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DANSK BOGHANDEL.
Den danske Boghandels faste Organisation skyldes Boghandler

foreningen i Kjøbenhavn. Stiftet 1837 er den nu ikke alene en 
ærværdig Institution paa over de Treds, men en Institution, om 

hvem det fra alle Sider erkjendes, at den altid har arbejdet dygtigt 
paa den Grund, der blev lagt ved dens Stiftelse, og som strax gjorde 
den til en betydningsfuld Magt. Men Impulsen til den udgik jo 
ogsaa fra den tænksomt overvejende, grundlærde Jacob Deichmann, 
d. v. s. fra den allerede den Gang gamle og ansete Gyldendalske Bog
handel, der stod med en virksom Fortids rige Erfaringer. Og mellem 
de ni Stiftere fandtes endnu Mænd som C. A. Reitzel, den da 
blomstrende Digterskoles liberale Forlægger, der virkede i en stor, 
af ham selv skabt Forretning, og den unge, ihærdige P. G. Philipsen, 
hvis Tid skulde komme, bestemt som han var til at indvinde ny 
Jord fordansk Boghandel paa merkantile, landøkonomiske og populær
videnskabelige Omraader.

Fortid, Nutid og Fremtid rakte ligesom hinanden Haanden for 
at skabe Orden paa et Omraade, hvor der hidtil havde hersket 
vanskelige, ja næsten kaotiske Tilstande, for at gjøre Boghandelen 
til en Handel for sig, til en fra al anden Handel forskjellig Virksom
hed, i fuld Overensstemmelse med at den Vare, der her kjøbtes og 
solgtes, var en ganske særlig Vare. Fra Bøgernes Blade udstrømmer 
aandeligt Liv. Og saa blev der da skabt en særlig Boghandlerstand 
med særlige Handelsregler. Kun den var Boghandler, der af For
eningen erkjendtes som saadan; kun de saaledes Anerkjendte nød 
godt af den Rabat, som Boghandlerne indbyrdes skulde give hin-
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anden, og enhver Bog havde kun een Pris, den, som vedkommende 
Forlægger angav (Bogladeprisen).

De ni Stiftere knyttede endnu fire andre Boghandlere til sig, 
og den i. December 1837 kunde disse tretten udsende en Liste 
over 31 i Kjøbenhavn til Boghandlerrabat berettigede Personer og 
Firmaer, en Liste, der den 27. Avgust 1838 efterfulgtes af en lig
nende Liste for Provinsernes Vedkommende.

Hermed var Organisationen skabt, men de herved dragne 
Grænser behagede naturligvis ikke Alle. Efter hele den daværende 
Antikvarhandels primitive Standpunkt havde Foreningen taget en vis 
Afstand fra den, og det er da ganske naturligt, at det blev en Mand 
fra denne Side, der tog til Orde imod, hvad der skete. Antikvar 
A. G. Salomon protesterede 1839 i Kjøbenhavnsposten heftigt mod 
de Tretten. Han kunde ikke erkjende, at de havde »nogensomhelst 
Bemyndigelse eller Berettigelse til at udgive Bestemmelser, der ved
komme den almindelige danske Boghandel«. Han talte om deres 
taktløse Usømmelighed, deres tilsidesættende Ringeagt og deres 
exempelløst overmodige Anmasselse. Han skød absolut over Maalet, 
ti den Deichmannske Aand, der svævede over Foreningen, bevarede 
altid en uangribelig Form. Den var altid helst lydløs i sin Energi. 
Det voldsomme Stormløb fik ingen Betydning, men alvorligere kunde 
det se ud, da 25 Boghandlere fra Kjøbenhavn og Provinserne i 1856 
henvendte sig til Foreningen angaaende en principiel Forandring i 
dens Organisation.

I Salomons heftige Artikel var en af de mange Anker mod de 
Tretten, at »nogle af dem« ikke vare egentlige Boghandlere, og i 
denne Anke havde han Ret. Mellem de Tretten fandtes H. J. Bing 
& Søn, der væsentlig drev Galanterihandel, P. W. Olsen, der var 
Musikhandler, Jens Hostrup Schultz, der var Bogtrykker, og 
endelig Bogbinder Jacob Frederik Milo, der efter sin Svigerfader, 
Boghandler N. A. Wahl havde overtaget dennes Boghandel, men 
vedblivende drev Bogbinderi ved Siden. Der er imidlertid ingen 
Tvivl om, at de alle vare valgte med Omsigt, og at de hver for 
sig tilførte Boghandlerforeningen en Støtte. Alle tretten drev Bog
handel, men i større eller mindre Udstrækning, og langtfra alle 
som Forlæggere. Salomon siger rigtigt, at en Tredjedel af dem 
»er ganske unge, etablerede i de allersidste Aar« — (P. G. Philipsen 
saaledes i 1834, A. F. Høst, H. C. Klein og A. Th. Speer i 1836) — 
og dermed er det givet, at Foreningen ikke var en Forening af 
Forlæggere. Hvad Deichmann vilde, var faste Regler, og det var
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af Interesse for baade Forlæggere og Ikke-Forlæggere. Hverken 
den Gang eller senere er Boghandlerforeningen bleven begrænset 
til at være en Forlæggerforening, men at der desuagtet altid har 
været Grænser for, hvem der kunde blive Medlem af den, er givet. 
De Tretten virkede alle i Kjøbenhavn, og som det var den Gang, 
er det vedblevet indtil 1898, den 8de Juli, da den Miloske Bog
handel i Odense eenstemmig blev optaget som Medlem. Da For
eningen i 1837 traadte frem, havde den tretten Medlemmer, da 
Jacob Deichmann i 1853 døde, talte den sexten foruden ham som 
Æresmedlem, og nu for Tiden er dens Medlemsantal 35, medens 
der i Kjøbenhavns Vejviser for i Aar nævnes 155 Boghandlere. At 
blive Medlem er da ogsaa en Sag, der kan have sine Vanskeligheder. 
Efter de nugjældende Love af 30. Jan. 1895 skal den Vedkommende 
skriftligt foreslaas af et Medlem og derpaa have mindst | af de 
Stemmende for sig. ? er en Skærpelse, der gjælder siden 1865; den 
Gang krævedes kun $, medens man sikkert maa gaa ud fra, at der 
i Foreningens tidligste Tid krævedes Enstemmighed mellem Med
lemmerne for et nyt Medlems Optagelse.

Herefter vil det findes ganske naturligt, at der udenfor For
eningen fandtes Boghandlere, der mente, at Foreningen var en altfor 
begrænset Kreds. Og i Juli 1856 anmodede da 25 Boghandlere fra 
Kjøbenhavn og Provinserne om, at den maatte blive saaledes »udvidet, 
at den optog samtlige danske Boghandlere i sin Midte, navnlig for 
at give disse den Garanti, som Foreningens Vedtægter nu sikre dens 
Medlemmer«. Der er imidlertid noget underligt holdningsløst over 
hele dette Foretagende. Allerede Aaret før synes der paa et Møde 
i Næstved at være dannet en »Forening for Boghandlere i Danmark«, 
men denne Forening træder ikke op, kun de 25 under Anførsel af 
E. L. Thaarup i Kjøbenhavn og Gutzon Hansen i Roskilde, og de 
forelægge deres Andragende ikke for Boghandlerforeningen men for 
det første skandinaviske Boghandlermøde, der den Gang afholdtes i 
Kjøbenhavn; først fra dette kom det til Foreningen. Et af denne 
nedsat Udvalg traadte i den Anledning sammen; det anmodede efter 
nogen Tids Forløb om en nærmere skriftlig Motivering fra de 25, 
men en saadan kom ikke, og dermed døde Sagen. E. L. Thaarups 
Udtalelser i Dansk Boghandlertidende om Boghandlernes »selvskabte 
Lavstvang«, om det forunderlige i, at det ikke var Vedkommendes 
Borgerbrev men hans Forhold til Foreningen, der afgjorde, om han 
var Boghandler eller ej, o. s. v., fik ingen Betydning.

2*
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Naar de 25 ønskede Del i den »Garanti, som Foreningens 
Vedtægter sikre dens Medlemmer«, sigtedes herved bl. A. til de 
Kavtioner, som det efterhaanden var blevet fast Praxis, at de, der 
vilde være rabatberettigede, maatte stille. Kavtionerne, der i 1855 
kun udgjorde 140,000 Kr., voxede hurtigt. I 1859 vare de 230,000 
Kr., nu ere de over halvanden Million. Foreningen blev en stadig 
større Magt, og det er i saa Henseende karakteristisk, at da sex 
Provinsboghandlere i Februar 1868 indbød deres Kolleger Landet 
over til et Møde, troede de det rigtigt udtrykkeligt at tilføje, at der 
ikke herved sigtedes til en Opposition mod Boghandlerforeningen.

Mødet fandt Sted i Juli 1868 i Kjøbenhavn, og det fik til 
Behandling forelagt ikke mindre end 42 Spørgsmaal, der affødte et 
Andragende i sytten Poster til Boghandlerforeningen. Det Hele 
førte til Intet. Men hvad der viste sig, var, at Odense gik i Spidsen. 
Det var den Kjøbstad udenfor Kjøbenhavn, der havde flest Bog
handlere, ikke mindre end fem, og da Mødet indvarsledes med den 
ovenfor nævnte Tilføjelse, var der tre af disse fem, der udtalte 
Noget, der i alt Fald kunde se ud, som om de ikke vilde være 
imod, at der kom lidt Opposition frem; en fjerde af dem, Kancelli- 
raad J. F. Helm Petersen, blev Mødets Formand og Dirigent. Da 
han to Aar efter døde, hedder det, at den Helm Petersenske (ogsaa 
kaldet den Hempelske) Boghandel i Odense var den betydeligste i 
Provinserne; den Afdøde omtales som en af den danske Boghandels 
mest fremtrædende Medlemmer.

Den Gjæring, der havde fremkaldt Mødet i 1868, vedblev 
imidlertid, og hvad det væsentlig drejede sig om, kunde allerede 
læses i en Del Artikler i Dansk Boghandlertidende for 1863. Skjøndt 
der, som sagt, sad Sortimentshandlere i Boghandlerforeningen, og 
skjøndt der mellem Provinsboghandlerne var ganske betydelige 
Forlæggere, den ovenfor nævnte Helm Petersen f. Ex., opfattedes 
dog Forholdet efterhaanden mere og mere, som om Foreningen 
var en Forlæggerforening og Provinsboghandlerne udelukkende 
Sortimentsboghandlere. Kollegerne fra Provinserne følte sig tilside
satte. Men Hovedsagen var og blev, at deres »hele Forretning under 
de bestaaende Forhold ikke i og for sig var tilstrækkelig lønnende« 
(se Dansk Boghandlertidende X, S. 29). Og dette gaar som en 
rød Traad gjennem de Provinsboghandlermøder, som nu bleve af
holdte 1874 i Odense, 1875 i Aarhus og 1879 i Roskilde af den 
Provins-Boghandlerforening, som blev stiftet paa det først nævnte 
Møde i Odense, og som til Bestyrelse fik Boghandlerne S. F. Helm
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Petersen (Odense) Formand, H. J. Tørsleff (Slagelse), Næstformand, 
P. Jansen (Nakskov), H. F. Mansa (Randers) og Magnus A. Schultz 
(Aalborg).

Trods Møderne og trods Bestyrelsen var og blev denne For
ening dog et mærkeligt forsvindende Væsen, der bl. A. udmærkede 
sig ved ingen Love at have. Paa Mødet i Aarhus meddeltes det, 
at Foreningen havde stiftet en Dansk Forlagsforening med en 
Aktiekapital paa 50,000 Kr., men. der er aldrig senere hørt Noget 
til dette Foretagende, og efter Mødet i Roskilde blev der i elleve 
Aar intet nyt Møde holdt, indtil Bestyrelsen endelig i 1890 udsendte 
et Cirkulære, hvorved den — opløste Foreningen. Den udtalte 
heri, at Foreningens Maal havde været at søge Sortimentshandelen 
gjort til en saa vidt muligt selvstændig Næringsvej, saaledes at 
Sortimentsboghandleren kunde blive fri for at maatte sælge alt 
Muligt i sin Butik ved Siden af Bøger. Han burde kunne hellige 
sig udelukkende til Boghandel, men skulde han kunne det, maatte 
den ham tilstaaede Rabat forhøjes og Konkurrencen fra nye Bog
handleres Side holdes indenfor snævre Grænser. Herpaa havde 
Foreningen arbejdet, men Resultatet af dens Virksomhed var bleven 
lig Nul, »idet Kjøbenhavns Boghandlerforening, der ifølge Sagens 
Natur er den raadende, har haft et fra os forskjelligt Synspunkt«. 
Den havde holdt paa »den mindre Avance og det stedse stigende 
Antal Firmaer«.

Provins-Boghandlerforeningen opløstes, men — »Kongen er 
død, Kongen leve«. I Avgust 1891 paa et Møde i Odense dannedes 
en ny Forening Den danske Provins-Boghandlerforening, og endelig 
synes den i saa lang Tid famlende Bevægelse at være naaet frem 
til en levedygtig Institution. Paa Mødet blev der vedtaget Love 
for den nye Forening samt valgt en Bestyrelse. Og Odense gjorde 
sig atter gjældende, Formandsposten blev paany besat med en Bog
handler fra denne By. Bestyrelsen, der valgtes, kom til at bestaa 
af Boghandlerne Chr. Milo (Odense), Formand, Niels Christensen 
(Viborg), Næstformand, Vilhelm Brandt (Svendborg), Fred. Jensen 
(Saxkjøbing) og Jens Møller (Helsingør).

Da Foreningen var stiftet, sendte den en telegrafisk Hilsen til 
Boghandlerforeningen, og i de nu aarligt kommende Møder (1892 
i Horsens, 1893 i Roskilde, 1894 i Nykjøbing p. Falster, 1895 i 
Aalborg, 1896 i Leipzig, 1897 i Helsingør og 1898 i Odense) deltog 
jævnligt indflydelsesrige Medlemmer fra den kjøbenhavnske Forening. 
Der var ikke Tale om Opposition eller Ikke-Opposition, men om



14 DANSK BOGHANDEL

Samarbejde i den fælles Sags Interesse. Da Boghandlerforeningen 
i 1894 havde nedsat et Udvalg, der skulde fremkomme med Forslag 
til forandrede Love for den, vedtog Provinsforeningen at anmode 
om at maatte blive repræsenteret ved to Medlemmer i Udvalget. 
En saadan Anmodning troede Boghandlerforeningen »af principielle 
Grunde« dog ikke at kunne sige ja til, men de nye Love af 30. 
Januar 1895 vise alligevel, at Provinsforeningens Virksomhed ikke 
havde været forgjæves.

Den havde ønsket Forholdet til de Kommissionærer, som Provins
boghandlerne nødvendigvis maa have i Kjøbenhavn, rationelt ordnet, 
og Resultatet blev, at Boghandlerforeningen med stor Energi i 1894 
skabte en Kommissionsanstalt, der, saaledes som det nævnes i de 
nye Love, bestyres og kontroleres af et Udvalg paa fire Medlemmer, 
af hvilke Boghandlerforeningen vælger de tre og Provinsforeningen 
det fjerde Medlem. Og gaa vi til Paragrafen om Rabaten, da træffe 
vi her en i 1893 ved Provinsforeningens Initiativ vedtagen Bestem
melse, der forhøjede den ordinære Rabat paa Forlagsskrifter fra 20 
til 25 pCt. for skjønlitterære og andre populære Bøger, Leverings
værker og Tidsskrifter. Der var herved vundet noget Ikke-Ubetydeligt, 
men Provinsforeningen havde ogsaa paa andre Omraader vist, at 
den forstod at opnaa Resultater. Strax efter sin Stiftelse i 1891 
fik den ordnet en hensigtsmæssig Assurance for Foreningens Med
lemmer, i 1892 skabte den Provinsboghandlernes Almanakforlag, og 
i 1894 samlede den alle Provinsboghandlere som Deltagere i en 
Kontrakt med de Forlæggere af Julehefter, der stod udenfor Bog
handlerforeningen.

Den arbejdede for at skaffe Provinsboghandlerne de bedst 
mulige Existensbetingelser ikke alene ved at faa Rabaten forhøjet, 
men ogsaa ved for dem at tilbageerobre Artikler (Almanaker, Jule
hefter, Psalmebøger o. s. v.), der Tid efter anden vare gledne over 
til andre Forhandlere. Det er derfor intet Under, at Foreningens 
Medlemsantal var stadig stigende. Den begyndte i 1891 med 74, 
talte i 1892 97 Medlemmer, men nu i 1898 156, det er paa et 
Par nær alle rabatberettigede Provinsboghandlere.

Det er herefter naturligt, at dens Exempel blev efterfulgt. Den 
15. Marts 1893 stiftedes Sortiments-Boghandlerforeningen i Kjøbenhavn. 
Og Provinsforeningen vidste strax at vurdere sin Kollega. I Sagen 
om, at Julehefterne udelukkende burde sælges gjennem de rabat
berettigede Boghandlere, stod de to Foreninger sammen, og Sam
arbejdet imellem dem udvikledes efterhaanden saaledes, at de i 1896
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forelagde Boghandlerforeningen et Forslag om Oprettelsen af en 
almindelig dansk Boghandlerforening, der skulde bestaa af de tre 
Foreninger under en Centralbestyrelse; den nuværende »Boghandler
forening« skulde efterhaanden skifte saavel Karakter som Navn og 
og blive en udelukkende Forlæggerforening. Denne vigtige Sag 
blev i 1897 drøftet i et større Fællesudvalg, bestaaende af Med
lemmer fra alle tre Foreninger. Drøftelsen førte dog ikke til Enighed. 
Men Erkjendelsen af de fælles Interesser har desuagtet givet sig 
ganske betydningsfulde Udslag. Formændene for henholdsvis Provins- 
Boghandlerforeningen og Sortiments-Boghandlerforeningen ere som 
saadanne fra 1. Januar 1897 bievne faste Medlemmer af Boghandler
foreningen, og i Oktober s. A. forandrede denne Forening sine Love 
saaledes, at der nu. bestaar et permanent Fællesudvalg, til hvilket 
alle tre Foreninger sende Medlemmer. Boghandlerforeningen kan 
ikke fremtidig forandre visse Paragrafer i sine Love, uden at For
andringerne have været til Erklæring hos Fællesudvalget, der yder
mere har faaet Ret til at paakjende Spørgsmaal om Overtrædelse 
af Betingelserne for Samhandel mellem Boghandlerforeningens Med
lemmer og de rabatberettigede Boghandlere, samt til ved visse 
Lejligheder at repræsentere Boghandlerstanden. Endelig er der 
samtidig indenfor Boghandlerforeningen blevet dannet et særligt 
Forlægger-Raad.

Som det heraf vil ses, har Den danske Provins-Boghandlerforening 
i de syv Aar, den har bestaaet, udført et ikke ringe Arbejde, og det 
er selvfølgelig talrige Henvendelser, der i den Tid ere strømmede til 
Odense, den By, i hvilken Foreningens virksomme Formand, Bog
handler Chr. Milo, har sit Hjemsted. Foreningens hele Bestyrelse, 
der endnu er ganske den samme som i 1891, har arbejdet og virket, 
men Traadene have dog altid væsentlig ligget i Formandens Haand. 
De opnaaede Resultater ere afgjort knyttede til Navnet Milo, der 
har faaet en blivende Plads i den danske Boghandels Organisations
historie.

Det spillede en Rolle ved Boghandlerforeningens Fremtræden 
i 1837, men J. F. Milos Rolle den Gang havde langtfra den 
Karakter som Chr. Milos nu. Grandonkelen er bleven overfløjet 
af sin Broders Sønnesøn, men den for 150 Aar siden i Odense 
indvandrede Milo’ske Slægt, en Bogbinderslægt i kun tarvelige Kaar, 
har ogsaa paa en saa dygtig Maade vidst at arbejde sig frem i den 
fra gammel Tid for sine boglige Interesser bekjendte By, at den 
stadig er voxet i Styrke. En uformuende Bogbinders lille Værksted
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er blevet til et stort Bogfremstillingsetablissement, og det er beteg
nende for den stedfundne Udvikling, at den i sine første Led saa 
udprægede Bogbinderslægts nuværende Repræsentant som Formand 
for Provins-Boghandlerforeningen har underskrevet et Andragende 
til Rigsdagen om, at den Provinsbogbinderne som en Overlevering 
fra Fortiden efter Næringsloven af 1857 endnu tilkommende Ret 
til Boghandel m. m. i den forventede nye Næringslov maatte blive 
— strøget. Fortid og Nutid ere væsentlig forskjellige.



ODENSE FORHOLD.
Odense Bys Vaaben har oprindelig været en Lilje, men til den 

er senere føjet Knud den Helliges Skikkelse i imponerende 
Storhed. Og sikkert er det, at Knud den Hellige, Danmarks kongelige 

Helgen, der i St. Albani Kirke maatte bøde med Livet for sin i 
myndig Handling omsatte kirkelige Iver, tidligt har givet Odense 
Karakter, i ioi blev den kanoniserede Konges hellige Levninger 
højtideligt altersatte dér. Odense følte de aandelige Bevægelsers 
stærke Vingeslag, og det er maaske ikke ganske tilfældigt, at den 
første i Danmark trykte Bog, Johann Snells Traktat om Tyrkernes 
mislykkede Belejring af Rhodus, saa Lyset i den (1482). Dom
provsten ved Vor Frue Kirke i Odense, Hans Urne, der formentlig 
døde 1504, anvendte Meget til Videnskabernes og Bogtrykkerkunstens 
Fremme, medens Præsten Hr. Mikael, der var knyttet til St. Albani 
Kirke, i sine Digtninge priste den i Katolicismens sidste Tid saa 
stærkt blussende Mariedyrkelse, og den muligvis fra Sachsen komne 
Kunstner Claus Berg forestod Udførelsen af en Række prægtigt 
udskaarne Altertavler og Krucifixer. De to Sidste opmuntredes af 
Kong Hans’s fromme Dronning Kirstine, der saa sin særlige Helgen 
i Graabrødreordenens Stifter, den hellige Franciskus. Hendes efter 
denne opkaldte yngste Søn blev ligesom hendes kongelige Husbond 
begravet i Odense Graabrødreklosters Kirke, hvor hun ogsaa selv 
stædtes til Hvile (1521), klædt i Franciskanerordenens Nonnedragt; 
efter Kong Hans’ Død (1513) havde hun resideret paa det ikke 
langt fra Odense liggende Næsbyhoved Slot.
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I Tiden omkring 1500 raader der et rigt Liv i Odense, saa 
rigt, at der vanskeligt samtidig kan paavises noget rigere i Danmark, 
og under Frederik II og Kristian IV staar Odenses Stjerne igjen 
højt. Kjøbmanden Oluf Bager smykker Byen med nye Bygninger, 
og Kristian IV’s Krone smedes af Odense-Guldsmeden Didrik 
Fuiren. Odense latinske Skole agtes paa denne Tid som den bedste 
i Landet, og da Kristian IV ønsker Gymnasier oprettede, hvori 
Skoleundervisningen kunde føres videre i Teologi, Matematik, Logik, 
Astronomi, Botanik og Anatomi, gribes Tanken med stor Redebonhed 
i Odense, takket være Lensmanden, den lærde Holger Rosenkrans, 
og Biskopen Hans Michelsen. Gymnasiet her, der indviedes 1623, 
blev det bedst funderede og det længst levende, hvad der gjorde 
Odense til en lærd By, den lærdeste i Landet næstefter Kjøbenhavn. 
Selv om man med et Smil læser den Bircherodske Fortegnelse over 
ikke mindre end 219 i Odense fødte lærde Mænd, er det Sandhed, 
at der til denne By er knyttet en enestaaende Række lærde Navne. 
Cornelius Hamsfort den Yngre, den bekjendte Læge og Historiker 
(t 1627), knytter sit Navn til Gymnasiet ved Oprettelsen af et Legat, 
og Dr. Jakob Bircherod, der 1655 bliver ansat ved det som Profes
sor, først i Filosofi og Matematik, senere i Teologi, efterlod sig tre 
Sønner, der alle gjorde sig fortjente af den danske Historie. Jens, 
der steg til Biskop i Aalborg, Jakob, der døde ung, og Tomas, der 
blev Rektor i Odense; en Søn af denne Sidste, Jakob Bircherod 
den yngre, der 1737 dør som Landsdommer i Fyn, fortsatte Fa
miliens berømmelige Traditioner. Generation efter Generation samler 
sig om de i Odense skabte lærde Institutioner, mellem hvilke her 
ogsaa skal nævnes Karen Brahes enestaaende Bibliotek, der 1716 
skjænkedes til det i Odense oprettede adelige Jomfrukloster.

Byen med St. Knud i sit Segl gaar i Spidsen, og hermed ved
bliver den ogsaa i et tredje Tidsrum. Den katolske Kirkes sidste 
stemningsrige Opbyggelsesbestræbelser afløstes ved Reformationen 
af et samlende og undersøgende Lærdomsarbejde, der dog kun var 
tilgængeligt for en lille Kreds. Midlerne, hvorved stadig voxende 
Kredse skulde faas i Tale, viste sig dog forholdsvis tidligt, og ogsaa 
her har Odense en Førerstilling. Den er saaledes den første danske 
Provinsby, der kan pege paa en Avis og noget efter paa en i Da
tiden ukjendt ivrig Avispolemik. Byen fik nemlig to Aviser, hvad 
der blev af Betydning for dens aandelige Fysiognomi.

Efter den senere Biskop Jens Bircherods Dagbøger gik man i 
Odense, naar man vilde spørge Nyt, til Posthuset, og den daværende
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Postmester dér fulgte, som det synes, godt med. Bircherod kan 
nemlig i 1677 berette, at »nogle Officerer og andre deres com- 
pagnons, som sade derinde, havde en og anden skreven Avis imellem 
sig«. Det er et ikke lidet Fremskridt, som betegnes hermed. Der 
var imidlertid ogsaa et andet Sted, hvor der til sine Tider var nok 
saa meget Nyt at erfare, i alt Fald i en speciel Retning, og det 
var St. Knuds Kirke, naar Bogføreren fra Kjøbenhavn havde op- 
slaaet sin Boglade i den.

Det kan forundre, at Kirken benyttedes som Handelssted, men 
det maa da erindres, at fra gammel Tid trængte en Bys Liv sig 
sammen om Kirken. Markederne fandt Sted paa Pladsen udenfor 
den, endog Kjøbenhavns »Paltemarked« holdtes (1584) udenfor 
Frue Kirke. Det er da ikke unaturligt, at Salget brød ind over 
Kirkens Grænse, saa meget mere som det forøgede Kirkens Indtægter. 
I Ribe afkrævedes der 1612 til Tinge en Bundtmager Stadepenge 
for at have haft Udsalg i Domkirken, og Bogførere ere da nok saa 
naturlige Forhandlere i en Kirke som Bundtmagere. 1638 gaar 
Kristian IV som noget Selvfølgeligt ud fra, at de rejsende Bogførere 
altid have deres Udsalg i de paagjældende Steders Kirker, han for
byder kun, at de ikke dér maa sælge ublu Skrifter og Viser.

Hvad nu særlig Odense angaar, da kom i Jens Bircherods Tid 
den kjøbenhavnske Bogfører Peder Havbold hvert Aar i Januar 
eller Februar til Byen, hvor han indrettede sig i St. Knuds Kirke. 
Bircherod besøgte ham her første Gang i 1671. Og Havbold, »der 
nok vidste, hvad han vilde have for sine Varer«, synes at have 
haft en god Kundekreds i Odense. 1680 forsøger han i alt Fald 
at faa en fast Filial der, og da Datidens Bogbindere ogsaa beskæf
tigede sig med at være Boghandlere, var det den i Odense boende 
Gregorius Bogbinder, der for ham »i en lejet Pakbod udi et Hus 
i Korsgaden ved Hjørnet af Staalstræde« indrettede en offentlig 
Boglade, den allerførste i Odense. Hverken han eller Havbold fik 
dog Glæde af den. Magistraten troede i Anledning af den at kunne 
sætte Gregorius Bogbinder op i Skat, men en fast Boglades Tid 
var endnu ikke kommen. Halvandet Aar efter dens Oprettelse 
existerede den ikke mere, og det synes at have varet længe, inden 
der igjen blev gjort et Forsøg.

Den 2. December 1740 blev der udstedt en efter Datidens 
Skik fornøden Bevilling til et saadant Foretagende, og Manden, der 
fik den, hed Ernst Jansen. Han havde »al sin Tid som Dreng 
og Gesell henstaaet i Boglade«, skriver han, »for aleneste den 

3*
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Negotie at lære« og søgte fra Kjøbenhavn, hvor han formentlig 
boede, om at faa Ret til at blive eneberettiget Boghandler i Odense 
By og Stift, saaledes at bl. A. Ingen uden han maatte sælge Bøger 
ved Markederne dér. Han, »som nogle Tider havde været i Odense, 
kunde ej finde Nogen derved at tage Skade«. Hans Foretagende 
vilde tværtimod være nyttigt for Alle, for de Gejstlige og Gymnasiet, 
ikke at tale om den gemene Mand overfor »den Forraad, man nu 
daglig ser tilvoxe af aandelige danske Bøger, som da stedse dér 
for billigere Pris end nu kunde haves ved Haanden«. Dette med 
den billigere Pris troede imidlertid hverken Stiftsbefalingsmanden 
eller Biskopen paa. I deres Erklæring over Ansøgningen udtalte 
de, at fik Jansen det ønskede Monopol, vilde han nok »oversætte« 
Prisen paa Bøgerne efter sit eget Behag. De saa heller ikke, at 
en Boghandler blev mere præjudiceret end en hvilkensomhelst anden 
Kjøbmand ved at Andre havde Ret til at sælge de Ting, hvormed 
de handlede, fra Boder paa Markederne, og desuden — forsvandt 
Bøgerne fra Markederne, vilde »den gemene Mand« let ganske for
glemme at forskaffe sig en Psalmebog eller anden gudelig Bog, der 
nu tilbydes ham dér. Det er herefter let forstaaeligt, at det af 
Ansøgeren ønskede Monopol blev begrænset. Han fik kun Ret til 
at være den Eneste, der i Odense By maatte holde offentlig Bog
lade, saaledes at det dog stod Enhver frit for til eget Brug at for
skrive alle »tilladelige« Bøger; hans Eneret kom ikke til at omfatte 
Stiftet, og navnlig skulde den hidtil bestaaende Frihed til at sælge 
Bøger paa alle stedfindende Markeder forblive uforandret. Endelig 
paalagdes det Jansen aarlig til Gymnasiet at indsende en eller to 
klassiske Avtores eller et Par gode Skolebøger efter Biskopens og 
Rektors nærmere Bestemmelse. Det skulde være en direkte Tribut 
fra hans Side til Byens væsentlige Støtte paa det lærde Omraade, 
som han vel særlig skulde leve af.

Der foreligger forøvrigt Intet til Oplysning om, hvorvidt den 
Jansenske Boghandel fik nogen virkelig Betydning, men derimod 
er det sikkert, at den første danske Provinsavis allerede noget, før 
det Jansenske Foretagende saa Lyset i Odense. 1735 begyndte 
Bogtrykkeren Johan Christopher Brandt her at udgive sin Ugent
lige Provincial Notifications Liste. Det er en lille, i alle Retninger 
uanselig Avis, klin bestaaende af to Oktavblade, hvis første Side 
endda næsten helt optages af Titelen og en stor Vignet, et Vaaben- 
skjold med Odenses Lilje og den fynske Lindorm, holdt af to Engle
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og omgivet af Lavrbærblade. Det er kun som en første Spire, at 
Bladet har Betydning; det var væsentlig en Adresseavis, men som

Np
gendigt

a«r 1755.

$Slunbfl(øre$ (jet meML om nogen ffuffe 
cd Capical af g°o 9W«/ er bcnb at 

Vef omme ferflfommcnVc« Marti.naat fore 
fyatlii

Den første danske Provinsavis (naturlig Størrelse).

saadan blev den dog benyttet ogsaa fra Nabostæderne, over hvilke 
Odense herved fik et nyt Forspring.
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1680 havde Biskop Tomas Kingo faaet Bevilling til i Odense 
at oprette et Bogtrykkeri, væsentlig til Trykning af hans Psalme- 
bøger, men dette Bogtrykkeri, der forestodes af en Jørgen Skrøder 
og en Kristian Skrøder, virkede kun fra 1686 til omtrent 1705. 
Derefter har Odense intet Bogtrykkeri, før Johan Christopher Brandt 
kommer dertil i 1729.

Naar Holberg i sin tredje Satire taler om »Brandtes Viser, 
som sjunges med Fiol i begge Paradiser«, d. v. s. i Kjøbenhavns 
to berygtede Huse Øster- og Vester-Paradis, da sigtes herved til 
Johan Christopher Brandt, der for en anden Vise, som Drengene 
raabte med paa Gaden, om »Ryssernes Brænding i Svensk-Nordland«, 
blev dømt af Politikollegiet. Hans Viser vare ikke altid af den 
uskyldigste Art, men desuagtet fik han dog 1726 Bestalling som 
Kronprinsens, den senere Kristian VI’s Hof-Bogtrykker, og ved 
Kjøbenhavns Brand 1728 brændte der to Bogtrykkerier for ham, 
hvad der formentlig viser, at han har været vel situeret. Men med 
Bogtrykkerierne brændte ogsaa »størstedelen af hans Formue og 
Effekter«. Til at begynde forfra i Kjøbenhavn synes han at have 
tabt Modet, og i Maj 1729 fik han Bevilling til at være Bogtrykker 
i Odense. Hvor meget man end savnede et Bogtrykkeri dér, var 
han dog ikke Mand for at kunne udnytte Situationen. Hans Bog
trykkeri var og blev i en kun slet Tilstand, og man synes at have 
drevet Løjer med ham. I sin Avis klager han over, at man bandt 
ham urigtige Nyheder paa Ærmet: »Jeg er nu tvende gange bleven 
med usandfærdighed berettet eendeel mig til spot og foragt og mine 
uvenner til en fornøyelse«.

Han døde 1737, og hans Enke fortsatte saavel Bogtrykkeriet 
som Avisen med Bistand af Sønnen Peter Vilhelm Brandt. Han 
maa imidlertid ikke have gjennemgaaet nogen regulær Lære, ti da 
hans bedagede Moder ønskede, at han selvstændigt skulde overtage 
Virksomheden, blev Tilladelsen dertil nægtet ham. Stiftsbefalings
manden mente ikke, at han havde tilstrækkelig Videnskab i Profes
sionen saa lidt som tilstrækkelige Midler til at drive Professionen. 
Først efter at have gaaet et Par Aar i Lære i Kjøbenhavn fik han 
i Juni 1746 Bevilling paa at være Bogtrykker i Odense. I Mellem
tiden var den »Ugentlige Provincial Notifications Liste« gaaet ind, 
men han fik i Begyndelsen af 1747 et nyt Ugeblad i Gang Dend 
moralske Landløbere, som tillige medbringer nye Tidender for Fvhn 
og Langeland, og Birkedommeren ved Rytterdistriktet i Fyn, Dr. 
jur. Chr. D. Hedegaard synes at have skrevet en Del i Bladet.
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P. V. Brandt døde 1778, og strax efter hans Død blev der 
overfor hans Enke nedlagt Forbud imod, at hun fortsatte Mandens 
Bogtrykkeri. Der var nemlig opstaaet et andet Officin i Odense. 
Christian Gormsen Biering havde i Februar 1771 faaet Bevilling 
til at »holde et Adressekontor og Bogtrykkeri til Brug og Bekvemme
lighed for dem udi Fyens Stift, som sig deraf ville betjene«, og dette 
Bogtrykkeri, der fra 1772 havde udgivet en Adresseavis (Kongelig 
priviligerede Odense Adresse-Contoirs Efterretninger), vilde gjærne være 
ene paa Stedet og troede at kunne blive det, da P. V. Brandts Bevil
ling kun lød paa hans Navn og ikke ogsaa paa hans Hustrus. For
øvrigt var det to Enker, der her stode overfor hinanden. C. G. Biering 
var død i December 1776, og det var hans Enke, Margarethe 
Catharine f. Adrian, der fortsatte Virksomheden. Hendes afdøde 
Mands Bevilling omfattede ogsaa hende.

Det nedlagte Forbud syntes at skulle gjøre sin Virkning. 
Brandts Enke skriver senere, at hun »som ukyndigt Fruentimmer 
lod sig deraf forskrække og afskedigede sine Svende, hvorefter Bog
trykkeriet stod ubrugt hen«. Men nu dukkede en ny Mand op, 
der hurtigt foranledigede, at Situationen helt forandrede sig, nemlig 
den unge Boghandler Christian Iversen. Han var født 1748 i 
Kjøbenhavn, hvor Holberg, der stod i Venskabsforhold til hans 
Fader, havde været Fadder ved hans Daab. Hos en Onkel i Altona 
havde han lært Boghandelen og var 1766 første Gang kommen til 
Odense »med Boglade«, hvad der førte til, at han 1775 tog fast 
Ophold der som Boghandler. Som saadan søgte han strax at skabe 
sig et Forlag, men generedes heri ved Byens daarlige Bogtrykkeri
forhold, og i December 1778 søgte han da om selv at blive Bog
trykker efter, som en klog General, først at have tilkjøbt sig det 
Brandtske Bogtrykkeri. Denne Iversens Ansøgning vakte imidlertid 
en hel Storm.

Han beskriver i den Byens Bogtrykkerier. Allerede medens 
sal. Brandt levede, var dennes Bogtrykkeri »aldeles uden Folk, 
uden nye Skrifter, Manden fattig og for gammel til at bestyre 
Værket selv«. Og det Bieringske var ikke meget bedre. Dette 
Bogtrykkeri, der var fuldt optaget af sin Avis og foruden den 
væsentlig kun trykkede Viser o. desl., havde et utilstrækkeligt 
Forraad af Skrift og beskjæftigede kun et Par Drenge. Af billig 
Patriotisme og af Medlidenhed med den stakkels Enke havde han 
kjøbt det Brandtske Bogtrykkeri, til hvilket han derpaa havde for
skrevet nye Bogstaver fra Kjøbenhavn, ja han havde endog forsynet
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sig med en Kobbertrykpresse, den eneste i Landet udenfor Kjøben- 
havn, og saaledes rustet ansøgte han nu om den fornødne Bevilling.

Sammen med sin Ansøgning indsendte han en Udtalelse fra 
Bogtrykker Brandts Enke, der selvfølgelig ivrig ønskede, at han 
maatte fåa Bevillingen; det var, skrev hun, »eneste Vej til mit 
fattige Udkomme paa min Alderdom«. Hun skulde have en aarlig 
Pension1. Desuden anbefaledes han endnu af Professorerne C. G. 
Seidlitz og O. N. BOtzow, og da navnlig af den sidste, der udtalte, 
at Iversen »havde bragt den her i Byen næsten døde Bogkundskab 
tillive igjen«. Men ellers syntes saa godt som hele Odense at staa 
imod ham. Adressekontoret var indigneret. »M. C. sal. Bierings« 
oplyste, at hun havde Typer nok, ligesom Folk nok (»jeg haver for 
nærværende Tid vel ingen Svend, men den ældste af Drengene, 
skiønt hans Læreaar endnu ikke er ude, kan gierne forrette alt det 
samme som en Svend«), og hun fremsendte Attester fra to kjøben- 
havnske Bogtrykkere om, at de Arbejder, der udgik fra hendes Presse, 
vare forsvarlige og gode. Tre af Professorerne ved Gymnasiet, 
Søren Anchersen, N. E. Nannestad og P. Holm, traadte ogsaa i 
Skranken for hende, og saavel Magistrat som Stiftbefalingsmand og 
Biskop skjønnede, at der ikke kunde existere mere end eet Bog
trykkeri i Byen, idet de endnu gjorde opmærksom paa, at Kjøbet 
af det Brandtske Bogtrykkeri Intet betød, da Enken ingen Ret 
havde til at bruge det.

Det var et helt Arsenal, hvis Indhold rettedes imod Iversen, 
der dog ikke i mindste Maade lod sig forbløffe, men simpelt hen 
indgav en ny, frejdig Ansøgning. Ligesom Adressekontoret foruden 
at drive Bogtrykkeri drev Boghandel, vilde han, der var Boghandler, 
ogsaa have Lov til at være Bogtrykker, og Ingen skulde være 
ængstelig for, hvorledes det vilde gaa ham. Han skulde nok faa 
Noget at bestille. »Bogtrykkerier maa som Bier nære sig selv, ikke 
bie indtil Arbejdet bæres dem i Huset, men opsøge Litteraturens 
Dyrkere og opmuntre skjulte Genier til at skrive, hvorved deres 
Presser sættes i Arbejde, Litteraturen vinder og saa mange fødes«.

Og Iversen sejrede. Under 31. Marts 1779 fik han den ønskede 
Bevilling, og det viste sig nu, at han havde haft bestemte Planer 
med at søge om Ret til at drive Bogtrykkeri. I Januar 1780 be-

1 Det rimes ikke godt hermed, at hun og hendes afdode Mand andensteds omtales 

som formuende (Saml. t. Fyns Hist., V, S. 231; J. Laurits.en: Tilbageblik/ paa 

Fyens Stiftstidendes første Aarh., 1872, S. 4; P. M. Stolpe: Dagspressen i Dan

mark, III, S. 207).
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gyndte han paa een Gang et Maanedsskrift og en Avis. Maaneds- 
skriftet hed Almennyttige Samlinger til Hjærtets Forbedring og Kund
skabernes Udbredelse og Avisen Fyens Journal og Efterretninger fra 
begge Beltene. Af Maanedsskriftet udsendte han i 20 Aar ikke 
mindre end 40 Bind, og hvad Avisen angaar, da udgik den to 
Gange om Ugen. Enhver, der abonnerede paa de »Almennyttige 
Samlinger«, fik Avisen gratis, og Enhver, der tegnede sig som 
Aarsabonnent paa Avisen — den kostede 1 Rd. om Aaret — fik 
Ret til at faa et Avertissement, et Proklama eller en Plakat ind
rykket gratis. Han søgte energisk at skaffe sig Abonnenter, og 
hans Bestræbelser maa være bievne kronede med Held, ti fra 1781 
udgav han de lærde Anmeldelser, hans Avis nu og da havde bragt, 
i et tredje særligt Tidsskrift Danmarks litterariske Progresser, hvoraf 
der fra 1781 til 1789 udkom fire Bind.

Man faar Indtryk af en ivrig Energi, der ikke er uden et vist 
Lune. Avisen forsynede han i det første Aar med Kvartals-Titel
blade, hvorefter dens Navn var: Historisk, politisk, satyrisk, poetisk, 
moralsk, økonomisk, meteorologisk og litterarisk Journal, en Miskmask, 
hvoriblandt dog noget godt. Han ligesom morer sig over sine egne 
Bestræbelser, men derfor undlod han ikke at stræbe højt. Naar man 
erindrer hin Tids Forskjel mellem den kongelige Residensstad og 
Byerne i Provinserne, er det næsten en forvoven Tanke, at han 
med sine »Litterariske Progresser« vilde emancipere Odense fra »det 
stolte Kjøbenhavns litterære Domstol i Pilestræde«, d. v. s. fra de 
af Brødrene Berling udgivne Kjøbenhavnske nye Efterretninger om 
lærde Sager. Forsøget lykkedes ikke, hvad Iversen selv erkjender 
i 1789, og — det kan faa en Plads her — allerede en Gang før 
havde Odense erfaret, at der til Navnet Berling knyttedes en vis 
Superioritet. 1773 havde Byens Adressekontor faaet en officiel 
Irettesættelse, der ender med en Tilkjendegivelse af, at dets Avis 
fremtidig ikke maatte indeholde Noget angaaende Hoffet, Staten 
eller andre Ting Hs. Majestæts Riger og Lande vedkommende, uden 
hvad som i saa Maade findes indført i de Berlingske Aviser.

Da Iversen søgte om at blive Bogtrykker, tørnede han, som 
vi have set, sammen med Adressekontoret, og Forholdet til det 
blev naturligvis ikke bedre, da han ogsaa viste sig som dets Kon
kurrent ved Udgivelsen af en Avis. Fra 1781 er der en næsten 
vedvarende Krig mellem Adressekontorets Avis og den Iversenske 
Avis, og Krigen antager navnlig store Former, da den førstnævnte 
Avis i 1797 gik over til Søren Hempel, i hvem Iversen for første 
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Gang traf en jævnbyrdig Modstander. De nøjedes ikke med at 
dænge hinanden til i Aviserne, de tog særskilte Smaaskrifter til 
Hjælp. »Derved er dog at mærke«, skriver N. M. Petersen, »at 
Fjendskabet, der fra først af var alvorlig ment, siden blev et Middel 
til at vække Læselyst og vinde Afsætning. Man saa dem gaa for
trolig sammen og hørte dem overlægge, hvilke Ukvemsord de 
maatte bruge om hinanden. Publikum bed paa Maddingen«.

Det turde dog være tvivlsomt, om denne Tradition er fuldt 
korrekt. Den synes ikke kjendt i Odense. Og sikkert er det, at 
var end Iversen med til Hempels store Jubilæum, ved hvilket han 
i 1822 fejrede sin Tidendes 5oaarige Bestaaen, og ved hvilket denne 
udbragte en Skaal for sin nævnte Gjæst, var de to Modstanderes 
Sammenstød i 1825 absolut ikke aftalt. Det Hempelske Jubilæum 
synes at have bragt Iversen til at tørste efter et, om muligt endnu 
mere omfattende Iversensk Jubilæum, og i sin Avis for den 1. Januar 
1825 proklamerede han da Avisens hundredaarige Jubilæum, idet 
han gik ud fra, at Johan Christopher Brandts »Ugentlige Provincial 
Notifications Liste« var begyndt 1725, og at hans Avis umiddelbart 
havde fortsat den. Han gjør sig imidlertid her skyldig i to saa 
aabenbare Fejl, at de nødvendigvis maatte paatales, og Hempel 
mødte da ogsaa i sin Tidende for den 7. Januar med en yderst 
drilagtig »Haandlygte til Iversens Avis«, der fuldstændig slog Jubi
læet ned. Han staar afgjort med Palmerne her, men det maa ogsaa 
erindres, at Iversen nu var bleven en gammel Mand. Han gik i 
sit 77. Aar. Alderen har sikkert her haft sin Indflydelse, selv om 
Iversen, som Hempel ved hans Død to Aar efter skrev, »endnu som 
Olding bevarede den muntre Sindsstemning, der gjorde hans Omgang 
saa underholdende og behagelig«.

Men inden vi forlade ham, ville vi vende tilbage til et Sammen
stød, som han i 1792 havde med Adressekontorets daværende Ejer, 
L. N. Faber. Det faar nemlig et stærkt personligt Skjær, og Iver
sen skal her til Slutning mindes som den næsten romantiske Skikkelse, 
der ved sine mangesidede, energiske Interesser bragte saa megen 
Bevægelse ind i Odense, at Livet her fik et vist Sving. Da han 
i 1789 havde skabt et dramatisk Selskab, skaffede han sig mange 
Fjender ved den Myndighed, han udfoldede i dets Ledelse; han, 
der 1780 var med at stifte Odense Klub, holdt sig i otte Aar 
borte fra den som Følge af, at Kammerherre Juel til Taasinge en 
Gang i 1791 demonstrativt forlod en Koncert ved Iversens Ind-
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trædelse. Han hørte ikke med til de Odense Borgere, der paa den 
Tid fik Ord for at »forstige sig« ved at søge Omgang med Fyns Adel.

I 1792 fik Iversen to Bevillinger. Han erklærede sig villig til 
uden Betaling at ville optage i sin Avis alle Bekjendtgjørelser an- 
gaaende offentlige Foranstaltninger, som Øvrigheden maatte sende 
ham, og fik da ved den første Bevilling — af Februar — et avtoriseret 
Navn til Avisen, Fyens Avertissements-Tidende; ved den anden — 
af Avgust — tillodes det, at hans Hustru efter hans Død maatte 
fortsætte hans Bogtrykkeri samt Udgivelsen af Avisen. Det Første 
kom som en Overraskelse for Adressekontoret. Men Iversens An
søgning om den anden Bevilling ansøgte Kontorets daværende Ejer 
L. N. Faber om at maatte faa til Erklæring, og da han fik den, 
paaførte han den en ganske ejendommelig Udtalelse. Han udviklede, 
at Iversen udgav sin Avis uden at have Ret dertil; han havde intet 
Privilegium. Det var for ad Omveje at bøde herpaa, at han først 
havde søgt om at faa et avtoriseret Navn til den og nu søgte om, 
at hans Hustru efter hans Død maatte fortsætte den. Men den 
uretmæssige Tilstand maatte endelig ikke approberes herved. Det 
var alene med Avisen for Øje, at Iversen søgte, og ikke af Hensyn 
til sin Hustru, »som han fik listet fra hendes Forældre imod deres 
Vilje, efterat han i mange Aar havde logeret hos en skrøbelig Mand 
med en ung og smuk Kone«.

Det var et stygt Angreb, Faber her tillod sig, men han døde 
ikke i Synden. Iversen blev ham ikke Svar skyldig, og i sit lange 
Indlæg skriver han bl. A. morsomt, at den paagjældende »Mand ikke 
var mere skrøbelig, end at han lever endnu frisk og vel, og [om] 
Konen, som er død for mange Aar siden, kan hele Byen vidne, 
at hun var intet mindre end smuk«. Et Faktum var det imidlertid, 
at hans Hustru Kirstine Marie f. Nielsen havde forladt sine For
ældre for den 6. Avgust 1787 Kl. 7 om Morgenen i Kjerteminde 
at blive viet til ham efter Kongebrev, »da en slettænkende Mand 
havde berøvet dem hendes Faders Samtykke«, men ogsaa at det 
unge Ægtepar hurtigt blev forsonet med hendes Forældre og 
levede et sjældent lykkeligt Ægteskab. Man kan bl. A. se det af 
hvad hun skriver, da hendes Mand efter henved et halvt Aars til
tagende Svaghed og Afkræftelse døde den 1. Marts 1827. »I sam
fulde 40 Aar levede jeg, hans før saa lykkelige nu dybt sørgende 
Ægtefælle med ham det kjærligste, ved intet helt Døgns Fraværelse 
afbrudte ægteskabelige Samliv. Blid ledede han min Ungdoms Fjed, 
og lige saa huld blev han min stigende Alders Støtte og Ven«.

4*
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Det er et smukt Eftermæle, Christian Iversen her faar, og Marie 
Kirstine Iversen var »en Danekvinde med ualmindelige Aandsgaver«. 
Der udtales en enstemmig Ros over hende fra alle Sider. Der kan 
da ikke være Tvivl om, at det virkelig var af Hensyn til hende, at 
han i 179-2 indgav den ovenfor omtalte Ansøgning, hvis Resultat nu 
kom hende tilgode. Hun fortsatte Bogtrykkeriets Drift og Avisens 
Udgivelse ved Svigersønnen Adjunkt J. H. T. Hancks Hjælp. 
Senere stod denne som selvstændig Ejer, til han i 1836 solgte 
begge Dele til Ove Thomsen, der igjen 1847 overdrog saavel Bog
trykkeri som Avis til Bogbinder og Boghandler Johan Milo, men 
herom Mere nedenfor.

Navnet Milo findes forøvrigt langt tidligere i den Iversenske 
Avis end 1847. Den nævnte Johan Milos Bedstefader, den Miloske 
Slægts Stamfader her i Landet, Johan Milo den ældre, averterer 
allerede i Avisens første Aargang. »Med denne Maaneds Udgang 
kan den nye Statskalender for dette Aar faas hos Milo, Bogbinder 
i Odense«, staar der at læse i Avisens Nr. 12 for 10. Februar 1780, 
og i næste Afsnit skulle vi gaa over til en nærmere Undersøgelse 
af Familien Milos første Fremtræden i Odense.
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Vende vi os nu til den Miloske Slægt, komme vi midt ind i 

Bogbinderverdenen, der imidlertid ikke udelukkende drev Bog
binderi ; den befattede sig ogsaa med Boghandel. Det kan ses over

alt. 1669 fik Kjøbenhavns Bogbindere Tilladelse til at sælge deres 
indbundne Bøger ved alle almindelige Markeder i Danmark og Norge, 
Bogbinder Bertel Wolche fra Aalborg mødte i Viborg til Messer 
og Snapsting for at sælge Bøger fra sin bestemte Plads i Domkirken, 
i hvilken endog fire Bogbindere havde Boglade 1685. De to Virk
somheder laa hinanden saa nær, at i alt Fald Bogførerne, som Bog
handlerne den Gang kaldtes, kunde bruge Bogbindernes Drenge. 
Bogfører Jacob Abel i Aarhus tiltalte 1636 Bogbinder Kjeld Mor
tensen i samme By, fordi denne beskyldte ham for at have lokket 
hans Læredreng fra ham.

For Odenses Vedkommende have vi ovenfor hørt, hvorledes 
Gregorius Bogbinder 1680 forestod Bogfører Peder Havbolds 
Boglade dér, og det er muligvis hans Drenge, Jens Bircherod sigter 
til, naar han i Anledning af Søslaget i Kjøgebugt 1677 skriver, »at 
ingen af de løse Materier, som Bogbinderdrenge gik omkring med 
at sælge, blev med saa stor Begjærlighed af hver Mand kjøbt og 
læst som denne Nouvelle«.

Øvrigheden forsøgte dog allerede tidligt at trække i alt Fald 
nogle Grænser mellem de her nævnte, forskjellige Næringsdrivende. 
I de kjøbenhavnske Bogbinder-Lavsartikler af 1646 forbydes det 
Bogbinderne at lade Nogen »med Bøger, Viser o. desl. husere og
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omgaa«, og Bogbinder-Artiklerne af 1685, der ogsaa'blev gjældende 
i Odense, gjør yderligere Forsøg i saa Henseende. De forbyde 
Boghandlere og Bogtrykkere »ved nogen Bønhasere eller Svende 
eller Andre, som ikke er i Lavet, Noget at lade indbinde«, de skulle 
udelukkende henvende sig til Mesterne i Lavet. Og ingen Bogtryk
ker, hedder det, maa sælge »nogen indbundne Bøger« uden de, 
»som han selv paa sin egen Bekostning oplægger og trykker og 
ikke til Boghandlerne haver kunnet sælge«. Men saa maa heller 
ikke nogen Bogbinder »nogen Bøger lade oplægge eller selv fra 
fremmede Steder nogen Materie forskrive og den siden indbinde 
for at gjøre dermed nogen Kjøbmandskab«. Dette skulde være 
Boghandlerne forbeholdt. Men hele den indenlandske Kommissions
handel berørtes ikke heraf, den vedblev at staa Bogbinderne aaben.

De trukne Grænser bleve dog langtfra overholdte. 1699 beslag
lagde Boghandlerne i Kjøbenhavn ved Byens Politimester »nogle 
Bøger og Materier, som Bogbinderne og Bogtrykkerne skal have 
haft at sælge«. Og sikkert er det, at i alt Fald Bogbinderne stadig 
regnedes til de officielle Boghandlere. Det kan bl. A. ses af For
ordningen af 1739 om de latinske Skoler. Den paalægger ikke 
alene Bogførerne, men ogsaa Bogbinderne i Stifternes Hovedstæder 
»under deres Privilegii Fortabelse« at have de fornødne Skolebøger 
i tilstrækkeligt Antal tilfals for en maadeholden Pris.

Desuagtet var det dog næppe noget stort Levebrød at være 
Bogbinder. Danmark havde kun faa Bogelskere, der som Just Høg 
(død 1694 som Vicestatholder i Norge) med synlig Omhu vaagede 
over deres Bøgers Indbinding1, og Handelen med Skolebøger har 
næppe kastet meget af sig. Caspar Johan Als søgte 1723 til 
Kjøbenhavn efter i otte Aar at have siddet som Bogbinder i Horsens, 
»hvor han ej skal have kunnet subsistere og derover med Hustru 
og Børn i yderste Armod skal være geraaden«. Her var smaa For
hold, saaledes som det ogsaa kan ses deraf, at Bogbindernes Antal 
i Aalborg 1748 bestemtes til ikke at maatte overstige fire; i Viborg 
maatte der efter et Reskript af 1753 ikke være over to. I Aalborg 
var det Bogbinderne Hans Henrich Schneel, Christopher Wille, 
Carl Comælius og Peter Christian Holm, der søgte om at faa 
Tallet fire slaaet fast, idet de oplyste, at der tidligere kun havde 
været to Bogbindere i Byen, og at et saa stort Antal som fire

1 En Samtidig skriver, at >Hans Exellence var saa curieux, at han holdt to Bogbindere 

aarlig, som indbandt alle de Bøger, han tilkjøbes kunde overkomme«.
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egentlig var Alle til liden Baade og »sigtede til Armod«. Magistraten, 
der blev hørt, var væsentlig af samme Mening. Fire Bogbindere 
vare tilstrækkelige til »saavel Byen som Landet at kunne forsyne 
med forlangende Bøger og Arbejde«. Andragendet fra de Fire, der 
havde begivet sig under Kjøbenhavns Amt, d. v. s. ladet sig indskrive 
i det kjøbenhavnske Bogbinderlav, burde tilstaas, naar blot tre fattige 
Personer, der tjente Lidt ved Bogbinderi, for deres Vedkommende 
maatte vedblive. Det var en ung Karl, der lige havde vundet sit 
Borgerskab, en gammel Enke og en Mand, der med »liden Evne 
til at kjøbe og sælge Bøger derfor nærer sig mest af at indbinde 
Bøger for Folk, som det forlanger«. Og det blev, som Magistraten 
ønskede det.

Det er fattige Forhold, der herved illustreres, og meget bedre 
har det næppe været i Odense, skjøndt der her var et Bogbinderlav. 
Det er den eneste By i Danmark udenfor Kjøbenhavn, i hvilken 
det var Tilfælde. Men Lavet var kun lille. 1694 bestaar det af 
fire Mestere, en enkelt Gang voxer Tallet til fem, men som Regel 
har det kun to eller tre Medlemmer. Det tyder heller ikke paa 
stor Velstand, at det to Gange kan konstateres, at en af Lavets 
Mestere er »bortkommen til Militien«. Det sker med Gregorius 
Jensen i 1701 og Jørgen Christopher Getreuer i 1728. Det ser 
ogsaa smaat ud, at en Enke i 1732 kun faar 1 Rd. 2 Mk. som 
Lavets Understøttelse ved hendes Mands Begravelse. Men hvorfra 
skulde det tage Pengene? Da Lavet den 12. November 1696 var 
samlet i Oldermandens, Hans Jensens Hus, »erlagde hver Mester 
20 Skilling, som er 5 Quartalers Tidepenge« Et Kvartals Tidepenge 
var kun 4 Sk.! Og naar Svendenes Fattigbøsse 1698 var saa rig, 
at den ejede 2 Rd. 3 Mk. 2 Sk., skyldtes det bl. A. den Omstændig
hed, at Bogbinder Jacob Liebe Aaret før var bleven mulkteret paa 
4 Mk., fordi han som »Yngermand«, d. v. s. som yngst Mester 
havde siddet »Oldermandens Sigelse« overhørig og undladt at 
sammenkalde et Møde. Men muligvis har denne store Bøde sat 
ondt Blod. Sikkert er det i alt Fald, at Bogbinder Liebe 1698 
rejste fra Odense til Kjøbenhavn, saa han kan forsaavidt godt være 
den Boghandler Jacob Liebe i Vimmelskaftet, hos hvilken »de 
Hellige« i Kjøbenhavn 1706 holdt deres Forsamlinger. Men er det 
ham, gik det ham kun daarligt. Det berettes nemlig, at den nævnte 
Boghandler ved disse Forsamlinger gik bankerot og rømte.

Efter disse Oplysninger gjør det et næsten imponerende Indtryk, 
at Lavet en enkelt Gang har siddet inde med en saa stor Indtægt
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som 12 Rd. i Mk. 2 Sk., men som det nedenfor vil ses, har det 
ogsaa sin egen Sammenhæng med det paagjældende Regnskab. 
Det er fra 1755, og lyder saaledes:

Anno 1755, den 28de May blef Mester Johan Milo udnefnt til at være Older
mand, da forrige Oldermand [Georg Albrecht Lambert] derpaa den 29. Dito leverede 

ham Laden med saadan Reignskab for den tid, hånd har været Oldermand.

1. Da hånd imodtog Laden fandtes derudi............................ 3 — 2 — 2 —

2. Oppebaaret Tiende Penge
1. for Aar 1747........................................ „ — 1 — 8 —

2. „ „ 1748........................................ „ — 1 — 4 —

3- „ » '749  „ — ' — 4 —

» '75° ...................................4- „
5- » » '75' ....................................
6- „ „ '752 ....................................

7- „ „ W...................................
8- » » '754 ...................................
9. for i Aar 1755 det halve . . .

„ — ' — 4 —
„ — ' — 4 —
„ — ' — 4 —
„ — ' — 4 —
„ — ' — 4 ~
„ — » — 12 —

- 5 — „ -
3. Oppebaaret af Parmann den 6. Nov. 1750 de til Cassen

skyldig værende............................................................................... 2 — „ —
4. Ligeledes af Mester Milo de skyldig værende................  5 — „ —

12 — 1 — 2 —

Men deraf udgivet
1. Til Laugs Bogens Stemplede Papier

effter nye indrettning pag. 20... 4 — „ — „ —
2. Magistratens forseiglings Penge . . 1 — „ — „ —
3. Skriver og Dricke Penge................„ — 4 — 8 —
4. Brefporto for Breve til og fra Kiøben-

haun..................................................................„ — 5 — 8 —
5. Til een Fattig Mand af Svendborg

betalt ligesom ved de fleeste Lauge 

skeede..............................................................  — 4 — 12 —
6. For et Lod udi Ste Hans Kirkes

Lotterie...........................................................2 — „ — „ —
7. Oldermanden betalt til de 2de Mænd,

som rejste til Khaun om Moderation

i Printzese styren....................................... 1 — 1 — „ —
--------------------------------- 10—3—12 —

Bliver igien, som itzige Oldermand herved overleveres 1—3 — 6 — 

foruden de i de fattiges Bøsze befindende 3 Mk.

Odense ut supra. G. A. Lambert.
Saaledes Rigtig befunden Attesteres herved ligesom ieg Johan Milo og herved 

tilstaar at have annammet Laden tilligemed ovenmeldte Penge. Odense d. 29. May 1755.

Nogen Underskrift under den sidste Attest findes ikke. Der 
skulde have staaet J. F. Milo. Men dette er langtfra den eneste
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Johan Friderich Milos Lærebrev.
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Bemærkning, der kan gjøres. For det Forste er det mærkeligt, at 
man efter Regnskabet maa tro, at G. A. Lambert blev Oldermand 

formentlig godtgjor, at der ikke i hele den Tid har været aflagt 
noget Regnskab, og endelig viser det, at Lavets Mestere langtfra

II tf p Æ aC hicvauf gefcviicftcm Snltrød Ccttifttøet.

1747, medens han j Virkeligheden blev valgt 1741, efter allerede Et Pas M l° vare lvr'®e me<^ at indbetale, hvad de skyldte. Det var kun særlige
een Gang før at have beklædt denne Post nemlig fra 1727 til 1735. Omstændigheder, der lod Beløbene blive erlagte.
Dernæst strækker det sig over ikke mindre end otte Aar, hvad der *749 udgik der en kongelig Befaling, efter hvilken samtlige
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Lavsprotokoller Landet over skulde forsynes med behørig stemplet 
Papir, og i Januar 1750 kom Turen i saa Henseende til Bogbinder
lavet i Odense. Det kostede, som Regnskabet viser, over 5 Rd., 
en Sum, som Lavet kun delvis ejede, hvorfor man krævede Joakim 
Parmann for 2 Rd., som han skyldte til Lavet. Da han i 1735 
blev Mester, skulde han have erlagt 5 Rd., nemlig 3 Rd. udi Straf 
for en liden Fejl ved hans Mesterstykke og 2 Rd. til Lavet, men 
han betalte kun de 3 Rd., de resterende 2 Rd. betalte han først 
nu, da han krævedes, d. v. s. 15 Aar efter. Ogsaa en anden Mester 
skyldte Lavet Penge, nemlig Johan Fr. Milo, der var bleven Mester 
i Januar 1749 og i den Anledning — ligesom Parmann —skulde 
erlægge 5 Rd. En saa stor Sum synes han imidlertid ikke at have 
kunnet betale strax. Det Eneste, der kan konstateres, er dog, at 
da han i Maj 1755 blev Oldermand, var Beløbet betalt; det er den 
sidste Indtægtspost paa det Regnskab, som gamle Bogbinder Lambert, 
sikkert efter Milos egen Tilskyndelse, aflagde til ham ved Older- 
mandsskiftet.

1755 begynder det første Miloske Oldermandskab ved Bogbinder
lavet i Odense, men det er selvfølgelig ikke første Gang, at Navnet 
Milo forekommer i Lavet. Allerede sex Aar før har Johan Fr. Milo 
gjort følgende Tilførsel i Lavets Svendebog:

Anno 1748 d. 12. Septemb.

Bin ich Johan Friderich Milo, gebürtig aus Königsberg in Preusz.cn, von Riga 

nach Odense gekommen und bey dem Herren Vatter Georg Albrecht Lambrecht nach 

Handtwercks Gebrauch zu gesprochen, von weigern mir alle Ehre und Höfflikcit er
wiesen ist und auff ein Lauffschreiben bey Mad. Junge Arbeit bekommen.

Sumb.

Jesum im Hcrtzen, eine Liebste im Arm,
Das eine macht Seelig, das Andere macht wahrm.

Denne Tilførsel, der nøjagtig viser, naar den Miloske Slægts 
Stamfader som rejsende Svend holdt sit Indtog i Odense, ender med 
Stamfaderens ganske livlige »Symbol«, ti »Sumb« skal sige Symbol, 
og i næste Afsnit skal det nærmere blive undersøgt, hvad et saadant 
Symbol formentlig betyder. Her skal der med Hensyn til Tilførslen 
kun gjøres opmærksom paa, at Johan Fr. Milo »efter en Løbe- 
skrivelse« fik Arbejde hos Mdm Junge, hvad der viser, at han ikke 
er kommen helt ukaldet til Odense. En »Løbeskrivelse« var nemlig

Preusz.cn
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en Skrivelse, som en Mester sendte til en By, hvor det antoges, at 
der var ledige Svende; han ønskede een af dem og var villig til at 
betale de fornødne Rejsepenge. Og hermed skulle vi gaa over til 
at se, hvem Stamfaderen var.

Johan Fr. Milo er født 1722 i Königsberg, hvor han den 
20. December 1736 kom i Lære hos Bogbinder Chr. Braun og fem 
Aar efter fik sit ovfr. S. 3 5 gjengivne Lærebrev. Nitten Aar gammel 
blev han altsaa Svend, og ikke længe efter begyndte han som alle 
Datidens Svende at vandre. Efter et bevaret Pas gjaldt det i 1743 
Dantzig. 1745 gaar han med Skib fra Dantzig til Kjøbenhavn, og 
det paagjældende, ovfr. S. 36—37 gjengivne Pas viser, at han i Juli 
har været i Kjøbenhavn, uden at faa Arbejde. Det bærer nemlig 
følgende Paaskrift: »Dieszer gegenwärtiger geselle hat hier zu ge
sprochen aber kein arbeit bekommen. Copenhagen d. 6. Julius 1745 
Johann Wilhelm Schütze, itziger gesellen vatter.« Han maa saa være 
tagen tilbage til Tyskland, ti i Avgust 1746 drager han tilsøs fra 
Wismar til Stokholm, og endelig foreligger der i Juli 1748 et Pas, 
efter hvilket han agter sig tilsøs fra Riga til Kjøbenhavn og Odense. 
Der er herefter al Sandsynlighed for, at Madam Junges »Lauf
schreiben« har været rettet til Riga, men i alle Tilfælde er det 
sikkert, at denne Rejse blev Johan Milos sidste. Den 26aarige 
Svend, der efter sine Rejsepasser var middel af Statur, havde et 
rundt Ansigt og bar en i det Sorte faldende Paryk, opslog fra nu 
af sine Pavluner i Odense.

De Forhold, han her strax kom ind i, vare helt ud Odense- 
Forhold. Ane Marie Hansdatter Torp var Enke efter den i Odense 
fødte Bogbinder Povl Frederik Junge, der havde lært i sin Fødeby 
og som, da han i 1728 blev Svend, strax fik Arbejde hos sin Lære
mester, den ovenfor nævnte Bogbinder G. A. Lambert. 1734 blev 
han Mester i Lavet, for hvilket han fra 1735 til 1741 stod som 
Oldermand, men allerede 1747 afgik han ved Døden, hvorefter 
Enken paa bedste Maade søgte at holde Bedriften i Gang. 1747 
antog hun en tilrejsende Svend, en Kjøbenhavner, og 1748 fik hun 
efter en »Lauffschreiben« en Alt-Brandenburger, men ingen af disse 
blev hos hende. Det gjorde derimod Johan Fr. Milo, der her strax 
fandt et blivende Sted. Udviklingen i saa Henseende gik endog 
med rivende Fart. Allerede den 23. Januar 1749 foreviste han sit 
Mesterstykke, der gjorde ham til Mester i Lavet, og den 13. Februar 
strax efter ægtede han sin Principalinde, Enken, hos hvem han
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arbejdede. Lavets Oldermand, Bogbinder G. A. Lambert, var en af 
Forloverne, og Vielsen skete »i Povl Frederik Junges Hus«, Nr. 290 
paa Vestergade, det Sted, hvor den Miloske Forretning fra den Tid 
til den Dag idag har haft sit Lokale.

Ikke et halvt Aar efter at være kommen herind sad Johan Fr. 
Milo som grundejende Borger, Mester og Ægtemand i Fyns Hoved
stad, men hermed synes hans Karriere baade begyndt og sluttet. 
Til nogen Indflydelse i videre Kredse førte den ikke. Lavsprotokollen 
viser, at han stadig hellere holdt sig til det tyske end til det danske 
Sprog, og der er formentlig kun at berette, at han sled og stred 
paa sit Værksted. Huset, hans Hustru havde tilført ham, var vur
deret til 200 Rd., for hvilken Sum det endda var pantsat til Præsten 
i Tommerup, og anden Formue var der ikke. Efter Alt at dømme 
har Milo hørt til de Haandværkere, for hvem Haandværket var Alt. 
Udenfor det indeholdt Verden væsentlig Intet. Men derfor maatte 
han, næsten naturnødvendigt, ogsaa knytte sine Sønner til Haand
værket. De lærte fra smaa Bogbinderiet og maatte blive Bogbindere. 
Det blev hans Stifsøn Hans Christian Junge, der blev udlært 1765, 
og det blev sex af hans egne Sønner. Johan Fr. Milo naaede at 
blive to Gange gift; i første Ægteskab havde han sex, i det andet 
syv Børn, altsaa i Alt tretten, hvoraf sex (tre Døtre og tre Sønner) 
døde som smaa. De tilbageværende syv vare alle Sønner, og af dem 
gjorde han selv de tre ældste til Svende. Den fjerde, der efter 
Traditionen oprindelig skal have været Skræder, maa dog ogsaa have 
lært Bogbinderiet, ti det blev ham, der efter Faderens Død fortsatte 
Bedriften og gjorde to af de yngre Sønner til Svende. Den Miloske 
Slægt blev en fuldstændig Bogbinderslægt, der i høj Grad rekruterede 
Byens Bogbinderlav. Af Stamfaderens syv Sønner blev de sex Bog
bindere og kun een Guldsmed.

Ane Marie Hansdatter Milo døde i Juni 1762, og Aaret efter 
giftede Johan Fr. Milo sig anden Gang. Hvad hans anden Hustru 
hed, synes ikke bevaret, men hun var 43 Aar, da hun døde i Juni 
1783, ikke to Maaneder efter sin Mand. Johan Fr. Milo døde nemlig 
i April 1783 af »Springlinger«, en Sygdom, som da grasserede i Byen. 
Baade Fader og Moder døde altsaa i Løbet af kort Tid; af deres 
fem efterladte, uforsørgede Børn var det ældste sytten, det yngste 
fem Aar, og det saa næsten ud, som om det formueløse Hjem 
skulde opløses. Den ældste Halvbroder var bosat i Nakskov, de 
to følgende vandrede muligvis eller vare døde. Der høres i alt
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Fald Intet fra dem. Kun »Skræderen« var tilbage. Men denne, 
den 2jaarige Friderich Wilhelm Milo, blev den, der holdt Familien 
og Forretningen oppe. Han traadte til sammen med en Niels Niel
sen, muligvis en Slægtning af den sidst afdøde Madam Milo; under 
15. Avgust 1783 reskriberede Kristian VII, selvfølgelig efter en 
forudgaaet Ansøgning, der nu synes tabt, at de to Nævnte, »som 
have lært Bogbinder-Professionen«, uden at forfærdige Mesterstykke 
maatte indtages i Odense Bogbinderlav, »for saaledes i Fællig at 
fortsætte Bogbinder-Professionen efter afdøde Bogbinder Johan Fr. 
Milo og derved opdrage hans fem uforsørgede fader- og moderløse 
Børn«.

Der var altsaa to om Forretningen, men Frederik Milo var 
eller blev snart Hovedmanden. Niels Nielsen forekommer sidste 
Gang i Lavsprotokollen 1790, medens hans Kompagnon lang Tid 
efter vedblev at virke i voxende Anseelse. F. W. Milo forstod at passe 
sin Forretning uden i den Grad at gaa op i Værkstedet, som Til
fældet havde været med hans Fader. At han i 1784 blev sat til 
skiftevis med Murmester Anders Koefoed at »omgaa med tredje Tavle 
udi Ste Knuds Kirke paa alle Søn- og Helligdage«, og det udi sorte 
Klæder og Kappe, viser kun, at han endnu den Gang hørte til de 
Smaa i Byen. Det er muligvis ogsaa kun et Ombud, at han sam
tidigt blev Medlem af »De unge Karles Korps«, der gjorde Tjeneste 
som Odenses Borgervæbning. Men det betyder Noget, at han i 
dette Korps tjente sig op til Kaptajnløjtnant. Det var han, da 
han i 1810 efter 26 Aars Tjeneste tog sin Afsked fra det. Og 
det har endnu større Betydning, at han 1797 blev en af Byens 
sexten eligerede Borgere, hvad der yderligere bragte ham ind i 
saavel Indkvarteringskommissionen som i Vand- og Brolægnings
kommissionen. Hans Virksomhed her gjorde, at da han i sit 75de 
Aar ønskede sig fritagen for disse Funktioner, blev han af Kongen 
til Tak for lang og god Tjeneste den 8. Februar 1834 benaadet 
med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

Hvor agtet han var, kom i det Hele klart frem, da han den 
9. Maj 1837 kunde fejre sit Guldbryllup. Med sin Hustru Anna 
Marie f. Schmidt, der 1787 ved Bryllupet nævnes som »Snedker 
Schmidts Datter i Frue Kirkestræde«, havde han levet et lykkeligt 
Ægteskab, der havde skjænket dem sex Børn (fem Sønner og een 
Datter), og hele Byen sluttede sig om dem paa Gulvbryllupsdagen. 
Det blev ikke blot en Familiefest, men en Fest for hele Odense;
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Stiftamtmanden, Byens Magistrat, de eligerede Borgere, Stadthaupt- 
manden, Jægerkorpsets Officerer m. Fl. fulgte om Formiddagen 
Brudeparret, Brudgommen i Spidsen gaaende og Bruden kjørende, 
gjennem de blomsterstrøede Gader til St. Knuds Kirke, i hvis Dør 
Kirkens Præster modtog dem og under Orgelpræludium førte dem 
op i det festligt smykkede Kor. Saa Mange, som Kirken kunde 
rumme, deltog med dem i en højtidelig Gudstjeneste, og om Aftenen 
var Raadhuset, Frimurerlogen og flere andre Huse illuminerede. 
H. C. Andersen, den i Odense fødte Digter skrev Guldbryllups
visen1. — Først den 24. Januar 1844 døde Bogbinder Frederik 
Milo, højt bedaget2, og den 30. Juli Aaret efter fulgte hans Hustru 
ham i Graven.

I sit lange, lykkelige Liv var Frederik Wilh. Milo en altid 
virksom Mand, og hans Virksomhed kom ikke mindst hans Bedrift 
tilgode. Han behøvede Udvidelse, og 1812 tilkjøbte han for ikke 
mindre end 2300 Rd. en Del af Kjøbmand J. M. Weisz’s tilstødende 
Grund (Vestergade Nr. 291). Men selvfølgelig maa det erindres, at 
Livet den Gang gik sindigt og roligt. Husets Fagade deltes paa 
Midten af en gul Dør med to Halvdøre, og Frederik Milo stod 
mangen Aften her lænet paa den underste Halvdør med en kort 
Pibe i Munden og et grønt Vadmels Forklæde paa i Samtale med 
Naboerne om Dagens ikke altid rige Begivenheder. Tilvenstre fra 
Indgangen kom man ind i Værkstedet, en Stue paa tre Fag til 
Gaden med et bredt, fast Bord, hvor tre Arbejdere, d. e. Mester og 
to Svende, havde Plads, medens Drengene sad længere inde ved 
et andet Bord. Fra Værkstedet førte en Dør ind til Sengekammeret, 
hvor Mester med Familie og Svendene spiste til Middag, medens 
Drengene fik deres Mad i Værkstedet; en anden Dør førte ud til 
Kjøkkenet, der var med aaben Skorsten og uden Komfur. Paa den 
anden Side af Husets Indgangsdør kom man ind i Storstuen, et tre 
Fags Værelse, hvori det midterste Fag var en fremspringende Karnap, 
hvorfra man kunde se op og ned ad Gaden. Ovenpaa var Husets 
andre Værelser for Familien, Svendene, Drengene og det kvindelige 
Tyende. Bogudsalget, der væsentlig drejede sig om Psalmebøger, 
Skolebøger og Almanaker, skete fra Værkstedet, men var der Marked

1 Se vedheftede Nummer af Ove Thomsens Avis.
8 I Dødsavertissementet (Ove Thomsens Avis for Loverdag den 27. Januar 1844) 

skriver Enken, at han døde i sit 88de Aar; da han er født den 11. December 

1759, var han dog kun lidt over 84 Aar.
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gpcné og WhWntcnt&Sföenbf.
gorfenbe« meb Srevpoflen overalt i be banffe Stater.££oröt>agen, den 11. Sftai.

Bulletin.
2Cf 9. SRai: "JpanS SRajeflcet ÄongetiS bebre SJefin» 

benbe er vebvarenbe.” G. § eng er.SiDöfjiflorie og ^ßolitit.
^ranfrig.-r- 2)?t npe SRinifierium SR olé et alle» 

rebe^ truet meb eil beelvii« DpløSning, fom ec forantebi* 
get veb Ubtalelfe af forjfjellige Tlnffuelfcr om Tlpanage« 
Sagen af tre SRiniftre, uuber Si3cuö[ionen i Seputerebe, 
fammeret om ben af SRiniftrene forlangte SSevilgetfe af 
to SRtllioner tit be fee nvm elige gonb«. Senne- 
£iffcu«fion t)ar nemlig erbolbt en egen Sntercøfe berveb, 
at en fror jöeel Salere tjaue Enpttet Sevilgelfen beraf tit 
ben SJetingelfe, at bet npe SRlniflerium, om bwÄ qJolitiC- 
tnari egentlige« enbnu intet vibfte, ffulbe erflcere fig ovec 
flere ^untter, boorøtb man feat f»gt at nobe OTiniftrene 
tit et beflemtece Sprog,, enb be bave fort. ©aale* 
beö vac bet ogfaa bleuet bragt paa SJane, fevorvibt man 
Funbe betragte UbEaflet om Tipanagen for,^»erlügen af 
Stemour« fern taget täbrtge for (tebfe, eller futi ubfat, og’ 
faaoei £r. URolfe fom £r. SRontalivet feavbé iSRe» 
bet ben 2. b. temmelig tpbelig groet at forflage,. at^SRi» 
niftrene feavbe bragt ben offentlige SRening et Sf» 
fer, peb. at tage Ubfaftet tilbage. SRen i SRøbet 
ben 3. paatog .Jpanbeløminiflecen, ^)r,'SXartin ftgulpb 
teligioiiS at befvare abfEillige imob JRegjeringen flilebe 
Spocgémaal, fevorveb fean inbvifleöe frg .i SRobflgelfer meb 
fine Colleger.

$)aa bet ©pørgømaal, fevorfor tre of SRiniflrene enbntt 
fcaiobe befeolbt bete« forrige hofter, (fevilfet. man anfeer 
|om 'et Segn paa, at Oe felo anfee ben« galb for nært, 
og berfor. bide bebare benne fRetraite), etflarebe Jpr. SR a r« 
11n at bille [bare meget beftemt. Jpangientggbenne 
vnlcering et tpQt @ange, Inbtil Tiit bar blevet ganfle 
ftille og j fpænbt gorventning. Ipttebe til fean« £>rb, bec 
ba løbe, at man atter bil befatte feine hofter, faafnart 
jf* olmene SJebfte forbrer bet. (Tllminbclig Satter). 
p5«e bebre gif bet feam meb fean« bebubebe beftemte 
Sbac om fRegjetingen« Spftcm. Tllt ventebe atter utaab 
mobigt; men «£>r. SR art in erftcerebe tun, at SSafiS for 

et °3 Sulirevolutionen. (Sfp ßat»
«[)• SRan beEloger, at WiflelfeSloben ifte bar gaaen 
tgiennem; gorvijÄningßiovc.n vif man forfvare, (om eit 
nøbbenbig galge af Septembetloben; om Tlngivelfeøloven 
9öbbe man er.bnu itto fattet nogen ßeflutning. Gnbe» 

tigen fom fean til 21 p a n a g e loven og pttrebe ba;“Senne 
er bpgget paa et viift, conflitutioneit princip; ben er ilte 
tagen tilbage, forbi SRinjfirene feabe foranbret bete« SRes 
ning, men forbi ålogffab flunbom bpber, ilfe at ttabe 
ffarpt op imob e« SRening felo om ben w forfeert, men 
at ven te inbtil.. ben er berigtiget”. Senne Gtflcering 
patte megen £»pfigt, og Jg>r. i) ubo i«. fotbrebe ba af 
©tatøraabøprtefibenten et bejlemt Soar: £>nt Silbageta# 
gelfen af Tlpanageloven fluibe betragte« fom en blot Ub» 
fættelfe af bette Project? £r. SRolfe gav ba bet forte, 
men beftemte ©bar: “(5n Si Ib ag et al belfe et in, 
gen Ubfcettelfe (^)rørogation)”. — “Efter bette©var, 
fom fulbfomment tilfrebéftiller mig” —re-pliterebeSu, 
boi« — “ooertabet jeg til SRiniflrene, at blioe enige meb 
feverunbre, naar be feave fooet berpaa. SJi ville nu faae 
at fee, fevo af Gem, ber. fremtræber for oø iovecmorgeti.” 
(Sen feigenbe ©ag, Gferifti £immelfartøbag, feolbte« in= 
tet SJiebe).

5føige bette Optrin pude nu be ^eputtrebe af bet 
trebie <J)artie” (tiers parti) feaue etfræret Jg>r; SRolé, at 
be ville afgjort optræbe imob feant og fean« Gabmet, faa, 
fremt fean ilEeflrap faaer $r. SR art in affat; og man 
naronebe ogfaa afferebe i ’Jloti« £v. $a«fp eller j^r. Sefte 
fom feam« formeentlige Efterfølger, tfribre befrpgte buis 
mob, at £r. SR o [ é fero vil aftroebe, og faalebe« atter 
give $lab« for ty. (Suijot, fevilEet man faamegetmere 
betlager, fom $r. SRvté vel ittgenlunbe fan regne« til 
granfrigfi liberale SRænb; merr paa-ben anben, ©ibe 
feelleralbrfg feargjort (Tg ffplbig i at ffifte politifte SRenins 
ger. “Sertif” — bebber bet — '‘fommev, dt Jpr. SR o l é 
fe'ar et venligt, .velvilligt SJoefen, og at feait, i SRangel af 
dnbre eminente GgenfEaber, er i SBefibbelfe af en vt« 
Sart, fom et i Stanb tit at erflotte SRaitgeien af biøfe, 
eder bog at gjøre ben minbre- mirrfelig.; 2ff bedne Sact 
ubfpringef navnligen ben 53efTebenfeeb, fom ubmeerfer Jpr. 
SR o l é fremfor SRaøfen af feoiere og lavere Gmbeb«meenb 
og ©tprere,. ber enbnu ftebfe if!e funnfrgive ©lip paa 
ben falffe Snbbilbning, at et ffimbebe dgfa« giver, gor» 
(ianb, og oveni!jobet en epclufiv, ufeilb«gorflanb. SRen 
feo« $r. SRolé offer benne Seffebenfetb ffg itfe alene 
befeagellg, men ogfaa i feøj @rab gavnlig, ibet ben foran, 
Ubtger feam tit, at rette [Ig efter be Xnjhtelfer, fom fean 
troer at erfjenbe for beit offentlige SRening« Tlnffuelfer, 
(elv ba, naar be iffe ere fean«, imeben« omvenbt ©erotik 
fcebøfeeben feo« ben meér taftløfe [tørre ^>ob af ©tp» 
tete anmaøfer (tg, at ville for enhver (Priiø bæve fine egne 
Sbeec til be> gieibenbe. Sen ®efjtnbelfe af Jpr. SRol<i, 
at fean fear bragt Tfpqttagelovm til £jffep for ben offenu 



lige SRenttig, geraaber $am faameget mere tit 7®re, fom 
tjans gorgængere netop tegnebe pg ber til en gortjeneRe, 
ot bpbe ben efter btrtå SRenipg vilblebte offentlige Wlt* 
ning ZroD?.”

$aa en Amueffie fcaaber män enbnu. Gt npt Sfribt 
til bet SJebre feer man ogfaa bf ri, at kongen til 
Sønbagen ben. 7. (javbe anfat en atmfnbclig JR e v u e 
over Kationalgarben i $ovebRaben og Dmegnen paa Ga* 
rouøfelplabfen. Siben gieødji« Ubaab tjar grpgten for 
Attentater fotn befjenbt tilbageljoibt alle Kevuer.

Efterretninger.
kammerherre, ©rene og Stænbetbeputent S?«5 

ben 11 o ro 3 gobfeløbag feirebe« ben 28. f. SR. panierte» 
fæbet ^ebetRrup i fioUanb itte blot fom tn gamilie* 
fefi af bem, bet Raae gaber* og a3rober«$jertet nærmeff, 
men ogfaa af tafnemmelige Sanbboere, ber ibutom Ke* 
ventloroerne« ubobelige gortjeneper veb unbet et gottetiog 
at affonge en af $roup ©. S c (j m i b t til £øiciben for* 
fattet faare pjon Sang.

— SBore førRe JBemærtninger om ben torføerffe Gen* 
Rrmanbs53ortvii«ning (i fJlr. 64) feave allefebe. i Aarbuu« 
Stiftøtibenbe fremlalbt følgenbe. nærmere ©plpSnitjger, 
baterebe “Ger fe er, ben 2. SRai 1837”: “Det $ actum 
vi i Aarljtiu« StiftØtibenbe Kr. 63 fjaue fortalt, er i £n 
S)ve SEtjomfenS fpenfte. StiftÄavi« Kr. 64 omtaltmeb 
felgenbe 53emærtning: .“Da bet næRen fpne« utroligt, 
at en faa buman SRanb fom ^Jrovp Dirit, Rulbe bave 
brugt, og GmeUiet (anctioneret en faaban gremfærb blot 
for ©eeltagelfe, meb gorælbre« Zillabelfe, i en faa uffpl* 
big ©læbe, fom et 2Raffebal i et Selpab, fom ben (Seift* 
lige felv tunbe beføge, vi(be bet vente meget onpeiigt, bm 
benne Sag« Sammenhæng maatte vbrbe autfjentifB oplpR” 
Denne Øemærfningopforbrero« til ben Grtlæring, at Ijvabvi 
fjave fortalt fom gactum e r gactum, og at vi, ibet vi 
fortalte bet, ilte blot have været i Sépbbelfe.af alle 
autfjentifte Dplpøninger, men ogfaa benpttet bem 
meb tebelig UpartiRbpb. Den ærrbe Slebacteur af gpenø 
Stift«tibenbe bil faamcget før troe bette, naar vi forfif tre, 
at .fjr. gulbmægiig Saurenberg fj<n tigefaa-liben Deel i 
Sagen« offentlige gremRiding, fom Jpr. $rovR Dlrif, 
og at vort gortjolb tit begge bi«fe SRænb et atbele« een«. 
Det.Utrolige maa altfaa ligge i Sagen felv og ilte i 
ben« gremRiding; men— ab asse ad posse valet 
conseqveiitia, og vi tør troe, at juR Rige utrolige gatta 
egne fig fortrinligt for publiciteten. S3i (jave fagt: “^>r. 
fProvR £>lri6 anfaae Somfru £. um oben til, bennefinbe 
at con firmere«,- forbi tjun, tvertimob Ijanø gorbub, bog 
meb fine gorælbtcø ZiUabelfe-, (javoe. bceltaget i et SRaffe* 
bal.” Gftet Debet “u mob en”, er i ben fpenffe Stift«* 
tibenbe inbffubt tvenbe Spørgømaalétcgn. 2Ji ffplbe alt* 
faa enbnu ben gotpttring, at bette Ubtrpf er brugt af< 
^rovR Siri! (elv i en af (jam i benne Anlebning ubfær* 
biget AtteRation.”

. S Aalborg Avi« Pir. 71 fpørgc« af eu vi« SRe* 
nigbeb« Sognefolh “om bet er fPræRen tillabt at give 
©rbte til at tabe et £iig bringe« -op af ©råben, ben til 
ffn 83ogn> fcvorpaa han biet» -fibbenbe, meben« ban-forret* 
tebe Sorb«paafaRelfen.”

— spaa ben- af $r. B-eggitb til Softegaarb ub. 
flRbtt 3nbbpbetfe«p|an til en inbbprbei.Aöfuranceforcning 

for 2hnfp«fel er dlerebe tegnet til et JBelob af over 
350,000 Kbbr.

— £Wcb J^enfpn til et projecferel Selffab til A«fu* 
rance af Eøéøre for JR an b er S Amt, (jar bet fgl. banffe 
Ganccdie refofveret: “at ©ancelliet ilte Rnber ben inb* 
gaaebe gorening faalebcø beffaffen, at ber er ©runb til at 
onbrage paa fammeø odernaabigRe StabfæRelfe.”

— gra kjobenljavnø Stofljuu« eftetlpfeø tre gæRning«* 
Raver, fom ben 6. b. ere unbvegne.

O Öen fe. — Den fjelbne geR, JBogbinber .og San* 
nebtogømanb g. SR i I o « og $uRruø ©ulbbrpttup, fom 
feirebe« Ijec l Staben i Zirébag« ben 9. b., fanbt Steb 
meb megen ^øiribeiigtjeb. gor at feRligijolbe benne Dag 
i Stilljeb, bavbe l}ct gamle $ar« pngre Slægt famlet 
fig om bet i ben Solig, fom nu. I 100 Aar (jar været 
gamilien« Jpjem, og ben albRe Søn, SBogfjanbler 3* 
2R il o fjercf Staben, ber boer i famme Jpuuø fom got* 
ælbrene, (javbe i ben Anlebning labet 50 værbige Stan* 
genbe, fom ilfe npbe UnberRettelfe af bet ©ffentlige, tage 
Deel i bete« Rille ©læbe veb at ffjanfe bem et gobt ffllib* 
bagømaattib. RRen et Antal SRebborgere (javbe ønffet at 
give DlbingØpatret et offentligt 93eviiø paa bereø Agtelfe 
og Deeltagelfe, og i benne Anlebning havbe Stiftamt* 
manben, kammerherre v. G a f t en fc (jjo I b, JR. af Dbr. 
og Dbmb., meb Rere civile og militaire Gmbebømænb, 
Staben« ©eiffligfjeb, SRagiRraten, be eligerebe SBorgere, 
(til fjvi« krebø £r. RR i I o Qaobe f)ørt i berr lange Kæfte' 
af 36 Aar), Stabéljauptmanben og ©fficereme Veb 3æ* 
gercorpfet, (i (jvilfet Dlbingen i Rn Sib (javbe været Cieu* 
tenant), famt en Deel anfeete og agtebe Datner og Rere 
af Staben« 3nbvaanere om gormibbagen kl. 11 forfam* 
let fig Ijo« ærubeparret, for i (jvitibelig $roce«Ron at føre 
bet til St. Mnubo Jtirte. 3gjennem be vberalt meb Sanb 
og DlomRer beRrøebe ©aber brog ^roceøfionen, i (jviØ 
Spibfe Dlbingen gif meb Rn albRe Son, oragione af 
Stiftamtmanben cg Spi. Jpoiærtærbigfjeb Dr. theol. 
kalt ar. Derefter fulgte ben ovrige manblige gamiiie, 
omgivne af ©eifhige, 2RagiRrat«perfoner og eligerebe SBor* 
gere, (jvørtil be ovrige SilRebeværenbe Ruttebe pg gire i hver 
Katte, ©nbeligen fulgte tilvogn« parvii« ben gamle Srub 
og ben qvinbeligé Deel af gamilien, lebfagebe af SRagi* 
Rraten« og be eligerebe Sorgere« ^juRruer. 53eb kilten« 
Dør mobtoge« ^roceøfionen af. kirten« ^rafter, fom un* 
ber (Pralubium fra Drgelet forte bet gamle Ipar,1 fom 
bet ovrige golge lebfagebe, igjennem ben meb RRennejter 
opfplbte, blomflerprpbebe kitte, op i Gfjoret, $vor parret 
tog ^)lab« i PRibten paa tvenbe meb Slomffertranbfe 
fammenføiebe Stole, og kitten« træffer og gølget i Réré 
Kætter paa begge Siber af Gfjoret. Gflerat be 4 forffe 
æer« af palmen Kr. 522 vare affjungne fremtraabte be 
(Samle« mangeaatige Sjæleførger, IpaRor SBiberg, og 
fremfiiUebe, bvorlebe« bette *J)ar peb pn gorRanbigfceb, 
Slibfjeb, grombeb og ^uuøiigbeb (javbe erhvervet fig og 
bevarer RRebborgere« Agtelfe og Selvjllie, og paa benne 
Dag meb ©læbe tunbe i krebfen af fBønr, Sømebøm 
og talrige SRebborgere ftue tilbage paa et velført Siv. 
Zit Slutning, teltcbe han* »farat parret var nebtnætet 
fer Alteret, og,(jele gorfamlinqen bavbe rei|l Rg, bet« 
rørte hjerter« Zat tii ben @ub, fom Ijcrobe ffjænfet bec 
faa megen jorbiff £pttt. gorfamlingen affang bemap 
jpfalmen Kr. 524, Ijoori Dr. kaltar (javbe foretaget 
en paSfenhc goranbring og tiifeiet følgtnbr tvenbe $Jrr4;



Graabeerbet IGgtepar brr flauer 
£jg taffe for batvijunbreb Aar, 
Sieb Giertet bpbt bevorget 
JDet Saanb, buormeb ©u bem forbanbt 
®lc6 ubrubt, meben« Ziber fvanbt, 
Sic SJtiffunbfieb bem qveegeb’.
3a be 
3*le' .
Zt ©u fhjrfet 
©en, fom bprter 
©ig, o gaber! > 
£t bin Baabe ei aflaber.

©en $agt, fom be bcfegtebe, 
©en ?>agt, fom ©u velfigntbe, 
Gt b alvt Xarbunbreb »ardb t 
Dg meben« Xlt om bem fvanbt feen, 
©u vor og blc» bog bered Sen 
Du cne bem bevareb’. 
4>jæ(p bem ! 
Seb bem I 
Zil be falbe« 
4?en, poor Xffed 
Sængfler bige,’ 
Zil ©it (pfe himmerige I

Qfterat Jperren« 23el(ignelfe bat (pft, fl^fle 
of *Pfalmen 91r. 522 affjungen, fcvorpaa 9)rotedfionen i 
omvenot Drben begav fig tilbage igjennem Kitten, (fjvot 
uagtee ben flore Wlenneffemadfe ben bpbefle JRoligbeb 
fabbe berffet unber J^eitibeligbeben), til ’Partei« ^>jem, 
tywr man enbnu engang bragte bet (in jptenftning, og berpaa 
ÄbfFilteS, for at labe bet i gamilietrebfen feite bet xnjrige 
«f Sagen. Dm Aftenen vare JRaabbufet og en ffltøngbe 
9ribatbufe fmutt iiluminerebe. — £)et enbnu taffe og 
livlige JBtubepari Speöbam, Sigteren .£r. $. (5.31 n b e r f e n, 
baube ogfaa fraget tiL at feite Sagen veb folgenbe 
’■@ulbbcpUup«öi[c”:

Zabt t>i qjarabifrt faae, 
Givet Stanb og Dvinbe» 
Gub (ob til Gnbver bet- flaae 
©e(v bet at gjenvinbe. 
Seien giør ei Zroftab trat, 
®otg er Eivö 3uvelerj 
4>ver en Bprbe bliver (et, 
Saar en JBen ben belerl

‘Brubcfranbfen bliver SJlulb! 
©et er tun en Zale: 
Skubefranbfen bliver Gulb 
Xlt i Sorben« ©alt. 
gnjb og fytfe er alt tyer, 
©om profeter fTreoe, 
Xt bvem sperren ret par fjer, 
©fulbe lange leve!

D 3 tiåre Gamle to, 
■3 bar Gulbet funbet 
Com veb Jfjarligbcb og Zro 
Gne bliver vunbet.
herren, i fin Slaabe, gav 
Gber Sivet« ©age, 
Dg vi veeb, bag ©tøvet« Gra» 
SJU bver grpb tiltage!

Størn og Børnebørn 3 fee 
®ig om Gber famle 5 
æeeb for od og bet vif fPec? 
3a velfign od, Gamle! 
®r enb ftunbom ^imlen graae, 
®olffin følger ©fpggei 
Gib vi Gber ligne maa 
Ubi ®inb og tyttel

’JDbe.nte €5!ib«tifte,
Snbftarecebe. ©en 9. 9Jlai: ©fonnerten *®irffja Helene«, 

©tpr. <p. «panfen af ©anbefjorb fra greberifdflab meb JErafaft. 
©en 10.; 3agten «$elle SBatie*, ©fpr. £and fpeberfen af Stans 
berd Itbig fra Seile for at inbtage ßabning til Sanberd. ©tupf 
pen «gtittig*, ©fpr. G. 0. ©tranb af ©anbefjorb fra greberitds 
flab meb Staber, ©luppen «Gered*, Sfpr. Die Sielfen af og 
fra Dfterridoer meb Zralafl. Sagten •SKagbalene*, ©tpr. 
Sen« Silber af Dbenfe fra Spbcrf meb-©tp!gobd. Sagten-’Slette 
Jtirfline», ©fpr. Garl gr. Sielfen af Dbenfe fra Snbecf meb 
©tpfgöbd.

Ubflarerebe. ©en 10.: 3agten 4©e 3 ©ebfTenbe«, ©tpr. 
9t. Gijriflianfcn af ©venbborg til Zvebeftranb meb JVomvarer. 
©en 11.: 3agten «Gmanuel'», ©tpr. X. SJt. gifrfjer af Dbenfe tit 
Sorge meb Äornvarer. ©luppen «fiautine SRatljilbc*, ©tpr, <£. 
SRabfen af Spborg til Sergen meb Gpg.

Söeltpa« fage fra 7. 11 10- 5Jtai 1837.
gra gpen til ©jellanb: Somfrue <Sanb. Gapt. »oflmes 

(ter Saggefen meb gruc. ©tubent gog. graten Gljriftenfen. 
5fr. Sßenjell. grue Serg meb ©on og 2 ©attre og Sfr. Bros 
berfen. ©tub. ttjeol. Stoller. Xpotljeter goerfom. 3ftne S. og 
©. ©avib. ©tubent 3. 9etcrfcn. Ganb. tpeol. Garftenfen. Dr. 
Xbjunct ©ubr. Jtbmbene. Groerbt og Schnelle. £and Gjeflence 
Greve v. SRoItfe meb Zjener.'

gra ©jellanb til gpen: spaftor Gulflab. Sog^anblerSJlilo 
og Kone. ©tubent Zingbuud. 3fr. SJtabfen. 3fr. Ztjomfen. 
Xbvotat ©utjr. graten ©dpvarfeen. Ganb. pfjiU Brand. 9las 
turfangerne, Srebrene Seo.______

Kjobenljavn« JBør««6ourd•• ben 5. 9J?ai 1837.
4pGt. uopftgeligeSigdbanBsDbtfg. 

103 å I03i Äbb.t. ©.
4pGt. norfl Caan veb -pambro og 

©an af 1828, loi% å 102 r. ©.
4pGt. npe norfTeDbllg. af 1834, 

101$ i 102 r. S.
4 oGt. bito >011 a 102 i Seo. 

. 3 pGt. npe banfieDblig. (18. St. 
K gotrot.) t» ä •» -e. ®t.

Hamborg 2 SR. — t ©. 2021. 
©peaed 202.
ßank©i«conto 4 pGt 
Sorfte©peciedfebler pr. lOöSpcc. 

1811 * s '®bb. ©ebler.
4 pGt Äongl. Obligationer (üben 

Stente) 90 å 90g .Sibb. ©cbl.
9tationalb. Dblig. (af 8aan 4.gebr. 

J820) 1 oal b 103 Sibb. V. ©.

J&vebe, fjceU. 59tb.i65.a58lb.645. 
bito, lüU... 5—24 5.- 5 — 406. 
bito,(angel. 5 —16 9.- 5—489- 
bito, bolll.- 5— 80 9.-6—32 5.

Slug, fjcrll. .4—16 |.-4—406. 
bito,f.^rov.4— 5 f ' J°c 
bito, (joljt.. s — s 9- 
bito,e(terf.4—56 ß.- -. —

Begebrcrnbe, pr.gavn 30 9tbb. 3 Stt. j g, 11 SRbb.

^jobentjavn« $avnepti[er, ben 9.2J?ai 1837.
- .. ....r. sgpg^-rabrtagib.adg.a.istß.-doe.

bito, ßsrabet 3-169.-3 — 406. 
jQOOtt, —..2—32 5. - 2 — 88g.
■-’örter........ s — s 9, - « — s f. 

r. _ ___ ®mør,flælLe—s g.--»—s 9.
9.-4—48p. bito,fpcnfll4—5^.-15—489. 
f.-s— sg. bito,jpbft s— s 9.- e_ eg. 
9.-4—Mg.] bito,bolfh.14—489.-16—48p.

. . Sie. r P
SJeb tallotteriet« 127» iroetning i 2ßanbd&ecE ubtöm:

3L 82. 4. 51. 12.

21 v er 1fe tnenter»
TOeb et wrt gjette« inberltgfle fyofeffer, aflagger jeg 

tøerveb min og min ^oneø tøerteligfle Sdffigeffer ti( øtip 
teti fjoie iJorefatte, OeiftCigfjebcn, ben atrebe SRagiftrat meb 
{yruer, be <?erret efigerebe Sorgere og ^>u|lruer, 23pen« 
Øtanberbeputeret og Suppleant, .'pr. ©tabø^auptmanben meb 
5degerj(5orpfetø Dfficcrcr, be mange anbre (jæberftge SRtenb 
af iSmbeb«-- og SorgcrÉlaéfen, ber paa en for od ©amle 
faa (jabrenbe og beeltagcnbe fOtaabe, faavel i fom ubenfor 
ftirfen, (amt om Qlftenen -oeb åUununation, forfjerligcbe 
vor ©ufbbrpUupdfeft.

tigefaa mobtage $. $r. Dr. ÆafJar min ufFrønv
tebe Saffigetfe for ben fmufte fpfalme, og $r. fpaftor SBU 
berg for l;and tøertetige Safe.

Dbenfe b. 10. 3Rai 1837. £?. 2J?ilo,



itongrtigpriioiletittrte borgerlige SSytttlaug 

; Z?i>tnfe aftjolber fin fæbvanlige aarlige ©Jivef tpbning 
SirJbagtn ben 23. Sflai b. X paa fcebvanligt ©teb. Sptn« 
(/mbeb&ncmb og fSorgtw inbbpbc ß til £>eN tagelfe i benne §0!» 
?efc[t. £)e Sceftagenbe Pille befjagdigen møbe paa Dbenfe 
flove 2ort> om [Morgenen ÄI. 7Z for herfra at ubrnarfdjete 
til €5fybeplab|en.

g'bcttfe be« 10. 5Rai 1837. , _

Sløfurance for JjagelfTag i Spen.
Sntertffenterne, [aavelfom be [enere anmetbte i benne ftorenmg 

anmobeé bepageligen at give Købe eller møbe tobe poa^r. Sjaft« 
giner.Strøm t ßbenfe, 2 ener bagen ben 20. Kai 1837, omrors 
mibbagen Jfl. JO, Ijvor abttilligt afæigtigpeb oil blive at afpanblr.

&e film, ber attraae at tiltrtrbe benne gvrening, inbbpbc« at 
give Købe bemelbte Sib og Steb, Ijvorvcb bemærfe«/ aF be, [om 
fiibtræbe i SelfTabet i bette Købe, ere fritagne føv'bet 5nb[Vub,. 
fom i gvemtiben bliver af be npé SntereBfentere nt ubrebe, efter 
nærmere Seflemmelfe.______ ______________  ______ ,

Kf Salting ^>etccbä Dverförmpnberie« Kibler Jan firår er* 
Potbefi 191 Slbb. 1 KJ. 8 $.,S. og S. tillaan«, naarmanpot* 
tofrit beéangaaenbe benvenber fig til Söibcxg-
• Salling .perreb« Overformynberie, gaabotg ben 0,-Kai 1837.

Git Streng fan antage« i ©abelmager*8etref)o«<5&r. 
33. ©eibenflob i gbenfe.

©fipper $ i tøet 
afgaaet til -fijøbentøavn beftemt mibt i næfte ,Uge og anbefaler fig 
for Oobfi og fpaéfageter j SebEommenbe betjnge at benvenbe fig 
til JCjobmanb S. 911 elf en.

Blankets.
Hvide engelsk uldne Senge-Tæppef ero arri

verede. Chr. Jürgensen jun.
Korsgaden._________

Stahlschreibfedern 
neuerfundener Masset 

in zwölf verschiedenen 
Sorten.

Das Dutzend 
auf Karten mil I-Ialter 

von 3 f. bis 2 Mk.
als: Copying pen für 4 (i. J Calligraphic pen für 
6 u. 8 f ; Ladies’ pen für 8 u. 12 f.; Lords’ pen 
für 12 g.; Kaiserfedern für 1 Mk. 12 f.; Napole- 
on’s pen, Riesenfeder, die Karte für 2 Mk.; 
Zeichnenfeder fur 1 Mk. 12 [i. Cour.
f5r* Das- seltene Furore, welches unser Fabrikat über

all macht, hat Neid und Missgunst anderer Specu- 
lantcn, und eine Menge Nachahmungen erzeugt. 
Damit jedoch das Publicum vor Täuschungen ge
sichert scy, bemerken wir, dass das hier und dazu 
noch niedrigeren Preisen oft fcilgcbotene Fabrikat 
mit dem unserigen nicht zu verwechseln ist, — und 
erklären wir: dass nur diejenigen ächte sind, die 
unser Wappen führen.

HAMBURG. SCHUBERTH & NIEMEYER.
In Odense erhält man unser Fabrikat allein ächt bei 

Kaarup <& Callescn.

Handlende, som maatte önske at erholde disse udmær
ket gode og billige Staalpenne hos os, til videre Udsalg, 
tilstaaes, imod contunt Betaling, den reelle Fabrikpriis 
uden Paalæg af Told og Fragt-Omkostninger.

Odense den 11. Mai 1837. Kan ru p&Cnllesen.

Kis’de- Oplag.

Mit betydelige Klæde-Oplag, aom er forsynet 
tned alle Couleurer fine & simple Klæder saavel 
af indenlandske som udenlandske Fabriquer, fine 
Cassimir, Drap de-Royal, Drap de-Zephyr, Circassi- 
enne, Camloth, Cassinets, moderne Veste af Flöiel, 
Silke äc Pique anbefales herved et æret Publi
cum af Chr, Jürgensen jun,
___________  _______ Korsgaden _______  

.............Unbéttegnebe beJomme«: 

Huile Royale > 
fa $Hftt & fWanW g’abrif I 

tn Xrt Site; font beforbree paaret« S3e« ,paa ffalhbt 
©Über og forebygger bet« Xffolbtn tit ben fenejle Sflbet. 
£)a benne ©lir i)ar Vunbet færbele« SBffatb i be flefle ^>o= 
vebflcebec, forti ogfaa-t Äjobenbavn, tybor ben bor faaet 
$orttinet for enhver tyibtil befjenbt Dtie/ftar jeg overtaget 
Ubfalget af famme. 93 ti fen er 1 5R6b. pr. @|a«.

©benfe. b. 25. 2tpril. 1837. ©. 81 a«mu«fe
~ _______________________________ i RorBgaben.________

Regiet Jøbc, Jjamp og $øtblaat 
er nu igjen at belomme til be fæbvanlig billige Reifer, tillige 
meb flere Sorter, uljeølet £ør, £amp og £ampeblaar bvö Äjeos 
manb 3enö 9lielfen,

..........................  , paa gtorregabe 9tr. 429.

Xin intctfantø.
bave« atter farbige H•• & ?>• ®Øttnfen>

2k|tergabe9lr.299. ,
St nyt Rlcebeffåb er til JtjøH paa Äomebie&ufet 

for billig 93ni«.

(£n jjam&otgtr SBoan
ffieb 7 Stole fatnt en ^jelievogn, er tiltJobB bo® 6bt. ®?. 
Se'ibenftob, Sehergabe 9tr. 251,______________ _________

Gn Velbygget Oaarb i føen, for en familie ubenfor Bonbes 
ftanben, meb JOO Sh. 9>løielanb til 14ooo tJ KL af brbfle Sos 
nitet 15 Sbr. Canb Stov, ©ng, og Æørv,‘8 Sbr. £artJorn, er 
firår til -ftjøtøi So Srebiebete af Jtjøbefummen Jan inbeftaae i 
(Sicnbommen, og mere om tunbe øufte«. Jtjøbmanb Srii« i 
Obcnfe vil opgive bet gornøbne._______

Dnébagen ben 24. b. ®.> gormibbag Ri. '9, aftolbcB offentlig 
Kuetion i ^>ufct 9tr. 4« paa 9tørregabe over afg. 3omfrue 
3uulB (SfterlabenfEaber, beftaaenbe af Stole, Sorbe, Sengs 
tlæber bg Sengefteber, Xaifetovne. en Dragfifte, et ^jorneftcib, 
og enbeel Rjøtfentøi m. v. ^vilret fjernet» betjenbtgjøreiS.

Dbenfe b. JO. Slai 1837....................... Steitnutb.

gørfllontmenbe Svebag ben 19. Kai fcolbeB Kuetion i be 
Srolleborgfte gtaaleffove over en betpbclig Deel flingebe 
Svrlægber fra 10 til 15 KlenS Sængbe, famt ©rantrfree 
til Sjelter, Spær m. m. £e Spftljavenbe ville befjagetigen for* 
famfeé om govmibbagen JCU 10’veb Jtr®mmer[junfct pr. slpbpgt« 
gaarbe. Kuet ion Bsøirecteuren.

Afgangno Daglejer Peter Gjedings Hus — Matri
kel No. 98. d. i denqe Köbstads Sündergado — 8 Fag 
1 Loft höj Bindi agsværksbygning med Murtavl og Tegl
tag, assureroL for 170. Rbd. Sölv — med tilliggende Ha
ve, vorder efter Skifterettens Foranstaltning stillet til 
trende offentligo Avks ioner, som afholdes Onsdagene 
den 81te d. M., samt 14de og 28de Juni fortskommende, 
de to fürste i Byfogedkontoret, og den sidste i selve 
Stedet., Hvilket herved til de Lysthavendes eg Pandt- 
havernes Efterretning bckjendtgöres.

M i dd cl f art den 10de Maj 1837, Joh ns son.

Oleöigeret og uögivcn’flf Ove Støomfen. Srgft i ©crnimeø Officin i Döenfe.
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i Byen, blev der slaaet en Lærredsbod op for de Miloske Bøger 
mellem de øvrige Boder, og med den rejstes der ogsaa til Markederne 
i »Smaakjøbstæderne«.

Denne Virksomhed blev dog ikke dreven af Frederik Milo til 
hans Død. I Juni Termin 1824 afstod han den til sin ældste Søn 
Johan Milo, hvem han ogsaa samtidig afstod Ejendommen paa 
Vestergade, i hvilken han dog betingede sig og Hustru Bolig og 
Ophold, saa længe de levede. De boede her til deres Død i to 
Værelser »ovenpaa«.

Johan Milo, der var født den 21. Juni 1788, var 36 Aar, da 
han overtog Virksomheden, d. v. s. just i sin kraftigste Alder, og 
han førte den da ogsaa væsentlig fremad. Han blev foruden Bog
binder virkelig Boghandler ligesom Papirhandler og Bogtrykker, ja 
endog Avisudgiver. Han kjøbte nemlig 1847 den af Chr. Iversen 
i sin Tid grundlagte Avis. Nærmere Meddelelse om hele denne 
udvidede Virksomhed skal dog først gives i et følgende Kapitel, 
medens her endnu skal tilføjes nogle Oplysninger om Slægtens 
Forhold til Bogbinderiet.

Af Frederik Milos fem Sønner bleve to Bogbindere, medens 
to andre bleve Snedkere og een Maler. De to Bogbindere vare 
den ældste Søn Johan Milo, der blev Bogbindersvend 1806, og 
den tredje i Rækken Jacob Frederik Milo, der løsgaves af Læren 
1813. Begge bleve de ogsaa Bogbindermestere, den Sidste i Kjøben- 
havn, men den Første i Odense (1810), og de fortsatte Slægtens 
Tradition paa Bogbinderiets Omraade, idet de hver lod en Søn blive 
Bogbindersvend i Odense, nemlig Johan Milo Sønnen Hans Christian 
Andreas Milo (1838) og Jacob Frederik Milo Sønnen Niels Milo 
(1846). Af dem blev Christian Milo endnu Bogbindermester i Odense 
1843, og det af ham ved denne Lejlighed forfærdigede Mesterstykke 
berømmes meget i Fyens Stifts Avis (Nr. 172, 14. Okt. 1843). 
Opmærksomheden henledes her navnlig paa »den udmærkede For
gyldning, især paa den store Folio, hvorpaa Stemplerne skal være 
sammensat flere hundrede Gange for at udgjøre et Helt, med en 
Akkuratesse og Nøjagtighed, som maa forbavse Enhver, der ser 
Bogen«. Selv om vi muligvis nu ikke vilde være fuldt saa begejstrede 
over den, er der sikkert ingen Tvivl om, at der her er præsteret 
et godt Arbejde.

Som det af det her Meddelte vil fremgaa, er det ikke faa Per
soner med Navnet Milo, der have været knyttede til Bogbinderlavet 
i Odense. De kunne sammenstilles i følgende Række:
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Svende. Mestere.
12. Sept. 1748. Johan Frederik Milo. 23. Jan. '749- Johan Frederik Milo.
30. Juli 1770. Povl Frederik Milo.
14. Maj >777- Johan Heinrich Milo.
14. Maj >777- Christian Gottlieb Milo. i. Sept. 1783. Frederik Vilhelm Milo.
18. April 1786. Christian Ludvig Milo.
14. Okt. >793- Carl Leopold Milo. 20. Okt. 1800. Carl Leopold Milo.

11. Avg. 1806. Johan Milo. 12. Juni 1810. Johan Milo.

20. Sept. 1813. Jakob Frederik Milo.
21. Juni 1838. Hans Christian Andr.Milo. 10. Okt. 1843. Hans Christian Andr. Milo.
29. Juni 1846. Niels Milo.

I over hundrede Aar har Slægten herefter saa at sige behersket 
Byens Bogbinderi, hvad der slaaende illustreres, naar det oplyses, 
at fra 1755 til 1861, altsaa i en Tid af 106 Aar har Oldermands- 
posten i 81 Aar været beklædt af en Milo, nemlig af Johan Fr. Milo 
fra 1755 til 1783, af Frederik Milo fra 1802 til 1825 og af Johan 
Milo fra 1831 til 1861. Stamfaderen, sex af hans Sønner, to af 
hans Sønnesønner og to af hans Sønnesønssønner have været Bog
bindere i Odense, og det er da naturligt, at Navnet Milo atter og 
atter forekommer i Lavets Protokoller.

Da den svenske Gesell Carl Gustaf Winberg i Avgust 1780 kom 
til Odense, meldte han sig hos Oldermanden Johan Milo og blev 
omskuet af Oldgesellen Christian Gottlieb Milo. Og da der den 
27. December 1802 ved et Møde i Oldermandens Hus blev vedtaget 
nogle Regler for, hvorledes Kvartalspengene skulde erlægges, Old
gesellen vælges og de fremmede Svende omskues, underskrives 
Protokollen af fire Svende men af kun to Mestere, nemlig Older
manden Frederik Milo og hans Halvbroder Carl Leopold Milo. 
Hele Lavet, bestaaende af to Mestere, hed den Gang Milo.

I Lavsartiklerne af 1685 fastsættes en Drengs Læretid til fem 
Aar, naar han ingen Lærepenge giver, »men forstaar han Latin, da 
kun fire Aar«. Den Gang har man altsaa troet paa, at Bogbinder
lavet kunde faa Tilgang af mere eller mindre studerede Personer, 
som man paa Forhaand stillede gunstigere. Af den Grund ere 
dog næppe mange Bogbinderdrenges Læreaar bievne forkortede, og 
sikkert er det, at Bestemmelsen aldeles ingen Betydning har haft 
for Familien Milo. Men har den ikke udmærket sig ved at have 
Kjendskab til det nævnte døde Sprog, har den udmærket sig ved 
dygtig Forstaaelse af Livet og dets Fordringer. Fra oprindelig smaa 
Kaar og med en kun begrænset Horisont kæmpede den sig støt
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frem i stadig voxende Anseelse. Men inden vi følge den videre 
paa dens Bane opad, skal det i næste Afsnit undersøges, hvad det 
mon betyder, at Slægtens Stamfader 1748 i Svendebogen underskrev 
sig ikke alene med sit Navn men ogsaa med et saa kaldet »Sym
bolum«.



ET STYKKE LAVSHISTORIE.
Naar man vil kjende et dansk Haandværkerlavs Udvikling, vender 

man sig uvilkaarligt til Kjøbenhavn, Hovedstaden, i hvilken 
det danske Haandværkerliv væsentlig har rørt sig. Og gjælder det, 

som her, specielt Bogbinderlavet, skulde man tro, at man kunde 
gjøre det med saa meget større Udbytte, som Kjøbenhavn er den 
gamle Universitetsstad. Bogverdenen med de til den hørende ind
bundne Bøger, der jo ikke vare nogen Nødvendighedsartikel for 
den menige Mand som Klæder og Sko, beherskedes fra Universitetet. 
I dets Regnskaber forekommer der tidligt Bogbindere, og senere 
udnævnes specielle Universitets-Bogbindere, der med deres Svende 
og Drenge stod under den akademiske Jurisdiktion. Byens Bog
bindere boede særligt i Gaderne ved Universitetet. 1645 residerede 
syv Bogbindere, sikkert Byens samtlige, i St. Pedersstræde, Fiol
stræde, Skidenstræde (Krystalgade) og Skindergade samt paa 
Amagertorv.

Endvidere vides det, at det kjøbenhavnske Bogbinderlav var 
zünftigt nok. 1723 klager en Bogbinder i Kristiania til Kongen 
over, at Lavet i Kjøbenhavn udstrakte sin Zünft til Norge. Det 
fordrede, at Bogbinderne i Kristiania med Svende og Drenge skulde 
lade sig indskrive i det. Gjorde de ikke det, vilde det ej tillade, 
at de, som udlærtes hos dem, »maatte for Svende passere«. Og 
1738 indtræffer der en ganske alvorlig Historie i Viborg, der viser 
Lavets zünftige Myndighed. Paa. Vestervig Marked havde en Bog
binder fra Aalborg skjældt en Kollega i Viborg ud for Fusker og 
Skjelm i Anledning af en hos ham indbunden Postil. Det berørte 
den zünftige Ære. Viborg-Bogbinderens to Svende fra henholdsvis
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Lübeck og Schwerin følte sig »nach Handwerksgebrauch und Ge
wohnheit gezwungen die Arbeit liegen zu lassen«, saaledes som de 
skrive til Kjøbenhavn; fra Lavet dér vente de Sagen afgjort. De 
vilde vide, hvorledes de videre skulde forholde sig.

Hvad Lavet resolverede, er imidlertid næppe bevaret. Alle 
dets gamle Protokoller synes uhjælpelig tabte. Det ejer kun to, 
der først begynde 1750, og af dem skal man ikke blive klog paa 
de* egentlige Lavsforhold. I knappe Udtryk meddeler den ene 
Navnene paa Lavets Mestere samt paa de Lærlinge, der bleve ind- 
og udskrevne ved det, medens den anden er en kortfattet Regnskabs
bog, der kun paa enkelte Steder pirrer Nysgjerrigheden. Naar der 
saaledes den 5. Avgust 1752 for »et Dokument, som er kommet 
fra Stokholm« er betalt en saa stor Sum som 5 Rd. 2 Mk., kunde 
man ønske at vide, hvad det var for et Dokument, men derom 
ties. Protokollerne give ikke de Oplysninger, man helst vilde have, 
og det er saa meget beklageligere, som de fuldt bekræfte Lavets 
zünftige Magtstilling. Bogbindere fra Trondhjem, Bergen, Aalborg, 
Randers, Aarhus, Horsens, Slagelse og Helsingør »begive sig udi 
det lovlige Lav« i Kjøbenhavn, i hvilket de ogsaa ind- og udskrive 
deres Drenge.

Det kan altsaa ikke nytte at henvende sig til Kjøbenhavn for 
at faa det danske Bogbinderis lavsmæssige Udvikling oplyst. Og 
godt er det da saa, at der ved Siden af det kjøbenhavnske har 
været et andet dansk Bogbinderlav, og at dette Lavs Protokoller 
give i alt Fald nogle Oplysninger af Værdi. Det er Odense, der 
her staar med Palmer i Hænderne, men Odense er ogsaa en særlig 
zünftig By. Det er mere en Kuriositet, at Odense er den eneste 
danske By, der kan opvise et Pottemagerlav (1742), men det har 
Betydning, at den omtrent samtidigt faar et Tømmerlav, skjøndt det 
kjøbenhavnske Tømmerlav helst vilde være ene om det i Danmark. 
Det staar Alt i Forbindelse med, at det 1740 var blevet befalet, at 
de fynske Haandværkere ligesom de af dem i et Par fynske Kjøb- 
stæder paa egen Haand dannede Smaalav strax skulde begive sig 
under Lavene i Odense. Byen fik herved zünftig Betydning.

Det er da Odense, som der her væsentlig skal dvæles ved, 
men desuagtet maa vi endnu et Øjeblik vende tilbage til Kjøben
havn, ti de tidligste Bogbinder-Lavsartikler, der selvfølgelig spurgtes 
over det hele Land, ere givne for denne By.

Den 9. November 1646 give Kjøbenhavns Borgemestere og 
Raad Byens Bogbindere Artikler, hvorefter de skulle rette sig. Det 

7
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er smaa Forhold, der afspejle sig i dem. Et lille Marked skal for
synes af en lille Skare eneberettigede Mestere, hvis Vilkaar søges 
holdt væsentlig ens. Ingen Mester maa have mere end to Svende 
og een Dreng, og skulde nogen af dem, man kan vist sige imod 
Forventning, »hastigt bekomme meget Arbejde«, skal han paakalde 
Lavets Hjælp. Al egentlig Konkurrence er væsentlig utænkelig. 
Den ene Mester maatte ikke give højere Løn end den anden. De 
skulle alle i Forening bestemme, »hvad deres Svende med Billighed 
bør at have, saa at Svendene saavelsom Mesterne paa begge Sider 
kunne vedblive«. Værkstedet er i Gang fra Kl. 5 Morgen til Kl. 9 
Aften, men herved maa det erindres, at Svendene væsentlig ansaas 
som Tyende, der boede hos og fik deres Kost hos Mesteren. Med 
ham fulgtes de ogsaa til Kirke — det var dem forbudt at forsømme 
Prædiken til Højmesse — og deres Fattigbøsse, til hvilken enhver 
Svend hver fjortende Dag skulde erlægge to Skilling, opbevaredes 
hos den Mester, der var Svendenes Formand.

Det er smaa, indknebne Forhold, der i Nutidens Lys se alt 
Andet end lystelige ud, og dog have de — selvfølgelig — gjemt 
baade Lykke og Glæde. Mesteren arbejdede ved Siden af sin Svend. 
Arbejdet gik sindigt og roligt. Der var ingen Forcering og ingen 
pludselig Arbejdsløshed. Der var Ligevægt og Ro i Sindene.

Artiklerne fra 1646 vare specielt givne for Lavet i Kjøbenhavn, 
men saaledes ikke Artiklerne fra 1685. Dem gav den enevældige 
Konge for Bogbinderne i Almindelighed med Bemærkning om, at 
de under Kancelliets Segl vilde blive tilskikkede Øvrigheden i de 
Byer, i hvilke der efter Forholdene var Brug for dem. Foruden 
i Kjøbenhavn træffe vi dem da ogsaa i Odense.

Der er herefter noget mere Storslaaet over de nye Artikler, der 
desuden henvise til et Par Forordninger om Lavsforhold i Alminde
lighed. Og der er ved Siden af, at Lavets Eneret med Styrke 
hævdes — Oldermanden kan paakalde Politiets Hjælp til Jagt efter 
de saa kaldte Bønhaser — paa flere Punkter skabt større Frihed. 
Det føles, at mange fra Middelalderen arvede Forhold nu ere 
sprængte. Svendenes Antal begrænses ikke længer, og der er Tale 
om at akkordere med Svendene om deres Løn. Specielt kan det 
endnu mærkes, at Svendenes Bøsse stadig skal staa i en Mesters 
— nu altid Oldermandens — Hus, men han skal kun have een 
af de tre Nøgler, der ere nødvendige til dens Oplukning, 
de to andre skulle være hos hver sin af de ældste dertil valgte 
Svende. ’ 5
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Eet er imidlertid, hvad der saaledes kan læses ud af de officielle 
Lavsartikler, et Andet, hvorledes Forholdene i Virkeligheden vare. 
Baade Kristian IV og Enevoldskongerne kæmpede forgjæves imod, 
hvad de kaldte Lavenes »selvgjorte Vedtægter«, d. v. s. imod det 
zünftige Liv, der gjorde Lavene til en Stat i Staten. Den almindelige 
Lavsforordning af 23. November 1681 gaar efter sine egne Ord 
ud paa »at afskaffe adskillige Anordninger, som tværtimod Loven, 
Recessen og andre Forordninger i Lavene ved Tidens Længde sig 
have indsneget, hvorved Gud fortørnes, stor Ødselhed foraarsages, 
Haandværksfolkene med unyttig Omkostning besværes og Tiden, 
som de til deres Næring skulde bruge, unyttig bortspildes«. Det 
er derfor meget forstaaeligt, at denne Forordning efter Evne søger 
at overklippe i alt Fald en af Traadene, der bandt det danske Lavsliv 
til det tyske, hvorfra det var udgaaet, og hvorfra det altid sugede 
Næring. Forordningen udtaler, at den, der forøvrigt er kvalificeret 
til at blive Medlem af et Lav, »uforment maa blive Mester, om 
han end ikke har rejst paa Haandværket«. Men Skridtet gjordes 
ikke og kunde vel ikke gjøres fuldt ud. Efter Bogbinder-Artiklerne 
fra 1646 kan Ingen blive Mester, uden han »for Svend en Tid 
tjent og vandret haver«, men de tilsvarende Artikler fra 1685 ere 
ikke meget forskjellige, naar det om Lærlingen, der har faaet sit 
Lærebrev, hedder, at han »enten her eller udenlands skal paa sit 
Haandværk tjene fire Aar for Svend«. Vandringen vedblev altsaa. 
Men der er ingen Oplysning at hente i det kjøbenhavnske Lav om, 
hvorledes det nærmere stod til hermed ligesom med Rekruteringen 
fra Tyskland. Saadanne Oplysninger kunne vi imidlertid faa i 
Odense.

Lavet dér har bevaret to Protokoller, en for Mesterne og en 
for Svendene \ og den ældste af dem, den første, er i 1694 bekostet 
af de fire Mestere Gregorius Gregorisen, Hans Jensen, Gregorius 
Jensen og Jacob Liebe. Det er hele Lavet, for hvilket den Først
nævnte var Oldermand, og i hans Hus holdt de den 27. Juni 1694 
et Møde, ved hvilket Lavsartiklerne af 16. Maj 1685 »for aaben 
Lade« bleve oplæste. Paa et andet Møde den 4. Oktober s. A. erlagdes 
»efter Sædvane« Tidepenge. Lavet er altsaa, som det ses, fuld
stændig organiseret, og den forøvrigt ikke altid velførte Protokol 
giver, hvad der er af ikke ringe Interesse, Oplysning om, hvorfra

1 Det ejer ogsaa to Oktavbøger, af hvilke den ene indeholder Gjenparter af de ved 

Lavet afsluttede Lærekontrakter fra 27. Juni 1694 til 11. April 1830; den anden 

giver Oplysning om de Tidepenge, der ere betalte fra 3. Maj 1756 til 18. Maj 1863.

7*
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de Mestere stamme, der efterhaanden blive Medlemmer af det. 
Tage vi saaledes Tiden fra 1694 til 1749, det Aar, da Johan Milo 
blev Mester i det, staa vi overfor tretten Haandværkere, af hvilke 
sex ere daraussenfra og fem danske, medens der for to’s Ved
kommende mangler den fornødne Oplysning, men da de begge 
have staaet deres Læreaar ud i Odense, ere de sikkert danske. De
paagjældende Tretten ere 1:

Tyske.
1697. Carl Gabriel Mauritzius (Nürnberg). 
1705. Johan Parmann (Stralsund).
— . Martinus von Fenden (Polen).

1719. Gottfried Zeidlitz (Görlitz).
1724. Georg Albrecht Lambert(Ostfriesland).
1749. Johan Friederich Milo (Königsberg).

Danske.
1699. Lorentz Hansen (Odense).
1705. Laurids Pedersen (Nyborg).
1714. Johan Daniel Liebe (Odense).
1725. Jørgen Christopher Getreuer (?).
1728. Johan Christian Parmann (Kbhvn.).
1734. Poul Frederik Junge (Odense).
1735. Joakim Parmann (?).

Der er herefter en bestemt tysk Strøm, og det Samme kan 
ses af Svendenes Protokol. Den er først stiftet 1724 af to, som de 
kalde sig, »kunstlibendt Gesellen«, der forøvrigt synes at skrive rent 
Dansk, Jørgen Christopher Getreuer og Joakim Parmann, de 
Samme, ved hvis Mesterantagelse der, som ovenfor nævnt, mangler 
Oplysning om, hvor de ere fødte. I denne med forgyldt Snit sirligt 
udstyrede Bog indskrev bl. A. de rejsende Svende sig med Bemærk
ning om, hvorvidt de fik Arbejde eller ej, og gaa vi den igjennem, 
ogsaa til 1749, er der i 26 Aar kommet 24 rejsende Svende til Odense, 
af hvilke 14 fik Arbejde; 9 af dem vare fra Tyskland, 2 fra Hertug
dømmerne, 8 fra det egentlige Danmark, 4 fra Sverige og 1 fra 
Norge. Men skjøndt næppe flere end de første 11 herefter tør 
betegnes som tysktalende, have ikke mindre end 18 skrevet paa 
Tysk i Bogen. Hvorledes de skrev, kan ses af følgende Exempler:

Anno 1740 d. 29. Martij bin ich Benedex Bergstrom, geburdig auf Sweden, 

von Kopenhagen nach Ottensze gekommen und habe bey den Hr. Vatter Poul 
Frederick Junge zu gesprochen und ist nach handtwärchs gebrauch umgeschau und 

habe arbeit bekomen bey Hr. Parmand und ist mihr ahllen Ehre wider fahren, 
wo vor ich mich schulhdig bedanche, wie es (?) ist gott füg, bin ich froe mitt.

Anno 1745 d. 16. April bin ich Mathis Bosen, ausz Tonderen gebürtig, 
von Colding nach Odense gekommen und bin bey den Hr. Vatter Albert Lambert 
nach Handwerchs gebrauch zu gesprochen, und ist mihr von ihnen alle Ehr und 

Höffligkeit widerfahren, wo für ich mich zum schönsten bedanche.

1 Desuden optages 1738 Niels Nielsen Bang og i74i Oluf Høy som Mestere 

i Lavet, men de ere ikke Odense-Mestere; den førstnævnte er Mester i Faaborg, 
den sidstnævnte i Nyborg.
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Det er selvfølgelig en den Gang gængs Formular, der ligger 
til Grund for disse Tilførsler; den kommer ogsaa frem i Johan 
Milo’s Tilførsel 1748, der er trykt ovenfor S. 38. Denne ender 
imidlertid med et Valgsprog, et »Symbolum«, og et saadant, til 
hvilket der er Tilløb i Svenskeren Bergströms ovenanførte Tilførsel, 
forekommer i det Hele i 25 Tilførsler i Tiden fra 1741 til 1803, 
altsaa i 63 Aar, i hvilke der i det Hele kom 79 Bogbindersvende 
vandrende til Odense. Vi staa altsaa her næppe overfor en personlig 
Ejendommelighed hos enkelte Svende, men overfor Levningerne af 
en Skik, som det er Umagen værd at søge forklaret.

Fik den rejsende Svend ikke Arbejde, fik han en Rejsepenge, 
en »Geschenck«. Saaledes var det i hele det zünftige Evropa, og 
det er med dette for Øje, at Holberg i en af sine Epistler siger, 
at Haandværkssvende ere fast de eneste Mennesker, som uden Be
kostning kunne gjøre udenlandske Rejser, ja »de eneste Lemmer 
i et Societet, som ikke kan tvinges«; de kunde »uden Ulejlighed 
eller mindste Tab flytte fra et Sted til et andet«. Det betød da 
Noget at blive Medlem af det store zünftige Broderskab, at blive 
Svend, og en Lærlings Optagelse i Svendestanden er da ogsaa fra 
gammel Tid bleven fejret som en betydningsfuld Begivenhed, hvis 
efterhaanden barokt udviklede Ceremonier ikke altid vare behagelige 
for Lærlingen, der dog sikkert i stor Forventning med Glæde har 
underkastet sig dem.

Hvorledes Ceremonierne vare hos Bogbinderne, kunne vi se af 
et tysk »Ceremoniel der Buchbinder«, trykt i Leipzig 1712 af 
Fridericus Frisius.

I en Forsamling af Svende, der vare udrustede med hver sin 
Træske, maatte Drengen lade sig omvikle med Papirstrimler, medens 
han samtidig fik en broget Papirhat paa Hovedet. Efter at være 
bleven saaledes udstaferet blev han støvet af med en Kost, og der 
blev nu budt ham en Stol, som det for ham gjaldt om at komme 
til Sæde paa overfor idelige Forsøg paa at trække den bort 
under ham. Var det endelig lykkedes ham, traadte en som Barber 
udklædt Svend til, der under alskens lystige Paafund pudsede og 
ragede ham med en Trækniv, hvorefter han blev pudret med ikke 
altid ren — Jord. Nu gjentoges Scenen fra før, hvor det gjaldt 
for Drengen om at komme til Sæde, men denne Gang paa et Stykke 
Træ, som blev bragt ind af en anden Svend, der forestillede en 
Person, der vilde have en Bog indbunden hos Lærlingen. Lykkedes 
det Svenden i Kampen om Træstykket at faa det f. Ex. kastet ud
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af Vinduet, maatte Drengen hente det og løbe Spidsrod med det 
mellem Svendene, der slog efter ham med deres Træskeer. Der
efter hed det »Gesellschaft zur Arbeit«, og siddende paa Træstykket 
foran en Examinator, maatte Lærlingen nu gjøre Rede for, hvor
ledes en Bog blev indbunden. Det var en Prøve, der sikkert 
oprindelig har været alvorlig ment, og da ogsaa stadig bevarede i 
alt Fald et alvorligt Tilsnit. Hertil kom endnu forskjellige Øvelser 
som f. Ex. hurtigst muligt i Bogstavfølge at udviske Alfabetets for
skjellige Bogstaver, der i vild Uorden vare opskrevne paa et Brædt, 
hvorefter der endnu stilledes ham en Række snurrige Spørgsmaal, 
paa hvis Besvarelse han dog næppe stod helt uforberedt. Som Prøve 
paa Arten skal her anføres følgende Spørgsmaal: »Warum setzet 
man einen Hahn auf die Kirch-Spitze?« med følgende Svar: »Weil, 
wenn es eine Henne wäre, müssten die gelegten Eyer herabfallen, 
und die Buchbinder könten wenig Eyer-Weisz zu ihrer Arbeit 
bekommen«.

Derefter slutter Beskrivelsen med følgende Udtalelse: »Man 
hatte sonsten noch einen Actum oder Ceremonie dabey, da nemlich 
dem neuen Gesellen Wasser oder Wein auf den Köpft gegossen 
und ein gewisser Nähme nebst seiner Verehrung von denen Bey- 
ständen gegeben ward. Weil aber solcher Actus einigen Anstosz 
wegen der heiligen Taufte verursachet, so hat an etlichen Orten 
das löbliche Handwerck selbigen abgeschafft«.

Det er nu ikke vanskeligt at se, hvorfra Bogbinderne havde 
hele det her, i al Korthed antydede Ceremoniel. De unge Studenter 
maatte fra gammel Tid, naar de kom til Universitetet, gjennemgaa 
en saakaldt Deposits, en Ceremoni, ved hvilken de skulde deponere 
d. v. s. aflægge alle de Attributer paa deres indtil da lave, dyriske Væsen, 
som de skulde møde frem med f. Ex. et Par Horn siddende i en 
spids Hue, Pukler paa Ryg og Bryst o. s. v. En saa kaldet Depositor 
trakterede dem ved denne Lejlighed alt Andet end lemfældigt med 
baade Ferie, Høvl og Tang, hvorpaa han foretog en Examination, 
der sluttede med, at de Unge endelig erkjendtes for værdige Med
lemmer af Studenternes lærde Samfund. Dekanus gød lidt Vin 
over deres Hoved som et Symbol paa Glæden over, at Gud havde 
kaldet dem til et højere Dannelsestrin, og gav dem lidt Salt i 
Munden som Tegn paa den Visdom, som de nu frivillig skulde 
søge, uden som forhen at drives af Ferie og Ris. Men i Kjøben
havns Universitets Love af 1539 indskærpes det udtrykkeligt, at 
ingen hellige Handlinger maatte gjøres til Spot herved.
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Her som hos Bogbinderne tænkes der paa Daaben, der jo gjorde 
den Døbte til et nyt Menneske, og det antydes jo ogsaa, at der 
hos Bogbinderne — i alt Fald en Tid — ved den for sig gaaende 
Ceremoni blev tillagt den unge Svend »ein gewisser Name«. Og 
saaledes maa det ogsaa være sket hos Bogtrykkerne, hos hvilke 
Svendeceremonien ganske som ved Universiteterne kaldtes Deposits 
(men dog ogsaa Postulation). Efter en tysk Meddelelse fra Begyn
delsen af dette Aarhundrede (G. Hayn: Das Postulat der Buchdrucker- 
Gesellen, Berlin 1802) bar Ungsvenden ved den en med broget Papir 
udstafferet Hat, hvorpaa to Bukkehorn vare anbragte fortil og en 
Rævehale med Bjælder bagtil, og naar han paa sædvanlig ublid 
Maade var bleven befriet for disse sine dyriske Mærker, blev der 
af en af Deltagerne tildelt ham et Tankesprog (Denkspruch) som 
Kjendingsnavn indenfor Fagkredsen. Alle de tilstedeværende Fag
fæller traadte derefter, en for en, hen til ham med et fuldt Glas 
i Haanden og sagde: »Jeg drikker Dem til paa mit ærlige Navn, 
som jeg har faaet i Trykkeriet, og som lyder....«, hvorpaa Ung
svenden svarede: »Jeg drikker Dem til igjen paa mit ærlige Navn, 
som jeg har faaet i Trykkeriet, og som lyder....« Det var et 
Slags Frimureri, ti Tankesprogene hviskedes fra den Ene til Anden, 
det var Hemmeligheder, som ingen Uvedkommende maatte vide 
Besked med.

Og den nævnte Skik er gammel. Ti da en dansk Typograf 
1654 blev postuleret i Lübeck, skriver han i sin Almanak, at han 
fik Navnet Das bin ich. Og en saadan Navngiven maa afgjort have 
været Skik i videre Kredse. Sex kjøbenhavnske Kobbersmedlærlinge 
fik i Tiden omkring 1700 ved deres Optagelse i Lavets Svende
broderskab Navnene: Frisch ins Feld, Trau auf Gott, Glück ins 
Feld, Helf Gott, Hoff auf Gott og Hilf mir Gott.

Gaa vi efter det her Meddelte tilbage til de i Odense-Lavets 
Svendebog af de rejsende Svende indførte »Symbola« d. e. Tanke
sprog, synes det ikke unaturligt at sætte dem i Forbindelse med 
den oprindeligt til Svendeceremonien hørende Navngiven L Men 
Erindringen herom synes hurtigt at have tabt sig. Bogbinder Chri-

1 Jeg tor dog ikke undlade at gjore opmærksom paa, at der findes gamle Slægt- eller 

Stambøger, lige fra det sextende Aarhundrede, paa hvis Blade den Paagjældende, 
der skriver i dem, som Regel har tegnet (eller ladet tegne) sit Vaaben, skrevet sit 

Navn under det og et Valgsprog over det. Jeg skylder Hr. Arkivar THISET 

denne Oplysning. Et Sted i Jakob Finches Stambog paa det store kongelige Bi

bliothek (GI. kgl. Saml. 8vo Nr. 3650) kaldes Valgsproget (1621) for »Symbolum*.
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stoph Ernst Prediger i Anspach, der midt i forrige Aarhundrede 
skrev en udførlig, fire Tomer tyk Bogbinderbog »Der in aller, heut 
zu Tag üblichen Arbeit wohl anweisende, accurate Buchbinder und 
Futteralmacher«, i hvis tredje Tome han udførligt omhandler Bog- 
binderlavéts »Gebräuche«, kjender ingen Tradition i saa Henseende. 
Alt hvad han veed at sige om Svendenes »Symbola«, er kun Følgende 
(III, 1749, S. 236): »Ein jeder Gesell hat die Erlaubnisz, nachdem 
er sich eingeschrieben, deme [Namen] ein Symbolum beyzufügen, es 
musz aber nicht ärgerlich oder unzüchtig seyn«. — De i Svende
bogen i Odense indførte Symbola lyde, som det nedenfor vil ses. 
Ved ethvert af dem er tilføjet Aaret, i hvilket det er skrevet, samt 
den paagjældende Svends Fødeby. De allerfleste af dem ere for 
lange til at kunne tjene som Navn:

1. Sub umbra domini sum putus1. [I Herrens Skygge er Hjertet
rent]. <74' Kiel.

2. Im Leben beständig, im Lieben getreu,
Niemals abwendig mein Symbolum sey. 1741 Berlin.

3. Auf Gott und gutes Glück
Hoff’ ich alle Augenblick2. 1743 Alt Brandenburg.

4. Omnia cum deo, nihil sine eo3. [Alt med Gud, Intet uden
harn]. 1745 Copenhagen.

5. Durch Hitze, Kälte und Wasserwellen
Wagen sich tapfer Buchbindergesellen’. 1746 Göttingen.

6. Auf Gott und gutes Glück
Hoff’ ich alle Augenblick. 1746 Sachsen Gotha.

7. Omnia cum deo, nihil sine eo. *747 Nyborg.
8. Trau, schau wem (?),

So würst Du nicht betrogen, 
Noch in Gefahr gezogen. 
Ein Rath von böszen Leuten 
Der ist zu allen Zeiten 
Zu Deine Wohlfarth unbequem 
Trau, schau wem (?). 1748 Alt Brandenburg.

1 Her staar: »Sub umbra domine sum pulisc.
a Dette Sprog gjentages i Nr. 6.
3 Dette Sprog forekommer igjen i Nr. 7. 
« Dette Sprog er varieret i Nr. 15 og 22.



ET STYKKE LAVSHISTORIE 57
9. Jesum im Hertzen, eine Liebste im Arm, 

Das Eine macht selig, das Andre macht warm L

10. Mein Glück auf dieser Welt geht in so 
mancher krummen Strasze,

So weisz ich doch gewisz, Gott wird 
mich nicht verlasze’.

1748 Königsberg.

1753 Malmø.

11. Wass mein Gott will, geschieht al Zeit, 
Sein Wille ist der beste. 1755 Christiania.

12. Glücklich ist, wer vergiszt, 
Was nicht mehr zu ändern ist. 1756 Corbach.

13. Ora et labora. [Bed og arbejd]. 1757 Lentzen.

14. In deo est spes mea. [I Gud er mit Haab]. 1757 Arenswalde.

15. Durch Regenwind, Schnee, Meer und 
Reisen brave Buchbindergesellen.

Wellen
1757 Drackenberg.

16. Plus ultra. [Der er Mere hinsides]. 1760 Brastrup (?).

17. Soli deo gloria. [Gud alene Æren]. 1772 Stokholm.

18. Jesum im Hertzen, eine Liebste im Arm,
Das Eine macht seelig, das Andre macht warm.

1775 Stralsund.
19. Der Schlagstein ist mein Acker, 

Der Hobel ist mein Pflug, 
Damit arbeite ich wacker
Und verdiene Geld genug2. 1775 Kopenhagen.

20. Mit Gott in allen Sachen
Will ich den Anfang und das Ende machen. 1776 Dantzig.

21. Dominus mihi adjutor2. [Herren er min Hjælper].
1779 Kopenhagen.

1 Dette er Johan Fr. Milos Sprog. Han skriver imidlertid ikke »Jesum« men »Jusum«, 
og da hans J er kommet til stærkt at ligne et P, skriver Stralsunderen, der 1779 

underskriver med det samme Sprog (se nedenfor Nr. 18) ubekymret »Pusum«! 
Sproget faar 1803 i Nr. 25 en anden Variant.

a Disse to Sprog (Nr. 19 og 21) skyldes den samme Svend, Kjøbenhavneren Lorenz 

Grono, der kom til Odense 1775 fra Sønderborg og 1779 fra Aalborg.
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22. Durch Wind, Wasser, Regen und Schnee 
Reisen alle brave Buchbindergesellen, Adie. 1779 Reval.

23. Gott gab mir Weisheit und Verstand 
Und ein Schlaghammer in der Hand. 1779 Stokholm.

24. Mon dieu, je vous donne mon coeur, 
Prenez le, s’il vous plait, 
Possede le vous seul.
Je m’abondon å vous seigneur, 
Et je remets mon åme entre vos mains. 
Ainsi soit il. 1 780 Oldenburg.

25. Ein Buch in der Hand, eine Jungfer in Arm,
Das Eine macht seelig, das Andre macht warm.

1803 Osnabrück.

Det er en broget Blanding af Tankesprog, et fransk, syv latin
ske og sytten tyske, skrevne af en nok saa blandet Skare Svende, 
nemlig en Normand, tre Svenskere, fire Danske og sexten Tyskere. 
Det zünftige Tyske er absolut i Majoritet, og det ligger i det Hele 
nær at antage, at Svendebogens 24 Symbolsvende have været ganske 
anderledes zünftig anlagte end de 54 Svende, der i de samme Aar 
indskrev sig uden noget Symbol. De 24 have muligvis gjennem- 
gaaet Svendeceremonien eller været, som det kaldtes, examinerede 
Bogbindersvende. Og et sidste Spørgsmaal, der her skal søges be
svaret, er: kunde en Bogbindersvend blive ret zünftig eller ret 
examineret i Danmark? I Tyskland var der efter Prediger (III, S. 250) 
kun sexten Byer, i hvilke der kunde examineres, og en By som 
Nürnberg opnaaede først sent denne Ret; en Tid lang gjordes der 
Modstand imod, at de i denne examinerede Svende passerede som 
gyldigt examinerede.

For Kjøbenhavns Vedkommende kan Spørgsmaalet muligvis 
besvares bekræftende. Naar imellem de fra gammel Tid særlig 
zünftige Stenhuggere den vandrende Svend ved Indtrædelsen paa 
et tysk Herberg skulde nævne Stenhuggernes Hovedsteder, da lød 
det ældste Svar: Straszburg, Wien og Zürich, men senere spillede 
Kjøbenhavn en Rolle i det. 1737 vare de kjøbenhavnske Snedkeres 
Svendeceremonier saa udviklede, at der klagedes til Kongen over 
deres saa kaldte »Behøvling«, ved hvilken der fungerede baade en
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Pfaff, en Glöckner og forskjellige Pathen. Og endnu i Aaret 1800 
mener Regeringen at maatte indskærpe, >at den Forskjel, som hos 
Byens Blikkenslagere (og muligen i flere Lav) finder Sted imellem 
saa kaldte gemachte og andre Svende herefter skal være aldeles 
afskaffet« ligesom Forskjellen blandt Bogtrykkersvendene mellem 
Postulater og Kornuter d. e. Hornbærere. Det zünftige Liv i 
Kjøbenhavn har haft dybe Rødder.

For Odenses Vedkommende maa Svaret derimod være mere 
tvivlsomt. Efter Johan Fr. Milo (1749) faar Byens Bogbinderlav kun 
Tilgang af en eneste tysk Mester til, nemlig 1756 af Johann Gott
lieb Meyer, der ligesom Milo er fra Königsberg, og Lavet var (som 
ovenfor S. 46 nævnt) ikke større, end at det i 1802 kun talte to 
Mestere (Milo) og fire Svende. Forholdene have været for smaa og 
for lidt tyske. Men desuagtet har det lille Lav maaske dog holdt 
saa meget paa sin Værdighed, at vilde en Odense-Svend være 
»examineret« Svend, er han formentlig snarere gaaet til en af de 
sexten Byer i Tyskland end til Kjøbenhavn.

Der foreligger muligvis kun et Exempel paa, at Lavet i Odense 
har henvendt sig til Lavet i Kjøbenhavn, og det er fra en saa sen Tid 
som 1828. En svensk født Svend Johan Peter Lundberg ønskede 
at blive Mester i Odense. Han gjorde et Mesterstykke, som Lavet 
forkastede; det udpegede elleve Fejl ved det, og det ser derfor 
noget underligt ud, naar der alligevel tilføres Protokollen, at Lavet 
»overlod Lundberg, om han ønskede at forfærdige et andet Mester
stykke eller lade det nærværende bedømme i Kjøbenhavn«. Lund
berg valgte det Sidste, og Lavet i Odense sendte saa Mesterstykket 
til Lavet i Kjøbenhavn, der tiltraadte Odense-Lavets Dom: Mester
stykket led af en Mængde Fejl, »som endog burde dadies hos en 
Begynder«. Lundberg kunde ikke blive Mester, men dermed faldt 
han ikke tilføje. Nu klagede han over, at Lavet i Odense, strax 
da han meldte sig for at gjøre Mesterstykke, havde affordret ham 
19 Rd., som det vægrede sig ved at betale tilbage; han kunde ikke 
indse, »hvorfor bemeldte Penge skal betales for et kasseret Mester
stykke«.

Lavet oplyste i den Anledning, at det, naar en Svend vilde 
gjøre Mesterstykke, altid i 28 Aar havde plejet at indkalde ham for 
en Lavssamling for at faa hans Navn indført i Lavsprotokollen og 
for at gjøre ham bekjendt med Lavsartiklernes Bestemmelser. Ved 
dette Møde krævedes Betalingen. Hermed var Magistraten i Odense 
imidlertid ikke tilfreds. De paagjældende Møder, der holdtes uden
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Magistratens Nærværelse, vare utilstedelige, og Betalingen var en 
Uskik, som burde afskaffes. Lavet i Kjøbenhavn blev hørt, og det 
oplyste, at den vordende Mester Intet erlagde i Kjøbenhavn, før 
han efter Mesterstykkets Antagelse indskreves i Lavsprotokollen. 
Men forøvrigt burde Lundberg dog ikke have alle de 19 Rd. tilbage. 
Hvad der var erlagt for Brugen af Stempler, for Oldermandens 
Ulejlighed og Sammenkaldelsen af de fornødne Møder, tilkom Lavet 
med Rette. Og Sagen er formentlig bleven afgjort saaledes, at 
Lundberg af de 19 Rd. fik 14 Rd. tilbage. Men ogsaa dette Til
fælde synes at vise, at det lille Lav i Odense havde særlige, ret 
kraftige zünftige Tendenser.

Af Skrivelserne fra Kjøbenhavn ses det forøvrigt, at Older
manden for Bogbinderne dér paa den Tid hed P. Ursin og Bisid
deren J. F. Milo. Det er den Jakob Frederik Milo, der 1837 var 
en af de Tretten, der startede Boghandlerforeningen.



FORLAGSVIRKSOMHED.
Det er sjældent, at en forretningsdrivende Slægt i halvandet 

hundrede Aar driver væsentlig den samme Forretning i lykke
ligt stigende Fremgang paa samme Sted. I saa Henseende staar den 

Miloske Slægt som et Særsyn, men — Særsynet er dog ikke helt 
enestaaende. Da den kønigsbergske Bogbindersvend Johan Fr. Milo 
kom hertil i 1748, havde den meklenborgske Bogtrykkersvend Ernst 
Heinrich Berling alt været her i sytten Aar, og den Avis, hvis 
Udgivelse han overtog, udgives endnu af den fra ham nedstammende 
Slægt i den samme By. Og der er endnu flere Lighedspunkter mellem 
de to Slægter. Begge de unge, fra Tyskland kommende Haandværkere 
giftede sig ind i deres Fag her, og da de døde, efterlod de hver en 
fader- og moderløs Flok Børn, der trængte til Andres Hjælp. Men 
hermed ophører Ligheden. Medens de Miloske Børn 1783 trængte 
til Hjælp for at kunne existere, vare Hjælperne i den Berlingske Slægt 
to i Kjøbenhavn ansete Mænd, der 1750 fik kongeligt Kommissorium 
til at forrette Skifte og Deling efter Hof-Bogtrykker Berling og hans 
tidligere afdøde Hustru.

Medens den Miloske Slægt møjsommeligt sled sig frem i en 
Provinsby, begunstigede Lykken strax den Berlingske Slægts Stam
fader i Rigets Hovedstad. Johan Fr. Milo ægtede en fattig Bogbinder
enke, i hvis Værksted han blev en flittig Arbejder, men Ernst Heinrich 
Berling fæstede til Brud en ung Skjønjomfru, der knyttede ham til to 
store kjøbenhavnske Bogtrykkerslægter. 1731 kom han hertil, 1732 
ægtede han sin Principals, Universitets-Bogtrykker og Direktør for 
Hs. Maj. Kongens Bogtrykkeri J. J. Høpfners Stifdatter Cecilie 
Christine Godiche, hvis Fader var den tidligere døde Bogtrykker 
Jørgen Mathiesen Godiche, og 1733 stod han 25 Aar gammel som
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Ejer af sit eget Bogtrykkeri. Fra dette udgik der næsten strax en 
Række store og smukke Værker, tildels paa hans eget Forlag — han 
var saaledes en Tid Holbergs Forlægger — og hans Virksomhed 
voxede. 1747 blev han Hof-Bogtrykker og eneberettiget Skriftstøber 
i Kjøbenhavn, 1748 kjøbte han af Bogtrykker Jokum Wielands Enke 
baade de Kjøbenhavnske Danske Posttidender (den senere Berlingske 
Tidende) og de Kjøbenhavnske nye Tidender om lærde og kurieuse Sager, 
og i Januar 1749 begyndte han i eget Navn deres Udgivelse.

Hvad han saaledes grundlagde, fortsattes1. Den næste Genera
tion knyttede endnu to andre Bogtrykkerslægter til sig, den Nikolaus 
Møllerske og den Glasingske. Den Berlingske Indflydelse blev en 
Faktor, der, som vi ovenfor have set, ogsaa sporedes i Odense. Det 
var imidlertid ikke Miloerne, der mærkede den, men den Mand, der i 
forskjellige Retninger ligesom banede Vejen for dem, nemlig Bog
handler Chr. Iversen.

Ung og ærgjerrig tænkte han sig sikkert en lignende Karriere 
som den, Berling havde gjort. Da han 1779 trods megen Modstand 
havde opnaaet at faa sit eget Bogtrykkeri, gjærede der store Planer 
hos ham. Allerede 1776 havde han begyndt et saa betydeligt Værk 
som en dansk Udgave af Gebhardis og Christianis Danmarks, Norges 
og Hertugdømmernes Historie, Pastor Johan Ernst Heilmann først i 
Lunde, senere i Kjerteminde2, oversatte den for ham, og han fik den 
trykt i Sorø. Men efter 1779 vrimler det ligefrem med Foretagender. 
Hans Avis, hans underholdende og hans lærde Tidsskrift ere nævnte 
ovenfor, men hertil kom endnu en af Rahbek og Pram for ham redi
geret Samling af Poesier (1783—85) og en Kongelig dansk Hof portefeuille 
(1784—86), der er en fuldstændig Hof- og Statskalender i fin Miniatur- 
udgave med et Tillæg indeholdende »Almennyttige Kundskaber«.

Odense skulde være et andet Kjøbenhavn, og i sine Bestræbelser 
herfor synes han at have haft en eller anden formaaende Støtte i 
Regeringskredsene. Det fremgaar maaske allerede af den Omstændig
hed, at han i 1779 fik sit Bogtrykkeriprivilegium, men formentlig 
endnu mere af hvad han opnaaede for et af ham i 1781 stiftet Fynsk

1 Fra 1766 foreligger der en ganske anselig »Fortegnelse paa de Bøger og Skrifter, 
som i Brødrene Berlings Bogtrykkeri i Pilestrædet dels paa eget Forlag ere oplagte 

og trykte og dels af Andre i Commission givne«.
9 Denne livlige, uforknytte Mand har sikkert været Ven med Iversen. Det er ham, 

der i 1787 paa Iversens og dennes Svigerfaders Fødselsdag den 6. Avgust viede 

det til Kjerteminde tyede forlovede Par, og han stod oftere Iversen bi med baade 

Mund og Pen.
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typografisk Selskab, der skulde »befordre Litteraturens videre Ud
bredelse i Provinserne ved at udgive flere, især saadanne nyttige 
danske Skrifter, som kan være Folkelæsning«. Det var et Aktiefore
tagende med Aktier å 20 Rd., hvis Renter skulde erlægges i Bøger, 
og af disse Aktier tog Kongen ti, Dronningen fem, Kronprinsen fem 
og Arveprinsen fem samt to Stormænd, Gehejmeraaderne Ove Høgh 
Guldberg og B. W. Luxdorph henholdsvis to og een. Her er for
mentlig Iversens formaaende Forbindelser, der ogsaa kom ham til 
Hjælp,, da han i 1782 søgte om, at Selskabet maatte nyde Kongens 
Protektion og bære Navnet Det kongelige lærde og typografiske Selskab, 
hvad der efter hans Mening vilde »opmuntre vore Lærde til at tage 
Del i Selskabets Øjemeds Befordring«. Samtidig med at Iversens 
Ansøgning naaede Kancelliet, fik dette Underretning om, at Kongen 
ønskede at komme den imøde, og saaledes skete det da i en kongelig 
Tilkjendegivelse af 26. Februar 1783. »Beskjæmmede staa nu de, 
der før spottede vore Sammenkomster«, siger Iversen.

Selskabet fik herefter Medlemmer hele Landet over, og for 
Odenses Vedkommende tælles mellem Aktionærerne saavel Biskop 
Jakob Ramus som Professorerne L. Ancher, O. N. BOtzow, C. G. 
Seidlitz, Hans Sibbern og J. H. Tauber, d. v. s. hele Byens lærde 
Verden. Men just derfor ser det underligt ud, at Talen i Anledning 
af Kongens Fødselsdag den 29. Januar 1783 holdes af Kjerteminde- 
Præsten J. E. Heilmann, og sikkert er det, at det ikke ganske gik som 
Iversen, Selskabets Stifter og Sekretær, havde ventet. Til Trods for 
Odenses fremskudte Stilling var den ikke Kjøbenhavn, hvormeget 
Iversen end dundrede mod »den lærde Overmester for Berlings endnu 
lærdere Recensionsfabrik«, og hvor kraftigt han end tog til Orde mod 
Professor Todes »saa kaldede upartiske Tanker om Typografien i 
Danmark«. Hans Poesi-Samlinger hørte op, hans Hofportefeuille blev 
ikke fortsat, og hans lærde Tidsskrift sluttede med fjerde Bind (1789). 
At Medarbejderne var den Gang kun Professor Seidlitz tilbage. Af 
Gebhardis og Christianis ovennævnte Historie, i Alt fjorten Bind, ud
kom kun de ti paa Iversens Forlag. I 1795 eller 1796 gik Fortsættel
sen over til den Gyldendalske Boghandel i Kjøbenhavn, og det er 
ikke lysteligt, hvad Iversen siger ved Afslutningen af sine »Almen
nyttige Samlinger« i 1800. Han havde holdt dem vedlige i tyve Aar, 
hvad der var enestaaende for et periodisk Skrift i Danmark, men nu 
var han bleven kjed af den ringe Deltagelse, som Foretagendet havde 
fundet. Der var efter hans Mening en Del deri, der var værd at 
læse, men der kommer Bitterhed i Stemmen, naar han fortsætter:
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»kun Originalitet findes ikke meget deri, og den findes der jo des
værre ikke meget af iblandt os, især i Provinserne«.

Saaledes endte den Iversenske Forlagsvirksomhed, næppe uden 
hans egen Skyld; ti 1797 kunde hans Konkurrent, Adressekontorets 
Indehaver, Søren Hempel, væsentlig udvide den Boghandel, der alle
rede tidligere var dreven i Forbindelse med det nævnte Adresse
kontor, og den Forlagskatalog, han udsendte i 1824, viser, hvor 
betydeligt hans Virksomhed paa dette Omraade udviklede sig. Den 
omfattede ikke mindre end ti Rubriker: 1. Teologi og Religion; 2. 
Filosofi, Pædagogik og Moral; 3. Politik, Historie og Rejsebeskrivel
ser; 4. Retslære; 5. Landbrug, Økonomi og Fysik; 6. Romaner og 
skjønne Videnskaber; 7. Almueskrifter; 8. Lærebøger for Ungdom
men; 9. Sproglære; 10. Matematik og Regnekunst. Denne Boghandel 
gik ved Hempels Død i 1844 over til Svigersønnen, den senere Kan- 
celliraad J. F. Helm-Petersen. Og her kom den i gode Hænder. 
Det er denne særdeles dygtige Boghandler, der som ovenfor nævnt 
var Formand for Provinsboghandler-Mødet i 1868. Efter hans Død 
(1870) fortsattes den af Sønnen, den senere Justitsraad S. F. Helm- 
Petersen. Men under ham, den første Provins-Boghandlerforenings 
Formand, der var nok saa meget Landmand som Boghandler, trivedes 
Boghandelen ikke. 1887 overdrog han Sortimentsforretningen til 
Etatsraad J. C. Dreyer, og da han døde i 1897 var Forlaget langtfra, 
hvad det havde været. Der blev ligesom gjort Plads for det Miloske 
Forlag.

Den Iversenske Æra paa Forlagets Omraade var, som ovenfor 
nævnt, væsentlig forbi med Aarhundredets Begyndelse, men den 
skød dog nu og da enkelte Skud. J. H. T. Hancks Fransk poetisk 
Crestomathi. Odense 1820. Trykt hos Iversen er sikkert et saadant 
Skud; Adjunkt Hanck var Iversens Svigersøn. Just denne Bog giver 
dog ogsaa i anden Retning en Oplysning. Ti da den i 1827 udkom i 
anden Udgave, er den stadig trykt hos Iversen, men nu oplyser dens 
Titelblad desuden om, at den er Paa Boghandler J. Milos Forlag. Der 
synes altsaa at være et vist Forhold mellem det Iversenske og det 
Miloske Forlag, og sikkert er det, at da den Iversenske Avis med til
hørende Bogtrykkeri i 1847 kommer over paa Johan Milos Hænder, 
tager samtidig det Miloske Forlag et ikke ringe Opsving.

Johan Milo, født 21. Juni 1788, var Frederik Vilhelm Milos 
ældste Søn. Som ovenfor nævnt blev han Bogbindersvend 1806 og 
Bogbindermester 1810, og han har sikkert slægtet sin Fader og Far
fader paa i jævn Optræden. Efter 5| Aars Forlovelse blev han den
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4. Maj 1814 viet til Træskohandler Hans Larsens Datter Dorothea, 
der var Husjomfru hos hendes Naade Fru Wind. Men trods denne 
Jævnhed gjorde hans Evner sig gjældende; i December 1818 blev 
han en af Forstanderne i Kommissionen for Almueskolevæsenet i 
Odense. Han nøjedes da heller ikke med simpelhen at være Med
arbejder i Faderens Forretning, saaledes som det fremgaar af en 
Kontrakt, som han i 1823 sluttede med sin yngre Broder Jakob 
Frederik Milo (f. 20. Okt. 1795), der efter at være bleven Bogbinder
svend 1813 i Odense var dragen til Kjøbenhavn, hvor han 1818 blev 
Bogbindermester og 1819 ægtede en Datter af Boghandler N. A. Wahl. 
Efter Svigerfaderens Død i 1822 gik »den Wahlske Boghandel« over 
til ham, og ved den ovenfor nævnte Kontrakt af 1. Januar 1823 
vedtog Brødrene, at de fremtidig vilde være hinandens Medforlæggere. 
Hvad den ene forlagde i Kjøbenhavn og den anden i Odense var 
for begges lige Risiko, og et Lejebibliotek, som Johan Milo havde 
i Odense med i Alt 942 Numre, skulde ogsaa gaa ind under 
Fællesdriften.

Det turde imidlertid være et Spørgsmaal, om denne Kontrakt 
stod ved Magt i lang Tid. Aaret efter overdrog den gamle Bogbinder 
F. V. Milo, som ovenfor nævnt, Sønnen Johan hele sin Forretning 
samt Gaarden paa Vestergade, hvori den dreves. Dette kan muligvis 
have gjort en Forandring nødvendig, og i ethvert Tilfælde synes 
Intetsomhelst at tyde paa, at Johan Milo i Odense var Medforlægger 
af de mange Grundtvigske og Lindbergske Skrifter, som den Wahlske 
Boghandel forlagde navnlig i Aarene 1826—30. Jacob Frederik Milo 
var nøje kjendt med baade Grundtvig og Lindberg. Men maa det 
saaledes antages, at Milo i Odense ikke kom i direkte Forbindelse 
med de mange Grundtvigske Forlag, som Milo i Kjøbenhavn af
sluttede, fik dog Navnet Milo herved en Klang i Grundtvigske 
Kredse, der sikkert senere kom Boghandelen i Odense tilgode. Jakob 
Frederik Milo trak sig paa Grund af Svagelighed tilbage fra den 
Wahlske Boghandel i 1841. Han solgte den til Cand. phil. Edv. 
Skouboe, og 1849 ophørte den; alle dens Forlagsartikler bleve solgte 
ved Avktion. J. F. Milo døde først den 5. Maj 1865 i Kjøbenhavns 
Sygehjem.

Efter det Ovenstaaende er det givet, at Johan Milo i 1823 
tænkte paa at blive Forlægger, men han synes først i 1827 at have 
gjort Alvor af det. Han forlægger i dette Aar to Skolebøger, nemlig 
Adjunkt Hancks ovenfor nævnte »Fransk poetisk Chrestomathi« og 
Adjunkt A. Krejdals »Elementær Arithmetik«, Smaabøger uden stor 

9*
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Risiko. Og saaledes arbejder han sig, som det synes, smaat fremad. 
1830 forlægger han Overretsprokurator H. F. Skeels Sportel-Tabeller, 
1832 Skolelærer Mandrup Poulsens Oversættelse af den tyske Præst 
Wilhelm Buschs Bog »Den kristelige Kirkes Historie«, og 1833 staa 
vi overfor en af Johan Milo selv oversat Bog »Regler for Livet i ud
valgte Tankesprog«.

Se vi efter, hvor disse Bøger ere trykte, træffe vi som Trykke
steder to forskjellige kjøbenhavnske Bogtrykkerier samt det Iversenske 
Bogtrykkeri i Odense. Paa »Tankesprogene« staar der, at de ere trykte 
hos »K. M. sal. Iversens«. Der er næppe nogen Tvivl om, at Johan 
Milo, efterhaanden som hans Virksomhed voxede, har haft Lyst til 
selv at eje et Bogtrykkeri, men da det Iversenske Bogtrykkeri i 1836 
skiftede Ejer, maa han endnu ikke have troet at kunne overkomme 
Kjøbet. Det gik over til Redaktør Ove Thomsen, af hvem Johan Milo 
først elleve Aar efter kjøbte baade det og Avisen, Iversens gamle 
Avis, hvis Navn nu mere og mere gik over til at blive kort og godt 
Fyens Avis, og hvis første Redaktører under den nye Ejer bleve 
Adjunkterne Chr. Sick og G. Strøm. Bladet fik mere end før en 
bestemt politisk Farve, det tonede afgjort national-liberalt Flag.

Den Miloske Virksomhed voxer nu synligt, den udvider sine 
Grænser, og det er i denne Sammenhæng kun en ringere Ting, at 
Johan Milo allerede i 1843 havde skaffet aig Bevilling til ogsaa at 
drive Papirhandel. Væsentligere er det, at han fra 1843—48 for
lægger Fyens Stifts litterære Selskabs Fjerdingaarsskrift For Litteratur 
og Kritik (I—VI), og at han ved Avktionen i 1849 over den Wahlske 
Boghandels Forlagsskrifter bl. A. kjøber Morten Luthers kristelige 
Postil i dansk Oversættelse ved J. Thisted. Det var Pastor Jørgen 
Thisted, der i 1825 havde begyndt dette betydelige Foretagende med 
sin Svoger Bogtrykker J. C. Elmquists Hjælp. Denne Sidste stod 
nærmest som Forlæggeren. Men Foretagendet synes at være voxet 
dem over Hovedet, og i Marts 1826 blev det da Jakob Frederik Milos 
(d. v. s. den Wahlske Boghandels) Ejendom. Han betalte Pastor 
Thisted 1000 Rd. og forpligtede sig til at lade Trykningen ske hos 
Elmquist, »saafremt han besørger Trykningen til Tilfredshed, upaa- 
klageligt i alle Maader«. Der var den Gang trykt tre Hefter i et 
Oplag af 1000 Exemplarer.

Da Johan Milo paa den Wahlske Avktion i 1849 kjøbte dette 
Værk, var der kun 40 Exemplarer usolgte tilbage. Han tænkte derfor 
strax paa en ny Udgave, om hvilken han henvendte sig til Pastor 
Mads Melbye i Asperup, der ogsaa beredvilligt tilsagde sin Hjælp.
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Og saa skete det da saaledes, at den nye Udgave, der laa færdig i 
1854, blev forøget med Luthers Levned, skrevet af Melbye, og med 
tretten af Luthers Fasteprædikener, oversatte af Johan Milos Sviger
søn Hans Svendsen, den Gang Kateket i Ringkjøbing, senere Præst 
og Seminarieforstander i Jelling. Baade Melbye og Svendsen hørte 
med til den Vennekreds, som Vilhelm Birkedal omtaler i sine »Op
levelser«, Svendsen betegner han særlig som en »Mester Ole Vind«, 
af ægte Art, djærv og frimodig.

Det Miloske Forlag synes, som ovenfor nævnt, at være begyndt 
med et Par Skolebøger, og det vedblev at omfatte en Række Bøger 
af denne Art f. Ex. P. Hanssens Geografi over Kongeriget Danmark 
(1837), C- Petersens Naturhistorisk Museum for Hvermand (1840), 
H. P. Leonhards Regneapparat (1849) og talrige andre Bøger, R. 
Hørldcks Regnebog (1852), J. Lauritsens Verdenshistorie (1852) o. s. v. 
Det samlede ikke faa Lærere omkring sig, men disse gav det intet 
Særpræg. Det fik det derimod ved de vækkende og opbyggelige, 
religiøse Skrifter, som det udsendte især i Tiden efter 1850; i 1854 
fik det et Tidsskrift i denne Retning. Det af Brødrene L. N. og C. C. 
Boisen i 1838 begyndte Tidsskrift Christelig Samler gik i 1854 fra 
Boghandler N. C. Ditlevsens Forlag over til det Miloske Forlag, og 
her vedblev det i tredive Aar (1855—84) som Ny christelig Samler 
under Redaktion først af Pastor E. Mau og derefter af Pastor J. Vahl. 
Den ene Præst efter den anden henvendte sig til det Miloske Forlag. 
Pastor Hans Agerbek i Øster-Hæsinge kommer i 1843 med »Sex 
Prædikener« (1844); Pastor K. F. Viborg i Rynkeby sender 1847 
sin Prædiken »Frelsens Orden« (1848); Præsten i Hammer ved Næst
ved, Dr. teol. H. C. Rørdam skriver i 1853 til det »meget agtede 
Forlag« angaaende sin »Udvikling af Luthers Katekismus« (1854); 
Aaret efter kommer Biskop J. B. Daugaard i Ribe paa Foranledning 
af Forlagets Svigersøn Svendsen med sin »Lærebog i den evangelisk 
kristelige Religion«, der i første Udgave (1855) kun blev trykt som 
Manuskript; og i 1857 tilbyder Seminarieforstander J. T. A. Tang 
»Danmarks Riges Midalderhistorie, med Sange, Kæmpeviser og Rim« 
(1858—64). Det religiøse Forlag blev supleret med forskjellige 
folkelig-historiske Skrifter, hvad der næsten er selvfølgeligt, da det 
lidt efter lidt fik et særlig grundtvigsk Præg. Den ovenfor nævnte 
Pastor Vilhelm Birkedal blev dets væsentligste Forfatter.

Sine første Skrifter fik Birkedal forlagt i den Wahlske Boghandel 
i Kjøbenhavn, men da han i 1849 blev Præst i Ryslinge, der ligger 
midt imellem Svendborg og Odense, er det naturligt, at han tyede til
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Johan Milo i den sidstnævnte By. Det første Skrift, han fik forlagt 
her, er vistnok den Prædiken, hvori han tog Afsked fra Menigheden 
i Sønder-Omme, det Sogn, han forlod, da han forflyttedes til Ryslinge. 
Og nu følge hans Skrifter Slag i Slag til ind i Firserne, flere af dem i 
Oplag paa Oplag. Hans Prædikensamling »Synd og Naade« (1848— 
49) oplevede saaledes sex Oplag (1883) og hans »Daglig Husandagt« 
(1860) fire (1879). Der er imidlertid stor Forskjel paa Birkedal som 
tilbydende Forfatter og de andre præstelige Forfattere.

Da Pastor M. Melbye i 1850 erklærer sig villig til at være Med
arbejder ved den nye Udgave af Luthers Postil, skriver han: »Hvad 
Betalingen for mit Arbejde angaar, da er jeg tilfreds med at modtage 
for Arket, hvad der ellers plejer at gives for saadanne Oversættelser, 
dog ønskede jeg lidt mere for Arket af hvad jeg maatte komme til at 
udarbejde af Levnedsbeskrivelsen«. Og Pastor Agerbek skriver i 
1864, da han ønsker sit lille Skrift »Om det Troens Ord, som Herren 
selv har talet til os ved vor Daab« udgivet, at han ingen Udgift vil 
have derved, men »saa forlanger jeg heller ingen Indtægt, kun beder 
jeg, at De vilde overlade mig nogle Exemplarer f. Ex. 20«. I Mod
sætningen hertil staar Birkedal som en Mand, der fuldt ud kjender 
sit Værd og i alle Retninger stiller bestemte Fordringer, saaledes som 
det bl. A. kan ses af det Brev, hvori han i 1863 tilbyder det Miloske 
Forlag hans paa Vers skrevne »En Livsførelse«. Han forlanger et 
bestemt Format, bestemte Typer, et bestemt, ikke lille Salær (c. 95 
Kr. Arket) for et Oplag paa 2000 Exemplarer og saa desuden »30 
Friexemplarer, af hvilke de 10 smukt indbundne«.

Man vil herefter kunne forstaa, at det overfor en Mand med 
Birkedals ivrige Sind kunde komme til Rivninger. Der er da ogsaa 
bevaret Breve, der tilfulde vise, at saadanne have existeret. Birkedal 
skriver en Gang i 1860 under Henvisning til sin Stilling som 
»Familiefader for 11 uforsørgede Børn«: »Jeg troer at være i min 
gode Ret, ja kun at opfylde en Pligt, naar jeg søger at opnaa saa 
stort Udbytte, som jeg paa lovlig Maade kan af mine egne Arbejder, 
idet jeg tillige af Hjertet under Forlæggeren en passende Fortjeneste« 
Uoverensstemmelserne bleve som Regel udjævnede, men dog, som 
det synes, ikke altid. To af Birkedals Skrifter fra den Tid ere forlagte 
af den Hempelske Boghandel: »Den hellige Historie og Troen« (I—II, 
1867—68) og »Kirkeklokkeklangen i den norske Dal« (1869).

Hermed ere vi imidlertid komne ud over den Tid, i hvilken den 
Miloske Forretning forestodes af Johan Milo, i 1860 overdrog han den 
nemlig til sin næstældste Søn Christian Milo. Men inden vi gaa
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over til denne, skal det her meddeles, at da Johan Milo i Januar 1831 
mistede sin første Hustru Dorothea f. Larsen, ægtede han i Oktober 
s. A. dennes Søskendebarn Maren Catharina Bolvig. Der var 
imidlertid kun Børn i det første Ægteskab, tre Sønner og to Døtre.

Ejendommen paa Vestergade Nr. 290 for Ombygningen 1870.

Begge Døtrene bleve efter hinanden gifte med den ovenfor nævnte 
Pastor Hans Svendsen, men af Sønnerne blev kun de to ældste voxne. 
Den førstfødte Frederik Vilhelm Milo (f. 10. Sept. 1815) kom i 
Odense Katedralskole, blev Student og Præst, medens den anden 
Hans Christian Andreas Milo (f. 19. Januar 1819) fortsatte Familiens



72 FORLAGSVIRKSOMHED

Traditioner. Han blev Bogbindersvend i 1838 og Mester i 1843, 
hvorefter han tog Borgerskab som Bogbinder i 1847, som Boghandler 
i 1853 og som Bogtrykker i 1860, det Aar, da Faderen trak sig til
bage1. Hvad han overtog efter denne, var imidlertid meget mere, 
end denne havde overtaget efter sin Fader.

Som vi ovenfor have set, skabte Johan Milo jo det Miloske 
Forlag. Slægtens gamle Bogbinderi blev under ham forenet med en 
Forlagsboghandel og et Bogtrykkeri, fra hvilket der udgik en Avis. 
Det er derfor naturligt, at den oprindelige Slægtsgaard, Vestergade 
Nr. 290, ikke slog til. Allerede hans Fader, Bogbinder F. V. Milo, 
havde erhvervet et Stykke af den tilgrænsende Ejendom Nr. 291, og 
Johan Milo gik videre i denne Retning. 1834 kjøbte han for 750 Rd. 
af Kunstdrejer Andreas Stilau endnu et Stykke af den nævnte Ejen
dom, og hele Resten kjøbte han endelig i 1846 for 2000 Rd. af 
Enkemadam Marie Stilau; med disse Kjøb var der selvfølgelig for
bundet forskjellige Ombygninger.

‘ Johan Milo blev en anset og velstaaende Mand, der endog op- 
naaede at blive betitlet. Da han i 1856 traadte tilbage fra Skole
kommissionen i Odense, blev han efter dennes Indstilling udnævnt 
til Kancelliraad. Da han i 1860 overdrog Forretningen til sin Søn, 
blev han dog ikke som Faderen i sin Tid boende i den gamle Familie
ejendom. Af Kjøbmand H. Chr. Poulsen kjøbte han for 10,600 Rd. 
Naboejendommen Nr. 289, som han igjen solgte Parceller fra; i den 
flyttede han ind, og her døde han efter gjentagende apoplektiske 
Anfald den 26. September 1861. Hans Hustru overlevede ham kun 
til den 19. November s. A.

Vi staa nu ved Hans Christian Andreas Milo, den fjerde i 
Rækken, i hvilken Søn efter Fader forestod den Miloske Forretning. 
Han førte den videre i det givne Spor og forøgede Forlaget med 
f. Ex. »Nordisk Maanedsskrift for folkelig og kristelig Oplysning« 
(1871—83), mellem hvis Udgivere skal nævnes Præsten og Kirke
historikeren L. Helvec og Højskoleforstander Ludvig Schrøder. 
I een Retning gjorde han dog en indskrænkende Forandring, idet 
han den 31. Marts 1868 lod det fra 1780 fortsatte Blad, der nu hed 
Fyens Avis gaa ind2. — Det var forøvrigt til ham, at de ovenfor

1 1863 blev han ogsaa Stempeipapirsforhandler.
« I den Tid, Bladet tilhørte den Miloske Slægt, redigeredes det af: Adjunkterne 

Chr. Sick og G. Strøm 1847—48; Cand. jur. W. Koefoed 1848; Cand. theol. 
Nis Hansen 1849—53; Cand. theol. P. Schoubye 1853—56; Cand. phil. J. H. G. 
Tauber 1856—59; Cand. jur. Christopher Krabbe 1859—61; Cand. phil. Wille
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nævnte Breve fra Pastor Birkedal, vare rettede, og hans Svar paa 
eet af dem skal her nærmere omtales. I November 1860 skriver 
han: »At kjøbenhavnske Forlæggere samt Hempelske Boghandel 
gjærne attraa at træde i Forbindelse med Dem, tvivler jeg ikke paa, 
men jeg tror ogsaa, at ingen af Deres Skrifter paa hine Hænder 
vilde have faaet den Udbredelse i Folket, som skete ved mine For
bindelser udenfor den egentlige Boghandel, ved den Imødekommen
hed og store Rabat, jeg stedse har tilstaaet disse Mellemhandlere«.

Det kunde herefter være interessant at vide Noget om, hvem 
disse Mellemhandlere vare. Det er selvfølgeligt, at der mellem dem 
har været forretningsmæssige Kolportører, men at ogsaa Andre have 
været virksomme, i alt Fald i en noget tidligere Tid, fremgaar af nogle 
Ytringer i et Par Breve. Pastor E. Mau optræder saaledes i Oktober 
1846 som næsten faglig uddannet Kommissionær, han rekvirerer 
»50 Exemplarer indbundne af Fasteprædikerne å 2 Mk. 4 Sk. og 16 
pCt. Rabat«, idet han ønsker, at Bindene maa være smukke, »da 
Almuen ser meget derpaa«. Som andre Sælgere anbefaler han en 
Række Gaardmænd i Sønder Næraa, paa Gamborg Mark, i Munkebo, 
Nellemose o. s. v.; naar der tilstaas dem 16 pCt., »ville de let afsætte 
endeel til deres Bekjendte paa de nævnte Egne«. Det skal ogsaa 
noteres, at Pastor M. Melbye i sine Breve af 1850 angaaende Morten 
Luthers Postil erklærer sig villig til at modtage og afsætte 2 5 Exem
plarer, »naar de kunne erholdes i et Parti til circa 21 Mk.«. Det tør 
altsaa betragtes som noget næsten Selvfølgeligt, at Præsterne den 
Gang spillede en Rolle ved Afsætningen af den religiøse Litteratur, 
der var saa stærkt repræsenteret i det Miloske Forlag.

Da Christian Iversen i 1777 udsendte anden Del af Gebhardis 
og Christianis Hertugdømmernes Historie, nævnte han bag i den de 
Skrifter, han havde forlagt. De kunde faas hos ham selv og hos de 
fleste Boghandlere i Kjøbenhavn, skrev han, men »Liebhabere i Pro
vinserne behage at adressere dem derom til de Herrer, hos hvem de 
have modtaget dette Værk, hvorfra de enten strax eller dog med det 
første kan bekomme dem for vedsatte Priser«. Og da Hempel i 1824 
udgav sin Forlagskatalog, meddelte han i den: »Af samtlige mine 
Forlagsskrifter haves stedse Oplag eller kan til enhver Tid modtages 
Bestilling: i Kjøbenhavn i den Gyldendalske og Hr. Hofboghandler 
J. H. Schubothes Boglader, i Aalborg hos Hr. [Bogbinder] Rottbøll

1861—65, Lærer J- Lauritsen 1865—68. — Tvende Forsøg paa at kalde Avisen 

tillive igjen, 1883—84 af Chr. Milo den yngre og 1889—94 af et Interessentskab, 

lykkedes ikke.
10*
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Sadolin, i Aarhus hos Hr. Jessen, i Horsens hos Hr. Holst, i Kolding 
hos Hr. Meelbye, i Randers hos Hr. [Bogtrykker S. W.] Elmenhoff, i 
Ribe hos Hr. Ramsing, i Roskilde hos Hr. Bech, i Sorø hos Hr. Fr. 
Holm, i Viborg hos Hr. R. Dons, i Faaborg hos Hr. Kjøbmand T. 
Classon, i Nyborg hos Hr. Busch, i Christiania hos Hr. Hjelm, i 
Christianssand hos Hr. Overlærer Preus«.

Paa bedste Maade søgte de nævnte Boghandlere at sprede deres 
Forlag, og det Samme har selvfølgelig den Miloske Boghandel gjort. 
De Kræfter, der tilbød sig, bleve benyttede. Den Gang var der ikke 
saa mange virkelige Boghandlere i Provinserne. Provinsboghandler- 
Foreningen, der senere kom, først med J. F. Helm Petersen i 
Spidsen og derpaa med Chr. Milo den yngre, var endnu en umulig 
Ting. Og hermed skulle vi gaa over til at tage Afsked med Christian 
Milo den ældre.

Ved Siden af sin Boghandlervirksomhed interesserede han sig 
meget for Landbrug. I 1857 kjøbte han Ny Højstrupgaard i Bolbro 
ved Odense, og den Hustru, han i 1860 hjemførte, Anna Fahnøe 
(f. 9. Juni 1833), var en Landmandsdatter, hendes Fader ejede Brænde- 
kildegaard. Ny Højstrupgaard blev dog ikke hans endelige Eje, den 
solgte han i 1866 efter Aaret før for 244,000 Kr. at have kjøbt Ejen
dommen Hesbjerg i Ubberud Sogn c. to Mil vest for Odense paa 
Avktionen i Dødsboet efter Proprietær H. C. Roulund. 1868 tilkjøbte 
han endnu for 42,000 Kr. den tilgrænsende Skovejendom Øghaven 
med Fæstesteder, og paa den saaledes samlede Ejendom med c. 600 
Tdr. Land, hvoraf c. 300 Tdr. Land Skov, opførte han fra 1870—73 
store, nye Ladebygninger og en Hovedbygning i hollandsk Renæs
sancestil efter Tegning af Arkitekt E. SchwanenflUgel.

Han byggede imidlertid ikke alene paa Landet, men ogsaa i 
Odense, hvor han fra 1875 til sin Død var Medlem af Byraadet. 1870 
ombyggede han fuldstændigt de gamle Ejendomme paa Vestergade 
Nr. 290 og 291 (nu Nr. 43) og indrettede en stor ny Boglade, saaledes 
at han her i 1873 paa værdig Maade kunde fejre sin Slægts i2 5aarige 
Jubilæum. Ved denne festlige Lejlighed, der i Forbindelse med et i 
Anledningen udgivet lille Skrift, »Mindeblad til den Miloske Boglades 
125-Aars Jubilæum« (31 S. 8vo), blev livlig omtalt i Datidens Aviser, 
stiftede han fem Legater, nemlig et Legat paa 12,000 Kr. for værdige 
trængende af Haandværkerstanden i Odense, et Legat paa 2000 Kr. 
for værdige trængende Enker og Jomfruer i Odense, et Legat paa 
1000 Kr. for Odense Asyl, et Legat paa 1000 Kr. for de danske 
Boghandleres Hjælpekasse og endelig et Legat paa 8000 Kr. for



Ejendommen paa Vestergade (Nr. 4?) i sin nuværende Skikkelse.



Hesbjerg.
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værdige trængende Slægtninge. Det første Legat fik Navnet Bog
handler Chr. Milo og Anna Milo f. Fahnøe’s Legat, det andet Søstrene 
Regise og Marie Svendsen f. Milo’s Legat. Disse Legatstifterens 
eneste Søstre vare begge døde henholdsvis i 1861 og 1869 og ligge 
begge begravede paa Jelling Kirkegaard ved Foden af Dronning 
Thyras Høj. Ved denne Lejlighed, ved Familiens store Fest, 
ønskede han deres Navne erindrede.

Chr. Milo den ældre døde den n. December 1881, og i Talen 
ved hans Begravelse sagde Familiens mangeaarige Ven, Pastor Ludvig 
Helveg: »Hvad der især opløftede og trøstede ham selv under dybe 
Smerter, det var Sange og gudelige Salmer. Den, der først gav ham 
Smag paa aandelig Sang, ja det var hans kjære Svoger Svendsen, der 
jævnlig kom over Sundet især ved Juleaften. Da var der Glæde og 
Sang i Huset, da var denne vor Ven saa inderlig glad; da hans kjære 
Ven og Frænde var død1, saa holdt han sig noget tilbage; men da 
Dødens Port aabnede sig for ham, da kom det op, og med Velsignelse 
lukkede han sine Øjne«.

Pastor Svendsen døde den 24. September 1872.



NYERE BEVÆGELSER.
Vi have nu set, hvorledes i fire Slægtled Søn efter Fader have 

drevet den Miloske Forretning. Den sidste af dem, Chr. Milo 
den ældre, havde ingen Børn, men han havde en Broder, den ovenfor 
nævnte Præst Frederik Vilhelm Milo, og dennes eneste Søn Carl 
Christian Milo, født 31. Oktober 1851 i Komerup Præstegaard, blev 
tidlig udset til at være Slægtens Arvtager. Efter at have gaaet i Ros
kilde Katedralskole kom han i 1870 til Boghandelen i Kjøbenhavn, 
først hos Georg Chr. Ursin og dennes Efterfølger og derpaa hos 
Hoffensberg, Jespersen & Trap. Hos disse to Firmaer var han hen
holdsvis Volontør og Medhjælper til 1876, saa kom han til Slægtens 
Boghandel i Odense, hvor han arbejdede i fem Aar som Medhjælper, 
til han ved Farbroderens Død efter dennes og Hustrus testamen
tariske Disposition helt overtog den fra 1. Januar 1882.

Det var den femte Mand i Slægten, der greb Forretningens 
Tøjler, og han gjorde det med Haab og Mod trods Tidens Uro. Ti 
Tiden var urolig, Alt var i brydende Udvikling. Odense, der i Aar- 
hundredets Begyndelse havde c. 5,500 Indbyggere, var bleven fire 
Gange saa stor, og dog var den ikke voxet hurtigt nok til vedblivende 
at kunne staa som Danmarks største By næstefter Kjøbenhavn. Ud
viklingen i Aarhus havde været endnu stærkere. Og medens Odense 
saaledes trods en absolut Fremgang forholdsvis var gaaet et Skridt 
tilbage, stod den tillige uden sit gamle lærde Tilsnit.

Sikkert nok var Byen endnu den eneste danske Provinsby, der 
kunde give Stof til en saadan Bog som Chr. H. Kalkars »Efterret
ninger om Odense Bys Biblioteker« (1836), men det fra Kristian IV’s
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Tid bestaaende Gymnasium var efter længere Tids Hensygnen afgaaet 
ved Døden i 1804 sammen med dets sidste Professor, Hans Sibbern. 
Og »Fyens Stifts patriotiske Selskab«, der stiftedes 1810, var ingen 
Erstatning. I hine Tider kæmpede man for det daglige Brød, Sel
skabet skulde fremme Arbejdsomhed, Vindskibelighed og nyttig Spar
sommelighed. Chr. Iversen foreslog, at det skulde udsætte Præmier 
for Forfærdigelsen af Musefælder og Spaanæsker, og da Biskop Fr. 
Plum 1814 udtalte Ønsket om, at det skulde indrette en videnskabelig 
Afdeling, mente man, at »Saadant vilde overstige Selskabets Kræfter«. 
Saa oprettedes vel Aaret efter »Fyens Stifts litterære Selskab«, for 
hvilket baade Kristian VIII og Frederik VII som Kronprinser vare 
Præsidenter, de boede jo som Fyens Guvernører i Odense. Men til 
Trods for at Mænd som C. Paludan Müller, L. Helveg, Chr. H. 
Kalkar, J. L. Rohmann og C. T. Engelstoft arbejdede i dets Tjeneste, 
prægede det ikke Byen. De af det udgivne Værker, og her kan 
exempelvis nævnes: »Stemmer fra den danske Kirkes Reformations
tid« (1836), »For Litteratur og Kritik« (I—VI, 1843—48), »Aktstykker 
til Nordens Historie i Grevefejdens Tid« (I—II, 1852—53) og »Sam
linger til Fyens Historie og Topografi« (I—X, 1861—90), ere sikkert 
bievne paaskjønnede mere udenfor Odense end i Odense. Det var 
ingen Begivenhed, da Selskabet ophørte (1890).

Tiden var bleven en ilsom Forretningstid med skarp Konkur
rence, hvad der ogsaa viste sig paa Boghandelens Omraade. Odense, 
der i saa lang Tid kun havde haft to Boghandeler, den Hempelske og 
den Miloske, og endnu i 1861 kun havde tre, talte i 1880 otte, et Tal, 
der i 1891 endog steg til fjorten, for saa igjen at dale lidt. Nu har Byen 
paany fjorten Boghandeler. Og den samme Bevægelse føltes hele 
Landet over. Efter »Adressebog for den danske, norske og svenske 
Boghandel« havde Danmark i 1867 paa 75 forskjellige Pladser 247 
Bog- og Papirhandlere, hvoraf 123 i Kjøbenhavn, men i 1895 paa 
99 forskjellige Pladser 380 Bog- og Papirhandlere, hvoraf 178 i 
Kjøbenhavn. Det er herefter fuldt forstaaeligt, at der ved Siden 
af »Boghandlerforeningen« fra 1837 dannede sig baade en Provins- 
Boghandlerforening (1891) og en kjøbenhavnsk Sortiments-Bog- 
handlerforening (1893), og at i det Hele den i Nutiden saa udbredte 
Fagforeningsbevægelse ogsaa viste sig i Boghandlerverdenen og de 
Kredse, der staa den nær. Boghandlermedhjælperne, der i 1872 
havde samlet sig om Oprettelsen af et Bibliotek, stiftede i 1883 en 
Forening, Bogtrykkerne havde alt i 1875 dannet en Forening for hele 
Landet, Papirhandlerne sluttede sig sammen i en Forening 1888 og
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selv Bog- og Papirhandlerbudene oprettede i 1884 en Hjælpe
forening.

Der er Liv og Bevægelse overalt. 1884—85 udkommer der et 
»Boghandler-Medhjælper-Blad«. Og allerede i 1877 havde der vist sig 
et nyt almindeligt Boghandlerblad. Overfor Boghandlerforeningens 
gamle »Nordisk Boghandlertidende« udsendte Brødrene Salmonsen i 
det nævnte Aar »Den nordiske Bogverden«, der bl. A. gjorde gjæl- 
dende, at enhver Boghandler, der stillede den fornødne Kavtion og 
paatog sig visse andre Forpligtelser, burde kunne blive Medlem af 
Boghandlerforeningen, og at Rabatreglerne burde forandres saaledes, 
at det mod kontant Betaling skulde være tilladt at give sædvans
mæssig Rabat ogsaa til saadanne Boghandlere, der ikke havde stillet 
Foreningen Sikkerhed. Bladet oplevede dog kun een Aargang. Det 
trængte ikke igjennem. Men paa anden Vis blev 1877 dog et for den 
danske Boghandel betydningsfuldt Aar.

Den Mand, der, da Boghandlerforeningen i 1837 blev stiftet, var 
en af de Unge og den af de Unge, der sad inde med den for dansk 
Boghandel betydningsfuldeste Fremtid, afsluttede i 1877 sin Løbe
bane. P. G. Philipsen døde den 15. April 1877, hvad der gjorde, at 
hans unge Sønner Gustav og Ludvig Philipsen traadte til som 
Ledere af Faderens Virksomhed; fra 1. Januar 1880 i eget Navn. 
Gustav Philipsen, der var juridisk Kandidat, opgav sine Stillinger som 
Fuldmægtig hos Højesteretsadvokat C. S. Henrichsen og som Volontær 
i Justitsministeriet, men han fik rig Erstatning ved sammen med sin 
Broder at kunne udfolde en stor, meget paaskjønnet Forlagsvirksom
hed, og da det fjerde skandinaviske Boghandlermøde fandt Sted i 
Kjøbenhavn 1884, stod han, der var bleven et indflydelsesrigt Medlem 
i Boghandlerforeningen, som Indleder af det brændende Spørgsmaal 
om Kolportage.

I 1874 havde Otto Borchsenius i Ugebladet »Nær og Fjærn« 
slaaet til Lyd for Tanken om ved god populær Lekture at fremkalde 
en upolitisk Folkeopdragelse. Den første Artikel herom blev efter
fulgt af flere, og der fremdroges en Række Exempler paa, hvilke for
færdelige Produkter samvittighedsløse Udbyttere kolporterede blandt 
Almuen. Artiklerne bleve i 1877 samlede i en lille Bog »En Sam
fundsopgave«, og den rejste Bevægelse naaede Justitsministeriet, der 
i et Cirkulære af 31. Avgust 1877 indskærpede de gjældende Bestem
melser om Kolportering. Uden særlig Bevilling, »som kun tilstaas i 
sjældne Tilfælde«, var det forbudt at omrejse med Bøger, Tidsskrifter 
o. lign, til Forhandling, og Subskribentsamling var kun tilladt, naar
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Exemplarer af de paagjældende Bøger ikke medførtes til Prøvefore
visning. Disse bundne Forhold vakte Mødets svenske og norske 
Medlemmers Forundring. Alb. Bonnier fra Stokholm udbrød, at 
Borchsenius skulde have holdt sig ganske rolig, de slette Romaners 
Livskraft var forsvindende. Og i Henhold til disse Udtalelser for
andrede Philipsen sit oprindelige, mere dæmpede Resolutionsforslag, 
saaledes at det nu kom til at lyde paa, at Mødet ansaa en saa fri Ret 
som muligt til Bortsalg ved Ombæring for at være i Boghandelens og 
Litteraturens Interesse. Og det saaledes ændrede Forslag blev ved
taget »med overvejende Stemmeflerhed«.

I Anledning af denne Sag opstod der senere en ganske livlig 
Diskussion. Navnlig Provinsernes Sortimentsboghandlere vare ilde 
tilmode ved den vedtagne Resolution, der manende fortalte dem, at 
Tiderne vare ved at forandre sig, at det absolut ikke var nok at passe 
sin Forretning ved i Butiken at vente paa Kunderne. Følelsen i saa 
Henseende kom frem paa Provins-Boghandlerforeningens Møde i 
Roskilde 1893 under en Forhandling om Spørgsmaalet: »Hvorledes 
vedligeholdes bedst Handelssamkvemmet mellem Boghandlerne i Byen 
og Bogkjøberne paa Landet?« — I Diskussionen, der opstod efter 
det skandinaviske Møde, deltog, som naturligt er, Philipsen ligesom i 
en senere Diskussion, foranlediget ved at Boghandler Siegfried 
Michaelsen i 1894 angreb Boghandlerforeningens Bestemmelser for 
Omsætteisen af udenlandske Bøgers Pris til dansk Mønt, og det er 
ikke uden Interesse at se, hvor stærkt Philipsen ved disse Lejligheder 
hævder den danske Sortimentsboghandels Betydning.

Boghandlerforeningen, siger han til Michaelsen, stræber at for
hindre »den betænkeligste Form for den ubundne Konkurrence, den 
hensynsløse og umotiverede Prisunderbydelse«, den søger herved »at 
bevare for Sortimentsboghandelen den denne naturligt tilkommende 
Del af Bogsalgets Udbytte« og »i fælles Interesse at opretholde en 
Fasthed og Soliditet i Forretningsforbindelsen, som næppe kjendes i 
noget andet Handelsfag«. »Under den nuværende Tingenes Orden«, 
sagde han allerede i 1884, »er den danske Sortimentsboghandel voxet 
op til en ualmindelig sund og livskraftig Organisme, der i det Hele 
byder fuldt gode Betingelser for de danske Bøgers Udbredelse blandt 
vort Publikum«. Understrømmen for disse Udtalelser maa dog ikke 
overspringes; den ligger i Sætningen: »at et lavsmæssigt afsluttet 
Samfund som den danske Boghandel stadig maa frygte for og vaage 
over, at den ikke stagnerer«. Hvad det gjælder om, er Bogsalgets 
Udbredelse i stedse videre Kredse, efterhaanden som Oplysningen 
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spredes og Læselysten voxer. Philipsen kunde tænke sig Kolportage
retten frigiven for de lokale Handelsberettigede indenfor et begrænset 
Opland.

Den danske Boghandel bestod imidlertid af Andre end Bog
handlerforeningen og Sortimentsboghandlerne. Udenfor de med saa 
stor Fasthed rejste officielle Skranker var der, mærkeligt nok forøvrigt, 
opvoxet en betydelig Handel med Bøger, som der ikke alene maatte 
tages Hensyn til, men som — det vil ses nedenfor — bar en Del af 
Fremtiden i sig. Paa forskjellig Maade var der søgt Samarbejde med 
den, og det er et Led i Kjæden, naar der den 20. Februar 1890 efter 
G. Philipsens Initiativ blev stiftet en saa kaldet »Boghandlerklub«, en 
selskabelig Forening, i hvilken alle kjøbenhavnske rabatberettigede 
Boghandlere samt endda et Par ikke-rabatberettigede skulde kunne 
mødes. Og »Boghandlerklubben« har sikkert gjort sin Nytte. De 
forskjellige Lejre mødtes venskabeligt i den, og som Klubben ikke 
var bange for Udflugter til saadanne ejendommelige Steder som f. Ex. 
Sprogø, saaledes samlede den ved festlige Lejligheder ikke alene de 
kjøbenhavnske Boghandlere, men den tog deres Medhjælpere med 
(Nytaarsgildet 1894).

Der existerede jo ogsaa et Medhjælper-Spørgsmaal. Efter Bog
handlerforeningens Love var det efterhaanden blevet saaledes, at naar 
en Medhjælper vilde etablere sig, kunde det ikke nægtes ham at blive 
rabatberettiget, naar han i mindst tolv Aar havde været beskjæftiget 
hos rabatberettigede Boghandlere. Denne i Praxis ubetingede Ret 
havde Provins-Boghandlerforeningen i 1891 søgt kuldkastet, hvad 
Medhjælperforeningen med et Suk over, at tolv Aar er en lang Tid, 
havde taget til Orde imod. Men tilbage til den antydede Udvikling.

Boghandler Ludvig Philipsen, der stod højt som administrerende 
Boghandler, afgik ved Døden den 23. Avgust 1895. For Mange, for 
Boghandlerforeningen f. Ex., var dette et stort Tab, men for Ingen 
større end for Broderen, der var stærkt optagen af offentlige Anliggen
der, i 1893 var han bleven Medlem af Kjøbenhavns Borgerrepræsen
tation. Det faldt ham besværligt alene at forestaa den betydelige 
Forretning, og saa blev der da dannet et stort Aktieselskab, i hvilket 
det Philipsenske Forlag fra 1. Januar 1896 gik op. Det store Aktie
selskab, der døbtes Det nordiske Forlag, omfattede baade en Bog- 
og en Musikafdeling, og foruden det Philipsenske Forlag gik det 
Ernst Bojesenske Forlag ind under Bogafdelingen, ti Boghandler 
Ernst Bojesen blev denne Afdelings ledende Direktør, og hermed 
var den danske Boghandels væsentligste ikke-rabatberettigede Bog-
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handler sat i et af den danske Boghandels Højsæder. Han var den 
Ene af de to ikke-rabatberettigede, for hvem Boghandlerklubben 
særlig aabnedes; den anden var N. C. Rom.

Det er Nutidens stærke Udvikling henimod store, voxende Cen
trer, der gjør sig gjældende i »Det nordiske Forlages Oprettelse; 
og den danske Boghandel har endnu et Exempel at opvise. 1893 
solgte C. A. Reitzels Boghandel det Reitzelske Forlag til Cand. phil. 
George C. Grøn, fra hvem det igjen i 1896 er gaaet over til den 
Gyldendalske Boghandel. Der bestaar da nu i den lille danske 
Bogverden to store Centrer, der i ivrig Konkurrence udgive Bøger i 
Oplag, der til forkort siden vilde have været betragtede som umulige 
for danske Forhold.

1754 sattes Maximum for en dansk Bogs Oplag til 600. Det var 
tilstrækkeligt til Danmarks og Norges Forsyning. Det lyder som en 
Fabel, at Biskop Balle paa sin Bibellæsning i Slutningen af forrige 
Aarhundrede skal have haft 30,000 Prænumeranter, og det er rentud 
extravagante Forhold, der strax efter 1850 lader en Mormontraktat 
blive spredt i 121,000 Exemplarer. Men disse svimlende Tal nærme 
sig nu til at blive Virkelighed i solid Boghandlervirksomhed.

Den første af Henrik Ibsens Bøger, der udkom paa den Gylden
dalske Boghandels Forlag var »Brand« (1866); den blev trykt i 
1250 Exemplarer; men Oplagene voxede hurtigt. »Gengangere« 
(1881) blev trykt i 10,000 og »Johan Gabriel Borkman« (1896) i 
15,000 Exemplarer. Det er en Udvikling, der er Ære værd, men der 
er endnu større Tal at nævne. Da Ernst Bojesen i 1881 for første 
Gang udsendte »Juleroser«, vovede han at trykke 10,000 Exemplarer 
og fik dem alle afsatte. Nu er Oplaget 55,000. Og Det Nordiske 
Forlag er naaet endnu videre. Den 1. Oktober 1897 udsendte det 
første Hefte af Ugeskriftet »Frem«, og ved April Kvartals Begyndelse 
1898 kunde Forlaget meddele, at der af et Oplag paa 105,000 Expl. 
kun var 3000 tilbage. Otto Borchsenius Ønske om en Folkeopdragelse 
ved god, populær Lekture er ved at gaa i Opfyldelse, men snarere i 
Forbund med end i Kamp mod Kolportagen, i alt Fald i avtoriserede 
Former.

Og saa er samtidig Bøgernes Udstyrelse stegen i Skjønhed. Den 
Philipsenske Boghandel og Ernst Bojesen maa nævnes her, men 
sammen med dem Xylograf F. Hendriksen. 1877 traadte han frem 
med Ugeskriftet »Ude og Hjemme«, og 1888 stiftede han »Foreningen 
for Boghaandværk«, der paa saa mange Maader har vist Vej. Her er 
Meget at tilegne sig, og det maa derfor paaskjønnes, at der ved
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Boghandler-Medhjælper-Foreningens Initiativ i Juli 1897 er bleven 
begyndt en Boghandler-Fagskole, i hvilken der efter den foreløbige 
Plan skal undervises i Dansk, Litteraturhistorie, Boghandlerpraxis, 
Papirkundskab, Kjendskab til Bogbind og Boghaandværk samt even
tuelt tysk Konversation. Medhjælper-Foreningen er i det Hele en 
nyttig Forening. 1894 udgav den det gode lille Skrift »Bogen«, en 
populær Vejledning ved Bøgers Fremstilling, og i 1898 har den paa
begyndt Udgivelsen af et »Aarsskrift«.

Der er brydende Bevægelse overalt, men Bevægelsen er væsent
lig Fremgang, og en af de regulerende Faktorer, en af de Foreninger, 
der er voxet op ved Siden af den stadig førende Boghandlerforening, 
er, som vi tidligere have set, Provins-Boghandlerforeningen, for hvem 
Chr. Milo har været en virksom Formand lige siden dens Stiftelse 
(1891). Men ligesom han her har vist, at han har et aabent Øje for 
Tidens større Rørelser og selv i mindre smult Vand har forstaaet at 
styre sin Forening fremad, saaledes har han ogsaa vist, at han er paa 
sin Plads som Chef for sin Boglade i Odense. Da han i 1882 
begyndte sin selvstændige Virksomhed, tog han fat med frejdigt Mod, 
og Tiden har ikke beskjæmmet hans Haab. Det Miloske Forlags fra 
tidlig Tid udpræget religiøse og folkelige Karakter har han vidst at 
bevare samtidig med, at han har bygget videre paa det derved givne 
Grundlag.

Han oplagde Birkedals Prædikensamling »Synd og Naade« 
paany i en storstilet Godtkjøbsudgave (6te Oplag 1883), han forlagde 
det fra Askov ledede »Historisk Maanedsskrift« (1883—88), og han 
udsendte Luthers Postil i en ny Udgave (1890—91), men denne Gang 
forestodes den af Pastor Vilhelm Beck. Forlagets nye Indehaver 
blev ikke ensidig staaende ved en enkelt kirkelig Retning. Fra 1887 
er Vilh. Becks »En lille Julegave til de Hellige i Danmark« og fra 
1891 »Indre Missions Almanak« udkommen paa det Miloske Forlag, 
der ogsaa har forlagt f. Ex. Domprovst A. S. Poulsens Foredrag 
»Jødefolket i Nutiden« (1893) og Biskop Stein’s seneste Prædiken
samling (1898). De fleste af Danmarks bekjendte religiøse Forfattere 
ere repræsenterede hos ham ligesom flere paa dette Omraade frem
ragende Udlændinge f. Ex. Otto Funcke og Ernst Evers, selv
følgelig i Oversættelse. Han knyttede endvidere Anton Nielsen til 
Forlaget, ligesom han forlagde for Vilh. Bergsøe, Fruerne Camilla 
Eegholm og Laura Kieler, Forfatterne Otto C. Fønss, Børge Jansen 
og Peder R. Møller, Jagthistoriefortællerne H. E. F. Justesen 
og Viggo Møller, Astronomen Th. Køhl, Landbrugsforfatterne
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H. Appel og P. A. Mørkeberg m. Fl. Der er en Række Forfattere 
at nævne. Da Chr. Milo den ældre i 1860 udgav en Forlagskatalog, 
omfattede den 327 Forlagsartikler, i Chr. Milo den yngres Katalog 
1888 var Tallet steget til 528, og nu er det c. 800, hvorved endnu 
kan nævnes, at det Miloske Forlag fra 1891 har et eget Udleverings
lager i Kjøbenhavn hos C. W. Stincks Efterfølger.

Og saa ere Oplagene voxede i Størrelse. Vilh. Becks Julegave 
trykkes aarlig i 6000 Exemplarer, og af Morten Eskesens »Nordiske 
Sange« er der solgt over 100,000 Exemplarer, af M. Rasmussens 
»Lovbog for Landmanden« over 40,000, af Luthers Postil over 
20,000, af Birkedals »Synd og Naade over 12,000 o. s. v. Ogsaa her 
er det imidlertid saaledes, at det voxende Masseforlag er gaaet Haand 
i Haand med Bestræbelser for en smuk Udstyrelse. 1883 udgav det 
Miloske Forlag »Nyere dansk Lyrik« med Illustrationer af danske 
Kunstnere, 1889 A. Fabricius’ »Illustreret Danmarkshistorie«, i ny 
Udgave med Illustrationer af Alfred Larsen, 1892 Vilhelm Bergsøes 
»Oktober-Natten 1884« med Tegninger af Erik Henningsen og 1894 
endog to Bøger med Illustrationer af Carl Thomsen, nemlig Chr. 
Richardts »Fadervor« og Richard von Volkmanns »Æventyrbilleder«, 
i 1895 »Festskrift i Anledning af Kvindernes Udstilling i Kjøbenhavn« 
med Illustrationer af vore mest bekjendte kvindelige Kunstnere o. s. v. 
Hvad der er af Betydning, er, at Forlaget raader over sit eget 
Bogtiykkeri, til hvilket endog kjøbenhavnske Forlæggere have hen
vendt sig. Ernst Bojesen lod saaledes Bering Liisbergs »Kristian IV« 
trykke her (1890—91). Men det Miloske Bogtrykkeri er ogsaa blevet 
et stort, tidssvarende Etablissement. Medens det i 1881 efter M. 
Truelsens »Statistisk Oversigt over Typografien i Danmark« kun be- 
skjæftigede 2 Sættere, 1 Trykker og 2 Lærlinge samt 1 Hurtigpresse, 
sysselsætter det nu foruden en Faktor 13 Sættere, 3 Trykkere og 3 
Lærlinge og har 7 Hurtigpresser. Det er kommet op blandt de større 
danske Bogtrykkerier, og det har med Ære deltaget i forskjellige 
Udstillinger f. Ex. i Odense 1885, Kjøbenhavn 1888, Chicago 1893 
og Stockholm 1897, ikke at tale om den internationale Bogudstilling 
i Paris 1894. Chr. Milo var Medlem af Komiteen for Danmarks Del
tagelse i den.

Paa alle Punkter er der om Fremgang at berette. Og det er ikke 
kun faglige Institutioner, der have ønsket at knytte Chr. Milo til sig som 
Provins-Boghandlerforeningen, hvis Formand han nu er paa ottende 
Aar, og Den danske Bogtrykkerforening, i hvis Bestyrelse han har 
haft Sæde. Af Odenses Ligningskommission har han været Medlem
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ligesom af Bestyrelserne for Fyens Stifts Kunstforening, Odense 
Handelsforening og Den konservative Forening for Odense og Omegn. 
For Tiden staar han som Formand for Fyens Telefonselskab, Den 
fyenske Garderforening og Odense Klub; — som Kasserer for Fyens 
Stifts patriotiske Selskab og den kommende 18de danske Landmands
forsamling i Odense 1900; — samt som Medlem af Bestyrelserne for 
Odense Kreditbank, Hypotekforeningen for Fyen, Dronningens Asyl 
i Odense, De forenede Hoteller i Odense, Odense Oliemølles og Carl 
Petersens Fabriker, o. s. v. Og hertil kommer endnu, at han efter 
sin Tantes, Enkefru Anna Milo f. Fahnøe’s Bestemmelse fra 1. Januar 
1896 er Indehaver af Slægtens Landejendom Hesbjerg, som han yder
ligere har udvidet ved Kjøb af Ubberud Kirke, Hesbjergs Sognekirke. 
Den 3. Oktober 1882 ægtede han Ida Vilhelmine Petersen, Datter 
af Justitsraad, F. J. Kønnemann Petersen, da Herredsfoged i Bjerge 
og Aasum Herreder. I November 1895 udnævntes han til Ridder 
af Dannebrog.

Af alle de ovennævnte Foreninger er Provins-Boghandlerfor
eningen naturligvis den væsentlige, og hvad særlig Forholdet til den 
angaar, kan det nævnes, at den paa sit sidste Aarsmøde den 1. Avgust 
i Aar, der blev afholdt i Odense, efter Forhandlingernes Slutning ved 
en Sammenkomst paa Hesbjerg som en anerkjendende Tak til sin 
hidtil eneste Formand og som en første Lykønskning til Aarets Jubi
læum overrakte ham et stort, kunstnerisk udstyret Album. I fire 
Afdelinger for Jylland, Fyen, Sjælland og Lolland-Falster, hver ind
ledet med en stemningsfuld Akvarel af henholdsvis Gotfred Christen
sen, Milton Jensen, Albert Vang og Soya Jensen, samler det 146 
Provins-Boghandleres Fotografier, smukt ordnede paa 50 Kartoner, 
der hver for sig ere dekorerede med just den Plante, der særlig hører 
til paa det Sted, som Sidens Portræter ere fra og som yderligere 
er karakteriseret ved et eller to godt valgte fotografiske Billeder af 
den paagjældende By, Landsby eller Handelsplads. Dekorationen 
skyldes Milton Jensen, og det Hele er ikke alene en fin lille Flora 
danica, men et interessant Aktstykke i den danske Provinsboghandels 
Historie.

Idet vi endnu til Slutning skulle erindre, at Odense er den første 
danske By, i hvilken en Bog er bleven trykt, den første Provinsby i 
Danmark, som har etableret en egen Avis, og den eneste, der udenfor 
Kjøbenhavn har haft et Bogbinderlav, skal det siges, at i denne paa 
Bogomraadet altsaa ret enestaaende By har Bogbinderslægten Milo 
paa en virkningsfuld Maade vidst at bevare Traditionen. Den har
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faaet stigende Betydning for den boglige Udvikling ikke alene i 
denne By, men udover den, i hele Landet, saa vist som Provins- 
Boghandlerforeningen ikke kun er en lokal Forening. I halvandet 
Hundrede Aar har Navnet Milo faaet en stadig voxende Klang, og 
dermed vil det forhaabentlig vedblive.
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I.

1738, 23. Juni. Skrivelse fra to Bogbindersvende i Viborg til 
Bogbindersvende-Broderskabet i Kjobenhavn (se ovfr. S. 49).

Unsern freundlichen Grusz zuvor an die gantze Ehrbahre Kunst
liebende Gesellschafft.

Weil wir all hier in Wiiborg von die alhier wohnende Leute 
vernommen haben, das der Ampts Meister wohnende in Aalborg Hr. 
Hans Heinrich Schnell sich schändlich versehen und unsern Principal 
als nemlich der Ampts Meister Herrn Sylvester Stach auff Westerwig 
Marcken gedachten Ampts [meister] vor einen Fuscher und Schelme 
gescholten und ein Broch[manns] Postill schändlich gedadelt und 
gesagt, ein schelm hat [das] Buch gemachet, welches als nemlich ich 
Johann Zander mit meinen eigen Händen gemacht habe, so wie es 
mein Hr. verlanget hat, und wird das Buch, wen es von das hoch
löbliche Ampt wird verlanget, zu Copenhagen Kommen, weil es von 
die Leute, die das Buch gekauffet haben, versiegelt ist, also sind wir 
gezwungen nach handwercks gebrauch und gewohnheit die arbeit 
Liegen zu lassen und nach unsere Meinung auff das ungerechten 
Unkosten so lange zehren werden, bisz die sache ist ausgemacht, oder 
wir Briefe bekommen werden, die arbeit wieder anzugreiffen; wir 
haten in Sin alle Beyde diesen Sommer zu reisen und des wegen ich 
Johann Zander zu ihm, gedachten Ampts Meister H. H. Schnell 
schreiben thät, weil dar besser gelegenheit von Alburg als von Wij- 
borg ist weg zu kommen, darauf hat er einen jeden 4 rd. geschicket, 
welches hier noch liegen thut, und haben wir zwar das Geldt so weit 
angenommen und dar auff dachten zu Reisen, aber weil wir diesen 
oben gedachten Händel zu hören kriegten, war es uns unmöglich zu
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reissen, und haben wir Hr. Sylvester gelobet zu bleiben. Also ist 
unser begehren an die kunstliebende Gesellschafft nach dem Alter- 
man oder das hochlöbliche Ampt, weil der Hr. Sylvester sie doch zu 
sahmen fohdern lasset, hin zu gehen und zu erkündigen, wie wir 
uns in diesen Sachen verhalten sollen, den es [ist] unser Gelegen 
nicht so lange zu gehen, erwarten also mit die allerersten Post eine 
Antwort, verbleiben also jeder zeits

Die gantze Ehrbahrende und 
kunstliebende Gesellschafft 

Getreue Brüder und Mittgenossen 
Wiiborg d. 23. Juny Anno 1738.

Johann Zander, Balthasar Danc-.-Krasemann,
Buchbinder Gesell Gebürtig v. Buchbinder Gesell gebürtig

Lübeck. v. Schwerin.

2.
1783, 15. Avgust. Kongelig Bevilling for Fr. Vilh. Milo og 

Niels Nielsen som Bogbindere i Odense (se ovfr. S. 43).
C. 7 timus p. p. Vor synderlig Gunst tilforn! Vi give Dig hermed 

tilkiende, at vi effter Friderich Milo og Niels Nielsen af vor Kiøbstad 
Odense i vort Land Fyen deres herom allerunderdanigst giorde An
søgning og Begiering samt Din derover meddeelte Erklæring aller- 
naadigst have bevilget, at de, som have lært Bogbinder Professionen, 
maae uden at forfærdige Mester-Stykke indtages udi Bogbinder-Lauget 
sammestæds for saaledes i fællig at fortsætte Bogbinder Professionen 
efter afdøde Bogbinder Johan Friderich Milo og derved opdrage hans 
5 uforsørgede Fader- og Moderløse Børn; Derefter Du Dig aller
underdanigst haver at rette og vedkommende sligt til Efterretning at 
Bekiendtgiøre; Befalende Dig Gud! Skrevet paa vort Slot Christians
borg udj vores Kongelig Residentz Stad Kiøbenhavn den 15de 
Augustij 1783.

Efter Hans Kongl. Mayt's allernaadigste Befaling.
Luxdorph. Aagaard.

Til
Geheime Conferentz Raad og Stiftsbefalingsmand Bille, anl. at 

Friderich Milo og Niels Nielsen maa uden at forfærdige Mesterstycke 
indtages i Bogbinder Lauget i Odense.

* **
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Forestaaende, som er ligelydende med Originalen, vilde Magi
straten i Odense lade bekiendtgiøre for Suppleanterne og øvrige 
vedkommende til allerunderdanigst Efterretning. Odense den 20de 
AuS- !783- H. Bille.

Foranførte, som er ligelydende med Originalen bliver Bogbinder 
Sr. Meyer som Oldermand for Bogbinder Lauget herved bekientgiort 
til fornøden Efterretning og til Forvaring i Laden. Odense den 21de 
August 1783. Bendz.

3-
1793, 30. September. Lærekontrakt mellem Bogbinder Fr. Milo 

og hans Halvbroder Carl Leopold Milo (se ovfr. S. 40).
(Stempel) 

V« Rigsdaler.

I den hellige Trefoldigheds Navn have vi underskrevne indgaaet 
og sluttet følgende Contract.

1. At ieg Onderskrevne Friderich Milo, Borger og Bogbinder 
her udi Odense, haver Antaget Min Broder Carel Milo, Barnefødt her 
udi Odense, Udi Lære ved det Lovlige Bogbinder Håndværk udig 
5 Aar, Som tager sien Begyndelse Nu Ste Mikelsdag 1788 og ender 
Ste Mekilsdag — vel Gud, Man Skrivendes Vorder 1793, Saaledes 
som ieg Bekiendt og Ansvarligen vil være, Naar som helst han Flittig 
og Strøvsom vil være, Imidlertid Skal han udi Denne hans Lære intet 
enten af Mig eller Andre Med Mien Willie og Vidende Usømmeligt 
Begegnes, Mens Nyde sien Forsvarlige Forpflegning, saae og holdes 
Flittig til Professionen at Lære, saae han Med Guds Jelp og sien Ægen 
Strøvsomhed efter Bemelte sine Lære Aar Kan Passere for Svend.

[2]. Der i Mod Lover ieg hans Broder Friederich Milo at holde 
Benevnte Mien Broder Carel Milo udig siene Lære Aar Med Aldt, 
hvad som han Behøver, som vel saa og at Betale for ham Alle Skatter, 
Til Lige at Betale hans ud og Endskrivning.

Til Bekræftelse haver ieg Underskreven Same.
Odense d. 30de Septemb. 1793. F*. Milo.

*3
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4-
1823, i. Januar. Kontrakt mellem Brødrene Jakob Frederik 

Milo og Johan Milo om fælles Forlagsvirksomhed (se ovfr. S. 67).
(Stempel)-

54 Sk.

I den hellige Trefoldigheds Navn!
Have Vi Undertegnede 2 Brødre, jeg Boghandler Jakob Frederik 

Milo, boende i Kiøbenhavn, og jeg Boghandler Johan Milo, boende 
i Odense, oprettet følgende Contrakt imellem os angaaende Inter
essentskab ved Bøgers Forlag, saaledes:

1. Jeg J. F. Milo tilstaaer herved, at jeg efter at havde modtaget 
min sal. Svigerfaders1 Boghandling, har indgaaet denne Contrakt med 
min Broder Johan Milo boende i Odense: At alle Bøger, som ere 
eller herefter bliver trykte under Firmaet

»Den Wahlske Boghandling« 
skal han stedse være Interessent og Med Eyer af, baade i Givinst og 
Tab, og som en Følge deraf betale det halve af alle Udgifter, der ere 
forbondne med Bøgernes Forlæggelse.

2. Hvad Bøger, som bliver kjøbte enten af den ene eller den 
anden med Forlagsret eller Manuskripter overgaae strax til Interessent
skabet og hvad Udgifter, som dermed ere forbondne saavelsom med 
Bøgernes Trykning, bliver strax den anden tilmældt for at føye An
stalt til Betalingen der fore.

3. En Gang hvær Aar skal alle Forlagsbøgerne optælles paa 
begge Sider, eftersees hvor mange Ex. der ere Solgte eller bortsendte 
til Uden- og Indenbyes i Commission og opgiøres, hvad Tab eller 
Givinst har været.

4. Da intet Interessentskab kan bestaae uden Orden, Redelighed 
og Akkuratesse, saa vil det være nødvendigt, at der, hvor Oplaget af 
Bøgerne ere, anskaffes en Protokol, der folieres og med begges 
Signeter forsynes, hvorudi alt Interessentskabets vedkommende Regn
skabsvæsenet skal indføres, og haves den Tillid til hinanden paa begge 
Sider, som det sig anstaaer Brødre og gode Venner, at alt stedse 
holdes i den strengeste Orden.

Foruden dette Interessentskab om Forlagshandlingen er tillige 
oprettet et Interessentskab imellem os om et Leie-Bibliothek i Odense 
under Firma
______________  »Det Miloske Leie-Bibliothek«.

1 Boghandler Niels Auen Wahl døde den 21. Februar 1822.
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Der skal bestyres af Johan Milo i Odense, og som efter den 

trykte Fortegnelse bestaaer af 942 No.
Anskaffelsen af denne Bogsamling er efter opgjort Mellemreg

ning paa begge Sider hinanden godtgjort og som en Følge deraf ere 
Vi Begge Eyere deraf.

En Gang hvær Aar til samme Tid, naar Regning opgjøres om 
Forlagshandlingen, skal tillige opgjøres hvad Fordeelen heraf har 
været, i hvilken Henseende der er anskaffet en Bog med Begges 
Signetter forsynet, hvor ved hvær Uges Udgang indføres, hvad Ind
tægten har været.

Da Bogsamlingen stedse skal forøges, saa bliver paa Bægge 
Stæder, naar Bøger kan faaes, kjøbt og anskaffet de Bøger, som ikke 
alt haves, hvilken Udgift liqvideres paa begge Sider ved den Tid, 
naar Regning opgjøres.

For at disse Interessentskabs Contrakter ikke skal være hin
andens Familie ubekjendt, har Vi formaaet vores kjære Fader Hr. F. 
Milo i Odense og Hr. N. Svendsen 1 i Kjøbenhavn til at underskrive 
som Vitterlighed.

Kjøbenhavn og Odense den iste Januar 1823.
J. F. Milo. Johan Milo.

(L. S.) (L. S.)

Til Vitterlighed
F. Milo. N. Svendsen.

(L. S.) (L. S.)

5-
1826, 9. Marts. Forlagskontrakt mellem Boghandler Jakob 

Frederik Milo og Pastor Jørgen Thisted angaaende Luthers Postil 
(se ovfr. S. 68).

(Stempel)
1 Rd. 12 Sk.

Mellem os Undertegnede er idag oprettet følgende Overenskomst:
a. Jeg, Thisted, forpligter mig til at levere Herr Milo Manuskript 

til den af mig begyndte Lutherske Postille 6 Ark maanedligen eller
1 Jakob Frederik Milo var gift med Sofie Wahl (f. 20. Juli 1797), hvis Søster Marie 

Cathrine Wahl var gift med Slagtermester Hans Svendsen; dissses Søn Pastor Hans 

Svendsen (f. 22. Marts 1816) blev senere Johan Milo’s Svigersøn.
• ?*
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Mere, dersom Herr Milo skulde finde for Godt at forstørre Hefterne, 
prompte og portofrit, indtil hele Værket er tilendebragt.

b. Derfor betaler jeg Milo til Thisted den Summa 1000 rbd. 
Sedler saaledes: 300 rbd. strax; 550 rbd. til næste 11 te December; 
100 rbd. til 11 te Juni 1827 og Resten 50 rbd. med Bøger, som Thi
sted strax kan udsøge sig i min Boglade. Correcturerne besørger jeg 
læste ligesom jeg ogsaa

c. Lover at lade Værket trykke hos Herr J. C. Elmquist, saa- 
fremt han besørger Trykningen til min Tilfredshed, upaaklageligt i 
alle Maader1. For de Exemplarer af de tre udkomne Hefter, som 
han er i Besiddelse af, betaler jeg ham desuden strax den Summa 
100 rbd. Sedler.

d. Jeg, Elmquist, overdrager paa disse Vilkaar Herr Milo For
laget af benævnte Værk ganske og aldeles og leverer ham Listen paa 
alle de hidtilværende Subskribenter med fuldkommen Afstaaelse fra 
min Side. Endvidere forpligter jeg mig til ugentligen at levere i det 
Mindste to Ark fuldfærdige af Postillen, ordentligt og vel trykt i alle 
Maader for den Pris 9 rbd. Sedler Arket. Dersom jeg nogen Løver
dag ikke har fuldendt Trykningen af de to Ark og ikke i den paa
følgende Uge indhenter det Forsømte, da forbeholder Forlæggeren 
sig at lade Trykningen af Værket besørge hos en anden Bogtrykker. 
Omslagene til alle Hefter af Postillen leverer jeg trykte uden videre 
Betaling. Oplaget af Postillen er 1000 Exemplarer.

Kiøbenhavn d. 9. Marts 1826.
Thisted. J. F. Milo.

Elmquist.
De under b anførte 300 rbd. Sedler har jeg idag modtaget, 

hvorfor herved qvitteres.
d. u. s. Thisted.

Den bestemte Summa 100 rbd. for Resten af Oplaget, som vare 
i Behold, er mig betalt.

Kjøbenhavn den 9. Martz 1826. Elmquist.
Modtaget 200 rbd. Sed.

Khavn 25. Oct. 1826. 
Thisted.

1 Denne Forudsætning synes ikke at have slaaet til. Paa den færdige Bog »En 

christelig Postille, sammendragen af Dr. Martin Luthers Kirke- og Huuspostiller. 
Efter Benjamin Lindners tydske Samling udgiven i ny dansk Oversættelse al 
Jørgen Thisted< (I—II, 1828) læses »Trykt hos Christopher Græbec.
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6.

1850, 1. Maj. Brev fra Pastor Mads Melbye angaaende Luthers 
Postil (s. ovfr. S. 68—69, 70).

S. T.
Hr. Boghandler Milo!

Jeg har siden vi sidst saaes, tænkt en Deel over Sagen angaaende 
Luthers Postil og er kommen til den sikkre Overbevisning, at Thi
steds Oversættelse er i alle Maader ligesaa god som den norske Ud
gaves og vil ogsaa blive ligesaa godt modtaget af Lægfolk; men at 
man i Thisteds Oversættelse kun hidtil har savnet 1. »Passions
prædikenerne«, 2. Prædikener paa Mariæ Renselsesdag, Mariæ Bebu
delsesdag, Mariæ Besøgelsesdag, St. Hansdag og Mikkelsdag (disse 4 
sidste see Lægfolk meget paa), 3. Luthers Levnetsløb. — Hvorledes 
Afsætningen vilde blive, er ei godt at forudsee; en 25 Stykker vilde 
jeg foreløbig nok modtage og afsætte her paa Egnen, naar de kunde 
erholdes i et (?) Partie til circa 21 Mk. Meget vil jo beroe selv paa 
saadanne Forhold, som hvor længe f. Ex. Krigsskatten skal tære paa 
Landets Velstand. — Hvad Besørgelsen angaaer af Passionsprædike
nernes Oversættelse og hvad der iøvrigt skal tilføies Thisteds Udgave, 
da var det nødvendigt at have Benjamin Lindners tydske Udgave; thi 
vel eier jeg baade Luthers Kirkepostil og hans Huspostil i Originalen, 
men den ovennævnte Udgave af Benj. Lindner [erj et Uddrag af 
begge og maatte nødvendigviis følges ogsaa i Oversættelsen af de 
Prædikener, der skulde tilføies, da der ellers slet ikke blev een Gang 
gjennem heele Værket. Jeg er ikke uvillig til at paatage mig Over
sættelsen, ihvorvel jeg hellere saae en Anden gjøre det, og skulde 
De ligeledes fremdeles ønske, at jeg skulde optegne Luthers Levnets
løb, da vilde jeg vælge blot at benytte deels Mathesius deels den bag 
i den norske Udgave staaende Skildring deraf og sammendrage det til 
omtrent Halvparten eller to Tredjedele1. Men jeg kunde ikke blive 
færdig med denne Gjerning før henimod Efteraaret.

Her har De nu min Mening, og hvis De faaer en Anden til at 
besørge Oversættelsen og Levnetsløbet, da vil det glæde mig; jeg skal

1 I den færdige Bog »Dr. Morten Luthers Kirke- og Huus-Postille« (I—II, 1854) 

ere Fasteprædikenerne oversatte af Pastor H. Svendsen, medens Pastor Melbye 

leverer Luthers Levnet især efter »Moritz Meurers udmærkede nye Værk om 

Luthers Liv og Magister Matthesius’ Prædikener om Luther« (jfr. Ludvig Schrøder: 

Mads Melbye, 1879, S. 321—22).



102 BILAG

gjøre mig ligesaa fuldkommen Umage for dens Udbredelse i saa 
Fald, som hvis jeg selv faaer mindste Deel deri. Men skulde De frem
deles ønske min Medhjælp i denne Sag, da bedes De forskaffe mig 
snarest muligt den omtalte tydske Udgave af Benjamin Lindner og 
tillige underrette mig om, hvilke Stykker De helst vilde have oversat 
først. — At der udstedtes Subscriptionspljaner] og at der bestemtes 
Prisen baade for et enkelt Exemplar og for det Tilfælde, at man tog 
en Slump, er vist ganske i sin Orden. — Da jeg var sidst i Odense, 
afleverede jeg første Deel af Folkethingsforhandlingerne og ligeledes 
af Landsthingsforhandlingerne til at indbindes; naar de ere færdige, 
ønsker jeg dem nok tilsendte; jeg ønskede dem blot i stivt Bind med 
Lærreds Ryg.

Med venligst Hilsen forbindligst

Asperup d. i. Mai 1850. M. Melbye.

7-
1854, 8. September. Brev fra Pastor, Dr. theol. H. C. Rørdam 

angaaende hans Udvikling af Luthers Katekismus (s. ovfr. S. 69).

Med megen Fornøielse har jeg modtaget Deres ærede Skrivelse, 
hvorved De behageligen meddeler mig, at De vil overtage Forlaget 
af min Udvikling af Luthers Catechismus. Jeg aflægger min forbindt
ligste Tak og jeg beklager kun, at min Langsomhed muligen kan 
have nogen mindre heldig Indflydelse med Hensyn til den bekvemme
ste Tid for Afsætning. Det skal være mig en Fornøielse i Fremtiden 
at søge at vedligeholde og bevare Forbindelsen med Deres meget 
agtede Forlag.

Med Høiagtelse og venskabeligst Hilsen 
ærbødigst og forbindtligst

Hammer pr. Nestved Rørdam.
8. Septbr. 1854.

S. T.
Hr. Boghandler Milo.
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8.
1854, 31. October. Brev fra Biskop J. B. Daugaard angaaende 

hans Lærebog (se ovfr. S. 69).

Deres Svigersøn, Catechet Svendsen, har tilskrevet mig, at han 
paa min Anmodning har henvendt sig til Dem om at overtage Tryk
ningen af en Omarbejdelse af Balles Lærebog, med hvilken han har 
ydet mig betydelig Bistand, og at De findes villig til at paatage Dem 
dette Arbejde. Derover er jeg meget glad og Dem saavelsom ham 
meget taknemmelig. Mit Manuscript har jeg i Dag lagt den sidste 
Haand paa; det ligger færdigt til Trykningen, saa snart De kan tage 
imod det, hvorom jeg beder mig behageligen underrettet. Det er lige
frem, at jeg ikke kan vente noget Honorar for et Skrift, der udgives 
som Manuscript1 og blot som en Prøve til Offentlighedens Bedøm
melse. Jeg vilde kun udbede mig, at De vil besørge de 2 første 
Correcturer; den tredie vil jeg helst selv udføre. Hr. Svendsen har 
rigtignok tilbudet mig, at han vil læse 2den Correctur, men jeg vilde 
nødig lægge ham den Ulejlighed paa foruden den, han har havt 
og med saa megen Beredvillighed paataget sig. Dernæst vilde jeg 
bede Dem give mig saa mange Friexemplarer, som De maatte see 
Dem i Stand til at afsee uden at volde Dem Tab. Jeg vil kun sige, 
at jeg vil behøve et Exemplar til Kultusministeren, et til hver Biskop 
i Landet, et til hver Provst i mit Stift og desuden nogle til gode 
Venner; men iøvrigt vil jeg ganske overlade Antallet til Dem selv. 
Bogen skulde vel trykkes omtrent som gamle Balles Lærebog, hvor
ved er at bemærke, at der er saa godt som ingen Anmærkninger 
(hvilke pleje at trykkes med Smaastiil ligesom Bibelsprogene) men 
180 §§, der jo skulde trykkes med saa store Typer som Hovedstyk
kerne hos Balle og enkelte Ord med udmærket eller presset Stiil. En 
liden Fortale skal jeg have færdig, til jeg faaer Deres Svar, at det 
Hele kan komme paa een Gang. Dette Deres Svar tillader jeg mig 
at imødesee med det Første og tegner mig foreløbig

Deres ærbødige og meget forbundne
Ribe 31. Oktober 1854. Daugaard.

1 Paa Bogens første Udgave staar: »Lærebog i den evangelisk-christelige Religion. 
Et Omarbejdelsesforsøg. Udgivet som Manuscript« (1855)- Denne sidste Be
mærkning bortfaldt paa de senere Oplag. 1874 udkom det sidste >8de ufor
andrede Oplag«. Alle Oplagene kom paa det Miloske Forlag. Se forøvrigt 
Christine Daugaard: Biskop Daugaard, II, 1896, S. 251 52 og Emil Smith:

Skolens Aarbog for 1890, S. 28.
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NB. Uagtet det store § Antal bliver Bogen dog vi[sse]lig meget 
mindre end Balles; thi ingen § har Underafdelinger a, b o. s. v., og 
Anmærkningerne ere, som sagt, for Intet at regne. Der er kun 3 
eller 4. Derimod bliver hele Luthers Catechismus at medoptage med 
noget mindre Tryk.

S. T.
Hr. Boghandler Milo.

9-
1857, 6. Oktober. Brev fra Seminarieforstander Jeppe Tang an- 

gaaende hans »Danmarks Midaldershistorie med Sange og Rim« 
1858—64 (se ovfr. S. 69).

Grundtvigs Højskole den 6te October 1857.

Hr. Boghandler Milo!
Da jeg i Sommer var i Deres Boglade, talte De om, at hvis jeg 

havde en eller anden Bog at ville have udgivet, om jeg saa ikke vilde 
lade Dem forlægge den, og mente, at det i flere Henseender vilde 
være fordelagtig; jeg lovede at tænke over det. Ihenhold til denne 
Samtale vil jeg nu spørge Dem, om De nu har Lyst til at forlægge 
en Bog for mig, som skal være baade folkelig og morsom, og som 
skal trykkes i Løbet af Vinteren, saa den kan udkomme hel og holden 
til Foraarjet]. Dens Navn skal være: »Danmarks Riges Midalders
historie« især efter L. Chr. Mullers Danmarks Historie og Saxe Rune
mesters Danmarks Krønike ved Grundtvig. Bogen skal nærmest 
slutte sig til eller rettere være en Fortsættelse af L. Chr. Mullers 
Danmarks Sagnhistorie. Iversen1 havde ønsket at forlægge den, men 
som De vel ved, er han gaaet Falit og kan ikke nu paatage sig det; 
han har min »Den Ny Pagts Krønike« og med den er der Vanske
ligheder, hvorfor den heller ikke er udkommet efter sin Bestemmelse 
fra først af, dog tænker jeg snart at faa det bragt i Orden.

Midalderenshistorie skal gaa fra Ansgar (800) og til Kristian den 
andens Fordrivelse (1523) og udgjøre 30 ad 35 Ark; Papir og Format 
som Melbyes »Fortællinger« og Tryk som min »Børnelærdom af 
Danmarks Historie«. Oplaget kan passende gjøres paa 1500 Exempl.;

1 D. e. den kjøbenhavnske Boghandler C. G. Iversen (etabi. fra 1846); 1857 flyttede 

han til Kolding.
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og Bogen maa sælges saa billig som mulig, jeg har tænkt mig 4 a 5 
Sk. for Arket; men jeg maa have en god Forfatterløn — dog med 
15 Rgdl. for Arket vil jeg være veltilfreds for første Oplag. Nu er De 
nok saa god at svare mig herpaa med det Allerførste; og skulde De 
ønske at blive Bogens Forlægger paa de her opstillede Betingelser, 
ønsker jeg Trykningen begyndt saasnart ske kan og saaledes, at der 
kunde blive et Ark færdig om Ugen.

Venligst 
J. T. A. Tang.

E. S. Min Adresse: Grundtvigs Højskole paa Marielyst, Kjøben- 
havn. — De har vel sendt 2det Hefte af »Den Ny Pagts Krønike« til 
Birkedal? Tang.

10.

1863, 16de April. Brev fra PastorV. Birkedal angaaende hans 
»En Livs-Førelse« (se ovfr. S. 70).

Ryslinge 16. April 1863.
Jeg har et Værk af poetisk Art: mit Levnetsløb i fortløbende 

Digte, som jeg maaske agter at udgive med det Første, og henvender 
mig da til Dem med Spørgsmaal, om De ønsker at forlægge det.

Som poetisk Værk bør det udstyres smukt som Hauchs sidste 
Digt: »Valdemar Sejer«, som De vel har i Deres Boglade, af den 
Slags hvide Papir og Format; helst ønskede jeg de saa kaldte latinske 
Typer brugt, for at Bogen ogsaa lettere kunde læses i Sverige, hvor 
man har ondt ved at finde sig i vort sædvanlige Tryk.

Værket vil blive to temmelig store Dele. Den første Del vil ud- 
gjøre omtrent hen ved 30 Ark, og Honoraret for den til mig vil blive 
1500 rd. Den anden Del vil blive større og udgjøre vel 40 Ark1, 
Honoraret 1800 rd.; 2000 Exemplarer trykkes og iste Del sælges for 
15 Mk., anden Del for 3 rd. Jeg maa selv forbeholde mig 30 Fri- 
exemplarer, af hvilke de 10 smukt indbundne. Heftningen af Bogen 
maa være elegant omtrent som Hauchs nævnte Værk eller Plougs Digte.

Gaar De ind paa disse Betingelser, kan vi altid blive enige om 
Betalings-Terminerne. Men jeg ønsker, at Digtet kommer ud i Løbet

1 Af Birkedals »En Livs-Førelse« udkom første Del (30 Ark) 1863 og anden Del 

(37 Ark) 1864.

14
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af Sommeren enten det hele eller dog første Del, og jeg spørger: 
Naar kan Trykningen begynde, hvis De paatager Dem Foretagendet?

Jeg ønsker ikke, at De omtaler dette mit Arbejde for Nogensom
helst, da jeg helst vil, at Publikum skal modtage det som en Over
raskelse.

Ærbødigst
Vilhelm Birkedal.

i i.

1864, 26. Novbr. Brev fra Pastor H. Agerbek angaaende »Et 
kortfattet Bidrag til Oplysn. for Lægfolk om det Troens Ord, som 
Herren selv har talt til os ved vor Daab, og som Biskop Grundtvig 
har gjort os opmærksomme paa« (1864, 48 S.) (se ovfr. S. 69).

S. T.
Hr. Boghandler Milo!

Torde jeg ikke udbede [mig] den Godhed, at De vilde forlægge 
et lille Skrift, som jeg vil udgive om det Troes Ord, som Biskop 
Grundtvig har gjort os opmærksomme paa, ligesom De forhen har 
forlagt de Ubetydeligheder, jeg har udgivetx, saaledes at jeg aldeles 
ingen Udgift har derved, og saa forlanger jeg heller ingen Indtægt, 
kun beder jeg, at De vilde overlade mig nogle Exemplarer f. Ex. 20. 
— Dersom De er villig dertil, skal jeg strax sende Dem mit Manu- 
script. Jeg ønsker gjerne dette lille Skrift udgivet snarest muligt.

Venskabeligst Hilsen fra Deres
ærbødigst forbundne

Østerhæsinge Præstegaard H. Agerbek.
den 26de Marts 1864.

1 Det var: Sex Prædikener (110 S., 1844); Prædiken, holdt ved Missionsmødet i 

Faaborg den 26. Sept. 1849 (16 S.); Prædiken, holdt i Østerhæsinge Kirke den 

27. Febr. 1851 i Anledning af vore Krigeres Hjemkomst <14 S.); Syv Faste
prædikener (80 S., 1855); Ti Prædikener om det gamle og det nye Menneske 

(144 S., 1861).
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12.

Miloske Boghandels Personale (September 1898):

Bogholder: Julius Milo, indtraadt 1. April 1857. 
Medhjælper: Andr. Hansen, i. April 1894.

— : Andr. Bertelsen, 23. Oktober 1896.
Lærling: Seneca Andersen, i. Januar 1897. 
Kassererske: Kirstine Hansen, i. Januar 1897.

Miloske Bogtrykkeris Personale (September 1898). 

Kontoret.
Faktor: Anth. Petersen, indtraadt 23. Juli 1876.
Expeditrice: Christine Nielsen, i. Oktober 1896.

Sætteriet.
Trykker og Sætter: Jacob Prøvensen, 1854.
Sætter: Gustav Nielsen, i. Februar 1883.

— : Chr. Petersen, i. September 1884 (lært her 1875—80).
— : Vilhelm Petersen, 31. Marts 1887.
— : Marinus Olsen, 26. April 1891.
— : P. Hansen, 9. Oktober 1891.
— : Niels Hansen-Nimb, 2. Maj 1893 (lært her 1893—98).
— : Hans Nielsen, 2. Avgust 1894.
— : J. P. Olsen, 5. November 1896.
— : P. C. Christensen, 24. Juni 1898.
— : Alfr. Bredahl, 25. Juni 1898.
— : Georg H. Nendel, i. Juli 1898.
— : Chr. Ryberg, 13. Avgust 1898 (lært her 1888—93). 

Lærling: Søren Hansen, i. April 1898.

Trykkeriet.
Trykker: C. J. C. Christensen, 28. Januar 1883.

— : Jens Petersen, 28. September 1890.
— : Alfred Hansen, 19. Marts 1898.

Lærling: Ejnar Schmalfeldt, i. Maj 1896.
— : Rasmus Rasmussen, i. Juni 1897.

Paalæggerske: Marie Sørensen, 26. Juli 1895.
— : ViLHELMiNE Sørensen, 16. September 1895.
— : Anna Hansen, 19. Marts 1898.

Bud: Lars Prinsholm, 14. April 1882.



Miloske Etablissements Personale (September 1898).
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Som det af ovenstaaende Liste vil ses, blive ikke faa af Perso
nalet i det Miloske Etablissement gamle i Gaarde. Trykkeren og 
Sætteren Jacob Prøvensen, der har været i dets Tjeneste i 44 Aar, 
var allerede i 1887 ved Haandværkerfesten i Odense Byens ældste 
Svend. Hvad Bogholderen Julius Milo angaar, da er han en Søn af 
den oftere ovfr. nævnte Bogbinder og Boghandler Jacob Frederik 
Milo. Han er født 3. Marts 1831, var først Kommis hos H. J. Bing 
& Søn i Kjøbenhavn, kom den 1. April 1857 til sin Onkel Johan 
Milo i Odense og har stadig senere været det Miloske Etablissements 
betroede Bogholder, ligesom i 35 Aar Fuldmægtig ved dets Stempel
papirsforhandling. Faktoren Anth. Petersen og Sætteren Chr. 
Petersen ere Sønner af N. Chr. Petersen, der ved Lærekontrakt af 
1. Juni 1848 knyttedes til Bogtrykkeriet, hvor han forblev til sin Død 
i 1876. Da Anth. Petersen, der har lært hos Krigsassesor L. B. Deich- 
mann i Faaborg, kort før Faderens Død havde faaet Plads i Miloske 
Bogtrykkeri som Sætter og uafbrudt senere, fra 1881 som Faktor, 
har været knyttet til samme, har Fader og Søn altsaa tilsammen 
arbejdet i Bogtrykkeriet i 50 Aar.

Etablissementets Bogbinderarbejder udføres nu ikke mere inden
for dets egne Enemærker, men hos de to Odense-Mestere H. Baltzer 
og Carl Nielsen. Samarbejdet med den Første begyndte alt i Halv- 
fjerserne; i Begyndelsen af Firserne traadte den Sidste til.

Fra 1854—76 var P. F. Høgh, der nu er Boghandler i Assens, 
Medhjælper i den Miloske Boghandel; en anden Medhjælper var den 
nuværende Boghandler Edv. G. Hansen i Odense.
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SLÆGTEN MILO.
VÆSENTLIG EFTER OPLYSNINGERNE 1

»MINDEBLAD OM DEN MILOSKE BOGLADES
125-AARs jubilæum« (odense 1873). Johan Friderich Milo,

Bogbinder, 

f. 1722, begr. “/< 1783.
<s* 1. ,8/i 1749 Ane Marie Hansdatter Torp, E. e. Bogbinder P. F. Junge, begr. >7« 1762.

2. (Navn ubekjendt), begr. 7/o 1783, 43 Aar gi.

1 Friderich Wilhelm ’Povel Friderich Milo,'‘Johan Henrich Milo, ’ Christian Gottlieb 1 Friderich Wilhelm 1 Anna Marie Milo, s Catharina Marie 2 Christian Ludvig ’Anna Marie Milo, ’Jacob Milo, ’Carl Leopold Milo, ’Enevold Simon Milo, ’Peter Nicolai Milo,

Milo, døbt ’/< 1752, døbt ,8/s 1754, Milo, Milo, døbt ”/i 1762, .Milo, 

døbt ’% 1764,
Milo, døbt 8/io 1768, døbt 5/a 1771, dobl’°/u 1773, døbt s/i 1776

Bogbi nder,T old betj ent
døbt ”/u 1777,

døbt ”/io 1749, Bogbinder i Nakskov. Bogbinder. døbt h/h 1756, f. n/n 1759, begr. ’7» 1765. døbt r,A 1766, begr. so/i 1770. begr.‘7n 1792, t *7» 1790-
begr. 1757. un »7» 1774 (Navn Bogbinder. fw/i 1844, begr. 7o 1765. begr. “/o 1799, Guldsmed. (en ugift Datter

ubekjendt), f *7< >795 Bogbinder. Bogbinder. Christiane, f Jan. 1871)

(ingen Børn). un 7, 1787 

Anna Marie Schmidt, 
f. 1765, f*7i 1845.

*

Johan Milo, Martinus Milo, Elisabeth Milo, Jacob Frederik Milo, Hans Peter Milo, Søren Milo,
f. ’'/0 1788, t M/o 1861, døbt ,0/i 1791, t............. , døbt *7b 1793, f ’/4 <858. døbt ”/10 1795, f 7* >865, f. «/.i 1797, f sVs 1865, døbt 4/io 1800, f / 1853,
Bogb., Bog- og Papirh., Snedkermester i Odense. un /10 1821 Guldsmed Bogb. og Boghandler. Malermester, Hofbedemand, Snedkermester i Kbhvn.

Kancelliraad. un ««/„ 1815 Karen Andersen, Daugstrup i Odense un “/o 1819 Regise Sophie Graver ved Helligaandskirken (ugift).
un 1.4/B1814 Dorotheå Larsen, f- >79«, t............. (ingen Børn). Julie Wahl, i Kjøbenhavn.

f. «/10 1789, fM/i 1831, f. '797. t M/< '869 un ’■*/& 1826 Louise Pouline

2. ,a7io 1831 Maren Bøhrsen,

Catharina Bolvig, f. 24/& 1799, f 27«o 1861.

f. «/» 1794, t *7n 1861.

Frederik Vil Regise Sophie Hans Christian Maria Petrine Carl August Marie Frede Pouline Milo, Johanne Mathie Jacobine Frederik Julie Andrine Ane Cathrine Frederik Anna Milo, Niels Carl Johan Peter Vilhelm Emma Nanna Dorothea
helm Milo, Christine Milo, Andreas Milo, Vilhelmine Theodor Milo, rikke Milo, f. ”/. 1818 Elisabeth Milo, Severine Milo, Vilhelm Milo, Milo, Louise Milo, Anton Milo, f. ’>/« '825, Vilhelm Milo, Julius Milo, Louis Milo, Nathalie Milo, Cathinka Marie Christine

f. *«/. 1815, f. 87i 1817, f. >7. 1819, Milo, f. 7o 1826, f. «/1 1816, t 7« 1885 f. 711 1822. f. ’/« 1825. f. >7« 1828, f. ’Vi 1829, f. 2l/io 1832, f. 7/t> 1820, t *74 '847- f. 7i '827, f. ’/» 1831, f. >7» 1827, f. >7is 1831. Milo, Sophie Elise
t”/i« 1881, f "A 1861,

00 2‘/t *1848
t "/n 1881, f. 87i 1822, f “/is 1827. 127u 1853. un 1. (1845) un 27/4 1 847 “/1. 1858 f “/i 1885 s0/0 1853 un 7« 1875 f 7o 1884, Bogbinder, Fuldmægtig. Student, f. ‘7® 1835, Milo,

Præst i Bogb., Bogh. t *7* 1869. un ’>/7 1840 Skræder Andr. Skomager Karetmager Skomager Skrædermester Rebslager Chr. Skolebestyrer, Overbud ved un 7® 1869 Expedient t 7« 1890. f. */i 1837,
Kornerup og Pastor Hans Bogtrykker. un ’>/7 1863 Skomager Morten i Bal Graus Peter Ole Nielsen mester i JensHenrichsen Bendtsen Professor. Telegrafen. Sara Petersen, 

f. 7io 1825,

i Krigs t «/• 1864.
Haudrup. Svendsen 1860 Pastor Hans Thomsen i ling, 2. (1852) Grausen i i Kallundborg, Horsens. i Kallundborg, i Kallundborg un 7» 1856 un “/s 1856 ministeriet,

un M/o 1847 f. ”/» 1816, 
t24/» 1872.

Anna Edel Svendsen Odense. Skræder Hans Kallundborg f 1889 un 7» 1858 f 1890 (ingen Børn). Julie Dorthea Petrea Amalie f’7® 1876 f s7s 1880.
Emilie Char Olivia Fahnøe (ingen Børn). Tvermose (2 Born). (ingen Børn). Mette Cathrine (6 Børn). Hansen, Sparre, (ingen Børn).
lotte Bruun (Tvillinger, f.7o 1833 Mølgaard i Andersen f. 27n 1826, f. «7» 1816, 

t n/o '894(f. 27i 1812, 
t% 1882).

f.ogtMA (ingen Børn). Holstebro (en Datter,
'849)- (3 Born). t u8*ft)- (ingen Børn).

Petra Johanna Milo, Martha Dorothea Catharina Carl Christian Milo, Henrikke Sophie Milo, Hans Jacob Milo, Carl Frederik Milo,
f. «/7 1848, t “/i 1869. Milo, f. 8,/io 1851, f. ’/7 i860. f. 7« 1862, f. ’7« 1865, f 8/t 1872.

I. 715 1849. Forlagsboghandler. prakt. Læge i Sundbyerne
un «/0 1875 Murmester un 7,0 1882 Ida Vilhelmine (Amager).

Edvard Wienberg Petersen un 7« 1898 Anna Eleonora
f. *7» 1845, f “/0 1895. f. ”/. 1857. Jungersen,

1 f. 7o 1865.

Frederik Christian Milo, 

f. m/t 1883.
Erik Milo, 

f. ”/10 1887.








