
 

Fra gamle dage!                                                 v/Sven Hansen 

Som bekendt fik vi først ni rigtige huller i 1979 og måtte nøjes med en par-3-bane. Derfor blev der 
spillet en del green-fee på ”rigtige” baner i nabolaget og i Skåne, som på det tidspunkt havde lige 
så mange (og måske flere) ”rigtige” baner som i hele Danmark. I de første år tog nogle af klubbens 
ivrige medlemmer endvidere initiativet til at arrangere grupperejser til Spanien. 
Herunder har jeg vist to arrangementer fra juni-udgaven af Furen’s første udgivelsesår. 
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De, der havde fået et hcp ved at spille på en 

”rigtig” bane, udregnede deres spillehcp på 

Wittsjö med formlen:  

Spillehcp = hcp + (SSS-par) 

Med hcp = 20 blev spillehcp = 20 + (71 – 72)  

altså 19.   
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Forleden var jeg på en gåtur ved Sorø 

Akademi. Det fik mig til at bladre i de gamle 

Berlingere for at finde noget om Holberg. Det 

blev til nedenstående testamente. Her 

fremgår det, at han var særdeles velhavende, 

når der bl.a. blev 12.000 rigsdaler til Sorø 

Akademi og 12.000 til familien. – 24.000 

rigsdaler svarer nogenlunde til 70 mio. 

nutidskroner. 
1754. 

Holbergs testamente. 

(Uddrag.) 

   Af en tilforladelig Relation om afgangne Hr. Baron 

Holbergs Testamente, (hvis Liig i Morgen til videre 

skal biesættes i vor Frue Kirke) vil vi meddeele vore 

Læsere nogle remarquable Poster: Foruden hans 

Baronie, som han i levende Live har testamenteret til 

Sorøe Ridderlige Academie, har han legueret til 

bemeldte Academie 12000 Rdlr., med 

allerunderdanigst Ansøgning til Hans Kongelige 

Majestæt om Allernaadigst Tilladelse, at sammestæds 

maatte stændig 6 Børn af flittelig Borgerstand 

opdrages, da Academiet ellers egentlig alleene er 

indrettet for Adelen og de med Adelen lige 

Privilegerede. Om hans Legatum til et hvis Tal 

Jomfruers Udstyr, er allerede meldet i vores nye 

Tidender om lærde Sager, og at 

nævne just de Personer, som først skal nyde godt deraf, 

findes her ikke a propos; men siden skal Professorerne 

ved det Kongelige Universitæt have Rettighed til at 

udnævne Personerne. 

   Til Universitetet har han testamenteret 1000 Rdlr.  2 

Dage førend han døde, har han foræret Boghandler 

Wentzel Manuskriptet af hans øvrige Epistler. Hans 

Svoger Lieutenant Frauen, har han intet videre 

testamenteret end sit Sølv- og Lintøj; og hans Broder, 

som skal være i Norge, en aarlig Pension af 30*) Rdlr., 

men det synes at Forsynen selv, har baaret Omsorg for 

disse hans Slægtninge, saasom der ere endnu 12000 

Rdlr. til overs, hvor om Testator intet har disponeret, 

og som der foruden Tvivl vil hans Slægt tilfalde. 

     

Nogle år senere i 1772, hvor Struensee blev 

henrettet og den unge konge, Chr. VII havde 

gjort gaderne i nærheden af slottet usikre, 

faldt jeg over en artikel om den larm, der blev 

lavet af almindelige borgere. Og der blev 

åbenbart larmet så meget, at det blev 

nødvendigt for politidirektøren at indskærpe, 

at det ikke mere ville blive tolereret.  

Hvis en fulderik – høj eller lav - derefter ikke 

rettede sig efter nattevægternes advarsel, 

vankede der en bøde eller en tur i 

detentionen på vand og brød. Og dengang 

betød det, at menuen stod på vand og 

rugbrød og groft salt. Af notitsen fremgår det 

også, at nattevægterne havde andre roller 

end blot det at være lyseslukkere. Det 

antydes måske endda, at nogle vægtere var 

modtagelige for bestikkelse.         
 

1772. 
Larm i gaderne. 

    Fra Politie-Kammeret i Kjøbenhavn er under den 

23de Febr. bekjendtgiort: ”Da det erfares, at her findes 

Folk, som om Natte-Tider vandrer omkring i Gaderne, 

og forstyrrer den almindelige Rolighed, dels ved at 

huye og støye, deels ved at ringe og banke, saavel paa 

alle Dørre uden Forskjæl, som fornemmeligen paa 

Skjænkehusene, efter at de ere lukkede; meenende, at 

naar de kun ikke overfalder nogen, eller at der skeer 

Klammerier, saa kan ingen Tiltale til dem haves; men 

saadan Kaadhed er fristende imod god Skik og Orden, 

og derfor ingenlunde kan taales: Saa advares hermed 

alle og enhver, som om Natte-Tider maatte lade sig 

finde paa Gaden, at de i Stilhed og Sømmelighed 

fortsætter deres Vey, uden enten paa anførte, eller 

anden Maade at gjøre nogen Alarm, da de ellers, hvis 

de ikke efterlever, har at vente, at Gadevægterne, som 

dertil ere beordrede, uden Persons Anseelse opbringer 

dem til Raadhuus-Arresten, og at de desuden med 

Mulct eller Fængsel paa Vand og Brød efter 

Omstændighederne og Politiemesterens Sigende vorder 

anseete. Skulde nogen enten ved sit eget Logement, 

eller et Huus hvor han haver et lovligt og nødvendigt 

Ærinde, nødsages at ringe eller banke længe og ofte, 

fordi ingen kommer at lukke op; og Vægterne ham for 

saadant tiltaler, da har han med 

Vægteren med Beskedenhed at tilkjendegive hvad hans 

Ærinde i Huset er, og vil han det ikke, da bliver han 

paa anførte Maade anholdet. Endeligen paa det at ingen 

skal stole paa at han med Penge kan kjøbe sig fra 

Vægterne; gives hermed tilkjende, at Vægterne efter 

Forordningen af 26de Julii 1683 har Tilladelse at tage 

imod Drikkepenge, naar det kun ey skaaner den 

Skyldige, at han jo bliver arresteret. 

   

 


