
drenge Harald H. Lund (l). - Som en fyrste, 
mer en kejser, • men en potentat, du knejser · 
i din gr9)nne hrengekarm. • Stolt mod himlen · 
over vrimlen • hrever du din gyldne barm. 
• • Og så regnes du for simpel, · sk9)nt til fattig 
bimpel • gi'r du af din redle saft. · Tab ej mo
det! • Op med ho'det! • Du gi'r folket mod og 
kraft H. Thortsen (2). 
Se, humlen som slangen så listigt sig snor · 
langs trreernes glatte bark - · mens byggen så 
redigt på ageren gror ... • De to i 9)llet forenet 
sig fik • til en rerlig og listig drik Johs. Buch

holtz (3). Her er Danmarks egen drue! M!ilrk af 
sol som biers brumlen. • Dyb og fyrig slumrer 
styrken i de fynske pigers bryg. · Thi den dan
ske sommer blinker i det m9)rke blad af humlen, 
• og en hjemlig brise gynger med den unge, svrere 
byg Marinus B(/Jrup (4). 
Fjernt i min barndoms befrugtende vår · jeg 
husker det yppige humleår, • da humlehaven 
blev til en skav, • hvor vilde, usynlige guder sov. 
• • Hvem husker nu humlens bed9)vende <luft? 
• Den danske sang i den krydrede luft? · Den 
ivrige ranke, brunskrellet og ru? · Kan humle
bierne summe endnu? 
Der står en s9)dme endnu i mit sind • af humle i 
sol og i sommervind, • en <luft så liflig og bitter
Jig s9)d - • men humlehavernes tid er d9)d. L. C. 
Nielsen (5). 
Aage Brandmose, Plukke Humle (6); L. C. Niel
sen, Humlesangen (7). 

LITTERATUR: (1) 561h 30; (2) 901; (3) 446; (4) 

117c 27; (5) 647e 34; (6) 98 16f; (7) 647d 78f. 

Hamp, Cannabis sativa 

bliver indtil 3 meter h!ili og har srerskilte han- og 
hunplanter; de nedre blade er dybt håndsnitdelte, 
de 9)vre smalle og savtakkede, fr9)ene tokantede 
og olierige. 

Navnet er frellesgermansk (oldnordisk hampr), 
oprindelsen uvis ; det stammer sandsynligvis fra 

0steuropa eller Asien. I mange stednavne: Ham
pelandet 1683, 1796 på Samsp, 1704 i L9)jt sogn, 
Hampegård (indhegning til dyrkningen) 1784 i 
Hellevad sogn, Hampeager 1789-1803 i Vedsted 
sogn; måske i Rampen 1586ft Vrads herred. 
Strop af hamp blev fundet i broncealdergrav ved 
Karpre. 

LITTERATUR: 96 40; 148 1,80; 4 336,447; 6 58, 

148, 238; 10 31 og 12 163. 

DYRKNING 

Et sagn fortreller, at danskerne bragte hamp og 
h!ilr med hjem til 0Fyn fra et togt over havet 
(0sterspen?). Men planterne ville ikke trives. 
Det blev ufredstider, folk kunne ikke klrede de
res bprn, da bad prresterne Gud om hjrelp, og 
han modnede halvdelen af hampen, deraf lavede 
man tpj (1). 
Planten er dyrket her i landet siden middelalde
ren, men aldrig i st9)rre udstrrekning; en plan
mressig avi optages f9)rst under de to verdens
krige og slutter med den sidste (sml. s. 120). 
1511 står hampefr9) anfprt i hoffets regnskaber, 
måske til fuglefoder eller oliepresning; garn og 
taver indf9)res bl.a. over Llibeck (2) . 
Et ret stort forbrug af hampeprodukter i sejl
skibenes tid og til fiskeriet (tovvrerk, sejldug, 
garn), skomagerne (overtrukket med beg som 
sygarn) og landbruget (srekke, reb) får regerin
gen til at g9)re mange, men temmelig virknings-
19)se forspg på at fremme den indlandske avi. 
1629 befaler Christian IV, at bpnderne skal 
dyrke hamp ti1 flådens forsyning, 1634 sender 
han en rrekke lensmrend ca. 4 t9)nder hampefrp, 
som de skal så i god og tjenlig jord, fortsrette 
dermed de f!illgende år og sende hpsten til Bre
merholm (orlogsvrerftet) (3). 
10/3 1669 indskrerpes bestemmelsen fra 1629, 
dette gentages i Christian V's Danske lov 1683 
(3-13-19): hvilken bonde, som hel gård besidder 
og ikke årlig sår en skreppe hampefr9), og den, 
som halv gård besidder, en halv skreppe hampe
fr!il, b9)r af sin husbond at tiltales og straffes som 
en modvillig og ulydig tjener, med mindre han 
beviser, at han ikke har tjenlig jord dertil (4). 
Da <ler var anlagt srebesyderier og oliem9)ller, 
udstrrekker en kgl. förordning 7 /8 1687 påbudet 
til også at grelde kpbstrederne, hvis borgere der
efter skal beså mindst en fjerdedel af jorden 
med hamp, hpr eller roer ( = raps). Det vrekker 
dog så megen modstand, at bestemmelsen samme 
år bliver indskrrenket til egnede kpbstadsjorder; 
den fornyes 14/8 1741, nu er også tobakken f9)jet 
til de påbudte planter (5). 
1773 hedder det i vedtregt for Refsvindinge på 
Fyn, at hver bymand årligt skal så mindst 1 skp. 
hamp eller h!ilrfrp (6). 
0. 1800 anslås vrerdien af landets hampeavl til 
mellem 68.000 og 78.000 rigsdalere årlig, men 
det er ikke halvdelen af forbruget, <ler indf9)res 
hvert år 10.000 skippund (a 160 kg) eller for 
mindst 5 tpnder guld hampereb, sejldug etc., 
bortset fra nogle jyske egne bliver planten sjrel
dent dyrket (7). På grund af den udenlandske 
(russiske) konkurrence findes kun få danske sejl-
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dugs- og srekkefabrikker, en enkelt producerer 
årlig for ca. 18.000 rigsdalere og beskreftiger 400 
mennesker, k9)benhavnske rebslagere forarbej
der for ca. 354.000 rgd. tovvrerk, 1797 indf9)res 
24.827 pund fra Rusland (8). 1810 koster ham
pen 48 rgd. t9)nden (9). 
Land9)konomiske forfattere mener, at der i Dan
mark kan avles hamp på ca. 7.500 tdr. land, og 
beklager ofte, at der må importeres for så store 
bel9)b. Til opmuntring af avlen uddeler Det kgl. 
Landhusholdningsselskab i slutningen af 1700-t 
og begyndelsen af 1800-t dyrkningsanvisninger 
og prremier til b9lnder, som leverer orlogsflåden 
det st9lrste kvantum (10). 1793 giver kongen 
300 rgd. til fremme af hS'lr- og hampeavlen, 
specielt i Fyns og Arhus stift (11). Under Na
poleonskrigen 1807-14 og fastlandssprerringen 
får dyrkningen et stort opsving (12); med st9ltte 
af det Reiersenske fond og kongen bes9lger Carl 
Dalgas 1808 Tyskland, Frankrig og Schweiz for 
at studere hampens avi og forarbejdning (13), 
trykningen af hans anvisning bekostes af Land
husholdningsselskabet (14), mens Chr. Olufsen 
vinder den prisopgave (200 rgd.), greve C. D. F. 
Reventlov, Pederstrup, gennem Landhushold
ningsselskabet har udskrevet for dyrkning til flå
den og en teoretisk anvisning på avlen (15). 
I 1800-t dyrkes hamp ved mange gärde, men 
bortset fra nogle 9-lstjyske egne kun til egen for
syning. 1837 er arealet 311 ha, heraf 128 ha på 
Fyn (16). 1809-29 bliver ved Lykkenssrede på 
Fyn avlet hamp i forsS'lg og til undervisning; le
deren Schroll erklrerer, at »hamp kan avles ber 
i landet af samme godhed og srelges for samme 
pris som den årlig fra fremmede steder indfS'l
res« (16b), (sml. hS'lr s. 297). Samme år (1809) 
opfordrer forvalter J. L. Tommesen grevskabet 
Frijsenborgs frestere og selvejerb9)nder til at så 
hamp (og plante humle): »betrenk, hvor vigtigt 
et produkt hamp er, ej blot for landmanden, 
men for orlogs- og koffardiflåden, og hvor skal 
den komme fra, når indf9)rslen hindres og man 
intet vil avle«. Over 100 f9)lger opfordringen 
(17). 
1810 bliver i Hj9)rring amt dyrket mest hamp i 
byeme n.f. Frederikshavn, isrer til fiskegam og 
lrerred (18). Af amtsbeskrivelseme o. 1840 frem
går bl.a., at hampen kun avles et sted i Thy og 
ikke i Hanherred; de fleste m9lnske b9)nder ved 
byeme sår årlig 1 skp. frS'l, Ringk9)bing og KS'l
benhavn amt dyrker den de fleste steder, men 
kun til husbehov, i Svendborg amt er avlen gan
ske ubetydelig (19). 
1827 srelger b9)nder på Helgenres srekkelrerred 
af hamp i Arhus, siden regner fiskeme den rus-

Store mamgder hamp medgik til sej[ og takkelage i 
Christian 4.s flåde. Detalje af kobberstik fra 1600-
tallet i Kobberstiksamlingen. Overfor: Toppen af en 
ca. 3 m hpj hamp-plante. (ES). 
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siske hamp kS')bt i heglet stand for bedst til reb 
(20). 

Arealet er 1861 45 ha, 1876 30 ha; under fS')rste 
verdenskrig bliver det kortvarig udvidet, men 
dyrkningen ophS')rer så helt til anden verdens
krig, da den får sin stS')rste udbredelse: 1940 
35 ha, 1941 520 ha, 1942 stiftes landssammen
slutningen De samvirkende danske Hampedyr
kerforeninger og det år dyrkes 1779 ha, året 
efter 2113 ha på arealer op til 90 ha, isrer ved 
Kolindsund og Lirnfjorden. Taveudbyttet var 
normalt knap 2 t pr. ha. HS')sten 1943 gav ca. 
1000 t tovvrerk og reb, der mest kom fiskeriet til 
gode. Hver avier kunne kS')be mindst 25 kg hS')st
bindegam af hamp (21). Arealet var 1960 47 ha 
og 1966 kun 5 ha; efter 1963 har danske tov
vrerksfabrikker ikke kunnet spinde hampetaver. 
- Importen af hamp, blår og affald var 1963 230 
t, af hampegam 50 t og vrevet stof 200 t. 

LITTERATUR: (1) 519 130; (2) 495 6,1961,107f; 

(3) 292 212,288; (4) 127 470f jf. 880 1809,53; (5) 

739 2,1800,262; 1014 25,1932,86; 875 1917,84f; (6) 

75 1,482; (7) 739 2,1800,262; 57 2,1803,43; 675 12, 

1810,294 jf. 728c 4,135; (8) 322 1798,94-96; (9) 880 

1810,59; (10) 194 6,180, fortalen; 880 1809,43 og 

1812,170; (11) 194 4,1794,XLII,XLVII; (12) 194 ny 
rk. 3,1813,154; (13) 194 2,1811,176f; (14) 675 11, 

1809,3-54; (15) jf. 576 2,1798,214-43; 739 2,1800, 

262ff; 183 1,1919,437-41; 44 1942,54-62; (16) 191 

2,267f; (16b) 277 5,1953,109f; (17) 880 1809,53f; 

(18) 57c 2,1810,469; (19) 320b 1833,160; 136d 1839, 

246; 318 1839, 169; 567 1839 164; 201 1842, 367; 

(20) 996 1954,90; (21) 191 2,267f; 44 50f,63; 65 14/10 

1943, jf. 992 1953,716. 

SÅNING 0G H0ST 

»Hampelandet« lå på stakkepladsen uden for 
porten (Falster; 1). Rampen skulle helst sås 1. 

maj (Mols; 2), det var uheldigt at så hamp og 
hS')r i den uge, hvori 15/5 faldt (3), og ugedagen, 
som 1. juledag havde i kalenderen (MS')n; 4). 
Såsnart hanplanterne - galderne (beslregtet med 
gold) - har blomstret (nogle uger fS')r hunplan
teme), skal stykket galdres, dvs. hanplanterne 
luges bort, man mener, at de giver en finere tave 
end hunplanteme, derfor må de ikke blandes 
sammen under forarbejdningen (5,6) . I Framlev 
herred, Arhusegnen, bliver hampen ikke galdret 
(o. 1825; 7). Når fr!llene er modne, skal resten 

Skomagergangen på Almindeligt Hospital i Kf)benhavn. Maleri af Alfred Schmidt, 1883. Kf)benhavns By
museum. 



Brands/anger fremstilledes af hamp. Maleri af Paul Fischer: »Det bramder«, 1900. 

af marken ruskes (8) ved fuldmåne, men ikke 
i den månedsdato den er sået (3). 

LITTERATUR: (1) 308b 266f; (2) 161 1906/23: 

2042; (3) 488g 1,75,143; (4) 1009 7,1918,25; (5) 

1008 4,1916,605f; (6) 739 2,1800,206; (7) 806j 81; 

(8) 688 2,1805,97. 

FORARBEJDNING 0G ANVENDELSE 

Rampen bliver behandlet som hs,;rren (s. 3O2ff) 
og på gården anvendt til paklrerred og srekke 
til brs,;dkorn samt til drekkener, vindms,;llesejl, 
muleposer, poser til mostpresning strikket med 
pinde, tovvrerk og reb, s(>ller til vreven og under
dynevår (1), mest til hjemmespundet reb til ko
ts,;jr (Bjerre herred fs,;r 1850; 2). 
Sorteringen af bedste og dårligere hamp er 
mrendenes aftenarbejde om vinteren; blåren bli
ver spundet på håndten eller pråsevinde og om 

foråret snoet til reb og ts,;jr (3); bs,;nderne på 
Helgenres srelger srekkelrerred o.a. hampepro
dukter i Arhus (4). 
Sts,;rste og bedste hampeaffald spindes til tyndt 
reb til kreaturernes klapgrime og gressenes ts,;jr 
(Falster; 5); ks,;erne har fodts,;jr og stagestump 
af hamp, bagts,;jr af humleranker (ranket(>jr), 

fårene står altid i rankets,;jr, kun ved mund og 
prel er det af hamp; lang hamp bliver slået til 
fårs og ks,;ers hovedlag (NVFyn; 6), ks,;ernes 
hornreb er altid af hamp (Jylland; 7). Til ks,;er, 
der reder ts,;jret, blandes svinebs,;rster, heste- eller 
kohalehår i det (NFyn, 0Jylland; 8). 
Fiskere dyrker hamp til deres reb, liner, garn 
og net, deraf spinder konerne på rok forgarn og 
mellemrum (9). 
Jyske hyrdedrenge laver piskesnerte af gammelt 
optrevlet hampereb (7). 
Strenglerne og affald fra bearbejdningen (skre-
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verne) kan bruges til papir, frpolien til belysning, 
srebe, vognsmprelse m.m., presseresterne giver 

et godt kvregfoder (10). Affaldet fyrer man med 
i bilreggerovnen (Falster; 5). 
Frpene er gode til hpns (1648; 11), bruges nu 
mest· til burfugle (12), under anden verdenskrig 
gav de en marcipanerstatning (13). 
Ramp plantes undertiden i dekorative blad
grupper (14). 
Den importerede råvare forarbejdes til brand
slanger, sejldug, srekke, net, tovvrerk, snprer m. 
m., hampeblår anvendes til tretning (vcerk). 

LITTERATUR: (1) 955 1956,128 (1600-t); 739 

2,1800,262; 398 1806, 881; 320 1827 102; 102 1828, 

180; 865 74f; 760 188, 224; 308b 266f; 944b 54; 

250b 39; (2) 250 52; (3) 631 28/12 1950; 24b 82; 

760 224; 794 2.3,1891-92,135 (Randers s. o. 1850); 

(4) 320 1827,102; (5) 865 74f; (6) 760 58,224; (7) 

328e 56,88; (8) 760 224; 996 1954,90; 256 12,1918, 

20; (9) 631 28/12 1950; 488f 5,1893,67; 996 1954, 

89f; 854 17,1949,77f; (10) 739 2,1800,270; 398 1806, 

881; 599b 1,464; (11) 1011 1920,117; (12) 739 

2,270; 107; (13) 65 14/10 1943; (14) Haveejerens 
Håndbog 1944, 184. 

L.-EGBMIDLER 

1300- eller 1400-t: kogt hamp indtages som 
modgift og mod uren vreske fra hjertet; rå og 
knust til salve og omslag på slangebid; rammes 
hjorten af pil, lpber den til en hamp, river frpene 
lps med munden og lregger dem på såret, så fal
der pilen ud og såret lreges (1). 
Fr!,'.lenes saft dryppes i !,'.lre mod orm (begyndel
sen af 1400-t; 2). 
Kogt hamp indtages, når man har spist noget 
giftigt og usundt, hermed fördrives mavens og 
hjertets urenheder; lregges knust på slangebid, 
såret hjort osv., se ovenfor (1400-t; 3). 
Hampefrp og lpvstikkerod koges i vand og drik
kes for pokker (kopper eller syfilis) (1533; 4). 
Meget varmt mrelkedekokt af fr!,'.lene drikkes 

Fiskegarn blev fremstillet af hamp ag dyppet i dekokt af hampeblade for at lokke fiskene i nettet. Maleri 
af Anton Dorph, 1859. 
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