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Tobaksdyrkningen i den franskreformerte koloni i
Fredericia

Forsidefoto ved Jens Koudal. Tobaksladen ved Fredericia Museum d.
22.04.2007.

Tobaksladen ved Fredericia Museum
Tobakslader var indtil slutningen af 1800-tallet et meget synligt indslag i
Fredericias bybillede. Særligt i den nordøstlige bydel, hvor de reformerte
tobaksdyrkere var bosat. Denne tobakslade stod oprindeligt i
Danmarksgade 81. Tobaksladen blev genopført på museet i 1930.
Denne type lader blev benyttet til tørring af tobaksblade, som hang i
huset fra høsten i september måned og indtil foråret, hvor de blev videre
forarbejdet. Museet dyrker tobak hvert år, så i sommermånederne kan
besøgende iagttage, hvorledes fremgangsmåden har været.

Isaac Melan – Borgerskab som Tobaks-Planteur udi Roeskilde 1725
(Uddrag af artikel ved Halvor Petersens)
De første fransk reformerte kolonister ankom til Fredericia i 1719 for at
ernære sig som tobaksplantører. Den 30. september 1720 talte kolonien
93 personer, som 15. november 1720 fik deres privilegier. Flere af
kolonisterne udvandrede snart til andre af landets købstæder. Der var
spredte tilløb til at avle tobak i Danmark i slutningen af 1600-tallet.
Således blev Rådmandsvænget i Roskilde brugt som tobaksvænge i
1682 af købmand og rådmand Nicolai Nielsen. Det vides ikke, hvorfra
han havde den nødvendige kendskab til dyrkning af tobak, men det er
tænkeligt, at han har benyttet sig af en kyndig tobaksplantør fra udlandet.

Ved folketællingen i 1753 boede 5 reformerte tobaksplantører med deres
familie i byen. Allerede i 1723 befandt de reformerte tobaksplantører
Jacob og Isaac Melan, der formentlig var brødre, sig i Roskilde, hvor en
datter af Isaac Melan og hans hustru Anne Seller blev døbt Anne
Catharina i domkirken 3. november. Jacob Melan stod fadder ved dåben.
Han var blandt de første kolonister, som ankom til Fredericia i 1720. Her
vandt han 18. april 1721 borgerskab, idet han angav at ernære sig med
skomagerhåndværk og tobaksplanten. Den 18. marts 1723 opsagde han
sit borgerskab for at rejse til Roskilde. Isaac Melan har senere fortalt, at
han var kommet fra Brandenburg til Fredericia, hvor han kun havde
opholdt sig en seks ugers tid, før han drog videre til Roskilde.

Tobaksplante
Tobaksplanten hører til natskyggefamilien, ligesom kartoffelplanten og
tomatplanten. Den er et-årig med kort pælerod og 6-8 siderødder, der
forgrener sig til et tæt rodnet. Planten har en hovedstængel, der først
deler sig helt ved toppen. Alt efter art og vækstbetingelser kan den blive
mellem 50 cm og 3 m høj.
De forskellige tobaksarter opdeles i to grupper: brugstobak (Nicotiana
tabacum) og bondetobak (Nicotiana rustica), herunder prydplanter.
Nicotiana tabacum omfatter alle de tobaksarter, der har betydning for
moderne tobaksindustri.

Det Danske Huguenotsamfund

Søren Wedege Bruuns tobaksfabrik

Brødrene Abraham Claude le Maire og Jean Claude Maire –
tobaksplantører i Nykøbing S. og Køge
Den ældste af brødrene var tobaksplantør Abraham Claude le Maire, der
døde 106 år gammel 1789 og blev båret til graven af 6 sønner. Han var
gift tre gange og havde 19 børn, deriblandt 14 sønner, af hvilke flere atter
forlod landet, mens fire: guldsmed David le Maire (f. 1750, d. 1819),
skomager Christopher le Maire (f, 1748, d. 1809), snedker Jachob le
Maire (f. 1741, d. ...) og gartner Isaac le Maire (f. 1763, d. .....) blev
stamfædre for linjer af slægten, der har været uden betydning for landet.
En fjerde søn var maler og graver ved den fransk reformerte menighed i
København Abraham le Maire (f. 1755, død 1802). Han havde to
efterlevende sønner Daniel og David le Maire
Den yngste af de til Danmark indvandrede brødre Jean Claude le Maire
var tobaksplantør i Køge. Jean Claude le Maire havde i to ægteskaber
12 børn, hvoraf 3 var sønner, kun sønnen, urmager Jean Pierre le Maire,
overlevede ham.

Tobaksspinder Levi Berend i Horsens
Allerede i 1688 fik Horsens sin første privilegerede tobaksspinder, Levin
Berend. Det var begyndelsen til noget, der viste sig at få stor betydning
for byens dagligliv. Byen kom i sjælden grad til at blive præget af
tobakken. En mængde fabrikker med en betydelig produktion skød op,
og byens marker var for en stor dels vedkommende domineret af
tobaksplanter. Man stod selv for hele forvandlingen fra råtobak til skrå,
snus, røgtobak og cigarer - og skrå var det helt store
hit. Der dyrkedes så megen tobak i byen og hos omegnens bønder, at
man i 1746 endog var i stand til at udføre tusinde pund til andre byer!
Men i 1860 kulminerede tobaksproduktionen, og en sørgelig tilbagegang
fulgte. I 1870 var der kun een større tobaksfabrik tilbage i Horsens Petersen & Sørensen – og tobaksavlen var helt ophørt. Det skal dog
nævnes, at de to verdenskrige og specielt den tyske besættelse af landet
på ny satte skub i den danske tobaksdyrkning. 1948 blev det sidste år
med dansk tobaksavl.

I Stengade mellem Tranekær og Rudkøbing ligger en tobakstørrelade,
som er bygget i slutningen af 2. verdenskrig af husmand Hans Hansen.
På Langeland slog adskillige landmænd sig på tobaksavl, da der var
gode priser på dansk tobak. Grunden var at importen af virginiatobakker
fra Amerika var stoppet. Tobaksavlen fortsatte i nogle år efter krigen.

Husmand Hans Hansen og sønnen klarede selv bygningen af laden,
men lod en tækkemand udføre tagarbejdet. Da virginiatobakken atter
kom på markedet efter krigen, ophørte den danske tobaksavl. Laden blev
i stedet tærskelade og har overlevet siden.
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