UDEN MAD OG DRIKKE…..
Hvad man spiste og drak i det gamle Kastellet
I tidligere artikler i vort nyhedsbrev har vi berørt, hvad man levede af i det gamle Kastellet, men der
kommer til stadighed ”nye” (dvs. gamle, men hidtil ikke kendte af denne forfatter) oplysninger om dette
emne, hvorfor en opdatering føles påkrævet.
Helt op til vor tid har soldater, ikke mindst i Danmark, været fattige og underbetalte. Soldaterne i Kastellet
tilhørte i enhver forstand den laveste underklasse, hvilket medførte en hel del tiggeri og kriminalitet, der
igen gjorde at alle soldater blev set ned på, og mødt med mistro og afsky af byens almindelige borgere.

Livgardens uniformer gennem tiden – manden yderst til venstre viser den klædning, de første soldater i
Kastellet bar 1664.
For de første soldater, der rykkede ind i det nybyggede (og knap nok færdige) Kastellet i 1664, kunne man
virkelig mærke, at den opslidende krig mod svenskerne havde kostet dyrt for rigets finanser. Dette
mærkedes ved at de ofte kun fik udbetalt et meget beskedent beløb i rede penge, som tilmed ofte var
forsinket eller helt udeblev. Meget af lønnen blev derfor udbetalt i form af naturalier. Krabbe angiver
lønningsskemaet pr. måned for den menige soldat således:
52 skålpund brød…………………..værdi: 3 Mark

4 Skilling

1 tønde øl…………………………… værdi: 6 -

0

-

16 skålpund kød á 2½ Sk………. værdi: 2 -

8

-

10 pund ost á 4 Sk………………… værdi: 2 -

8

-

3½ pund smør á 8 Sk……………værdi:

1-

12 -

I rede penge…………………………………….. 4 –

0 -

Et skålpund var 500 gram, en Mark var lig 16 Skilling eller 33 1/3 øre. Naturalierne fik de gennem et af
Kastellets dengang fire marketenderier: Stjernen, Fortunen, Elefanten og Svanen, som alle beboere i
Kastellet i øvrigt benyttede. Der var langt ind til byen, da Ny København endnu ikke var bygget. Desværre
var de ansatte værdier alt for højt ansat – reelt var disse naturalier vel omkring det halve værd.
I 1625 fik Danmark en ny møntforordning efter hvilken 1 Rigsdaler skulle være lig 6 Mark à 16 Skilling. En
rigsdaler var således 96 skilling (eller 16 daglønninger for en menig soldat). Senere fik man en kronemønt,
der også betegnedes ”sletdaler” der var lig 2/3 Rigsdaler, eller 4 Mark, eller 64 Skilling.
Da den kontante betaling jo var så lille, var der derfor strenge bestemmelser for, hvad marktenderne måtte
tage for deres varer, og også kontrol med kvaliteten, i alt fald teoretisk, og via disse bestemmelser får vi et
indblik i, hvad man spiste og drak. Vi vælger at kigge på tre af disse fra hhv. 1676, 1832 og 1891 samt et lille
kig i tilstanden omkring 1. Verdenskrig.
Anno 1676: Nu var svenskekrigen kommet lidt på afstand, og staten havde råd til at betale løn i rede penge,
også selv om det ofte trak ud, før pengene faldt. For året 1676 findes i Krigskollegiets depecher (udgående
Ordrer) en bestemmelse om, hvad marketenderne måtte tage for deres varer. Dette må vel være udtryk
for, hvad de havde at byde på dette år:
Prisliste over hvad vivandierne og marketenderne må tage for deres varer.
Da en tønde øl koster 1 rdlr. i København, skal den pr. kandemål koste 2 sk. i lejren.
1 pægl brændevin, 4 sk.
1 pægl fransk brændevin, 8 sk. (hermed må menes cognac, ff anm.)
1 pægl vineddike, 8 sk.
1 pot god fransk vin, 12 sk.
1 pot …(?)disk vin, 1 mk.
1 pund brød, 1½ sk.
1 pund smør, 10 sk.
1 pund spe, 6 sk. (her menes formodentlig spegepølse, ff anm.)
1 pund landost, 3 sk.
1 pund god ost, 8 sk.
1 pund oxekød, 3 sk.
1 pund fårekød, 3 sk.
1 pund lax, 6 sk.
Ved falsk mål og falsk vægt skal varerne konfiskeres. Ved tobaksprisen henholdes til de almindelige
privilegier
1 tønde øl á 4 ankre svarede til 136 potter = 131,4 liter i nutidens mål. En kande var lig 2 potter. I denne
bestemmelse står der intet om, hvad marketenderne havde at sælge i form af færdige retter, men da
soldaterne ikke havde de store muligheder for madlavning, fik man maden som ”take-away” i de fire
marketenderier. Man skal dog ikke tænke sig en hyggelig restaurant med ternede duge. Uden for
marketenderierne var (på gårdsiden) bygget nogle simple træskure, hvor soldaterne (og deres kvinder)
kunne spise maden halvvejs udendørs.
Omkring 1700 var en infanterists årsløn steget til ca. 24 Rigsdaler OM ÅRET. Til gengæld fik de nu udbetalt
den i rede penge. Det svarede til en dagløn på omkring 6 skilling. Dette ændrede sig ikke meget det meste
af århundredet. 1790 var daglønnen for en hvervet soldat 6 skilling som Musketer, 6 1/4 skilling for en

Grenader og 8 Skilling for en Vicekorporal. Hertil kom uniform og fri bolig. Så var der heller ikke kildeskat,
og folk var meget nøjsomme i de tider. Lønnen blev udbetalt hver 5. dag, hvortil kom, at de
fik naturalieløn i form af et 6½ til 7 pund tungt rugbrød også hver femte dag. Men alt herudover måtte
købes for den lille løn, der måske også skulle forsørge kone og børn, om end disse ofte var ”uden papirer”
da kompagnichefen skulle give tilladelse til ægteskab, og reglementet tillod kun ¼ af en enhed at gifte sig.
De hvervede soldater var derfor blandt de ringest betalte i samfundet, og der hørtes da også stadige klager
over soldaters tiggeri og tyvagtighed fra borgerne.
Brød var altså en væsentlig del af lønnen, men skulle også kunne købes af soldaterne, hvis ikke der var nok i
det tildelte kommisbrød – eller til kone og børn. I regnskaberne læser man bl.a. følgende:
”Litr. D.: Ordre af 10.12.1674 fra Kørbitz, Hondorf og Støcken om, at hver soldat skal have dagligt 1½
skålpund brød for 2 sk. dansk, uanset om rugen er dyr eller ej. Af en tønde rug skal der leveres 216 pund
brød, af en tønde byg kun 184 pund brød.”
Der må altså have været klager over, at brødet grundet dyrtid blev for dyrt for soldaterne

På billedet, med titlen ”på lønningsdagen” ses soldater omkring 1900 med deres udleverede kommisbrød
under armen, og sandsynligvis deres lille løn i lommen. (det kgl. Biblioteks billedsamling) Det militære
kommisbrød nåede altså at blive fotograferet, før denne betalingsform forsvandt helt.
Marketenderne havde ordre til, hver dag på en sort tavle ophængt uden for marketenderiet at ”anføre
hvilke Slags kogte, stegte eller spegede Varer den Dag hos dem Portionsvis er at bekomme” Man må som
sagt tidligere ikke forestille sig, at folk sad inde i marketenderiet og spiste – der var lavet nogle skure

udenfor, hvor soldaterne kunne sidde og spise under tag, men dog halvvejs udendørs. Skurene var
formodentlig uopvarmede året rundt, så det har næppe indbudt til hyggesnak over maden om vinteren.
Slaver (straffefanger, dømt til arbejde i jern) kunne også købe hos marketenderne, men måtte kun spise
stående. Det var altså samfundets allerlaveste, der spiste i Kastellets marketenderier.
En kokkepige omkring 1810. Bemærk, at der koges over
åben ild, ikke komfur
Lad os derfor se på, hvad fattigfolk spiste i gamle dage. I 161700 tallet var det især sild og flæsk, for det var billigst. Torsk
og oksekød var ganske dyrt. Normalt spiste man to eller tre
måltider om dagen alt efter hvordan ens pengepung havde
det. Til morgenmad var det almindeligste øllebrød, evt. med
en sild til.
Frokost kl. 12 var dagens hovedmåltid. Ofte fik man to retter,
søbemad og sulemad. Søbemaden var grød, vælling eller
suppe, og sulemaden flæsk eller kød, oftest kogt i suppen.
Spistes aftensmad overhovedet, var det oftest grød. Mange
spiste ikke morgenmad, men kun middags- og aftensmad.

Fattigmandskost
Da Christian d. 4. i 1621 opførte børnehuset i København, eller rettere ændrede det oprindelige tugthus til
en kombineret institution, blev der angivet en detaljeret menu, der nok kan anses for gængs mad for den
jævne mand, såsom en fattig soldat. Bemærk, at menuen gentages uge efter uge uden nogen variation:
Søndag: Flæsk og kål til middag, aftensmad kød og grød
Mandag: Islandsfisk og kål til middag, til aften sild og grød.
Tirsdag: Kød og kål til middag, aftensmad smør, ost og grød
Onsdag: Bergensfisk og kål til middag, til aften det samme som tirsdag
Torsdag: Middag bestående af kød og kål, aftensmad sild og grød
Fredag: Sild og kål til middag, aftensmad smør, ost og grød
Lørdag: Islandsfisk og kål til middag, smør, ost og grød til aftensmad.
Brød (rugbrød) spistes til alle måltider. 3 gange ugentlig fik de sennep til, og 2 gange lidt eddike. Så havde
alt fået et lille pift. Kornet, og dermed brødet, var generelt af ringere kvalitet end i dag.
Islandsfisk og Bergensfisk er to varianter af klipfisk, men grundlæggende det samme. Kongen måtte blot
tage hensyn til sine undersåtter både i Norge og Island ved statens indkøb.

Med hensyn til tilberedningen må det huskes, at komfuret først vandt indpas sidst i 1700-tallet, og endnu
langt op i tiden var det mest almindelige at man kogte over åben ild. Maden skulle derfor kunne tilberedes i
en gryde over et bål.
Ser kostplanen trist ud med vore øjne, var den faktisk meget fremsynet for tiden. Christian den 4. ændrede
det oprindelige tugthus til et kombineret tugt- og børnehus, hvor forældreløse børn kunne få en
uddannelse, så de kunne ernære sig som voksne. Han gav nøje forskrifter netop for at sikre kostens
godhed. Kongen var også klar over, at det dårlige drikkevand var farligt. I instruksen til rentemesteren
skriver kongen således:
19. Fogeden skal have flittig indseende, at maden er god og saaledes tilberedt som det sig bør, og i rette
tide og til nødtørft, og at de syge fersk og saadant bekommer, som til dennem er befalet at gives. Og efterdi
der er sat en vis genant (mængde) paa hver person og dog [nogle] for deres alders forskellighed behøver
mere, somme mindre, da skal han have indseende med, at enhver bekommer deres nødtørft, og saafremt
noget erøfris (er i overskud), at da derfor fremdeles, naar proviant anammes, (anskaffes) des mindre af
saadanne species og slags anammes, og at for al ting børnene ikke nødes at drikke vand eller lide mangel,
saa fremt han ikke derfor vil svare og staa til rette. Og skulle de deres kost i børne- og tugthuset have, skal
alle sammen lade sig nøje med det øl, børnene drikker, (dog de syge hermed ikke ment), og skal ikke
tilstedes noget andet øl at indhente. Og skal fogeden endelig have opseende, at alle brøndene i husene og
gaardene lukkes al tid i laase strax, efter de ere brugte, paa det børnene ikke skal faa tilfælde deraf at
drikke.

Tugt- og Børnehuset på stik fra 1700-tallet – hvor det alene var tugthus.

I samme instruks beskriver kongen nøje, hvad en mand måtte have af mad på de tider, og det samme kan
vel have gjaldt soldaterne, så lad os lige kigge på den del af instruksen, bemærk at mængderne gælder for
fire personer:
Kan derfor gives fire personer denne efterskrevne fetallie (mad) om ugen: flæsk 1 skålpund, nødekød 1/8 del
af en fjerding, smør 3 skålpund, oste 3 skålpund, sild ¼ del af en otting, bergensfisk og islandsfisk 3
skålpund, gryn 1 otting, brød 1 fjerding, øl ½ tønde, eddike ½ pel af en pot og 1/14 pel, sennep 1/17 part
af 1/2 ottingkar.
Med nødekød mentes oksekød, 1 skålpund er 500 gram, en fjerding hhv. otting en fjerdedel og ottendedel
tønde.
Brød
Brød var jo en vigtig del af lønnen for en soldat, og i det hele taget
basiskosten for såvel de fattige soldater, som for hvermand som sådan.
Det daglige indtag af rugbrød var omkring 750 gram om dagen – hvad
der i øvrigt blev betragtet som normen også i vore nabolande helt op i
det 20. århundrede. Vi må derfor lige kigge på rugbrødet igen. Billedet til
venstre viser en soldat på vej ud af brødudsalget i Søndre Magasin ca.
1900 med et rugbrød under armen. Det solgtes tre dage ugentlig.
Brødets terminologi
Den øverste skorpe kaldtes ”ovenskorpen”, den er lettest at tygge, mens
”nedenskorpen” er mere hård. Især ovenskorpen kan ”falde fra” brødet,
der så bliver vanskeligt at skære af.
Det første, der skæres af et brød kaldes ”endeskiven”, et stykke brød er en ”rundtenom”, og det halve af en
rundtenom hed ”et sidestykke”.
Når der skæres en rundtenom, bliver den flade der vender mod enden, lidt mindre end den anden. Man må
ikke smøre på den mindste flade, så smører man på ”stedmoders side”, hvad der tages som bevis på, at den
der smører brødet er ”kneben”. Dette gjaldt jo nok især marketenderne – se dette udsnit af de gældende
priser i marketenderiet 1832:
Et rundt om eller heelt Stykke Rugbrød 1 sk, med Smør 2 sk og med Ost tillige 3 sk.
Som det ses, kostede det lige så meget at få smør på brødet, som brødet selv. Intet under, at de ludfattige
soldater passede meget på, at deres brød blev smurt på den ”rigtige” side.
Sund, varieret kost, eller……?
Kosten var ganske ensformig hos jævne folk (og soldater) og bestod, særligt om vinteren, meget af saltmad.
Havde man overhovedet råd, anvendtes derfor krydderier, såsom kommen, dild eller anis.

Tilbehør var oftest kål og ærter, som også fremgår af 1832-prislisten. Grøntsager som gulerødder, pastinak
m.v. kom først gradvis i anvendelse op mod 1700, og kartoflen kom først til landet sent i 1700-tallet (og
blev længe betragtet med stor mistro).
Helt op til ca. 1820 betragtedes kartoflen af almuen som uværdig til menneskeføde, og pastor Lauritz Minis
fra Fyn skriver dette i sin dagbog i slutningen af 1700tallet: ”Hvorledes at få Potatos yndet af Bonden er et
Spørgsmål af ikke liden Vanskelighed, … og man kunne måske lettere indføre en ny Religion end at indføre
Potatos.” Dengang kaldte man spottende kartoflerne for ”tyskerklumper” – og kartofler blev betragtet som
svinefoder.
Til undskyldning skal siges, at man ikke havde lært af ’kartoffeltyskerne’, at kartoflen skulle koges. Hoffet
gjorde en stor indsats, ved at kartofler allerede i Struensees periode var fast indslag på det kongelige bord,
for at inspirere undersåtterne. Alligevel var det først under Napoleonskrigene 1804–1814 at kartoflen vandt
indpas, fordi den kan mætte en sultende befolkning, og den er i dag den vigtigste stivelseholdige
basisingrediens i vor mad.
Frugt blev derimod spist i mængder. Det var mest æbler, pærer og vilde jordbær, som bønderne solgte på
torvet.
Bespisningen af soldaterne var ofte underlagt en ”spisemester”, et privilegium der oftest blev besat af en
officer, der nok var mere interesseret i sin egen pengepung end soldaternes ve og vel. Det er klart, at der
måtte komme misforhold mellem en sådan og marketenderne (der i øvrigt også ses ofte at have været
officerer). Således har historikeren Bjørn Westerbeek Dahl fundet et brev fra 1687 i
Generalkommissariatets tyske brevprotokol, hvor den i Kastellet nedsatte spisemester major Peter Hübert,
har beklaget sig over for kongen om, at han gås i sin næring af marketenderne i Kastellet.
Brevet konkluderer, at hans tidligere udstedte privilegium som spisemester fortsat skal respekteres.
Priskuranten anno 1832.
Den næste prisliste vi kigger på er dateret 1832. Grunden til, at den
overhovedet blev udarbejdet er, at man jo havde fået de såkaldte
”krudttårnsfanger”. De var egentlig civile fanger fra tugthuset, der blot
blev ”midlertidigt” opbevaret i Kastellets to krudttårne, mens det
nedbrændte fængsel blev genopbygget. Denne midlertidige tilstand
skulle vare 30 år, fra 1817 til 1847. Fangerne blev bespist fra Kastellets
marketenderier, og Fængselsvæsenet forlangte at vide, hvad soldaterne
skulle betale, idet de var bange for, at de betalte for meget for kosten i
forhold til soldaterne. Det viste sig ikke at være tilfældet, men det viste
sig underligt nok, at fangerne levede BEDRE end soldaterne, og navnlig
fik mere kød i kosten.
Rationalet bag dette underlige forhold var, at soldaterne forventedes at
kunne få mad og penge andet steds, ved f.eks. at arbejde som sjover,
(løsarbejder, en sådan er vist her til højre. Rebet var til at binde om livet,
for at signalere at han var villig til at påtage sig forefaldende arbejde),
eller ved forskelligt håndværk, så derfor mente militæret sig berettiget til
at knibe på kostpengene.
Men lad os kigge på den priskurant, der i den anledning blev udarbejdet og sendt til Fængselsvæsenet:

Fortegnelse
Over de Vare-artikler med vedføiede Priiser som i Marquetenderierne i Citadellet Frederikshavn
udsælges til Garnisonen
1. Middagsspise, bestaaende af enten Suppe og fersk Kiød, Ærter og Flesk eller Kaal
og Flesk, ¾ Potte Søbemad og 4re Lod Kjød eller Flesk – for 4 Sk. Tegn Portionen
2. Brød til de almindelige gieldende priser. Et kløvet 2 Sk. Suerbrød med Smør paa: 3 Sk.,
med Ost tillige 4 Sk. Et Rundt om eller heelt Stykke Rugbrød 1 Sk, med Smør 2 Sk og med
Ost tillige 3 Sk.
3. Smør 1 £ 28 Sk, ½ £ 14 Sk, ¼ £ 7 Sk, indtil 2 Lod for 2 Sk.
4. Ost 1 £ 8 Sk, indtil 4 Lod for 1 Sk
5. Holsteenske Spegepølse 1 £ for 28 Sk.
6. Brændevin 1 Pot 32 Sk, ½ Pot 16 Sk, 1 Pægel 8 Sk, ½ Pægel 2 Sk, 1/8 Pægel 1 Sk.
7. Godt-Øll 1 Pot 5 Sk, ½ Pot 2½ Sk, 1 Glas 1 Sk.
8. Skillings-Øll 1 Pot 2 Sk, ½ Pot 1 Sk, 1 Glas ½ Sk.
9. Rom, Aqvavitter og Puns-Extract 1 snaps 3 Sk
10. Kaffe en Portjon med Sukker og Fløde 4 Sk.
11. Thevand en Portjon med do og Mælk 2 Sk.
12. En Themaskine kogt Vand uden Gløder 1 Sk.
13. - - do -- med Gløder 2 Sk

Citadellet Frederikshavn den 17. Januarij 1832
Approberet af Commandantskabet.
Efter Ordre, Linde

En pot eller 4 pægle er 0,97 liter, en pægl således 0,24 liter, altså ca. ¼ liter.
Et lod er 15,5 gram i vor vægt, der gik altså kun 62 gram kød i den ”middagsspise” til de 4 skilling, en soldat
kunne spendere.
Fangerne fik meget mere, navnlig mere kød, men myndighederne mente altså, at soldaterne selv kunne
skaffe midler til mere.
Her ser vi også lidt af den varme mad, der kunne serveres i Kastellet 1832. Det var, som for de almindelige
borgere, søbemad og sulemad.
Mad er et område, hvor der hersker en stor konservatisme. Mange af vore madmæssige traditioner har
århundreder på bagen, og den næste pristakst fra 1891 er såmænd ikke meget forskellig fra 1832-listen.
Lad os kigge på den: Dette levede soldaterne af i 1891. Nu var kronesystemet, som vi stadig har, kommet i
brug 1875, derfor er priserne i kroner og øre – eller rettere kun øre, for en krone var et svimlende beløb for
en soldat dengang.

Taxt
for gjenstande det er tilladt marketenderen at sælge
1 Flaske Hvidtøl No 2

8 Øre

1

6 Øre

do

do

1 Kop The (1 1/4 Pgl) med bedste sort fløde
dertil 5 á 6 Tærninger hvidt sukker

6 Øre

11 Øre

1 Kop Kaffe

10 Øre

1 pot

44 Øre

1/2 pot

22 Øre

1 Kop The (1 1/4 Pgl) m. Puddersukker
og Fløde

4 Øre

1/4 pot

11 Øre

1 Kop Kaffe

8 Øre

1 stor snaps

3 Øre

1 Pot sød Mælk

15 Øre

1 lille snaps
(:1/4 Pægl:)

2 Øre

1 Pot skummet Mælk

7 Øre

No 3

Baiersk Øl ½ flaske

8 graders kornbrændevin

do

do

Smørrebrød

Godt øl

1 pot

8 Øre

1/2 Fire Øres Surbrød med Smør og Ost

3/4 pot

6 Øre

1/2 do

1/2 pot

4 Øre

1 Glas

2 Øre

do med Smør, Schweizer
ost, Kjød eller Pølse

5 Øre
6 Øre

1 Stk Rugbrød

2 Øre

1 Stk Rugbrød rundt om Brødet med
Smør og Ost

7 Øre

1 Stk Rugbrød rundt om Brødet med
Smør, Schweizerost, Kjød eller Pølse

8 Øre

1 Stk Rugbrød rundt om Brødet med
Smør alene

4 Øre

Forfatters bemærkning: En pot (0,96 liter) var lig 4 pægle, á 0,2415 liter (ca. 1/4 liter). En ”lille” snaps var
altså lig 6 cl, og tilmed er 8 grader (Splendrup) lig med 47 % alkoholstyrke. En halv liter snaps kostede altså
næsten det samme som en kop kaffe – men så var der også sukkerterninger med. Men hvad med den
varme mad? Her var der et særskilt blad med takster:
Taxt
For Middagsmaden
Søndag
Mandag

3/4 Pot Kjødsuppe med ¾ Pægl Ris, Kartofler og rødder samt 20 Kvint fersk kogt Kjød
uden Ben
3/4 Pot Risengrynsvælling eller Sødsuppe og 20 Kvint stegt Kjød med Sauce og
Kartofler eller Kaal

25 Øre
25 Øre

Tirsdag

3/4 Pot Ærter og 13 Kvint grønsaltet Flæsk uden Ben

22 Øre

Onsdag

1/2 Pot Risengrød kogt i Mælk med Kanel, Sukker, Smør og sødt Øl eller
1/2 Pot Boghvedegrød kogt i Mælk med Smør og sødt Øl samt Frikadeller med Sauce
og Kartofler eller Kaal

25 Øre

Torsdag

Som om Søndagen

Fredag

Som om Tirsdagen

Lørdag

3/4 Pot Øllebrød og Klipfisk

25 Øre

Daglig mellem kl 11 og 1½ og i Reglen hele Eftermiddagen
kan erholdes Ragout eller stegt Fisk til 8 Øre Portionen.
Formad eller Eftermad alene betales henholdsvis med
12 eller 13 Øre.
Citadellet Frederikshavn d. 30. september 1891
Sign. Søderberg
Oberst, Kasernekommandant
Her er menuen lidt mere specificeret, men ret grundlæggende den samme som tidligere. Men hvor der
endnu i 1832 var mange hvervede soldater, og derfor også mange tysktalende soldater i Kastellet, så var
der efter indførelsen af den almindelige værnepligt i 1849 kun landets egne sønner på kost i Kastellet. Der
var dog stadige problemer med den lette tilgang til billig brændevin. Dels var der problemet med
drukkenskab i almindelighed, dels så Hæren med bekymring på, at mange soldater drak hele deres løn op,
og dermed ikke havde penge til mad. Bekymringen skyldtes nok mere, at det nedsatte deres militære
værdi, frem for egentlig omsorg.
Dette medførte, at marketendersystemet stod for fald. Kvaliteten af maden var nok heller ikke altid den
bedste. Februar 1852 påtaler en marketenderkommission, at mandskabet ofte kun ville modtage og betale
formaden, men nægtede at modtage og betale eftermaden.
Der skete også en centralisering. De fire marketenderier var først blevet til to, og 1854 blev de lagt sammen
i det endnu eksisterende store marketenderi i Nordre Magasin.
I årene omkring 1900 indførte man, at maden blev udleveret til soldaterne, der til gengæld automatisk fik
en del af deres (i forvejen meget ringe) løn tilbageholdt for maden.
For at få et indblik i soldaternes hverdag omkring år 1900 er det derfor spændende at se på, hvad
mandskabet fik i løn og hvad dagligdagsting kostede.
Den meniges løn var 85 øre (i krigstid 1,10 kr.) dagligt. Lønningen udbetales forud for 6 dage af gangen.
Af de 85 øre blev der dagligt afdraget 65 øre som betaling for den kost soldaten fik. Eller som det fremgik af
tidens reglementer:

"Værdien af leveret kost er ansat
for brød

10 øre

- middagsmad

35 øre

- tørkost

20 øre

Afdraget er ens, hvad enten middagskosten leveres i tilberedt eller utilberedt stand."

Spisning i felten ved Frederiksværk 1908
Soldaten havde således 20 øre tilbage til sig selv til tobak, sæbe og andre fornødenheder dagligt. Soldaten skulle selv
holde sig med undertøj og vask m.v. så der var ikke meget at ”rutte med”.

For at se på hvad soldaten kunne få for sine 20 øre har vi fundet nogle priser på dagligdagsting omkring 1915.
Rugbrød
Røget flæsk
Salt
Te
Sødmælk

12-14 øre./ kg.

Kartofler

4-6 øre./ kg.

1,30-1,40 kr./ kg.

Magarine

94-100 øre./ kg.

4-5 øre./ kg.

Puddersukker

26-30 øre./ kg.

2,30-2,80 kr./ kg.

Kaffe

1,60-1,80 kr./ kg.

14-16 øre./ l.

Hvidtøl

5-8 øre. /l.

Det bør huskes, at 1915 var under 1. Verdenskrig, og at der derfor var dyrtid. Blot var soldaternes løn ikke fulgt med,
så de 20 øre rakte ikke langt. Og selv om baggrunden for de mange indkaldte soldater, den såkaldte sikringsstyrke,
netop var verdenskrigen, så var der IKKE krigstillæg til militærets lønninger, da vi jo ikke var i åben krig med nogen,
men var neutrale.

Kostforplejning ved militær Foranstaltning 1915:
Dette er et uddrag fra forplejningskorpsets lærebog fra 1915 og beskriver hvad soldaterne fik at spise til hverdag:
”Fuldkostportionen for en dag sammensættes normalt saaledes:
Brødportionen:
750 g Rugbrød.
Tørkostportionen:
50 g Margarine,
50 g Ost,
50 g Paalægspølse,
12 g Salt,

25 g Kaffe eller Kaffe med Tilsætning,
25 g Sukker.
Middagsportionen:
325 g Fersk Oksekød eller andet Slagtekød,
125 g Ris og Kartofler og Grøntsager.
Den kost, som leveres i Kostforplejningen, skal som Regel bestaa af et Middagsmaaltid paa 2 Retter Mad samt af Brød
og den fornødne Tørkost til et Morgen-, et Frokost- og et Aftensmaaltid.
Til Morgenmaaltidet skal der leveres en varm Drik, til Frokost- og Aftensmaaltidet en kold eller varm Drik. ”
For denne dagsration skulle soldaterne altså betale 65 øre af deres løn dagligt. I videst muligt omfang udleveredes
færdig mad til soldaterne i sikringsstyrken under 1. verdenskrig, men var de for langt fra køkkenet, udleveredes
naturalforplejning lige som i 1864 – og så måtte folkene selv hitte ud af, at tilberede den.
Mad udleveres fra kogekasse
i Sikringsstyrken 1915.

Det bør nævnes, at da tyskerne i 1940 besatte Danmark, var mange tyske officerer overraskede over, at vi var i stand
til at uddanne soldater ”på så god en kost”.
Hermed er vi nået op i det just udrundne århundrede, og slutter derfor beretningen. Dog skal vi lige se kort på,
hvordan soldaterne levede, når de var i felten i 1864 og før:

Mad under krigsforhold
I krig var kosten noget, soldaten selv måtte stå for. Der udleverede naturalforplejning (hvis det ellers kunne
skaffes og nåede frem), og soldaterne måtte så selv enkeltvis eller i grupper stå for tilberedningen.

Der koges i felten 1864.
Kedlen er en 10mandskedel

I krigen 1864 veksledes mellem tre daglige rationer, og for at
hjælpe soldaterne skrev den kendte kogebogsforfatter Madam
Mangor en lille bog om, hvordan disse rationer kunne tilberedes.
Denne lille bog blev udleveret i store tal, og kan vise lidt om
maden på den tid.
Den første ration var: ½ pd fersk oksekød, ¾ pægl byggryn og 3
qvintin salt. Til dette gav Mangor anvisning på suppe, eller kød i
kål, eller steg.
Den anden ration var: ½ pd saltet (eller røget) flæsk og 2/3 pægl
kogeærter. Dette var nok den almindeligste dagsration i 1864, og
Mangor anviste hvordan soldaterne bedst kunne koge det.
Den sidste ration var: ½ pd klipfisk, 25 quintin risengryn, 6
quintin smør. Også her anviste Mangor hvordan soldaterne
kunne koge klipfisken.

Herudover udleveredes fortsat rugbrød hver 5. dag, men i felten skulle de kun veje 5 pund, mod ellers 7½
pund. Soldaten havde jo også lidt mere at købe for, idet der var felttillæg til lønnen under krigsforhold.
(Kvintin: ca. 4 gram, forvirrende nok havde man også et Kvint, der var ca. 5 gram. ff. Anm.)

Derudover gav bogen praktiske råd til de unge mænd, der åbenbart ikke forventedes at have opholdt sig i
et køkken, såsom:
Kogte Æg. Rigelig Vand, i Forhold til Æggene, sættes paa Ilden, og naar dette er i stærk Kog, lægges Æggene
forsigtig med en Skee ned i Vandet, de koge da i 3 Minutter, eller medens man tæller til 180, og de vil da
være blødkogte; vil man have dem haardkogte, maae de koge i den dobbelte Tid.
Se hele kogebogen her: https://da.wikisource.org/wiki/Kogebog_for_Soldaten_i_Felten

Lønninger for militært fast personel omkring 1900:
Underofficerer m. fl. (musikere, kokke og håndværkere) fik deres løn månedlig. Øvrigt personel lidt
forskelligt, men ofte kvartalsvis.
Værnepligtige korporaler
Faste sergenter
Hornblæsere

600 kr. årligt (50 kr. månedligt.)
1020 kr. årligt. (85 kr. månedligt)
840 kr. årligt. (70 kr. månedligt)

Ved krig udbetales felttillæg svarende til halvdelen af lønnen.
Til sammenligning modtog en fast ansat oberst 6800 kr. årligt og en general 10.000 kr. årligt.

