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Gæstgiveriet Port Arthur 1904. Der var en verden til forskel mellem små gæstgiverier som Port Arthur,
hvor værten var alene om at betjene gæsterne eller i bedste fald kunne trække på en enkelt tjenestepige, og de fornemme gæstgiverier som Postgården og Larsens Hotel, hvis husholdninger bestod af
adskillige tjenestepiger og andre medhjælpere. Kilde: Fotograf Harald Lønborg, Odense Stadsarkiv.
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BEVÆRTERNE I 1800-TALLET

- NØDVENDIGHED ELLER ÅRSAG TIL DRUK
OG KRIMINALITET

Af Linda Petersen

Næringsloven fra 1858 byggede på den
klassiske økonomiske liberalistiske teori, og ifølge denne var det til alles bedste, hvis næringslivet fik lov til at fungere
uden indgreb fra staten. Markedet opfattedes som en selvregulerende mekanisme, der bevirkede, at når den enkelte
fulgte sin egeninteresse, så ville resultatet gavne samfundet som helhed.
Med loven forsvandt købstadsprivilegierne og lavstvangen efter en overgangsperiode på fire år. Lavene og købstadsprivilegierne havde fungeret som
regulerende faktorer for handel og håndværk.1
Den sidste gruppe, der er nævnt
i næringslovens overskrift – nemlig
beværterne – var ikke underlagt lavsbestemmelser eller påvirket af købstadsprivilegierne, men de var alligevel
genstand for diskussion, når der skulle
tages stilling til næringslovgivningen. I
denne artikel undersøger jeg, hvilke problematikker og synspunkter, der gjorde
sig gældende, når det drejede sig om
reguleringen af beværterne i købstæderne og indførelsen af næringsfrihed i
1800-tallet, samt hvilken betydning de
Beværterne i 1800-tallet

I

1858 trådte Lov om Haandværksog Fabrikdrift samt Handel og
Beværtning m.m. i kraft, og Danmark havde dermed fået sin første
samlede næringslov. Ét af lovens
formål var at fjerne de restriktioner,
der dengang forhindrede de næringsdrivende i frit at udøve deres
erhverv. Nogle erhvervsgrupper var
dog forsat underlagt restriktioner –
nemlig beværterne. I denne artikel
undersøger museumsinspektør
Linda Petersen vilkårene for beværterne i årtierne før og efter næringslovens tilblivelse.

lovgivningsmæssige forhold fik for beværterne i Odense.
Hvem var beværterne, og hvilke rettigheder havde de?
Betegnelsen beværter dækkede i første
halvdel af 1800-tallet over en lang række
erhverv, der havde ret til at servere mad
og drikke for siddende gæster og – i visse
tilfælde – til at give logi. Ifølge datidens
lovgivning drejede det sig om følgende
næringsudøvere: gæstgivere, værts-
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husholdere, konditorer, restauratører,
traktører, spiseværter, marketendere,
billardholdere, øltappere og kaffe- og
teskænkere.2 Det kan måske undre, at
konditorer hørte med til denne kategori,
men konditorerne langede ikke kun kager over disken, de havde også lov til at
servere alkohol for siddende gæster. Betegnelsen ”hotel” findes ikke i næringsloven, men der er ingen tvivl om, at betegnelsen blev flittigt brugt i 1800-tallet,
da hver købstad med respekt for sig selv
efterhånden fik et hotel, og de optræder
da også i vejviserne for Odense i anden
halvdel af 1800-tallet.
Der var forskellige rettigheder forbundet med de enkelte beværterborgerskaber. Personer, der havde løst borgerskab
som restauratører, måtte beværte med
al slags mad og drikke. Borgerskab som
spisevært og marketender gav derimod
kun ret til at servere varm mad, dvs. middags- og aftensmad. Spiseværterne og
marketenderne måtte endvidere sælge
øl og brændevin, men kun hvis det skete
i direkte forbindelse med spisningen på
stedet, og det samme var tilfældet med
kaffe og te. Ville gæsterne indtage te eller
kaffe på andre tidspunkter, skulle de besøge te- og kaffeskænkerne. Billardhold
krævede indtil 1823 særskilt borgerskab,
men blev derefter en del af spiseværternes borgerskab.3
Værtshusholdernes opgave bestod i
at udskænke drikkevarer i form af øl og
brændevin til siddende gæster. Desuden
havde de ret til at servere kold mad og
til at sælge øl, brændevin og brød ud
af huset. I 1695 udkom en forordning,
der senere er blevet kaldt gæstgiveriets grundlov, men hvis titel egentlig var
”Forordning om offentlige Herberge- og
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Værtshuse i Danmark”.4 Et værtshus
var på dette tidspunkt synonym med et
herberg, men i løbet af 1700-tallet mistede værtshusholderne retten til at give
logi. I enkelte byer havde værtshusene
dog tilladelse til at fungere som herberg
for simple rejsende, dvs. for daglejere,
husmænd, håndværkssvende, tyende,
sømænd og lignende.
Gæstgiverne havde ligesom restauratørerne ret til at servere al slags mad
og drikke, og selv om deres virke egentlig var rettet mod de rejsende, var det
ikke ualmindeligt, at de også beværtede
den lokale befolkning. Derudover fungerede de som herberg og havde med
ovennævnte undtagelse monopol herpå.
Gæstgiverne havde nogle særlige privilegier, der bl.a. bestod af retten til at bage
rugbrød til fortæring på stedet, retten til
at sælge fransk vin ud af huset og retten
til at brygge øl og brændevin samt til at
sælge produktionen ud af huset. Efter
1797 måtte gæstgiverne dog ikke længere
brænde brændevin, og i 1850 mistede
gæstgiverne retten til selv at bage det
brød, de serverede for deres gæster.
Øltapperne havde tilladelse til at
skænke øl og brændevin, men i 1818
forsvandt muligheden for at erhverve et
øltapperborgerskab. De eksisterende øltappere beholdte dog deres rettigheder.
Endelig var konditorerne berettiget til
at tilberede og sælge kager, chokolade,
syltetøjer og til at skænke likører, der var
fremstillet af druebrændevin.5
Denne skarpe arbejdsdeling var ikke
noget, der specielt kendetegnede beværterne. Både inden for handel og håndværk var der – især i store provinsbyer og
i København – en høj grad af erhvervsdifferentiering. Således var detailhandlen inddelt i mange underkategorier som
Linda Petersen
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Annonce for Nørrebroes Hotel fra Odense Vejviser 1868 og 1869. Hotellet tilhørte Albrecht Søndergaard, der fik borgerskab som gæstgiver i 1866. Kilde: Odense Stadsarkiv.

f.eks. i frugt- og vildthandlere, glashandlere, mel- og grynhandlere, porcelænsog pottehandlere, hosekræmmere og
lærredshandlere.6 Beværtererhvervenes
fagskel var noget kunstige, og de gav da
også anledning til usikkerhed omkring
fagenes afgrænsninger, hvilket var en af
årsagerne til, at antallet af forskellige beværterborgerskaber blev kraftig reduceret efter 1858.
Det problematiske værtshus
Ved indgangen til 1800-tallet hørte de
forskellige beværtererhverv – ligesom
handel, håndværk og en række andre erhverv – til gruppen af borgerlige næringer. Det var nødvendigt at tage borgerskab i en købstad for at få ret til at udøve
et borgerligt erhverv. Erhvervelse af borgerskab krævede, at en række betingelBeværterne i 1800-tallet
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ser skulle opfyldes. Bl.a. skulle den kommende borger være fuldmyndig, dvs.
25 år, han måtte ikke have været idømt
straffearbejde, og han skulle have aftjent
sin værnepligt.7
Som udgangspunkt kunne de lokale
myndigheder ikke nægte at udstede borgerskab til folk, der opfyldte ovennævnte
betingelser, hvilket blev indskærpet i et
reskript i 1820. Her blev det slået fast, at
det ikke kunne ”… formenes Nogen, som
har de lovbestemte Egenskaber, at vinde
Borgerskab paa en bestemt Næringsvei
af den Grund, at der i kjøbstaden allerede er et tilstrækkelig Antal af Borgere,
som drive samme Næringsvei.”8
Men i samme reskript blev der opstillet en række særregler for en lille gruppe af borgerlige næringer, der ud over
værtshusholdere, marketendere, te- og
kaffeskænkere, øltappere, billardholdere
og spiseværter bestod af marskandisere,
jernhandlere, der handlede med gammelt jern, auktionsholdere og høkere. I
1820 blev det besluttet, at borgerskab på
disse næringer i købstæderne som hovedregel kun måtte udstedes til folk, der
var mindst 45 år.9 			
Det krævede hverken særlige faglige
kvalifikationer eller større kapital at nedsætte sig som f.eks. værtshusholder eller
høker, og derfor var det forholdsvis nemt
at blive selvstændig. Fastsættelsen af en
aldersgrænse skyldtes, at denne bestemte gruppe af borgerlige næringer ifølge
de centrale myndigheder trak arbejdskraft væk fra erhverv, der blev opfattet
som værende mere nyttige. Man frygtede, at unge i stedet for at blive oplært i ”…
nyttige Haandteringer…” ville gå efter
en ”… mere magelig Næringsvei…”10 De
centrale myndigheder udtalte endvidere,
at så længe adgangen til de omtalte næ-
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ringer stod åben for enhver, der opfyldte
de almindelige borgerskabsregler, så: ”…
fristes arbeidsdygtige Mennesker til at
ombytte deres Haandværk, deres landlige Sysler, eller anden gavnlig Haandtering, med et saa godtsom ørkestløst
Liv...” 11
Myndighederne var desuden nervøse
for, at når folk uden større vanskeligheder kunne blive selvstændige inden for ét
af disse fag, ville de stifte familier, som
de sidenhen ikke ville være i stand til at
forsørge.12
Aldersgrænsen på 45 år skulle sikre,
at folk blev i deres oprindelige erhverv
og de lokale myndigheder blev pålagt
at ”…vaage over, at ei Flere meddeles
Tilladelse til at drive borgerlig Næring
som Høker, Vertshuusholder, Øltapper,
Kaffe- og Theskjenker, Billardholder,
Markvetenter, Spiseverter, Auktionsholder, Marschandiser og Jernhandler,
som falholde gammelt Jern, end de, der
efter enhver Kjøbstads Leilighed kunne
ansees tilstrækkelige...” 13
Et af disse erhverv blev anset for
at være særlig problematisk, og det var
værtshuset. Ud over at trække arbejdskraft væk fra mere gavnlige erhverv blev
værtshusene beskyldt for at skabe uorden
og kriminalitet samt at skade borgersikkerheden. Pga. stor konkurrence og dermed lille fortjeneste mente myndighederne, at mange værtshusejere handlede
med stjålne varer, og at de var villige til
at lægge lokaler til tyvenes sammenkomster. Desuden blev der på værtshusene
afholdt spil, som især bønderne blev narret til at deltage i. Endelig betragtede de
centrale myndigheder værtshusene som
et sted, hvor ungdommen, tjenestefolk
og personer fra almuen blev fristet til at
indtage store mængder alkohol, og hvor
Linda Petersen
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I 1800-tallet hørte konditorerne med til gruppen af beværtere pga. af deres ret til udskænkning af
spiritus. S.A. Bentsens Wienerbageri og Konditori i Overgade 1914. Kilde: Odense Stadsarkiv.

de blev lokket i fordærv.14
Der er ingen tvivl om, at myndighederne i Odense benyttede sig af 1820-reskriptets muligheder for at regulere
antallet af udskænkningssteder. Af det
bevarede borgerskabsmateriale fremgår
det, at byens myndigheder efter 1820 var
ret restriktive mht. udstedelsen af nye
borgerskaber til værtshusholdere. Da urtemand Anders Petersen i 1848 således
ønskede at etablere et værtshus, kunne
det kun lade sig gøre, hvis en anden
værtshusholder opsagde sit borgerskab:
”Da Urtemand Anders Petersen har erholdt det Kongelige Stiftsamts Tilladelse
til at vinde Borgerskab som Værtshuusholder her i Staden imod at jeg frasiger
mig den efter nærværende min Mand i
sin Tid meddelte Borgerskabsbrev mig
hjemlede ret til Værtshuushold, saa er
det i Anledninger heraf, at jeg begærer
Beværterne i 1800-tallet

nærværende Borgerbrev annulleret til
Anders Petersens Fordeel.” 15
Myndighedernes politik fik også en
effekt. I 1801 var der i Odense 35 beværtninger, hvilket svarede til at 0,6 % af
købstadsbefolkningen drev et udskænkningssted. I 1850 var antallet af odenseanere næsten fordoblet, mens antallet
af beværtninger var faldet. Dette år fandtes der 31 beværtningssteder i byen svarende til, at 0,3 procent af befolkningen
kunne kalde sig beværtere.16 Det skal
understreges at gæstgivere, restauratører og konditorer ikke er medtaget i beregningen, da de ikke var omfattet af den
regulering, som udsprang af 1820-reskriptet.
Beværtererhvervene som nøderhverv –
forsørgelsesbestræbelsen
Reskriptet af 1820 gav dog mulighed for
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at tilgodese visse gruppers behov. Således kunne de lokale myndigheder give
dispensation til personer under 45 år,
men det krævede, at disse havde dokumentation på, at de pga. sygdom eller
uheld, som de vel at mærke ikke selv var
skyld i, var ude af stand til at udføre det
arbejde, de oprindelig var udlært i.17
Især værtshushold blev anset som et
passende erhverv for aldrende og skrøbelige folk, og i 1857 under behandlingen
af næringsloven i Folketinget blev det
hævdet, at der hos de lokale myndigheder netop var en tendens til at begunstige ældre personer med et værtshusholderborgerskab.18 Folketingsmedlemmet
A.F. Tscherning kaldte – nok lidt ironisk
– denne tendens for forsørgelsesbestræbelsen, og det virkede efter hans overbevisning ikke særlig hensigtsmæssigt, at
lade ”…gamle, i Haandværket udslidte
Folk…”19 udøve et erhverv, der om noget
krævede, at man var rask til bens, når de
mange gæster skulle beværtes.
Befolkningen var bekendt med, at
disse muligheder eksisterede, og da den
33-årige forhenværende korporal Jørgen
Sørensen i 1831 sendte en ansøgning om
at blive spisevært til magistraten i Odense, brugte han netop sit svage helbred
som årsag til, at der burde dispenseres
for 45-årsreglen: ”Formedelst Svaglighed maatte jeg i indeværende Sommer
søge min Afsked af Krigstjeneste efter at
jeg har tjent 10 Aar og 6 Maaneder som
Underofficer ved Fynske Regiment lette
Dragoner og foruden bemeldte Afsked
vidner Regimentschirurg Jacobsens Attest af 20de d. M. om at jeg formedelst
Sygdom ikke kan taale noget anstrengende Arbeide. Og da jeg efter Døbeattest af 1. Oktober 1823 er barnefød i
Randers Bye og Sogn i Jylland den 3.
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Juni 1798, er jeg 33 Aar gammel. Paa
anførte Grund er det min erbødigste
Begjæring at den respective Magistrat
godhedsfuld vil tillade mig at tage Borgerskab heri Byen som Spisevært, uagtet at jeg ikke har naaet den befalede
Alder, men derimod gunstigt tager min
Svaghed i naadigt Betragtning.”20
Det var ansøgerens personlige forhold, der blev lagt vægt på, når købstadsmyndighederne skulle vurdere om en
person kunne få borgerskab som spisevært eller værtshusholder i Odense.
Ud over alderdom og helbred spillede
de personlige egenskaber også en rolle.
Således blev det fremhævet, at 36-årige
Michael Nielsen havde en attest ”…fra
troværdige Mænd om hidindtil at have
udviist et godt Forhold…”21 , da han fik
sit borgerskab som værtshusholder.
Gæstgiverne, restauratørerne, konditorerne – beværtningerne for den dannede klasse
Gæstgiverne, restauranterne og konditorierne blev ikke forbundet med uorden og kriminalitet, sådan som det var
tilfældet med værtshusene. I de få tilfælde, hvor der blev udtrykt bekymring
over den såkaldte dannede klasses beværtningssteder, var det ikke druk og
elendighed, man ville bekæmpe, men
derimod ”…Hang til Ødselhed og Lyst til
Overdaadighed…”22
Der blev heller ikke udtrykt bekymring for, at folk ville forlade deres oprindelige erhverv til fordel for et liv som
gæstgiver, restauratør eller konditor,
hvilket skyldtes, at det krævede forholdsvis stor kapital at etablere sig inden for et
af disse tre erhverv. Konditorerne skulle
desuden have en uddannelse inden for
faget. Det betød, at erhvervene ikke var
Linda Petersen
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Postgården i Odense som den så ud i 1942. I forbindelse med etableringen af Hans Mulesgade i 1950
blev Postgården revet ned. Kilde: Fotograf Karl J. Rasmussen, Odense Stadsarkiv.

tilgængelige for enhver. Ved hjælp af
forskellige forordninger forsøgte de centrale myndigheder alligevel at regulere
tilgangen af konditorer og restauratører
før 1857. Det var ofte udlændinge, der
etablerede sig i disse to fag, og det var
ikke usædvanligt, at de tjente store summer, som de sidenhen førte ud af landet,
hvilket ikke var i myndighedernes interesse.23
Gæstgiverierne stod i en særlig situation, da der var mangel på dem. I
århundreder havde staten tilskyndet til
Beværterne i 1800-tallet

oprettelsen af gode overnatningssteder,
hvilket ikke var lykkedes. Problemet lå i,
at selv om antallet af rejsende på den ene
side var stort nok til, at der var et udtalt
behov for overnatningssteder, så var der
på den anden side alligevel ikke rejsende
nok til, at det kunne betale sig at nedsætte sig som gæstgiver.24
For at få adkomst til at drive gæstgiveri skulle der indhentes kgl. bevilling.
Bevillingerne til gæstgiverne fungerede
som privilegier, der gav gæstgiverne nogle særlige rettigheder, og som havde til
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formål at give folk et incitament til at oprette de hårdt tiltrængte gæstgiverier. 25
Fra omkring midten af 1700-tallet
begyndte privilegierne at være knyttet
til ejendommene i stedet for til personer. Dette skulle sikre, at de gæstgivergårde, der efterhånden var blevet anlagt
på vigtige steder, ikke blev nedlagt, når
personen, der drev gæstgivergården,
opsagde sit borgerskab eller døde.26 Her
skal som eksempel nævnes gæstgiveriet Postgården i Odense. Postgårdens
privilegier stammede fra 1763. På dette
tidspunkt ville statsmagten sikre, at rejsende på ruten København-Haderslev
ikke stod uden ordentlige overnatningssteder.
I den forbindelse kunne Fyns stiftamtmand konstatere, at værtshusene i
Odense var så dårlige og så små, at det
ikke var muligt at indrette dem eller
forbedre dem, så de ville imødekomme
de rejsendes krav om bekvemmelighed.
Derfor foreslog stiftamtmanden, at der
på kongens vegne blev købt og indrettet en gæstgivergård, der derefter kunne
udlejes til en person, som var villig til at
påtage sig gæstgivererhvervet.27 Stiftamtmandens råd blev fulgt, og Postgården blev derefter etableret. Niels Larsen
og Emil Andersen havde i henholdsvis
1826 og 1847 forpagtet gæstgiveriet på
Postgården. Deres respektive gæstgiverborgerskaber havde kun gyldighed,
så længe de forpagtede Postgården, og
de måtte dermed ikke etablere sig som
gæstgivere andre steder, med mindre de
fornyede deres borgerskaber.28
Mens de personlige forhold som
nævnt var vigtige, når værtshusholderne og spiseværterne fik tildelt deres
borgerskab, så blev der ikke stillet særlige krav til de kommende gæstgivere,
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når blot forpagtnings- eller købskontrakten var i orden.
Næringslovens vedtagelse
I en løfteparagraf i 1849-grundloven blev
det påbudt at ”Alle Indskrænkninger i
den frie og lige Adgang til Erhverv, som
ikke ere begrundede i det almene Vel,
skulle hæves ved Lov.”29 Denne sætning
blev indfriet med vedtagelsen af Lov om
Haandværks- og Fabrikdrift samt Handel og Beværtning m.m. i 1857. Loven
trådte i kraft den 1. april 1858, og med
loven forsvandt de mange forskellige
beværterborgerskaber, således at beværterfaget efter 1858 kun bestod af værthusholder, restauratører, gæstgivere og
konditorer. Desuden fik loven den betydning for værtshusholderne, at købstadsmyndighederne ikke længere havde
mulighed for at regulere tilgangen ud fra
hensynet til købstadens lokale forhold.
Under forhandlingen af Næringsloven havde en række folketingsmedlemmer udtrykt stor skepsis mht. at fjerne
reguleringerne på beværterområdet. Der
blev argumenteret med, at tilstrømningen til erhvervet og den deraf stigende
konkurrence ville få beværterne til at
”…sætte alle Kræfter i Bevægelse, for
at lokke baade Kjøbstadsbeboerne og
Landboerne ind i deres Kneiper…” 30
Men fortalerne for at liberalisere
beværtererhvervene svarede igen på de
dystre forudsigelser med følgende: ”Ja,
Gud veed til hvad der ikke kommer Tilstrømning efter de Herrers Mening;
men hvorfra skulle alle disse Folk komme? […] Tilsidst mene vel de Herrer,
at alle Embedsmændene løbe bort fra
deres Embeder og give sig til at være
Værtshuusholdere.”31 Der blev understreget, at det ikke burde være købstadsLinda Petersen
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myndighedernes afgørelse, om en mand
måtte ernære sig ved et i øvrigt lovligt erhverv, og at myndighederne ikke skulle
optræde som værge for befolkningen.
Debatten i Folketinget drejede sig
først og fremmest om værtshusene. Selv
om det blev påpeget, at det var muligt at
drikke sig både fordærvet og forgældet i
champagne, så var det fortsat en udbredt
opfattelse at druk var et problem, der var
forbeholdt almueklassen.
Under den endelige afstemning i
Folketinget vandt ønsket om næringsfrihed over reguleringstilhængernes moralske argumenter – men kun for en kort
periode.
Næringsloven var ikke populær
blandt købstædernes handlende og
håndværkere, og i årene efter 1857 var
der en tendens til at give lovens paragraffer skylden for de vanskeligheder,
som købstædernes næringsliv løb ind i.
Utilfredsheden førte i 1870 til nedsættelsen af en købstadskommission, og i 1873
udkom en revideret udgave af næringsloven.32 Den reviderede næringslov rettede
sig ikke kun mod handel og håndværk,
men fik også betydning for beværternes
vilkår. I perioden 1840 til 1870 var antallet af værtshusholdere i købstæderne på
landsplan steget fra 585 til 1944.33
Den markante stigning vakte købstadskommissionens bekymring, og det
blev konstateret, at den frie adgang til erhvervet havde ført til, at ”Personer, som
foretrække Uvirksomhed for Arbeide og
intet Andet vide at gribe til for at kunne
hendrive deres Tid i Lediggang, vælge
let den Udvei at tage Borgerskab som
Værtshuusholder…”34
Ifølge kommissionen havde stigningen medført, at arbejderne drak deres løn
op, og bortset fra at det nu var arbejderBeværterne i 1800-tallet

ne, der skulle reddes fra fristelsen i stedet for almuen, var argumenterne for at
indføre reguleringer de samme som tidligere, og værtshusene blev anklaget for
at bidrage til fattigdom og usædelighed.
For at forhindre en yderligere stigning i
antallet af beværtninger blev det i 1873
vedtaget at give købstadsmyndighederne
mulighed for gennem lokale vedtægter at
fastsætte en grænse for hvor mange borgerskaber på beværtninger, der måtte
udstedes i hver købstad. Desuden besluttede politikerne, at beværtere, der gjorde
sig skyldige i forbrydelser mod sædeligheden, fremover skulle miste deres borgerskab.35 Dette skal ses i lyset af, at den
øgede konkurrence mellem værtshusholderne havde fået mange af dem til at
holde prostituerede for dermed at lokke
kunderne til.36
Selv om fokus først og fremmest var
rettet mod værtshusene, kom ændringerne, der gav købstadens styrelse mulighed for at udarbejde lokale vedtægter,
også til at gælde for konditorierne og
restauranterne, men ikke for gæstgiverierne.
Vedtagelsen af den reviderede næringslov i 1873 betød, at købstadsstyret
ligesom før 1858 fik myndighed til at begrænse udstedelsen af beværterborgerskaber, og dermed mistede beværterne
kun 15 år efter næringslovens ikrafttræden en stor del af den næringsfrihed,
som de var blevet garanteret i 1858. Når
centraladministrationen i 1873 således
gav de lokale myndigheder mulighed for
at udfærdige en vedtægt, der skulle regulere antallet af beværtere i en købstad,
må det ses som en klar og hurtig erkendelse af, at det økonomiske liberalistiske
princip om fri konkurrence og markedet
som en selvregulerende mekanisme ikke
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Afholdsbevægelsen marcherer i Odense i 1953. Afholdsbevægelsen var ikke tilfreds med de stramninger,
der blev indført på beværterområdet i 1873, og mente, at der skulle mere drastiske midler til at bremse
det stigende antal værtshuse. Kilde: Fyens Stiftstidendes Pressefotosamling, Odense Stadsarkiv.

virkede som ønsket på beværterområdet.
Afholdsbevægelsen har senere påpeget, at lovændringen i 1873 ikke fik den
ønskede virkning med hensyn til udskænkningsstedernes udbredelse. Dette
skyldes, at de begrænsende foranstaltninger kun var rettet mod værtshusholderne, restauratørerne og konditorerne, mens det fortsat var muligt at
få et gæstgiverborgerskab, når blot de
almindelige betingelser for at få borgerskab var opfyldt. Hvis en person således
var villig til at betale for det noget dyrere gæstgiverborgerskab og havde et
par opredte senge til rådighed, kunne
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vedkommende – under dække af at ville holde gæstgiveri – i realiteten drive
værtshushold.37 Omgåelsen af loven
blev helt stoppet i 1906, da det i en midlertidig gæstgiverilov blev nægtet nye
gæstgivere ret til at beværte andre end
dem, der boede hos dem.38
De togrejsende kommer
Havde de centrale myndigheder så ret
i at næringsfrihed på beværterområdet
ville få folk til at strømme til erhvervet?
Kigger man på tallene i tabel 1, så er svaret umiddelbart ja. Der er ingen tvivl
om, at mange benyttede sig af de liberaLinda Petersen
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liserede forhold på området til at åbne
et beværtningssted – især værtshusene
var i høj kurs! Men som vist i figur 1 er
det iøjnefaldende, at det først er i anden
halvdel af 1860'erne, at den kraftige stigning i antallet af borgerskaber på værtshushold sætter ind, mens stigningen de
første år efter næringslovens ikrafttræden er moderat.
En del af den markante stigning i

slutningen af 1860'erne kan forklares
ved, at der opstod et øget behov for beværtningssteder, og at folk dermed ikke
kun nedsatte sig som beværtere, fordi
det var nemt. Bedre veje og især jernbanens anlæggelse medførte stigende rejseaktivitet. I 1868 var anlæggelsen af hovedlandevejsnettet efter næsten 100 års
arbejde endelig færdig, og mellem 1862
og 1865 blev den fynske jernbane anlagt.
1820- 31/3
18581

1/4 18581882

I alt

34

328

362

Spiseværter

34

2

4

38

Gæstgivere

4

49

53

Restauratører

5

22

27

8

21

29

4

0

4

89

424

513

Antal beværterborgerskaber udstedt i 2,4
gennemsnit pr. år

17,9

8,3

Værtshusholdere

Konditorer
Andre beværtererhverv
I alt

3

Tabel 1: Udstedte beværterborgerskaber i Odense købstad 1820-1882.
Kilde: Borgerskabsregistre 1785-1847 og 1847-1887. Landsarkivet for Fyn.
1 Næringsloven trådte i kraft 1. april 1858.
2 Kategorien var på dette tidspunkt officielt afskaffet, men der blev alligevel udstedt fire borgerskaber til
spiseværter efter 31/3 1858.
3 Kaffe- og teskænkere, øltappere, billardholdere.

Figur 1: Udstedte borgerskaber til værtshusholdere i Odense 1801-1882.
Kilde: Borgerskabsregistre 1785-1847 og 1847-1887. Landsarkivet for Fyn

Beværterne i 1800-tallet
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Odense Banegård 1885. Jernbanen bragte mange nye gæster til byens beværtninger.
Kilde: Odense Stadsarkiv

Ni år senere, i 1874, var Danmark dækket af 925 km jernbane.39 De forbedrede
rejsemuligheder medførte et stadig større behov for overnatning, og mens det i
begyndelsen af 1800-tallet mange steder
stadig var vanskeligt at stable et gæstgiveri på benene på grund af manglende
kunder, fremgår det af Billes Hotels gæsteprotokol, at hotellet mellem 31/1 1866
og 22/10 1869 havde haft 3043 overnattende gæster.40 Turismen kom først for
alvor i gang i slutningen af 1880'erne,
men i anden halvdel af 1800-tallet fik
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de handelsrejsende betydning for de erhverv, der tilbød overnatning og forplejning. Odense havde i 1874 besøg af 679
handelsrejsende, og tallet var i 1880 steget til 942.41
Det var mellem 1858 og 1878 billigere at tage borgerskab som værtshusholder og derefter søge om tilladelse til
at drive herberg, end det var at tage borgerskab som gæstgiver, og da behovet
for overnatningssteder var større, end
de eksisterende gæstgiverier og hoteller
kunne efterkomme, fik en del af byens
Linda Petersen
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Annonce fra Brochmanns
Hotel fra Odense Vejviser
1882. Ikke alle hoteller
havde samme gunstige
placering nær den nye
banegård, men kunne så
i stedet tilbyde transport
fra banegården til hotellet med omnibus.
Kilde: Odense Stadsarkiv.

værtshusholdere byrådets tilladelse til at
drive herberg for rejsende.42
Industrialiseringen var en anden faktor,
der havde betydning for beværtererhvervet. Med industrialiseringen fik værtshusene et nyt klientel i form af arbejderen.
Næringsloven gav ikke kun værtshusholderne ret til at sælge spise- og drikkevarer
til fortæring på stedet, men gav dem også
mulighed for at sælge brød, øl og brændevin ud af huset. Maiken Rude Nørup
påpeger i Det københavnske værtshusliv
1857-1998, at værtshuset ikke kun fungerede som beværtning, men også som
spisested og udsalgssted, idet mange af
de nye industriarbejdere enten gik på
værtshus i pausen for at spise frokost
eller hentede deres mad og drikkevarer
hos værtshusholderen for senere at indtage det på arbejdspladsen.43
Som tidligere nævnt fik købstadsmyndighederne i 1873 mulighed for at
udarbejde lokale beværtervedtægter,
Beværterne i 1800-tallet

som skulle begrænse antallet af beværtningssteder. I Odense var byrådets
holdning til en sådan vedtægt præget af
ambivalens. På den ene side forsøgte byrådets medlemmer at begrænse udbredelsen af beværtningssteder ved hjælp
af en brændevinsafgift, på den anden
side var de tilbageholdne mht. at udarbejde en egentlig beværtervedtægt, dels
fordi de erkendte, at der var brug for et
vist antal beværtninger i Odense, og dels
fordi den ovennævnte brændevinsafgift
gav gode indtægter til kommunekassen.
Men i 1882 blev det endelig besluttet at
udarbejde en vedtægt, der skulle sænke
antallet af beværtninger i Odense fordi:
”…Udskjænkningsstederne ere fordærvelige ikke blot for Gjæsterne men ogsaa for Værterne, og da det foreliggende
Spørgsmaal ikke maa betragtes som en
Sag, der giver Kæmnerkassen mange
Indtægter, men absolut bør behandles
fra et mere socialt og moralsk Standpunkt…” 44
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På dette tidspunkt fandtes der i
alt 155 udskænkningssteder i Odense,
og byrådet ønskede med vedtægten af
sænke antallet af værtshusholdere og
restauratører til under 90, mens antallet af konditorer ikke måtte overstige
10. Holdningen til beværterne var dog
ikke kun et spørgsmål om kvantitet, men
også om kvalitet og byrådet håbede, at
en nedgang ville ramme de ”…mindre og
slettere Beværtninger ”.45
Vedtægten betød, at en del af beværterne igen var genstand for en forholdsvis skrap regulering, og denne gang
var det kun gæstgiverne, der gik fri. For
værtshusholdernes og restauratørernes
vedkommende måtte der først udstedes
et nyt borgerskab, når fire ældre borgerskaber ved dødsfald eller ved opsigelse
permanent faldt bort. Et nyt borgerskab
på konditori kunne erhverves, hvis to
gamle konditorborgerskaber blev frigjort ligeledes ved dødsfald eller opsigelse. Hver gang et borgerskab blev ledigt,
skulle det annonceres i byens aviser, og
borgerskabet blev så tildelt den person,
der først havde søgt det. Hvis flere personer havde meldt sig samtidigt, skulle
det ved lodtrækning afgøres, hvem borgerskabet tilfaldt.46
Afrunding
Myndighedernes begrundelser for at ønske indskrænkninger på beværterområdet kom til udtryk som omsorg for det
almene vel. Overordnet set blev næringsfrihed opfattet som værende overensstemmende med både den enkeltes rettigheder og med almenvellets. Men med
hensyn til beværtererhvervene var det
anderledes, idet næringsfrihed for denne
gruppe blev opfattet som noget, der ville
skade almenvellet.47 Her blev nærings-
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frihed og almenvellet hinandens modsætninger. Der ses også en omsorg for
den enkelte, som hænger sammen med
omsorgen for almenvellet. Når f.eks.
værtshuslivet førte sygdom og fattigdom
med sig, ramte det ikke kun den enkelte,
men blev også en byrde for samfundet.
Omsorgen skete som sagt på bekostningen af friheden, dvs. friheden til uden
indblanding at vælge sin næringsvej og
meget forenklet sagt: friheden til at tage
vare på sig selv. Retorikken vidner om,
at flertallet af politikerne ikke havde tiltro til, at befolkningen, og det vil i denne
sammenhæng sige almue- og arbejderklassen, vidste hvad der var bedst for
dem selv, og derfor skulle lovgivningen
hjælpe dem på rette vej. Det er en debat,
der til forveksling ligner den, der føres
i dag, når vi diskuterer hvorvidt lovgivning skal hjælpe os til at spise sundere og
holde op med at ryge.
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