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Silkesommer

fuglen med 

dens ceg, larve 

og puppe 

på kvist af 

morbcertrre. 

Silke
sommerfuglen 
Bombyx mori 

Den »regte« silkesommerfugl er hjemmehQlrende i 
0stasien og blev for mindst 4.000 år siden domesti
ceret i Kina. Larven lever udelukkende af mor
brerblade. På puppestadiet danner den kokoner, af 
hvilke kan afhaspes indtil 1 km teknisk anvendeli
ge meget tynde, glinsende tråde. 1 kg råsilke fås af 
7-9 kg tQlrrede kokoner. Natursilken udmrerker sig 
ved sin glans, glathed, styrke, elasticitet, krQllregt
hed og varmeisolerende evne. »I Danmark brerer 
de fleste fruentimmere, fra den fornemste dame til 
den simple bondepige, bånd af silke og utallige 
personer af begge k!1ln brerer tQlrklreder, hatte, kjo
ler, veste o.a. af siJketQlj. Silketråd er også fortrin
lige som sytråd, da den er så strerk« (1839; 1). 
Silkeorm reldre nydansk d.s. (2), silkefugl 1807 (3), 
silketceve o. 1700 (4), silkespinder; silke frellesger
mansk, oldnordisk og reldre dansk silki, gammel
dansk silky; a) sandsynligvis gennem slavisk fra la
tin sericus 'silke', som skyldes et folk Seres, der 
skal have levet i Turkestan og var mellemhandler 
for kinesisk silke til Middelhavsområdet (5); b) fra 
mongolsk sirgek hQlrende til oldkinesisk sir (nu 
ssi); silken og dens navn kom formentlig til Norden 
i 800-t fra Rusland (6). Måske indeholdt i bynavnet 
Silkeborg 1414ff, det er i så fald et poetisk navn 
ligesom Guldborg NFalster. 
Det reldste silkefund i Danmark blev 17. april 1868 
udgravet af Bjerringh!1lj s.Ql. for Viborg ; det er en 
h0vdings udstyr bestående af bl.a. to brede siJke
armbånd og et silkebrelte, begge indvirket med 
guld; fundet er dateret til o. år 1000 (7). 

Christian IV k!1lbte 1619 Birgitte G!1lyes gård i K0b
magergade, og Silkevrevergaden ( eller Silkegaden) 
blev anlagt gennem gården, den havde 1620 fjorten 
små boder; 1623 blev på kongens forslag vedtaget 
at standse al indfQlrsel af silkevarer »eftersom en 
indenlandsk industri tager så strerkt til, at den kan 
forsyne riget med forskellige silkevarer«, men sam-
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me år måtte prisen på de danske silkevarer srettes 
ned for at få dem solgt, og o. 1630 oph0rte frem
stillingen. Råsilken blev nreppe produceret i Dan
mark, menat her fandtes silkeorm fremgår af Leo
nora Christines »Jammersminde« (8): »På de tider 
(o. 1665] sendte hendes majestret dronningen mig 
nogle silkelarver til tidsfördriv, da de havde spun
det sendte jeg hendes majestret dem tilbage i en 
reske«. 
De franske hugenotter (reformerte), som indkaldt 
af Frederik V o. 1720 bosatte sig i Fredericia, med
bragte silkeormreg, plantede morbrertrreer og drev 
silkeavl i mindre målestok. Ved gården Petersborg 
nrer slottet Hirschholm (H0rsholm) blev o. 1750 
anlagt en morbrerplantage og ejeren indvandt nog
le pund silke; sml. nedenfor. »I et anseligt hus i 
K0benhavn har man bragt det så vidt, at man vir
kelig af indenlandsk spunden silke kan forfrerdige 
et og andet. Her og der i provinserne er der adskil
lige privatpersoner, som på egen hånd beskreftiger 
sig med silkeavlen. Men eftersom de ikke er i stand 
til alene at udf0re et så stort vrerk, til hvilket et helt 
rige må forene sig og arbejde med samlede kr.ef
ter, og de aldeles ikke opmuntres og underst0ttes, 
så lregger de silkeavlen til side igen. Det er uimod
sigeligt, at hertugd0mmerne Holsten og Slesvig er 
lige så bekvemme til silkeavlen som de branden
borgske og andre tyske lande eller Sverige kan vre
re det. Kunne man ikke fors0ge på denne måde at 
drage nytte af vore amerikanske 0er?« (1758; 9). 
Mens prinsesse Sofie Hedvig o. 1730 boede på 
Vemmetofte gav hun sig af med at opf0de silkeor
me. Godt et halvt århundrede senere drev Cathari
na Schmidt i Odense silkeavl og -vrevning som 
husflid , hun haspede og farvede selv spindet, nogle 
af hendes bevarede produkter kom på Kvindernes 
Udstilling i K0benhavn 1895 og Odense 1901. 
»Silkeavlens vigtighed for Danmark fremgår vel 
klarest når det blev muligt at lregge for dagen , hvor 
megen rå og forarbejdet silke der indf0res i de 
danske riger. Hvor 0nskeligt altså, at så vigtig en 
tings mulighed blev bekendt i hovedstadens nuvre
rende gode indretninger til unges opdragelse og 
fattiges underhold, f.eks. Vajsenhuset , begge op
fostringshusene og tugthuset på Christianshavn ... 
hvor nresten alle steder eller i nrerheden findes 
plads nok for morbrertrreerne uden at tage frestnin
gens udenvrerker til hjrelp. Man kunne da håbe den 
ville udbrede sig i lam:!et indtil måske engang det 
lykkelige tidspunkt ville indtrreffe, at den blev for
plantet til aUehånde realskoler også i provinsernes 
små st.eder. I mellemtiden kunne mrengden under
rettes om silkeavlen dels af de ärlige almanakker, 
dels fra nrerliggende plantesteder for morbrertrreer, 
dels på andre måder«. Der findes gamle folk af 
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begge k0n og helt unge, isrer kvinder, der ikke 
bruges til jordens dyrkning, og vanf0re strerke nok 
til at plukke bladene og lregge dem for silkeorme
ne. »Desuden findes der en mrengde betlende men
nesker, som beklager sig over mangel på arbejde, 
srerlig om foråret og i tiden mellem h0starbejder
ne, hvilket just er den rette til silkeormenes pleje. 
Endelig kan de morbrertrreer, som beh0ves til sil
keavlen, i tilstrrekkelig mrengde plantes ved alle 
små k0bstreder og på landet ved herregårde, prre
stegårde og på kirkegårde, på b0nderbyers gader, 
vedvarende enge, drekninger, i 0de og uopdyrkede 
haver, og det uden mindste afbrrek for den 0vrige 
have- , ager-, eng- og skovdyrkning, kvreg- og bi
avl« (1771; 10). 
1780-88 blev der nogle få steder udklrekket silke
ormreg, men det oph0rte af mangel på foder og 
kendskab til larvernes pleje. »Odense var dengang 
srerdeles ivrig for silkeavl, hos alle honoratiores 
fandt man vinduerne fulde af små krremmerhuse, i 
hvilke silkeorme spandt deres kokoner, af mangel 
på morbrerblade brugte man ribsblade. Ormene 
vrennede sig godt til vort klima, og ved at opvarme 
vrerelset i de kolde forårsmåneder fik de en milde
re temperatur« (1819; 11). 
Etatsråd M. C. G. Lehmann averterede 1817 med 
silkeormreg, som han havde forskrevet fra Berlin 
og gratis overlod folk med morbrertrreer. »En h0j
fyrstelig person interesserede sig i det forrige år
hundrede under opholdet på Hirschholm, Jregers
pris etc. lidenskabeligt for plantning af morbrertrre
er, ja udlovede to favne brrende til enhver bonde, 
som plantede og opelskede dem. Sandsynligvis er 
det fra hin opmuntringstid, at der findes morbrer
trreer også i Frederikssund«. Her drev toldkasserer 
Looft's kone silkeavl, så hun og andre familier »år
ligt kunne få et udbytte til vrevning af i det mindste 
nogle alen kjolet0j foruden floss eller traman til 
flor, bånd m.m.« (1839; 12). 
Industrimanden C. F. Tietgen eksperimenterede 
blandt meget andet med udklrekning af silkeorme. 
Efter indbydelse i Berlingske Tidende 26. oktober 
1841 blev der stiftet Det danske Silkeselskab til 
fremme af silkeavlen her i landet. Det fik en efter 
datidens forhold stor aktiekapital; det f0rste år 
tegnede 358 personer sig for 573 aktier å 10 rdl. , 
der blev fritaget for stempelskat. Et fond bekoste
de det f0rste indk0b af kokoner og en studierejse 
til en udklrekningsanstalt ved Potsdam. Kammer
råd Drewsen, som ejede en klredefabrik ved K0-

benhavn, skrev en lille »Vejledning til Silkeavl og 
Morbrerplantning« (24 sider, udgivet 1847) og an
lagde morbrerplantninger på sine jorder; andet
steds blev efterhånden produceret hundredtusind
vis af »hvid morbrer« (Morus alba) , således i Bi-



strup skov o.a. forstdistrikter og på hele glaciet ved 
0sterport i K0benhavn ; selskabet havde mindst 
20.000 i egne plantager. Der blev stillet store for
ventninger til selskabet. »Selv i vore tider er silken 
blandt spundne varer hvad guldet er blandt metal
lerne. Da kun de formuende kan klrede sig i silke, 
så vil den del af deres penge, som de anvender 
derpå, kunne tilflyde dem, der producerer silken 
og ernrerer sig af denne produktion. Man må sp0r
ge sig selv, hvor meget det viJle gavne fredrelandet, 
at millioner af disse planter bragtes tilveje, hvis 
blade kan forvandles til penge ; det ville ikke vrere 
staten alene, men også utallige forarmede familier, 
som således fik hjrelp i n0den, nå den sande nytte 
af dette herlige blad erkendtes. Det brerer fra år tiJ 
år sine sk0nne gr0nne blade, som giver den kosteli
ge silkeorm nrering indtil den spinder sin kokon, 
hvoraf de sk0nneste stoffer spindes til bekJredning 
for mennesket« (1844; 13). 
Men forventningerne blev ikke indfriet. Selskabets 
medlemmer var ikke fra folkets brede lag, men 
folk i de 0verste rangklasser. Det interesserede sig 
nresten udelukkende for morbrertrreet, der blev 
kun avlet nogle få hundrede kokoner om året, i 
1844 slet ingen ; når der i dets sidste årsberetning 
(for 1847) nrevnes en beholdning på 18.000 koko
ner er det nok strerkt overdrevet. Avlen nåede al
drig ud over at vrere et interessant tidsfordriv for 
de velhavende. I 1852 solgtes 1.400-1.500 trreer til 
udplantning, andre 6.000 mindre trreer til lave pri
ser, året efter blev de sidste afhrendet og selskabet 
opl0st. 
Lrerer P. Nielsen i Horsens udgav 1875 et lille skrift 
om »Indenlandsk Silkeavl med Egel0v-SiJkeorme« 
(Saturnia yama-mai , S. pemyi o.a.) , mere hårdf0-
re sommerfugle fra det nordlige Kina og Manchu
riet, der blot hver anden eller tredie dag skulle 
fodres med ege- eller b0geblade. Der kom dog in
tet ud af disse fors0g. 
Pastor emer. Carl Felix Sommerfeldt i Roskilde 
havde 1897 med reg fra Frankrig startet en opf0d
ning af silkeorm på blade af skorzoner. De produ
cerede flere tusinde kokoner, som blev afhaspet i 
Frankrig, og silken var af god kvalitet. Året efter 
fik han tilladelse til at dyrke planten på et lille 
stykke jord ved frengslet i Vridsl0selille. Men her 
d0de nresten alle larveme. 
I frengselsinspekt0r F. Ammitzb01ls have blev han 
1899 opmrerksom på ca. 100 buske, der lignede 
morbrertrreer. Det viste sig at vrere »Morus tatari
ca«, en krydsning mellem hvis asiatisk og r0d ame
rikansk morbrer, og de var fremkommet af fr0 , 
som Ammitzb01l 1891 eller 1892 fik sendt fra Ame
rika. Larverne åd villigt bladene og spandt siden 
velformede kokoner. 

Denne hårdf0re busk egnede sig langt bedre til 
vort klima end det kuldskrere hvid morbrertrre, og 
man fik tiltro til , at der nu kunne skabes en stor og 
rationel dansk silkeavl. 20. maj 1900 dannede 
Sommerfeldt, Ammitzb0ll og Zoologisk Haves di
rekt0r C. A. Hofman-Bang »Selskabet for Silkeavl 
og Morbrerdyrkning i Danmark«. Man havde en 
lille beholdning af danske silkeormreg, andre blev 
skaffet fra Frankrig og Sverige, og en svensk dame 
oplrert i silkeavl blev antaget til at lede fors0get; 
kammerherre Sehested på Broholm SFyn overlod 
selskabet jord tiJ en planteskole. 
Af den f0rste h0st, 5½ pund kokoner, blev i Svejts 
(Ziirich) fremstillet 9 alen silket0j tiJ dannebrogs
farvede t0rklreder, som ved lodtrrekning fordeltes 
mellem medlemmerne. Nreste års silke blev til 25½ 
alen svrert sort kjolesilkestof, der ikke kom i han
delen. 1903 fik man af 22.000 reg ca. 18.000 koko
ner, larverne havde redt ca. 800 pund blade svaren
de til 300-400 fuldvoksne buske. Der uddeltes reg 
til 32 silkeavlere, som indsendte 20.000 kokoner, 
af h0sten blev der forarbejdet 37 sort- og hvidter
nede herret0rklreder og 27 alen svrert sort kjolesiJ
ket0j, som straks kunne srelges for et par hundrede 
kroner. Efteråret 1903 trådte selskabet offentligt 
frem på udstillinger i Randers, R0nde og Esbjerg, 
året efter deltog det i stuekulturudstillingen i K0-
benhavn og i en landbrugsudstilling i Lyngby. 
Med st0tte fra to fonde gjorde inspekt0r Ammitz
b0ll og ingeni0r Bang i 1905 en studierejse til Fran
krig og Italien - deres beretning herom slutter: »Vi 
kan ikke undlade at udtale som hovedresultatet af 
vor rejse, at Danmark efter vor bedste formening i 
srerlig grad egner sig til at blive et silkeproduceren
de land, og at der gennem silkeavlen og en dertil 
med tiden knyttet silkeindustri kunne skabes vrer
dier for vort Folk og land, srerlig for den del af 
befolkningen, der ikke egner sig for strengt ar
bejde.« 
Pr. 21. december 1906 havde selskabet solgt og 
bortgivet 21.084 planter og dets beholdning var 
30.000. Ved udgangen af 1907 var af selskabet og 
private avlet ialt 80.000 kokoner. I 1908 var opret
tet st0rre plantager ved Flakkebjerg og Lyngby, 
Hedeselskabets stationer og Husmandsskolen i 
Odense; til silkeavlere uddeltes 15.000 reg , selska
bet h0stede 20.000 kokoner, og fra avlerne indkom 
16.000. Silken blev i Svejts forarbejdet til tr0jer og 
garn, af gamet på en kunstvreveskole i K0benhavn 
fremstilledes forklreder, sjaler m.m. 
1909 opf(ilrtes ved Vridsl0selille en pavillon bereg
net til udklrekning og opf0dning af 100.000 larver; 
70.000 larver producerede ber i 1912 på 80 m2 hyl
deplads 40.000 kokoner, der blev sendt til afhasp
ning i Italien ; derfra kom besked om, at de danske 
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var de bedste man havde modtaget. Fra selskabets 
planteskoler afgik over 57.000 planter. I 1917 avle
de det 70.000 kokoner, private bidrog med 36.000, 
altså ialt 106.000, og af avlen blev fremstillet ca. 90 
meter silket0j - i årene frem til 31. december 1917 
var det blevet til 1.116 meter. 
Ammitzb0ll beregnede: med bladene af 1()0 frit
stående morbrerbuske kan opdrrettes ca. 5.000 lar
ver, og gives hver busk godt halvanden kvadratme
ter plads kan på 700 m2 leve 20.000 larver. Han 
foreslog at lade alle jernbaneskrrenter beplante 
med morbrer, og at man i stedet for at sprerre unge 
mennesker inde i celler lod dem arbejde i mor
brerplantager og udklrekningshuse. 
Selskabet fik omsider i 1918 anskaffet en afhasp
ningsmaskine, og det kunne nu forarbejde h0sten 
til farvet silke, der blev vrevet på Dansk Silkeindu
stris vreveri i K0benhavn. I årsberetningen for 1921 
nrevnes, at silkeavlere bosiddende i nrerheden af 
selskabets plantage i Vridsl0seli1Je fik lov at plukke 
bladene gratis. En kone hjulpet af to småb0rn hav
de larverne liggende på halm på sit loft , og hun 
avlede 20.000 kokoner. Fra planteskolerne var til 
og med 1922 udleveret 66.854 planter, selskabet og 
private havde avlet 1.067 .000 ko koner (14); i 1926 
blev af 1.150.000 kokoner, halvdelen avlet i Dan
mark, tilvirket stof og garn for 20.000 kr. 
Det danske silkeavlerselskab bestod indtil 1938. 
Frengslet i Vridsl0selille skulle bruge den plads, 
som pavillonen lå på, og det opsagde lejemålet. 
Medlemmerne blev da enige om at ophreve selska
bet og lade dets midler overgå til en selvejende 
institution - Dansk Silkeavl. Efter nogle medlem
mers mening l0ste den ikke sin opgave, og de dan
nede 1945 en lokalforening for at genoplive silke
avlen. Foreningen skaffede fra Amerika fr0 af 
morbrerbusken tiJ en planteskole i SSjrelland, avle
de 70.000 kokoner, der blev afhaspet i England, og 
fik af garnet fremstillet ca. 200 par natursilke
str0mper. 
Silkeavl som hobby blev i 1950'erne drevet ved 
Silkeborg, i Hvidovre, K0ge og navnlig Gadstrup 
s.f. Roskilde; sidstnrevnte avier sendte 1955 12.000 
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kokoner til afhaspning i Lyon, af silken blev frem
stillet 300 par str0mper. 

LITTERATUR: 26; 409 1904, 17ft; 1905 515f, 
527f, 538f; Vor Jord nr. 8, 1904; 9; 768 1, 1913, 
46ft; 604 707f; 710a 1917,264,497f; 218 7/6 1942; 
406 152-55; Il. - (1) 145 3, 76; (2) 365 5,899 ; (3) 
54718, 1386; (4) 365 3,723; (5) 54718,1383; (6) 505 

329; (7) 29 224; (8) 712 218,231; (9) 129 2, 77; (10) 
Magazin for patriotiske Skribentere nr. 71,1771 ; 
(11) 148 3,313; (12) 469 28f; (13) 410 6, 324f sml. 
1848, 337; (14) 620 21 ,414. 

Poeten er forst som bien, der samler af aUe blom
ster, og siden som silkeormen, der giver af sig selv 
de bedste tråde (Peder Syv 1682; 1). Silkeormen i 
sit eget spind spinder sin egen d0d (1735; 2), silke
ormen spinder sig ihjel (1845 ; 3). 
Spinde silke = have en fordel , tjene mange penge 
(sml. at spinde guld) ; silkeord = tale indsmigren
de, elskvrerdigt ( 4). 
Gåde: hvilken forskel er der mellem et silkebanner 
og en silkefane? = der er fan 'en til forskel (5). 

En silkeorm bestandigt · ved nat og dag må spinde, 
· at sommerfuglen siden · af sv0bet sig kan vinde. 
· · For silkeormen sretter · man blade hen og stilke 
· og siger til hverandre: · pas på, du spinder silke ! 
· · Og når den vel har spundet · og sidder i sit 
frengsel , · hvor mange tror du agter · på sommer
fuglens lrengsel? Henrik Hertz (6). 

Der gynged en larve i Kina. · Den spandt mellem 
blade og stilke · og bygged i morbrerbusken · en 
bolig af glinsende silke. · Den sov i sin puppes 
hylster. · Så sprrengte den tråde og taver · og 
sprendte to dejlige vinger · til flugt over Hankows 
haver Hans Hartvig Seedorff (7) ; samme: Dit sil
kes ja] og din perle (8) . 

LITTERATUR: (1) 676 1,156; (2) 451 2, 341; (3) 
243 nr. 2530; (4) 547 18,1382,1389f; (5) 11 24; (6) 
292 2,6-8; (7) 637f 16; (8) 637h 40f. 
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