k e er så stort som Afrika, hvad der jo
er rigtigt, men Afrlka har trommerne, det har Nyboder ikke, så når det kommer t i l stykket er for skellen meget ringe." (Gross, 1956).

Slægt- og naborelationer sammenbandt Nyboders beboere på tværs af tjenestens korpsinddeling, - officerskorpset dog undtaget. 112) De mange slægtskabsbånd skabte en alternativ struktur til den
officielle, men forstærkede samtidig hierarkiets
målsætning: følelsen af at tilhøre samme fællesskab, være en del af helheden.
Nyboder kompletterer herved orlogsflåden, idet

den helhed, man er indordnet i, ikke kun omfatter
sociale, men tillige køns- og generationsbestemte
mOdsætninger, - ikke kun overordnede og underordnede, officerskorps og "underklasser", men til lige mænd og kvinder, fædre og sønner, mødre og døtre.
Ved at omfatte hjemmets sfære bliver tjenesten
endnu mere total, og følelsen af at udfylde en
vigtig rolle i he Iheden forstærkes. Ved at bo i
Nyboder og have sit arbejde i marinen kan man ikke opfatte arbejdet som en afsluttet handling, der
betales af en arbejdsgiver efter en på forhånd opgjort kontrakt . Tjenesten bliver en konstant tilstand uden skarpe grænser mellem arbejde og fritid, hjem og arbejdsplads, præget af en konstant
forventning om en loyal holdning til arbejdet og
arbejdsgiveren.
Da arbejdsgiveren er staten må staten personificeres for at gøre loyalitetsfølelsen meningsfuld. Her spiller monarkiet en vigtig rolle. Kon gen er "skibschefen" for "skuden" - for Søværnet,
og loyalitet i tjenesten retter sig i sidste instans mod den regerende monark. At modtage det
kongeligt indstiftede hæderstegn efter 25 års tro
tjeneste er en vigtig bekræftelse på loyalitetens
berettigelse.
Gælder ovenstående tolkning nu også Nyboder og
flåden af idag? Det er nu næsten udelukkende folk
"udefra", som søger ind i flåden, og som i en mere
e Iler mindre begrænset per iode af deres l i v får
bolig i Nyboder. Beherskes de af den samme struktur og dermed af den samme mentalitet som netop
beskrevet?
Søværnsordningerne af 1922 og 1932 greb ind i
flådens organisation ved at afskaffe begrebet fast
tjeneste og omstrukturere underofficerskorpset.
Ordningerne var som anført en tilpasning til ny
teknologi, men de indebar tillige væsentlige ændringer i forholdet mellem arbejder og arbejds giver, mellem personel og statsmagt.
Loyaliteten mod statsmagt og konge havde haft en
del af sin begrundelse i netop det faste tjenesteforhold. Trygheden i ansættelsen forsvandt for
store personelgrupper, da begrebet "fast tjeneste"
ophævedes. Frygten for at disse ændrede ansættelsesforhold betød et brud på trygheden blev til
virkelighed for mange af de tjenestegørende, da
1932-ordningen reducerede flådens styrke fra et
forsvarsværn til et neutralitetsværn med mange afskedigelser til følge. 113 )
Som det tidligere er fremgået, var det netop i
mellemkrigstiden, Nyboders befolkningsstruktur ændrede sig, Folk "udefra" erstattede sønnerne af
"den faste stok", som i stedet, trods udbredt arbejdsløshed valgte en tilværelse uden for Søværnet.
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Et Ny bod erh jem

~

dag .

Trygheden havde været en selvfølge for Nyboders
beboere , en tryghed, der måtte betales med ufrihed
i mange situationer. Nye personelordninger og kontraktmæssige ansættelsesformer har skabt langt
større frihed, givet flere valgmuligheder for et
individuelt karriereforløb og præget Søværnets organisation med demokratiske ledelsesformer. Men
samtidigt må holdningen til tjenesten nødvendigvis
ændre sig. Aremåls-kontrakter skaber ikke et livslangt loyalitetsforhold mellem stat og ansat.
"Tjenesten" er ved at blive et arbejde som ethvert
andet, der kan afsluttes , bringes til ophør.
Den samme ændring præger Nyboder . Bydelen er ikke
længere den selvfølgelige ramme om hele tilværelsen, - ens egen, børnenes og bedsteforældrenes,
men en bydel med centralt bel iggende, lidt primi-

tive, men dog forholdsvis bill ige boliger, man kan
bo i et par år, mens man sparer op ti l parce 1huset .
Søværnets sprængn ing af helhedsstrukturen, hvor
væsentlige afdelinger efter 2. verdenskrig er
flyttet væk fra København, har yderligere bidraget t il denne udvikling. 114) Søværnets ansatte kan
sålede s ikke længere regne med at kunne bo i Nyboder altid; omflytninger mell em Korsør, Arhus, København og Frederikshavn bl iver aktuelt for mange.
Er Nybo'rkulturen da helt fo rsvundet? Både ja og
nej. Bekendtskabet med mange af Ny bo d e r s nuværende
beboe re har bestyrket mig i den fornemmelse, som
også kommer til udtryk i romanen "De n gule by " af
Vilh elm Gross . Da det helt gru ndlæggende forhold Nyboder som flådens by - stad ig eksisterer, "ind-
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fanger" bydelen også tilflyttere i sin særlige
Holmens-prægede kultur, - en kultur man må acceptere, hvis man vil trives her. Nogle flytter herfra og giver udtryk for, at de vil have "fri", når
de kommer hjem. Det bliver "for meget" at have
kollegerne som naboer. Andre bliver . "vaskeægte"
Nybo'rfolk, gribes af interesse for miljøet og
kul turen. En af "tilf lytterne" har f. eks. identificeret sig så meget med miljøet, at hun nu er
blevet bydelens halvofficielle repræsentant som bestyrer af "Mindestuerne", museet midt i bydelen.
Sit eget hjem har hun åbnet for gæster fra ind- og
udland
som ytrede ønske om at se et "ægte
Nybo' rhjem".

Signalement at en etatskultur.

på mange måder blev der sørget for Nyboders folk,
som påpeget i læserbrevet fra en kommandørkaptajn
i
Berlingske Tidende, der var bolig,
betalt
skolegang, hospital, asyl, pension og løn. Det var
ikke
kun
det
tjenestegørende
mandskab
og
håndværkerstaben, men tillige disses familier, som
omfattedes af ansættelsesforholdet.
Nyboder havde træk tilfælles med de førindustrielle produktionsanlæg, som på kongemagtens
initiativ anlagdes i 1600- og 1700-årene i den
hensigt at gøre landet selvforsynende med bl. a.
våben og klæde til hærens uniformer: Hellebæk gevæ~fabrik, værkerne langs Mølleåen og Kobberrnøllen
ved Flensborg er eksempler herpå. I disse fabrikssamfund blev familierne på tilsvarende måde inddraget i produktionen. Boligen var , f.eks. en vigtig del af lønnen.
Det faste mandskab i Nyboder var arbejdere i
samme forstand som de ansatte ved de førindustrielle produktionsanlæg. Men hvor disse var en arbejdskraft, der direkte engageredes i en produktion af varer med afsætning for øje - var hine
- Nybo'rfolket - ikke primært involveret i en produktionsproces. Nogle var som værftsarbejdere engagerede i at bygge skibe, men dette var ikke produkter beregnet på sa 19 på et åbent marked. Arbejdsgiveren - kongen - købte ikke deres arbejdskraft for at kunne frembringe et produkt, der
skulle sælges, og prisen på arbejdskraften havde
derfor ikke direkte sammenhæng med prisen på en
vare. Denne arbejdskraft skulle anvendes til et
andet formål: beskyttelsen af domæner, af handelsveje,
af
interesseområder
(fiskeriinspektionen f.eks.). Derfor kom mandskabets ansættelsesforhold til at udformes under andre vilkår.
Loyaliteten og kontinuiteten blev af afgørende betydning - ikke alene skulle arbejdskraften sikres,
men dens holdning til det udførte arbejde skulle
beherskes af loya li tet mod arbejdsgiveren - det

var nødvendigt at arbejdet omfattedes som tjene ste.
Med opførelsen af Nyboder og Nyboders mange institutioner kunne disse bestræbelser ikke andet
end lykkes.
Den foreliggende undersøgelse har fokuseret på de
elementer, som synes at have haft afgørende indflydelse på livsmønstret i Nyboder: totaliteten,
som indebærer en omslutning af hele familien i
systemets rammer, korpsinddelingen, som fremmer
loyalitetsfølelsen, kontinuiteten, som en historisk proces, der giver mulighed for, at de samme
familier danner kernen i "den faste stok", en proces som medvirker til en særlig "orlogs"-bevidsthed, og den hierarkiske organisering af ar bejdet, som også i de mindre enheder omslutter de
indbyrdes modsætninger.
Totaliteten og hierarkiet genfindes som påpeget
også i ældre fabrikssamfund, hvor den kan tage sig
samme fysiske udtryk ved klart at signalere
standsforskelle i bygningernes udseende; men disse
samfund forsvandt med den tiltagende industrialisering og frie markedsdannelse. Nyboder - og
orlogsflåden - består derimod endnu - ikke som et
"l"evn" fra tidligere tider, men består netop fordi
arbejdsopgaverne her ikke var - eller er - bestemt
af en produktion af varer. Nyboder består - omend
i modificeret form - fordi der findes en statsmagt
med behov for at sikre og kontrollere sine domæner, sine interesseområder . Nyboder er med andre
ord tæt knyttet til centralmagtens opbygning. Dele
af Nyboders sociale system kan da også genfindes i
andre kontrolorganer knyttet til statsmagten.
Den hierarkiske opbygning, inddelingen i mindre
- fra hinanden afgrænsede - enheder, hvortil adgangen bestemmes af uddannelsen; avancementsmulighedernes afhængigehed af anciennitet såvel som uddannelse, og selve begrebet "tjeneste" i stedet
for arbejde - alt dette er fænomener som genfindes
end i dag inden for samtlige "etater". Mest udpræget er dette naturligtvis i landetaten, d.v.s.
hæren, men også hele civiletaten: politietaten,
toldetaten, postetaten, statsskovvæsenet, DSB og
andre dele af centraladministrationen er opbygget
efter de sa~de principper. Her tilkendegiver uniform og/ell er tildelt "domæne" (kontoret) tydeligt
individets rang og anciennitet. I disse etater udfører de ansatte heller ikke et "arbejde" men
"yder t jeneste".
Livsmønstret er for mange af etaternes ansatte
præget af samme kulturelle fænomener som i Nyboder: inden for såvel told - som postetat, statsbaner og statsskovvæsen findes der "slægter", som
i Nyboder, hvor man igennem f lere generationer
langsomt avancerer op gennem hierarkiet: fra banearbejder i en generation til lokomotivfører og
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stationsforstander i de følgende, fra skovarbejder
til skovløber, fra postbud til postmester. Tjenesteboligen (skovløberhuset, banearbejder-boligen)
er et andet kulturelt træk fælles med Nyboder, for
ikke at tale om pensionen: lønnen for udvist loyalitet gennem et helt liv, - en' loyalitet der tit
måtte forliges med en accept af ret lave lønninger. Og får man i civiletaten ikke Hæderstegnet, så får man dog 500 skattefrie kroner efter
25 års ansættelse i statens tjeneste.
Lønarbejde kan karakteriseres som en relation mellem arbejder og arbejdsgiver, hvor arbejderen sælger sin arbejdskraft i en afgrænset tidsperiode
til
arbejdsgiveren.
Hvor
ansættelsesforholdet
imidlertid ikke er begræsnet til denne relation,
men tillige omfatter en række ydelser ud over lønnen, ændres relationen mellem arbejder og arbejdsgiver som i tilfældet Nyboder og etaterne i
det hele taget. Der bliver ikke længere tale om at
sælge sin arbejdskraft i et bestemt tidsrum, hvorefter man er fri. Med goder som bolig, skolegang
og karrieremuligheder følger en forventning om et
engagement . i arbejdet ud over den egentlige arbejdstid. Herved bliver arbejdet et mål i sig

selv,
og
ikke
som
i
den
udprægede
lønarbejdersituation - et middel til at realisere sig
selv uden for arbejdet, - i den frie tid. Hvor familien som i Nyboder inddrages i ansættelsesforholdet,
forstærkes
denne tendens til ident ifikation med arbejdet som et mål i sig selv. 115)
Hvis indholdet i denne ansættelsesform ændres
f .eks. med afskaffelse eller udhuling af tjenestemandsbegrebet, vil relationen mellem arbejdsgiver og ansat, mellem stat og funktionær ændre
sig. Arbejdet vil for de underordnede i "etaterne"
i stedet opfattes som almindeligt lønarbejde, som
et middel, og ikke et mål d.v.s. en "tjeneste".
Kun for de grupper, der har reelle karrieremuligheder, vi l arbejdet stadig opfattes som et
mål, men denne opfattelse vil grunde sig på andre
forudsætninger. 116)
Loyalitetsrelationen mellem staten og statens
funktionærer vil smuldre, men til gengæld til der
være rum for en styrkelse af horisontale grupperinger som fagforeningerne.
Historien om Nyboder er derfor ikke alene historien om en bydel og dens b eboere. Den kan tillige bruges som indfaldsvinkel til forståelsen af
mere generelle træk i samfundets opbygning.
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NOTER
l
Se
litteraturhistorikeren
G.Christensens
i nd l e d n i ng til Holbergsamfundets udgave af "Peder
Paars" fra 1949.
2 F.eks. Lind 1882 , s.137 og Andersen, 1981, s .2324.
3 Oplyst af K.Neiendam, Teatermuseet.
4
F.eks.
"Prospero",
1902;
Bartz,
1904;
I.P.Ørsted, 1912; Fra fordums Tid, 1915; Nyboder,
1919; Holm, 1927; "Victor", 1892; Kjøbenhavnske
Billeder, 1897; Nyboder, 1891.
5 Erslev, 1887 II, s.229-43 og 268-76; Chr. IV
Breve, bd . II, s.3l9
6 Kult .hist.leks. "leidang"
7 Kul t. hist .leks. "Skeppsgard" ; Steen Steensen,
1974, s.206 f.; Zachariæ, 1924, s.l-f.
8 Udarbejdelsen af dette afsnit bygger hovedsageligt på oplysninger indhentet hos museumsinspektør Ole Ventegodt, Orlogsmuseet.
9 Lind , 1882, s.1-3; Lind, 1905-08, s.183-84;
Barfod, 1983, s.141-52.
10 Anderson, 1974; Bernild & Jensen , 1978
Il Barfod, 1983, s.11-14; Lebech, 1962, s.26
12 Barfod, 1983, s.37 og 47; Lind, 1923-34, s.359361
13 Lebech 1962, s.5l-74, M. Reimer, 1982, s.12-l3.
14 Lind 1882, s. 42.
15 Schultz 1932, s.164-69.
16 Jfr. Marinebladet, 1930, nr. 10, s.9 og Alstrup
& Christensen, s.99.
17 Oplysning fra Fredninsstyrelsen, 10. kontor.
18 Se f.eks. skildringen af Nyboderhjemmet hos
Henrik Hertz: Johannes Joensen .
19 En grundig gennemgang af disse ændringer findes
hos Barfod, 1983, s .66-77 .
20 Lous 1929, samt Lind , 1882, s.42-44.
21 Strømstad, 1966 s.17-60; 85 -118; 219-226 og
243-260.
22 Lind, 1882, s.42-45; E.N.Jensen 1956, omtaler
hvor ledes han som ung boede i et sådant skur i
gårdhaven til sin storebrors lejlighed i Nyboder.
23 Bob~, s. 181. Ifølge stamtavle for slægten
Worm-Gjerløv li privateje) var Lorentz Peter Worm,
d.
29/7
1853
det
første
koleradødsfald
i
epidemien.
24 Oplysning fra den tidligere inspektør ved
Kommandantskabet, orlogskaptajn Hugo Dijohn.
25 Oplysning fra Nyboders Kommandantskab, 1982.
26 Gennemgangen af reglerne for boligtildeling baserer sig på oplysninger fra Love og bestemmelser
for Søværnet, 1896, 8. febr.; Forsvarsmin • Kundgørelse for Søværnet B.7; Instruks f . Kommandanten i
Nyboder af 12/11 1913 og 4/1 1919; Bestemmelser
for Fordelingen af Boliger i Nyboder, 2/2 1924;
Instruks for Kommandanten i Nyboder, 16/9 1953.
Kundgørelse B28-l953.
27 Forsvarsmin.
Kundgørelse,
B28-l953 af 16.
septb.
28 Oplysning fra Nyboders Kommandantskab
29 Barfod, 1983, Lind, 1882, s . 139 samt Lind,
1923-24, s. 370.
30 Nyboder Beboerforening, arbejdsprogram, love og
informationsblade til beboerne .
31 en grundig gennemgang af befolkningen i 1600årene findes i Barfod, 1983.
15 Holmens by - Nyboder og dens beboere

32 Den følgende analyse af flådens opbygning som
bestemt af krigsstrategiske hensyn er inspireret
af etnologen T .Højrups analyse heraf i en diskussion.
33 Se f.eks H. Barfods kommentar til Rechnitzers
springavancement i "Vor flåde i fortid og nutid",
Kbh. 1942.
34 Søofficerskorpset er ikke medtaget i denne oversigt, men søofficerernes særlige status i kommandostrukturen omtales senere.
Det mandskab, søfolk hovedsageligt, som årligt
blev udskrevet gennem søenrolleringen, er heller
ikke medtaget her. De udgjorde forudsætningen for
at skibene kunne bemandes, men befandt sig som
midlertidigt tjenestegørende i "bunden" af systemet. Da de som midlertidigt udskrevne ikke havde boligret i Nyboder , er de ikke medtaget i denne
oversigt .
Søenrolleringen er behandlet af Hans Jeppesen:
Søenrolleringen 1770-1802, upublic . speciale ved
Historisk Institut, K.U.
35 Officielt sprogbrug i marinen frem til 1922.
36 Sammenstillingen af kontrol over domæne med
placer ing i kommandostrukturen er inspireret af
Weibust,1969.Begreberne "foran for masten" og "agten for masten" henfører sig netop til den fysiske
marker ing af rangforskel le om bord .
37 Jfr. Weibust, 1969 og Henningsen 1980.
38 Analysen af de karakteristiske egenskaber ved
hierarkiets indbyrdes relationer er primært inspireret af den japanske antropolog Chie Nakanes analyse af det japanske samfund som et hierarki, hvor
ind i v iderne indordnes efter rang og ancienni tet.
Rangen defineres af uddannelsen. De e nkelte grupper i Japan - i dag er det primært de store virksomheder- fungerer efter samme principper og er
indbyrdes indordnet i et rangsystem. Den sammenholdende faktor er loyaliteten over for den gruppe, man tilhører: virksomheden, universitetet, en
religiøs sekt o.s.v. en loyalitet, der underbygger
anciennitets-princippet, idet et langvarigt tilhørsforhold til en gruppe er beviset for langvarig
loyalitet. I Japan omfatter tilhørsforholdet til
en virksomhed ikke kun den ansatte, men tillige
hans familie; virksomheden stiller ofte bolig til
rådighed og giver mulighed for fritidsbeskæftigelse inden for firmaets rammer i form af firmasommerhuse, firma-rejser m.m .
1970 s.
239-45.
Dumont definerer
39 Dumont,
hierarkiet som det sociale system, der omfatter
hinandens indbyrdes modsætninger.
40 Begrebet "total institution" anvendes her i den
betydning som sociologen E. Goffmann har givet
begrebet: En total ramme om tilværelsen, som
regulerer
hele
dagligdagen
inden
for
institutionens rammer.
41 Sørensen, 1958, s.158-59.
42 D-individ. D-klassen var den yngste klasse på
skolen.
43 I sin afhandling "Deep Sea Sailors", påpeger
Knut Weibust, hvorledes sømænd selv understregede
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nr.4,
forordninger
fra
1858
og
1859
under
stikordene:giftermål.
friseddel
og
ægteskab .
Forsvarets arkiver, RA.
56 Lind, 1882,5.99-104 og Lind, 1923 -24,5.374-379
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58 Lind, 1923-24, 5.363: Barfod, 1983, s.61 -63 .
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arbejdsdagens ophør.Omtalt hos Lind, 1882, s. 107.
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61 Det følgende afsnit om arbejdsdagens længde
bygger primært på H.D.Lind, 1882, 5.162-67.
62 Charles Sørensen, Barndomsminder.
63 Res. af 17/11 1856 og res. af 8/2 1896.
64 Hver 8. Dag, 1923, interview med Nyboders
daværende kommandant, kommandør Bloch.
65 Fanny Frederiksen, erindringer, OM.
190066 Erindringer omhandlende forholdene i
årenes første årtier. Fortælleren, der er født i
1909, oplæste disse erindringer på et møde, hvor
der var ca. 2 D andre Nyboderbeboere ti l stede.
Deres
kommentarer
til
denne
episode
viste
tydeligt, at der ikke blot var tale om "en god
historie", men om faktiske forhold.
67 Love og best. f. Søværnet. Ny Saml. 1901, bd.l,
5.91-92.
68 Den følgende gennemgang af Søetatens hospitalsvæsen bygger primært på H.D.Lind, 1882, 5.5762 , samt Kiær, 1974, kapitlet " Sø kvæs t h us e t " .
69 Love og bestemmelser f. Søværnet, Ny Saml.
bd.l, 1901, 5.91-92.
70 Instrux f. Bestyrerinden, par. 5. i Beretning ... 1885, 5 .48-49.
71 Beretning .•. 1885, 5.39-41.
72 Som ovenfor, s. 58-f.
73 Pol. Danm. Hist. bd.7. 5.229-30: bd.8. 5 .12425.

74 Oplysn. fra Det københavnske Asylselskab.
75 Kbh .s Diplom. III, s. 29 og s. 501. Bobe, 1920,
5.17-18.
76 Kbh.s Diplom III. s . 275. forordning dateret
25/3, 1647, nr.409.
77 Kbh .s Diplom . III, brev fra Chr. IV, dateret
29/1 1647, nr.663.
78
LA.
Sjælland.
Kirkeinspektionsarkiver.
Bremerholms Kirke . Holmens Kirkes Stolebog 187389 .
79 Jfr. Leks. gennemgangen af slægtstavlen for
Lous -Bjørn-Lyder.
80 Diss e slægter er ikke omtalt i slægtsbogen, og
slægtskabet
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antagelig
været
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mindre
betydning, eller muligtvis ukendt.
81
Folketællingen
1880
og
1901,
RA,
samt
husstandskort i Nyboders Kommandantskab for 1935
og 1960. Oplysningerne dækker beboerne i Delfingade.
82 Jfr. diskussionen herom i afsnittet "Nyboder og
Holmen"
83 -84 Omtalt i flere at erLndringerne.
8 5 Lind, 1882. 5.162-63.
86 Lind, 1882,smst.: Lous, 1929. nr.3, 5.10-11
87 Som ovenfor.
88 Lønregulativ fra 8/11 1909, der angiver både
løn og husleje.
89 Dahl, 1934, s.262 -64.
90 "Respektabel" anvendes her i samme betydning
som litteraturhistorikeren Sv. A Andersen har
gjort brug af ordet i Sjællandsgadeprojektet: en
strategi
for
selvrespekt,
et
forsvar
mod
borgerskabets kultur.
91 Andersen, s.A. 1982, s.76 -77: VasstrBm, 1978,
s.196.
92 Bark ti l brændsel kunne gratis afhentes fra
skibbyggeriet på Holmen
93 Jfr. f.eks. skildringen af Poulas barndom hvor
familien kun ejede de bøger,
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indbundet til sin svendeprøve som bogbinder.
94 Folketællingen 1880.St.Annæ Ø.Kvarter.RA
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96 F.eks. i Højrup, 1983.
97 F.eks. Emil Hansen, bedstefaderen i Ulla Gerhardts familie.
98 Udover erindringsmaterialet er der indhentet
oplysninger fra Topsøe-Jensen & Marquardt, 1935:
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1934, 5.512-515. Desuden Danmarks Adelsarbog 1899
for slagten von Munthe af Morgenstierne og Dansk
Biografisk Leksikon. 3.udg. opslaget "Eigtved" og
" v . Mun t he af Morgenstierne ", samt Handbog for Søvarnet, 1920-40. Af arkivalier er benyttet Skibs journal nr. 3951, Fylla 1927, Marinens Arkiver.
R.A .
99
Som ansvarlig for dampkedlerne skulle han
rundt til skibene og overvåge, at de kogte
kedlerne ud med soda. Den F .. som omtales senere i
brevet var marineingeniør ligesom Vilhelm.
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100
Vilhelms eneste lidt bebrejdende ord til
hustruen gjaldt altid økonomien, da hun efter hans
opfattelse havde et lidt for optimistisk syn
herpå.
101
vilhelm var netop begyndt som elev i
Søværnets Officersskoles Ingeniørafdeling .
102
Det må være ekstraundervisningen i matematik
for forskellige kadetter Vilhelm her hentyder til.
103
Torpedobåde.
104
Beretning om foreningen af 8.april, samt
Instruks f. Kommandanten, 1896.
105
Oplysning fra Nyboders Kommandantskab.
106
Under eget feltarbejde i Rødovre kommune,
1976-78, oplevede jeg kun at se fotografier af
arbejdspladsen i hjem, hvor manden var selvstændig
erhvervsdrivende, f.eks. gartner .
107
Begreberne selvstændig livsform og lønarbejderlivsform bruges her i den betydning som de anvendes hos Højrup 1983.
108
Jfr. Bjerklund og Papp,1973, som betoner
troskabskravet i et svensk søfartsmiljø. Grønseth,
1961 nævner samme fænomen fra norske søfartsmiljøer.
109
Herved påminder erindringerne om skildringer
af familielivet i arbejderfamilier, hvor faderen
var faglært, organiseret arbejder. Derimod adskil-

Anvendte forkortelser :
L.A. = Landsarkivet, Sjælland
OM = Orlogsmuseet.
R .A. = Rigsarkivet

IS"

ler de sig fra erindringer om tilværelsen i den
udpræget proletariserede familie, hvor moderens
indsats alene sikrede børnene rimelige kår, mens
faderen var skurken, der pryglede børnene og drak
lønnen op. jfr. Gemzøe, 1977.
110
Jfr. Weibust,1969 s.340-353 om skibschefens
rolle.
111
Jfr. Dumont,1970, def. af hierarkiet som det
sociale system, der omfatter hinandens indbyrdes
modsætninger.
112
Først i mellemkrigstiden sker der en rekruttering til officerskorpset fra underofficersklassen, som f.eks. i familierne Lous og Weigel.
113
Erindringerne fortæller om mange afskedigelser netop i forbindelse med de nye ordninger .
Ullas far Robert og Poulas far Holger forlader
f.eks. flåden på dette tidspunkt.
114
Her tænkes på overflytningen af Søværnets
operative Kommando til Arhus, Forsvarskommandoen
ti l Vedbæk og oprette lsen af flådestationerne i
Korsør og København.
115
Definitionen af lønarbejdet og af arbejdet
som mål henholdsvis middel er hentet fra Højrup,
1983.
116
Jfr.
definitionen
af
livsform
3,
karrierelivsformen, hos Højrup, 1983.
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ARKIVALIER
R. A. tolketællingerne 1787,
for St. Annæ østre Qvarter.
R.A.

1880,

1885,

og

1901

Orlogsmusee t . Indsamlede erindringer,
og fotografie r. jfr. bilag l.

interviews

S ø e t a t e n . Nyboders Kommandantskab . :

1669-1676. Bog over Skippers- og Nyboder s Huse nr .
l

1839 -1865. Antagelsesprotokol.
Journalbog nr. 4. Forordninger fra 1858 og 1859.
Nyboder Husbog f. St. Kongensgade 141.

Ar ki valier, privat ej e :
E.

Husstandskort ført i

pe-

Andersen ,

Manuskript
uden
år
og
Når manuskriptet kan tillægges
skyldes
det
henvisninger
til
Nyboder og Faste Stok, samt citat
af de indlaæg Ev. Andersen selv
i denne avis. Kopi af manus. på OM
manus.

Fylla 1927.

forfatternavn .
Edv.
Andersen
broderens avis:
fra og omtale
havd e forfattet

L .A .
Sjælland .
K,rkeinspektionsark,ver .
Bremerholms Kirke. Holmens Kirkes Stolebog, 1873-1889.

S l æ gt s b o g tor slægterne Lous , BJørn, SchCtz,
og ~oppe . Kopi på OM og i R.A.

Værftskorpsets Laane- og Begravelseskasse. Medlemsfortegnelse, forhandlingsprotokol
m.m.

Kop i på OM.

Nyboders

Kommandantskab .

rioden 1900-1970 .
R . A.

Forsvarets

Orlogsmuseet.

ark ive r .

Skibsjournal

nr .

3951,

ForenIngen

Enigheden,

Lyder

love og medlemsfortegnelse .
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Bilag 1.
som har bidraget med
Oversigt over personer,
torm at
erindringer og ark ivalsk materiale i
slægtstavler og attester.

1. Stn af skibbygger ved Orlogsværftet. S. generation i Nyboderslægt. Erindringer om barndommen
i Nyboder ca. 1910-1930.
2. Datter af snedker ved Orlogsværftet. Erindringer om barndommen i Nyboder ca. 1900-1920.
3. Hustru til sejlmager ved Orlogsværftet. om livet i Nyboder ca. 1936-1972, hvor hun boede som
voksen.
4. Stn af skibbygger ved Or logsværftet • Er se l v
ansat på Holmen i civil administrativ stilling.
S. Hustru til nr. 4. Datter af håndvarker ved Orlogsværftet. Om barndommen og om den nuværende
tilværelse i Nyboder, ca. 1930-1980.
6. Datter af ttmrer og dykker. Erindringer om
barndommen i Nyboder ca. 1900-l9lS.
7. Datter af arbejder ved Orlogsværftet. Begge
forældre stammede fra Nyboderslægter (4. og S .
generation). Fortæller om Nyboder ca. 19l0-l92S.
8. Datter af mekaniker fra artillerikorpset (sejlende personel). 3. generation i Nyboderslægt. Om
barndommen i Nyboder ca. 19l0-l92S.
9. Datter af betjent ved Holmens interne budtjeneste. Forældrene flyttede ftrst til Nyboder
som voksne. Datteren fortæller dels om Nyboder i
barndommen, dels om sin senere tilværelse her som
voksen. (fik arbejde som kontorist på Holmen).
10. Matros, stn af arbejder ved Orlogsværftet. Har
selv tilhtrt det fast ansatte mandskab frem til
1932. Fortaller om barndommen i Nyboder ca. 19051920 og om tilværelsen på orlogsskibene.
ll. Datter 'af ttmrer ved Orlogsværftet. Fortæller
om barndommen i Nyboder ca. 1920-30 og om sin
slægt her.
12. Datter af håndvarkerformand ved Orlogsværftet.
Har især bidraget med kommenterede fotografier af
livet i Nyboder o. 1925-30.
13. Datter af betjent ved Nyboders politi. Gift
med stn af skibbygger ved Orlogsværftet. Fortæller
kort om barndommen o. 1910-20 og om sVigerforældrenes hjem i Nyboder. o. 1925-30.
14. Værftsarbejder, stn af smed ved Orlogsværftet.
Efterladte erindringer om læretid og senere arbejde på Holmen.
rs. Stn af nr. 14. Fortæller om sin egen læretid
på Orlogsværftet og om sit senere arbejde ved Bygningstjenesten, dels på Holmen, dels i Nyboder.
Erindringerne dækker årene 1930-1980.
16. Officer, stn af maskinmester i orlogsflåden.
Har altid boet i Nyboder. Om tilværelsen her i årene 19S5-80.
17. Datter af fyrbtder i orlogsflåden. Erindringer
om barndommen i Nyboder o. 1920.

18.
Datter af model bygger ved Orlogsværftet.
Erindringer om barndommen i Nyboder ca. 1910-20.
19. Datter af minemekaniker (sejlende personel).
3. generation i Nyboderslægt. Er gift med officer
og har boet hele sit liv i Nyboder. Erindringer om
barndom og om nutid i Nyboder ca. 1930-1980.
20. Stn af ttmrer ved flåden (sejlaende personel).
3.
generation i
Nyboderslægt.
Erindringer om
barndommen i Nyboder ca. 1905-l920.
21. Datter af skibsminjl!r. G.m. stn af håndværker
ved Orlogsværftet.
22. Datter af skibbygger ved Orlogsværftet. 4.
generation i
Nyboderslægt. Fortæller om barndommen i Nyboder ca. 19l5-3S.
23. Radartekniker , stn af vagtmester på Holmen.
Har boet i Nyboder hele sit liv. Kort om barndommen i Nyboder ca. 1968-80.
24. Sjl!ster til nr. 23 . Fortaller ligeledes om Nyboder "nu", d.v.s. ca l7S-80.
2S. Stn af skibbygger ved Orlogsværftet. Om tilværelsen i Nyboder ca , 1890-1920. (efterladte erindringer) .
26. Datter af skibbygger ved Orlogsværftet. Gift
med dækskonstabeL Har boet i Nyboder hele sit
liv. Erindringerne dækker perioden 1910-1982.
27. Datter af snedker ved Orlogsværftet. Forældrene tilhtrte gamle Nyboderslægter . Har boet
hele sit liv i Nyboder. Erindringerne dækker perioden 1910-1980.
28. Stn af overassistent ved SMK. er opvokset i
Nyboder. Om barndommen her ca. 1960-80.
29. Datter af marineingenitr. S. generation i Nyboderslægt. Fortæller om slægten og om sin egen
barndom og ungdom her i årene ca. 1900-1940.
30. Datter·af maskinmester i orlogsflåden. 6. generation i vidtforgrenet Nyboderslægt. Har primært
bidraget med arkivalier og fotografier vedrtrende
familie og slægt.
31. Betjent ansat ved vagttjenesten. Er ikke ftdt
i Nyboder. Kortfattet om hjem og bolig her i årene
1965-80.
32. Stn af nr. 9. Fortæller om sin egen uddannelse
til maskinmester og om bedsteforældrenes hjem i
Nyboder ca. 1940-6S.
33. Kleinsmed ved Orlogsværftet, kortfattet om
hjem og bolig i Nyboder ca. 1940-80.
34. Datter af skibbygger, g.m. officer. Har selv
arbejdet som kontorist på Holmen. 3. generation i
Nyboderslægt. Fortrinsvis om nuværende tilvareise
(som voksen) i Nyboder ca. 1960-80.
3S. Overassistent ved SMK. Far til nr. 27. Kortfattet om hjem og bolig her ca. 1975-80.
36. Officer. Bosat i Nyboder. Kortfattet om familie og bolig her ca. 1975-80.
37. Officer. Bosat i Nyboder. Kortfattet om familie og hjem ca. 1975-80.
38. Hustru til arbejdsmand ved Bygningstjenesten.
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Tidligere bosat i
Nyboder. Fortæller om til værelsen her ca. 1960-75.
39. Dykker. Bosat i Nyboder. Kortfattet om familie
og bolig ca. 1975-80.
40. Overkonstabel. Bosat i Nyboder. Kortfattet om
familie og hjem ca. 1975-80.
41. Officer. Bosat i Nyboder. Kortfattet om familie og bolig ca. 1975-80.
42. Overkonstabel. Bosat i Nyboder. Kortfattet om
famili e og hjem ca. 1975-80 .
43. Minemekaniker. Bosat i Nyboder . Kortfattet om
familie og hjem i arene 1967-80.
44. Pladesmed. Bosat i Nyboder. Om familie og hjem
ca. 1960-80.
45. Officer. Bosat i Nyboder. Kortfattet om familie og bolig ca . 1980.
46 . Ingenirtr. Kortfattet om familie og bolig ca.
1960-80 .
47. Hustru til fyrbrtder . Tidligere bosat i Nybo der. Erindringer fra ca. 1940-65.
48. Officer. Bosat i Nyboder. Kortfattet om hjem
og bolig ca. 1975-80.
49. Hustru til dækskonstabel, senere underofficer.
Om tilværelsen i Nyboder ca. 1935-55.
50. Overassistent ved SMK. Bosat i Nyboder. Om
tilværelsen her ca. 1970-80.
51.
Hustru t il
håndværker ved
Nyboders
Materialgård. Kort om hjem og bolig ca 1965-80.
52. Arbejdsmand ved Nyboders Materialgård. Om arbejdsforhold og om familie og bol ig ca. 1975-80.
53. Ingenirtr ved Bygningstjenesten . Bosat i Nyboder. Kort om hjem og bolig ca. 1970-80.
54. Kontorassistent. Bosat i Nyboder. Om Nyboder i
årene 1950-80.
55. Officer. Bosat i Nyboder. Kort om hjem og bolig i 1975-80.
56. Datter af arkitekt ved Bygningstjenesten. Opvokset i Nyboder. Om familielivet her ca. 1950-60.
57. Værkmester. Bosat i Nyboder . Kort om hjem og
bolig i Nyboder ca. 1960-80.

58. Vagtmester. Kort om hjem og bolig i Nyboder
ca. 1965-80.
59. Hustru til håndværker. Bosat i Nyboder . Om familieliv og bolig her ca. 1970-80.
60. Officer. Bosat i Nyboder. Kor t om hjem og bolig i Nyboder ca. 1975 -80.
61. Officer. Bosat i Nyboder. Kort om hjem og bolig ca. 1975-80 .
62. Datter af bådsmand . Opvokset i Nyboder. Erindringer om familieliv i årene ca. 1890-1910 .
63. Officer. Bosat i Nyboder. Kort om hjem og bo lig i Nyboder ca 1975-80.
64. Vagtmester . Bosat i Nyboder . Om fam ili e og bolig ca. 19 55 -80.
65. Hustru til dækskonstabel, matros. Om Nyboder i
arene ca. 1915-20.
66. Ov e r as s i s t e n t. Bosat i Nybod er. Kort om hjem
og bolig ca . 1960-80.
67. Srtnne srtn af værftslrtjtnant . Primært oplysninger i tilknytning t il fotografier fra o. 1900.
68. Officer. Bosat i Nyboder. Kort om hjem og bolig ca. 1975-80.
69. Officer. Opvokset i Nyboder og bosat her som
voksen. Om Nyboder ca. 1890-1960.
70. Datter af officer. Opvokset i Nyboder. Erindringer fra ca. 1900-20.
71. Datter af officer. Opvokset i Nyboder. Om
barndom i Nyboder og om familieliv ca. 1925 -1940.
72.
Inspektrtren ved Kommandantskabet,
orlogs kaptajn Hugo Dijohn om kommandantskabets arbejdsog ansvarsområde.
73. Of ficer . Om ti l være lsen som ung kadet i Nyboder indlogeret i officersfamilie. 0.1920.
74. Kvartermester. Efterladte erindringer om livet
i Nyboder o . 1880-1910.
75 . Srtn af dækskonstabel. Erindringer om barndommen i Nyboder ca. 1930 -40.
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