Bowlerhattens historie som Slagterhat
”Har man respekt for sig selv går man naturligvis med en bowlerhat”.

I 1800-tallet var det så udbredt at gå med hat, at en mand uden hat følte sig helt nøgen!

Historien om Bowlerhatte
Bowlerhatten blev opfundet i 1849 i London af hattemagere Thomas og William Bowler efter ordre fra
hattefirmaet Lock & Co., der var blevet bedt om, til kundens jagtbetjente, at designe en tætsiddende, lav hat
til beskyttelse af hovedet mod lavt hængende grene. Hidtil havde jagtbetjentene båret høje hatte, der let røg
af og blev beskadiget. Den nye hat skulle også beskytte mod angreb fra krybskytter. Ifølge de fleste kilder
blev hatten bestilt af William Coke, en nevø til den første Jarl af Leicester, - men nylige undersøgelser har
skabt tvivl om dette, og det menes nu, at kunden i stedet var Edward Coke, den yngre bror til den anden Jarl
af Leicester.
Da Coke ankom til London den 17. december 1849 for at afhente den bestilte hat, skal han have testet den
ved at placere den på gulvet og stampet hårdt på den to gange. Hatten bestod, og Coke betalte 12 shillings.
Som det var typisk for Lock & Co., blev hatten navngivet "Coke" efter kunden. Dette er den mest sandsynlige
grund til, at den blev kendt som "Billy Coke" og "Billycock" hatten i Norfolk.
Bowlerhatten blev sat i masseproduktion hos firmaet Bowler Brothers. Derfor fik den i England og i den
engelsktalende verden navnet ”Bowlerhat”. Hatten blev så populær, at den blev anvendt i alle sociale lag

Hvordan kom Bowlerhatten til Bolivia?
Når man kommer til Bolivia, møder man bowlerhatte over alt. De bæres af
de bolivianske kvinder! I 1920 har den britiske producent af bowlerhatte
færdiggjort et kæmpe stort parti bowlerhatte. Men på samme tid går det at
bære en bowlerhat pludselig af mode i England. Fabrikanten sender derfor
en hel skibsladning bowlerhatte til Bolivia, - her vil mændene ikke gå med
bowleren. De indianske kvinder i højlandet vil derimod gerne gå med
bowlerhatten og tog den til sig og satte den på hovedet, og der har den
siddet siden midten 1900-tallet og sidder der stadig. Bowlerhatte produceres
i dag i Kina og Bolivia og eksportere til hele verden. I Bolivia kalder de
bowlerhatten ”bombin”.

Hvornår hører vi om Slagterens anvendelse af Bowlerhatten?
I 1917 hører vi om slagtermester Hans Cristian Schmidt, adresse Graven 12, i Horsens, en forretning grundlagt 1883, vor han har været svend under Slagtermester Hildur Gottlieb,
Han havde foruden byens borgere som kunde også bl.a. Greve Brockenhuus-Schack i Barritskov.
Greven fra Stensballe var også blandt kunderne og det fortælles, at når Greven fra Stensballe
gods ringede, tog slagtermester Hans Christian Schmidt bowlerhatten af og bukkede ivrigt med
telefonrøret for øret og bowlerhatten i hånden.
Bowlerhatten var på det tidspunkt i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet en
almindelig hovedbeklædning i Danmark. De fleste slagtere gik med en kasket, der bedre egnede
sig som hovedbeklædning, når man skulle bære for- og bagfjerdinger, grise og slagtertrug på
skulderen. Men det var ikke ualmindeligt, at slagtemesteren bar en bowlerhat.

“Bowlere må kun bæres af særlige kvalitetsbevidste Slagtere”
En dame ringede til Slagterimuseet med følgende udsagn: “Har jeg ikke ret, når jeg påstår, at
bowleren kun må bæres af slagtemestre og slagtere i særlige autoriserede slagterforretninger, der
har en godkendelse fra Slagternes Brancheforening?
Det gælder et væddemål med min mand, og jeg er sikker på at vinde. Han skal give en rigtig god
slagtermiddag på en af byens førende restauranter. Min påstand bygger på, at Københavns bedste
slagterforretning, Jens Slagter på Kultorvet, har fået tilladelse til, at såvel mester og hans
personale må bærer bowler og bowlerhatten indgår i hans reklamemateriale”.
”Slagterimuseet må desværre i overensstemmelse med sandheden meddele, at De har tabt
væddemålet, - det er Dem, der skal give middag.”
Jens Slagter og hans personale bærer fuld fortjent bowleren ud fra de tanker, som De har gjort
Dem om betingelserne. Måske skulle reglen indføres, så kun “de rigtige kvalitetsbevidste slagtere”
bar bowlerhat. Måske skulle de tildeles fra en til flere bowlerhatte efter deres kvalitet.
Slagtermester Hellum fra Venslev, der havde båret bowlerhat på sit skaldede hoved i mange år,
foreslog til i 1952, på Slagternes Landsmøde i Odense, at bowlerhatten nu skulle være slagternes
symbol og markedsføres som Slagternes kendemærke.
Nu er bowlerhatte blevet et symbol, - et ”Brand” for Slagterfaget og bowlerhatten bæres
derfor af de dygtige Slagtere, der deltager i de faglige konkurrencer i forbindelse med Skills
Denmark - DM for detailslagtere.
Landets dygtigste detailslagter kæmper om titlen som Danmarksmester ved DM i Skills Danmarksmesterskabet for erhvervsuddannelser.
Mesterskabet giver de unge chancen for at vise deres talenter. Det er desuden med til at skærpe
deres faglige niveau og vise omverdenen - heriblandt grundskoleelever - erhvervsuddannelsernes
mangeartede og spændende muligheder. DM i Skills blev afholdt første gang januar 2011. Her
deltog 36 fag, - størstedelen af dem var med som konkurrencefag, mens en mindre gruppe af fag
var med som demonstrationsfag. Alt i alt var knap 200 unge med fra erhvervsskolerne.

Oldermand for Københavns Slagterlaug
Slagtermester Erik Michelsen
Slagtermester på Kultorvet Jens Slagter
Slagtermester og tidl. mangeårig Skuemester
ved slagterfagets svendeprøver
Slagtermester Egon Hornsleth Farum

Velkommen til DM i Skills 2013 i Aarhus
Alle deltagere i Skills for Detailslagtere er iført bowlerhatte. Det er Slagterfagets Fællesudvalg ved
Sekretariatsleder John E. Nielsen, der organisere deltagelsen.
Bowlerhattene, som deltagerne 2013 bærer, er af dansk oprindelse, fremstillet og leveret af firmaet
Andersen og Berner, Nørrebrogade 45C, 2200 København N, telefon 35 35 68 63.

Stående fra venstre: Katrine Risbjerg Rasmussen, Føtex Roskilde Stationscenter – Ronni
Hedegaard Abramowski, Mesterslagteren Fåborgvej Odense SV - Mark Bolin, Slagter Bo i
Sejs Silkeborg - Michael Søgaard Torp, Bilka Odense - Mie Rasmussen, Stoholm Slagter
Stoholm – Christian Wolff, F. Salling Århus – Kaare Karaca, Kvickly Middelfart - Steffen
Skjold Winther Jeppesen, Slagter Jacob Nielsen Kalundborg - Peter Lindholm Nielsen,
Slagter Friis Frederiksberg – Martin Bager Hansen, Slagter Dyrby Løkken.
Aarhus er værter for DM i Skils – Danmarksmesterskabet for erhvervsudannelser – som
gennmføres i dagene 24. – 26. januar 2013 i og omkring NRGI Park og Arena i Aarhus
Uddannelse er nøglen til både velfærd og til de gode job – det hersker der ingen tvivl om; ligesom
det er uomtvisteligt, at uddannede og velkvalificerede unge er det, vi skal leve af på fremtidens
omskiftelige og globaliserede arbejdsmarked.
Det er i den sammenhæng utroligt vigtigt, at vi har unge, der retter sig mod de videregående
uddannelser og unge, der ønsker en fremtid som faglært håndværker.Netop DM i Skills er en
oplagt mulighed for at vise, hvad erhvervsuddannelserne har at tilbyde. Jeg er derfor glad for, at
det er lykkedes Aarhus Kommune at få værtsskabet for DM i Skills 2013, og jeg glæder mig til at
byde både udstillere og gæster velkommen til Aarhus i dagene 24 – 26 Januar 2013
Hans Halvorsen/ Rådmand
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