
fS!lrste stiklinger på BågS!I« (1). Torn og stikker 

FanS!I, det sidste navn kan også skyldes, at plan
ten ber mest blev formeret med stiklinger. Djr,ev

letråd SS!lnderjylland og flanetorn, -busk Fyn, 
flane- udtrykker noget, der stritter ud til siderne 
(som de lange grene). Fannikertorn VJylland, 
förekommer på FanS!I, lybr,ekkertorn Fyn, lysvien 

og lidvidje Fyn, bijJjetorn Vemmelev VSjrelland, 
stikketorn VSjrelland, gederod Stenstrup Odsher
red (2), galbr,er Sjrelland, brerrene er uspiselige, 
kragetjljJrn Nrestvedegnen; kijJdbr,er Hårby VFyn 

om brerrene. 

LITTERATUR: (1) 239 1921,89; (2) 1010 13,1925, 

75; (3) 689 1,915-17; 167 nr. 22,1953; 634 18758; 

107. 

PLANTNING OG ANVENDELSE 
Navnene tysk torn og lybr,ekkertorn viser, at 
planten sandsynligvis blev indfS!lrt fra Nordtysk
land (i slutningen af 1700-t), men den nrevnes 
ikke i Rafn's og Hornemanns floravrerker 1800, 
1806. 1851 oplyses, at bukketorn plantes som 

vrern over flettede pilegrerder (1) og 1869, at 
man planter den til hrek, drekke på stengrerder, 
murvrerk etc. (2) Som hrek- og vildthegnplante 
blev den isrer udbredt i SS!lnderho på FanS!I, der 
er kendt for sine nresten 200-årige klippede buk
ketornhegn (3), »man kunne ligefrem kalde SS!ln
derho for bukketornenes by, så strerkt sretter 
denne busk ber sit prreg«; i en indberetning 1806 
fra S!lens birkedommer nrevnes hegn af bukke
tom om haverne (4). Et eksemplar ved vejen s.f. 
byen er S!len Birkholms stS!lrste vrekst (1934; 5). 
Blade ribbet af grenene med hånden er et godt 
og gratis fjerkrrefoder (NFyn; 6), det sparer på 
kornet og hS!lnsene lregger flere reg (FejS!I; 7), men 
brerrene skal vrere giftige for hS!lns (Birkholm; 

8). BS!lrn piller forsigtigt den sS!ldtsmagende 
blomsterbund ud og spiser den (ManS!I o. 1900; 

9). 
På NVFyn (Vellinge sogn) lregger man bladene 

på betrendelser (10). 

LITTERATUR: (1) 514 1851, 397f; (2) 166 1869, 

206f; (3) 950 197; (4) 167 nr. 22,1953; (5) 339 50; 

(6) 760 256; (7) 634 12036; (8) 519 17; (9) 634 12060; 

(10) 634 12246. 

Tobak, Nicotiana 

RS!lgtobak hentes navnlig fra to arter: VIRGINSK 
TOBAK, Nicotiana tabacum, der bliver indtil 3 m 
hS!lj, har store elliptiske blade og lyserS!lde blom-
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ster med langt kronrS!lr, og BoNDETOBAK, Nicotia

na rustica, som er lavere (ca. 1 m), har butte bla
de og mindre, krukkeformede, snavset grS!lngule 
blomster. Kapselfrugten indeholder talrige små 

frS!I. 
Tobak 1647ff af spansk tobaco, oprindelig den 
vestindiske benrevnelse for rS!lret, som indianeme 
brugte til rygningen. 
Virginsk tobak 1674ff, handelsvaren blev isrer 
indfS!lrt fra Virginia NAmerika, men også fra 
Brasilien: brasiltobak 1767-70, Tyrkiet: tyrkisk 

tobak 1770 og Nordtyskland: Brandenborg-to

bak (1913). 
Bondetobak 1796ff betegner den ringere plante 
(og tobak) end ovennrevnte, som blev importeret 
og derfor var »finere«, fra fS!lrst af skyldes nav
net dog, at bS!lnderne avlede den til eget forbrug. 
I Danmark blev nresten udelukkende dyrket 

Bondetobak . 
Indgår i stednavne på SamsS!I: Tobaksstykket 
1792, Tobaksbakkerne, Tobakshullet; Tobaks
lS!lkken hed (1803) et 60 tdr. land område ved 
Nyborg, hvor der forhen blev avlet tobak; To

baksfenne i TS!lnder kS!lbstad, fenne = indgrS!lftet 
englod. 

LITTERATUR: 689 2,114f; 653 2.1,1803,277; 148 

1,91,113 og 5,13. 

lNDFjZIRSEL, DYRKNING 0G F0RBRUG 
Tobaksplanter kom kort efter Amerikas opda
gelse fra tropisk Sydamerika til Europa. I Dan
mark nrevnes rygningen fS!lrste gang i begyndel
sen af 1600-t og derefter stadig oftere. Endnu 
1627 blev dog kun importeret 14½ pund. Efter 
krigen 1623-29, da Jylland blev invaderet af 
fremmede tropper, fik tobaksrygningen hurtigt 
stor udbredelse. Iflg. sagnet kom tobakken og 
brrendevinen samtidig til Danmark med polak
kerne (1). Christian IV var som livlregen Simon 
Paulli (sml. nedenfor) en ivrig modstander af 
»tobaksdrikningen«, men indså snart, at skik
ken ikke lod sig udrydde, og pålagde i stedet to
bakken en hS!li told. 1642 blev fortoldet 55½ kg, 
1652 1.250 kg, 1666 33.587 kg og 1668 46.049 

kg. I denne årrrekke oprettedes de fS!lrste tobaks
spinderier og snusfabrikker. 

Simon Paulli oplyser 1648 i sin urtebog »Flora 
danica« (s. 361), at man kun på Sjrelland er be

gyndt at dyrke Virginsk Tobak i stS!lrre mreng
der; Bondetobakken gror i haver og kommer 
ofte frem uden at man ved hvorfra. Tobakkens 
dyder og navnlig udyder skildres på over 18 
kvartsider. Fra udenlandske forfattere citeres en 
lang rrekke medicinske anvendelser, men han vil 

Blomstrende tobaksplante. (Es). 





ellers ikke > berS'lmme eller rose denne urts brug 
for den gemene [jrevne] mand« og hellere laste 
det »store og slemme misbrug«, thi »nat som 
dag ved de intet andet at sige eller gS'lre end at 
tale om deres tobaksskrering, smS'lgen og rS'lgen «. 
Planten burde kaldes den europreiske ondurt el
ler klammerurt, »eftersom den giver årsag til så 
meget klammeri både nat og dag. Sandelig kan 
man nreppe udtale, meget mindre skrive, hvor 
meget at denne tobak drukket [rS'lget] i stor over
flS'ldighed skader både legemet og sjrelen«, i kro
huse, hvor der srelges og ryges tobak, kommer 
grester, som begår mord, ildebrand, hor, tyveri, 
bedrageri. Urten nedbryder forreldrenes krerlig
hed til deres bS'lrn og bS'lrnenes agtelse for for
reldrene, som »bortryger hus og hjem, ager og 
eng, klrederne af kroppen og alt deres boskab og 
ejendom«. Importen burde standses eller denne 
blot anvendes efter lregers anvisninger. 
Sogneprresten Bendix S!/lrensen i Holme blev 
1650 afskediget på grund af sin »umådelige drik
ken tobak« (2), 1686 påbyder biskoppen i Vi
borg stift alle prresterne at afholde sig fra del
tagelse »i offentlige bryllupper og vrertsskaber 
[og] af en ond vane smS'lge tobak ligesom bS'lnder 
og andre gemene folk« (3). 

Den danske tobaksavl udgik fra Fredericia, hvor 
brandenborgske soldater o. 1660 skal have vreret 
de fS'lrste, som forsS'lgte at dyrke planten. Fra 
1719-20 bosatte franske huguenotter (reformer
te) indkaldt af Frederik V sig i byen og fik hans 
tilladelse til uden afgifter at avle og srelge to
bak. 1744 krreves ved kgl. forordning (ophrevet 
1786), at en fjerdepart af kS'lbstredernes sredeland 
anvendes til hS'lr, hamp eller tobak. 1 td. land 
kunne give mindst 300 kg, i reglen 400-500 kg 
blade; ved Fredericia blev (17 68) årligt avlet 90-
100.000 kg, der sendtes til KS'lbenhavn, siden 
- under den amerikanske frihedskrig 1776-83 -

blev hS'lsten nresten fordoblet, den gav udkom
met til mellem 90 og 100 familier, og byen skal 
have tjent 30.-35.000 rigsdalere mod »kun« 15.-
20.000 rgd. tredive år forinden. 1720-62 androg 
arealet med tobak omkring Fredericia 220-250 
tdr. land, ved KS'lbenhavn fandtes plantager på 
10 ha og derover, ligeledes ved KS'lge, Stubbe
kS'lbing, Arhus, Viborg og Abenrå; 1746 blev i 
KS'lge avlet ca. 27 .900 kg tobak. Til avlens frem
me oprettedes »Den store kgl. Planteskole for 
Lrerlinge for Undervisning i den fordelagtigste 
Tobaksdyrkning« (4). 

1759 sk!/lnnes, at Danmarks og Norges årlige 
forbrug af rS'lgtobak er 1.6 millioner kg, hvoraf 
ca. 100.000 kg avles ved Fredericia, og at ca. 
400.000 danskere ryger tobak, mellem 200.000 
og 300.000 bruger snustobak. Det kgl. tobaks
spinderlaug beskreftigede 40-500 personer (5) . 
1761-63 solgtes årligt 665.000 kg tobak, heraf 
11.000 kg som snus (6). »Til almuens brug avles 
tobakken isrer ved Stubbek!llbing og mest ved 
Fredericia, på Alheden er de tyske kolonister be
gyndt at dyrke også tobak« (1763 ; 7), sml. s. 
11 f, ved StubbekS'lbing var avlen oph!/lrt o. 1775 
(8). 0. 1780-1800 dyrkedes tobak på nresten al
le sjrellandske kS'lbstadsjorder (9), Odsherreds 
bS'lnder sendte store portioner til salg i hoved
staden, pastor Beyer uddelte flere tusinde plan
ter til bS'lnder i Sigerslev og Bringsted sogne og 
lrerte dem at dyrke og forarbejde planterne, dog 
uden varigt held (19). Sidst i 1790'erne fandtes 
i de danske provinser 114 private tobaksskrerere 
og 20 tobaksfabrikanter (11). Fabrikant Obel 
ved Roskilde fik 1798 Landhusholdningsselska
bets guldmedaille for avlen (10). En forordning 
14/6 1786 påb!lld tobaksspinderlauget i KS'lben
havn årligt at aftage 12.500 kg råvare fra Fre
dericia (12), hvor der 1798 af ca. 200 tdr. land 
blev avlet ca. 70.000 kg god tobak, året efter 

Snustobaksdåse af s(Jlv fra 1700-tallet og en simplere af trre og skind fra ca. 1860. Foto: Dansk Folkemu
seum, Brede. 
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Rygende wertshusgcester. Trcesnit fra Folkekalender 
for Danmark. 

over 65.000 kg; staten havde 1797 givet 400 rgd. 
til mistbrenke og frl!l (13). 
Lreger og gejstlighed advarede forgreves mod to
bakken. De hrevdede, at der slumrede »en djre
velsk kraft i den«, alligevel blev tobakken og 
brrendevinen uadskillelige fl!llgesvende, og net
op prresterne hl!lrte efterhånden til dem, der kon
sumerede mest tobak (5) . Ludvig Holberg skrev 
o. 1750 i en epistel mod tobaksrygningen: 
- Naturen selv har indprentet mennesket afsky 
for tobaksurten såsom deri er en unaturlig og 
modbydelig smag, som hos uvante forårsager 
opkastelse ... Hvis en af månens eller en anden 
planets indbyggere kom ned på Jorden og der 
så mennesker hele timer og undertiden dage til
lige at suge rl!lg til sig for at blrese den straks ud 
igen, ville han fatte srelsomme tanker om de 
samme og anse dem som dårlige og forstyrrede 
kreaturer, isrer når den tilmed hl!lrte, at mange 
rl!lg for deres nl!ldskilling. RS!lgtobak fl!lrer ellers 
dette med sig, at den skidner stuer, fordrerver 
og svrerter hvide og malede vregge og inficerer 
klreder med en strerk og ubehagelig stank, som 
lrenge hrenger ved. Hvad synd angår, da kan det 
jo anses for lastvrerdigt at anvende til tobaks
plantager hele gode jorder, hvori korn og andet, 
som tjener til menneskets fl!lde, kunne sås. Vi
dere forårsager tobaksrl!lg tS!lrst og krrever S!ll, 
hvorfor de fleste store tobakssml!lgere også er 

drankere. 
Flere og flere indså dog, at det var nyttell!lst at 
gl!lre modstand. Jac. Langebeck digtede 1792: 
Når endelig tobak, det lugt og smagens onde, 
skal blive i sit brug for borger og bonde, 
da lad den plante her; dens vrekst gl!lr jorden ren, 

vi vinder penge selv ved denne nreringsgren (14) . 
0. 1800 dyrkede man tobak i stl!lrre stil omkring 
Fredericia (ca. 200 tdr. land), Horsens og Aben
rå, ved KS!lbenhavn, Roskilde, Slagelse, Prrestl!l 
og Nykl!lbing S. fandtes små arealer, men ved 
andre kl!lbstreder var avlen nresten ophl!lrt (15). 
På JErS!l fandtes. tre tobaksfabrikker (16). Rege
ringen havde afsat 400 rgd. årligt til prremiering 
af bladenes bedste behandling og sortering (17). 
Cigarer blev fra o. 1800 fl!lrste gang averteret 
til salg (i KS!lbenhavn), cigaretten indfl!lrte span
ske soldater 1808-11. En vise fra 1811 berl!lm
mede urten: 
Fortrreffelig smage, • i hvilen behage, • trrethed 
bortjage, • tanken opklare, • roen bevare • sor
gerne sprede, • grublen bortlede, • virke berede • 
tiden fordrive, • arbejd' oplive · sult og tS!lrst 
lindre, • smitte forhindre - • smerter er mindre · 
og maden fordl!ljes, • nresen fornl!ljes, • kaffen 
»forhl!ljes« · - friske på mindet, • lette på sindet, 
· forte med snakken - • det kan tobakken! 
HS!lsten fra Horsens bymark blev o. 1840 forar
bejdet i byens to fabrikker, den stl!lrste plantage 
var på 27 tdr. land, og man avlede 700-1000 kg 
blade pr. td. land,tidligere drejede det sig om ca. 
40.000 kg. Krigsårene 1810-14 gav pastor Arnt
zen i Sdr. Vissing ca. 80.000 tobaksplanter til 
udplantning i egnens haver (1843; 18). Ved Sla
gelse var dyrkningen o. 1820 almindelig; degnen 
i Gislev SFyn hl!lstede årlig 150-250 kg og solg
te til omegnens bl!lnder (1837; 19), o. 1825 blev 
dyrket tobak ved Nykl!lbing S, Svendborg og en
kelte steder i Arhus og Vejle amter, isrer om
kring Fredericia (20), 1833 kun ved Fredericia 
og Horsens (21) 1850 var ved Fredericia beplan

tet 70-80 tdr. land, endnu 1856 kunne hl!lstes 
ca. 100.000 kg, men byens tre fabrikker brugte 
kun 5.-7.500 kg, resten blev sendt til KS!lben
havn, Randers, Horsens, Flensborg og Kiel (22). 

Planterne blev efter afskreringen fl!lrst adskillige 
gange gisset = skuddene ved hver bladstilk 
pillet af og koppet = blomsterne fjernet, <ler
efter brtekket = bladene trukket af; disse skulle 
nu - liggende på jorden - blive slovne (bll!lde), 
så trrekkes på ca. 3 alen lange snore og hrenges 
til tS!lrring mellem stolper og lregter. Om efter
året kl!lrtes tobakken hjem og blev stablet i »sve
dedynger« på loftet; her tog den varme og måtte 
jrevnlig vendes, rystes og atter stables (Horsens
egnen o. 1850; 23). 

I selvforsyningens tid brugte bonden faktisk kun 
penge til tre ting: salt, trresko og tobak (VJyl
land); til et bryllup på Als o. 1850 med et par 
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Skråspinderi fra Brpdrene Brauns tobaksfabrik i Kpb enhavn. Foto ca. 1890. Dansk Folkemuseum, Brede. 

hundrede grester indk9lbtes bl.a. 10 kg tobak 
(24). Det var absolut et srersyn at se koner ryge 
lang pibe (25). »Gr9lnmand« hed en slags simpel 
tobak, der kS'lbtes i Ribe (26), den tyske »diser
tobak« blev kS'lbt i pundspakker med påskriften 
»Dieser Taback ... « (NFyn; 27), »jomfrutobak« 
var hjemmeavlet, pibeudkrads blev ofte brugt 
som skrå (0Jylland 28), aftygget og t9lrret skrå 
malet ti1 snus med de gnidesten, der ellers brug
tes til kaffeb9lnner (Silkeborgegnen o. 1870; 25). 
N ogle tyggede f9lrst bladene, t9lrrede dem så i 
vinduet til rygning, asken blandet med pibesovs 
gav snus (VJylland; 29). Eller man sagde: f9lrst 
ryges, så skrås, derefter slået op til t9lrre på 
vreggen, så snuset ind og snydt ud som st9lvle
svrerte (S!llnderholm o. 1875; 30) . 
Om skråen digtede Kai Hoffmann (31): Denne 

saft, der sagte siver, • denne svage, vage rus - • 
det er giften, der husvaler, • det er livets rod, vi 
tygger. • Vi skal leve og forgå: - • det er godt at 
trenke på, • at en hjrelper i det vrerste • er den 
simple, sorte skrå. · 
Arealet var 1871 126 ha og i 1880'erne ca. 150 
ha, produktionen blev 1888 anslået til godt 
225.000 kg med en vrerdi af ca. 90.000 kr. (32) . 
På Fyn, isrer Middelfartegnen over til Nr. Aby, 
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avledes 1892 ca. 500.000 kg, udbyttet var gen
nemsnitlig 800 kg råtobak pr. td. land, og 1895 
skrives: »Da det. .. ikke betaler sig ved fabrika
tion af tobakker, der srelges for 40 9lre pundet, 
at benytte indf!1)rt tobak, og da der navnlig i vis
se egne srelges meget af billig tobak, er en godt 
presset og ve! moden indenlandsk tobak altid 
Jet srelgelig« (33) . 
Men fra århundredskiftet faldt arealet brat, i 
1907 således til kun 66 ha; ved Fredericia var 
arealet o. 1910 skrumpet ind til 1½ ha (34). Un
der f9lrste verdenskrig blev igen avlet meget to
bak, navnlig i den nordvestfynske »humleegn«, 
fS'lrst i Vends herred, derefter mest ved Brrende
rup og Nr. Aby og i Skovby herred; bonden ud
lejede ofte tobaksstykket til pasning af en jord
hils arbejder eller husmand, som fik halvdelen af 
h!1)sten (35). Arealet blev 1918 opgjort til ca. 
700 ha, 1926 var det faldet til blot 2 ha (36), 
1936 4 ha og hS'lsten lidt over 3 t, men 1940 31 
ha og 36 t, 1943 ca. 1200 t (37). 1945 var der 
knap 12.000 tobaksavlere på Fyn. Nogle avlere 
fermenterede selv tobakken på den måde, at den 
tretpakket i en spand blev gravet ned i m9lddin
gen og stod der et par uger (Himmerland; 38). 
Dyrkningen fortsatte i de f9lrste efterkrigsår, 
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