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jestørste i Europa. Alle de nævnte engagementer ville hver for sig kunne give 
stof nok til nærmere behandling. 
 Det følgende er en meget kortfattet, kalejdoskopisk biografi, med en bevidst 
slagside imod hans virke som fysiker og kemiker.

Personen A. W. Hauch

Hauch var af Middelstørrelse, dog snarere stor end lille. Hans legeme var vel-
dannet og stærktbygget; lige Langt fra Fedme og Magerhed. Ansigtet var stort, 
med stærke, veldannede mandige Træk, hvori Fastheden ikke manglede Blidhed. 
De skjønne brune Øjne vare ildfulde og talende. Hans hele Holdning var smuk, 
saaledes som man kunde vente det af et veldannet stærkt Legeme, hvis Kræfter 
fra Ungdommen af vare uddannede ved ridderlige Øvelser.

Dette citat stammer fra den mindetale, som H. C. Ørsted holdt for Adam Wil-
helm Hauch i Videnskabernes Selskab, der foranstaltede en højtidelighed efter 
Hauchs død1. Denne tale er den vigtigste kilde til oplysninger om personen 
Hauch, som vi har. Her gives en detaljeret gennemgang af Hauchs liv og lev-
ned, og selv om man ofte omtaler en nylig afdød i forskønnende vendinger, så 
fornemmer man, at denne tale giver et realistisk billede af personen, fysikeren 
og mennesket Hauch. Hans brorsøn var digteren Carsten Hauch, og han giver 
i sin selvbiografi2 et lignende billede af sin farbror:

Vi modtog tit besøg af min Faders Broder, Overhofmarskal Hauch; det var 
ligesom en kjækkere Aand nærmede sig til vort Huus, hver Gang han traadte 
derind. Udvortes lignede han min Fader saa meget, at de undertiden i tidligere 
Aar bleve forvexlede med hinanden, men han var noget højere havde ogsaa en 
fastere, mere imponerende Holdning. Man mærkede vel paa ham, at han fra 
Ungdommen var vandt til at befale, og dog var han, naar Forholdene ikke tvang 
ham til at være streng, overordentlig mild og godmodig.

Her mindes Carsten Hauch, da han som ung mand i 1803 var flyttet fra Norge 
til København, og boede i Staldmestergården, hvorfra Over hofmar skallen var 
flyttet til Kongens Palæ på Amalienborg, efter Christiansborgs brand i 1794.
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 Vi står over for en mand, der var vellidt af de fleste, agtet af alle, intelligent, 
flittig og dygtig, pligtopfyldende – og dertil så godt ud. I dag ville han for-
mentlig være blevet headhuntet til en stilling som koncern direktør. I sit liv fra 
1755 til 1838 steg han til den højeste administrative post, man kunne opnå i det 
enevældige monarki under Frederik 6. Samtidigt bestred han en lang række til-
lidshverv, således at man dårlig kan tænke sig en beslutning af betydning taget i 
København inden for videnskab, kunst, byggeri, filantropi m.m., uden at han på 
een eller anden måde har været involveret. Kun politiske beslutningsprocesser 
synes han at have holdt sig fra.

Ved Garden til hest

Hauch blev født den 26. september 1755 formentlig i Nummer 133 Snarens 
Quarteer, der er det nuværende Nytorv nr. 5. Fra huset, der brændte under Køben-
havns brand i 1795, har han kunnet kigge ud på det gamle rådhus og på “byens 
kag”, der var opstillet på Nytorv. Faderen Andreas Hauch var Generalløjtnant 
og særdeles velanskrevet ved hoffet. Han blev i 1765 udnævnt til kommandant 
på Kronborg, og familien flyttede derfor til embeds boligen på slottet.
 Adam Wilhelms løbebane var afstukket, fra han var lille: han skulle være 
militærmand som sin fader. Som det var skik for drenge med den destination, fik 
han hurtigt militære grader. Han blev fændrik som 5-årig, premierløjtnant som 
10-årig, som 20-årig kom han til livgarden, blev ritmester, fik majorsrang som 
27-årig og udnævntes til staldmester, da han var 28. I mellemtiden havde han 
også nået at gøre tjeneste som frivillig i den prøjsiske hær under den bayerske 
arvefølgekrig. 
  Den interesse, han ved tjenesten i garden havde fået for heste, fulgte ham 
hele livet. Den var muligvis skabt gennem hans nære venskab med P.C. Abild-
gaard, grundlæggeren af Veterinærskolen på Christianshavn, hvor Hauch fik 
sæde i bestyrelsen. Da der seks år efter Abildgaards død oprettedes et “Selskabet 
for Veterinairkyndighedens Fremme” blev Hauch dettes præsident. Han var da 
allerede Directør for Stutteri væ senet og Veteri nairskolen.
 Frederikke Brun, der var gift med den københavnske stor køb  mand Constantin 
Brun, som vi skal møde senere i forbin del se med Antvorskov gods, var kendt 
for sine selskaber på Sophien holm ved Bagsværd sø. Hun mindes i sine erin-
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dringer sin ung doms betagelse af Hauch, da hun oplevede ham demonstrere 
den span ske ridekunst på den prægtige hvide fuld blodshingst “Dand seren”. 
Det skete under Kronprins Frederiks og hans Gemalindes indtog i hoved staden 
efter deres bryllup i 1790. Be givenheden har åben bart også gjort indtryk på 
andre, idet Heiberg omtaler den i sin ironi ske “Selskabs-Sang”: 

Hver Mand i Byen om Indtoget taler,
om Transparenter og Dandserens Gang...

Det er denne vises 2. vers, der begynder: “Ordner hænger man på Idioter”!
 Hauchs store interesse for og erfaring med heste inspirerede ham til at fore-
slå forbedringer af bidselstangens konstruktion. Det skete i forbindelse med 
udgivelsen af en mekanisk analyse af dens konstruktion. Denne udsendte han 
som en afhandling gennem Videnskabernes Selskab i 1799, da hans livsaften 
som fysiker var ved at kulminere.

I 1831, 75 år gammel, udsendte Hauch i sit eget navn plan for indførelse af 
væddekørsler med heste i Jylland. De følgende år afholdtes sådanne hestevæd-

Fig. 2. Fra afhandlingen om bidselstangens anvendelse.
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deløb, og i juni 1835 ud stedte han vedtægter for galopløb til afholdelse på den 
bane der anlagdes sammen med banen til væddekørsler i nærheden af Viborg 
by. Han bidrog ved disse tiltag i en alder af 80 år til etableringen af trav- og 
galopløb i Danmark, men det skete udtrykke ligt med det formål at “arbeide til 
Huusdyrenes Forædling, som en for Landet saare vigtig Gjenstand”. 
 

Fysiker

I 1780erne holdt C.G. Kratzenstein, der var professor i medicin og eksperimen-
talfysik ved Københavns Universitet, fore læsninger, som kunne følges af hvem 
som helst, der var interesseret, og som kunne betale. Man kender de tilhørere, 
Kratzenstein havde ved sit private collegium i 1788, og én af dem var Hauch, 
der havde betalt 10 Rdl for at deltage4. I løbet af 1780erne har Hauch på denne 
måde og ved selvstudium skaffet sig en omfattende viden om naturvidenskaben. 
I 1786 ansøgte han Kongen om fritagelse fra sine militære forpligtel ser for at 
kunne hellige sig sin store interesse, og den blev ham allernådigst tilstået. De 
følgende 15 år blev derved hans “videnskabelige” periode, hvor han prøvede 
at koncentrere sig om fysik og kemi. Det fik han dog ikke lov til; ligesom det 
skete for Ole Rømer 100 år tidligere, blev Hauch pålagt det ene offentlige hverv 
efter det andet, og de engelske angreb i 1801 og 1807 satte endelig et effektivt 
stop for hans liv som aktiv fysiker.
 I 1788-89 foretog han en større rejse rundt i Europa, hvor han først besøgte 
Polen. Herfra gav han en beskrivelse af saltminer i nærheden af Krakau5. I 
øvrigt havde hans besøg i Polen formentlig forbindelse med hans funktion som 
staldmester, idet han skal have indkøbt heste, som sendtes til København6.
 Rejsen gik videre over Berlin, gennem Nordtyskland, Holland, England og 
Frankrig. Det var på de tider almindeligt, at unge mænd af stand og rang fore-
tog udenlandsrejser for at forberede sig til fremtidige hverv i hjem landet. Men 
det var ikke almindeligt, at den rejsende i stor udstrækning søgte kontakter til 
naturvidenskabsmænd, som var toneangivende i deres videnskab. Ifølge Ørsteds 
mindetale er Hauch i første række blevet påvirket af den franske kemiker Antoine 
Lavoisiers moderne kemiske teorier, og dette bekræftes klart i de skrifter, som 
Hauch senere udgiver.
 Men Ørsted nævner også, at han har truffet fremstående “Naturgran skere” 
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som Klaproth, Bode, van Marum, Banks, Priestley, Herschel, Cavendish og 
Charles7. Forsøg på at efterspore Hauchs aktiviteter gennem oplysninger relateret 
til disse personer har imidlertid hidtil været skuffende, idet han ikke nævnes i 
de gængse kilder til van Marum, Banks, Priestley og Herschel, som jeg hidtil 
har haft lejlighed til at undersøge.
 I England er han angiveligt blevet optaget i Frimurerordenen, men også her 
er forsøg på at efterspore ham i engelske kilder endt uden resultat. Netop på 
tidspunktet for hans optagelse var der stridigheder mellem den engelske stor-
loge og den loge, hvori han søgte optagelse, hvilket bruges som forklaring på 
manglende oplysninger om ham8.
 Foruden videnskabsmænd har Hauch på denne rejse også kontaktet for-
handlere af fysiske og kemiske apparater. Heller ikke i denne forbindelse er 
der ret mange kilder at øse af. Korrespondance, bestillinger, regninger etc. 
synes at være forsvundet i årenes løb, men karakteren af de apparater, som vi 
heldigvis stadig har, gør det klart, at de hovedsageligt stammer fra England, 
Holland og Frankrig. Det var også i disse lande, at udvalget og kvaliteten af 
de fremstillede naturvidenskabelige apparater var bedst. Det havde været hans 
mening at rejse videre til ltalien9, men han blev kaldt hjem til København for at 
blive chef for Staldetaten. Fra dette tids punkt (1789) og indtil begyndelsen af 
det næste århundrede udfører han det store arbejde med at opbygge sit “physi-
ske Cabinet”, drive forskning, skrive afhandlinger til Videnskabernes Selskab, 
skrive 2 fysikbøger, give forelæsninger samtidig med, at der fra Frederik 6.’s 
side stilledes større og større krav til ham om at løse opgaver af administrativ 
art i København. I denne periode har han overkommet det utrolige.
 Efter hjemkomsten i 1789 flyttede han som følge af sin nye stilling til Stald-
mestergården, en smuk barokbygning, der ligger på hjørnet af Tøjhus gade og 
Frederiksholms Kanal i København, og som er opført 1703-06 af arkitekt von 
Platen. Her indrettede han sit laboratorium – physiske cabinet  på øverste etage10, 
hvor det befandt sig indtil det i 1827 førtes til Sorø. Her udførte han de mange 
eksperimenter, på basis af hvilke han skrev sine afhandlinger, hvormed han tog 
aktiv del i debatten om tidsaktuelle emner inden for fysik og kemi.
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Vands sammensætning

Et af disse aktuelle emner var spørgsmålet om vands sammensætning. Dette 
spørgsmål beskæftiger Hauch sig med i flere skrifter. I 1791 præsen terede han for 
Videnskabernes Selskab en afhandling: “Undersøgelse af Vandets Bestanddele”. 
I en ret lang indledning diskuterer han Stahls Phlogistonteori, som anfægtes 
af Lavoisiers Calorique- og Lumiére teori, og han omtaler indlæg fra en lang 
række naturgranskere, som på forskellig måde har ytret sig i denne debat. Det 
er helt klart, at Hauch er særdeles velinformeret, og han har uden tvivl skaffet 
sig oplysningerne ved intensive studier af udenlandske skrifter som Philosophi-
cal Transactions, Memoires de l‘Academie Royale des Sciences à Paris, Grens 
Journal der Physik etc.
 Efter at have omtalt de af ham kendte eksperimenter, som i udlandet har 
været udført til undersøgelse af vandets bestanddele, præsenterer han sin plan:

Jeg haver benyttet mig af Rør, Lignende i Henseende til Diameteren alminde-
lige Bøssepiper, som vare 3/4 Alen lange, og enten af tungt smeltelige Metaller 
eller og Glas og Porcelain. I disse sidste bleve let flydende Metaller eller andre 
usammenhængende Legemer indlagde. Disse Rør bleve lagde tvers igiennem 
en Ovn, med den ene Ende i et behørigt Luftapparat, og med den anden lutteret 
til en stor Kiedel, fra hvilken de ved Kogning opkommende Vanddampe bleve 
førte tvers igiennem det gloende Rør. Vandet er stedse bleven kogt forskiellige 
Timer forinden det blev brugt, for derved at befrie samme fra sin indeholdende 
atmosphæriske og fixe luft [kuldioxid, HA]. Alle af mig an førte Forsøg ere 
forskjellige Gange igientagne, saa jeg med Sikker hed kan indestaae for samme.

Hauch rapporterer nu over ikke mindre end 33 forskellige forsøg, hvor vand-
dampen ledes gennem rør af guld, sølv, kobber, jern, porcelæn, glas og pibeler. 
Desuden leder han gennem rørene sprit, terpentinolie, olivenolie.
 Han indlægger i rørene zink, tin og bly og leder vanddamp til. Han for søger 
også med brunsten. Hans analyse af forsøgsresultaterne er interessante derved, 
at han prøver objektivt at fortolke og vurdere forskellige forkla ringer af frem-
komsten af luftarter, uden at være forudindtaget i en teori. Han demonstrerer 
sin holdning som rendyrket empiriker, og da han ikke kan danne sig en entydig 
konklusion af sine forsøg slutter han sin afhandling:




