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Russisk Handelskompagni
og dets erstatningskrav på Sovjet
- en analyse
AF PER BRO

I Erhvervshistorisk Årbog 1982 bragtes kandidatstipendiat, cand.phil. Per
Bros artikel om Harald Plum og Det Transatlantiske Kompagni. I fortsæt
telse heraf bringes denne artikel, der koncentrerer sig om en væsentlig del af
Plum-koncernen, Russisk Handelskompagnis problemer med dets russiske
værdier efter tilbagetrækningen 1918. Det påvises, at Russisk Handelskom
pagni i virkeligheden ikke havde noget nævneværdigt krav, man med rime
lighed kunne forvente at fa dækket fra sovjetisk hold, selv om »Krasinoverenskomsten« fra 1920 var blevet ført ud i livet.

Indledning
Russisk Handelskompagni (RHK) gruppen udgjorde en overordentlig væ
sentlig del af Transatlantisk Kompagni (DTK) koncernens virksomhed og
havde siden RHK’s start medio 1915 oparbejdet en ganske betydelig virk
somhed i Rusland. Af de udenlandske selskaber, som under krigen havde
fortsat virksomheden i Rusland (eller havde faet mulighed derfor), havde
de fleste trukket sig ud af landet efter begivenhederne i 1917, medens RHK
i stedet udvidede sin virksomhed overalt i området, uanset hvem der lokalt
havde magten.
Da man i december 1918 endeligt trak sig ud af sovjetområdet, efterlod
man sig store værdier i form af både fast ejendom og varelagre. De faste
ejendomme overtoges snart af myndighederne og ødelagdes hurtigt gen
nem manglende vedligeholdelse1; men lagrene efterlodes som »Danske
Statslagre« under konsular forsegling, hvilket angiveligt respekteredes af
Sovjet helt frem til andet halvår 1921, hvor varerne konfiskeredes2.
I april 1920 søgte direktør Harald Plum, DTK, at opnå en overenskomst
med sovjetstyret, hvorefter omverdenen via København skulle kunne gen
optage handelen på Rusland, der til gengæld skulle anerkende sin erstat-
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ningspligt for de udenlandsk privatejede, efterladte og eventuelt konfiske
rede værdier. Den overenskomst, man nåede frem til, gik dog ikke videre
end til, at den russiske forhandler lovede at gøre sit bedste for at fa Sovjet
til at indlede forhandlinger om erstatningsspørgsmålet. Overenskomsten
ratificeredes ikke fra dansk side, og selv om beviset på Sovjets forhand
lingsvilje i første omgang tillod RHK at optage sine i Rusland efterladte
værdier som et aktiv, måtte selskabet i 1924 træde i likvidation og blev i
1929 erklæret konkurs3.
Dette hændelsesforløb har været grundlag for adskillige teorier om, hvil
ke kræfter der hindrede ratifikationen og hvorfor, om de konfiskerede vær
diers betydning for RHK’s og dermed DTK’s og Landmandsbankens stil
ling i 1922, samt om hvad en ratifikation ville have betydet for dem, om
»krakket« i 1922 kunne have været undgået4.
Erik Plum, direktør for RHK og fætter til Harald Plum, udtrykker i
»Russisk Handelskompagni 1915-1922« sin beklagelse af overens
komstens skæbne, sin vrede mod dem, der hindrede ratifikationen, samt sit
syn på, hvad den ville have betydet for RHK’s fremtidige virke og for
DTK’s økonomiske muligheder både på kortere og længere sigt. Han udta
ler sig efter min mening mod bedre viden, og hans bog er et partsindlæg, et
forsvar for Kompagniet og dets dispositioner; men for det formål er han
ofte uforsigtig og ligefrem i sine afsløringer afhandlingsmønstre og kunde
kreds.
I »Bankkommissionens Beretning« er behandlingen af erstatningskra
vene meget afdæmpet i forhold til den bedømmelse, de fik af dens revisor i
DTK sammenhæng, statsautoriseret revisor Axel Andersen, hvis beretnin
ger efter endt brug lå utilgængelige i Rigsarkivet i 50 år. At kommissionen
behandlede emnet så skånsomt kan bero på, at der stadig i 1924 kunne
håbes på en forhandlingsmæssig løsning på spørgsmålet. Alligevel skal et
par af Beretningens synspunkter, fra Bilagets p. 160-161, senere inddrages
i argumentationen.
At der i samtiden kunne fremkomme så forskellige synspunkter er for
ståeligt, da man var parter i en verserende sag, og at de mere fantastiske
spekulationer i Erik Plum’s ånd - eller værre - har kunnet fortsættes, kan
til dels undskyldes med, at Bankkommissionens Arkiv var lukket; men efter
at det er blevet tilgængeligt, kan uvidenhed ikke længere forklare den
manglende realisme.
I »Harald Plum og Det Transatlantiske Kompagni« (Erhvervshistorisk
o
Arbog 1982) redegjorde jeg i afsnittet »Krasin-overenskomsten sat i relief
til 1919 regnskabet« for den opfattelse, at man fik nøjagtig den udgang på
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sagen, som man gerne ville have, da man ikke kunne bære, at erstatnings
kravene blev udsat for en nøjere undersøgelse. Jeg redegjorde ligeledes for
den udvej, man valgte for at »ikke-ratificere« overenskomsten. I note 67 til
artiklen bemærkede jeg, at der manglede en behandling af kravenes sub
stans og lovede senere at vende tilbage til emnet.
I denne artikel vil Axel Andersens første beretning om RHK (AARHK), der ligger i Bankkommissionens Arkiv pk. 24, blive anvendt i vid
udstrækning, da den indeholder en kritisk gennemgang af en stor del af
erstatningskravene med forklaring om, hvad der ligger bag tallene. Denne
beretnings talstørrelser vil blive sammenholdt med to opgørelser til hans
anden beretning om RHK: »Opgivelse om Kompagniets risico i Sovjet
rusland ultimo 1919« (bilag 280a) og »Opgivelse om Kompagniets risico
og udvidelse af Sovjets område. Hovedkontorets risico i de dele af Rusland,
Sibirien m.m., der efter 1. januar 1920 occuperes af Sovjet« (bilag 280b).
Disse bilag ligger sammen med beretningen i pk. 27. Erik Plum’s bog vil
blive anvendt for at vise, hvor meget man selv allerede i 1923 var parat til
at indrømme om det passerede. Dertil vil Harald Plum’s »Dagbogsbla
de«, hvis 4. bind ligger som ufuldstændigt manuskript på Det Kongelige
Bibliotek, blive citeret nogle gange.
Skønt denne artikel, hvor tænkt dens forhandlingssituation så end måtte
være, beskæftiger sig med spørgsmålene deri, som de antagelig i praksis
ville være blevet behandlet, kan man trods alt ikke ignorere de teoretiske,
juridiske standpunkter. Derfor inddrages også et værk fra tiden, Axel Møl
lers »Folkeretten i fredstid og krigstid« fra 1925, skønt det synes mig, at
forfatteren - slet dulgt - gør sig de ihærdigste anstrengelser for at vise, at i
ejendomsretsspørgsmål var Sovjet både i ind- og udland den fødte taber.
Det ligger i al fald til dels i, at folkeret ikke var et lovkompleks, men
sædvane-spilleregler (og det er den i praksis stadig). Den var dengang totalt
domineret af europæisk-nordamerikansk tankegang og af, at staterne i
denne region havde et overordnet interessefællesskab, trods periodiske,
indbyrdes krige, i fredelig konfliktløsning, samt at de udadtil kunne hånd
hæve egne og undersåtters interesser.

Krasin-overenskomstens erstatningsparagraffer
Krasin-overenskomsten falder i to dele5:
a. Clearing House delen, der omhandler forholdet mellem Sovjet og dan
skerne, indeholder dels en aftale om oprettelse af The International
Clearing House, dels en erstatningsforhandlingsparagraf.
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Den svundne tids værdimålere
På mange måder (stabilitet, paritet, guldindløselighed) repræsenterer czarrigets pengesedler uden tvivl
de »normale« tilstande, som i al fald den besiddende del af Ruslands befolkning - og med den de
udlændinge, der havde investeret i russiske aktiver - drømte om skulle komme igen (med eller om
nødvendigt endda uden czaren). For dem, der tidligere havde levet under disse forhold, er det vel kun
en naturlig ønskedrøm, medens man i første omgang kan finde det lettere komisk, at f.eks. RHK, der
skyldte netop de unormale forhold sin opkomst og sin store grokraft, skulle nære de samme drømme;
men det er i virkeligheden ganske logisk, da den endelige fortjeneste på og konsolidering af investerin
gerne forudsatte de normale forholds tilbagevenden.
Det normale forløb under en periode med stærk infiation er, at man investerer alle sine likvide
midler, samt alt hvad man kan låne, i »værdifaste« aktiver som f.eks. fast ejendom, hvorved de
inflatoriske tendenser yderligere forstærkes (gennem den øgede likviditet). I Rusland oplevede man i
krigens første år, at rublen holdt sin værdi bedre i end uden for landet, hvilket gjorde det til en god
forretning (tilsyneladende, hvis ikke Oktoberrevolutionen var kommet) at opkøbe rubler i udlandet og
så investere dem i Rusland, hvilket så, da også den hjemlige tillid begyndte at vakle, hjalp med til at øge
pengerigeligheden og dermed inflationen. (Det var det problem, man under 2. verdenskrig på Færøer
ne løste ved at overstemple de på øerne d. 9. april værende pengesedler, hvorved alle andre danske, i
udlandet cirkulerende sedler ikke længere var lovligt betalingsmiddel på øerne. Dansk valuta var i
England og USA ellers meget billig ved den tid, så faren var reel nok).
For at bringe valutaen i pari igen må seddelomløbet reduceres, så det bringes i overensstemmelse
med guldbeholdningen. Hermed vil naturligvis også de »værdifaste« aktivers reelle værdi falde (de har
ikke længere nogen ekstra »panikværdi«), men ikke i nær samme grad som deres nominelle. Hoved
parten af revalueringsprisen vil blive båret af kontant- og værdipapirbeholdningerne.
Oktoberrevolutionen ødelagde imidlertid tegningen ved pludselig at afskafle den private ejendoms
ret, hvorved de hidtil »værdifaste« aktiver blev gjort værdiløse. Pengesedler blev dermed, stik mod alle
regler, lige med ét attraktive igen i den udstrækning, de »værdifaste« aktiver ikke var af den lettrans
portable type (guld, ædelstene m.v.) eller kunne omsættes til udenlandsk valuta. Trods alt var jo et
tvivlsomt aktiv bedre end slet intet.
Årstallet på regulære russiske pengesedler angiver ikke sedlens udstedelsesår, men kun året for
seddeltypens indførelse. På bagsiden af de større sedler portrætteredes forskellige czarer. Man kan
aflæse den enkelte seddels alder gennem dens signaturer. Da de afbildede sedler alle er signeret af
czartidens sidste nationalbankdirektør, I. Schipow, må de være fra tiden 1912-17. Man kan dog ikke
uden videre være sikker på, at de overhovedet er fra czartiden, eftersom Sovjet fortsatte trykningen af
de gamle regimers seddelpenge frem til 1919, da det fik sine egne sedler.
Under krigen erstattedes skillemønten, da metaller blev krigsvigtige materialer, med pengesedler (se
ill.); men da ikke engang dette kunne dække behovet, gik man over til også at bruge.overstemplede
frimærker som småmønt. Denne trafik fortsatte under Kerenski republikken, medens Sovjet gik over til
at producere »rigtige« pengesedler i samme format, men denominationen var da rubler og ikke kopek.
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Dette Clearing House var beregnet på at skulle formidle samhandelen
mellem Sovjet og omverdenen. Selskabet skulle have hovedkontor i Kø
benhavn og filialer i de forskellige lande, med hvilke der opnåedes han
delssamkvem.
I et tillæg til overenskomsten aftaltes de nærmere regler for selskabets
virke.
Erik Plum fortæller, at oprettelsen skyldtes, at Sovjet dermed kunne
deponere de for handelen nødvendige guldreserver i Nationalbanken i
København, hvorfra det ikke risikerede at fa dem beslaglagt af fremme
de regeringer til dækning af udstedte seddelpenge.
b. Konference delen, der omhandler forholdet mellem Sovjet og andre
lande, indeholder dels en aftale om sammenkaldelse af en international
konference til godkendelse af Clearing House delen, dels en erstatnings
forhandlingsparagraf.
Konferencen, der skulle hindre, at Clearing House blev udsat for
boykot fra andre lande, skulle træde sammen i København inden udgan
gen af maj 1920, og helst inden den 20. Sammenkaldelse og afholdelse
påhvilede danskerne.
Overenskomsten er udformet således, at hele aftalen er afhængig af ikke
alene konferencens sammentræde, men også af dens godkendelse af Clear
ing House projektet.
Clearing House delens erstatningsparagraf (§ 2) lyder således: »Med
hensyn til sådanne tab og skader, som måtte være påført danske selskaber
og firmaer gennem begivenhederne i Rusland efter november 1917, og
ligeledes med hensyn til tab og skader af samme art påført tilsvarende
russiske organisationer i samme tidsrum, efter at forbindelserne med Dan
mark var afbrudt, forpligter Krasin og Abrahamson & Holbek sig til at
gøre deres yderste for, at der straks bliver taget forholdsregler og indledet
forhandlinger mellem repræsentanter for det danske Industriråd og det
danske Grosserer Societet på den ene side og repræsentanter for det russi
ske Kommissariat for Udenrigshandel på den anden side, med det formål
at opnå en tilfredsstillende og retfærdig ordning, der vil kunne fremme
genoptagelsen af forretnings- og handelsforbindelserne«.
Konferencedelens erstatningsparagraf (§ 1) lyder således: »Krasin vil
derfor gøre sit yderste for at opnå den russiske regerings samtykke til
følgende erklæring, forudsat, at ovennævnte garanti (om boykot) opnåes og
bekræftes på tilfredsstillende måde.
Sovjetregeringen er villig til at forhandle på grundlag af gensidighed
med hensyn til erstatning for værdien af ejendom i Rusland, angående
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hvilken der rejses krav af fremmede nationers undersåtter i udlandet og
endvidere - at forhandle om måden, hvorpå en sådan erstatning skal ydes,
forudsat at sådanne udlændinges øvrigheder vil tage de fornødne forholds
regler til at overføre til de respektive regeringsdepartementer sådanne en
kelte krav, som måtte blive fremført i det pågældende land mod Sovjetrege
ringen, med det formål at opstille et samlet krav på pågældende lands
undersåtters vegne.«
Man skal i disse erstatningsparagraffer være opmærksom på flere for
hold:
1. Fælles for dem begge er, at Krasin ikke lover forhandling, men kun at
han vil gøre sit bedste for at fa Sovjet til at forhandle.
2. I den første paragraf er det uklart, hvilken tidsperiode der tales om.
Først siges: »som følge af begivenhederne i Rusland efter november
1917«, men derefter: »samme tidsrum, efter at forbindelsen med Dan
mark var afbrudt«. Det stemmer ikke overens, thi Sovjet havde ikke
afbrudt forbindelsen med Danmark, og danske diplomater virkede i
Rusland indtil ultimo 1918. Denne dobbelthed ville til enhver tid kunne
udnyttes til fortolkningsstridigheder.
I den anden paragraf angives der intet tidsrum, for hvilket erstat
ningskrav kan rejses; men det kan skyldes, at Sovjet ikke ønskede at
udbasunere, at man, hvis det var kommet til forhandlinger, havde til
hensigt at rejse krav for ødelæggelser i forbindelse med interventionsfor
søgene.
3. I den første paragraf skal kravene ikke forhandles på regeringsplan, men
mellem på den ene side private organisationer, der ikke ville være be
slutningsdygtige ud over de dem af erstatningssøgerne frivilligt givne
mandater, og på den anden side sovjetstaten, der kunne ændre sit man
dat, som den måtte ønske det.
I den anden paragraf er der derimod tale om mellemstatslige forhand
linger.
Denne forskel kunne komme til at give RHK problemer, da man
havde fået sine lagre i Rusland gjort til »Danske Statslagre«, hvorved
man ikke i eventuelle forhandlinger uden videre kunne gøre dem til en
del af kravene.
4. I den første paragraf er det ikke bestemt, om der skal forhandles samlede
krav og modkrav, hvilket, hvis Sovjet skulle insistere på modregning,
kunne give danskerne store, interne problemer.
I den anden paragraf specificeres det, at der skal forhandles samlede,
gensidige, mellemstatslige krav.
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Der kunne nævnes mange flere uklarheder i og forskelle mellem de to
paragraffer, men foranstående må være tilstrækkelig illustration af de pro
blemer, man ville være kommet til at stå over for, hvis overenskomsten
virkelig skulle have været grundlag for erstatningsforhandlinger.

Om erstatningsret og -pligt
Herefter skal fremsættes nogle mere generelle synspunkter om den for
handlingssituation, man ville have haft, hvis overenskomsten var blevet til
noget, og erstatningsspørgsmålet var kommet til forhandling.
Selve spørgsmålet om erstatningsret og -pligt burde have givet dansker
ne anledning til spekulationer om, hvorvidt der overhovedet var noget at
hente. Det er spekulationer, som de implicerede, hvis de har haft dem, af
gode grunde har holdt for sig selv. Mellem selskaber, firmaer og personer i
samme, eller endda i forskellige lande er der ingen tvivl om, at sådanne
spørgsmål ville kunne finde en retslig afgørelse ifølge gældende lov og
retspraksis. Udfaldet ville være om ikke forudsigeligt så dog definérbart.
Mellem suveræne stater indbyrdes findes der ikke tilsvarende lov/nzn^
og let håndhævelige regler, idet det ligger i selve suveræniteten, at stater er
lovgivere og ikke -modtagere, og håndhævelse ville kunne opfattes som
anfægtelse af suveræniteten. Lige så vel som en suveræn stat ved en under
skrift kan binde sig ved en traktat, kan den i praksis ved et pennestrøg
ensidigt løse sig derfra igen, hvis den er parat til at blive sat uden for det
pæne selskab6.
På den anden side blev der ved den fredelige løsning på The Alabama
Claims efter Den Amerikanske Borgerkrig (tilfældet har ingen relation til
den foreliggende sag, kun princippet) skabt præcedens for forhandlingsløs
ning og erstatningsbetaling mellem venligtsindede stater, hvis den ene part
virkelig føler sig trådt for nær7.
I sager mellem personer, firmaer eller selskaber (juridiske personer) og
stater må man - uanset om sagen er mod egen eller fremmed stat - der
imod sige, at staten i praksis næsten automatisk vil få retten på sin side,
hvis den virkelig ønsker det. Hvis modparten ikke er bakket op af en stat, er
hans eneste chance, at retsapparatet vurderer sagen således, at systemet
kan bære, at dommen går staten imod, og at denne indtager det samme
standpunkt. Hvis den ikke føler, at gældende lovfortolkning beskytter den
tilstrækkeligt, tillader dens suverænitet den at lovgive på en sådan måde, at
den kan få det resultat, den ønsker8.
I den foreliggende sag kompliceredes forholdene yderligere ved, at de
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ejendomme, forretninger og lagre, erstatningskravene gjaldt, lå i et land,
som i RHK’s virketid havde haft fire væsensforskellige styreformer: Czarriget, Kerenskirepublikken og derefter samtidig de »hvide« generalers om
råder og Sovjetrepublikken. Af disse skulle man forhandle med den sidste,
der havde besejret sin modpart i en langvarig, blodig borgerkrig efter at
have omstyrtet den forrige republik.
Hvis man, som jeg mener, kan fastslå, at Sovjet som suveræn stat, der
havde afskaffet den private ejendomsret ved lov, ingen pligt havde til at yde
erstatning, må det være åbenbart, at erstatning for forretninger, oparbejdet
på de andre styreformers betingelser, måtte være totalt afhængig af Sovjets
velvilje til at kompensere RHK for dets tab. Denne velvilje måtte være
afhængig af den politik, selskabet havde ført under sit virke i hele perioden
og i alle områderne.
RHK stiftedes i 1915 under indtryk af Ruslands vanskelige, isolerede
position under krigen. Selskabets politik gik ud på at udnytte forholdene til
det yderste. Man havde ingen ophøjede tanker om at støtte Ententens og
derunder Ruslands sag, men kun om at fa den størst mulige fortjeneste ud
af krigen, hvilket selvfølgelig var fuldstændig legalt, men måtte synes util
talende for enhver patriotisk russer uanset politisk observans. RHK var et
krigstids-spekulationsforetagende og ikke nogen naturlig Ruslandsforret
ning, selv om man under indtryk af de muligheder, der viste sig under
krigen, søgte at udbygge sine aktiviteter bl.a. ved opkøb af eksisterende
firmaer, så man kunne blive en sådan. At selskabet var opbygget mere eller
mindre til erstatning for tyske handelshuse, og at moderselskabet, United
Export Co. (UEC), havde tætte tyske forbindelser, kan ikke have været
ukendt for i al fald Czarriget.
I borgerkrigsperioden, hvor de »hvide« generaler og Sovjet kæmpede
om magten, virkede RHK og dets søster- og datterselskaber i alle områder
ne, og sammen med DTK og UEC financierede RHK adskillige kontrare
volutionære bevægelser både i og uden for Rusland. I de »hvide« områder
var selskaberne yderst aktive i deres støtte til og samarbejde med de lokale
magthavere. I de »røde« områder derimod modarbejdede man i det skjul
te regeringen, medens man på overfladen søgte at tilpasse arbejdsformen
til styrets filosofi9. Man opkøbte russiske firmaer, der stod foran nationali
sering, drev underhånds bankforretning i form af valutahandel og rubel
spekulationer mellem landets forskellige egne10. Alt i alt søgte man på
enhver måde at modarbejde sovjetstyret, så længe det kunne gøres i det
skjulte, samtidig med at man gjorde forretninger med dets undersåtter.
Hvor man måske kunne tro, at man i det øjeblikkelige kaos virkelig var
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sluppet godt fra at løbe om hjørner med sovjetstyret og ikke blot havde fået
lov til at fortsætte virksomheden, fordi det trods alt passede styret bedst, så
måtte det synes sandsynligt, at det i 1920 måtte være ved at gå op for
Sovjet, hvad der var foregået. Man kan ikke vedblivende have været uvi
dende om RHK’s og DTK’s tætte sammenhæng med f eks. IRRRC11 (The
International Russian Relief & Reconstruction Committee), en Harald
Plum’sk dækorganisation til Sovjets omstyrtelse.
Når Sovjet satte sig til forhandlingsbordet med folk tilknyttet IRRRC,
var det ikke, fordi man ønskede at forhandle med dem, men for på en eller
anden måde at få brudt landets isolation, få genoptaget kontakten med
omverdenen og blive anerkendt som Ruslands eneste lovlige regering. For at opnå
dette ville man nok have forhandlet med hvem som helst og havde måske
endda, hvis alt andet var glippet, været villig til at tage de danske forhand
linger alvorligt.
RHK folkene kunne ikke, som forretningsfolk i en koncern med verdens
omspændende interesser, være ubekendt med de muligheder, Sovjet efter
en eventuel tilbagelevering af selskabets ejendom stadig ville have for at
formindske eller borteliminere fortjenesten på de russiske virksomheder.
Fra USA, hvor DTK selskabet Bech, v. Siehlen & Co. (oprindelig et RHK
agentur) arbejdede, må de have kendt fragtrate-differentiering, en metode
som amerikanske jernbaneselskaber længe havde benyttet for at kunne
bestemme, hvilke brugere der skulle tjene penge og hvilke ikke. RHK
kunne heller ikke være i tvivl om, at regeringer ved krigsafslutninger meget
ofte annullerede indgåede kontrakter på leverancer af krigsmateriel i vide
ste forstand, thi dette skete netop da overalt i verden. Ligeledes kunne
RHK ikke være uvidende om begreber som statsdirigerede fagforeninger
og lønfastsættelser, eftersom de havde været praktiseret i czartiden.
Man må nok erkende, at Sovjets nationaliserede erhvervslivsstruktur og
dets ejendomsbegreb var ufatbare og mere eller mindre ukendte begreber
for RHK folkene, sådan at forstå, at nok havde man i Rusland hørt de
socialistiske idealer prædiket af styrets folk; men man havde nægtet at tro
på, at et sådant styre kunne overleve. Da det så netop gjorde det, har man
antagelig fortalt sig selv og andre, at når det nu sad på magten, ville det
hurtigt indse det tåbelige og uigennemførlige i idealerne og slå over i en
mere acceptabel og for anderledes tænkende anerkendelsesværdig politik.
RHK folkene må have vidst, at de ved erstatningsforhandlingerne ville
være kommet til at sidde over for en fremmed, fjendtlig styreform, hvis
principielle holdninger de kendte, og som de måtte vide ikke ville give mere
i forhandlingerne, end den var nødt til for at nå sit mål. Ved at kombinere
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dette med de erfaringer, man på samme tid måtte gøre med mere »civili
serede« regeringer, domstole og selskaber overalt i omverdenen12, måtte
man kunne regne sig frem til mange af Sovjets mulige virkemidler og disses
konsekvenser for selskabets fremtidsmuligheder - selv hvis styret havde
holdt sig til de anerkendte spilleregler:
Det spil, RHK - åbent eller fordækt - havde spillet i Rusland, havde
været baseret på en endelig sejr for de »hvide« styrker. Havde de sejret,
var man nok kommet ud af krigen med en ganske pæn fortjeneste på sine
dispositioner; men sandsynligvis slet ikke noget der kunne leve op til de
forhåbninger, man gav udtryk for at have haft13. Når nu modparten havde
vundet, var det klart, at investeringerne var slået fejl. I et land, hvor staten
ejede al fast ejendom og kunne disponere over den efter forgodtbefindende,
ville tilbagegivelsen af RHK’s administrations-, lager- og fabriksbygninger
være værdiløs som kapitalanbringelse betragtet14, hvis andre fik tilsvaren
de faciliteter stillet til rådighed for en nominel leje, eller hvis RHK ikke fik
noget at bruge dem til. Man var dog nødt til at fastholde illusionen om
deres værdi, thi i al fald Moskvaejendommen var belånt i Danmark, hvor
for man skulle tilbagebetale prioritetsgælden uanset ejendommens skæbne.
Så længe der kunne peges på, at erstatningsforhandlinger var en mulig
løsning på Sovjets isolationsproblem, havde de konfiskerede - eller blot
efterladte - aktiver stadig værdi som i det mindste »skjulte« reserver15 til
officiel eller uofficiel sikkerhed for optagne lån, så disse ikke kom til at
fremstå som svækkede.

Hvad kunne Sovjet tankes at villeyde og hvorfor?
Hvis det kan fastslås, at Sovjet - som en suveræn stat - ikke imod sin vilje
kunne pålægges nogen erstatningspligt, må det tilføjes, at styret, hvis det så
sagen som værende tilstrækkeligt i sin egen interesse, sandsynligvis ville
vælge at have erstatningspligt i et eller andet omfang, der ville være afhængig
af en lang række faktorer.
Hvor stor interesse havde man i at fa genetableret forbindelsen med
omverdenen, var den større eller mindre end omverdenens interesse i at få
genåbnet handelen på Rusland? Ordvalget er ikke tilfældigt, thi ønskerne
og hensigterne var ikke umiddelbart sammenlignelige. Sovjets hovedinter
esse bestod i at opnå anerkendelse ikke alene de facto, men også de jure
som landets eneste lovlige regering, og handelssamkvemmet kom afgjort i
anden række. Omverdenens hovedinteresse bestod i at fa genåbnet hande
len på Rusland, hvilket i det lange løb forhåbentlig indebar en ændring i
2
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Omskiftelsernes tid
Da czarvældet afskaffedes efter Februarrevolutionen i 1917, måtte Kerenski republikken (den proviso
riske regering) selvfølgelig, selv om man som nævnt under det forrige billede fortsatte med at bruge det
gamle styres pengesedler, udstede egne seddeltyper uden czarportrætter. Skønt man følte sig så meget
som en fortsættelse af det gamle Rusland, at man bibeholdt den dobbelthovede ørn som nationalsym
bol, måtte naturligvis czarkronen og de på ørnen anbragte våbenskjolde, der jo nu hørte fortiden til,
forsvinde. På nogle af de højere denominationer fik ørnen et svastika som baggrund, antagelig for at
ønske landet og folket en lykkelig fremtid og ikke en forudanelse om, hvad der lå lige om hjørnet.
Det står mange danskere uklart, hvornår vi »gik fra guldet«, eftersom der helt frem til 1950’erne
stod på dem: »...indløses med guld efter gældende lov...«, hvor det til 1931 hed: »Veksles på
anfordring med guldmønt«. Samtidig husker næsten ingen, at man kunne fa dem vekslet. Det ligger i, at
guldindløseligheden suspenderedes »midlertidigt« ved 1. verdenskrigs udbrud, men aldrig blev virkelig
genindført, selv om man fra 1/1 1927 - 29/9 1931 kunne veksle til guld i barrer og kun i enheder af
28.000 kr. (banken havde dog fundet en så bureaukratisk procedure, at mange, der ved ophøret havde
ønsket at veksle, ikke nåede det).
Rusland suspenderede også guldindløseligheden ved krigsudbruddet og bibeholdt som Danmark, da
det jo kun var »midlertidigt«, indløstningsteksten på sedlerne. Det russiske løfte på sedlerne var dog
langt mere udpenslet end det danske, idet man lover at indløse hver rubel med 1/15 Imperial (russisk
15 rubel guldmønt), hvis vægt i finguld angives på sedlen. Denne tekst i sin fulde ordlyd er bibeholdt på
de viste 250 rubel sedler fra 1917 og 1918, selv om rublens værdi ved deres udstedelse kun var en
brøkdel af pari.
Som nævnt i foregående billedtekst fortsatte Sovjet en tid med at trykke forgængernes pengesedler, så
man kan formode, at 1918 sedlen er en af Kerenski regimet til udsendelse i 1918 planlagt, men af gode
grunde af det selv ikke udsendt. Det turde fremgå alene af forskellen i sedlernes udseende, men føles
nok endnu tydeligere i hånden, hvor meget mindre reel værdi 1918 udgaven repræsenterer i forhold til
forgængeren.
Hvor meget rublen var faldet i værdi i forhold til førkrigstiden, får man et indtryk af, når man
betragter de to små 20 og 40 rubel sedler, de såkaldte »Kerenski rubler«. Naturligvis er en pengesed
dels udseende ikke nogen absolut målestok for dens værdi, men ved sammenligning med 250 rublen fra
samme tid (øverst), er det tydeligt, at denne repræsenterer det seriøse, langsigtede seddelarbejde
(håbet om fremtidig paritet). Heroverfor står »Kerenski rublerne« som et typisk eksempel på nødpen
gesedlerne, som er så velkendte fra Tyskland og Østrig.
Ud over de sedler, Kerenski regeringen selv trykte i Rusland, bestilte man også en serie hos The
American Banknote Co.; men begivenhederne løb fra projektet, og regeringen var væltet, inden sedler
ne var klar til levering. Kun 3 denominationer blev sat i cirkulation: én af general Kolchak i Sibirien og
to - med overtryk - af den fjernøstlige provisoriske regering (Priamur distriktet, general Medvjedev).
Foruden regeringen selv udstedte en kreds af russiske banker også en serie pengesedler i 1917.
Det er nævnt, at Sovjet i sin første virketid fortsatte trykningen af de forrige regimers sedler, men
dertil skal føjes, at man for at skaffe omsætningsmidler nok også tyede til at sætte gamle rentebærende
»penge« (i.e. statsobligationer) i omløb.
Det kan ikke udelukkes, da hovedparten af statens pengeforbrug gik til fødevareopkøb, at man
bevidst brugte czartidens og Kerenski republikkens penge, fordi disse ville vække mere tillid hos
bønderne end sovjetsedler, så man ved ikke at udstede disse lettere lokkede madvarerne fra dem.
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landets styreform, skønt man nok for at fa adgang til landet i første omgang
kunne overtales til at anerkende sovjetstyret.
Begge parter spillede med fordækte kort, idet Sovjet forhandlede handel
for at opnå diplomatisk anerkendelse bl.a. for at kunne eksportere sin
revolution, medens modparten forhandlede handel for at kunne vælte sty
ret for at kunne genetablere markedet. Jeg mener, at det eneste af disse
momenter, der ikke stod modparten helt klart var, hvor lavt samhandelen
var prioriteret hos Sovjet16.
Afvejningen af disse interesser ville i den sidste ende, hvis det var kommet
til forhandlinger, have været bestemmende for, hvem der var kommet til at
betale hvor meget for at få sine ønsker opfyldt, og hvilke betingelser man til
den tid måtte ønske eller kunne blive nødt til at give modparten, forudsat
selvfølgelig, at begge parter var dygtige forhandlere, der kunne se mulighe
derne.
Hvis genoptagelse af handelssamkvemmet med omverdenen, eventuelt
parret med erstatningsforhandlinger, skulle have vist sig at være den eneste
farbare vej til de jure anerkendelsen, var der flere forhold, Sovjet måtte
tage under overvejelse:
Hvilke betingelser havde man råd til at give modparten, når man måtte
tage hensyn til, at de ikke alene ville komme til at gælde for den aktuelle
situation; men at alle andre, hvis en løsning var nået, ville insistere på at
blive omtrent ligestillede med den første forhandlingspartner? Hvis det var
kommet til forhandlinger, kunne Sovjet siges delvis at have klaret dette
problem ved i den første forhandling at forhandle med private modparter
og på forhånd at have gjort alle andre forhandlinger mellemstatslige. Den
ne forskel ville ikke nødvendigvis være blevet en fordel for den første for
handlingspartner.
Hvis »positiv særbehandling«17 af enkelte, nødvendige handelspartnere
var den løsning, man ønskede eller havde råd til, var den aktuelle modpart
(RHK) så en af dem, der skulle nyde godt af forskelsbehandlingen, eller
måtte det blive et af ofrene for diskriminationen? Ville RHK under ofrenes
måske aktive modstand være i stand til at formidle og financière den
nødvendige samhandel? Ville det som offer være et af dem, der kunne
lægge de udvalgte alvorlige hindringer i vejen?
Var denne handelspartner den eneste, man kunne finde, eller havde
man andre muligheder? Havde man det, ville den pris, man måtte være
parat til at betale for hans samarbejde, være afhængig af den pris, man
måtte skulle betale alternative partnere, opvejet mod de fordele eller ulem
per, der måtte være ved at slutte overenskomst med dem i stedet18.
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Havde modparten i sit hidtidige virke udvist en sådan savoir faire, at
man kunne tillade sig at forvente, at han i fremtiden ville blive en loyal,
troværdig samarbejdspartner, så det rationelt set ville være en acceptabel
investering at betale ham en eller anden erstatning, og hvor gode betingel
ser måtte man tilbyde ham for at sikre sig, at han fortsat opførte sig pænt?
Var den aktuelle modpart i forhold til alternativerne den optimale partner
i den forstand, at han var den, man, når først samhandelen var genoptaget,
havde størst mulighed for at kunne holde i tømme både økonomisk og
politisk set?
Jeg har tidligere givet udtryk for den opfattelse, at Sovjet forhandlede på
skrømt i København for at kunne bruge overenskomsten herfra som vægt
stang for forhandlingerne i England - Krasin var kommet til København
på gennemrejse til London; men kunne det ikke tænkes, at Sovjet ønskede
forbindelse med Skandinavien (Erik Plum beretter da så smukt om Sovjets
begejstring for f. eks. danskernes diplomatiske arbejde efter revolutionen),
med små, neutrale lande uden ekspansionistiske idéer? Det tror jeg ikke i
dette tilfælde; thi små, neutrale lande ville altid ligge åbne for stormagts
pression, så afsluttede aftaler med sådanne kunne når som helt helst blive
beordret afbrudt, hvilket man havde faet demonstreret, da de skandinavi
ske lande trak deres diplomatiske repræsentationer tilbage ultimo 1918.
Hvis man tager i betragtning, at dejure anerkendelsen var Sovjets virkeli
ge mål, må man erkende, at her var de skandinaviske lande totalt betyd
ningsløse; thi det var ikke fra den side, man kunne frygte intervention. En
anerkendelse herfra ville heller ikke nødvendigvis komme til at virke som
en murbrækker over for andre i samme grad som en stormagtsanerken
delse.
Selv om Sovjet ikke kendte til RHK’s virkelige opførsel i sovjetområdet
og dets samarbejde med de »hvide« under borgerkrigen (jeg formoder,
Sovjet har været løbende underrettet herom) eller har kendt DTK’s sande
økonomiske stilling (uvist, men langtfra udelukket, da børskurserne lader
formode, at mange har haft deres anelser desangående), så kunne Sovjet
alligevel ikke anse RHK for en ønske-handelspartner, dertil var selskabet
for ungt og uprøvet. Det havde vist gode evner til at handle hurtigt under
vanskelige forhold; men de havde vist sig at gå nok så meget i retning af at
lave penge på valutatransaktioner. Det var selvfølgelig også acceptabel
forretning; men ikke den type Sovjet først og fremmest havde brug for på
dette tidspunkt, og koncernen havde for blakket et rygte til at kunne bruges
til et eventuelt fremtidigt undercover arbejde. Selve RHK var et selskab
uden erfaring i den normale fredstids-Ruslandshandel, og den erfaring,
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man havde skaffet sig bl.a. gennem opkøb af eksisterende selskaber, lå
bortset fra handel i det store og hele inden for landbrugssektoren.
De ideelle partnere for Sovjet, hvis det kunne fa dem i tale, måtte være
de gamle Ruslandsselskaber fra de større lande, for de ville kunne arbejde
sikrere over for udefra kommende pres, og de havde ekspertisen. Dertil
ville de facto og dejure anerkendelse fra deres hjemlande dække Sovjets
behov, og kunne måske erholdes i forbindelse med handelsgenoptagelsen.
Hvor godt et våben, samhandelsforhåbninger var, ses af, at USA helt hen i
30’erne nærede forhåbninger til konsekvenserne af genoptagelsen af de
diplomatiske forbindelser.

Hvad, kunne RHKforvente fra Sovjet?
Man må, når man skal vurdere erstatningskrav, holde nøje rede på den
tidsmæssige sammenhæng mellem handlinger og krav for at kunne vurde
re, hvilke krav kunne fremsættes over for hvem, hvis man skulle kunne
forvente at få dem honoreret.
Hvis man var velvilligt indstillet over for hinanden ved forhandlingsbor
det, kan man sige, at det måtte være rimeligt, om Sovjet erstattede RHK
de tab, det måtte have pådraget sig, medens det handlede i god tro om
lovligheden af sine dispositioner og i forvisning om at være velkommen på
pladsen.
I en forhandlingssituation kunne RHK med fuld rimelighed forvente at
få betaling for værdien af varer, som af regimets egne folk var rekvireret fra
selskabet mod løfte til dets funktionærer om betaling. Hvad man ikke
kunne vide med sikkerhed var, hvilken pris i hvilken valuta regimet ville gå
ind på at betale for varerne19.
RHK kunne ikke med rimelighed forvente erstatning for tab, det havde
pådraget sig ved dispositioner, som man allerede i handlingsøjeblikket
godt vidste var i modstrid med lovgivningen, eller som gik stik imod den
bestående samfundsordens interesser (efter oktober 1917 betragtede Sovjet
sig som den bestående samfundsorden for hele Rusland).
Man kunne heller ikke med rimelighed forvente fuld erstatning for det
omfang, forretningen på et unormalt tidspunkt havde nået. Man ville såle
des ikke kunne forvente erstatning for det omfang, RHK havde fået på
grund af krigens specielle markedsforhold, men blot for dets størrelse un
der normale forhold. Da RHK var startet under krigen, måtte »normal
størrelse« blive en skønssag.
Efter Oktoberrevolutionen betragtede Sovjet sig som hele Ruslands ene-
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ste lovlige regering og de »hvide« generaler som oprørere, så derfor måtte
styrets love og forordninger også være gældende for hele landet fra udste
delsesdagen. Hvor RHK selvfølgelig kunne plædere for, at der rent faktisk
gjaldt andre regler i de »hvide« områder, kunne svaret godt, når man sad
ved forhandlingsbordet og på den ene side gerne ville være omgængelig
uden på den anden side at rutte med statens midler, blive, at man på grund
af de faktiske forhold ikke ville betragte selve dispositionerne (erhvervelser
ne) som ulovlige, selv om de ville have været det i sovjetområdet, men at
RHK, da det disponerede, godt vidste, at fra det øjeblik, sovjettropperne
nåede frem, ville styrets love gælde, så det man havde erhvervet, havde
man godt vidst, at man kun havde tidsbegrænset ejendomsret over.
Selv om Sovjet havde været tæt på at tabe revolutionen på gulvet, måtte
man, når først modstanden var overvundet, jo stærkere den havde været,
des mere insistere på hele tiden at have været den eneste logiske, naturlige
sejrherre.
RHK kunne således ikke forvente erstatning for de forretninger, man
havde oparbejdet eller overtaget i de »hvide« områder efter de love, som
under generalsregimerne gjaldt der: Jennow, Måge & Co20 og Trifolium,
Holten & Bondarzewski21. Man kunne måske have håbet på erstatning for
værdier, som man fra før revolutionen havde ejet i områder, som derefter
havde været under »hvidt« herredømme, hvis man ikke havde forsøgt at
forøge sin ejendom ved samarbejde med det midlertidige, sovjetfjendtlige
styre; men når man, efter at man er ophørt med at virke i sovjetområdet,
udbygger sine aktiviteter i resten af landet, har man demonstreret sin
»onde« tro. Sovjet måtte, hvis det ikke valgte at se gennem fingre hermed,
betragte al ejendom erhvervet i Rusland, men uden for Sovjets magtområ
de, som værende uretmæssigt erhvervet, hvis det ikke samtidig kunne have
været erhvervet legalt i sovjetområdet. RHK måtte også vide, at Sovjet
betragtede sig selv som et nyt styre og ikke en fortsættelse af, eller afløser for
den forrige regering. Man måtte derfor vide, at det kunne tages for givet, at
Sovjet, hvis det ikke passede i styrets kram, ville nægte at honorere indgåe
de kontrakter eller løfter fra forgængerne.
Derimod måtte RHK kunne håbe på i al fald en vis erstatning for de
værdier, man mistede i Sibirien; thi Russisk-Asiatisk Kompagni22 i Omsk
byggede på en førkrigsforretning og havde arbejdet i hele området hele
tiden. Her gælder dog igen, at man ikke kunne forvente erstatning for
andet og mere end det normale omfang af forretningen, at man kunne
risikere kun at fa erstattet dagsprisen for de konfiskerede varer, samt at
varer erhvervet på »tvivlsom« maner ikke kunne forventes erstattet.
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Man må sige, at fra det øjeblik man udvises fra et land, må statens
moralske erstatningspligt over for selskabets omkostninger ophøre i det om
fang og tempo, personalet med kortest muligt varsel kunne opsiges. Det
måtte være selskabets problem, hvis det havde ødslet sine tidligere over
skud bort frem for at bruge dem til at konsolidere selskabet for. Staten kan
ikke forventes at skulle erstatte selskabet dets selvpåtagne udgifter til at
holde maskineriet intakt i håbet om, at styret skulle falde sammen, så man
kunne genoptage den fri handel23.
Man kunne håbe på at fa erstatning for de varelagre, som var blevet
efterladt/konfiskeret i Rusland; men de varelagre, som man vedblivende
havde oparbejdet uden for landet for at kunne opfylde egne kontrakter eller
for at være parat til a"t genoptage handelen, kunne man ikke vente at fa
erstattet. Man kunne højest håbe på, at Sovjet, som et led i en aftale, ville
aftage dem til verdensmarkedsprisen24.
Det måtte også blive RHK’s egen hovedpine, at det pådrog sig store tab
på at forsøge at slippe af med de uden for Rusland oplagrede varer gennem
selskaber, etableret i landene op til de russiske grænser, beregnet til handel
enten på landene selv eller på de tilgrænsende »hvide« områder: RHK’s
Riga filial25, The Estonian Trading Co.26, The Polish Oversea Trading
Co.27 og A L Iversen & Co.28.
Hvor RHK kunne finde det rimeligt, om man fik erstatning for tabet ved
at skulle trække sig ud af landet frem for at drive en fremtidig forretning af
det omfang og under de betingelser, man havde kalkuleret med, inden
områderne skiftede styreform, og som man havde opbygget sit apparat
efter29, må man sige, at Sovjet, selv med en velvillig indstilling til erstat
ningskravene, kun kunne føle sig »forpligtet« til at skulle erstatte tabet ved
ikke at kunne drive handel under de nuværende forhold, og det ville have været
noget ganske andet.
Det kildne punkt i hele miseren kunne meget vel vise sig at blive, at
RHK ikke var blevet konfiskeret, smidt ud af landet eller noget andet
grimt30. Selskabet havde selv valgt at gå31. Det havde, forholdene taget i
betragtning, faet lov at føre sin forretning videre på meget favorable vilkår,
så længe det lystede. Da det følte sin sikkerhed truet, skyldtes usikkerheds
følelsen ikke så meget bevidste chikanerier fra sovjethold - tværtimod hav
de myndighederne optrådt korrekt og endda yderst imødekommende i de
fleste tilfælde, forholdene taget i betragtning - men derimod i højeste grad
den indre uro, forårsaget eller forstærket af de modrevolutionære kræfter,
som DTK, UEC og RHK direkte og indirekte så ivrigt støttede. Medvir
kende til udrejsen var også et pres fra Ententens side, som Danmark bøjede
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sig for. Efter at RHK var gået, havde Sovjet endda respekteret selskabets
lagres forsegling som »Danske Statslagre«. Selv om man, måske af nød,
beslaglagde kontorejendommen i Moskva, som dengang i al fald til dels
stod tom, lod man selskabets russiske personale blive på stedet i en mindre
del af bygningen, så de tilbageværende funktioner - om nogen - kunne
videreføres32.
Heri bestod måske Sovjets bedste udvej for at fralægge sig erstatnings
ansvaret, for lagrene var til stede, intakte (hævder i al fald Erik Plum), og
bygningerne var der, delvis ødelagt, men hvad kunne RHK ellers forvente,
når man lod sin ejendom i stikken midt under en borgerkrig. RHK ville
måske endda komme til at stå over for det problem at skulle bevise sin
lovlige adkomst til lagerværdierne (ud over problematikken med statsejet),
og det kunne, med den forretningspolitik man havde ført, meget vel vise sig
at blive en meget kilden affære33.
Ideen med at lade lagrene i sovjetområdet overgå til »Danske Statslag
re« under konsulår forsegling var udmærket, så længe man fortsatte virk
somheden i landet, og/eller så længe det land, hvori oplagringen skete, ikke
drog dispositionens legalitet i tvivl34. Da den danske diplomatiske repræ
sentation og selskabets danske personale var rejst hjem, blev den danske
»nationalisering« efter min opfattelse et minus for RHK. Ganske vist
opnåede man, ifølge Erik Plum, at Sovjet lod lagrene i fred i lang tid; men
da man afsluttede Krasin-overenskomsten, blev erstatningsforhandlinger
ne gjort til en sag mellem på den ene side Grosserer-Societetet og Indu
strirådet og på den anden side Kommissariatet for Udenrigshandel. Der
med ville danskerne, hvis det var kommet til forhandlinger, være kommet
til at stå over for et meget ubehageligt valg: Man kunne indrømme, at
dansk diplomati havde optrådt ukorrekt ved mod bedre vidende at kalde
lagrene statseje og udnævne selskabets funktionærer til konsuler for at lette
forretningsgangen, når der skulle varer ud og ind af lagrene, eller man
kunne overføre forhandlingerne om lagerværdierne til senere eller parallel
le mellemstatslige forhandlinger.
Hvor man kunne forvente — og acceptere — at RHK, eller de på dets
vegne forhandlende, private organisationer, ville fortie sandheden - eller
måske endda direkte lyve - for at redde lagerværdierne eller få erstatning
for konfiskationerne, fordi uærligheden, hvis den blev opdaget, ville kunne
holdes på privat plan i et eller andet lag af erhvervspyramiden, og man deri
til enhver tid, hvis det skulle vise sig nødvendigt eller formålstjenligt,
kunne finde en passende syndebuk til retfærdighedens alter, ville det blive
inden for langt snævrere rammer, den danske regering kunne tillade sig,
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eller ville ønske at jonglere med sandheden. Dertil kommer, at i den mel
lemstatslige forhandlingsparagraf taltes der om forhandling af samlede,
gensidige krav. Hvor den danske regering nok havde været villig til, hvis
gesandtskabet da på forhånd havde orienteret København om arrange
mentet, i den gode sags tjeneste at lægge navn til oplagringen, kunne man
nok ikke forvente, at den skulle vise samme beredvillighed til på i al fald
kortere sigt af egen lomme at udbetale RHK erstatningen for dets værdier.
Det kunne man blive tvunget til, hvis Sovjet (det kunne ske i de private
forhandlinger) anerkendte RHK’s krav til gengæld for, at Danmark i de
mellemstatslige anerkendte Sovjets modkrav på andre danskere. I så fald
skulle pengene kradses ind hos dem, inden RHK kunne få dem udbetalt,
og det havde selskabet ganske enkelt ikke økonomisk styrke til at afvente,
så skulle selskabet reddes, måtte staten lægge pengene ud35.
Hvis der var kommet en forhandling om erstatningsspørgsmålet, og hvis
Sovjet anerkendte f.eks. en kombination af RHK’s ejendomsret og sin egen
erstatningspligt, kunne RHK meget vel komme til at stå med en række nye,
men ikke mindre problemer.
Det ondeste ville nok være, hvis Sovjet gav RHK lov til at komme
tilbage og sælge sine varer og ejendomme til den pris, hvortil det kunne
finde købere, og derpå beordre det til at forlade landet igen med sine
(værdiløse) rubler; men det ville have været ukonstruktivt, for derved fik
Sovjet hverken en handelspartner eller dejure anerkendelse.
Man kunne derimod let risikere, at Sovjet ikke ønskede at overtage alle
varelagre og investeringer. Man kunne så tillade RHK at tage sine ting ud
af landet - at varerne kunne vise sig usælgelige uden for Sovjet, ville være
RHK’s problem. Man måtte også se den risiko i øjnene, at Sovjet for de
varer, man ville overtage og erstatte, sandsynligvis kun ville betale ver
densmarkedsprisen og ikke den pris, RHK under krigshøjkonjunkturen
havde betalt for dem. For de varer og anlæg, man ikke ønskede at overtage,
kunne Sovjet fastsætte lønninger og fragtrater for fjernelse indtil lande
grænsen. Ville man være grov, kunne man insistere på fjernelse af alt, hvad
man ikke ønskede at overtage og erstatte, som betingelse for at erstatte
resten.
Der er som nævnt nok grænser for, hvor grov man ville være, hvis det
var kommet til forhandlinger; thi formålet hermed ville jo - foruden aner
kendelsen - trods alt være at få samhandelen genoptaget, og uden fortjene
ste ingen handel. Man ville derfor nok have ladet RHK komme ud af
affæren med en vis fortjeneste; men Sovjet ville nok til enhver tid bestræbe
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sig på at gøre den så lille, at det kun lige netop kunne betale sig at fortsætte
samarbejdet36.
Bankkommissionens Beretning siger herom:
»Hvad varerne i Rusland angår, synes der efter det under retssagen fra
forsvarets side fremlagte materiale og de afgivne vidneforklaringer i hvert
fald ikke i marts-april 1920 at have foreligget en på objektive kendsgernin
ger støttet forventning om at komme til at handle ind i Rusland.
Forholdet synes at være det, at man, hvis Krasin-overenskomsten var
kommet endelig i stand på international basis, skulle have ofret adskillige
millioner på at slæbe de russiske lagre ud af Rusland for derefter at måtte
sælge dem til verdensmarkedets pris, medmindre man kunne komme over
ens med vedkommende russiske handelsberettigede organisationer om salg
til disse - og hvilke priser, der i så fald kunne opnås, er et åbent
spørgsmål«.

Kritisk analyse afRHK’s erstatningskrav
RHK angiver i sit 1920 regnskab at have et erstatningskrav over for Rus
land på ca. 33,6 mill, kr., der dog kun figurerer i regnskabet med ca. 16,7
mill. kr. Tilsyneladende har selskabet altså kunnet dække differencen gen
nem sine reserver (man havde hidtil i regnskabet ikke optaget de i den
sidste tid i Rusland oparbejdede aktiver, da man ikke fik regnskabsmate
rialet med ud; disse aktiver udgjorde derfor en »skjult« reserve37). Det er
ikke sådan, det hænger sammen, for der er i virkeligheden tale om to
forskellige måder at opgøre tabet på.
Det første beløb kommer man frem til ved at opgøre kravet i de valutaer,
hvori investeringerne (herefter kaldet tabene) er sket, eller efter det kontor,
hvorunder de hører (ordene er Axel Andersens). Man skønner over rubel
beløbet ud fra de oplysninger, man ligger inde med i København (man har
sikkert ikke været så uvidende, som man giver det udseende af, thi efter at
danskerne rejste fra Rusland i december 1918, opretholdt man forbindel
sen via Røde Kors, og en af prokuristerne rejste tilbage en tid som Røde
Kors repræsentant38). Resultatet af opgørelsen bliver39:

Tab i Sterling: £ 30.000
Tab i Rubler: 27.019.975,66
Tab i Kroner

Kr.

566.000
27.020.000
6.055.000

Kr. 33.641.000
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Edens Have

Da Oktoberrevolutionen var brudt ud, og sovjetstaten udråbt,
1/1 1918
37,6
?
varede det ikke længe, før enhver arbejder (med eller mod sin
1/7 1918
43,4
489
vilje) var blevet millionær; thi seddelomløbet øgedes hurtigt,
1/1 1919
77,0
380
som vist på hosstående skema, hvor datoen står i venstre kolonne
1/1 1920
240,9
93
og seddelomløbet i milliarder rubler står i midten, medens guld1/1 1921
1184,4
70
værdien deraf i 1913 rubler er anført til højre.
De på modstående side viste sedler, der teknisk set kun er »afregningssedler«, virkede i enhver
henseende som rigtige pengesedler - den øverste hed i folkemunde »Sowsnaki«, sovjettegn (et navn
der overførtes til alle sedler til og med 1923 serien), og kaldes også på grund af dens mangesprogede
opfordring til alverdens protetarer om at forene sig for »babylonisk« (henvisende til mangesprogetheden).
Det må være ganske åbenbart, at de afbildede sedler var ret værdiløse, og det er de for øvrigt
stadigvæk.
Fra 1921 begynder så Sovjets lange og besværlige vej tilbage til økonomisk ordnede forhold, angive
ligt efter en Lenin’sk »masterplan«. I 1921 opskrev man rublen, hvorfor der på 1922’s seddeltype står,
at én ny rubel svarer til 10.000 gamle. Samme år (1922) indfører man en ny møntenhed, Tscherwonez,
hovedsagelig beregnet for mellemstatslig handel. Den fik en værdi svarende til en førkrigs 10 rubel, og i
1923 sloges der endda 2,75 mill, stykker heraf i guld, men bortset herfra (og de i nyere tid slagne
investeringsmønter) har Tscherwonez’en og andre sovjettiske guldrubler altid været seddelpenge. I
1923 måtte man igen opskrive rublen, hvorfor der på årets seddelserie står, at én ny rubel svarer til 100
1922 rubler og dermed 1 mill, gamle. Året efter opskrev man igen rublen og omdøbte den samtidig til
guldrubel. Pr. 30. maj 1924 inddroges alle gamle sedler, og man fik ved vekslingen én guld(papirs)rubel for hver 5.000 1923 rubler eller 500.000 1922 rubler eller 5 mia. gamle rubler.
Hermed var stabiliteten tilsyneladende genetableret - hvad seddelpengene angår - men med en
befolkning, der for en stor dels vedkommende var analfabeter, må den mellemliggende tid - alene hvad
angår at skulle finde ud af værdien på de enkelte pengesedler - have været et mareridt. Meget værre
ville det naturligvis have været for masserne, om de havde kunnet købe noget for pengene, hvis de
havde kunnet læse, hvad de var værd. »Lær at læse, eller dø af sult« kunne så have været motto for
undervisningen (nu var der mange, der ikke fik valget).
Man vil også lægge mærke til på de afbildede sedler, at hverken våbnet eller initialerne er de for
Sovjetunionen almindelige. Det ligger i, at sedlerne er fra før 1924; man fastlagde ganske vist allerede
på den 1. sovjetkongres i Moskva ultimo 1922 statens ny våbenskjold og navn, men disse påførtes først
pengesedlerne i forbindelse med den endelige opskrivning i 1924. Indtil da havde initialerne været
RSFSR (Russiske Socialistiske Federative Sovjet Republikker), og »Hammer og Segl« havde hverken
haft laurbærkrans eller Bethlehemstjerne.
Tscherwonez slagningen i 1923, der udgør den eneste produktion af »hårde« guldrubler, ville, hvis
den havde været beregnet for hjemmebrug og ikke international handel, have repræsenteret den
fyrstelige sum afca. 0,21 guldrubel pr. indbygger (befolkningstal 1920: 131 mill.). Det synes ikke meget
set med vore øjne, ca. 0,40 guldkroner; men det var trods alt en formue i arbejderparadiset, hvor
seddelomløbet 1. jan. 1921 repræsenterede en værdi på ca. 0,53 guldrubel pr. indbygger.
Guldtallene i denne historie kan ikke sammenholdes med RHK’s erstatningskrav, da tallene ikke
siger noget som helst om Sovjets guldbeholdning, men kun noget om den reelle værdi, der var nødvendig
for omsætning af de til rådighed værende varemængder - prissat efter et ellei4 andet statsligt princip.
Kilde til mange fakta i denne tekst stammer fra artiklen »Die Entwicklung der sovjetischen Geld
scheine« af Uwe Elix i »Kulturbund der DDR, Numismatisches Jahrbuch 1983«.
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Den anvendte rubelkurs er imidlertid urealistisk høj, thi den havde den
ikke haft siden maj 1917, når man ser bort fra en periode i foråret 1918,
hvor Tyskland foretog store opkøb i Ukraine til afhjælpning af den hjemli
ge nød. Kursen burde snarere have været sat til 0,50-0,65 i stedet for 1,00
som udtryk for, hvor billig rublen havde været i den tid, hvor tabet var
oparbejdet40. Det foranstående tal ville da blive reduceret til kr.
20.131.000-24.184.000.
Det regnskabsmæssige tab fremkommer således41:

Tab ifølge regnskab
Reservefondsoverførsel
Overført fra 1918
Overskud 1919
Overskud 1920
Ukendt overførsel

Kr. 19.203.000
1.251.000
463.000
510.000
41.000
241.000

2.506.000

Kr. 16.697.000
Sammenlignes den valutariske tabsopgørelse, korrigeret for en rimeligere
rubelkurs, med den regnskabsmæssige før fradrag af overførsler, vil man
konstatere, at der ikke længere er nogen kolossal forskel på opgørelsesmå
derne. Sidst i afsnittet skal en 3. opgørelsesmåde pr. ultimo 1919 kort
behandles.
Man burde faktisk have kunnet nedbringe det regnskabsmæssige tab med
yderligere 704.000 kr., hvilket er aktieudbytte og tantieme for året 1918.
Man burde nemlig ikke have udbetalt disse beløb, når man ikke kendte de
russiske filialers og værdiers endelige skæbne, thi på dem beroede hele
RHK’s fremtid.
I Axel Andersens 1. beretning om RHK findes en gennemgang af den
del af posterne på kontoen »Afregningskonto«, der ultimo 1920 overføres
til »Anmeldte Erstatningskrav«, men som Axel Andersen ikke mener har
noget med Sovjet at gøre. Under henvisning til de foran fremsatte betragt
ninger over hvad Sovjet måske ville overtage mod en eller anden erstat
ning, og hvad det ville kunne betragte som værende dets lovlige ejendom,
samt til hvad RHK kunne forvente at fa Sovjet til at betale erstatning for,
og hvad selskabet måtte erkende som værende tab på egne fejlspekulatio
ner, skal jeg i det følgende kort gennemgå de af enkeltposterne på erstat
ningskontoen, jeg kender, samt nogle poster, som må have været med på
kontoen, og diskutere deres relevans i en eventuel forhandling med Sovjet.
En del af argumentationen er allerede blevet fremført af Axel Andersen:
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1. Konto Interim, Moskva. Tantieme og diverse udbetalinger
til personale (tantieme for 1918 ikke medregnet)42.
Saldo ultimo 1919
Kr. 356.000
Udbetalinger 1920
202.000

Kr. 558.000
Som allerede bemærket må højeste, Sovjet kan siges moralsk at have pligt til
at erstatte, være løn til hurtigst mulige fratræden efter udrejsen - og ikke
for 2 år. Det skal yderligere bemærkes, at nogle af de funktionærer, man
kræver erstatning for, i mellemtiden arbejdede for IRRRC. Jeg vil sætte det
eventuelle erstatningsbeløb til 100.000 kr., selv om det afgjort er for højt.

2. Tab på »randselskaberne«42.
»Afskrivning«, Riga filialen
Afskrivning, A L Iversen & Co.
Afskrivning, Polish Oversea Trading Co.

Kr. 1.500.000
1.869.000
150.000

Kr. 3.519.000
Som nævnt blev disse selskaber stiftet meget sent (1919) og var beregnet
for dels lokal handel og dels handel på de »hvide« områder. Tabene herpå
kunne ikke pålægges Sovjet, men måtte enten pålignes styrets fjender eller
afskrives som tab på fejldispositioner.

3. Russiske Understøttelser43.
Diverse understøttelser
Direktør Brandenburg

Kr.

396.000
253.000

Kr.

649.000

Disse beløbs optagelse blandt erstatningskravene er, for mig at se, et af de
klare beviser på, at man aldrig havde haft til hensigt, eller havde forventet
at kunne komme til at fremlægge dem for Sovjet. Man kunne ikke forvente,
at det skulle refundere RHK de beløb, dette havde udbetalt i understøttel
se til regeringens fjender. En præsentation af dette krav kunne have bety
det sammenbrud af de eventuelle forhandlinger.
4. Tab på Rubelbeholdning i Rusland42

Kr.

566.000

Det kunne være en rubelbeholdning, som man ikke var nået at komme af
med fra Arbitrageafdelingen44. Hvis det er tilfældet, er det et tab på en
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forretning, som gik ud på at hjælpe sovjetborgere med at føre værdier ud af
landet på et tidspunkt, hvor staten havde ændret ejendomsretten til vær
dierne, men endnu ikke havde nået at beslaglægge dem. Ligegyldigt hvor
pengene stammede fra, måtte det blive RHK’s eget problem, at man ikke
havde taget pengene med, da man gik.
Bankkommissionens Beretning siger herom: »... måtte man dog straks
(primo 1920) fradrage tab på efterladte rubelbeholdninger, dels kontante,
dels bankbeholdninger, på russiske værdipapirer og fordringer i rubler, alt
som følge af rubelkursens enorme fald efter oktober 1918 ...«

5. Afskrivning på varelagre i Danmark42
UEC’s Interim Konto42

Kr. 1.928.000
835.000
Kr. 2.763.000

Disse beløb hører ikke hjemme i et erstatningskrav mod Sovjet. Ved regn
skabsårets udgang var det mere end 3 år siden, revolutionen udbrød, og
mere end 2 år siden, RHK trak sig ud af sovjetområdet. Det måtte være
RHK’s problem, hvis det ikke for længst havde annulleret sine ordrer, men
vedblivende havde modtaget varerne enten i håb om sovjetstyrets sam
menbrud eller for at støtte søsterselskabernes driftsresultater. Tabet herpå
kunne aldrig blive Sovjets sag. Interim kontoen vedrører i det store og hele
handel på andre lande - samt eventuelt dele af russiske understøttelser.

6. Afskrivning på fondsbeholdning

Kr. 1.106.000

Med enkelte undtagelser fremgår det ikke af AA-RHK, hvilke papirer man
afskriver på, men ved at opdele investeringerne efter deres art, kan man
alligevel danne sig et ganske godt billede af, hvor stor en del af afskrivnin
gerne, der kunne vedkomme Sovjet.
RHK havde ultimo 1920 følgende aktiebesiddelser:
Et selskab dannet specielt med henblik på samhandel med Sovjet.
The International Clearing House

Kr. 200.000

Aktiekapitalen i selskabet var egentligt 2 mill, kr., men der var kun indbe
talt 10% deraf. På denne aktiepost afskrives der intet i 1920, og i 1921
overføres beløbet til en interim konto. Den 10. august 1922 overgives ak
tierne til en N. P. Hansen, Lyngby, og selskabet hæves. Denne N. P. Han
sen kan meget vel være Harald Plum’s bogholder i anden sammenhæng, og
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aktierne kan altså godt være »genfødt« i et andet selskab. Den trafik er
brugt i andre tilfælde.
Selskaber, som længe havde arbejdet i Rusland og også, hvis de ikke har ligget stille, i
sovjetområdet^.
Det Udenlandske Skovindustriselskab
Kr.
67.000
Fabrikken »Russoco«
150.000
Russian Forrest Industries (norsk selskab)
51.000

Kr.

268.000
46.000

Kr.

222.000

Heraf afskrives i 1921
I 1920 afskrivningerne kan altså være indeholdt

Heraf afskrev man 13.000 kr.
Selskaber, som arbejdede i Rusland, men i de »hvide« områder, eller ind i disse fra
»randstaterne«, inklusive et der ikke kom længere end til planlægningsstade .
East Sibirian Trading & Packing Co.
Kr. 100.000
Jennow, Måge & Co.
877.000
Polish Oversea Trading Co.
100.000
A L Iversen & Co.
250.000
Estonian Trading Co.
50.000
Trifolium, Holten & Bondarzewski
360.000
Svovlsyre- & Superfosfat Kompagniet »Rusland«
503.000

Heraf afskrives i 1921

Kr. 2.240.000
181.000

I 1920 kan være afskrevet dele af

Kr. 2.059.000

Af dette overførtes Trifolium, Holten & Bondarzewski til erstatningskonto
en for i 1921 at blive tilbageført. Det er desuden nogenlunde sikkert, at der
intet blev afskrevet på Svovlsyre- & Superfosfat Kompagniet »Rusland«.
Selskaber i Danmark, som i bedste fald ikke havde noget særligt med Ruslandshandelen
at gøre.
Nordisk Oversøisk Handelsselskab
Kr.
50.000
Rederiet »Havmågen«
139.000
(Konservative Presse
1)
I 1920 kan være afskrevet dele af
3
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Der afskrives ikke på disse selskaber i 1921, men i 1920 blev der afskrevet
22.500 kr. på »Havmågen«, og det er muligt, at man afskrev denne post
totalt (det står meget utydeligt i AA-RHK).
Af de samlede afskrivninger på fondsbeholdningen i 1920 kunne RHK
således kun forvente eller håbe på at fa refunderet, hvad man havde eller
kunne have afskrevet på den anden gruppe selskaber 222.000 kr. (beløbet
kunne dog forhøjes til 268.000 kr., hvis man medtog det beløb, man først
afskriver i 1921). Jeg tror dog ikke engang, Sovjet var gået med til at betale
så meget, thi skovselskaberne havde benyttet sig af de kaotiske forhold efter
revolutionen til at opkøbe skovdistrikter. Når Clearing House, der trods alt
havde med Sovjet at gøre, ikke er medtaget, er det fordi, det arbejdede i
1920.
7. Varelagre i Rusland.
Varelagre, Petrograd og Moskva48
Kr. 1.382.000
3.211.000
Varelagre, Sibirien48
536.000
»Svømmende Varer«, Vladivostock49
456.000
»Svømmende Varer«, Murmansk50
1.113.000
»Svømmende Varer«, Archangelsk50
Renteberegning for 1920 af varelagre, Petrograd og Moskva42 613.000
640.000
Trifolium, Holten & Bondarzewski51
566.000
Vareindkøb, Vladivostock52

Kr. 8.517.000
Om disse varelagre har jeg sagt, at det måtte være rimeligt, om Sovjet
betalte erstatning for de af tingene, som det ønskede at beholde, eller som
det ville nægte RHK at hjemtage igen. Det skulle, da der var stor vareman
gel i ländet, synes at kunne indbringe et betragteligt beløb, men der er flere
aber dabei’er derved.
Hvis de tidligere omtalte pelsvarepartier - og det skal understreges, at
der var andre varepartier som dem - indgik i varelageropgørelserne, kunne
der som nævnt opstå problemer, da de var erhvervet, efter at varerne var
nationaliseret, men før den faktiske beslaglæggelse havde fundet sted. Det
er dog ikke sikkert, at de er med i beløbet, da erhvervelsen kan være sket så
sent, at de kun optræder i filialens bøger og dermed udgør en del af de
»hemmelige« reserver.
Bankkommissionens Beretning siger herom: »... foruden at man regne
de med en avance på 9 mill. rbl. på et større pelsvareparti, som RHK, så

Russisk Handelskompagni og dets krav på Sovjet

35

vidt det kan ses, havde købt på kredit hos russiske borgere på et tidspunkt,
hvor det var tvivlsomt, om disse russere efter de gældende russiske love var
berettiget til at overdrage det pågældende pelsværk til RHK.«
Selv om man havde virkelig gode kort på hånden for at få Sovjet til at
betale for de hos Jennow, Måge & Co. rekvirerede varer, er der overhove
det ingen garanti for, at Sovjet skulle vise sig villig til at betale fakturapris
for dem, skønt RHK i sin forhåbning herom ville stå stærkere end i andre
henseender, fordi man havde løfter om betaling af pris og valuta, som
Sovjet, hvis det ønskede at fremstå som en ordholdende nation, måtte
bakke rimeligt op. At russerne, ifølge Erik Plum, havde godkendt samtlige
priser i danske kroner, tror jeg ikke, Sovjet ville have ladet sig binde af,
men det ville have trukket i den rigtige retning.
Det er påpeget, at der kunne blive stor forskel på de bogførte værdier og
de priser, Sovjet ville være parat til at betale, da de første afspejlede de
forskellige konjunkturer under og efter krigen, og de sidste antagelig ville
blive dagspriserne, der var meget lavere. Dertil kommer, som det fremgår af
opstillingen, at DTK koncernen havde for vane at opskrive varelagrenes
værdi med forrentning af den deri investerede kapital for derigennem at
forbedre det øjeblikkelige driftsresultat. De i Rusland liggende varer ville
antagelig være belastet med renter for både 1917, 1918 og 191942.
Da en stor del af varerne som nævnt var fremstillet specielt for det
russiske marked, kunne en hjemtagelse af de varer, Sovjet ikke ville overta
ge, meget let overstige realisationsværdien.
For Trifolium, Holten & Bondarzewski gælder, at saldoen repræsenterer
rubeloverførsler fra december 1918 og fremefter42.
Jeg antager, at hvis der havde været realiteter i overenskomstsagen, hvis
det var kommet til forhandlinger, og hvis Sovjet ikke stadig havde befundet
sig i en totalt isoleret og derfor svag position, så havde RHK kun kunnet
forvente at få sine varer erstattet til dagspris. Med den prisudvikling, man
havde haft frem til ultimo 1920, kunne man ikke regne med at opnå mere
end højest 20% af den bogførte værdi, når man ser bort fra de hos Jennow,
Måge & Co. rekvirerede varer, som man nok kunne få noget mere for. Man
kunne intet vente at få erstattet af rentetilskrivningen eller af Trifolium,
Holten & Bondarzewski posten. Man kunne altså regne med højest ca.
1,25 mill. kr. 4- Jennow, Måge & Co. kravet, som jeg vil sætte til 0,75 mill,
kr. for RHK’s andel af varerne, hvilket giver et samlet beløb på ca. 2 mill,
kr.
Til foranstående føjer sig et tab på Jennow, Måge & Co., antagelig ud
over det nævnte, men størrelsen deraf er desværre ukendt39.
3*
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8. Saldoen på kontoen »Ejendommens Konto - Prioritets Konto« er
nævnt i AA-RHK, ikke fordi kravet anses for uvedkommende, men fordi
prioritetsgælden på 499.000 kr. først blev medtaget i 1921. I 1920 med
tages et krav på:
Kr. 948.000
Jeg ved ikke, hvor mange af ejendommene dette beløb dækker, men for at
sikre, at RHK’s stilling ikke fremstilles for mørk, vil jeg regne med, at alle
er medtaget med deres nettoinvestering56.
I 1916 havde man købt en kontorejendom i Moskva, som var belånt i
Rusland, da man købte den; men som man i stedet lod belåne i København
i danske kroner53.
Man købte i 1917 en grund på I/2 tdr. land i Moskva tæt på Petrogradli
niens banegård i den hensigt at opføre et større pakhusanlæg på stedet;
men man kom ikke længere end til at få pladsen ryddet, tegningerne lavet
og nogle jordarbejder påbegyndt54.
I Petrograd havde man for 1 mill. kr. købt den ejendom, Newski 8, hvor
man hidtil som lejer havde haft kontor. Desuden havde man købt en
ejendom, Serievskaja 53, for 300.000 kr. Endelig havde man for /i mill. rbl.
købt optikerfirmaet O. Richter55. Disse ejendomme ejede man stadig, da
man trak sig ud af landet.
Bankkommissionens Beretning siger herom: »... gælder med hensyn til
de faste ejendomme, i hvert fald fra det øjeblik, RHK måtte ophøre at
regne med håbet om de Hvides sejr, at kompagniet umuligt kunne danne
sig noget brugbart skøn over, hvorvidt det selv i tilfælde af en overenskomst
med Sovjet, der gav kompagniet rådighed over dets øvrige aktiver, ville få
også ejendommene tilbage, eventuelt på hvilke vilkår resp. til hvilken vær
di ejendommene i tilfælde af erstatning for deres ekspropriation ville blive
sat, ...«
Som nævnt, måtte Sovjets begrundelse for, hvis det var kommet dertil,
at forhandle erstatningskrav være, at man ønskede sin isolation brudt, og
man måtte derfor til en vis grad være parat til at glemme sine principielle
holdninger; men da Petrogradejendommene var erhvervet så relativ sent,
mener jeg alligevel, at man ville have ladet RHK bære størstedelen af tabet
selv. Jeg vil sætte »selvrisikoen« til 75% eller 711.000 kr.
Der er nu kun ét beløb tilbage (ifølge bilag 280a & b), som jeg ikke har
gjort rede for - idet jeg er sprunget over 3 beløb på under 100.000 kr. - og
det er en post under debitorer på 2.882.000 kr., »RHK Moskva - Over
skud 510.000 kr.«. Om dette beløb siger Axel Andersen:
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»Den samlede saldo af filialerne Petrograd og Moskva’s konto udgør
pr. 31/12 1919 kr. 4.774.000.
Dette beløb er imidlertid ikke opført i det udsendte regnskab, men står
deri under benævnelsen Vare Konto Petrograd og Moskva kun opført med
kr. 1.382.000.
Af differencen herimellem er der tillagt Diverse Debitorer kr. 2.882.000,
hvilket beløb der således ikke findes nogen konto for.
Endvidere har man fratrukket årets overskud kr. 510.000, der benyttes
til afskrivning på russiske værdier. Dette overskud fremgår heller ikke af
den trykte status, men er som anført, forinden regnskabets godkendelse,
afskrevet på mellemregningskonto med filialerne i Petrograd og Moskva,
hvilken fremgangsmåde er usædvanlig«.
Denne post optræder ikke i Axel Andersens oplysninger om erstatnings
kontoen, antagelig fordi forholdet trods alt vedrører Rusland. Desværre
nævner han ikke engang noget om, hvorvidt der sker ompostering af belø
bet eller dele deraf til andre konti. Da han tilsyneladende ikke ved, hvad
beløbet dækker (han nævner det i al fald ikke), kan man ikke engang gætte
på, hvor pengene eventuelt kan være overført til.
Jeg gør opmærksom på, at hvis man antager, at hele beløbet overføres til
erstatningskontoen, så har jeg hermed gjort rede for større krav, end RHK
rejste. Det kan have flere årsager, hvoraf jeg kort skal nævne nogle fa uden at turde sige, hvilken af dem der er den rigtige:
Kontoen Russiske Understøttelser havde ultimo 1919 en saldo på kr.
446.000 og afsluttes i 1920 ved, at UEC overtager kr. 398.000, og der til
erstatningskrav overføres kr. 396.000. Direktør Brandenburgs kontos saldo
på kr. 253.000 er ligeledes inden afslutningen 1920 overført fra understøt
telseskontoen, så enten er der i 1920 udbetalt understøttelser på ca. kr.
60.000, eller også har en del af dem ultimo 1919 været gemt på en anden
konto - og det må være under Diverse Debitorer42.
Rubelbeholdningen i Rusland, som i 1920 kræves erstattet med kr.
566.000, har sikkert været en del af filialernes saldi ultimo 1919, det ville i
al fald, når den ikke på bilag 280a er opført selvstændigt, være det naturlig
ste. Der foreligger intet om, hvorvidt den er en del af varekuntoen eller
debitorerne, men jeg vil anse det sidste for det mest logiske, idet den
sandsynligvis er et resultat af arbitrageafdelingens arbejde; men jeg føler
mig langt fra sikker på, at logikken holder, og at beløbet ikke har været en
del af varebeholdningerne.
Som nævnt kan nogle af kravene, jeg har opgjort under punkt 7, være
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dobbeltkrav, idet de kan være rejst af selskaberne selv og ikke, som jeg har
anført det, af RHK. Jeg vil dog mene, at det drejer sig om varer, som i
RHK’s eje har været udsendt til datterselskaberne. Kontobetegnelsen
»Svømmende Varer« skal, som bemærket i noterne, tages med et vist
forbehold.
Det er ikke umuligt, at UEC eller DTK kan have overtaget en del af den
store saldo, inden man i 1920 afslutter regnskabet. Der finder nemlig, ifølge
AA-RHK, adskillige store, umotiverede overførsler sted, som lader de to
hovedselskaber overtage nogle af risiciene til fiktive, urealistiske kurser.
Som det er fremgået af gennemgangen af RHK’s erstatningskrav, anser
jeg følgende krav for Sovjet ganske uvedkommende, så tabene herpå må
bæres af RHK selv - eller præsenteres andetsteds:
2.
3.
4.
5.

Tab på »Randselskaberne«
Russiske Understøttelser
Tab på rubelkonto, Rusland
Afskrivninger på varelagre i Danmark

Kr. 3.519.000
649.000
566.000
2.763.000

Kr. 7.497.000

Følgende krav kunne man forvente, at Sovjet ville honorere i et vist omfang
(det i parentes angivne beløb). Den rest, RHK derefter selv måtte dække,
ville blive:
1. Gager og tantiemer
6. Afskrivning på fondskonto
7. Varelagre i Rusland
8. Fast ejendom i Rusland

(100.000) Kr. 458.000
884.000
(222.000)
6.517.000
(2.000.000)
711.000
(237.000)

Kr. 8.570.000
Af de gennemgåede erstatningskrav mener jeg, at RHK i forhandlinger
ikke ville fa honoreret kr. 16.067.000, som kompagniet derfor måtte afskri
ve som tab.
I begyndelsen af dette afsnit anførte jeg, at RHK havde lavet to forskelli
ge opgørelser over sine erstatningskrav. Den ene blev korrigeret for en
mere realistisk rubelkurs, og dermed opstod to nye udtryk for kravet.
Fratrækker man disse kravsbeløb det foranstående beløb på knap 16,1 mill,
kr., kommer man frem til følgende restkrav mod Sovjet:

Russisk Handelskompagni og dets krav på Sovjet

Regnskabsmæssig opgørelse (før overførsler)
Valutarisk opgørelse, rubelkurs 0,50
Valutarisk opgørelse, rubelkurs 0,65
Valutarisk opgørelse, rubelkurs 1,00

Restkrav
Restkrav
Restkrav
Restkrav
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Kr.

3.135.000
4.064.000
8.117.000
17.574.000

Hvis man tager i betragtning, at jeg i denne opstilling har »dømt« Sovjet
til at betale kr. 2.559.000 og trækker det fra det regnskabsmæssige restkrav,
vil man se, at der kun er regnskabsmæssige krav på ca. kr. 575.000, som
ikke er behandlet. Hertil skal lægges de aktiver i Rusland, som var erhver
vet så sent, at de ikke optræder i RHK’s bøger, men for dem gælder også,
at Sovjet, som jeg har bemærket, sikkert ville være meget uvillig til at aner
kende RHK’s ejendomsret til værdierne.
Det skal påpeges, at RHK skulle have anerkendt krav på mindst det regn
skabsmæssige nettokrav på kr. 16.697.000 - eller en kombination af erstat
ninger og tilbagelevering af omsættelige værdier af tilsammen samme stør
relse (hvis man da havde udenfor-Rusland-omsættelige værdier i landet) for at selskabets aktiekapital kunne være i behold. Skønt det i forhold til
restkravet, hvis man ser bort fra den valutariske opgørelse med rubelkurs
1,00, kunne synes et kolossalt forlangende, var det et absolut minimum, thi
det var i høj grad afhængigt af:
1. At de selskaber, hvori RHK ejede aktier for knapt 1,8 mill, kr., ville vise
sig solvente, men det kunne de næsten kun være, hvis Sovjet var parat til
at betale de erstatninger, som det intet havde med at gøre, samt at det
var rede til at afkøbe dem deres varelagre til mange gange verdensmar
kedsprisen.
2. At varelagrene i København og Riga, samt i transit, kunne realiseres til
en pris på mindst 5,7 mill, kr., hvilket kun var muligt, hvis Sovjet ville
overtage dem på samme betingelser som under 1).
3. At RHK’s debitorer ville betale deres gæld på godt 0,5 mill, kr., og dette
tal er sandsynligvis alt for lavt, da man i koncernen ofte foretog manipula
tioner med debitorer og kreditorer, så de kom til at fremstå med alt for
lave beløb i regnskabet. Dette havde i al fald tidligere været praktiseret i
RHK.
4. At de kunder, hvis veksler RHK havde fået diskonteret, ville vise sig i
stand til at indløse dem. Beløbet er ukendt, da saldo på Acceptkonto
sandsynligvis kun - om noget - udtrykker differencen mellem egne og
andres veksler.
RHK stod i 1920 med det klassiske økonomiske problem: At aktivernes værdi altid
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Frimarker, en anden kilde
Foruden de på de foregående illustrationer viste pengesedler kan også noget så simpelt som frankerede
konvolutter, når man studerer dem nærmere, fortælle en masse om en økonomi under hastig ændring.
Den ovenfor viste konvolut er afsendt fra Moskva den 27. juli 1922 - man var da i Sovjet gået over til
vor kalender - og ankom til Ribe, for den 4. aug. at blive videresendt til Viborg, hvortil den ankom den
næste dag. (Brevet er mig bekendt ikke bevaret).
Frankeringen viser en hel del om pengenes stadige forringelse og om mangelen på postsats-relevante
frimærketyper. Øverst til højre sidder et 1922 mærke på 22.500 rubler, utakket, almindelig supplerings
værdi (nye værdier til supplering af eksisterende serier). I nederste venstre hjørne sidder et 1921
velgørenhedsmærke på 2.250 rubler, utakket Volga hungersnød, angiveligt trykt på cigaretpapir (så
vidt jeg har faet oplyst, gik hele pålydende til hjælp til de sultende). Skråt ned over konvolutten sidder
desuden en 10 blok 4 kopek, og i nederste højre hjørne et enkelt 2 kopek mærke fra czartiden (1909
serien). I Sovjets første år fortsatte man af mangel på frankeringsmateriale med at bruge det gamle
styres mærker på samme måde, som man fortsatte brugen af dets pengesedler. Med frimærkerne måtte
man imidlertid - for at kunne fortsætte anvendelsen - forhøje mærkernes værdi i takt med inflationen.
Med rublens stadigt faldende værdi undlod man angiveligt at overstemple mærkerne, men definerede
blot deres øjeblikkelige frankeringsværdi.
Så vidt jeg fra samlerside har kunnet fa oplyst, er brevet frankeret på følgende måde, idet det skal
understreges, at porto og værdi i disse år for samlere i både Øst og Vest er et »gråt« område: 1922
mærket på 22.500 rubler har pålydende værdi, og det samme, må man formode, 1921 mærket på 2.250
rubler har fået (eller bibeholdt). Czartidsmærkerne, ialt 42 kopek, er opskrevet 10.000 gange, lig 1922
opskrivningen af rublen, til 4.200 rubler, hvorved man far en samlet porto på 28.950 rubler.
På den tid, hvor brevet afsendtes, var laveste portosats til Danmark 15.000 rubler for breve på op til
ca. 13 gram, for 13-26 gram 30.000 og over 26 gram 45.000 rubler (de sidste to takster er måske en
smule usikre). Hvis brevet har vejet mellem 13 og 26 gram mangler der porto for 1.050 rubler. Det er
imidlertid angiveligt ikke usædvanligt, at posthusene ikke havde mærker nok til, at brevene kunne
frankeres korrekt. I så fald kunne restbeløbet med blæk eller blækstift (eller stempel) være påført
brevet, som bevis for, at portoen var betalt. Om det er sket her, kan være svært at se, da konvolutten på
begge sider er stærkt overtegnet og har flere udtværede anmærkninger og stempler.
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er usikker, medens passiverne med undtagelse af egenkapitalen er forfær
dende værdifaste.
Jeg har argumenteret for, at en rubelkurs på 0,50-0,65 ville være langt
mere realistisk for en valutarisk opgørelse end den anvendte på 1,00; men
jeg må også påpege, at en kurs på 0,05 (eller meget mindre) ville være langt
mere realistisk i 1920, hvilket ville have reduceret de valutarisk opgjorte
krav til blot kr. 7.972.000. Skønt 1920 værdien næppe ville være blevet
brugt, hvis det var kommet til forhandlinger, ville den alligevel have fået en
vis indflydelse på et eventuelt erstatningsbeløb, idet begge parter hele tiden
ville have den i baghovedet under forhandlingerne, og den ville dermed
komme til at påvirke totalbeløbet i nedadgående retning.
Man kan mene, at erstatningskravene er bedømt for hårdt, og det kan
der måske være noget om; men jeg har kun behandlet de poster, jeg kender
noget til, og kun i deres af revisionen beskrevne skikkelse. Jeg har ikke bevidst - tilladt mig at »se« de svigagtige regnskabsmetoder, man i almin
delighed anvendte i koncernen, i de enkelte tal, undtagen når Axel Ander
sens kommentarer viser, at de har været anvendt.
Man kan mene, at jeg har tilladt mig at forudsætte, at Sovjet ville
gennemskue alle eventuelle sløringsforsøg og opdage alle dirty tricks, og at
jeg dermed er gået langt videre, end de foreliggende facts tillader, da man
ikke dengang kunne vide, at Sovjet ville være en så hård forhandlingspart
ner, som eftertiden har vist, og det kan der være noget om; men man vidste,
som nævnt, at alle på denne tid anvendte ethvert lovligt - eller ulovligt middel for at undgå at skulle betale, og man vidste, at bolschevikkerne i
almindelighed ikke gav en døjt for det kapitalistiske systems spilleregler,
men til enhver tid var rede til at udnytte dem, når det passede i deres eget
kram (selv så langt som til at følge dem, som over for RHK i Rusland indtil
december 1918), samt at selv ikke disse spilleregler levnede selskabet store
chancer.
I sin anden beretning opstiller Axel Andersen, p. 8-9, de til grund for
min opgørelse liggende tal, men pr. ultimo 1919, på en anden måde. Kom
menteret som erstatningskravene ville de give det samme billede som 1920
tallene. Som de er opstillet, giver de også et andet, som nok bør nævnes: At
selv om sovjetområdet ikke var blevet udvidet ved okkupation af de »hvi
de« områder, ville RHK alligevel have været insolvent, hvis det ikke kunne
fa sine tab i sovjetområdet erstattet.
Opgørelsen, der ikke taler om erstatningskrav, men om risiko, baserer sig
på bilagene 280a & b. Den viser følgende risici:
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1. RHK’s risiko i sovjetområdet ultimo 1919
2. RHK’s risiko i de dele af Rusland, som senere
okkuperes af Sovjet
3. Øvrige aktiver, der inkluderer en række varer
indkøbt med handel på Sovjetrusland for øje
(forkert! Handel på Rusland, ikke Sovjet), og
hvis realisation uden for Sovjetrusland derfor
bringer betydelige tab

Kr.

8,7 mill.

8

mill.

12,8 mill.
Kr. 29,5 mill.

Hertil kommer de hemmelige reserver i Rusland, der alle falder ind under
gruppe 1.
Hvis man ikke fik genoptaget handelen og fik fri rådighed over sin
ejendom i sovjetområdet (gruppe 1), eller fik fuld erstatning for sin risiko,
ville for det første de hemmelige reserver være tabt, men dertil ville man
have tabt et beløb, der svarede til aktiekapital og reservefond, samt yderli
gere ca. 2,5 mill. kr. Af dette beløb overtog Landmandsbanken ganske vist
senere ca. 2 mill, kr., men det ændrer ikke det faktum, at RHK ultimo
1919, da det i mere end 1 år havde været ude af sovjetområdet, var insol
vent, selv uden Sovjets okkupation af de »hvide« områder og uden den i
1920 kommende verdenskrise.

Konklusion
I min artikel »Harald Plum og Det Transatlantiske Kompagni« behand
ledejeg Krasin-overenskomsten. Jeg redegjorde for det standpunkt, at der
fra begge sider kun var tale om skinforhandlinger, og at ingen af parterne
egentlig tog den afsluttede overenskomst alvorligt, at den i ikke-ratificeret
form var brugbar for dem hver for sig til deres vidt forskellige mål, medens
en ratifikation ville have været ødelæggende for begge parters planer. I
indledningen henviste jeg til denne forrige artikel og har derefter forudsat,
at dens indhold var læseren bekendt. Hvis det har været en urimelig forud
sætning, er det beklageligt, men desværre nødvendigt, da gentagelserne
ville optage for meget af den tildelte plads.
Jeg har med denne artikel ønsket at vise eller sandsynliggøre:
1. at RHK, hvis det ikke fik en overenskomst med Sovjet om erstatningsbe
taling, i virkeligheden ingen reelle muligheder havde for at fa erstattet
eller tilbagegivet sine i Rusland efterladte værdier, da Sovjet - som
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suveræn stat - ikke, hvis den modsatte sig det, kunne pålægges erstat
ningspligt.
2. at RHK, selv om det havde faet denne overenskomst i hus, alligevel ikke
havde krav af betydning, som det kunne forvente, Sovjet skulle erstatte
det til noget, der blot lignede de bogførte værdier.
3. at RHK udmærket godt var klar over dette forhold, og man derfor
benyttede kontoen »Anmeldte Erstatningskrav« som kirkegård for alle
de lig, man havde i lasten.
Jeg mener i mine betragtninger at have vist:
a. at hvis RHK skulle have nogen mulighed for at få nogen erstatning,
kunne det kun ske ved, at Sovjet påtog sig - mere eller mindre frivilligt at have erstatningspligt, at det under de rette omstændigheder ikke var
utænkeligt, at det ville vælge noget sådant.
b. at Krasin-overenskomsten, set fra RHK’s synspunkt, ville have dannet
et ualmindelig dårligt arbejdsgrundlag.
c. at RHK’s genistreg med at få sine lagre henlagt som »Danske Statslag
re« ville have givet det problemer, hvis man var kommet til at forhandle
selskabets krav. Jeg mener også at have antydet - »negativt« gennem
Plum’ernes forbigåelse af problemet - at RHK måske var opmærksom
på problematikken.
d. at Sovjets villighed til at forhandle erstatningskrav, og til at give køb i
forhandlingerne, måtte være betinget af, at landet blev holdt totalt iso
leret.
e. at RHK, hvis der skulle vise sig alternative forhandlingspartnere, måtte
forvente langt dårligere betingelser, der ville blive afhængige af, hvor
attraktiv det kunne fremstå som fremtidig samhandelspartner.
f. at RHK’s hele fremfærd i Rusland og »randstaterne« måtte stemme
Sovjet uvenligt over for det, at man havde gebærdet sig på en måde - i
sikker forvisning om Sovjets nederlag — så man dårligt kunne sameksi
stere med styret.
Jeg mener gennem behandlingen af de af Axel Andersen refererede, samt
de af mig selv tilføjede poster på kontoen »Anmeldte Erstatningskrav« at
have vist:
g. at RHK i virkeligheden ikke havde noget nævneværdigt krav, man med
rimelighed kunne forvente at få dækket fra sovjetisk hold.
h. at man på forhånd godt selv vidste (måtte vide) dette.
i. at den blotte fremlæggelse af visse af kravene meget vel kunne fremkalde
et forhandlingssammenbrud.
Jeg mener at have demonstreret, at der ikke så meget var tale om en
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konto for »Anmeldte Erstatningskrav« som en konto for Tab, Afskrivnin
ger og Diverse Uheldige Dispositioner: At man til kontoen overfører af
skrivninger på Rederiet »Havmågen«, et lokalt ålborgensisk rederi, og i
1921 (og derfor ikke nævnt foran) på Skandinavisk Møbelværk, Holbæk,
som RHK først overtog samme år, viser efter min mening, at man ikke
samlede kravene for senere at kunne fremlægge dem til forhandling.
Jeg mener, at min gennemgang af kravene har underbygget min påstand
i »Harald Plum og Det Transatlantiske Kompagni« om, at Krasin-forhandlingerne fik nøjagtig den udgang, RHK ønskede og kunne bruge: En
afsluttet, ikke-ratificeret overenskomst.
Jeg mener ikke - og har end ikke forsøgt derpå - at have vist, hvad
udgangen på en eventuel forhandling med Sovjet om RHK’s erstatnings
krav ville være blevet (hvis man kan forestille sig, at sådanne nogensinde
kunne være kommet i gang), for den ville være totalt afhængig af Sovjets
politiske prioriteter og beslutninger, om hvilke jeg ikke føler mig kompetent
til at spå; men jeg mener mere eller mindre at have vist, hvad det rationel
le, økonomiske beslutningsgrundlag i kravene før de politiske overvejelser
ville have været.
Skønt det måske kunne se sådan ud, mener jeg heller ikke at have vist, at
RHK havde opført sig specielt tåbeligt i Rusland. Jeg mener, at hovedkon
toret under UEC’s og DTK’s overledelse brugte nogle meget tvivlsomme
regnskabsmetoder, at RHK i Rusland arbejdede under meget vanskelige
forhold og under disse så og tog mange chancer for at gøre hurtige, risikab
le forretninger, at man glemte at se den mulighed i øjnene, at bolschevikkerne kunne vinde borgerkrigen; men det var en fejltagelse, som næsten
alle andre (måske inklusive bolschevikkerne selv) også begik. Den store
fejl, man begik, var ikke at ville erkende nederlaget og tage tabet med det
samme, men i stedet prøve at redde sig gennem aktiviteter andetsteds. Det
er naturligvis helt legalt, men nok uklogt med det varelager, man havde at
tilbyde kunderne. Helt utilgiveligt blev det dog først, da man med denne
viden i baghovedet gik på Børsen med sine aktier.
Jeg mener nemlig ikke alene at have vist, at man, da man i 1920 regn
skabet opstillede sine krav, var klar over, at man i virkeligheden intet krav
havde; men jeg mener også at have demonstreret, at man ved udgangen af
1919 var klar over dette, og klar over at man, hvis sovjetstyret holdt sig ved
magten, ville være fortabt. Jeg kan naturligvis ikke bevise, at man ved
regnskabsafslutningen i 1919 opstillede en likvidationsstatus, men gen
nemgangen af regnskabsmaterialet kan umuligt have undgået at lade bud
skabet fremgå af hver eneste post.
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Noter
1. Se Erik Plum’s »Russisk Handelskompagni 1915-1922« (EP) p. 87-88.
2. Se EP p. 138-140.
Prokurist Johnsen, Russisk-Asiatisk Kompagni, forklarer, at Sovjet anerkendte selskabets ejen
domsret, forsåvidt at lagrene forsegledes uden konfiskation, indtil Litvinov forlod København,
hvorefter konfiskationen skete (bilag 285b, Bankkommissionens Arkiv pk. 27).
3. Om Krasin forhandlingerne og -overenskomstens plads i DTK’s og Sovjets politik, som jeg opfatter
spørgsmålet: Se min artikel »Harald Plum og Det Transatlantiske Kompagni« i Erhvervshistorisk
Årbog 1982 p. 99-103.
4. I det ufuldførte 4. bind af »Dagbogsblade« beskæftiger Harald Plum sig med emnet. Ikke uventet
lægger han hovedparten af skylden på H N Andersen, ØK, idet denne for at redde egne interesser
(Dansk Russisk Dampskibsselskab) angiveligt skulle have modarbejdet overenskomsten på enhver
måde, bl.a. ved at presse Emil Glückstadt til ikke at støtte den.
Ønsker man en afvejet, veldokumenteret beskrivelse af begivenhederne, kan det anbefales at læse
Bent Jensens »Danmark og det russiske spørgsmål 1917-1924« og »Købmænd og Kommissærer«.
5. Teksten til paragrafferne stammer fra Bankkommissionens Arkiv pk. 27 og findes i »Bilag til
Clearing House«.
6. Det viser sig tydeligt selv i vore dage, hvor de internationale spilleregler er langt mere udbyggede
og »lovbundne«. Hvis en stat ikke vil følge selv uigenkaldelige traktater, er der ikke rigtigt noget at
gøre - short of war.
Axel Møller (1925) hævder ganske vist, at stater er bundet af de folkeretslige regler, uanset om de
selv anerkender at være det eller ej, men han har som forudsætning for sine folkeretslige diskus
sioner, at der mellem staterne eksisterer et kulturstade- og interessefællesskab.
Folkerettens svaghed er også, når det kommer til stykket, det faktum, at dens grundlag er sædvane,
så den i realiteten ændres, hver gang det internationale samfund anerkender en stats ellers retsstri
dige handling. Dertil kommer, at den gælder forholdet mellem suveræne stater, så midlerne til at
håndhæve dens principper er forholdsvis fa og uhåndterlige.
I tilfældet Sovjet havde man endda på forhånd opbrugt disse virkemidler, idet man havde afbrudt
forbindelsen med landet, nægtet at anerkende dets styre, samt foretaget væbnet intervention i dets
borgerkrig — så de yderligere virkemidler var yderst begrænsede.
7. USA’s regering havde overtaget de amerikanske rederes krav på den engelske regering for de skibe,
som under Borgerkrigen var blevet sænket af sydstatskrydsere, bygget på engelske værfter og
frigivet af de engelske myndigheder, trods Nordstaternes protester, under påberåbelse af engelsk
lov. England valgte at påtage sig erstatningspligt, selv om man kunne henholde sig til, at man havde
holdt sig til lovens bogstav, hver gang Nordstaterne havde protesteret, ved at sikre sig skibenes
øjeblikkelige uanvendelighed som krigsskibe.
8. Axel Møller siger herom blandt andet: At en person eller et selskab (en juridisk person) i et
fremmed land har ret til beskyttelse af sin person og ejendom(sret), men at han ikke selv har ret til
at påberåbe sig denne, og skal gøre det gennem sin egen regering eller dens repræsentanter. At han,
så længe han befinder sig i et fremmed land, skal overholde dets borgerlige love, men samtidig i
almindelighed har samme privatsretlige rettigheder som landets egne borgere.
Han hævder på den ene side, at udlændinge altid må være beskyttet af folkerettens regler, når det
gælder deres ejendomsret, således at de altid vil have ret til erstatning for konfiskationer; men han
påpeger på den anden side, at en retssag herom skal føres for landets egne domstole. Disse skal
dømme efter landets egne love, selv om disse måtte være i strid med folkeretten, og dommerne er
vidende derom (hermed kunne en kynisk betragter så mene, at den folkeretslige beskyttelse er
mangelfuld). I sager mellem en privat (juridisk) person og en stat om spørgsmål, der vedrører
forhold inden for dets egne grænser, kan udenlandske retsinstanser som hovedregel ikke blande sig,
hvis ikke parts-staten samtykker heri.
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9. »Da Rådstanken fulgte med revolutionen, og der blev oprettet Råd overalt i store virksomheder til
at overtage ledelsen, sørgede direktionen straks for, at der også indenfor Kompagniets kontorer
blev oprettet Personaleråd. I disse Råd indtrådte dog kun loyale og pålidelige funktionærer, således
at det i virkeligheden kun blev en formssag. Af hensyn til regeringen måtte der være Råd, men var
der blot kommet et par uheldige elementer ind i dem, ville slaget for Kompagniet have været tabt«
(EP p. 58).
10. Se EP p. 61-62 og 68.
11. Skønt det ikke kan tages som bevis for, at Sovjet sad inde med viden om RHK’s manipulationer,
antyder historien om den russiske assurandør inden for hrs. Harboe’s (formand i RHK) bekendt
skabskreds, som efter revolutionen viste sig at være kommunist, rejste til Sovjet og blev kommissær
for post- og telegrafvæsenet i Petrograd, at der kan have været indtil flere mennesker i miljøet, som
ikke var, hvad de syntes at være, og som måske ikke med det samme bekendte kulør (se EP p. 5354).
12. Se EP p. 114-116. Man kan sommetider fristes til at mene, at folkerettens vigtigste mission synes at
være at sikre det dømmende samfunds interesser.
13. Se »Harald Plum og Det Transatlantiske Kompagni« p. 94 om RHK’s overlevelsesmuligheder
under alternative styreformer i Rusland.
14. Forhandlingsresultatet kunne jo blive, at man ikke fik penge eller omsætningsaktiver for ejendom
mene, men kun fik dem tilbageleveret - måske endda kun til eget brug.
15. Morsomt udtryk, da alle tilsyneladende altid kender til dem og tager dem med i deres beregninger.
16. I »Dagbogsblade« bind 4 fremstiller Harald Plum forhandlingsparternes stilling (p. 22-24). Jeg
mener ikke, han selv har troet et ord af det skrevne. Det er blot den fremstilling af sagen, han har
villet give omverdenen:
»Da Krasin kom her til København, var bolchevikerne afskårne fra hele den øvrige verden, og så
længe var de blevet bekæmpede med alle mulige våben, at de måtte være taknemmelige for at
kunne fa lov til at forhandle på nogenlunde lige fod; de var ganske overbevist om, at de, for blot at
blive tålt, måtte erstatte de tab, som deres regimente havde forvoldt de fremmede nationer i
Rusland. De havde endvidere mægtige værdier liggende, som de ikke kunne udnytte, så længe
blokaden varede, og som kunne bruges til erstatning. Og endelig, hvad der var vigtigst for vort
vedkommende, vor ejendom lå i det væsentlige endnu urørt i Rusland. Det var lykkedes ved
enestående arbejde og udholdenhed fra vore folks side at fa disse værdier »nationaliserede« for
dansk regning, hvilket vil sige, at de stadig lå forseglede og urørte som tilhørende, ikke os privat,
men Danmark, altså en slags statseje inde i Rusland (hvilket betød, at de ikke kunne indgå i
Krassin-overenskomstens dansk-russiske forhandlinger) på samme måde som alle værdierne, der
tilhørte russerne, gennem nationaliseringen var overgået til russisk statseje«. Kommentar: Hvis
man i foranstående »indlæser« RHK’s situation og handlemåde i Rusland, vil man se, at dets
forhandlingsposition var endnu svagere end Sovjets.
17. Orwell’sk Newspeak (»1984«) for diskrimination.
18. Om Krasins situation i København og London siger Harald Plum p. 21:
»Som rimeligt er, blev Krassin omsider utålmodig. Da han samtidig bebrejdedes stærkt fra
England, der nu havde set, at en overenskomst altså virkelig kunne afsluttes, og da han selvfølgelig
hellere ville have en engelsk-russisk end en dansk-russisk overenskomst, erklærede han ikke at ville
vente længere og begav sig, følgende lokketonerne fra Vest, til England.
Anderledes lå forholdene, da Krassin kom til London. Han blev der modtaget som en mægtig
mand, hvem man gjorde alt for at vinde; og Moskva satte time for time, med den frækhed, der er et
af bolchevikernes karaktertræk, fordringerne op. Da endelig en overenskomst blev underskrevet,
opnåede bolchevikerne derved adskilligt, men England i virkeligheden intet; og private firmaer
kunne af gode grunde ikke sende deres folk til Rusland for at søge at fa deres løse værdier ud, thi de
var år i forvejen forsvundne over i det store russiske fællesbo«. Kommentar: Krasin passerede kun
København på sin vej til London og lod sig opholde en tid af forhandlingerne; men hvad han
derefter gjorde var, hvad han fra først af havde haft til hensigt - og det vidste Harald Plum.
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19. Noget sådant skete hos Jennow, Måge & Co. i foråret 1920, hvor pengene blev lovet betalt af
Krasin eller Litvinov; men Krasin nægtede at betale, fordi overenskomsten ikke var blevet ratifice
ret (se Axel Andersens 2. beretning p. 10).
20. »Kompagniet havde i de foregående år arbejdet i Archangelsk og Murmansk gennem et dansk
firma, der havde kontorer på disse to pladser. Da disse to bayoner i slutningen af 1918 og i 1919 lå
under engelsk indflydelse, og man måtte regne med, at man i sommeren 1919 ville se en forbindelse
bragt i stand mellem Archangelsk og Sibirien, blev det besluttet at overtage det danske firma og
danne et særligt aktieselskab Jennow, Måge & Co... En del af de specifikke russiske varer blev
skibet op til disse pladser, og handelen gik tilfredsstillende, idet den engelske administration havde
indført et nyt betalingsmiddel, sterlingrubelen, for hvilken kursen i forhold til sterling var fastlagt.
Kompagniet så med forhåbning på dette foretagende, idet man mente ad denne vej senere at kunne
fa forbindelse med Russisk-Asiatisk Kompagni’s mange filialer i Sibirien« (EP p. 92).
21. »Det danske landbrug havde i mange år faet sine forsyninger af forskellige kløver- og græsfrø fra
forskellige dele af Rusland, UEC ... havde ... en hovedinteresse i det gamle danske frøfirma
»Trifolium«, og dette havde gennem flere år før krigen arbejdet med et firma Trifolium, Holten &
Bondarzewski, der havde kontorer og pakhuse i Riga og Kiew.
Da omsætningen var steget stærkt i dette firma under krigen, og for at samle UEC’s russiske
interesser i RHK blev det i sommeren 1917 vedtaget at danne et nyt aktieselskab under det nævnte
russiske firma. Selskabet fik samme navn som det tidligere firma og fik en aktiekapital på 800.000
kr., der blev overtaget af UEC og det danske frøselskab »Trifolium« med halvdelen hver. Det var
meningen efter krigen også at forsøge at udvide forretningen til oversøisk gennem søsterselskaberne
i New York og Buenos Aires« (EP p. 48-49).
Trifolium, Holten & Bondarzewski blev stiftet 10.10.1918 og anmeld tes til A/S-Registeret
18.12.1918. Ifølge AA-RHK optræder selskabet først i RHK’s bøger i december 1918.
Ifølge Trifoliums jubilæumsbog fra 1925 var selskabet i 1917 kommet i vanskeligheder, fordi det
ikke havde kapital til at financière de store kreditter, som under krigen var nødvendige. Det gik da
til Landmandsbanken for at fa denne til at formidle en kapitaludvidelse. Banken lod UEC overtage
denne udvidelse, så det var Trifoliums pengemangel, der bragte det ind i den transatlantiske kreds.
Trifoliums egen fremstilling af forbindelsen til Rusland er en smule uklar; men hvis den er nogen
lunde korrekt, er Erik Plum’s fremstilling meget forenklet.
22. »Disse forhandlinger (i 1916) resulterede i, at UEC medvirkede til omdannelsen af firmaet Th.
Lund & Petersen til et aktieselskab, hvori UEC overtog hovedparten af aktierne, og at A/S Th.
Lund & Petersen samtidig solgte sin sibiriske forretning til et Interessent-Selskab, Russisk-Asiatisk
Kompagni, og Russisk Handelskompagni og A/S Th. Lund & Petersen blev partnere for hver
halvdelen i det nye firma. Russisk-Asiatisk Kompagni fik centralkontor i Omsk og havde eller
udvidede sig til filialer i følgende byer: Omsk... (17 byer)... Harbin og Vladivostok« (EP p. 2728).
23. »... og endvidere var det af stor vigtighed for Kompagniet at holde sin overordnede stab sammen
og skaffe den midlertidig beskæftigelse, indtil man kunne vende tilbage til Moskva« (EP p. 43).
24. »Da Kompagniet ... i sommeren 1917 på grund af de opståede vanskeligheder var ophørt med en
direkte vareimport fra udlandet til Rusland, havde det mange ordrer placeret, og disse store
varepartier var gradvis kommet til levering (en del af varerne var produceret hos søsterselskaber,
som, hvis RHK annullerede sine ordrer for at undgå tab, ikke ville kunne deklarere overskud, og en
stor del af resten var bestilt gennem andre søsterselskaber, som ved annullation ville komme til at
stå med store problemer). Mange af dem kunne fra København sælges på produktionsstederne
(han glemmer at sige, at det oftest skete med store tab til følge) og i Skandinavien, hvor der
dengang på grund af blokaden herskede stor varemangel. En del varepartier kunne imidlertid kun
sælges i russiske lande, idet typer og mål var beregnet for russiske aftagere ...« (EP p. 92).
25. »Kompagniet havde ... i 1919 oprettet et kontor i denne by (Riga), og dette kontor udvidedes i
løbet af 1920 betydeligt. Da man måtte regne med, at Riga med sin gode havn og sine gode
jernbaneforbindelser med Rusland ville kunne blive den vigtigste handelsudfaldsport mod Rus-
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land, gjorde Kompagniet sig specielle anstrengelser for at fæstne sin position der. Hvis udviklingen
var gået som ventet, ville det have været hensigtsmæssigt, mente Kompagniet, i løbet afkortere tid
at overflytte hovedkontoret til Riga for på den måde at være i bedre kontakt med udviklingen i
Rusland«. »Kompagniets hovedimportartikler i Riga var sukker og mel, og skønt direktionen
udviste forsigtighed ... kunne det ikke undgåes, at da det overvældende prisfald kom i slutningen af
1920 ... blev Kompagniet udsat for store tab, idet aftagerne svigtede deres forpligtelser og lod deres
deponerede håndpenge i stikken«.
»For at kompensere disse tab og samtidig for at fa et yderligere eksportobjekt besluttede Kompag
niet sig til at indgå kontrakt med ... L. W. Goeginger... omdannet til aktieselskab, og Kompagniet
overtog gradvis 76% af dets kapital (og fik store tab. Det var hensigten at eksportere mod Vest,
ikke Øst. En del af aktierne overtoges vistnok fra Erik Plum i forbindelse med hans udtræden af
RHK)« (EP p. 111 og 112).
25. »... havde RHK allerede i 1919 oprettet et mindre kontor i denne by (Reval). Dette kontor blev nu
organiseret som et mindre aktieselskab under navnet The Estonian Trading Co. Gennem dette
selskab lykkedes det Kompagniet i løbet af 1920 at afslutte flere betydelige forretninger (med store
tab) og fa afsat adskillige af de ... oplagrede varepartier, der specielt var indkøbt for Rusland i
russiske typer og mål« (EP p. 111).
27. »Samtidig benyttede Kompagniet ... at orientere sig med hensyn til forretninger i de nyoprettede
stater ... Polen, og i slutningen af 1919 oprettedes der et særligt selskab i Warschaw, The Polish
Oversea Trading Co. Ltd. ... Kompagniets formål hermed var at finde nye arbejdsfelter, der kunne
aftage de tidligere nævnte oplagrede varer, som udelukkende kunne finde afsætning på markeder,
der brugte russisk mål og vægt« (EP p. 93).
»Dette selskab centraliserede sine hovedinteresser om import af kolonialvarer og råvareforretning,
navnlig uld og bomuld, til de store fabrikker i Lotz ... Denne krigsperiode (krig mellem Sovjet og
Polen, med fransk støtte til den sidstnævnte) satte den kommercielle og industrielle udvikling i
Polen meget tilbage og forværrede også i stærk grad valutaforholdet« (EP p. 113).
28. »Efteråret 1919 ... besluttede Kompagniet yderligere at oprette et særligt kontor i Konstantinopel
... og at afsætte så meget af de til Rusland indkøbte varelagre som muligt. Kontoret blev organiseret
som et særligt firma under navnet A. L. Iversen & Co. ... Frankrig havde i 1919 støttet den
Denikin’ske regering stærkt, og enhver måtte på dette tidspunkt vente, at denne regering derfor
kunne holde stillingen i al fald inden for et begrænset område af Sydrusland og Kaukasus«.
»... franske regering stoppede ... sin hjælp ... Denikin’ske regering ... klappede sammen i begyndel
sen af januar 1920. Den vigtigste handelsplads indenfor det Denikin’ske område var havnebyen
Novorossisk ... idet den franske flåde beskyttede den. Kompagniet gjorde fra Konstantinopel store
forretninger på denne by (forretningerne afvikledes under livsfare på et par dage, da regeringen
falder sammen, og med tab på de »hvide« russiske foretagender til følge)« (EP p. 113-114).
29. »Denne tilknytning (direktør Siegumfeldt fra Dansk Svovlsyre- & Superfosfatfabrik havde bl.a.
plads i RHK’s bestyrelse) foranledigede, at de danske fabrikker sendte to af deres eksperter til
Kompagniets hovedsæde i Moskva for derfra at studere det russiske konsum af kunstgødning (man
interesserede sig især for sukkerroeproduktionen omkring Kiew). Da forholdene ansåes for at ligge
usædvanligt gunstigt for en lokal produktion, da man før krigen havde importeret færdig kunstgød
ning fra Tyskland), blev det i sommeren 1917 besluttet at danne et særligt aktieselskab A/S
Svovlsyre- & Superfosfatfabrikken »Rusland« med en aktiekapital på kr. 5 mill., hvoraf halvdelen
blev indbetalt kontant. Hovedparten af aktierne tog A/S Danske Svovlsyre- & Superfosfatfabrikker
og RHK, og resten af beløbet tegnedes privat, idet man ikke mente at ville skride til emission, før
fabrikkens eller fabrikkernes anlæggelse var fikseret ... således at det var meningen straks efter
krigens afslutning at bygge forskellige fabrikker på praktisk beliggende steder i Rusland« (EP p.
48).
Selskabet blev ikke stiftet i sommeren 1917, hvor undersøgelserne skulle have fundet sted, men 9.1
1917. Det hed ikke ... fabrikken »Rusland«, men ... kompagniet »Rusland«. Den indbetalte
aktiekapital blev anvendt til rubelspekulationer, som gav store tab, dirigeret fra København.
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30. Da Erik Plum 15.11 1918 forlader Moskva for at rejse til Danmark, er det fordi han under hånden
har faet at vide, at Sovjet forbereder et skattekrav mod ham, i hvis navn RHK’s forretninger i
Rusland er gjort, for de fortjenester RHK havde haft på Ruslandshandelen. Han frygter, at man vil
rejse kravene i danske kroner efter førkrigskursen (se EP p. 76).
31. Man rejste hjem, da gesandtskabets personale var blevet hjemkaldt og havde ladet nyheden om
gesandtskabets lukning gå videre til danskerne på pladsen.
Man organiserer inden afrejsen sine Råd, »kollegier«, på bedste måde af de russiske prokurister og
juridiske rådgivere og afstikker retningslinier for, hvordan forretningerne skal videreføres, til dan
skerne kan vende tilbage (se EP p. 78).
32. Se EP p. 87-88.
33. I oktober-november 1918 beslutter RHK, da man, fordi der ikke længere finder nogen nævnevær
dig handel sted, ikke har brug for sin kontante rubelbeholdning (den var stor på grund af bankfor
retningerne), at anlægge kontantbeholdningen i værdisikre, holdbare eksportvarer, så derfor opkø
ber man bl.a. store partier fint skind.
Allerede i september 1918 var alle lagre taget under statskontrol, så staten havde vetoret overfor
enhver handel (men registreringen aflagrene tog sin tid) (Se EP p. 71 og 74).
Det fremgår ikke hos Erik Plum, om tilladelse til pelshandelerne blev indhentet, og deraf vil jeg
tillade mig at slutte, at det ikke er tilfældet, da han ellers kunne forventes at ville have fremhævet
dette som et godt argument for, at Sovjet havde pligt til at tilbagelevere pelsværket.
Af AA-RHK og Bankkommissionens Beretning synes det også at fremgå, at det ikke var tilfældet.
34. Opstod der tvivl om lovligheden, medens der stadig var dansk diplomatisk repræsentation i landet,
kunne man i konsekvens af tvivlen søge at redde lagrene ud af landet, inden det kom til en
mellemstatslig konfrontation, som Sovjet måske også helst ville være foruden, blot sagen kunne
ordnes i en fart og i stilhed.
35. For ikke at forplumre billedet med alt for mange instanser, er der i gennemgangen af erstatnings
kravene regnet med, at det hele vejen igennem er RHK, der fremsætter kravene og skal forhandle
dem. Det er som nævnt ukorrekt; men jeg mener ikke, de indskudte mellemled ville ændre billedet
nævneværdigt eller forbedre RHK’s chancer for at fa erstatning.
36. Efter at sovjetstyret nu har overlevet i næsten 70 år, kan man roligt konstatere, at over for svagere
samarbejds- eller handelspartnere (f.eks. Comecon- og tredieverdenslande) er ingen nation mere
konsekvent profitfikseret end Sovjet.
37. Se EP p. 127. Der er desuden i Bankkommissionens Beretning et referat af Axel Iversens (direk
tionssekretær i RHK, tæt tilknyttet Erik Plums opgørelse af denne hemmelige reserve i Rusland.
38. Se EP p. 87-88.
39. Se AA-RHK p. 37. Alle beløb er afrundet til hele tusinder.
40. Se EP p. 16, 46, 51 og 61 om rubelkursen 1915-1918, og om at man havde flere samtidige kurser, da
værdien i ind- og udland ikke fulgtes ad, og der yderligere kunne være forskel mellem de forskellige
landsdele.
I Axel Iversens opgørelse (se note 37) regnede man med en kurs på 0,50.
41. Se AA-RHK p. 35. Her specificeres de 2,5 mill, kr. ikke, men det hedder kun Reservefond,
Overførte Overskud etc., så derfor er der et restbeløb, jeg ikke har kunnet identificere.
42. Se AA-RHK. De enkelte beløb og kommentarer er dels hentet fra en samlet opstilling i AA-RHK
og dels fra forskellige steder i dens tekst.
43. Se AA-RHK. Der har åbenbart været en del posteringer på Understøttelseskontoen i 1920, og der
redegøres senere i afsnittet for dette forhold. Direktør Brandenburg var medarbejder hos IRRRC.
44. Se AA-RHK p. 19-20.
Sammenligner man rubelbeløbet med beholdningen i regnskabet for 1919, stemmer det ikke over
ens, thi så skulle man med den store beholdning have et tab på godt 1 mill. kr.
45. Da bilag 280a & b omhandler hele risikoen, og man i erstatningskravene regnede med afskrivninger
på fonds, er oplysningerne ikke sammenlignelige, men hvad angår selve selskaberne, kan man
sammenligne placeringen på de forskellige undergrupper.
4
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Se AA-RHK p. 9, 11, 17-18, 24, 31-32 og 39-40 om købspriser og afskrivninger på fonds. Bilag 280a
& b har naturligvis ikke bevægelserne i 1920 med og ej heller fonds uden forbindelse med Rusland.
46. I bilag 280a regner man Udenlandsk Skovindustriselskab til gruppen, men man regner åbenbart
»Russoco« som et udenfor Rusland virkende selskab, hvilket jeg ikke er enig i, da det ejede
Bouillonterningsfabrikken »Toro« i Moskva (det kan dog hænge sammen med tvivl om ejerskabet
til selskabets aktier til de forskellige tider). Man regner Russian Forrest som et selskab, der
arbejder i de »hvide« områder, hvilket kan siges at være rigtigt, da skovdistrikterne lå i disse
områder; men jeg mener, at min placering kan forsvares, da man havde arbejdet fra før revolutio
nen. Man har til gruppen regnet % af risikoen på Svovlsyre- & Superfosfatkompagniet »Rusland«,
men det mener jeg er hell forkert, da selskabet i realiteten aldrig kom i gang, og desuden skulle have
arbejdet i de »hvide« områder, så jeg vil fastholde min placering.
47. Denne gruppe er ikke umiddelbart sammenlignelig med bilag 280b, da jeg har medtaget »randsel
skaberne« og har selskaber fra 1920 med, men bortset fra de i note 46 nævnte, er der ingen
uoverensstemmelser.
48. Disse tal optræder ikke på Axel Andersens liste, der kun omfatter poster, som efter hans opfattelse
intet har med Rusland at gøre. De er i mangel af bedre taget fra 1919 regnskabet (passer med bilag
280a & b), men det skulle ikke kunne gøre den store forskel, da der ingen udefra kommende varer
kunne være efter 1918 i Moskva og Petrograd.
49. Da forbindelsen til Vladivostok var fri også i 1920, og man fortsatte varefremsendelsen til det sidste,
er dette tal afgjort for lavt, men i mangel af bedre kan det bruges som et minimum. Der er
yderligere den usikkerhed, at man i Vladivostok havde to selskaber, Russisk-Asiatisk Komp. og
East Sibirian Trading & Packing Co., som begge anmeldte selvstændige erstatningskrav; men
dertil kan RHK have udsendte (konsignations)varer på pladsen. Jeg har i opstillingen regnet
varelagrene som tilhørende RHK, bl.a. fordi de i bilag 280b står som sådanne, og har videreført
tallene fra 1919 til 1920 uden ændringer.
50. Forbindelserne til Archangelsk og Murmansk blev afbrudt i 1919, så de anvendte tal fra 1919
opgørelsen (bilag 280b) skulle kunne bruges, men med samme forbehold som i note 49, da man også
her havde dannet et særligt selskab, Jennow, Måge & Co. Hertil kommer, at ifølge AA-RHK p. 26
passer opdelingen på 1919 regnskabet (ikke bilag 280b) af »Svømmende Varer« ikke med bøgerne
(se »Harald Plum og Det Transatlantiske Kompagni« p. 99). Med et meget søgt argument kan man
modgå Axel Andersens opdeling med Harald Plum’s oplysning i »Dagbogsblade« bind 4 p. 28:
»Tilbage i Rusland er nu slet intet af alt, hvad der har været, på nær de faste ejendomme, som
næppe nogensinde bliver givet tilbage, og ellers de ting, der findes bevaret på enkelte museer i
Rusland, hvor Russisk Handelskompagni søgte at bringe et og andet i sikkerhed, før dets folk måtte
flygte fra Rusland«. Hvordan man så har tænkt sig at fa disse ting inddraget i en erstatningsfor
handling er vistnok det, der hedder »et godt spørgsmål«.
Når jeg har valgt at medtage beløbene, er det dels, fordi de er medtaget på bilag 280b, og dels fordi
jeg i argumentationen for det eventuelle erstatningsbelløb har medtaget en del afJennow, Måge &
Co’s krav, men det må siges, at tallene er en smule problematiske.
51. Se AA-RHK. Tallet er ikke opført som en varebeholdning, men en debitor (se også bilag 280b). Der
er sket bevægelser på kontoen også i 1920. For overskuelighedens skyld er beløbet alligevel medta
get på dette sted.
52. Se AA-RHK og bilag 280b. Beløbet stammer fra 1919 og dækker midler fremsendt til vareindkøb,
men der foreligger intet om, hvem af de to selskaber på stedet der har modtaget pengene.
53. Erik Plum fortæller, at RHK i modsætning til andre udenlandske handelshuse ikke troede på
rublens evne til - selv på længere sigt - at genvinde sin styrke. Denne disposition synes derfor helt
tåbelig, da man med faldende kurser ville have kunnet hjemtage en betydelig kursgevinst (men
man kan naturligvis have været tvunget dertil).
54. Se EP p. 41-42.
55. Ifølge AA-RHK p. 48 sker oplysningen til delegationsprotokollen i RHK om de to ejendomskøb
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samtidig med oplysningen om, at man har trukket sig ud af landet, hvilket ikke passer helt med
Erik Plums angivelser.
EP siger p. 75, at Newski bliver købt »tidligere«, og hans forklaring på, hvorfor man købte huset,
tyder på, t det er ultimo 1917. Serievskaja, siger han, er købt »senere« og var beregnet på at skulle
huse det danske gesandtskab. Det blev dog kun bolig for gesandten.
Se endvidere Axel Iversens redegørelse for de hemmelige reserver (note 37), hvor ejendommene
nævnes.
56. I 1916 hed kontoen »Ejendom i Moskva - Prioritets Konto«, men fra 1917 hed den »Ejendomme
nes Konto - Prioritets Konto«. Saldoen steg fra kr. 414.000 i 1916 til 740.000 i 1917 og ca. 948.000 i
1919. Den på erstatningskravene medtagne prioritetsgæld dækker antagelig kun kontoejendommen
i Moskva (og en lille smule mere), for da det er det samme beløb som i 1916, kan det ikke dække det
hele. Man kan derfor tænke sig, at ejendommene i Petrograd var belånt i Rusland eller betalt
kontant. Optikerfirmaet kunne enten være optaget under Varelagre Petrograd, hvilket ikke er
usandsynligt med de regnskabsmetoder, man anvendte i koncernen, men kan også være en del af de
»skjulte« reserver, som man kun nåede at få bogført hos filialerne.

Virksomhedshistorie på gamle
kuverter
AF JENS JOHANSEN

Det er sjældent, at kurverter er bevaret i virksomhedsarkiverne. Når brevet
er modtaget, har kuverten udført sin opgave, og den ender i papirkurven,
måske efter forinden at have mistet frimærkerne.
Hos de to Assens-købmænd Thorvald og Kay Plum, der i 1905 overtog
den store fædrene forretning N. M. & F. Plum, gjorde man imidlertid ikke
sådan. Her blev såvel korrespondance som kuverter arkiveret.
Det traditionelle arkiv er for adskillige år siden afleveret til Erhvervsarki
vet, men først Thorvald Plums søn, Arne B. Plum, overdrog kuverterne til
de to købmænds efterkommere, og arkitekt Jens Johansen modtog som bar
nebarn af Kay Plum således mere end 25.000 konvolutter fra årene 19061920.
Med deres påskrifter, frimærker, stempler og reklamebudskaber bringer
de nye træk til belysning af tidens erhvervshistorie, måske også til kontorets
kulturhistorie, filateli - og meget mere.
- Det er i øvrigt påfaldende, at tidens mange bøger i handelslære næsten
intet fortæller om kuvertens rette brug, sådan som det var tilfældet med
selve udformningen af handelskorrespondancen.

Handelshuset N. M. & F. Plum
De to brødre Niels Munk Plum (1841-1905) og Frederik Plum (1835-1905)
etablerede i 1860’erne i Assens en købmandshandel, der fra 1875 førtes
under navnet »N. M. & F. Plum«. I de følgende årtier udviklede den sig
til ikke blot byens, men Vestfyns betydeligste købmandsvirksomhed, der
handlede med alt fra traditionelle kolonialvarer over grovvarer til kul, jern
og tømmer. Hertil kom en betydelig eksport af smør og æg. Da de to
købmænd døde i 1905 med fa måneders mellemrum, havde de hver en søn
parat til at overtage virksomheden. De to fætre, henholdsvis Kay Munk
Plum (1878-1936) og Thorvald S. B. Plum (1876-1941) delte straks efter
overtagelsen i 1905 virksomheden imellem sig, således at Kay Plum videre
førte forretningens handel med kolonial en gros og detail samt kunstgød-
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ning og markfrø, medens Thorvald Plum varetog handelen med trælast,
bygningsmaterialer, jern samt eksport af smør og æg. De var begge i perio
der medlemmer af byrådet, ligesom de deltog i adskilligt organisations- og
foreningsarbejde som formænd eller bestyrelsesmedlemmer.
De mange aktiviteter omkring den store forretning afsatte et betydeligt
arkiv, der nøje blev passet, så alt let kunne genfindes. Karakteristisk var
det imidlertid også, at der på det nærmeste intet blev kasseret. Det er vel
også delvis forklaringen på, at de to købmænd omhyggeligt også gemte og
arkiverede de tomme kuverter. Det er imidlertid også tænkeligt, at de to
købmænd allerede i 1906 havde en fornemmelse af, at der måske kunne
ligge en værdi i frimærkerne; en tredie forklaring kan være den, at Thor
vald Plums historiske interesse gjorde, at han ganske enkelt intet kassere
de, da kuverterne jo også indeholdt informationer om virksomhedens for
retningsforbindelser.

Kuverterne
Den typiske konvolut er 13 X 16 cm, altså svarende til vore dages M6kuvert, beregnet til at rumme formatet A6. De er normalt af dårligt, kulørt
papir - gullige, blålige, rødlige, grå, eller grønlige - ret få er hvide, og nogle
er tonet af et indre påtryk i et mønster eller med et reklamebudskab, som
skimtes gennem papiret. Konvolutter af hvidt og af bedre papir brugtes på
det nærmeste alene af private ved særlige begivenheder, f.eks. ved jule-/
nytårstid. En særlig art konvolutter er de små med bred sort kant, som
indeholdt en kort meddelelse om dødsfald, begravelser, kondolence og
lignende.
Det store flertal af konvolutter kom fra en lang række firmaer, som det
fremgår af afsenderpåtryk. Den typiske afsenderadresse er anbragt øverst
på konvoluttens forside som en 2-3 cm høj frise fra kant til kant. Ikke så få
firmaer har mere omfattende dekorative reklamepåtryk med omtale af
varesortiment m.m. Nogle brugte tillige bagsiden til præsentation af forret
ningen, fabrikken eller til et veritabelt katalog.
Der er en besynderlig konflikt i disse meget udførlige reklamepåtryk og
konvoluttens postale brug - for frimærket blev ofte anbragt oveni påtryk
kets højre del, ligesom stemplet (også selv om frimærket er anbragt længere
nede), hvorved såvel afsender besked, reklamebudskab som poststempel
bliver vanskeligt at læse. Den, der har bestemt påtrykket, har måske aldrig
set, hvor uheldigt resultatet blev?
En anden bestanddel af en brugt konvolut er udskriften: adressatbeteg-
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Så imponerende så den kuvert ud, der blev brugt af den danske havregrynsfabrik »Avena«. Kuverten
havde dog kun påtryk på forsiden. På andre kunne hele bagsiden på det nærmeste være udstyret som et
sandt varekatalog.

nelsen. Her far man et lille indblik i kontoret omkring 1. verdenskrig.
Håndskrift med elastikpen eller fyldepen og blåt blæk er det almindelige sommetider er det kontoreleven, der har skrevet adresser på brevene, i
andre tilfælde er det en flot rutineret skrift, der går igen i årevis. Nogle
firmaer har anskaffet skrivemaskine - hvor bogstaverne gerne hopper på
linien, mens enkelte firmaer har rationaliseret forsendelserne og ladet
adresserne bogtrykke. Der er dog ikke foretaget nogen analyse af forholdet
mellem håndskrift og maskinskrift, der måske kunne have fortalt træk om
kontorets modernisering. Man kan også iagttage rester af ældre håndskrift
typer — hvor f.eks. bogstavet s tydeliggøres med en krølle henover - eller
hvor det dobbelte s (som i Anens) skrives med to forskellige s’er, et »nor
malt« og et »højt« (i stil med bogtryksfrakturskrifter).
Endelig bemærkes, at den typiske udskrift endnu kan indskrænkes til
»Herrer N. M. & F. Plum / Assens«, eller endnu kortere »Kay Plum /
Assens« - 3 ord!
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25.000 kuverter og den første sortering
For at fa kuvertmaterialet til at »sige noget« er de 25.000 kuverter fra
1906-20 sorteret to gange: først efter frankering, siden efter konvoluttens
»udsagn«: stempel, afsender, branche m.m.
Den første sortering gennemførtes som en fuldstændig sortering, hvor
ved hver konvolut fandt en plads ud fra et sorteringskriterium, nemlig
frankeringen. Ga. 95% af de omkring 25.000 konvolutter er almindelige
indenlandske breve (herunder tryksager), mens de sidste 5% er fra udlan
det, adressebreve (datidens adressekort), pengebreve (»Indlagt kroner
øre«), opkrævninger, anbefalede breve, korsbånd og breve med jule
mærker.

Frankering
Af de ca. 95% almindelige breve er ca. 60% frankeret med 10 øre (rød) - et
klart udtryk for at prisniveauet i perioden var meget stabilt med hensyn til
portoen. Fra 1.10.1902 til 1.7.1919 var landsportoen for breve i 1. vægtklas
se (0-250 gram) 10 øre, og det er i vort århundrede den længste periode
med stabile posttakster. Det afspejles også i, at der i »vor« periode kun
udkom 68 frimærker, hvoraf en del var som følge af kongeskift (Chr. 9, som
døde 1906, Fr. 8, som døde 1912 og Chr. 10), medens 18 skyldtes proviso
rier (overtryk) på grund af særligt pludselig opståede behov. I nutiden
udkommer der mere end 68 frimærker på blot tre år. Af de 68 »mulige«
frimærker i perioden, ses dog kun 32 forskellige på konvolutterne, og heraf
findes halvdelen igen kun i ganske fa eksemplarer - altså ganske svarende
til noteringen i frimærkekatalogerne.
Lidt posthistorie
De 25.000 brugte konvolutter belyser, som foran nævnt, også postale for
hold. Perioden 1906-1920 er særpræget ved at det københavnske trafiksy
stem blev lagt radikalt om, og dermed også postsystemet. Samtidig med
samlingen af alle byens banegårde til en, nemlig den nuværende Hovedba
negård, der stod færdig 1911, fik Postvæsenet opført Centralpostbygningen, der indviedes 1912. Derved blev den gamle postgård i Købmagergade
aflastet, og de indre postdistrikter lagt om, således at den nye bygning blev
postkontor for en større del af disse bydele end før. Nogenlunde samtidig
blev indleveringspostkontorernes romertalsbetegnelse afløst af arabertal.
På et bykort er udtegnet tilstanden i 1907, og det ses, at der var flere
postdistrikter end i dag, hvor man jo ikke kender C, B, L og STR. Derimod
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er indleveringspostkontorerne nogenlunde som i dag, flere steder endda i
de samme lokaler.
De fleste breve fra København kom fra postdistrikterne K, B og C
(derunder fra indleveringspostkontorerne 1/1, II/2, III/3, IX/9, X/10 og
XI/11). Disse postkontorer svarer til middelalderbyen og voldkvartererne,
og herfra kom breve fra grosserere, fabrikker, importører, brancheforenin
ger, banker m.fl. Fra de øvrige postdistrikter kom der mest breve fra ret fa
fabrikker - og fra VIII/8 Frihavnen er der kun ganske få.
Andre mærkater
Udover konvolutterne, deres afsender- og reklamepåtryk, frankering og
stempler, er nogle forsynet med særlige mærker, etiketter eller mærkater.
Mest almindelig er julemærkerne, men lejlighedsvis ses også reklame-mær
kater, og særlige propagandamærkater.
Der er mærkater for Landsudstillingen i Aarhus 1909 efterfulgt af hånd
stempler om medaljer opnået ved denne udstilling, for Konstindustriuto
ställningen i Stockholm 1909 m.fl.. Aret før ses Forsvarsmærket - »Dan
marks Forsvar/Danmarks Beståen«.
Et årstid, fra 1914 til 1915 optræder fra en afsender (50 breve fra De
danske Spritfabrikker, København) propaganda-mærkater for Fugleflugtslinien/Femernruten. Der var tre forskellige mærkater. Af en enkelt konvo
lut, afsendt 11.6.1914, fremgår, at der var tale om en »Femern-RuteKomité«, som propaganderede for en Køge-Bugt-vej og en Fugleflugtlinie
fra Vordingborg, nogenlunde som vi kender den i dag. Det er iøvrigt
påfaldende, at kun yderligere to afsendere har anvendt disse mærkater på
forretningsbrevene. Men måske er forklaringen den, at Spritfabrikkernes
direktør, C. A. Olesen, var formand for Femern-Rute-Komiteens danske
afdeling.
Efter krigen i 1918 optræder en »Comité Central du Timbre de la Paix«
i Amaliegade 24, Copenhague, som udsendte en mærkat med ordet PAX
over et billede af domkirken i Reims’ vestfacade. Desuden er der en under
tekst »Veritas, Libertas, Justitia«. Denne mærkat findes på adskillige
afsenderes breve i en kort periode i efteråret 1919.

Afstempling
Alle breve er frankeret (eller burde være det) - der er ingen francostempling eller »P. P.«-påtryk, hvorfor alle forsendelser er stemplet på afsender
postkontoret, og de fleste er desuden ankomststemplet på bagsiden. Denne
praksis var gældende i hele perioden (indførtes i 1860 og ophævedes i
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Denne montage er et forsøg på i blot én illustration at vise et udvalg af de mange tusinde kuverter.

1927). På stemplerne er, udover postkontorets navn og dato, også angivet
et klokkesletinterval. Heraf kan det f.eks. læses, at et brev afsendt fra
København kl. 7 tø-7% E (eftermiddag), ankom til Assens næste dag kl. 58 F (formiddag). Dette var det normale, men der ses dog også eksempler
på, hvordan et brev ved en fejlekspedition har været videnom og dog kom
frem næste dag. F.eks.: Afsendt fra København 10.5. 1909 kl. 7-8 E, »fastklæbet til et brev til Veile«, ankommet hertil 11.5. kl. 1-4 F, afgået derfra
11.5. kl. 7-9 F og ankommet til Assens 11.5. kl. 1-3 E (og formentlig bragt
ud samme dag). Eller: Afsendt fra Aarhus 3.11. 1913 kl. 8-10 E, formentlig
i Nyborg overført til Svendborg-toget - idet det er afstemplet »NyborgSvendborg 4.11.13 Tog 22«, ankommet til Svendborg 4.11.13 kl. 8-9 F,
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afsendt derfra 4.11. kl. 9-10 F og ankommet til Assens 4.11.13 kl. 1-3 E. Og
der var ikke direkte bane mellem Svendborg og Assens.
Sådanne episoder er talrige, meget underholdende i sig selv, og kan kun
belyses igennem de bevarede kuverter.

Den anden sortering
Ved den anden sortering er det forsøgt at fa de ca. 25.000 almindelige
konvolutter til at fortælle noget om N. M. & F. Plums købmandsforretning
i årene omkring den første verdenskrig. Afsenderstemplerne kunne fortælle
noget om forretningens geografiske forbindelser med omverdenen (dens
opland), og afsenderbetegnelserne om handelsforbindelser, og delvis om
varesortiment med mere. Der blev derfor udsorteret mindre portioner af- stempler, således at eksemplarer af alle forekommende afsenderposthuses
stempler findes her, om der så blot er ét eksemplar.
- brancher, således at så vidt muligt enhver afsender med en erhvervs-,
branche-, vareangivelse er repræsenteret med mindst en konvolut.
-navngivne afsendere uden brancheangivelse, ligeledes mindst én af hver.
Herudover er udplukket portioner af mere speciel karakter
- af udskrifter (omtalt ovenfor).
- af typografien i afsenderbetegnelserne, derunder konvolutter med mere
omfattende reklamebudskaber.
- af stempler fra jernbanestrækninger,
- af perforerede frimærker, som på en vis måde også kan belyse virksomheds
historie.
- af særlige propagandamærkater, og
- såvidt muligt samtlige konvolutter, der kom fra familie.
Størstedelen af konvolutterne er dog efter anden sortering forblevet sor
teret efter frankeringen.

Afsenderstempler
185 afsenderpoststempler optræder i materialet fra det egentlige Danmark
før 1920 og 7 fra Sønderjylland. Fra København er der derudover i alt ca.
30 forskellige postkontor-stempler, og der er 32 forskellige jernbanestræk
ningsstempler, hvoraf ét er fra Sønderjylland.
Altså mere end 250 forskellige afsenderstempler, hvortil kommer, at
mange optræder med flere typer.
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Afsendersteder uden for København
Afsenderstederne er udtegnet på to kort - Fyn og det øvrige Danmark
(uden København) - med en omtrentlig opdeling af afsenderomfanget.
Langt de fleste forsendelser var fra København. Dernæst er landets tre
o
o
største byer - Odense, Arhus og Alborg - og de fynske købstæder Svend
borg og Fåborg (udover Assens selv) de byer, der er oftest repræsenteret.
Herefter ses dels en række mellemstore købstæder og stationsbyer, dels
en række landsbyer og stationsbyer i det nærmeste opland, og endelig,
spredt over hele landet, incl. Sønderjylland, en stor mængde store og små
byer, hvorfra der er ganske få afsendere (ofte blot en enkelt konvolut) - i alt
ca. halvdelen af samtlige afsendersteder.
Der tegnes således et billede af et tæt forretningsmæssigt opland med en
afstand på ca. 20 km fra Assens - og et mere spredt for resten af Fyn.
For en lang række afsendersteder giver konvolutterne besked om, at en
bestemt vare erhverves herfra. De optræder afsendt fra hele landet, men
først og fremmest fra Hovedstaden, men der ses også eksempler på leveran
dører fra mindre og fjerne byer:
- Hadsten Børste-, Pensel- & Gadekostfabrik,
-A/SJydsk Bisquitfabrik i Hjørring,
- A/S Spritfabrikken »Fortuna«, Hobro Afdeling,
- Sirocco Kafferisteriet »Nord-Vest« i Nykøbing i Jylland (hverken i af
sender eller poststempel bruges Nykøbing Mors),
- Margarinefabrikken »Alfa«, Vejen,
- Frøfirmaet »Trifolium«, Haslev.
Det er karakteristisk, at næsten alle afsendersteder var stationsbyer, og
ofte er afstemplingen sket ved jernbanepostekspeditionen, hvilket ses af
koden >JB. P. E.« i stemplet.

Forretningsforbindelserne
I materialet er udsorteret mere end 1.000 brancheidentificerede forret
ningsforbindelser. Ca. 60% af samtlige disse forretningsforbindelser var fra
København, mens 22% var fra Fyn, 11% fra Jylland, 3% fra det øvrige
Sjælland og Lolland-Falster og godt 4% fra udlandet. Der er selvsagt også
her stor spredning i intensiteten - der er nogle, der har været kontakt med
meget hyppigt - mens der fra de fleste kun foreligger ret få konvolutter.
De mere end 1.000 forretningsforbindelser er groft søgt opdelt på bran
cher, 67 i alt, for at give et indtryk af købmandsforretningens sortiment og
forretningskontakter. Her og der kan der også være tale om helt private
køb, bl.a. hos Ilium og Magasin i København.
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I oversigten er i parentes angivet hvor mange forskellige firmaer m.v.,
der er optalt i hver branche:

KOLONIAL m.m.
Grosserere (37)
Hørkram (11)
Krydderier og sennep (8)
Mel og møller (10)
Havregryn (8)
Sukker og honning (3)
Salt (5)
Eddike (5)
Mejeriprodukter (11)
Margarine og andre fedtstoffer (21)
Slagterier (5)
Fisk (1)
Frugt (7)
Humle, ølurt, malt (6)
Konserves (16)
Husholdningsartikler (12)
Stearinlys (2)
Tændstikker og ildtændere (5)
Manufaktur, garn og tekstil (6)
Læder, huder, skind (6)
Sæbe- og parfumerivarer (16)
Svampe (vaske-) (3)
Mineralvand og frugtsaft (5)
Vin (40)
Sprit, spiritus, bitter (12)
01 (5)
The (10)
Kaffe og -surrogat (20)
Chokolade, cacao, sukkervarer (24)
Tobak (42)
ISENKRAM
Værktøj m.m. (33)
Trævarer, børster, og koste (13)
Maling, farve, tapet (16)
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Elartikler (7)
Glas, keramik, porcelæn (9)
Emballage, tuber, kurve (4)
Korkvarer, kapsler (5)

MATERIALHANDEL
Kemisk-tekniske fabrikker, medicinalvarer (32)
Laboratorier, kemisk-tekniske m.v. (6)
Apoteker (5)

BRÆNDSEL
Kul, koks, brænde, tørv (15)
Olie, petroleum (og smøreolie) (14)
GROVVARER
Gødning, gødningskalk (16)
Korn- og foderstoffer (23)
Frø og planteskoler (37)
Sække, kasser, pressenninger, tønder (11)
Reb, rebslagerier, fiskenet (8)
LANDBRUG (navngivne) (28)
PAPIR, TRYKKERIER, BØGER (39)
SPORT, FRITID (21)

GROSSERERE (70)
Agenter, kommissionsforretninger (40)
Fabrikanter (4)
GROSSISTHANDELEN
Andre købmænd (20)
Brugsforeninger (5)
Bagerier og kiks (6)

FORRETNINGENS DRIFT
Pengeinstitutter, kreditforeninger, revisorer, vekselerere (18)
Assurance (17)
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Sagførere (13)
Erhvervsservice (26)
Transport (20)
Kontormaskiner, vægte (10)
Håndværkere, ingeniører (10)
Aviser, tidsskrifter (19)
Hoteller (9)
Erhvervsorganisationer (25)
Offentlige institutioner m.m. (21)

Oversigten tegner et groft billede af N.M. & F. Plums forretningsforbin
delser og dermed varesortiment. Kuverterne fortæller under et om virk
somhedens meget brede og omfattende udbud fra kolonialvarer over tobak,
isenkram til grovvarer.
Selv om det kunne være fristende, er det dog næppe rimeligt at drage
videre konklusioner ud af dette materiale. Dertil er det trods alt for upræ
cist, ikke mindst da den i Erhvervsarkivet bevarede korrespondance i form
af breve og fakturaer med langt større præcision kan analyseres med hen
syn til leverandører, varegrupper og mængder, betalingsformer og meget
mere.
Til gengæld giver kuverterne mulighed for iagttagelser, som korrespon
dancen alene ikke giver mulighed for.

Slutning
Ideen med denne skildring har været på nogle få sider at fastholde nogle
umiddelbare indtryk ved en behandling af de omkring 25.000 tomme ku
verter fra købmandshuset N. M. & F. Plum i Assens i den nævnte 14-årige
periode omkring 1. verdenskrig.
Det er naturligvis muligt at trænge langt dybere ned i materialet og bl.a.
belyse træk af udviklingen inden for kontorområdet, anvendelse af konvo
lutter som reklamemedium, enkelte firmaer, m.m.
Mere vidtgående konklusioner kan dog næppe drages ud fra kuvertma
terialet alene. Kuvert og brev bør naturligvis holdes sammen for at supple
re hinanden, men det er en opgave, der ligger uden for nærværende be
handlings beskedne rammer. Her har det været ideen at vise, at kuvertma
teriale også kan afgive vidnesbyrd om et handelshus, dets kunder og forret
ningsopland.
5
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Den gamle købmandsgård i Assens omkring 1920.
Udsnit af radering af Tom-Petersen (1861-1926), udført 1. juni 1920. I bilen ses Kay Plum og hans
hustru.

Noter
1. Artiklen har oprindelig været bredere anlagt og hed »Løst og fast om N. M. & F. Plum fra 1906-20
og nogle posthistoriske glimt på grundlag af omkring 25.000 tomme konvolutter« (1985). Hages
Håndbog i Handelsvidenskab div. udg. er gennemgået med henblik på at se, hvilke krav der her
blev stillet til udskriften på en kuvert, men denne omtales på det nærmeste ikke. Interessen er
samlet om udformningen af selve korrespondancen.
2. Det store virksomhedsarkiv er idag afleveret til Erhvervsarkivet. Det er særdeles fyldigt, og næsten
intet er i tidens løb kasseret. Det er derfor ikke rimeligt alene på grundlag af kuvertmaterialet at
drage for vidtgående konklusioner, da dette naturligt bør sammenholdes med den bevarede korre
spondance. Se registraturen Handelshuset Plum nummer 20 i Erhvervsarkivet.
Om Handelshuset Plum - N. M. & F. Plum henvises til N. K. H. Kjærbye: Plums Handels-Ak
tieselskab (1960) og Inger Marie Plum: Af den private smørhandels historie (Erhvervshistorisk
Årbog 1964 7-45).
3. AFA frimærkekatalog, Danmark 1983. J.Gotfredsen og J. HofT: Danske breve 1851-1879 I-II
(1979). I bd. I gennemgås periodens de væsentligste posttakster og forsendelsesformer.
4. H. Hjorth-Nielsen (red.): Det Danske Post- og Telegrafvæsen bd. 2. (1933).
Post- og Telegrafhåndbøger div. år.
5. C. A. Olesens privatarkiv i Erhvervsarkivet. Dansk Biografisk Leksikon 3. udg. bd. 10, 665f (1982).

Sagføreren, byen og egnen
- et Thistedkontor 1876-1907
AF HENRIK VEDEL-SMITH

Den foreliggende artikel, der i det væsentligste er baseret på materiale fra et
sagførerarkiv i Thisted, skal ikke først og fremmest ses som en studie i
lokalhistorie, men som en undersøgelse der viser, hvilke muligheder et sagfø
rerarkiv indeholder. Netop den valgte periode er en, hvor sagføreren kom
mer til at spille en væsentlig rolle inden for samfundsudviklingen. Undersø
gelsen giver en række eksempler på, hvilke typer bidrag sagførerarkivet kan
give til lokal-, økonomi-, social-, landbrugs-, personal- og slægtshistorie.
Chr. F. Bendixsens arkiv er kun et enkelt eksempel af de næsten 200 sagfø
rerarkiver fra hele landet, der er bevaret i Erhvervsarkivet. En oversigt over
disse arkivers geografiske fordeling og den periode, de dækker, afslutter
artiklen.

»Thisted var for omtrent 40 år siden en ubetydelig by. De fleste bygninger
var dengang stråtækte. Den manglede også havn og havde ikke engang en
sikker red for dens få skibe. Nu er det omvendt. Den er nu en smuk og
smilende by, hvor den ene nye bygning fremstår efter den anden, og den
ene smukkere og anseeligere end den anden. Byen har og faet en god og
rummelig havn. Kort, hvem der kendte Thisted for 40 år siden, og nu atter
besøgte den, ville næppe genkende byen. Nu hersker travl virksomhed ved
havnen, en plads hvor før næppe en fiskerbåd kunne lægge til, og de mange
skibe i havnen vidner om, handelsånd er vågnet hos byens handelsstand,
ligesom og det hele vidner for en forhen ukendt velstand iblandt byens
befolkning«1.
Citatet er fra 1852 og giver indtryk af, at Thisted ved midten af 19.
århundrede var blevet en by i fremgang. Det var en udvikling, der også
kendetegnede mange af de øvrige danske købstæder, men naturligvis havde
både Thisteds beliggenhed og en række specielle forhold været afgørende
for at nå det niveau, byen stod på ved århundredets midte, såvel med
hensyn til størrelse og indbyggertal som til erhvervssammensætning.
Den rejsende, der kom til Thisted i 1850’erne, kom til en by, der ikke
alene var landsdelens købstad, men også amtets hovedstad. Disse to for5*
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Flere skippere sejlede fast på København og Limfjordsbyerne med passagerer og gods. En annonce i
Thisted Amtstidende 1852, samme år Rasmus Henrik Kruse malede dette motiv, giver et godt indtryk
af denne sejlads: »Til underretning for byens handlende og andre, der kunne ønske varer, pakker eller
andet forsendte til eller fra Aalborg, undlader jeg ikke at bekendtgøre, at jeg med min hurtigsejlende
jagt »Havnens første Yngling« vedligeholder en fast ugentlig forbindelse mellem nævnte by og Thi
sted, således at jeg i reglen kun opholder mig 1 dag på hvert sted uden der at vente længere, om også
fragt ikke straks er at erholde. - Passagerer medtages...«
Johs. E.Tang Kristensen: Rasmus Henrik Kruse, 1979.

hold satte sit præg på byen, idet embedsstanden førte an i det sociale liv
sammen med købmandsfamilierne, hvis store købmandsgårde desuden
prægede bybilledet. Mens købmændene, byens dominerende erhvervs
gruppe, var bosat ved byens indfaldsveje, boede embedsmandsfamilierne i
den indre by. Det kan måske give indtryk af en stor by i omfang, men det
var nu ikke tilfældet. Byen lå nedadskrånende mod og om en vig i Limfjor
den og var delt i to dele af en lille bæk. Den dækkede i 1859 et areal af 40
tdr. land. Den bestod af404 ejendomme, hvoraf 383 dannede den egentlige
by. Disse bygninger var fordelt på 28 gader og stræder og husede ca. 3.000
indbyggere2.
Byens opland var stort og forskelligartet, men kan groft opdeles i tre
områder, der benyttede hver sin indfaldsvej til byen. Vestergade var den
vej, ad hvilken bønderne fra det frodige, kornavlende Midtthy kom til
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staden. Nørregade var den vigtigste indfaldsvej for de folk, der kom fra
skudehandelspladserne Klitmøller, Hansted og Vigsø. Købmændene i
Østergade, der var byens tredje indfaldsvej, havde især handel med bøn
derne fra de store gårde få kilometer øst for Thisted og fra de kvægavlende
dele af Han herred3.
De første forslag om anlæggelse af en egentlig havn i Thisted fremkom i
1823. Men i 1825 skete der noget, som med ét slag forandrede hele stillin
gen og muliggjorde en stærk udvikling af sejladsen på Limfjorden: Vester
havets gennembrud den 27. november 1825, af den smalle Aggertange.
Dermed blev søvejen åben mod vest gennem Aggerkanalen, hvilket betød,
at en del af skuderne fra handelspladserne ved vestkysten begyndte at sejle
gennem Aggerkanalen til havne og handelspladser i Limfjorden. Havnean
læggelsen i Thisted blev afsluttet i 1840, hvilket for alvor satte gang i en
kraftig udvikling af byens erhvervsliv. Man var også blevet fritaget for den
afgift, Aalborg siden 1826 havde opkrævet af skibe, der passerede byen, og
havde i 1841 opnået fuld toldstedsrettighed. Medvirkende til denne frem
gang var også, at købmænd fra skudehandelspladserne nu kunne undgå
losning og lastning på den åbne vesterhavskyst ved at benytte den nye
havn, og en del af dem flyttede til Thisted. Antallet af skibe, der var
hjemmehørende i Thisted steg kraftigt: 1834 6, 1840 14, 1851 27, 1876 62.
Som følge af denne udvidelse af handelsflåden opstod der behov for skibs
byggere til nybygning og vedligeholdelse og sejlmagere, men også andre
håndværkere som rebslagere og smede fik forøget arbejde gennem ski
bene4.
Grundlaget for byens handelsflåde var korneksporten, der især gik til
Norge og England, hvorfra skibene hjemtransporterede træ, kul, koks, jern
m.m. Mens 1850-60’erne først og fremmest havde været de store køb
mandsrederiers tid, blev rederivirksomheden i 1870-80’erne spredt på
langt flere hænder. Dette skete ved, at en gruppe personer gik sammen om
at erhverve et skib og danne et partsrederi eller aktieselskab med det
resultat, at langt flere erhvervsgrupper blev deltagere i havnens og søhan
delens aktiviteter. Partsredergruppen kunne bestå af håndværkere, embedsmænd, gårdmænd og skibsførere5.
Under krigen 1864 blev Thisted besat af prøjsiske styrker, hvilket med
førte, at handelen mellem by og land gik helt i stå, men kun for en meget
kort periode. Som kuriosum kan nævnes, at besættelsen - formentlig på
grund af indkvarteringen eller vareudskrivningen — var årsag til, at byens
huse blev nummererede, en foranstaltning, som man bibeholdt efter de
fjendtlige troppers bortdragen6.
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Med 1870’erne begyndte det atter at gå frem for byen, og mange af de
familier, der i de følgende år kom til at præge udviklingen, etablerede sig
omkring dette tidspunkt. Byen var i 1866 blevet hjemsted for landets første
andelsforetagende, brugsforeningen »Thisted Arbejderforening«. I 1875
stiftedes A/S jernstøberiet og maskinfabrikken »Thy«, der overtog et æld
re støberi, anlagt i midten af 1830’erne. Et ret stort brændevinsbrænderi,
grundlagt omkring 1850 af købmand I. W. Werner, blev nedlagt i 1880’erne, hvorefter bygningerne blev overtaget af en dampmølle (fra 1897 A/S
Thisted Dampmølle). Der kom også nye professioner til. Tidligere havde
man ikke haft en fastboende tandlæge, men måtte benytte sig af lejlighe
den, når en tandlæge fra Arhus et par gange om året kom til byen og gav
konsultation. Dette blev der rådet bod på i 1875, da tandlæge Joh. M.
Nielsen bosatte sig i byen7.
Også på det kulturelle område var Thisted ved at være med. Således
indviedes en teatersal i 1875, og der afholdtes koncerter, bl.a. i plantagen
Christiansgave, hver torsdag aften i sommertiden8. Hvad der ellers præge
de 1870’ernes Thisted, var det meget udbredte foreningsliv inden for alle
samfundslag. Mange af foreningerne var helliget det selskabelige samvær,
men en del havde også en meget mere social betonet karakter, eller tog
initiativer på andre områder9. Der blev f.eks. oprettet en aftenskole for
håndværkerlærlinge, og en gang om ugen vinteren igennem holdtes gratis
foredrag om forskellige emner af mere oplysende art10.
Med 1880’ernes komme indvarsledes en ny tid. Thybanens åbning 1882
blev af stor betydning for byens og egnens erhvervsliv, men samtidig blev
savnet af en fast forbindelse med Aalborg stadig mere følelig. Dampskibs
forbindelsen lod en del tilbage at ønske og kunne ved vintertid være stand
set i længere tid. Først med åbningen af Nørresundby-Fjerritslevbanen
1897 og Thisted-Fjerritslevbanen 1904 blev dette savn afhjulpet. På trods
af savnet blev nye industrivirksomheder etableret. I 1898 anlagdes A/S
I. D. Koopmanns svineslagteri, på det tidspunkt amtets eneste slagteri, og
fabrikant G. Unden opførte klædefabrik og farveri (ødelagt ved en stor
brand i 1919). På trods heraf var det dog stadig de store købmandsgårde og
gårde med kreaturhold, der prægede bybilledet.
Selv om havnen og de nye industrier var ved at skabe et nyt borgerskab,
levede byen først og fremmest af sit opland, som var ganske betydeligt, idet
Thisted var den eneste købstad og større by i Thy. Mod den nærmeste
købstad, Nykøbing, skabte Vilsund det naturlige handelsskel, men mod
syd og nordøst var afstandene til de nærmest konkurrerende større byer,
Ålborg og Holstebro usædvanlig store. Især på de store markedsdage var
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Udstillinger for at stimulere erhvervslivet var efterhånden blevet velkendt rundt om i verden og i
Danmark. I 1898 afholdtes på Frederikstorv i Thisted en stor udstilling omfattende industri, håndværk
og landbrug. Afdelingen for industri og håndværk omfattede ca. 100 numre, hvoraf de 69 udstillere var
fra Thisted. Musiktribunen i forgrunden var fremstillet af materialer fra N. C. Andersens cementvarefabrik, Thisted.
Knud Holch Andersen m.fl.: Torvet, huse og mennesker i Thisted o. 1900, 1984.

der en livlig trafik til og fra byen, købmandsgårdene fik et stærkt rykind, og
enkelte havde op til et halvt hundrede vogne stående11.
Ved århundredets slutning begyndte de mange industrier og håndværk
også at sætte deres præg på byen; der foregik en stor byggeaktivitet med
om- og nybygninger af huse langs byens hovedstrøg og i de nye kvarterer,
der tilsammen skulle rumme de 5421 indbyggere, man nu var kommet op
pao 12 .
Den stigende handelsaktivitet i sidste halvdel af 19. århundrede gav et
øget behov for en bank ved siden af den i 1829 etablerede Sparekassen for
Thisted Amt, og i 1854 tog byens handelsmænd initiativ til oprettelsen af
Thisted Bank. Endnu et pengeinstitut kom til, da Landbosparekassen op
rettedes i 1886, ganske vist med hovedsæde i Vestervig, men fra 1901 i
Thisted13.
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Men det var - som nævnt foran - ikke kun som handelsby, Thisted
gjorde sig gældende. Gennem årene kom der en del mindre industri, som
bearbejdede dels oplandets landbrugsproduktion til øl, brændevin, malt,
brød, smør, mel og slagteriprodukter, dels producerede varer som margari
ne, krystalis, mineralvand, tekstiler, tobak, støbegods, kalk m.v.
Den rejsende, der kom til Thisted 40 år efter R. H. Kruse skrev sin
bemærkning til billedet »Thisted set fra Mellemmøllen«, kunne stort set
bruge de samme ord.

De første prokuratorer
Antallet af indbyggere i Thisted havde kun været langsomt voksende, siden
byen i begyndelsen af 1500-tallet havde faet købstadsprivilegier. I 1627 var
det nået op over 1200 indbyggere, men en række svære tab ramte byen i
løbet af 1600-tallet, og indbyggertallet dalede for først i midten af 1700tallet igen at stige. Ved den første almindelige folketælling i 1769 var der
kun 815 indbyggere, hvoraf de 10 var købmænd og 58 håndværkere. En del
af borgerne levede udelukkende af landbrug, så byen på dette område
næsten var selvforsynende14.
Med et så ringe indbyggertal var der ikke megen grundlag for at drive
prokuratorvirksomhed i Thisted. I stigende grad var prokuratorer dog
begyndt at virke andre steder i landet, og dette havde i 1638 gjort det
nødvendigt, at Christian IV med en forordning afstak regler for prokura
torgerningens udøvelse. Den blev begrænset til købstæderne. Bortset fra
København lå folketallet i de største byer dog kun mellem 3.- og 4.000
indbyggere15. Langt de fleste var mindre, og det var således langt fra i alle
købstæder, det var muligt i et blot nogenlunde omfang at drive prokurator
virksomhed som erhverv. Det var derfor ikke underligt, at der i de første
små 100 år efter 1638-forordningens indførelse kun optræder en enkelt
person, der drev prokuratorgerning i Thisted16.
Med tiden viste det sig, at Christian IV’s forordning ikke var tilstrække
lig til at regulere og styre prokuratorgerningen. I 1730’erne indførtes derfor
forskellige forholdsregler, der skulle imødegå de mange klager, der efter
hånden fremkom over uautoriserede prokuratorer. For bl.a. at højne stan
darden blandt prokuratorerne og mindske deres antal og dermed forbedre
deres forhold, indførtes ved forordning af 10. februar 1736 den juridiske
embedseksamen. Det stod dog klart, hvad også nævnes i forordningens
sidste afsnit, at det vile ville tage sin tid, før der ville være tilstrækkeligt
med uddannede jurister til bestridelse af embederne som dommere, skrive-
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re og prokuratorer. Derfor udelukkedes de ustuderede ikke, men de nye
kandidater fik præferencestilling ved besættelsen af embeder17. De ustude
rede skulle indstille sig til en privat prøve, hvor de måtte underkaste sig
eksamination i visse discipliner, og kunne - efter heldigt udfald - betegne
sig exam.jur. (dansk jurist).
Ved 18. århundredes slutning indtrådte en vending i Thisteds udvikling,
og befolkningstallet voksede til over 1.000 i 1801. Dette gav større mulig
hed for at etablere prokuratorvirksomhed i byen, og i 1792 nedsatte den
første exam.jur. sig. Hans funktionstid blev dog kun kort, da han i 1798
forlod byen for at blive birkedommer i Kronborg rytterdistrikts birk. Han
blev hermed eksempel på, at dommerstanden også kunne rekrutteres
blandt prokuratorer - og desuden et eksempel på en højere estimering af
standen, idet han i 1810 blev ridder af Dannebrog18.
Forholdene var dog endnu ikke af en sådan karakter, at byen kunne
danne basis for en egentlig prokuratorvirksomhed. De få prokuratorer, der
omkring århundredeskiftet slog sig ned i byen, var der kun i nogle få år, før
de igen flyttede; men fra 1816 lader det til, at det var blevet muligt at drive
forretning, idet byen ikke siden har været uden prokurator. Dette hang
givet sammen med, at befolkningstallet fortsatte med at vokse, og dermed
øgedes grundlaget for handel, håndværk og mindre industri. Thisted be
gyndte at få præg af et egentlig bysamfund af en vis størrelse med en dertil
hørende forskelligartet sammensat befolkningsgruppe.
I en skrivelse fra 1836 fremgår det, at amtmanden ville have placeret en
fastboende prokurator i byen19. Tilsyneladende havde han held med sin
anmodning, for samme år blev der ansat en prøveprokurator i Thisted amt
med bopælspligt i Thisted. Denne, C. E. Rotwitt, var den første cand.jur.,
der slog sig ned i Thisted. Grunden til, at han søgte til byen, var for lidt
selvvirksomhed på kontoret hos højesteretsadvokat Salicath i København
og dermed for ringe økonomisk udbytte. Han forblev dog ikke i byen i ret
mange år, men flyttede tilbage til København, efter at han i 1842 havde
aflagt prøve for højesteret - og endte i øvrigt som både amtmand og
konseilspræsident, det sidste dog kun et par måneder 1859-6O20.
Eksemplet viser, at prokuratorerne ofte var indstillet på at flytte derhen,
hvor der var mulighed for et mere rimeligt udkomme. Dette gjorde sig også
gældende for Thyge Jesper Nyegaard, der slog sig ned i Thisted 1843 efter
at have haft praksis på Sjælland, i Arhus stift og i Nibe. Han opnåede i sin
karriere - som det efterhånden var blevet almindeligt — en række tillidspo
ster med en vis tilknytning til erhvervet: 1844 strandingskommissionær i
Thisted amt, 1848 russisk vicekonsul og 1854 tiendekommissionær21. Stan-
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den var blevet accepteret af borgerskabet, og med den stigende lovkom
pleksitet var det en stand og et erhverv, der var blevet et uundværligt led i
samfundslivet.

Sagførergerningen efter 1868
De nye strukturer i erhvervslivet i sidste halvdel af 19. århundrede skabte
en øget efterspørgsel efter den juridiske rådgiver, enten som repræsentant
for kapitalejere, som konsulent eller som moralsk garant over for offentlig
heden, hvis han da ikke ligefrem selv var økonomisk aktiv. Det var i denne
periode, den moderne sagfører skabtes, og sagførertitlen blev lovfæstet.
Den ændrede stillingsbetegnelse var et led i den reform af sagførervæsenet,
der var en følge af den nye grundlov og de ændrede samfundsforhold.
Reformerne havde været drøftet i flere år, og i 1867 var man så langt, at
loven kunne forelægges i rigsdagen. Den endelige vedtagelse fulgte i maj
1868, og dens ikrafttræden fastsattes til 1. januar 186922.
Sagførervirksomheden blev nu efterhånden betragtet som en næringsud
øvelse, og opfattelsen af prokuratorstillingen som en slags embedsmands
stilling var stærkt på retur. Derudover var et af motiverne til loven at
udvide adgangen til sagførererhvervet. Under debatten blev det påpeget,
at der fandtes tyve tingsteder uden fast prokurator, og i Jylland var der i
flere købstæder kun en enkelt. En følge af disse forhold var, at man kunne
komme i forlegenhed, når man skulle møde ved sådanne retter, og især
kunne klikevæsenet i småbyerne hindre sagførerne i at påtage sig sager23.
Ved loven indførtes først og fremmest en friere adgang til erhvervet.
Betegnelsen advokat og prokurator blev afskaffet, og i stedet indførtes
betegnelsen sagfører med tillæg af, ved hvilken instans vedkommende hav
de møderet. Beskikkelsen skulle for fremtiden gives af justitsministeriet i
stedet for af kongen, hvilket også var med til at markere ophøret af den ikke
særlig solidt funderede betragtning af sagførerne som embedsmænd24. Sagførerfuldmægtiginstitutionen havde ikke tidligere spillet nogen større rolle,
bortset fra i København. Ved lovens gennemførelse havde af i alt 168
prokuratorer uden for København kun to fast fuldmægtig. Det var ingen
betingelse for at blive prokurator, at man havde været fuldmægtig - der var
på denne tid omkring 50 sagførerfuldmægtige. Men nu gjorde man adgan
gen til overretssagførerstillingen betinget af tre års tjeneste som fuldmæg
tig, og adgangen til sagførerstilling til dels også afhængig deraf eller af
stilling som fuldmægtig på et retsbetjent- eller amtskontor.
Denne udbygning af fuldmægtiginstitutionen medførte en betydelig ud-
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videlse af standen og blev fra flere sider betragtet som en byrde, men
efterhånden kom det til at virke som en stor lettelse for sagførerne. Fuld
mægtigene overtog efterhånden i stigende grad den tidsspildende procedu
re, de mange mere betydningsløse retsmøder og navnlig rejserne til auktio
ner og eksekutioner. Det betød, at sagførerne kunne hellige sig den mere
lukrative del af sagførerforretningen, den juridiske konsultation, men det
betød også, at det præg af advokatstand, som prokuratorstanden havde
haft, lidt efter lidt forsvandt. Sagførere ved århundredskiftet var såre langt
fra at være advokater, men på dette tidspunkt begyndte en reaktion at
sætte ind, og advokatpræget begyndte atter at blive fremherskende 25. Med
lovens gennemførelse opnåede standen friere udviklingsmuligheder, en
større uafhængighed af regeringsmagten og en større samhørighed med
borgerne i de forskellige lag, samt ikke mindst standens uafhængighed og
frie stilling over for domstolene26.
Som nævnt lagde loven af 1868 sagførernes uddannelse i faste rammer.
De fleste blev efter eksamen fuldmægtige hos en praktiserende sagfører, og
det hændte, at de fortsatte som fuldmægtige efter at have faet beskikkelse
for siden at blive medejere af eller videreføre firmaet. Dette mønster finder
man også i Thisted, hvor det er muligt at følge dannelsen af fire firmaer i
perioden 1868-1919.
I 1854 blev Christian Lykke prokurator ved retterne i Aalborg stift.
Sønnen Oluf Jørgen Lykke, der blev cand.jur. 1872, blev samme år fuld
mægtig hos faderen. Han fik bestalling i september 1875, og efter faderens
død i december samme år overtog han firmaet samt faderens hverv som
bogholder i Sparekassen for Thisted amt. I 1880 blev A. Faddersbøll Nør
gaard antaget som fuldmægtig, 1889 fik han bestalling, men fortsatte hos
Lykke, og ved dennes død i 1896 blev han antaget som bogholder i spare
kassen. I 1911 blev han desuden indvalgt i dens bestyrelse, men fortsatte
som bogholder. Dette sagførerfirma havde således i mange år en endog
særdeles nær tilknytning til sparekassen, idet denne fra 1874 havde adresse
hos bogholderen, sagfører Lykke, der stillede kontorlokale til rådighed i sin
ejendom i Storegade. Kontorfællesskabet fortsatte til Lykkes død i 1896,
hvor sparekassen opførte egne lokaler.
Et andet firma var den virksomhed, A. M. Gade startede i 1895. I 1907
antog han sin broder O. Th. M. Gade som fuldmægtig, men denne rejste i
1909 til Fjerritslev, to år efter han havde faet sin beskikkelse. I 1914 blev
Aa. H. P. Hagested ansat som fuldmægtig, og han overtog i 1917 A. M. Ga
des forretning ved dennes død.
Det tredie »firma« udgøres af tre sagførere, idet der dog her ikke er tale
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om nogen egentlig firmafortsættelse eller overtagelse. 1872 fik
J. M. N. Johnsen beskikkelse som sagfører, men deponerede denne, indtil
han i 1876 fratrådte sin stilling som amtsfuldmægtig ved Thisted amt. I
1891 antog han som fuldmægtig Th. Thomsen, der i 1894 fik beskikkelse. I
1911 antog denne, der nu havde egen forretning J. A. D. Andersen som
fuldmægtig.
I dette tilfælde er det vanskeligt med sikkerhed at følge en firmadannel
se, hvor fuldmægtigene efter modtagelse af beskikkelse, er fortsat som an
satte i forretningen. Det problem er der ikke med hensyn til den forretning,
G. Th. Esmann startede i 1864, og som vil blive behandlet i det følgende.

Et sagførerfirma i Thisted
I forbindelse med udtørringsarbejderne ved Sjørring sø fra slutningen af
1850’erne blev der nedsat en række kommissioner, der skulle tage stilling
til forskellige klagemål i forbindelse med bl.a. virkningerne af udtørrings-
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arbejdet. Disse kommissioner betød bl.a. arbejde for prokuratorerne, idet klager og modklager, indlæg og modindlæg skulle udfærdiges. Således
var Christian Lykke prokurator for kaptajn Chr.Jagd, der stod for det
store udtørringsprojekt, og imod hvem der var rettet klagemål27. Men
stridighederne omkring Sjørring sø bredte sig videre, og to prokuratorer i
Thisted kom til at føle bivirkningerne. Thisted Amts Avis kunne 21. de
cember 1861 meddele, at medlemmer af Thisted amtsråd havde anmodet
justitsministeriet om ansættelse af endnu en sagfører ved retterne i Thisted
amt, på grund af den fremrykkede alder hos to af de tre ansatte. Dette,
mente man, gjorde ansættelse af en yngre jurist ønskelig. Andragendet blev
forelagt Thisted kommunalbestyrelse til udtalelse, og det blev derfor of
fentliggjort i avisen, som normalt bragte referater fra kommunalbestyrel
sesmøderne. Offentliggørelsen medførte en kraftig indsigelse fra Chr. Lyk
ke. De to, der var hentydet til, var Jens Sørensen 74 år og Thyge Jesper
Nyegaard 69 år. I et læserbrev i avisen, 30. december 1861, klagede Lykke
over, at man havde stillet to agtede og retskafne mænd i gabestok og udsat
dem for tab og skade i deres virksomhed, ved at skrive om påstanden om
for høj alder, som en lille gruppe (tre medlemmer) i amtsrådet stod bag.
Lykke greb ind for at hindre, at man stillede personer til skue »som et
opslidt inventarium til offentlig kassation«. Da amtet hidtil altid havde
brugt de to ældre prokuratorer i sine sager frem for Lykke selv, der kun var
46 år, måtte årsagen til andragendet findes andetsteds end i de pågældendes alder. Det var ifølge Lykke ikke vanskeligt. Nogle af amtsrådets med
lemmer havde ved tvangsforanstaltninger hos Jagd tilføjet ham betydelige
tab ved Sjørring sø, og der ville sandsynligvis komme en omfattende erstat
ningssag. Under denne proces ønskede amtsrådsmedlemmerne at blive
forsvaret af en bestemt person, som allerede på amtets vegne havde »eks
perimenteret« under forskellige foged- og retssager, og derfor var inde i
forholdene.
Man kan muligvis tænke sig en anden sammenhæng i sagen end den af
Lykke beskrevne, men det står fast, at den person, som havde »eksperi
menteret« med foged- og retssager, i marts 1862 blev udnævnt til prøvepro
kurator i Thisted. Der var tale om Georg Th. Esmann, der fra 1855-62
havde været fuldmægtig på Thisted amtskontor, og det kunne læses i avi
sen, at det var Sjørring sø, der var kernepunktet i spørgsmålet om den nye
prokurators ansættelse. I januar 1862 kom der et avisindlæg fra de to
angrebne prokuratorer28, men det fik ingen videre betydning for Sjørring
sø, og Esmann kom ikke til at føre nogen retssag om erstatningskrav.
Efter prøvetidens udløb fortsatte Esmann sin praksis i Thisted indtil
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1876, da han flyttede til Viborg for at overtage posten som kasserer i
Kreditforeningen afjydske Landejendomsbesiddere. I 1887 blev han admi
nistrerende direktør for foreningen29.
Da Esmann i 1876 besluttede sig til at forlade Thisted, afhændede han
sin praksis til Christian Fischer Bendixsen, der havde været fuldmægtig
hos ham. I 1900 blev Rasmus Ludvig Michelsen antaget som fuldmægtig
og optaget som kompagnon i 1902. Selvom Bendixsens først deponerede
sin bestalling i 1922, var det i realiteten Michelsen, der videreførte virk
somheden til 1910, med hjælp af A.A. Olsen, der var blevet ansat som
fuldmægtig i 1903. I 1905 startede H. Billeskov Jansen egen sagførervirk
somhed i Thisted, men overtog i 1910 Bendixsens forretning, da Michelsen
forlod byen. I 1936 blev virksomheden overtaget af Erik Larsen, der vide
reførte den indtil 1966, hvor forretningen ophørte30. I det følgende vil
hovedsagelig dog kun perioden, hvor Bendixsen var indehaver, blive nøjere
behandlet.

Arkivbeskrivelse
Som det ses af det ovenfor nævnte, har forretningen været ejet og ledet af
flere på hinanden følgende personer i den tid, den har bestået. Det kan dog
med sikkerhed fastslås, at ikke alt arkivmateriale er bevaret31.
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Af regnskabsmateriale findes således kun nogle fa protokoller. Der er
bevaret 3 hovedbøger, der dækker perioden 1885-98 og 4 incassoprotokoller fra perioden 1877-190832. Incassoprotokollernes informationsmængde
er begrænset til oplysninger om fordringshaverens navn, skyldnerens navn
og fordringens størrelse samt tidspunktet for inddrivelsen. Derimod inde
holder de ikke oplysninger om, på hvilket grundlag fordringen hviler. Ho
vedbøgerne er ført som klientkonti, hvoraf man i de fleste tilfælde kan se,
hvilken sagtype det drejede sig om, og hvornår der er sket ind- og udbeta
linger, og dermed giver de mulighed for at følge sagens forløb. Bøgerne har
ikke oplysninger om kontorholdsudgifter eller salærkonto, hvorfor det ikke
direkte lader sig gøre at fa et overblik over virksomhedens økonomi. I to af
hovedbøgerne er der desuden ført lister over retssager, hvoraf man kan se,
om Bendixsen var aktor eller defensor, samt hvilket salær han fik for den
enkelte sag.
Ud fra hovedbøgerne er det muligt at få et overblik over, hvilket geogra
fisk område Bendixsens forretning dækkede. Dette ses i tabel 1, der samti
dig viser, at området ændrede sig noget fra 1885/88 til 1891/98. Bendixsen
mistede efterhånden klienter i Hassing-Refs herreder, hvilket formentlig
hænger sammen med, at der i denne periode nedsatte sig et par sagførere
her.

Tabel 1. Klienternes fordeling i antal og °/o efter herreder og Thisted købstad, optalt
efter hovedbøgerne 1885-88 og 1891-98
Antal

Herred

%

1885-88

1891-98

1885-88

1891-98

V. Han
Hillerslev
Hundborg1
Thisted købstad
Hassing
Refs
Andre og ikke stedfæstede

11
141
131
161
202
10
140

21
366
435
214
227
11
98

1
18
17
20
25
1
18

1
27
32
16
16
1
7

I alt

796

1372

100

100

periode

1. uden Thisted købstad.

Hovedmængden af arkivet består af sager, opdelt efter sagstyper i for
skellige rækker. Fra Bendixsens periode er der tale om incassosager 187691, retsbehandlede sager 1876-90, konkurs- og dødsboer 1876-1903, låne-
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sager 1875-1907 og diverse sager 1876-1902. Ved at sammenholde antallet
af sager med hovedbøgernes tal kan det konstateres, at langt den største del
af sagerne er bevarede. Der forekommer naturligvis tilfælde, hvor en sag i
hovedbogen ikke er at finde blandt Bendixsens sager, men det hænger
formentlig sammen med, at visse sager er blevet fremlagt og indgår i senere
oprettede.
Sagsgruppernes indhold vil blive nærmere belyst i de følgende afsnit.
Oversigten her, tabel 2, som hidrører fra oplysningerne i hovedbøgerne,
kan dog give en antydning af de forskellige sagstypers vægt i det samlede
materiale. I den forbindelse skal det bemærkes, at incassosagerne som følge
af en særlig registreringsmetode ikke indgår i tabellen.
Tabel 2. Hovedbøgernes sagstyper og antal 1886-1897
Sagstype

år

Lån
Skøder
Aftægt
Købekontrakt
Mageskifte
Retssager
Andet1
I alt

1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897

65
20
3
20
6
25
70

103
28
7
34
6
4
56

66
19
3
35
4
15
69

80
34
5
25
8
22
51

103
45
8
54
8
24
68

101
37
9
45
10
13
40

83
43
11
52
12
7
33

79
55
11
25
8
11
44

65
23
5
26
5
4
30

77
39
12
40
7
4
39

86
46
13
57
6
12
43

48
29
7
41
1
4
28

209

238

211

225

310

255

241

233

158

218

263

158

1. Denne gruppe indeholder bl.a. skadesløsbreve, klientkonti, lejekontrakter, skifter, arvesager, testa
menter, tiendesager, ægtepagter m.m.

Arkivet indeholder desuden en type materiale, som ikke direkte har med
sagførergerningen at gøre: en kassebog for perioden 1887-1904 frå Thisted
Realskole og fra samme skole en bog over skolepenge til opkrævning fra
perioden 1887/88-1894/9533. Desuden arkivmateriale fra konsul E. A. Bendixsen, Thisted, indeholdende auktionsprotokol, brevkopibog samt forsik
rings- og strandingssager, af hvilke de sidstnævnte er særligt interessante,
idet de også indeholder søforhør34. Konsul E. A. Bendixsen var i den perio
de arkivet dækker, 1872-1904, Lloyds agent i Thisted og strandingskom•
•
35
missionær
.
Desuden findes der et lille arkiv fra kæmner H. B. Sørensen, Thisted, der
indeholder ejendomssager fra perioden 1870-8236. Grunden til, at dette
materiale findes i arkivet, er sandsynligvis, at Bendixsen i 1884 blev kæm
ner i Thisted, en stilling han besad til 190037. Men arkivet indeholder
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Sagførerne averterede ofte med at
de foretog incassationer. Disse an
noncer blev indrykket i dagblade
ne, men også - især - i vejvisere
og handelskalendere. Et lidt mere
utraditionelt avertissement er det
her viste, der var trykt på bagsi
den af Hotel »Royal«, Thisted,
nota fra 1887.

desuden materiale fra Esmanns tid som kommunalpolitiker; han var med
lem af Thisted byråd 1870-76, og i forbindelse hermed er der f.eks. sager
vedrørende jernbanen Struer-Oddesund-Thisted-Nørresundby38 og bor
gerskolen i Thisted39. Fra Bendixsens tid som indehaver af forretningen er
der også bevaret nogle ganske få sager fra hans tid i Thisted byråd, hvor
han var medlem 1879-8240.

Låneformidling
Lånesagerne var en naturlig del af en sagførers arbejde i forbindelse med
en handel. Dette var i og for sig et forhold, som parterne selv kunne ordne
indbyrdes ved hjælp af forskellige juridiske formularbøger, hvori f.eks.
6
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opstilling af købekontrakter og skøder med bemærkninger om, hvad par
terne skulle sikre sig, var i orden, inden handelen blev indgået, samt hvilke
stempeltakster der var gældende41. En del ejendomshandler blev da også
gennemført uden hjælp fra sagførerside, en del med hjælp af en fuldmægtig
fra et herredskontor til udfærdigelse af dokumenterne. De fleste søgte dog
nok til sagføreren. Hvis parterne benyttede ham, undgik de selv at skulle
udføre det for dem uvante, men for sagføreren rutineprægede arbejde med
at undersøge adkomsten til at handle ejendommen. Han fremskaffede en
tingbogsattest, der oplyste om de forskellige hæftelser, der hvilede på ejen
dommen, f.eks. rettigheder som tredjemand kunne have i form af færdsels
ret over dens jorder, og de økonomiske hæftelser, der var i form af tidligere
lån eller aftægtsforpligtelser. I disse tilfælde var det pantebogsattesten, der
gav oplysningerne. Dernæst tog sagføreren sig af opstillingen af den
egentlige købekontrakt samt udfærdigelsen af et skøde. Han sørgede der
næst for at fa aftalen, købekontrakten og eller skødet tinglyst.
Da det kun var de færreste, der havde økonomiske midler til at indgå en
kontant ejendomshandel, var det nødvendigt at få udfærdiget et dokument,
der fastlagde de ydelser, der skulle erlægges, og for hvilke der skulle stilles
sikkerhed, hvis køberen mistede betalingsevnen eller -viljen. Disse doku
menter blev udformet på forskellig vis og med forskellig sikkerhedsstillelse,
men efterhånden vandt obligationen mere og mere indpas. Denne fandtes i
flere typer: den private udstedt fra en privatperson til en anden, statsobli
gationen og realkreditobligationen.
Den private obligation var meget udbredt ved finansiering af denne type
handler, og kun meget langsomt blev den i sidste halvdel af 19. århundrede
fortrængt af realkreditobligationen. Ved kreditforeningsloven af 20. juni
1850 omdannedes det danske obligationsmarked fra at være et marked, der
overvejende omfattede statslån, som det også var tilfældet i udlandet, til i
stedet at blive et marked for den private langfristede realkredit. Den jævnt
stigende omsætning og det voksende antal kreditforeninger kom efterhån
den til at dominere42.
Dette afspejler sig også i sagførerarkivets lånesager, hvor kreditforenin
ger og andre institutioner udgjorde hovedparten af de långivere, som Ben
dixsen formidlede kontakt til.
Datidens besværlige trafikforhold, men også hensynet til lånenes sikker
hed spillede en rolle og gjorde, at landet så at sige lige fra kreditforeninger
nes start blev opdelt mellem »lokale« foreninger. I Jylland fik således
f.eks. Kreditforeningen for Jydske Landejendomsbesiddere i 1851 stadfæ
stet statutterne, nogle år senere, 1860, fulgte Den Vest- og Sønderjyske
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Kreditforening og i 1871 - for byerne - Ny jysk Købstads Kreditforening.
Der var dog det problem for husmænd og jordløse på landet, at de ikke
kunne få lån i Kreditforeningen af Jydske Landejendomsbesiddere, og
dette medførte, at der frem mod århundredeskiftet dannedes kreditforenin
ger, der geografisk og erhvervsmæssigt henvendte sig til bestemte grupper.
Det var især foreninger for de mindre ejendomsbesiddere, husmandskredit
foreninger og Kreditforeningen for Industrielle Ejendomme43.
Udover kreditforeningerne var der flere andre låneinstitutioner. Livsfor
sikrings- og Forsørgelsesanstalten af 1871 bevilgede fortrinsvis lån til kom
muner44. I 1872 kom der yderligere en mulighed til med Landmandsban
kens Hypotekafdeling, der ydede kontante lån, hvorefter banken selv måtte
afsætte obligationer i forhold til ydede lån45. Til disse lands- eller lands
delsdækkende institutioner kan tilføjes Overformynderiet, landsdækkende
forsikringsselskaber, der med jævne mellemrum annoncerede med, at de
ydede lån, eller f.eks. Grevskabet Christianssædes Fideikommismidler og
lokale brandkasser46.
Dette institutionaliserede lånemarked blev yderligere suppleret med den
private långivning, der hele tiden havde eksisteret, og lån, som blev ydet af
lokale banker og sparekasser. Et overblik over udbredelsen af den private og tinglyste — långivning i Thistedområdet kunne fås ved gennemgang af
skøde- og panteprotokollerne for Thisted købstad og de omliggende herre
der. Dette falder dog lidt uden for rammerne af denne undersøgelse og er
derfor ikke foretaget her. Det skal dog nævnes, at der i arkivet er eksempler
på, at udstedte private obligationer bliver konverteret til kreditforenings
obligationer. Dette gør sig især gældende i de ældste lånesager.
Der var således rig anledning til at søge assistance hos en sagfører, der
havde overblikket over dette marked. I det område, Bendixsen drev sin
virksomhed, var det især Kreditforeningen for Jydske Landejendomsbesid
dere (benævnt: Kreditforeningen, Viborg), Kreditforeningen af Mindre
Ejendomme på landet i Jylland, stiftet 1880 (benævnt: Kreditforeningen,
Aalborg) og Ny Jydske Købstads Kreditforening (benævnt; Kreditforenin°
gen, Arhus), der var mulige långivere til hans klienter, samt Thisted Bank
og Sparekasse for Thisted og Omegn. En undersøgelse af, hvilke foreninger
hans klienter opnåede lån i, kan umiddelbart fortælle om hvilket socialt
lag, de kom fra. En sådan undersøgelse kan dernæst yderligere udbygges
ved at undersøge, på hvilken baggrund, der i de enkelte lånesager blev ydet
lån eller eventuelt givet afslag. Det er i denne sammenhæng ikke meningen
at give en udredning af kreditforeningernes långivningspolitik, men vise,
hvilke muligheder netop lånesagerne i et sagførerarkiv frembyder. Mens
6*
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man i kreditforeningssagerne ofte kun finder vurderingsforretningen og en
bemærkning om, at de fornødne dokumenter har været forevist, vil indhol
det af en lånesag i sagførerarkivet ofte være betydeligt mere omfattende. I
langt de fleste tilfælde indeholder det en række andre dokumenter enten i
kopi eller original til belysning af forhold omkring långivningen, ofte sup
pleret med korrespondance i tilknytning hertil.
For perioden 1876-1892 er der i arkivet bevaret 400 lånesager, der tids
mæssigt fordeler sig som angivet i tabel 3.
Tabel 3. Lånesagernes tidsmæssige fordeling
Viborg

Aalborg

Århus

Andre
1

1876
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

7
3
0
1
9
7
6
5
12
3
12
25
18
32
25
31
32

5
5
5
5
8
9
9
13
18
18
11

1
1
1
1
1
1
4
3
4
14
7
7

1
9

I alt

228

106

46

20

1

2

1
1

2
2
1

Stillet op efter, hvor store lån der blev opnået hos kreditforeninger og
andre, fordeler de 400 lånesager sig som følger:
Tabel 4. Lånesagernes fordeling efier lånets størrelse og långiver >
Aalborg

Århus

Andre

23
77
77
32
19

88
18
0
0
0

13
11
13
8
1

0
6
4
4
6

228

106

46

20

Viborg

0- 1.999
2.000- 3.999
4.000- 9.999
10.000-24.999
25.000I alt
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Af de 400 lånesager lå de 236 eller 59% mellem 0-3.999 kr., 94 eller 24%
mellem 4.000-9.999 kr., 44 eller 11% mellem 10.000-24.999 kr. og resten 26
eller 6% fra 25.000 kr. og op.
Desværre er det kun i godt halvdelen (233) af lånesagerne oplyst, hvilket
erhverv ansøgeren havde. Ikke overraskende - når det tages i betragtning,
at 84% af lånesagerne er fra kreditforeninger, der ydede lån til landboere udgør landbrugerne hovedparten af disse. De øvrige erhverv er håndvær
kere (36), købmænd og handlende (8), fiskere (5) og gæstgivere (3). Langt
størsteparten af Bendixsens lånesagsklienter var således bosiddende uden
for Thisted.
Men lånesagerne giver ikke kun oplysninger om, hvem der lånte hvor
meget, og hvor lånene kom fra. De oplyser også, hvordan lånene blev
formidlet. Det er muligt i hovedparten af lånesagerne at følge papirgangen
og derved få et indtryk af, hvordan det rent praktisk foregik med at skaffe
kapital ved ejendomshandler.
Når handelen var afsluttet med aftale om lån i en kreditforening, måtte
sagføreren vurdere, hvilken forening der kunne blive tale om, såfremt ejen
dommens vurderingssum lå indenfor de grænser kreditforeningernes sta
tutter fastlagde47. Når disse overvejelser var tilendebragt, blev der indgivet
begæring til foreningen om optagelse som medlem samt de relevante doku
menter for ejendommen48.
Når lånet var bevilget, meddeltes det samtidig til den nye interessent, at
han kunne få foreningens vekselmægler i København til at sælge obligatio
nerne. Låneren kunne også vælge selv at sælge obligationerne eller en del af
dem via sagføreren, der havde forbindelse med et vekselmæglerfirma i
København. Valgtes denne mulighed, foregik det som regel ved, at sagføre
ren sendte vekselmægleren et orienterende brev om, at han ville modtage
en nærmere specificeret mængde obligationer med posten fra kreditforenin
gen. Et par dage efter salget af obligationerne sendte vekselmægleren en
opstilling over de solgte papirer til sagføreren samt det beløb, der var
indkommet ved salget, fratrukket hans udgifter og provision. Med et par
enkelte undtagelser, på grund af vekselmæglerens bortrejse, brugte Ben
dixsen altid vekselmæglerfirmaet M. Heckscher, der også tog sig af at af
regne beløb, der skulle betales i København, f.eks. indfrielse af lån til
Nationalbanken, Overformynderiet m.v. På samme måde modtog Bendix
sen afregningerne fra kreditforeningernes vekselmæglere, når disse havde
afhændet obligationerne for låntagerne. En gennemgang af lånesagerne
viser, at lån optaget i kreditforeningerne i Viborg og Aalborg blev omsat
gennem Bendixsens vekselmægler, mens lån optaget i Kreditforeningen,
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Den her afbildede afregning, fra vekselmægler M. Heckscher, København, er kun et enkelt eksempel af
mange i arkivet. Som det ses, er det ikke en »ren« afregning for solgte obligationer, idet der indgår en
post for afregning til Nationalbanken for en klient, som ikke har noget med obligationssalget at gøre.

O

Arhus, blev omsat gennem denne forenings vekselmægler og bankforbin
delse i København, D. B. Adler49.
For de ældste obligationers vedkommende hersker der en vis uensartethed med hensyn til formen for deres affattelse. Dette gælder fortrinsvis de
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private obligationer, ligesom det var et tilfælde, om de blev benævnt obli
gationer, panteobligationer eller gældsbreve. Efterhånden som kendskabet
til kreditforeningernes obligationer blev mere udbredt, skete der en vis
standardisering i udformningen af de private obligationer, der endte med,
at disse kom på fortrykte formularer, der stort set var identiske med kredit
foreningernes, hvor der var afsat plads til individuelle oplysninger og be
tingelser, der lå ud over den fortrykte tekst.
På et meget væsentligt punkt var der en forskel mellem private og kredit
foreningsobligationer, idet de sidste havde en passus om, at gælden var
uopsigelig fra foreningens side, så længe alle de statutmæssige betingelser
blev overholdt. Dette forhold var til fordel for låntageren, der derved kunne
disponere på længere sigt ved et foreningslån end ved et privatlån, hvor der
som regel var en opsigelsesfrist fra långiverens side på et halvt til et helt år.
Opsigelsesmuligheden fra låntageren, med overholdelse af visse frister, var
den samme ved foreningslån som ved privatlån.
Et punkt mere, hvor der var forskel på de to låntyper, var den solidari
ske hæftelse inden for den serie, hvori kreditforeningslånet opnåedes, en
betingelse, som i sagens natur ikke var gældende ved de private obligatio
ner.

Lånene
For de landejendomsbesiddere, hvis ejendomme lå over 4.000 kr., og som
ikke i nævneværdig grad var behæftede, var der ikke de store problemer
med at opnå lån. Deres problem var snarere, at de ofte ikke kunne opnå det
maksimalt ønskede, men ofte måtte stille sig tilfreds med noget, der lå fra et
par hundrede til op til et par tusinde kroner under. Talrige lånesager i
arkivet bærer vidnesbyrd om dette, men ofte kan man ikke finde begrun
delsen for den manglende maksimale dækning. En af mulighederne til at fa
netop dette forhold belyst ligger i at finde lånebegæringen og især taksatio
nen i kreditforeningens arkiv, men her vil man dog ofte støde på det
problem, i hvert fald for Kreditforeningen, Viborgs vedkommende, at de
fleste af taksationerne før 1920 ikke længere er bevaret. I de bevarede
taksationer kan man følge vurderingsmændenes overvejelser over værdien
af ejendommens bygninger, jordens tilstand, evt. lejeindtægter, husdyrhold
med en vurdering af, om dette er for stort eller for småt, overslag over
fremtidige årlige udgifter til vedligeholdelse af bygninger, anslået udbytte
af avlen, udgifter til hushold, husdyrhold m.m. Det hele stilles op med
indtægter sat over for udgifter og en vurdering af, om resultatet er rimeligt.
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Desuden gives en begrundelse for ejendommens vurdering, især hvis denne
adskiller sig væsentlig fra sidst opnåede handels- eller vurderingssum. Be
grundelserne kunne i sagens natur være meget forskellige, men var det
opnåede væsentlig mere end for et par år siden, vil man ofte gense den
begrundelse, at ejendommen blev handlet mellem far og søn, og at han
delssummens størrelse skal ses i dette forhold. Den her nævnte procedure
var den samme i alle kreditforeninger uanset lånets størrelse. Selv om
lånene var små, f.eks. ved husmandskreditforeningerne, var vurderingen
nøje orienteret mod den enkelte ejendom, og hver ejendom blev vurderet
og beskrevet, før lånetilbudet faldt. Foreningerne måtte nødvendigvis være
meget omhyggelige, da sikkerheden for de udstedte obligationer skulle
være så stor, at selv umyndiges penge kunne placeres her. Det var derfor
nødvendigt at fastslå ejendommens virkelige værdi i handel og vandel.
Derfor ses bl.a. ofte i de små lånesager, at alt af værdi hos lånsøgeren havde
betydning for vurderingen, herunder bl.a. arbejdsredskaber, inventar og
gangklæder.
Lånesagerne for landejendomme er således velegnede til at belyse land
brugshistorie, idet de i mange tilfælde som nævnt kan indeholde driftspla
ner, økonomi for driften, moderniseringer og eventuelle bierhverv. Omlæg
ningen i landbruget fra kornavl til kvægbrug omkring 1870 afspejler sig
f.eks. på mange måder i taksationerne. Fra dette tidspunkt begyndte man
at give en beskrivelse af jordenes kulturtilstand, herunder mergling og
gødningsgrad, ja selv møddingerne - som det stigende kreaturhold gav
større værdi - indgik efterhånden som en bestanddel af sikkerhedsstillelsen
for lånene50.
Der skal i det følgende gennemgås nogle eksempler på lånesager, som er
typiske for et sagførerarkiv, samt en enkelt, der indeholder væsentlig mere,
end man normalt kan forvente at finde.
En lånesag kunne forekomme i forbindelse med et dødsfald, enten fordi
der ikke var nogen af arvingerne, der ønskede at overtage ejendommen,
eller fordi den arving, der overtog den, ikke havde likvider til at udrede arv
til de øvrige. I følgende tilfælde, hvor det er dødsboet efter gårdejer Poul
Chr. Svendsen, Harring, det drejer sig om, fremgår det ikke med sikkerhed,
om det var den afdøde ejer, der startede lånesagen, eller om det var døds
boet51, men af Chr. F. Bendixsens hovedbog ses det, at den første udgift i
forbindelse med sagen bogførtes 7. marts 1888. November samme år blev
købekontrakten mellem arvinger og købere afsluttet52. Selve lånesagen in
deholder næsten alle de relevante dokumenter, for at lånet kunne gives, og
dermed oplysninger om ejendommens beskaffenhed53 og de værdier, afdø-
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de havde anskaffet54. Denne type lånesager indeholder med andre ord
mulighed for at danne sig et indtryk af, 1. hvordan en ejendom ved forbed
ringer fra erhvervelsestidspunkt til lånoptagelse kunne forøge sin værdi, 2.
hvordan låneren behandlede sin jord med en angivelse af tilsåningsplan, og
3. om han som eneerhverv havde dyrkning af egen jord, eller om han også
havde daglejerarbejde eller anden indtægt.
En anden eksempeltype fra lånesagerne kan vise, hvilken betydning det
kunne have, hvis det lån der søgtes, kun delvist blev imødekommet. Dette
forekom, hvis ansøgeren havde erhvervet ejendommen på økonomiske vil
kår, der gjorde det maksimale lån af afgørende betydning, hvis han skulle
kunne beholde ejendommen. I enkelte tilfælde kunne det reducerede lån
betyde, at ansøgeren måtte gå fra gården, således som det ses i Jens Chri
stensens lånesag fra 1884. Han havde erhvervet ejendommen på vilkår, der
betød forholdsvis mange og store udbetalinger over en kort periode. Det
ansøgte lån blev reduceret med 20% fra 4.500 kr. til 3.600 kr., af hvilken
han i øvrigt skulle1 bruge en del for at indfri et ældre kreditforeningslån i
ejendommen. Et af de mere specielle forhold ved denne lånesag - som dog
også ses i enkelte andre - var, at sagfører Bendixsen var aktiv lånepart i
sagen, idet han ydede et kortfristet lån. Jens Christensen kunne ikke få den
økonomiske kabale til at gå op, og sammenbruddet kom åbenbart så hur
tigt, at han ikke fik mulighed for at finde sig et andet sted at bo, for
lånesagen afsluttedes med et dokument - bilag til et skøde af 18. juli 1885 hvori det blev fastslået, at han med sin familie kunne få lov til at blive
boende i ejendommen indtil 1. april 1885. Udfærdigelsesdatoen for skødet
og indløsningstidspunktet for de private lån var sammenfaldende, og dette
mere end antyder, at pengene til indfrielserne var fremkommet ved at
afhænde ejendommen55. Jens Christensen havde købt for dyrt og burde
have sikret sig kreditforeningens tilsagn om lån og dermed dennes vurde
ring af ejendommens værdi og driftsmuligheder inden handelens afslut
ning. Fremgangsmåden blev benyttet af mange andre og med bedre resul
tat end for Jens Christensen; de kunne beholde deres ejendomme.
De to nævnte sager vedrørte lån i henholdsvis Kreditforeningen,
Aalborg, og Kreditforeningen, Viborg, men som det fremgår af tabel 3
havde Bendixsen også lånesager, der angik købstad ejendomme.
Der er tillige et eksempel på, at sagførersagerne - uventet - kan belyse
en række forhold inden for f.eks. - som her - forenings- og organisationshi
storie.
Den følgende lånesag fra Kreditforeningen, Århus, indeholder alle de til
en lånesag hørende dokumenter, også lejekontrakter, der havde betydning
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»Thisted Afholdsforening ved sin bestyrelse drager omsorg for at den kan modtage de rejsende
håndværkssvende som foreningen (Understøttelsesforeningen for rejsende håndværkssvende) henviser
til Afholdshjemmet eller det deri værende Svendehjem og navnlig skal der være et særskilt værelse til
dagligt ophold og de fornødne sunde og velventilerede soveværelser, og således at der skal kunne
modtages 10 mand ad gangen.« Citat fra lejekontrakt mellem Thisted Afholdsforening og Understøttel
sesforeningen for rejsende håndværkssvende 10. maj 1889.
C. Brunsgaard: Thisted gennem tiderne, 1970.

for ejendommens drift56. Man far nemlig her, hvor det var en forening, der
stod som ansøger og også som den ene part i lejekontrakterne, mulighed for
at se, hvilke personer der sad i bestyrelsen, idet hele bestyrelsen var under
skrivere. Flere lejekontrakter indgået med et par års mellemrum viser
personudskiftninger i bestyrelsen. Når en lejekontrakt blev indgået med en
anden forening, som i dette eksempel, far man også oplyst, hvordan denne
forenings bestyrelse var sammensat, og kan konstatere eventuelle person
sammenfald. Lejekontrakterne giver endvidere oplysning om, hvad det
udlejede skal bruges til. I dette tilfælde drejede det sig om, at Afholdshjem
met eller rettere det deri værende Svendehjem skulle modtage rejsende
håndværkssvende og have plads til op mod 10 mand ad gangen. Desuden
gives der oplysninger om forplejningen, hvad både den og logiet skulle
koste, samt et overslag over, hvor mange overnatninger man forventede i
årets løb57. Den anden kontrakt blev indgået med Good-Templar Logen
»Det Gode Ønske« og omfattede lokaler, der skulle bruges til denne for
enings møder. Samtidig fremgår indirekte, at Afholdsforeningen forbeholdt
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sig ret til at benytte loge-lokalet til damegarderobe58. Desuden giver låne
sagen oplysninger om færdselsret på ejendommens jord og et afgrænsnings
problem til naboen, emner, der senere kunne give anledning til diskussion,
hvis de ikke som her blev løst i forbindelse med ejendommens overta
gelse59.
De nævnte eksempler har alle været mellem en privatperson (eller for
ening) og en kreditforening; men der var også tilfælde, hvor det af en eller
anden grund ikke kunne lade sig gøre at opnå lån i en kreditforening, eller
hvor det var mere fordelagtigt at søge at opnå lånene til anden side.
Undertiden kan man være så heldig at finde brevveksling eller dele
deraf, der giver en nærmere begrundelse for, hvorfor en ejendom afhændes,
eller optagelse af lån er nødvendig. Sådanne oplysninger giver mulighed
for at komme tættere på det begivenhedsforløb, der gik forud for eller fandt
sted under lånesagen. Dette er tilfældet med lånesagen Fr. Bille, Koustrup60, der samtidig giver et billede af sagføreren som en familiesagfører.
Lånesagen indeholder nemlig meget personlige breve bl.a. mellem to ægte
fæller. Forklaringen på dette skal søges i et brev fra en af parterne til
Bendixsen: »... min svigerfader61, der har vanskelig ved at fatte og er
ængstelig for alt, men nærer en meget stor tillid til Dem netop som følge af,
at han ikke tør stole på sig selv og derfor til dagligdags helt undlader at
tage nogen som helst beslutning i nogen retning, fordi han er bange, der så
sker noget galt«62. En noget hård bedømmelse af svigerfaderen, men, som
udviklingen senere viste, ikke helt forkert, da Bille nogle år senere blev
umyndiggjort. Samtidig er det et bevis på det tillidsforhold, der herskede
mellem klient og sagfører, og den centrale rolle, han havde som rådgiver.
Og formentlig er det derfor, at de personlige breve, der indeholder økono
miske redegørelser og opsummeringer i forbindelse med overtagelse af en
svigersøns ejendom, findes i arkivet. Overtagelsen af denne ejendom, går
den Høistrup, Røved by, Ødum sogn, Galten herred, nødvendiggjorde et
år senere, at man så sig om efter lånemuligheder, og øjnene faldt på Dansk
Livsforsikringsselskab Hafnia, der havde indrykket annoncer i aviserne,
hvori man gjorde opmærksom på, at en del af dets midler kunne lånes mod
sikkerhed, som for umyndiges midler63.
Det er ikke ualmindeligt at finde denne type, hvor institutioner, der ikke
er kreditforeninger, yder lån mod 1. prioritets sikkerhed. Renten var næ
sten den samme, men forskellen lå som regel i, at lånets hovedstol ved salg
skulle bringes ned til mindst halvdelen af den opnåede salgssum, og långi
veren kunne kræve nyvurdering af ejendommen i lånets løbetid, og viste
der sig en værdiforringelse, kunne der kræves ekstraordinært afdrag64. Ef-
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ter at en henvendelse til Hafnia havde ført til positivt resultat, var sagen
ikke afsluttet. Da den umyndiggjorte propritær Bille døde i 1890, havde
værgen ikke faet afsluttet en omlægning af lånene i ejendommen, der var
spredt forskellige steder. Dette arbejde måtte enken sammen med familiens
sagfører nu bringe til ende. Det lykkedes hurtigt - ikke mindst, fordi der
under forløbet var nær kontakt mellem lånsøger og den meget rejsende
långiver. Institutionen var Grevskabet Christianssædes Fideikommismidler, der af Billes enke søgtes om 80.000 kr. Sagen førtes mellem overinspek
tøren ved Det grevelige Reventlowske Overinspektorat, H. B. Jansen, og
sagfører Bendixsen, der var svogre, idet Bendixsen var gift med Jansens
søster, og de 80.000 kr. blev bevilget til en rentefod og på vilkår, der gjorde
det nye lån billigere end de gamle65.
Også social- og lokaladministrationshistorie kan lånesagerne bruges til
at belyse, således som det ses af det følgende eksempel. Sognerådet for
Tømmerby-Lild kommune ønskede sig i 1876 lån til opførelsen af en fattig
gård. I første omgang havde man forsøgt sig med Livsforsikrings- og For
sørgelsesanstalten af 1871, men fik afslag - hvilket i øvrigt gav anledning til
overvejelser mellem Esmann og Bendixsen, om man burde påklage afslaget
til finansministeriet, da kommunelån faktisk fortrinsvis burde bevilges af
denne institution. Men da man mente, at en klage ikke ville føre til noget,
valgte man i stedet at bede Livsforsikrings- og Forsørgelsesanstalten af
1871 om at oversende sognerådets andragende med bilag til Landmands
banken. Efter en meget hurtig sagsbehandling - lånet blev søgt 10. maj fik man 22 juni udbetalt 38.400 kr., idet der var fragået en provision på
4%. Det var netop provisionens størrelse, der gjorde det dyrt at låne
pengene i Landmandsbanken. Ved kreditforeningslån var provisionen kun
/2-I %. Men sognerådet havde fået finansieret sin fattiggård66.

Konkurssager
Den anden store gruppe af sager i arkivet er konkurssager. Reglerne for
behandling af disse var oprindelig Christian Vs lov om behandling af
dødsboer, i hvilke arv og gæld var fragået, som blev overført på behandlin
gen af konkursboer, men i praksis blev der efterhånden dannet et helt nyt
system af regler. Kun på enkelte punkter greb lovgivningen ind i dette
forhold, og konkursretten hvilede derfor i det væsentlige på praksis indtil
konkursloven af 30. december 185867. Herved blev dog kun de mest frem
trædende mangler afhjulpet68. Først med konkursloven af 25. marts 1872
skete der en gennemgribende ændring af den på dette område gældende
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Før et bo kom til konkursbehandling, fik kreditorerne ofte stillet forslag om en akkord efter de samme
retningslinier og begrundelser for akkordens antagelse, som den her viste fra købmand Jørgensen &
Co., Thisted. Denne akkord blev ikke accepteret, og under konkursbehandlingen forsøgtes med endnu
et akkordforslag på 25% med den begrundelse, at konkursboet kun ville give 15%, men heller ikke
dette forsøg lykkedes.
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ret, og de grundsætninger for boers behandling, som allerede i længere tid
havde stået deres prøve i andre lande, fik indpas i dansk ret.
Til de fundamentale principper hørte: 1. koncentrationen og den hur
tigst mulige afgørelse af alle tvistigheder om omfanget af fordringshavernes
rettigheder mod boet, 2. adgang for fordringshaverne til at få midlerne
fordelt efterhånden, som de indkom, i stedet for at de som tidligere måtte
afvente boets endelige afslutning, 3. en væsentlig lettere adgang for for
dringshaverne til at få skyldnerens bo taget under konkursbehandling, 4.
adgang for skyldneren til at opnå tvangsakkord, 5. henlæggelse af den
egentlige forvaltning af boets anliggender til en af fordringshaverne valgt
bestyrer, og 6. adgang for fordringshaverne til at omstøde transaktioner,
foretaget umiddelbart før konkursen, hvorved enkelte fordringshavere var
blevet begunstiget på de øvriges bekostning69. Disse ændringer betød, at
gældsfængselsinstitutionen blev væsentlig begrænset70.
Reglerne om konkurs gav flere muligheder for at indgive konkursbegæ
ring. 1. Skyldneren kunne selv indgive konkursbegæring71, 2. Skifteretten
kunne på en fordringshavers begæring tage skyldnerens bo under konkurs
behandling, hvis denne holdt sig skjult eller havde forladt landet72, 3.
Enhver med en forfalden-, ufyldestgjort- eller ikke tilstrækkelig pantsikret
fordring kunne forlange boet taget under konkursbehandling73, og 4. Hvis
skyldneren efter påkrav om betaling af forfalden gæld ikke inden 14 dage
havde fyldestgjort fordringshaveren, kunne denne forlange boet taget un
der konkursbehandling74.
I praksis skete der som regel det, at når et bo lå på grænsen til en
konkurs, men ud fra handelsbøgerne udviste overskud, kunne boet ved
konkursbegæringen komme til at udvise en insolvens, idet statusoversigten,
som blev opstillet til skifterettens brug, blev opgjort efter andre værdinor
mer og under andre forhold, end fallenten selv ville have brugt. Konkurs
boets statusoversigt var udarbejdet med henblik på hurtig realisation af
boets aktiver. Dette betød i praksis, at varelageret som regel blev opgjort til
50-60% af indkøbsprisen, hvor fallenten i sin status optog lageret til 100%.
Udestående fordringer blev ofte for en stor dels vedkommende nedskrevet
til 40-60% af pålydende, hvor fallenten under roligere forhold ville kunne
påregne en dækning, der lå mellem 80 og 100%.
Før en konkurs indtraf, kunne skyldneren forsøge at opnå en akkord
med sine kreditorer; men lykkedes dette ikke, var sagsforløbet som følger:
På begæring af skyldneren selv eller en kreditor tog skifteretten pågælden
de bo under konkursbehandling og indkaldte fordringshaverne til at tage
bestemmelse om ansættelse af midlertidig bobestyrer samt om registrering
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af boet. Noget tid senere afholdtes skiftesamling, hvor det blev afgjort, om
der skulle ansættes en kurator samt eventuelt nedsættes et kreditorudvalg,
ligesom proklama blev udstedt. Når dette var uløbet efter 6 uger, blev de
anmeldte fordringer prøvet, og der blev udarbejdet en statusoversigt og en
indberetning til skifteretten.
Af konkurssager er der i perioden 1875-99 afsat arkivmateriale fra 85
konkursboer. De er ikke alle fra Thisted købstad, 19 er fra det øvrige
Thisted amt. I samme periode fandt der samlet 258 konkurser sted i am
tet75, og af den grafiske fremstilling ses det, hvordan de fordelte sig i årenes
løb. Kun for en kort periode angiver Statistisk tabelværk, hvor mange

A: Thisted købstad
B: Konkursboer i Bendixens arkiv fra Thisted Købstad
C: Thisted Amt
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konkurser der fandt sted i Thisted købstad, men dette kan suppleres med
oplysninger fra Bendixsens arkiv, idet - som det fremgår af sagsantallet denne havde med hovedparten af konkurser i byen at gøre. Ser man på
tiden frem til 1885, er der nogenlunde overensstemmelse mellem de tre
kurver, og for tiden mellem 1885 og 1899 er udviklingsmønsteret det sam
me, bortset fra 1891-92. Sammenholder man udviklingen i Thisted og
Thisted amt med Jylland og Danmark, er mønsteret det samme for tiden
1875-88, fra 1888-91 er der en stigning i amtet, mens der i Danmark og
Jylland er et fald, fra 1891-96 er tendensen faldende i Thisted amt, mens
den på landsplan er stigende og for Jyllands vedkommende vigende, for
resten af perioden er der igen nogenlunde overensstemmelse i tendenserne.
En nøjere undersøgelse af kurven for Bendixsens konkurssager viser, at
der enkelte år er uoverensstemmelse mellem den officielle statistik og antal
let af hans sager. Dette kan skyldes fejl i den officielle statistik eller fejlagtig
tidsfæstelse af sagen fra Bendixsens side og vil kunne klarlægges ved en
undersøgelse af protokollen for konkursbegæringernes indgivelse til skifte
retten.
Sagførerfirmaet var naturligvis ikke kurator eller medlem af kuratorudval
get i alle sager, men repræsenterede ofte fra en til flere fordringshavere i
boet. I ca. 30 af boerne var man medlem af kuratorudvalget, altså direkte
impliceret i omkring 35% af mængden af arkivets konkurssager76.
De mest interessante konkursbosager er netop dem, hvor sagførerfirma
et var kurator eller medlem af kuratorudvalget. I disse sager findes den
indberetning til skifteretten, som i henhold til konkurslovens § 79 skulle
udfærdiges, og som indeholder oplysninger om fallentens etableringstids
punkt, hans baggrund for virksomheden, dennes regnskabsmæssige orden,
hans egne økonomiske forhold og årsagerne til konkursen. I forhold til
skifterettens sager indeholder sagførerarkivet derudover yderligere et fyl
digt bilagsmateriale. På basis af oplysninger heri vil det være muligt, at se
om det er specielle forhold på en egn eller mere alment gældende forhold,
der bevirker en konkurs.
Ved opgørelsen af de fordringer, der anmeldtes i konkursboet, vil det
være muligt at danne sig et indtryk af, hvem der havde været leverandører
til fallenten, og om de samme leverandører går igen inden for samme
branche. Det vil ligeledes være muligt at se, hvorfra leverancerne kom, om
det var lokale eller udenbys firmaer. På tilsvarende vis vil det være muligt
at se, om konkursen ramte lokalt. Yderligere et aspekt, der kan undersøges
er, om en fallent går igen i flere konkurssager, altså om vedkommende ved
hjælp af en stråmand drev næring på trods af en tidligere konkurs. En
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sådan medførte ikke, at han ikke senere måtte drive næring; men ved at
bruge en stråmand skjulte han for sine kreditorer fra konkursboet, at han
nu var i besiddelse af værdier, de kunne gøre udlæg i. Et eksempel på dette
ses i det følgende.
I 1890 fallerede købmand Anders Olsen, Thisted77, og han fik derefter
beskæftigelse som kommis hos en anden købmand i byen. Hans bo sluttede
i efteråret 1891 med en dividende på 30% af de simple fordringer, hvilket
betød, at der manglede dækning for 70% eller 33.281 kr. Med denne gæld
kunne han naturligvis ikke begynde nogen ny forretning, idet han så måtte
vente stadige angreb af sine kreditorer. Men da han alligevel ønskede på ny
at komme i selvstændig virksomhed, formåede han en svoger, der var
husmand på landet i Hundborg, til at tage borgerskab som detaillist i
Thisted, og i denne svoger, Niels Christiansen Kudsks, navn åbnede han i
efteråret 1892 en ny forretning, under firmaet »Dansk Fabriksudsalg ved
N. Christiansen Kudsk« med A. Olsen som prokurist og befuldmægtiget til
at disponere og underskrive i videste omfang på firmaets vegne.
Dette firma fallerede efter i godt 15 måneder at have været ledet og
drevet udelukkende af A. Olsen og kun til indtægt for ham. I sin forklaring
til kurator oplyste Kudsk, at han skulle lægge navn til, for at A. Olsen
kunne komme i virksomhed, og ikke havde tænkt over, hvilke følger det
kunne medføre for ham. Han blev desuden holdt helt uden for forretningen
og vidste ikke noget om dennes gældsforhold. Ved forespørgsler om forret
ningens gang fik han at vide, at alt gik godt. Firmaet var altså reelt A. Ol
sens, og arrangementet førte til en retssag for at fa afgjort, om der var sket
en overtrædelse af næringslovgivningen. En dom ved Landsoverretten i
Viborg fastslog, at det ikke var tilfældet.
I sommeren 1893 begyndte der at indløbe fordringer til retlig incassa
tion, og henmod efteråret blev de så mange, at det stod klart, at forretnin
gen ikke kunne fortsætte meget længere. På denne baggrund søgte firmaets
største kreditor, manufaktur- og detailhandler A. Herskind, at redde sit
tilgodehavende. Han var omtrent nabo til A. Olsen og måtte have haft et
nøje kendskab til situationen. 8. november 1893 sluttede han et forlig i
Holstebro forligskommission med en af Olsen bemyndiget mand. Grunden
til, at det skulle ske i Holstebro, var at gøre det vanskeligere for de øvrige
kreditorer at fa kendskab til forliget. Som en yderligere service fra Olsen
over for Herskind lod han opstille en status samt en fortegnelse over sit
varerlager. Når dette var i orden, kunne udlægsforretningen foregå hurti
gere. Dagen før udlægget overlod Olsen forretningens bøger til en broder i
Hundborg, der skulle tage dem med til Kudsk, for at han om morgenen 15.
7
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januar kunne se, hvordan stillingen var, og broderen skulle samtidig med
dele Kudsk, at han kunne forvente udlæg foretaget. Kort efter kom fogeden
efter Herskinds rekvisition og påbegyndte udlægget på Kudsks bopæl og
senere i Thisted, hvor det blev gennemført på få timer, fordi det hele i
forvejen var tilrettelagt. Kudsk vidste intet om forliget, og Olsen gav - ved
at være taget på landet - udseende af, at han ikke ventede udlægsforret
ningen.
Herskinds forlig var i og for sig i orden, men de veksler, hvorom forliget
drejede sig, var endnu løbende. Kuratorerne skønnede derfor, at A. Olsen
aldeles systematisk begunstigede Herskind på en mod de andre kreditorer
retsstridig måde, men formalia var i orden, og forliget kunne ikke omstø
des. Det betød, at boets stilling forringedes, så der kun blev 60% til de
priviligerede fordringshavere og intet til de almindelige. Havde Herskind
ikke haft mulighed for at gøre udlæg, var de simple fordringer ganske vist
vokset med hans fordring på 9.000 kr., men til gengæld ville der blive en
dividende på 40% til de simple og fuld dækning til de privilegerede.
En gennemgang af fordringshaverne i boet viser, at leverandørerne hovedsagelig fabrikanter - var fra København (12) og Tyskland (10). De
københavnske og tyske fordringer var nogenlunde lige store - i alt ca. 8.000
kr., hvoraf ses, at forbindelserne til Tyskland var ganske omfattende.
Et eksempel på et konkursbo, hvor der fra fallentens side blev gjort
indsigelse mod den til skifteretten indleverede statusoversigt, er købmand
Lauritz Munks. Han startede sin forretning i 1877 og gjorde hvert år status
med et stigende overskud. Et stykke tid før konkursbegæringen viste hans
status fortsat overskud. På denne baggrund gjorde han indsigelse mod
skifterettens og fik da også delvis medhold i indberetningen fra kurator til
retten; men, som det heri blev fremhævet, måtte statusoversigten til et
konkursbo baseres på forhold, der betød hurtigere realisation af værdierne
i boet, end hvis der kunne finde en roligere afvikling sted. Uoverensstem
melserne var som tidligere nævnt opgørelsen af varerlager og udestående
fordringer. Der var altså her tale om et konkursbo, der først blev insolvent
ved konkursbehandlingen78.
Et eksempel på en konkurs med et lidt usædvanligt indhold, var køb
mandsfirmaet Kragelund & Co. i Thisted79. I denne konkurs var der flere
specielle forhold. Firmaet begyndte sin forretning, der bestod i handel med
tøj og udlejning af beklædningsgenstande, i slutningen af marts 1884 og
fallerede 23. juni samme år. Det virkede altså kun lidt over 3 måneder. På
trods af den korte tid nåede det at købe varer for 18.000 kr., hvoraf det kun
havde betalt 400 kr. Forretningens egentlige ejer var den mindreårige
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Chr. Kragelund, der havde faet sin broder N. C. Kragelund til at løse bor
gerskab. Konkursboet indeholdt så mange uafklarede forhold, at kurator
henstillede til skifteretten, at der blev foretaget en kriminel undersøgelse,
for at man kunne forhøre fallenten, der ikke havde pligt til at lade sig
forhøre af kurator. Firmaets bogføring gav også anledning til meget kritiske
bemærkninger, bl.a. kunne der ikke gøres rede for 3.000 kr., og man ville
ikke acceptere, at boet samme dag, konkursen indtraf, havde solgt dets
møbler til Chr. Kragelund mod at fa en fordring på ham, han var, som det
blev anført, umyndig og uvederhæftig.
Forsøger man at trække et fælles træk frem fra konkursboerne, viser det
sig ved næsten alle, at en af årsagerne til konkursen var manglende eller
kun meget ringe driftskapital ved etableringen, kombineret med for ringe
avance og for udstrakt kredit.
En del konkurssager, der adskiller sig en del fra de øvrige i arkivet, og
som viser, at der kan være et betydeligt kildemateriale til person- og slægts
historien, er de private konkurser80. Det vedrører en privatperson, og i det
materiale, der findes i sagen, er der mulighed for at se, hvorfor det kunne
gå galt for én, der ikke, som en erhvervsdrivende, var afhængig af eventuel
le uheldige konjunkturer svigtende omsætning eller for lille start- eller
driftskapital. Skyldes miseren et for stort privatforbrug, kan det i nogen
grad afsløre sig i kontrabøger med handlende, som ind imellem er bevaret i
sagerne. I den statusoversigt, der udarbejdes, kan ses, hvordan en fallent
havde anbragt sine penge, hvis han da havde nogen, samt hvordan selv
små ting blev taget med. I fuldmægtig, kammerråd Chr. Skibsteds bo var
der foruden den faste ejendom, kontanter og indbo, der tilsammen androg
ca. 38.000 kr., opført en indtægt ved dokumentskrivning. Han havde med
andre ord på dette område været konkurrent til byens sagførere, og herfra
fået et ganske pænt afkast, idet de udestående fordringer ved dette arbejde
androg ca. 15.900 kr., dog kun værdisat til 5.000 kr. Hertil kommer forskel
lige gældsbeviser, obligationer (private) og fordringer ifølge forlig, sat til en
samlet værdi af 800 kr., eller ca. 56% af pålydende, en aktie i »Hafnia« og
en del oldsager, de sidste til en værdi af 25 kr. I alt var der aktiver for
47.508 kr., men overfor dette stod der passiver for 68.250 kr., og status
anslog, at der til de simple fordringer kun ville blive en dividende på ca.
26%81.
Men hvordan kunne det gå så galt, når det af fallentens forklaring til
kurator fremgik, at han i begyndelsen ejede obligationer og værdipapirer til
en værdi af 114.000 kr. De bøger, han i følge sit embede og bibeskæftigelsen
som dokumentskriver skulle føre, var ført meget nøjagtigt og ordentligt, så
7*

100

Henrik Vedel-Smith

den egentlige årsag måtte ligge i hans private økonomi. Han forklarede, at
han i årene 1865-72 foruden, hvad han tjente, forbrugte sin og sin hustrus
fædrendearv til et beløb af 17.000 kr. Efter at han var blevet fuldmægtig på
borgmester-, byfoged- og herredskontoret i Thisted, og navnlig efter 1879,
var hans årlige indtægter stigende fra 6.000 kr. til 12-14.000 kr. Med hans
store familie og husstand, og den måde, han førte hus på - en måde som
han ikke selv fandt overdreven eller særlig selskabelig, men som efter den
almindelige mening og betragtning var flot - oversteg hans udgifter utvivl
somt hans indtægter. Særlig efter 1885, hvor han ganske vist førte et mere
indskrænket hushold, har han haft et betydeligt årligt underskud, og et
årligt underskud gennem et tidsrum af 18 år kan let løbe op til 26.700 kr.
Fallenten havde altid haft mange penge mellem hænderne, især sviger
moderens formue, som, så at sige uindskrænket, var ham overladt. Dette i
forbindelse med, at han tjente godt, og at han og hans hustru var udgåede
fra velhavende og meget selskabelige hjem, gjorde det naturligt, at han
kom ind på at føre større hus, end han efter sin stilling burde, uden at han
selv kunne indse dette eller havde nogen klar forestilling om, hvad det
kostede ham, før det var for sent. Han mente selv i 1885, hvor han ind
skrænkede husholdet, at være en velhavende mand, hvilket næppe var
rigtigt. Han havde formentlig underskud, men var uden klar oversigt over
sin egen stilling, fordi hans svigermoders og hans egne pengesager var så
indviklede i hinanden, at han ikke kunne fa nogen bestemt mening om
hvordan de stod, hvad han selv ejede eller skyldte hende. Han havde kun
en gang, i 1876, opgjort deres mellemværende. Siden var der ikke foretaget
nogen opgørelse.før efter falitten, og da medførte den mange dages arbejde
for fallenten.
Påstanden om, at der var ført stort og flot hus kan ses af de lønfordrin
ger, der blev anmeldt i boet. Der var krav om løn og kostpenge fra en
lærerinde, tre tjenestepiger, en daglejer, en dagløn for en opvarter og dertil
2 års honorar à 80 kr. fra en læge. Disse fordringer tyder unægtelig på, at
der, når det tages i betragtning, at der var tale om en indskrænket hushold
ning, tidligere har været ført en større og flottere, og at der blev gjort det
indtil konkursen.
Det billede, de simple fordringer danner, er helt anderledes i dette bo
end for et forretningskonkursbo, og hele tonen i indberetningen til skifteret
ten er også meget forskellig fra erhvervskonkurserne. Der er i virkeligheden
meget mere forståelse for denne fallents situation. Fordringerne i boet er
overvejende lokale, og ved prøvelsen af dem danner der sig en opfattelse af,
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at mange har haft kendskab til fallentens manglende overblik over sin
økonomi og forsøgt at slå mønt deraf, idet der er anmeldt fordringer, der
enten er urigtige, og som derfor afvises, eller for store og som derfor redu
ceres.

Øvrige sager
Arkivet indeholder også andre sagstyper end de ovenfor beskrevne, endda
en gruppe af sager, hvis antal målt i enkeltsager udgør arkivets største
enhed, nemlig fordrings- og incassosager. Det var en type sager, der ikke
indebar de store vanskeligheder, men kunne ekspederes rutinemæssigt.
Fordringshaverens begæring om incasso hvilede på et umiddelbart krav,
som regel dokumenteret ved et gældsbevis eller forlig af den ene eller anden
art. At de fleste fordrings- og incassosager forløb glat, har for arkivdannel
sen betydet, at der er få lokale sager, da sagførermedvirken som regel kun
var nødvendig, hvis fordringshaveren ikke boede i samme by eller ikke
umiddelbart fik honoreret sit krav. Som regel var det dokument, hvorpå
fordringen hvilede, en veksel, der var udstedt i forbindelse med levering af
en vare. Køberen betalte en kontant sum og udstedte en veksel for restbelø
bet. Vekselen kunne være en af flere typer f.eks. en sigtveksel, dvs. at
betaling skulle ske ved forevisning eller en à dato veksel, dvs. betaling
skulle ske en vis tid efter udstedelsen. Denne type var den mest almindelige
form for handelsveksler både ved vare- og kapitalkredit82. Et så enkelt
retskrav behøvede derfor ikke medvirken af en sagfører, hvis skyldner og
fordringshaver boede i samme by. For udenbys fordringshavere var det
derimod som regel nødvendigt at have en mellemmand, en sagfører, der
kunne præsentere fordringen.
Viste skyldneren sig utilbøjelig til at honorere fordringen, var det bedømt ud fra sagerne i arkivet - ofte nok med en stævning for at fa kravet
opfyldt, inden sagen skulle behandles i retten83. Også her er vekselsagerne
de enkleste, idet vekselloven af 1880 fastslog, at der ikke skulle prøves
forlig, og dommen skulle afsiges inden otte dage84. De fleste vekselsager,
der kom så vidt, at en stævning var nødvendig, blev ofte afsluttet inden
domsafsigelsen med enten fuld betaling eller delvis betaling samt en ny
veksel for restbeløbet. Af denne type er der også lokale sager i arkivet, et
forhold, der også gør sig gældende for dem, hvor fordringen ikke hvilede på
en veksel, men på almindelig kredit. De gav oftere anledning til stævning
og efterfølgende proces, idet de i mange tilfælde indeholdt elementer, der
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kunne give anledning til tvivl og fortolkning, f.eks. delvis betaling eller
anden modydelse fra skyldneren, der ikke var fratrukket i den oprindelige
fordring.
Udenbys fordringer blev som regel overdraget Bendixsen fra udenbys
sagførerfirmaer. Det skyldtes formodentlig, at den udenbys fordringshaver
overlod inddrivelsen af fordringen til sin egen sagfører, der derefter lod en
lokal kollega som Bendixsen foretage det fornødne. At der på denne måde
blev blandet to sagførerfirmaer ind i sagen, kunne skyldes fordringshave
rens mangel på kendskab til lokalområdet, hvor skyldneren boede. Det ses
også, at et firma, der havde mange fordringer i Thisted, startede med at fa
dem inddrevet gennem sin egen sagfører for derefter at bruge Bendixsen,
efterhånden som tilliden til ham var vokset. Undertiden kan det ogå ses af
sagsakterne, at et firma tilfældigt havde valgt Bendixsen og, da den første
sag hurtigt og effektivt var ført til ende, fortsatte med at bruge ham til
inddrivelse af fordringer i byen.
Desværre indeholder denne type sager ikke præcise oplysninger om,
hvilke varer eller ydelser fordringen hvilede på, kun beløb og forfaldstids
punkt. Men ved en systematisering af fordringssagerne ses, hvorfra og fra
hvem varer blev leveret. Ikke uventet viser det sig, at der var en livlig
forbindelse til de østjyske købstæder og København, men også til Tyskland
o
var der mange. Arsagerne kan være flere; men den væsentligste for indu
strifremstillede varer, var den enkle, at der først meget sent - i slutningen
af 1800-tallet - kom industri af nogen betydning til Thisted, og selv da kun
i ret ringe omfang. Forbindelsen til Tyskland skal især søges inden for
manufakturbranchen, hvor varer fra den tyske klædeindustris massefabri
kation af tøj til kædeforretninger, i stil med den danske Crome &
Goldschmidt, kunne anskaffes billigt og samtidig give forretningsindehave
ren lejlighed til at reklamere på en sådan måde, at kunden og eventuelt
andre forretningsforbindelser, kunne fa det indtryk, at forretningen var en
del af en større kæde.
I korthed var den normale forretningsgang ved inddrivelse af fordringer
som følger: Kom sagen fra en udenbys kollega, blev anmodningen om
inddrivelse som regel fremsendt på en fortrykt formular sammen med
dokumentation for fordringen, en fremgangsmåde, som også blev brugt af
større firmaer. Dette skema kunne enten være udformet som en fuldmagt
eller som en anmodning med underforstået fuldmagt. Grunden til denne
form var, at den for det første viste, at sagføreren repræsenterede kreditor,
og for det andet gav ham mulighed for ad retslig vej at forfølge sagen uden
først at skulle indhente fuldmagt hertil. Nogle dage efter modtagelsen af
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anmodningen kunne Bendixsen derefter fremsende det indkrævede beløb
fratrukket sit salær. Var det nødvendigt at udtage stævning, før kravet blev
honoreret, kunne der gå lidt ekstra tid. Hovedbøgerne viser, at denne type
sager kunne tage fra 1 dag til 3 uger85.
Af andre sagstyper i arkivet, der er med til at afspejle hverdagen i
Thisted, er der også en del dødsboer. Der er ofte tale om forholdsvis små
boer, og når Bendixsen kom ind i billedet, skyldtes det f.eks., at arvingerne
ikke boede på egnen, og at det derfor var mest praktisk at have en lokal
sagfører til at tage sig af bobehandlingen og den afsluttende bodeling med
udbetaling af arven. Mange af disse boer er derfor forholdsvis uinteressan
te, idet det kun er en begrænset mængde oplysninger, de indeholder, oplys
ninger, man med større fordel vil kunne finde i landsarkivernes skifteproto
koller. Derimod vil det ved de større boer ofte være en fordel at gå til
arkivet for den sagfører, der har behandlet boet, da der her som regel vil
findes en brevveksling med arvingerne eller den arving, der havde kontak
ten med sagføreren. Der vil være mulighed for at finde en del dokumenter
og bagvedliggende overvejelser for boets praktiske behandling.
Et eksempel på et sådant dødsbo er boet efter baron Jørgen Rosenkrantz
til Færgegård (Vang sogn, Hundborg herred)86. Der er i brevvekslingen
her mellem Bendixsen og executor testamenti, Hans Rosenkrantz på Ro
senholm ved Hornslet, detaljerede oplysninger om, hvem der skulle købe
gården og på hvilke betingelser. Ligeledes er der dokumenter og papirer fra
baron Jørgen Rosenkrantz’ virke på Færgegård, f.eks. en forpagtningskon
trakt fra 1868 med vedhæftet syns- og skønsforretning over bygninger,
besætning, redskaber og inventar samt mejeriredskaber. Der er også opgø
relser fra Bendixsen til Jørgen Rosenkrantz over de økonomiske transaktio
ner, som han foretog på dennes vegne, brevveksling med Det kgl. danske
Haveselskab bl.a. om fordeling af selskabets præmier til husmænd samt
diverse købekontrakter.
En type, som kun sjældent optræder er ægteskabssager. De få, der fore
kommer, drejer sig hovedsagelig om ægtepagter eller om skilsmisse ved
dom. Når skilsmissesager faktisk ikke forekommer, hænger det naturligvis
bl.a. sammen med, at der kun forekom få skilsmisser i denne periode. Fra
1870 til 1900 steg det samlede antal for hele landet fra ca. 175 årligt til
omkring det dobbelte87. Langt de fleste af disse blev ordnet uden sagfører
medvirken, idet den juridiske assistance kunne fås gratis hos amtets jurist,
som behandlede sagen. Kun i meget få tilfælde, vel omkring 25 årligt, blev
ægteskaber opløst ved dom, og flere af disse var ikke virkelige skilsmisser,
idet det f.eks. var tilfælde hvor den ene ægtefælle var blortbleven og formo-
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dedes død88. Af sidstnævnte type forekommer en sag, hvor en kvinde øn
skede at opnå skilsmisse fra en bortbleven skibsfører af galeasen Cecilie af
Thisted, som formodedes at være gået under i december 1876. Et års tid
efter blev manden formelt indstævnet for at afgive forklaring og påhøre
dommen. Et af bilagene i sagen var en erklæring fra forsikringsselskabet
om, at dette havde udbetalt assurancesummen, idet de ikke var i tvivl om
at manden var omkommet. Skilsmissen, der vel egentlig burde betegnes
som en dødsformodningsdom, blev forkyndt i februar 187989.
De øvrige sagstyper dækker stort set alle områder inden for normal
sagførerpraksis: oprettelse af kontrakter af forskellig art, skøder, testamen
ter osv. En oversigt over disse sagstypers fordeling og antal fremgår af tabel
nr. 3 udarbejdet på baggrund af arkivets hovedbøger.
I visse sager ses Bendixsen fungere som rådgiver for personer og sam
menslutninger, som f.eks. ved flytning af apoteket i Vestervig til Hassing,
da justitsministeriet havde afslået at flytte det til Koldby90, eller i forbin
delse med Thisted Handelsforenings krav om bedre postgang og flere og
bedre markedsdage91. Endelig er der, hvad der i forretningen blev benævnt
processer eller retsbehandlede sager. Denne gruppe på 98 er meget uensar
tet, men de fleste handler om gældsbetaling (30), erstatning (16), køb (11),
vejsager, skelsager osv.

Sagsforløb/arbejdsgang
Ud fra det bevarede materiale i arkivet lader det sig kun vanskeligt rekon
struere, hvordan arbejdsgangen og sagsforløbet foregik på kontoret. Der er
ikke bevaret en dagbog med optegnelser om aftaler eller notater om sager
nes ekspedition, men det lader sig alligevel gøre på grundlag af de tre
bevarede hovedbøger fra perioden 1885-98 at se, hvilke sager der i dagens
løb blev ekspederet. Da hovedbøgerne er ført som klientkonti, er det også
muligt at få et nogenlunde overblik over den tid, det tog at føre en sag til
ende. De sager der havde det korteste tidsforløb, var fordringerne, der som
tidligere nævnt optrådte i hovedbøgerne med en sagsbehandling fra 1 dag
til 3 uger. Dette giver naturligvis ikke det sande billede af en sådan sags
forløb, idet den først kontoførtes, når den første udgift eller indtægt optråd
te. Det tidsrum, der forløb mellem fordringens betaling til sagførerkontoret
og dens viderebefordring til den egentlige fordringshaver, varede sjældent
mere end en uge og var oftest på 2-3 dage, i enkelte tilfælde fandt ekspedi
tionen sted samme dag.
De sager, der havde det længste tidsforløb, var kontrakter og lånefor-
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midling f.eks. købekontrakter og kreditforeningslån, og især hvis det var en
kombination af disse to. Det kunne tage fra 4 til over 6 måneder. Der var
dog sagstyper, der kunne tage længere tid; men det var ikke regelmæssigt
forekommende sager, som de før nævnte, og desuden er de ikke ført konse
kvent i hovedbøgerne. Det var bl.a. konkurser, der kunne tage op til flere
år, hvis der var tale om store boer, men de afsluttedes som regel indenfor 1I/2 år. For justitssager er der i hovedbogen ikke angivet tidsforløb. Det
oplyses kun, om Bendixsen var aktor eller defensor, og hvad han fik i salær.

Indtjening
Selvom hovedbøgerne indeholder mange oplysninger, er det ikke muligt i
alle sagstilfælde at fastslå, hvor stort Bendixsens salær har været, idet
bøgerne ikke angiver dette i alle tilfælde. Visse poster kan indeholde salær
eller omkostninger f.eks. skrivning, der dækkede over udfærdigelse af doku
menter, tinglysning, der ikke var den rene tingslysningsafgift, men noget
større end det fremgår af hans kontakter med tinglysningskontoret.
En betydende indtægtskilde for sagføreren var bobehandlingerne. De
var ganske vist ikke en regelmæssig indtægt, men dog af en størrelse og art,
der gjorde, at det især for konkursboer var attraktivt at fa dem overdraget.
Hvis en sagfører blev valgt til kurator, havde han nemlig mulighed for at få
kuratorsalær, auktionssalær og salær for de fordringer, han repræsenterede
i boet.
I arkivet er der bevaret en inkassationsprotokol, der dækker perioden
1877-91 og indeholder oplysninger om de auktioner, han i forbindelse med
bobehandlingerne har haft ansvaret for. Man ser her, hvornår og hvor
auktionen fandt sted og over hvilket bo, købernes navne, bopæl samt hvad
de betalte, men ikke hvad de købte. Desuden omkostningerne ved auktio
nen, herunder bl.a. inkassationssalæret. Bogen indeholder oplysninger om
34 auktioner og kan ud fra antallet af købere og den samlede auktionssum
give et indtryk af boernes størrelse.
Det er dog ikke muligt at fa et dækkende billede af Bendixsens indtje
ning. Salærerne er ikke indført på en entydig måde ved de forskellige
klientkonti, og fra konkursboerne er de ikke ført i hovedbøgerne. Desuden
mangler der oplysninger om de eventuelle vederlag, han har faet for at
sidde i bestyrelser og foreninger, samt for hans arbejde som kæmner og
bankdirektør. Men ved at gennemgå de offentliggjorte skattelister i Thisted
Amtsavis er det muligt at placere ham i det økonomiske hieraki i Thisted.
Det viser sig her, at han ikke var den sagfører i Thisted, der tjente mest,
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men heller ikke den, der lå i bunden. Hans årlige anslåede indtægt lå i
1880’erne og 1890’erne mellem 5.500 og 7.500 kr. Der var to sagførere, der
tjente mere, nemlig overretssagfører Lykke med o. 15.000 kr. og sagfører og
konsul Johnsen med o. 11.000 kr. På listen over byens største skatteydere
bevægede Bendixsen sig omkring en 20. plads, Lykke omkring en 5. og
Johnsen omkring en 8. plads. Disse tal siger stort set ikke mere, end at disse
tre sagførere økonomisk set klarede sig fint. De siger ikke noget om, hvor
dan det økonomisk set har været at drive sagførerforretning i Thisted i
slutningen af 1800-tallet. For alle tre og de øvrige sagførere i byen gjaldt
nemlig, at de havde erhverv ved siden af.

Øvrige funktioner - Sagføreren i lokalsamfundet
Allerede tidligt knyttede adskillige institutioner, navnlig brandforsikrings
selskaber, sagførere til sig; men også i kreditvæsenet og ved oprettelsen af
banker og sparekasser var de med.
På et helt specielt område kom standen fra anden fjerdedel af 1800-tallet
til at yde en indsats, nemlig i politik. Da Danmarks første parlamentariske
forsamlinger, stænderforsamlingerne, mødtes for første gang i 1830’erne,
var der som deputerede og suppleanter valgt ikke mindre end 23 prokura
torer, og desuden havde en del prokuratorer fået stemmer, dog ikke til
strækkelig til at blive valgt. At kun tre prokuratorer havde sæde i den sidste
af forsamlingerne, og at kun otte indvalgtes i Den grundlovgivende Rigs
forsamling, kunne tyde på, at politik ikke i længden var i stand til at optage
prokuratorerne. Forklaringen er dog nok snarere, at de langvarige fravær
fra hjemmet, som en aktiv deltagelse i politik krævede, ikke godt lod sig
forene med de krav, som sagførergerningen stillede til sine udøvere. Disse
krav lod sig langt oftere forene med en deltagelse i kommunalpolitik, og i
denne kom sagførerstanden til at spille en meget betydelig rolle, særlig efter
gennemførelsen af forordningen af 24. oktober 1837, hvorved købstædernes
styrelse blev mere folkeligt præget end hidtil.
Efter 1868 blev sagførerne i stedse stigende grad forretningsmænd og
rådgivere. Efterhånden som love og administrative bestemmelser i større
og større mængder strømmede fra lovgivningsmagt og myndigheder, blev
det naturligvis sværere og sværere for lægmanden at klare sig uden juridisk
støtte, og det blev da sagføreren, man henvendte sig til. Også de mange
aktieselskaber, der kom til i årene efter 1870, havde behov for sagførerbi
stand. Antallet af denne type selskaber voksede fra 14 i 1850 over 52 i 1870
til 650 i 1912, og hertil kom interessentskaber, byggeselskaber osv. Men
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også private personer og virksomheder søgte i stigende grad juridisk hjælp
til oprettelse af testamenter, udformning af forretningsoverdragelser, ejen
domshandler og meget andet.
Tilknytningen til banker, sparekasser og andre pengeinstitutter hørte for
manges vedkommende naturligt med til sagførerbeskæftigelsen. Men også i
aktieselskabsbestyrelserne fandt man tidligt anvendelse for sagføreren.
Som det ses af nedenstående figur92, var Thisted-sagførere konstant repræ
senteret i aktieselskabsbestyrelser efter 1889.
Selvom den procentvise repræsentation af sagførerne i bestyrelserne var
høj, var det ikke alle sagførerne i Thisted, der havde eller fik sæde i en
bestyrelse. I perioden 1889-1919 var det en mindre gruppe på syv, der var
repræsentanter for standen i de forskellige bestyrelser, og inden for denne
gruppe var der to, der skilte sig ud fra de øvrige ved det antal bestyrelser,
de havde sæde i. Det var A. M. Gade, der havde plads i seks bestyrelser, og
R. L. Michelsen, der sad i fem bestyrelser, de fire øvrige sagførere havde
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kun sæde i en, og den sidste, Chr. F. Bendixsen, havde sæde i to bestyrelser.
Yderligere gør der sig det forhold gældende, at fire af de syv var fra to
firmaer, Chr.F.Bendixsen, hvis efterfølger var R. L. Michelsen, og A. Ha
gested, der overtog A. M. Gades forretning.
Gennemgår man biografierne for hver enkelt af de sagførere, der i perio
den 1869-1919 havde forretning i Thisted, viser det sig, at tolv ud af
niogtyve ikke havde sæde i en aktieselskabsbestyrelse eller et andet tillids
hverv, hvilket umiddelbart kan forekomme at være et højt tal. Tager man
deres funktionstid i Thisted med i vurderingen, er forklaringen dog ligetil:
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fire boede kun i byen i højst 1 år, tre i højst 2 år og de øvrige fem i fra 3 til 7
år. De områder, hvor sagførerne havde tillidshverv, var af den forskelligste
art over vicekonsul, værgeråd, huslejenævn, sparekassebogholder, bankdi
rektør, kæmner, sparekassedirektør og revisor til repræsentant i kreditfor
eninger m.m. Alt i alt er det et vidnesbyrd om, at sagførernes evner og
samfundsposition blev brugt af og til mange institutioner og formål. Men i
alle disse tillidshverv er der en klar overvægt af poster inden for det økono
miske område som f.eks. kreditforeninger og pengeinstitutter.
Som tidligere nævnt tiltrak det aktive politiske, herunder især det lokal
politiske arbejde sig sagførernes opmærksomhed. Dette var også tilfældet i
Thisted. I perioden 1869-1919 havde standen en landstingsmand,
J. M. N. Johnsen93, og 5 byrådsmedlemmer, således, at den havde indflydel
se på byens styre fra 1870-1914, kun afbrudt af to perioder, hvor den ikke
var repræsenteret, 1876-79 og 1882-88. Bendixsen sad i byrådet fra 187982, fra 1884-1900 var han som tidligere nævnt kæmner, og i perioden 18811908 var han suppleant for overligningskommissæren for Thisted købstad.
Fra 1892-1910 var han formand for afløsningen af jagtretten i Thisted
amt94. Han havde endnu et tillidshverv, som dog lå uden for egnen, idet
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han var medlem af tilsynsrådet for »Bikuben«, Dansk spare- samt børneog alderdomsforsørgelsesforening, 1885-87, et hverv, han satte meget stor
pris på, men som også bekymrede ham lidt, fordi han så godt som aldrig
kunne deltage i møderne i København - han havde ikke tid95. I 1900-20
var han direktør for Thisted bank96, og han var desuden agent for brandog livsforsikringsselskabet »Danmark« i en længere periode. Som det ses
af det her nævnte, var det ikke kun sagførervirksomheden, der lagde beslag
på hans arbejdsdag; i den henseende lignede han alle andre i branchen dengang og senere.

Sammenfatning og udblik
Det er ved den foretagne gennemgang af Bendixsens sagførerarkiv forsøgt
at fremdrage en række af de emner, et arkiv af denne art kan indeholde.
Der kan dog naturligvis altid stilles spørgsmålstegn ved, om arkivet er
repræsentativt, f.eks. indeholder dette arkiv ikke mange oplysninger om
selskabsdannelser i den gennemgåede periode fra den sidste fjerdedel af
1800-tallet; men med hensyn til de problemer, den almindelige borger stod
over for og behøvede juridisk bistand til, må det siges, at arkivet er repræ
sentativt. I arkivet ligger der materiale, der kan uddybe og begrunde for
skellige dispositioner, som er truffet i f.eks. købs- og salgsaftaler; der er
mulighed for at finde vurderinger af ejendomme, som ikke findes i kredit
foreningsarkiverne, fordi disse ikke i alle tilfælde er bevaret i deres helhed,
ligesom det kan ses, hvordan belåningsforholdene har været på en bestemt
egn, og hvordan handelsforbindelserne har været.
Det er således ved enkelte eksempler vist, hvordan arkivet kan være en
kilde til landbrugshistorie på lokalt plan, hvordan det giver oplysninger om
den enkelte landejendom og dens historie, hvilke ejere der har været, hvor
dan de har forbedret ejendommen, og hvilke dyrkningsplaner de har fulgt.
Arkivet kan også give bidrag til foreningernes historie, med oplysninger om
hvem der sad i bestyrelserne, og hvordan disse disponerede for at give
foreningen de bedst mulige ydre rammer for foreningslivet, og hvilke inten
tioner en lokal forening f.eks. havde for at give tilrejsende håndværkssven
de bedst mulige opholdsvilkår; dette kan også afspejle, hvilke forventninger
man havde til fremtiden og byens udvikling, når man betragter de bereg
ninger, der lå til grund for køb eller indretning af ejendomme.
Til erhvervshistorien i øvrigt kan sagførerarkiverne også yde væsentlige
bidrag, f.eks. ved nærmere analyse af konkurssagerne. Disse belyser, hvilke
forhold der lå til grund for virksomhedsfallit, forhold, der kunne være
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mangeartede. I visse tilfælde var årsagen manglende økonomisk styring,
dårligt købmandsskab, et samspil af uheldige omstændigheder eller en
kombination af de her nævnte. Indirekte fortæller dette noget om fallenter
nes handelsmæssige uddannelsesgrad, hvilke forudsætninger de havde for
at føre regnskab. Sagerne giver også et indblik i handelsforbindelserne og i,
hvilke betalingsvilkår og leveringsbetingelser der var fremherskende, samt
de forsøg der blev gjort for at undgå truende konkurser ved at tilbyde
kreditorerne en akkord med garantierklæringer fra agtede og velstillede
personer.
Personal- og slægtshistorisk materiale er der ligeledes en del af i disse
arkiver. Det er her eksemplificeret ved sagen med proprietær Fr. Bille, der
hjalp sin svigersøn fra økonomisk ruin, og hvor sagen indeholder en del
meget personlige breve med en karakteristik af en del af familiens medlem
mer. Men også dødsbosagerne kan være en væsentlig kilde hertil, idet de
foruden at give oplysninger om boets indhold også i visse tilfælde indehol
der informationer om den indsats, afdøde ydede på forskellige områder,
samt oplysninger om arvingerne.
Lokal- og administrationshistorien ses bl.a. belyst i sagerne om oprettel
se af skoler, hvor der yderligere kan være indlæg fra forældrekredse, om
kring børnenes forhold, eller i det nævnte tilfælde, hvor et sogneråd ved lån
skulle finansiere byggeriet af en fattiggård.
Alle de eksempler, der i det foregående er blevet fremdraget, kan under
et betegnes som regulære sager, som man med vished kan forvente at finde
i et sagførerarkiv fra en rimelig stor købstad. Men til denne gruppe vil der
ofte, som i dette arkiv, være et tillæg af, hvad man kan betegne som
»uventede« sager. I dette tilfælde er der f.eks. i arkivet bevaret vælger- og
stemmelister fra Thisted vedrørende valget til folketinget i 1892, et mate
riale, som har været anvendt i forbindelse med historisk valgforskning97.
Yderligere kan der nævnes materiale fra det kommunalpolitiske arbejde,
som Bendixsen deltog i, og materiale fra kæmnerarkivet samt jernbanesa
gen Struer-Oddesund-Thisted-Nørresundby.
Alle sagførerarkiver er naturligvis ikke ens med hensyn til indhold af
sagstyper. Der kan være lokale forhold, der gør, at visse typer ikke er
repræsenteret, eller den periode arkivet dækker udelukker typer, fordi de
ikke var aktuelle, eller en specialisering hos sagføreren giver overvægt af
bestemte sager. Også geografiske og regionale forskelligheder kan her spille
ind, og dette medvirker til, at de bevarede sagførerarkiver fra forskellige
tidsrum og egne kan have en uensartet karakter. De sagførerarkiver, der
findes i Erhvervsarkivet, fordeler sig som vist i følgende tabel.
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Sagførerarkiver i Erhvervsarkivet fordelt efter område, antal og spandvidde
Område
København
Øerne
købstæder
øvrige
Jylland
købstæder
øvrige

I alt

antal

spændvidde

38

1832-1984

14
4

1804-1973
1901-1981

98
11

1707-1982
1839-1973

165

1707-1984

Som type betragtet er et sagførerarkiv, hvad man kan betegne som et
tværgående arkiv, hvori der findes materiale, der også hører hjemme i
andre arkivtyper. Foreningsarkiver kan ofte suppleres med materiale fra et
sagførerarkiv, ligeledes gælder dette for virkso'mhedsarkiver, kreditforenin
ger og offentlige arkiver. Da en stor del af en sagføres arbejde har berø
ringsflade med det offentlige f.eks. tinglysninger, vil der i disse arkiver være
afsat materiale om hans arbejde, og for hvem og med hvad han beskæftige
de sig; men dette materiale omfatter kun hans arbejdes slutresultat. Der vil
således ikke her være mulighed for at fa en begrundelse for eller forklaring
på, hvorfor sagen fik det forløb den fik. Dette vil man ofte kunne fa ved at
undersøge sagen og dens forløb i hans eget arkiv, hvor korrespondance,
notater, dokumenter o.a. er bevaret og dermed kan belyse forhold, som
ikke er aftegnet i det offentliges arkiver.
Netop med hensyn til selskabs- eller virksomhedsdannelser k^n sagfø
rerarkiver give vigtige oplysninger om, på hvilken baggrund et firma eta
bleres, og hvorfor man netop vælger en bestemt form at etablere det på.
Hvilke personer eller interessegrupper står bag, hvordan de økonomiske
forhold er, og mange andre spørgsmål kan besvares i et sådant arkiv. Det
bliver dermed et væsentligt supplement til virksomhedens eget.
Investeringer og ejendomsadministration, erstatninger, og sø- og han
delsretssager er også eksempler på materiale, der kan findes i sagførerarki
ver, og som giver oplysninger om væsentlige samfundsforhold, oplysninger,
det kan være vanskeligt om ikke umuligt at finde andre steder. Materialet
kan med andre ord give bidrag, til lokal-, økonomi-, social-, landbrugs-,
personal- og slægtshistorie. Desuden er materialet i sig selv et bidrag til
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»sagførerhistorie«, der på mange områder kan berette om, hvordan denne
stand direkte og indirekte har været og stadig er med til at præge sam
fundet.
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Jernstøberierne i Arhus 1841-1895
— vækst og ejerforhold
En studie i industrialiseringsprocessen i Danmarks største
provinsby
AF HANNE HOLMBO KAAD OG JESPER NORDENTOFT

Fra omkring midten af det nittende århundrede og frem til århundredskiftet
gennemgik Århus by en omfattende økonomisk og demografisk vækst, hvor
indbyggertallet blev mangedoblet, og byens industrialisering for alvor kom i
gang. Blandt de første industrier var jernstøberierne, som hurtigt udviklede
sig til at blive blandt byens store industriforetagender. De indtog endvidere
en nøgleposition i industrialiseringsprocessen som sådan, idet de leverede
maskiner og andet produktionsmateriel, som indgik i fremstillingsprocessen
inden for andre brancher.
Hovedemnerne i den følgende undersøgelse afcand.mag. Hanne Holmbo
Kaad og cand.mag. Jesper Nordentoft er jernstøberiernes vækstudvikling og
de industrielle foretagere. I første del vil der blive foretaget en indbyrdes
sammenligning af virksomhedernes vækst- og størrelsesforhold. Med indu
strialiseringen opstod der nye samfundsklasser, og i det andet hovedafsnit
behandles et udsnit af det århusianske industriborgerskab gennem en un
dersøgelse af de jernindustrielle foretagere, centreret om deres sociale bag
grund og senere økonomiske og sociale position i det århusianske bysam
fund.
Undersøgelsen dækker perioden fra grundlæggelsen af det første jernstø
beri i Århus 1841 frem til stiftelsen af Provinsfabrikantforeningen i 1895 og
bygger bl.a. på utrykt kildemateriale fra Generaltolddirektoratet, General
toldkammeret og Kommercekollegiet, Statistisk Bureau, Århus Byfogedar
kiv og Århus købstads arkiv.

o

Den industrielle udvikling i Arhus 1840-1895
Den følgende oversigt over den industrielle udvikling i Århus fra 1840 og
frem til periodens slutning er blevet til på grundlag af de forskellige indu
stritællingers opgørelser. Hensigten er at give et indblik i den samlede
industris udvikling og dens branchesammensætning.
Undersøgelsen er først og fremmest baseret på de største og mest grun-
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Tabel 1. Industrivirksomheder i Århus 1840-1883
1840
V.

Bageri
Bogtrykkeri
Brændevinsbr.
Buntmageri
Bødker
Chokoladefabrik
Cikoriefabrik
Farveri o.l.
Garveri
Gasværk
Hattefabrik
Handskemageri
Jernstøberi
Klædefabrik
Kurvefabrik
Limkogeri
Lysestøberi
Maskinfabrik
Mølleri
Oliemølle
Papirposefabrik
Savværk
Skibsbyggeri
Smedemester
Stenhuggeri
Strømpe- og
Trikotagefabrik
Svineslagteri
Svovlstikfabrik
Symaskinefabrik
Sæbesyderi
Tegl- og Kalkv.
Tobaksfabrik
Urfabrik
Vognfabrik
Ølbryggeri
I alt

Gns. pr. fabrik

1855

B.

V.
2

1

1

1

1
2

6

1871

B.

V.

B.

1

22

15

V.

1883

1878

1872
B.

2
2

27
23

3

23

52

1

35

2
1
1
1
3
7

16
8
19
27
179
154

1
1
1
1

7
120
17
16

1
4

13
27

B.

V.
1

B.
6

4

53

4
1

73
8

1

8

1

24

1

7

4
2

262
89

2
1

26
10

1

8

1
1

24
18

1
2
3

22
23
167

V.

14

26

16

14
36

106

17,6

1
3
2

34
23
14

1

3
4

95
47

3
4

153
137

1

6

1
1
1

95
16
12

1

7

2

37

1

10

1

17

2
4

20
87

1

10

27

416

15,4

4
3
1

223
98
15

1
1
3

16
15
65

1

18

2
1

41
18

1
1

32
13

2

31

1
2
3
4

20
18
45
149

34
6
70

11
18

33
10
61
108
11
9

1
1
1

1
1

1
1
3
3
1
1

1

45

1

62

28

813

26

703

26

823

29,0

44

988

22,5

27,0

31,6

Tabellen omfatter fremstillingsvirksomheder med mindst 6 arbejdere og angiver antallet af virksomhe
der (V) og disses samlede beskæftigelse (B).
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dige tællinger: Fabriks- og industritabeller 1855, Tællinger Af Fabrikker og
Fabriksmæssigt Drevet Håndværk 1871/72, Skematiske Indberetninger til
Oplysninger om Arbejderbefolkningens Vilkår 1872/73. Endvidere er an
vendt Tabellariske Efterretninger Fabriksvæsenet i Danmark Vedkommende for året 1840, årsberetninger fra Arhus Toldsted 1878 samt
J. T Bayer: Dansk Provinsindustri Statistisk Fremstillet, 1883. På grund af
tællingernes forskellige indsamlingsgrundlag og opgørelsesmetode er det
vanskeligt at foretage en direkte sammenligning af de enkelte tællinger.
Tallene i tabellen overfor skal derfor kun tages som et udtryk for tendenser
ne i industriens udvikling.
Selv om tællingsmaterialet også medtager virksomheder med under seks
ansatte, har vi valgt at gå ud fra den definition af industri, som bliver
anvendt af Danmarks Statistik, hvor grænsen mellem håndværk og indu
stri er sat ved virksomheder med mere end fem arbejdere. Endvidere er der
kun medtaget virksomheder, som var placeret i Arhus Købstad .
°
Som det fremgår af tabel 1, var industrialiseringsgraden i Arhus yderst
beskeden i de første femten år af den undersøgte periode. I 1840 var der
kun seks virksomheder med mindst seks ansatte, og ialt var der kun 106
personer eller 1,4% af Arhus samlede befolkning på 7087 personer beskæf
tiget i industrien3.
For perioden 1840-1855 kan der noteres en svag vækst i antallet af
beskæftigede. Det fremgår endvidere, at det var tobaksfabrikker, klæde- og
konfektionsfabrikker, cikoriefabrikken og efterhånden jernstøberierne, der
var de store fabrikker, og de fag, der samlet havde flest ansatte. Eksempel
vis beskæftigede jernstøberierne 95 mand, tobaksfabrikkerne 87 og klædeog konfektionsfabrikkerne tilsammen 57 personer i 1855, mens de øvrige
fag lå betydeligt under dette.
For den følgende 15-års periode viser erhvervstællingen 1871/72 en be
tydelig fremgang i det samlede antal beskæftigede i industrien, nemlig 813 i
forhold til 416 i 1855. Levevilkårsundersøgelsen fra 1872 bekræfter dette
billede af industriel vækst. Antallet af arbejdere i industrien var da stedet
til 988.
Fra 1872 til 1878 faldt antallet af fabrikker og beskæftigede ifølge tabel 1.
Dette skal tages med et vist forbehold, idet tallene fra 1878 stammer fra
Toldvæsenets årsberetninger, og da disse fra 1878 og 1879 kun har medta
get fabrikker med dampkraft, er angivelserne med sikkerhed for lave.
F.eks. mangler tallene for en så vigtig industri som tobaksindustrien, hvil
ket hænger sammen med, at tobaksfabrikkerne endnu ikke havde fået
dampkraft. Nedgangen kan også kædes sammen med den økonomiske kri-
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se, der fulgte i kølvandet på kornsalgsperiodens ophør i 1876, idet der også
for de virksomheder, der er med i begge tællinger, er sket et fald i antallet af
beskæftigede.
Fra 1878 til 1881-83, hvor J. T. Bayer foretog sin private undersøgelse af
provinsens industri, steg arbejdertallet igen. Tællingsmaterialets mangel
fuldhed sætter dog snævre grænser for, hvad man kan tillade sig at konklu
dere ud fra materialet. Men det fremgår tydeligt, at jernstøberierne spille
de en fremtrædende rolle i byens industri.
Betragter man hele perioden 1855 til 1881-83, har der klart været tale
om fremgang for industrien. Virksomhedernes gennemsnitsstørrelse, der til
en vis grad er uafhængig af tællingernes dækningsgrad, viser da også en
markant stigning i løbet af perioden, fra 15,4 til 31,6 i 1881-83.
Fra Bayers tælling og frem til 1895 findes der ikke noget dækkende
tællingsmateriale til belysning af den industrielle udvikling. Oplysningerne
om virksomhedernes arbejdertal fra Industriudstillingen i 1888 er for spo
radiske til at kunne anvendes til dette formål4.
De industrier, der var de dominerende i denne periode, var fortsat to
baksindustrien, klæde- og konfektionsindustrien samt jernstøberierne. Ta
bellen viser også, at langt flere fag var kommet med. Det skyldes, at nogle
håndværksfag havde udviklet sig til industri, og at der var opstået nye
deciderede industrier som maskinfabrikker og symaskinefabrikker.
Den århusianske industriudvikling fulgte mønstret i andre større pro
vinsbyer. Eksempelvis havde Odense en spirende industri i 1840’rne og
1850’erne og en kraftigere industriel udvikling i 1870’erne. Mod slutningen
af 1870’erne stagnerede industrien, men kom atter ind i en vækstperiode
fra slutningen af 1880’erne5. Det konstaterede branchemønster var ligele
des typisk for mange af de øvrige større provinsbyer, f.eks. Odense og
Horsens, og det samme mønster prægede den københavnske industri6.
Gennemgangen af den samlede århusianske industriudvikling baseret
på arbejdertal viser således, at jernstøberierne var en af de vigtigste indu
strier i byen.

Kort over Århus fra omkring 1890 med angivelse afjernstøberiernes beliggenhed. A: Meulengracht &
Bøeg, senere Caroc & Leth, B: Chr. Christensen, C: Søren Frich, D: C.Jensen & Co., E: H. P.Jensen
& Co., F: L. E. Nielsen, G: L. Andersen. Som det ses, var de tidligst planlagte placeret mest centralt i
byen, mens de senere blev opført i byens udkant.
Klager over fabrikkernes ødelæggelse af bymiljøet hører ikke udelukkende nutiden til. Da Søren
Frich anlagde sin virksomhed i Søndergade 1854, søgte beboerne i de omkringliggende gader i en klage
til indenrigsministeren at fa fabrikken flyttet, men opnåede dog kun, at det blev pålagt Frich at indrette
anlægget således, at kulstøvet ikke »i almindelighed« ville genere omgivelserne.
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Jernstøberierne i Arhus
O

Det første jernstøberi i Arhus blev grundlagt i 1841 af købmand Jens
Meulengracht og mecanicus Frederik K. Bøeg. Sidstnævnte udtrådte af
firmaet i 18487. Ejendommen lå i Grønnegade 747-48 og Klostergade 8378.
I 1873 blev virksomheden købt af cand.polyt. H. A. Caroc og cand. polyt.
A. O. V. Leth9. Ved Carocs død i 1886 overtog værkfører Christian Krogh
hans firmaandel10.
o
Arhus bys andet jernstøberi, Christen Christensens Jernstøberi, grund
lagdes i 1849 af købmand Christen Christensen, der lod virksomheden
opføre i umiddelbar tilknytning til sin købmandsgård i Frederiksgade 4611. I 1850 optog han to medinteressenter, købmand Søren Jensen og
købmand Christian Jensen, Randers, som udtrådte af firmaet i I86012.
Efter Christensens død overgik virksomheden til hans enke Franzine Chri
stensen, som drev virksomheden videre under navnet Christen Christen
sens Enke. I 1890 optoges sønnen cand.polyt. J.J. M. Christensen i fir
maet13.
I 1854 lod cand.polyt. Søren Frich opføre et'jernstøberi i Søndergade nr.
53 og 72, Søren Frichs Jernstøberi og Maskinfabrik. Virksomheden blev i
1885 solgt til søstersønnen cand.polyt. Hilmar Vestesen og cand.polyt.
John W. Wied, som førte den videre under navnet Frichs Efterfølgere14.
Det næste jernstøberi, C. Jensen & Co., blev grundlagt af smedemester
Christen Jensen og cand.jur. M.A. Basse i Vestergade 21 i 1868. Seks år
senere købte C. Jensen Basse ud af firmaet15.
Det var bl.a. også en smedemester, som var med til at grundlægge et
andet af byens jernstøberier. Sammen med værkfører C.A. Schaarup og
cand.polyt. Frederik Hasselriis startede H. P. Jensen jernstøberiet og ma
skinfabrikken H. P. Jensen & Co. i Knudriisgade 3-4 i 188416.
Byens sjette jernstøberi grundlagdes af former L. E. Nielsen i 1889. Virk
somheden var beliggende på Skovvejen17. Endelig blev i 1891 oprettet et
jernstøberi i Mejlgade 81 af værkfører Laurids Andersen (L. Andersens
Maskinfabrik)18.
De tre første jernstøberier blev grundlagt i en brydningstid, hvor mod
sætningsforholdet mellem det feudalt prægede laugssamfund og det gryen
de kapitalistiske samfund trådte tydeligt frem. Det bysamfund, som danne
de rammen om de første jernstøberiers opkomst, var overvejende førindu
strielt. Som det fremgik af Industri tællingen i 1855, var industrialiserings
graden ringe, selv om industrien så småt var begyndt at sætte sit præg på
byens erhvervsliv. Den dominerende produktionsenhed var den lille hånd-
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værksprægede bedrift med under fem ansatte, og det var kun et fatal af
virksomhederne, der benyttede dampkraft i produktionsprocessen19.
Produktionsprocessen på et århusiansk jernstøberi i begyndelsen af
1840’rne var en blanding af industri og håndværk. På Arhus Jernstøberi og
Maskinfabrik arbejdede laugssvende side om side med ufaglærte arbejdere,
og arbejdsdelingen var endnu ikke særlig gennemført. Desuden indgik ar
bejdsmaskiner ikke i arbejdsprocessen i noget større omfang, og det var
først i slutningen af 1840’rne, at der blev installeret dampkraft20.
Så længe produktionsprocessen befandt sig på dette niveau, havde
laugene en vis indflydelse på, hvordan arbejdet på virksomhederne skulle
organiseres. Det fremgår af de bevillinger, som centraladministrationen
udstedte til industrivirksomhederne. Bevillingerne indeholdt bl.a. den be
stemmelse, at der skulle ansættes en laugsmester til at lede arbejdet i de
tilfælde, hvor der blev anvendt laugsbunden arbejdskraft i industrien21.
Da laugsprivilegierne virkede som en bremseklods på den industrielle
udvikling, blev de ofte omgået af industrialisterne, stærkt støttet af central
administrationen, som forsøgte at fremme industrien ved at give den lem
peligere vilkår. I 1862 blev laugsprivilegierne ophævet helt med næringsfri
hedslovens ikrafttræden22.
Bevillingerne gav anledning til utallige stridigheder mellem laugene og
den nye klasse af fabrikanter, efterhånden som industrien vandt indpas.
Mens laugene havde en fundamental interesse i, at den bestående produk
tionsstruktur blev bevaret, var det i industrialisternes interesse at blive
stillet så frit som muligt med hensyn til valg af arbejdskraft og arbejdsfor
mer. Lokalt udmøntede denne interessemodsætning mellem laug og fabri
kanter sig i 1844 i en åben konflikt mellem det århusianske smedelaug og
jernstøberiejerne mecanicus Bøeg og købmand Jens Meulengracht.
o
I en skrivelse til Arhus Byret af 31.5.1844 anklagede smedelauget de to
fabrikanter for at få udført arbejder på deres virksomhed, som hørte under
smedeprofessionen, samtidig med at de ikke havde ansat en smedemester
til at lede arbejdet. På smedelaugets forlangende blev der derfor nedsat en
politiret, som skulle dømme i sagen23. Bøeg og Meulengracht afviste kla
gen, idet de henholdt sig til deres bevilling af 3.3. 1841, som gav dem ret til
at udføre alle slags mekaniske arbejder, herunder alle former for smedear
bejde, såsom låse og kakkelovnsbeslag24.
Da der ikke kunne opnås enighed i sagen, blev den sendt til Generaltold
kammeret og Kommercekollegiet, hvor man imidlertid ikke så sig i stand
til at udtale sig om sagen, førend man havde faet en vurdering fra Fabriksdirektoratet. Sagen trak i langdrag, og først et år senere faldt der en afgø-
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reise. I en skrivelse til stiftamtmanden i Århus fastslog centraladministra
tionen, at jernstøberiejerne Bøeg og Meulengracht havde ret til at ansætte
hvilken som helst arbejdskraft, de ønskede, uden indblanding fra
laugene25.
Smedelauget led således et forsmædeligt nederlag, eftersom dets privile
gium vedrørende retten til at forlange en smedemester ansat, når der blev
anvendt laugssvende i produktionen, blev gennemhullet. For ejerne af År
hus Jernstøberi og Maskinfabrik var afgørelsen til gengæld en stor sejr, idet
den stadfæstede deres uindskrænkede ret til at lede og fordele arbejdet på
deres jernstøberi.
Ud over at illustrere sammenstødet mellem to forskellige produktions
former er denne konkrete strid et eksempel på statsmagtens bevidste forsøg
på at fremme industrien på bekostning af det forældede laugssystem.

Jernstøberiernes vakst 1841-1895
Jernstøberierne var, som tidligere nævnt, centralt placeret i den århusian
ske industriudvikling. For at få et så dækkende billede som muligt af det
enkelte jernstøberis og den samlede branches vækstudvikling er der i den
efterfølgende undersøgelse afjernstøberiernes vækst anvendt tre forskellige
vækstindikatorer til belysning af udviklingen: Antallet af ansatte, bygnin
gernes forsikringssum og virksomhedernes kraftforbrug. Disse faktorer er
valgt som erstatning for produktions- og omsætningstal, som ikke findes for
virksomhederne i den omhandlede periode.
Væksten i antallet af beskæftigede arbejdere
Arbejdertallet bliver ofte anvendt ved undersøgelser af industriens størrel
se og udvikling. Det skyldes bl.a., at det kan være vanskeligt at fremskaffe
andre former for kildemateriale, og at antallet af arbejdere er et rimeligt
præcist udtryk for en virksomheds størrelse. Anvendelsen af arbejdertal er
imidlertid ikke ufejlbarlig. Eksempelvis kan en øget mekanisering betyde
øget produktion med den samme eller endog mindre arbejdsstyrke. Sam
menholdt med andre indikatorer er arbejdertallet dog et brugbart målein
strument.
Arbejdertallene for det enkelte jernstøberi i tidsrummet 1841-1895 er
vist i tabel 226. Heri indgår som supplement til de tidligere nævnte tællin
ger opgørelser over virksomhedernes arbejdertal 1895, hentet fra arkivet
for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Provinserne, der blev
oprettet dette år. Alle kildegrupper med undtagelse afJ.T. Bayer og Pro
vinsfabrikantforeningen opererer med kategorierne faste og temporære ar-
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bejdere. For overskuelighedens skyld er begge kategorier lagt sammen for
alle virksomhederne. Sæsonmæssige udsving kan have betydning ved sam
menligning af forskellige tællinger. Dette er næppe tilfældet her, idet alle
tællingerne er foretaget inden for perioden december til marts. Undtaget
herfra er Bayers tal, hvor tællingstidspunktet ikke er nærmere angivet,
Arsberetningernes tal, som er dateret året efter i januar måned, samt fabri
kantforeningens, der er fra juli. De forskellige opgørelsesmetoder, hvor
nogle tællinger medtager børn og andre ikke, kan påvirke tallene. Det
skulle dog ikke forrykke hovedtendenserne. Overalt er anvendt de højeste
tal27.
Tabel 2. Antal arbejdere på jernstøberierne 1841-1895
År

A

1841
1842
1843
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1853
1855
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1872
1877
1878
1881-83
1888
1895

22
21
21
25
26
25
21
22
22
29
31
30

B

7
21
23
30
33
39
54
34
35
45
38

60
48
60
54

C

26
60
70
70
70
78
116
100
90
110
186
269

D

28
23
25
30
25
33
25
30
30

E

60
60
62
122
82

F

20
61
180

G

22

H

I alt

31

22
21
21
25
26
25
28
43
45
59
64
95
114
98
127
130
153
179
187
245
223
262
425
584

De enkelte jernstøberier er angivet således: A: Århus Jernstøberi og Maskinfabrik. B: Christen Chri
stensens Jernstøberi. C: Søren Frichs Jernstøberi og Maskinfabrik. D: C. Jensen & Co. E: Caroc &
Leth. F: H. P. Jensen & Co. G: L. E. Nielsen. H: L. Andersen.
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Det ses af tabellen, at der bortset fra perioden frem til slutningen af
1840’rne kun i et enkelt tilfælde var tale om tilbagegang i det samlede antal
beskæftigede på de århusianske jernstøberier. Det var i året 1877/78, hvor
arbejdertallet faldt knap 9%, fra 245 til 223. Det ser ud, som om det
samlede antal beskæftigede også gik tilbage i 1868, men det skyldes, at der
mangler tal fra Christen Christensens Jernstøberi. I Toldvæsenets årsbe
retning forklares de manglende oplysninger om firmaet med, at ejeren
Christen Christensen var syg28. Antallet af arbejdere hos Christensen har
dog næppe været mindre i 1868 end i 1869, hvor det var helt nede på 34.
Det samlede antal arbejdere på de århusianske jernstøberier må derfor
antages at have været stigende fra 1867 til 1868.
Første væsentlige vækstperiode kom fra slutningen af 1840’rne og frem
til midten af 1850’erne, hvor der blev grundlagt to nye jernstøberier. I disse
år var den gennemsnitlige vækst 26%. Den næste periode med usædvanlig
høj vækst lå i årene 1870 til 1877, hvor arbejdertallet steg 88% eller med
115 personer. Fra 1881/83 var jernstøberierne igen inde i en kraftig vækst
periode, hvilket tydeligt fremgår af tabellen, selv om tallene fra enkelte
virksomheder mangler.
Jernstøberiernes udvikling forløb ret forskelligartet. Væksten var især
koncentreret omkring nogle enkelte virksomheder, således som det fremgår
af tabel 2.
o
Arhus Jernstøberi og Maskinfabrik holdt sig på et niveau med omkring
20 til 30 arbejdere. Virksomheden havde en mindre tilbagegang i slutnin
gen af 1840’rne, måske på grund af konkurrencen fra Christen Christen
sens nye jernstøberi, men Bøegs udtræden af firmaet i 1848 kan også have
influeret på tilbagegangen. Efter 1855 findes der ikke arbejdertal for virk
somheden.
Christen Christensens Jernstøberi var i stadig vækst fra grundlæggelsen
i 1848 og frem til slutningen af 1860’erne, hvor der satte en kraftig tilbage
gang ind. Fra 1867 til 1869 faldt antallet af beskæftigede med 20 mand. Det
store fald skal formentlig sættes i forbindelse med Christensens sygdom,
men baggrunden for tilbagegangen kan også have været konkurrence fra
det nystartede C. Jensen & Co., da de to firmaer producerede den samme
type varer, landbrugsmaskiner og jernstøbegods29. Konjunktursvingnin
gerne i 1870’erne berørte også Christen Christensens Jernstøberi. Firmaet
havde et opsving i begyndelsen af 1880’erne, men gik derefter tilbage igen.
Efter i perioden op til 1867 at være blevet det største jernstøberi i byen
voksede Søren Frichs Jernstøberi og Maskinfabrik støt de følgende fem år.
1870’ernes højkonjunktur resulterede i en vækst på 28%, fra 78 til 100
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ansatte, og støberiet fulgte således den generelle udviklingstendens. Det
økonomiske tilbageslag i 1877/78 ramte også dette firma, men fra begyn
delsen af 1880’erne gik det atter stærkt frem. I 1888 beskæftigede virksom
heden 186 mand, og nåede i 1895 op på 269 ansatte30.
Allerede få år efter, at Caroc og Leth havde ladet det gamle meulengrachtske jernstøberi ombygge og udvide, var virksomheden af betydelig
størrelse. Med 60 ansatte i 1877 var det det næststørste jernstøberi i byen.
Som de fleste andre århusianske jernstøberier var Caroc & Leth inde i en
rivende udvikling i 1880’erne, men oplevede derefter en vis tilbagegang i de
følgende år.
Efter at H. P. Jensens maskinfabrik i Mejlgade var blevet flyttet til et nyt
fabriksanlæg i Knudriisgade, hvor der også var blevet anlagt et jernstøberi,
steg antallet af ansatte med 41 mand, hvilket var en kraftig udvidelse af
arbejdsstyrken, og væksten fortsatte i det følgende tiår31.
På grundlag af arbejdertallene kan det fastslås, at de århusianske jern
støberier havde tre perioder med usædvanlig høj vækst og en enkelt med
direkte tilbagegang i perioden 1841-1895. De markante vækstperioder var
placeret i begyndelsen af 1850’erne, fra ca. 1867 til omkring 1877 og i
perioden fra begyndelsen af firserne frem til 1895.

Brandforsikringsværdien som mål for væksten
Brandforsikringssummerne er helt klart ikke så følsom en økonomisk indi
kator, som antallet af arbejdere er. Eksempelvis kan en nedgang i konjunk
turerne ikke registreres ved hjælp af brandforsikringssummerne. Med an
dre ord er det kun væksten, som registreres. En stigning i brandforsikrings
summerne kan imidlertid ikke altid tages som et udtryk for en udvidelse,
da eksisterende bygninger til tider fik forhøjet forsikringssummen uden at
være blevet ændret på nogen måde, f.eks. ved en omvurdering, og det er
derfor nødvendigt at gennemgå de enkelte tal.
Selv om de var reelle nok, var udvidelser heller ikke altid betinget af
opadgående økonomiske konjunkturer, idet helt konkrete fysiske forhold
som ødelæggelser ved brand kunne føre til udvidelser, førend det under
normale omstændigheder ville være sket.
Et andet væsentligt problem ved at anvende brandforsikringssummerne
som vækstindikator er, at de gjaldt for ejendommene i deres helhed. På
nogle af jernstøberierne var der en stor del af bygningerne, der udelukken
de blev anvendt til beboelse, og som intet havde at gøre med produktionen.
Dette forhold giver problemer ved sammenligninger mellem de forskellige
virksomheders ejendomme.
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Årstallene angiver vurderingsåret, bortset fra statusoversigten 1895, hvor også tidligere, gældende
vurderinger er medtaget.
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Brandforsikringssummen er ikke altid identisk med ejendommens værdi
i handel og vandel. Eksempelvis vil den grund, ejendommen er placeret på,
naturligvis ikke være med i ejendommens brandforsikringsværdi. I denne
sammenhæng, hvor forsikringssummerne kun bliver sammenlignet indbyr
des, er de dog anvendelige som mål for vækstudviklingen.
Figur 1 illustrerer jernstøberiernes størrelse og vækstudvikling i perio
den 1840-1895, målt i brandforsikringssummer32. For at tage hensyn til
nogle af svaghederne ved kildematerialet er modellen udarbejdet på grund
lag af korrigerede tal, hvor summerne for de rene beboelsesbygninger er
fraregnet. Desuden er værdien af fabriksinventaret fraregnet, da det ikke
var alle jernstøberierne, som lod inventaret forsikre i Købstædernes Almin
delige Brandforsikring33.
Som figuren viser, var midten af 1850’erne en periode, hvor jernstøbe
rierne var i vækst. Derimod var der ingen vækst i det næste tiår. Fra
omkring 1866 til slutningen af 1870’erne var der igen fremgang for jernstø
berierne. Dernæst fulgte en kortere stagnationsfase, som blev afløst af for
nyet vækst allerede fra 1880’ernes begyndelse. Især midten af 1880’erne
var præget af en endog til tider meget kraftig vækst. Endelig fremstod
starten af 1890’erne som en vækstperiode.
Ser man på det indbyrdes størrelsesforhold, var Søren Frichs Jernstøberi
og Maskinfabrik tydeligvis den største af virksomhederne gennem hele
perioden. Allerede fra starten i 1854 var der tale om et betydeligt anlæg,
idet det blev forsikret for 30.240 kr.34. Den væsentligste udvidelse af fabrik
ken fandt sted i 1882, hvor der bl.a. blev opført en ny bygning til smede- og
maskinværksted samt en ny lagerbygning35. Efter at Frichs efterfølgere,
Wied og Vestesen, havde købt virksomheden i 1885, blev sliberiet udvidet,
og der kom endnu en værkstedsbygning til36.
Det ser ganske vist ud, som om Christen Christensen Jernstøberi over
steg Frichs i en tiårsperiode fra 1866. Brandforsikringsmaterialet for Chri
stensens ejendom viser imidlertid, at en større del af ejendommens bygnin
ger har været anvendt til beboelse samt i forbindelse med Christensens
omfangsrige købmandshandel37. Opfattelsen af, at Frichs i realiteten var
størst, bestyrkes, når man undersøger de to firmaers inventarforsikringer,
der meget heldigt foreligger i netop denne periode. Det fremgår, at inventa
ret hos Frichs blev forøget meget og hyppigt i slutningen af 1860’erne. I
1868 steg forsikringssummen med ikke mindre end 47% til 31.740 kr. I
1871 var den oppe på 42.360 kr.38. Endvidere at forsikringssummen for
inventaret var betydeligt større end den tilsvarende forsikring for Christen
Christensens Jernstøberi, som var på 24.480 kr. i 187039. I henhold til
9
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C. Jensen og Co.s vareproduktion - som den fremgår af ovenstående annonce fra Århus Vejviser 1869 er karakteristisk for den overvejende del af de mange tidlige lokale jernstøberier. Hovedvægten lå på
landbrugsmaskiner og kakkelovne, men virksomheden påtog sig de forskelligste typer af støberiarbej
der. Den var endog leveringsdygtig inden for den helt nye cykelbranche — den første pedalcykel var fa
år forinden blevet præsenteret på verdensudstillingen i Paris i 1867.
Vejviser for Århus købstad 1869.
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brandforsikringsmaterialet må man derfor karakterisere Søren Frichs Jern°
støberi og Maskinfabrik som det største jernstøberi i Arhus allerede fra
starten i 1854.
Caroc & Leth var ligeledes af betydelig størrelse fra starten. Af inventar
forsikringerne fremgår, at Frichs og Caroc & Leth var byens største jern
støberier40. Disse to virksomheder samt H. P. Jensen & Co. voksede vold
somt i 1880’erne. Netop disse virksomheder producerede mejerimaskiner,
som der var stor efterspørgsel på41.
H. P. Jensens nyanlagte fabriksanlæg havde naturligt nok ikke behov for
at blive udvidet de første år, men kom i første halvdel af 1890’erne ind i
en rivende udvikling. På blot tre år voksede brandforsikringssummen fra
28.500 til 45.700 kr.42.
Endelig fremgår det af figuren, at alle jernstøberierne med undtagelse af
Christen Christensens, der stagnerede omkring slutningen af 1860erne, var
i fremgang i de første år af 1890’erne. Det gjaldt også byens små jernstøbe
rier og maskinfabrikker, L. E. Nielsens på Skovvejen og L. Andersens i
Mejlgade.

Væksten målt ved virksomhedernes kraftforbrug
I lighed med brandforsikringsmaterialet er kraftforbruget en ikke særlig
konjunkturfølsom vækstindikator. En udvidelse af kraftanlægget vil dog
altid være et sikkert tegn på vækst.
I tabel 3 er opstillet de tal for jernstøberiernes kraftanlæg, som det er
muligt at fremskaffe43. Desværre er de forskellige kilders opgørelsesmeto
der ikke ens. I nogle tilfælde regnes der med dampkedlens HK, i andre
med dampmaksinens. I alle tilfælde må man gå ud fra, at dampkedlens
HK altid var mindst lige så stor som dampmaskinens, da det var kedlen,
som leverede dampkraften til maskinen.
Ifølge tabellen fik de århusianske jernstøberier mekanisk kraft i begyn
delsen af 1850’erne. Mekaniseringen i disse år er klart tegn på, at jernstø
berierne var i vækst i denne periode.
Kraftanlægget hos Frichs skulle ifølge tabellen være blevet udvidet i
1856, men da der fandtes flere forskellige opgørelsesmetoder med hensyn
til, hvad en hestekraft var, har der næppe været tale om en reel forøgelse,
men snarere om en anden opgørelsesmetode44. Det forekommer usandsyn
ligt, at fabrikken, der fra starten var anlagt som en efter datidens forhold
storindustriel virksomhed, skulle have haft behov for en udvidelse af sit
dampkraftanlæg allerede efter to år, og at udvidelsen i så fald kun var på en
enkelt HK45.
9*
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Tabel 3. Virksomhedernes kraftanlæg
A

1845
1853
1855
1856
1858
1869
1870
1872
1874
1877
1878
1879
1884
1886
1888
1891

B

c

D

E

F

(10)
(10)

(5)

G

H

W

2

(x)
3

9
10

2 a 3

6-8, (10)

8,(10)

(10)
(10)

(8)
(8)

8
6-8, 2
(8)
(8)
(10)

7-8, 3

6-8,(10)
10

30

12
6-8,(10)

(10)
4, (6)

Tallene i parentes står for dampkedlens størrelse, mens de øvrige tal betegner dampmaskinens størrel
se. Alle tallene er i HK. (x) markerer at maskinerne blev drevet ved hestekraft. Den enkelte virksomhed
er angivet således: A: Århus Jernstøberi og Maskinfabrik. B: Christen Christensens Jernstøberi. C:
Søren Frichs Jernstøberi og Maskinfabrik. D: C.Jensen & Co. E: Caroc & Leth. F: H. P.Jensen & Co.
G: L. E. Nielsens Jernstøberi. H: L. Andersens Maskinfabrik.

Århus Jernstøberi og Maskinfabrik fik ikke udvidet sit dampkraftanlæg i
resten af virksomhedens eksistensperiode. Det fremgår af inventarforsikrin
gen, som ikke blev ændret eller udmeldt i tiden frem til lukningen i midten
af 1860’erne46.
For 1877/78 er der for første gang HK-opgørelser for alle jernstøberierne
på én gang. Tallene er dog kun opgjort for dampkedlen, hvilket vanskelig
gør sammenligninger med tidligere år. Med undtagelse af en lille udvidelse
hos C. Jensen & Co. i 1874 fik de århusianske jernstøberier ikke udvidet
deres kraftanlæg i 1870’erne. Men branchens samlede kraftforbrug steg på
grund af de to nye fabrikker, som kom til i 1868 og 187347.
I løbet af 1880’erne udvidede Frichs og Caroc & Leth deres dampkraft
anlæg. Hos Frichs var der tale om en tredobling i forhold til tidligere, mens
stigningen hos Caroc & Leth var på mere beskedne 2 HK. Tallet for
Christen Christensens Jernstøberi kan tolkes som en udvidelse, men det er
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usikkert. Det kan ikke afvises, at tallet muligvis har gældt kedlen, hvorefter
der ikke har været tale om nogen stigning. Endelig fik H. P. Jensen & Co.
installeret et kraftanlæg på 10 HK i 1884, hvilket var en fordobling af
kapaciteten i Mejlgade.
Det må konkluderes, at branchen som sådan havde fremgang i de tidlige
1850’ere, hvor virksomhederne fik mekanisk kraft. Endvidere fremstod
slutningen af 1860’erne og 1870’erne som perioder med vækst. Men det var
især i 1880’erne, at jernstøberiernes kraftanlæg udvidedes. Specielt gjaldt
dette for Søren Frichs Jernstøberi og Maskinfabrik.
Væksten 1840-1895. Perspektivering
Undersøgelsen af vækstforløbet for de århusianske jernstøberier har vist, at
udviklingen i vid udstrækning fulgte de generelle økonomiske konjunktu
rer. Kornsalgsperiodens gode konjunkturer inden for landbruget skabte et
behov for landbrugsmaskiner og -redskaber. Bl.a. som følge af dette behov
blev der i 1830’rne og især i 1840’rne anlagt en lang række jernstøberier og
maskinværksteder i Danmark48. Det første jernstøberi i Jylland blev grund
lagt i Horsens i 1831 af C. F. Weiss, og i 1836 anlagde M.P. Allerup det
første jernstøberi på Fyn i Odense. I 1840’rne var der en kraftig vækst
inden for jern- og metalbranchen, og i 1847 fandtes der omkring 50 jernstø
berier i provinsen med ca. 400 arbejdere foruden det store jernstøberi i
Frederiksværk49.
For de århusianske jernstøberiers vedkommende var begyndelsen af
1850’erne klart en fremgangsperiode. Denne periode var da også en frem
gangstid for industrien generelt. Ikke blot ekspanderede jernstøberierne i
o
Arhus med hensyn til arbejdertal. De begyndte også at anvende dampkraft
i produktionsprocessen. Der var nu tale om egentlige industrivirksomhe
der, og især Frichs var et eksempel på, at det var deciderede industrivirk
somheder, der voksede frem i løbet af 1850’erne. Hvornår denne vækstpe
riode ophørte, giver kilderne ikke mulighed for klart at fastslå. For de
århusianske jernstøberiers vedkommende peger brandforsikringsmateria
let og kilderne til deres kraftforbrug på, at væksten stoppede kort efter 1855
for først at tage fart igen fra slutningen af 1860’erne.
Georg Nørregård har argumenteret for, at 1870’erne betød et gennem
brud for industrien i Danmark50, og denne periode var da også helt tydeligt
en periode med vækst for de århusianske jernstøberier. Søren Frichs Jern
støberi og Maskinfabrik havde således ikke blot udviklet sig til at være det
største jernstøberi i byen, men hørte også til blandt de fem største jernstø
berier og maskinfabrikker i provinsen i 187251. Virkningerne af landbrugs-
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krisen, der for alvor slog igennem i 1876, ramte først jernstøberierne i
Århus i året 1877/78. Dette er det eneste tidspunkt, hvor der har kunnet
konstateres en egentlig samlet tilbagegang for byens jernstøberier.
I modsætning til den generelle økonomiske udvikling fremstår 1880’erne
helt evident som en fremgangstid for de århusianske jernstøberier. Den
kraftigste vækst kom omkring midten af tiåret, hvor landbrugets omlæg
ning til animalsk produktion og andelsbevægelsens gennembrud åbnede et
nyt marked for landets jernindustri52. 1880’ernes vækst var især koncentre
ret til tre af byens jernstøberier: Caroc & Leth, H. P. Jensen & Co. og
Søren Frichs Jernstøberi og Maskinfabrik. Netop disse tre virksomheder
specialiserede sig indenfor produktion af mejeriudstyr og mejerimaskiner i
slutningen af 1870’erne53. Frichs var ikke kun specialist indenfor en enkelt
branche, idet virksomheden leverede dampkraftanlæg til et bredt spektrum
af den øvrige industri54.
De mindre jernstøberier som Christen Christensens Jernstøberi fast
holdt en mere traditionel støbegodsproduktion, som hovedsagelig blev af
sat på det lokale marked. I stedet for at gå ind i produktionen af kraftanlæg
optog L. Andersens Maskinfabrik og Jernstøberi en nicheproduktion af
kirkeklokker, mens C.Jensen & Co. begyndte at producere hesteskosøm i
189255.

Jernstøberiejernes økonomiske og sociale status
Med industrialiseringen opstod der nye klasser i samfundet. En af dem var
industriborgerskabet. Blandt dets undergrupper var også den industrielle
foretager, der er blevet tillagt stor betydning som drivkraft i den økono
miske udvikling56. Det er derfor af interesse at analysere den social rekrut
tering til denne gruppe. Da der ikke eksisterer nogen fast definition af
foretagerbegrebet, er for nærværende valgt en meget snæver, men let hånd
terlig definition af industrialisten. Det vil sige, at ejendomsret til virksom
hederne er det afgørende princip for, hvem der er defineret som foretager
på de århusianske jernstøberier.
I det følgende vil først den sociale rekruttering til jernstøberiejergruppen
blive undersøgt gennem inddragelse af faktorer som det fædrene erhverv,
uddannelse og giftermål, og dernæst vil fabrikanternes økonomiske og so
ciale status fra det tidspunkt, hvor de havde etableret sig som jernstøbe
riejere, blive vurderet ud fra oplysninger om indkomst, boligforhold og
magtstatus. Formålet er at fastslå, om jernstøberi ej erne på noget tidspunkt
kom til at tilhøre byens magtelite.
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Den sociale baggrund
Oplysningerne om de enkelte jernstøberiejere er fundet i diverse biografier,
slægtshistorier, i folketællingsmateriale og kirkebøger m.v. Desværre er det
begrænset, hvad der eksisterer af forskning omkring den sociale lagdeling i
Danmark i første halvdel af det nittende århundrede57. Derfor vil der blive
tale om en mere generel vurdering af fabrikanternes sociale baggrund.

Tabel 4. Jernstøberiejemes uddannelse- og erhvervsbaggrund
Ejer

Faderens erhverv

Uddannelse

Tidligere eller
samtidig selvstæn
dig erhvervsvirk
somhed

Jens Meulengracht
Frederik Kelsen Bøeg

Købmand
?

Handel
Mecanicus

Christen Christensen
Søren Jensen
Christian Jensen
Søren Frich
Christen Jensen
Mazanti Alfred Basse
Franzine Birgitte Chri
stensen
Hermann Alexander Caroc
Alexis Otto Victor Leth
Hans Peter Jensen
Christian Albert Schaarup
Frederik Hasselriis
Hilmar Vestesen
John Waldemar Wied
Christian Hansen Krogh
Lars Edward Nielsen
Jens Jørgen Martin Chri
stensen
Laurits Andersen

Skoleholder
Skoleholder
?

Handel
Handel
Handel
Cand.polyt.
Kleinsmed
Cand jur.
Ingen

Købmandshandel
Mekanicusværksted
Købmandshandel
Købmandshandel
Købmandshandel
Ingen
Symaskinefabrik
Ingen
Ingen

Proprietær
Tømrer
Proprietær
Sekretær, husejer

Ingen
Ingen
Maskinfabrik
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
?

Fabrikant

Cand.polyt.
Cand.polyt.
Kleinsmed
Værkfører
Cand.polyt.
Cand.polyt.
Cand.polyt.
Værkfører
Former
Cand.polyt.

Smed og gårdejer

Værkfører

Ingen

Officer
Proprietær
Tømrer
Vinhandler
Postmester
Præst
Proprietær
Møllebygger
?

Ingen

I tabel 4 er givet oplysninger om faderens erhverv, fabrikanternes uddan
nelse og deres eventuelle tidligere eller samtidige erhvervsvirksomhed. De
enkelte personer er opført kronologisk efter, hvornår de var ejere eller
medejere af et jernstøberi.
Når man anvender erhvervstitlen som indikator for den sociale position,
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skal man være opmærksom på, at erhvervstitlen ikke altid muliggør en
entydig placering i det sociale mønster. Desuden stammer oplysningerne
om faderens erhverv i denne undersøgelse i flere tilfælde fra en periode i
faderens liv, hvor hans karriere endnu var under udvikling. Eksempelvis
var H. P. Jensens fader opført som møllersvend, da H. P. Jensen blev født i
1831, mens erhvervet var tømrer i 1837, da broderen Christen Jensen blev
født.
Selv med disse forbehold giver oplysningerne om faderens erhverv det
resultat, at størstedelen af jernstøberierne kom fra familier med en høj
social position. Flere af titlerne viser klart, at der var tale om repræsen
tanter fra overklassen. Der var hele fire proprietærer, og undersøger man
andre af personerne nærmere, bekræftes antagelsen. Til eksempel kan næv
nes, at købmand Harboe Meulengracht var blandt de største købmænd i
o
Arhus, og at oberst V. G. Caroc, der var medlem af generalstaben, hørte til
blandt landets højeste officerer. Der var dog enkelte, der var af jævnere
herkomst, hvilket titler som skoleholder og tømrer indikerer58.
Ud fra fædrenes erhvervstitel kan det herefter konkluderes, at jernstøbe
riejerne i Arhus overvejende kom fra overklassen, og at andre sociale lag
kun var repræsenteret i mindre omfang. Denne antagelse underbygges
yderligere, hvis man undersøger fabrikanternes startkapital, idet flere af
dem etablerede sig ved hjælp af direkte økonomisk støtte fra familien59.
Med hensyn til uddannelse havde de jernstøberiejere, der etablerede sig
i perioden 1840 til 1870 enten en teknisk uddannelse, en håndværkerud
dannelse eller en baggrund inden for handel. Fra 1870 blev den uddannel
sesmæssige baggrund mere snæver. Alle fabrikanterne, med undtagelse af
Franzine Christensen, der havde arvet virksomheden efter sin mand Chri
sten Christensen, havde nu en eller anden form for teknisk uddannelse i
tilknytning til jern- og metalindustrien.
Kun tre af fabrikanterne havde en håndværksuddannelse. Bøeg, der var
uddannet som mecanicus, og brødrene Jensen, som begge var klejnsmede.
Den største majoritet var cand.polyt.’erne, idet hele syv kunne titulere sig
sådan. Af de resterende havde de tre en baggrund som arbejdsledere
(værkførere), og en enkelt havde arbejdet som former. Resten af jernstøbe
riejerne havde en handelsuddannelse.
Hvad personsammensætningen inden for det enkelte firma angår, frem
står der tre forskellige kombinationer. Dels kombinationen, hvor en indu
strialist med en teknisk uddannelse gik sammen med en person med en
ikke-teknisk uddannelse. Det gjaldt for Århus Jernstøberi og Maskinfabrik
i 1841, hvor den ene af industrialisterne, Jens Meulengracht, var handels-

Jernstøberierne i Århus 1841-1895

137

I oktober 1889 havde Caroc & Leths Jernstøberi og Maskinfabrik besøg afen fotograf, der også her tog
et af de »opstillingsbilleder«, der kendes fra en række virksomheder fra årene før og omkring århund
redskiftet.
Billedet her giver dog slet ikke - hvilket givetvis også gælder for mange tilsvarende - det rette indtryk
af virksomhedens størrelse. Det samlede antal ansatte var på dette tidspunkt omkring 120, og som det
ses er specielt læredrengene velrepræsenteret her. Af påklædningen og oplysninger om billedet i øvrigt
fremgår også, at der blandt de andre er flere værkførere og mestre - samt en proprietær fra omegnen,
sikkert en kunde. Af »almindelige« arbejdere er formentlig højst et par stykker.
Århus kommunes biblioteker, Lokalhistorisk samling.

uddannet, og for C. Jensen & Co. i 1868, hvor M. A. Basse var cand.jur. af
profession. I modsætning hertil havde ingen af de tre købmænd bag Chri
sten Christensens Jernstøberi i Frederiksgade en teknisk uddannelse. Chri
stensen stod selv for ledelsen af fabrikken, og det var først i 1864, at der
blev ansat en mecanicus til at varetage den tekniske side af produktionen60.
Endelig var der den tredie variant, hvor industrialisterne udelukkende
havde en teknisk faguddannelse. Eksempelvis kan nævnes Frichs, som hele
perioden igennem var ejet af cand.polyt.’er. Virksomhedens grundlægger,
Søren Frich, etablerede sig som jernstøberiejer efter at have taget eksamen
i teknisk mekanisk, maskinlære og tegning ved Den Polytekniske Lærean
stalt61.
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Flere afjernstøberiejerne havde opholdt sig i udlandet som et led i deres
uddannelse. Efter at være blevet klejnsmed rejste C.Jensen til Tyskland,
hvor han bl.a. arbejdede på en geværfabrik i Berlin. A. Leth arbejdede efter
studiet på Polyteknisk Læreanstalt som teknisk tegner og konstruktør hos
Napier Brothers i Glasgow62, og også Søren Frich arbejdede forud for sin
etablering på støberier i Belgien og Storbritannien63.
Undersøges sammenhængen mellem uddannelse og familiemæssig bag
grund, er det ikke overraskende, at den største majoritet af fabrikanterne,
der var cand.polyt.’er, kom fra de øvre sociale lag og havde faet en videre
gående uddannelse. De, som kom fra hjem med en lavere social status,
havde en mindre høj uddannelse. Proprietærsønnen blev cand.polyt., mens
tømrerens søn blev klejnsmed.
I tabellen er også anført, om fabrikanterne havde eller havde haft anden
selvstændig erhvervsvirksomhed. Det fremgår, at de første jernstøberier
blev grundlagt af personer, der tidligere havde haft selvstændig erhvervs
virksomhed, mens ingen af de højtuddannede jernstøberiejere tidligere
havde haft en sådan.
Som det ses af tabel 5 var fabrikanterne i gennemsnit 36 år gamle, når de
etablerede sig som virksomhedsejere. Også her skiller personerne med den
høje uddannelse sig ud, eftersom de gennemsnitligt var betydeligt yngre,
nemlig knap 30 år gamle, når de overtog eller grundlagde et jernstøberi.
Kun fire af jernstøberiejerne var indfødte århusianere, mens ti kom fra
det øvrige Jylland. Det vil hovedsageligt sige de nærliggende amter, Skan
derborg og Viborg. De resterende fordelte sig med tre fra København, to
fra det øvrige Sjælland og en enkelt svensker.
Med hensyn til alder ved indgåelse af giftermål skiller cand.polyt.’erne
sig igen ud. Ingen af dem blev gift, før de havde etableret sig som fabrikan
ter. Arsagen til dette har til en vis grad været betinget af sociale normer.
Først når man havde foden under eget bord, var man giftefærdig. Dette
gjorde sig også gældende for enkelte af jernstøberiejerne med en anden
form for uddannelse, Christen Christensen, der startede sin købmandsfor
retning i en alder af 24 år, og H. P. Jensen, der startede som klejnsmedeme
ster i en alder af 26 år64. C. Krogh, L. E. Nielsen, Christensen og L. Ander
sen må derimod alle have været gift, da de blev jernstøberiejere. Hvornår
der har giftet sig, har det ikke været muligt at fastslå nøjagtigt. Men går
man ud fra, at deres børn ikke har været født udenfor ægteskab, var de alle
gift, da de etablerede sig65.
Ægteskab kunne være indgang til social opstigen. Det synes ikke at have
været tilfældet for de århusianske jernstøberiejere. Undersøges deres ægte-
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fællers sociale baggrund ved hjælp af svigerfaderens erhverv, viser det sig,
at fabrikanternes hustruer havde en tilsvarende social status. A. Leth, der
var søn af proprietær, justitsråd L. Chr. Leth til Sallerupgård ved Præstø,
blev gift med oberstdatteren Henriette Gedde66. Tilsvarende blev
C. Krogh, der i en årrække havde arbejdet på jernstøberiet i Grønnegade
som værkfører, inden han blev medejer af det, gift med en datter af en
grovsmedemester67.
Størsteparten af de industrielle foretagere på jernstøberierne i Arhus
blev rekrutteret fra det førindustrielle samfunds højere sociale lag. Kun fa
af fabrikanterne var af jævnere herkomst. Trods overklassens dominans
var der således tale om en vis social mobilitet. Ægteskabsforbindelser var
derimod uden betydning for den sociale mobilitet, idet jernstøberi ej erne
giftede sig med kvinder, som havde en tilsvarende social udgangsposition.
Det viste sig, at der var en snæver sammenhæng mellem social baggrund
og uddannelse. De virksomhedsejere, som kom fra overklassen, fik alle en
højere teknisk uddannelse eller en handelsuddannelse, mens fabrikanterne
fra hjem med en lavere social status fik en håndværksuddannelse.
Tabel 5. Jernstøberiejemes sociale baggrund
Navn

Fødested (Amt)

Alder Svigerfaderens erhverv
A.
B.

Meulengracht, J.
Bøeg, F. K.
Christensen, Chr.
Jensen, S.
Jensen, C.
Frich, S.
Jensen, C.
Basse, M.
Christensen, F.
Caroc, H.A.
Leth, A.
Jensen, H. P.
Schaarup, Chr.
Hasselriis, F.
Vestesen, H.
Wied, J.
Krogh, Chr.
Nielsen, L. E.
Christensen, J.J. M.
Andersen, L.

Arhus
København
Granslev (Viborg)
Fjelsø (Viborg)
Fjelsø (Viborg)
Nim (Skanderborg)
Dyngby (Arhus)
Århus

34
37
38
40
51
27
31
27
51
30
30
53
30
30
25
30
40
39
35
42

København
København
Kjøng (Præstø)
Dyngby (Århus)
Arhus
Åbenrå
Vinding (Skanderborg)
Branderslev (Nakskov)
Glibing (Århus)
Laholm (Sverige)
Århus
Hersom (Viborg)

36 Proprietær
?
25
31
26
35
39

Præst
Præst
?

32
37
32
27
32
33
26
33
?
?
?

Skoleholder
Brygger
Oberst
?

Officer
?

Fabrikant
Købmand
Manufakturhandler
Prokurator
Grovsmedemester
?
?

28 Kleinsmedemester

A angiver alder ved etablering som jernstøberiejer og B alder ved giftermål.
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Kapitalforhold
Det var karakteristisk, at hovedparten af fabrikanterne etablerede jernstø
berierne enten ved hjælp af økonomisk støtte fra familien eller i kraft af en
allerede eksisterende virksomhed. I enkelte tilfælde lykkedes det for lønar
bejdere at hæve sig op til at etablere sig som fabrikanter.
På grundlag af skøde- og pantebogsmaterialet er det muligt at undersø
ge fabrikanternes lånoptagning og derigennem at fa et indblik i den sociale
baggrunds betydning for jernstøberiejernes etablering som fabrikanter.
Endvidere giver dette materiale mulighed for at undersøge udviklingen i
fabrikanternes lånemønster. Hvad lånene direkte er blevet anvendt til, er
det kun i enkelte tilfælde muligt at fastslå, men ofte kan man i brandtaksa
tionerne registrere udvidelser og ombygninger af fabrikkerne samtidig med
optagelsen af lån. Ved anvendelsen af skøde- og pantebogsmaterialet skal
man være opmærksom på, at der kun er tale om de officielt registrerede
lån.
o
Meulengracht og Bøeg, som etablerede det første jernstøberi i Arhus, er
udmærkede eksempler på den nævnte etableringsform. Da de anlagde jern
støberiet i 1841, stod det dem i i alt 6.000 rdl. Dette beløb blev tilvejebragt
ved, at de indgik en interessentskabskontrakt, ifølge hvilken Meulengracht
indskød grunden i Grønnegade inklusive bygninger til en værdi af i alt
3.800 rdl. og Bøeg maskiner og inventar til en værdi af i alt 2.200 rdl.68.
Meulengracht skaffede en del af indskuddet ved at låne 2.300 rdl. af to
baksfabrikant Funder69. De resterende 1.500 rdl. til købet af ejendommen
stammede formentlig fra Meulengrachts deltagelse i faderen Harboe Meu
lengrachts store købmandsvirksomhed. Denne omfattede foruden køb
mandsgården på Lille Torv også skibsredervirksomhed, et trankogeri og en
andel i Cikoriefabrikken i Århus70. Bøegs indskud af driftsmateriel stam
mede uden tvivl fra hans tidligere smede- og maskinværksted på Nørrebro i
København71.
Den sociale baggrunds betydning træder endnu tydeligere frem i Søren
Frichs tilfælde. Han købte i sommeren 1854 en grund uden for Århus by for
3.100 rdl. af købmand Schandorffog anlagde der sit jernstøberi. Kapitalen
til at etablere dette moderne fabriksanlæg fik han fra sin fader, proprietær
Frich72.
Ikke alle havde et så godt udgangspunkt som de nævnte. For L. E.
Nielsen og L. Andersen var der tydeligt tale om en social opstigen.
Efter at have arbejdet som former startede L. E. Nielsen sit jernstøberi i
1889 i en lejet ejendom på Skovvejen. Først efter nogle år var han i stand til
at købe ejendommen. Købesummen var på 23.400 kr.. Købet blev finan-
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sieret dels ved, at Nielsen overtog den i ejendommen stående gæld på 8.400
kr., dels ved en kontant betaling på 3.000 kr. og endelig ved udstedelsen af
et pantebrev på det resterende beløb, som var 12.000 kr.73.
L. Andersen havde før sin etablering som jernstøberifabrikant erhvervet
ejendommen Sønder Allé 54 efter at have arbejdet et par år som værkfører
hos Chr. Christensens Enke74. I 1881 erhvervede L. Andersen ejendommen
Mejlgade 81 ved et såkaldt mageskifteskøde. Dette vil reelt sige, at L. An
dersen byttede ejendom med N. P. Mollerup, der ejede Mejlgade 81. Da
Mollerups ejendom var vurderet højere end ejendommen i Sønder Allé, fik
han udbetalt differencen på 4.500 kr. kontant75. Det fremgår ikke af kilde
materialet, hvor L. Andersen fik kapitalen fra til at starte fabrikken med,
men det er nærliggende at antage, at hans arbejde som værkfører, først på
Lund og Solweners maskinfabrik i København og derefter hos Chr. Chri
stensens Enke har sat ham i stand til gradvis at opspare den fornødne
kapital.
Den tilknytning, der for en stor del af jernstøberiejernes vedkommende
eksisterede til den gamle overklasse, kan også spores i den lånoptagning,
fabrikanterne foretog efter etableringen.
o
Aret efter grundlæggelsen i 1873 optog firmaet Caroc & Leth i Grønne
gade to store lån på 30.000 kr. og 40.000 kr. henholdsvis hos Århus Privat
bank og Carocs fader, oberst V. G. Caroc76. Disse lån er antagelig blevet
anvendt i forbindelse med den store om- og udbygning af det gamle jern
støberi, som Caroc og Leth lod foretage i 1873-1874 samt som driftskapital.
Efter Carocs død i 1886 indtrådte Christian Krogh i det interessentskab
som Caroc og Leth havde dannet i 1873, idet han købte Carocs andel af
firmaet for 100.000 kr. Samtidig med Kroghs indtræden i firmaet optoges
et lån på 20.000 kr. i Aarhuus Privatbank og fik endvidere en kassekredit
på yderligere 20.000 kr. sammesteds77. Firmaets sidste lån i tiden indtil
1895 blev optaget i 1888, hvor firmaet lånte 3.000 kr. af gårdejer Jens
Rasmussen78. Lånet fra Carocs fader illustrerer, at det ikke kun var ved
etableringen, at familien gik ind og støttede jernstøberiejerne aktivt.
Det var karakteristisk for fabrikantgruppen, at lån fra privatpersoner
spillede en stor rolle i firmaernes første år, og at disse lån især stammede
fra handelsborgerskabet og den agrare overklasse. Dette gjaldt også for
firmaet H. P. Jensen & Co., der blev etableret i 1884. Firmaet optog samti
dig med starten et lån på 25.000 kr. hos forhenværende proprietær løjtnant
Chr. Lund79. I slutningen af 1884 optog firmaet et lån hos Aarhuus Privat
bank på 15.000 kr. og fik samtidig en kassekredit på yderligere 15.000 kr80.
I 1890 blev denne kassekredit afløst, og i stedet oprettede firmaet en kasse-
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De tidlige industrivirksomheders brevpapir havde ofte brevhoveder, der ud over adresseoplysninger
var forsynet med tryk eller tegninger vedrørende virksomheden og dens produktion. H. P. Jensen & Co.
var ingen undtagelse i så henseende, hvad ovenstående brevhoved fra midten af 1890’erne viser.
Billedets imposante fabriksbygninger fra hjørnet af Knudriisgade er dog stærkt overdimensionerede i
forhold til virkeligheden, et forhold, der også er kendt fra Malmgreens fremstillinger i »Danmarks
industrielle Etablissementer« 1888-89.
Brev i arkivet fra Foreningen af fabrikanter i jernindustrien i provinsen, Erhvervsarkivet.

kredit på 10.000 kr. hos Jydsk Landbrugs- og Handelsbank. Kort efter fik
firmaet endnu en kassekredit samme sted på 5.000 kr. Dette lånemønster
fortsatte i resten af perioden frem til 189581.
Fabrikanternes lånoptagning viser, at den institutionaliserede kreditgiv
ning fik stigende betydning, især efter 1871, hvor Aarhuus Privatbank blev
stiftet. Endvidere blev låneformen ændret fra omkring 1880’erne fra kon
tantlån til kassekreditter.

Økonomisk status
Hovedparten afjernstøberiejerne etablerede sig i kraft af deres gode sociale
baggrund. I det følgende undersøges dernæst fabrikanternes økonomiske
status efter deres etablering.
En væsentlig indikator til bestemmelse heraf er indkomstens størrelse.
I det kommunale skattemateriale er der for årene 1867, 1870-1895 anført
skatteydernes anslåede indkomst. Det er dog ikke uproblematisk at anven
de dette materiale, idet det ikke er muligt præcist at fastslå, hvilket grund
lag den anslåede indkomst er beregnet ud fra. En del af grundlaget har
været den enkelte skatteyders besiddelse afjord og fast ejendom, men der
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er næppe tale om en præcis angivelse af indkomsten. For fabrikanterne
spiller endvidere det specielle forhold ind, at mens hele profitten tilfaldt
ejeren af enkeltmandsvirksomheden, tilfaldt en del af den ofte firmaet i de
tilfælde, hvor der var tale om interessentskaber. Det gjaldt for eksempel for
Caroc & Leth og for H. P. Jensen & Co., hvor interessenterne kun fik
udbetalt et fast årligt beløb plus en vis procentdel af overskuddet82. Den
anslåede indkomst i skattematerialet skal vel snarere tages som et norma
tivt udtryk for den enkeltes økonomiske formåen83. Et forhold, der støtter
denne tolkning, er, at det var forbundet med stor prestige at være opført på
byens skatteliste, der blev fremlagt til offentligt syn på byens rådstue og fra
1856 tillige blev offentliggjort i Aarhuus Stiftstidende.
Tabel 6. Jemstøberiejernes anslåede indkomst efter skatteligningskommissionens be
regninger 1870-1895
År

1870

Chr. Christensen
Søren Frich
C.Jensen & Co.
F. Christensen
H. A. Caroc
A. C. Leth
H. P. Jensen
C. A. Schaarup
F. Hasselriis
J.Wied
H. Vestesen
C. Krogh
L. E. Nielsen
L. Andersen
J. J. M. Christensen
Gnst. indkomst for
0,5 % af byens indbyg.

8.000
6.000
4.400

9.920

1875

1880

1885

12.000
3.00
3.000
3.500
3.500

35.000
10.000
20.000
4.500
4.500

45.000
14.000
22.000
9.000
9.000

12.000

13.179

13.608

1890

1895

12.000
18.000

15.000
11.000

15.000
9.000
4.000
4.000
20.000
20.000
10.000
1.500

4.000

10.000
14.000
7.000
7.000
25.000
25.000
12.000
4.300
5.300
7.000

13.942

13.634

I tabel 6 er anført fabrikanternes anslåede indkomster i folketællingsåre
ne, som de er opført dels i skattematerialet og dels i Aarhuus Stiftstidendes
uddrag af dette84. For at kunne udskille den økonomiske overklasse på et
ensartet grundlag igennem hele perioden er gennemsnittet for de 0,5%
øverst placerede indkomster anført. For de enkelte folketællingsår frem
kommer der følgende målgrupper: 1870: 75, 1875: 99, 1880: 124, 1885: 146,
1890: 166, 1895: 182. Problematisk ved denne fremgangsmåde er imidler-
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tid, at der i de respektive målgrupper er enkeltindkomster, som er så store,
at gennemsnitsindkomsten for hele målgruppen bliver trukket i vejret. Som
eksempel på sådanne meget høje indkomster kan nævnes bryggeriejer
L. C. Meulengracht og købmand Otto Møns ted, som i 1890 havde indkom
ster på 200.000 kr.85. Resultatet er, at nogle afjernstøberiejerne ikke når op
på denne gennemsnitsindkomst, selv om størrelsen af deres indkomster
reelt berettigede dem til en placering blandt de 0,5% af byens indbyggere,
som havde de største indkomster. I det følgende vil der blive søgt taget
højde for dette problem ved at supplere gennemsnitsindkomsten med skat
telisterne.
Jernstøberiejerne tilhørte klart overklassen. I 1880, hvor en århusiansk
arbejders årslønning lå på omkring 6-700 kr., var fabrikanternes anslåede
indkomst på mellem 4.500 og 35.000 kr.86. Som tallene viser, var der
imidlertid stor forskel på jernstøberiejernes indtægter indbyrdes, og dette
gælder for hele perioden 1870-1895. I 1885 var springet mellem den højeste
indkomst, Søren Frich, og den laveste indkomst, H. A. Caroc og A. C. Leth,
på hele 36.000 kr. Netop ejerne af Frichs, først Søren Frich selv og fra 1886
direktørerne Wied og Vestesen, tilhørte den gruppe afjernstøberiejere, der
igennem hele perioden havde de højeste indkomster. I bunden af tabellen
lå fabrikanter som L. E. Nielsen og L. Andersen, hvilket dels skyldes, at der
var tale om relativt nye virksomheder, og dels at disse fabrikanter havde
arbejdet sig op fra en lav social position. Det er karakteristisk, at denne
afstand mellem top og bund blev fastholdt gennem hele perioden, og fabri
kanternes forskellige sociale baggrund også afspejlede sig i den enkeltes
placering i gruppen internt.
For gruppen som helhed var der tale om en konstant stigning i indkom
sterne. For enkelte af jernstøberiejerne var der dog perioder med faldende
indkomst. Denne tilbagegang kan skyldes udviklingen i de genereUe økono
miske konjunkturer, men årsagerne kan også have ligget i mere individuel
le forhold. C. Jensen & Co. og Christen Christensens Enke stod begge i en
overgangssituation, da C. Jensens interessantskab med M.A. Basse blev
ophævet i 1874, og da Franzine Christensen overtog firmaet efter sin
mands død i 1872.
Det er ikke særligt overraskende, at jernstøberiejerne tilhørte den økono
miske overklasse i byen, idet denne status næsten automatisk følger af
definitionen på gruppen. Man kunne dog anføre, at L. E. Nielsen både
økonomisk og socialt rangerede tæt på, hvad man kunne karakterisere som
middelklassen. Hvad der derimod står knapt så klart, er, om jernstøbe
riejerne, som var et nyt element i overklassen, var placeret i overklassens
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øverste økonomiske lag og som sådan tilhørte byens absolutte økonomiske
elite.
Af tabellen fremgår, at gennemsnittet af de 75 største indkomster i
o
Arhus by i 1870 var 9.920 kr. Ingen af jernstøberiejerne nåede op på dette
indkomstniveau. Christen Christensen var med 8.000 kr. i anslået ind
komst den af fabrikanterne, der kom nærmest. Ser man på skattelisten for
samme år, viser det sig imidlertid, at både Chr. Christensen og Søren Frich
var blandt de 75 i målgruppen og hermed reelt bør indplaceres i byens
øverste økonomiske lag.
I 1875 var gennemsnitsindkomsten i de øvre indtægtslag 12.000 kr.
Søren Frich nåede lige netop op på dette niveau, men de øvrige fabrikanter
lå langt under. Dette billede ændres ikke, selvom man undersøger skatteli
sten. Frich var den eneste af jernstøberiejerne, der kunne placeres blandt
de 99 største indkomster i byen i 1875.
De højeste indkomster lå i 1880 på et gennemsnit på 13.179 kr. Tabellen
viser, at to af fabrikanterne, Franzine Christensen og Søren Frich, placere
de sig over dette gennemsnit. Ifølge skattelisten hørte C.Jensen også til i
byens øverste indtægtslag. I 1880 kunne 3 ud af fabrikantgruppens 5 med
lemmer således henregnes til den økonomiske elite i byen.
Gennemsnitsindkomsten var i 1885 og 1890 på henholdsvis 13.608 kr. og
13.942 kr. i de øvre indtægtslag. Supplerer man med skattelistens oplysnin
ger, fremgår det, at alle jernstøberifabrikanterne placerede sig blandt de
største indkomster i 1885 og syv ud af en samlet gruppe på 11 i 1890. De
syv var Wied, Vestesen, Franzine Christensen, Leth, Krogh, C.Jensen og
H. P. Jensen. I det sidste undersøgte år var L. Andersen og L. E. Nielsen de
eneste i fabrikantgruppen, som ikke havde en tilstrækkelig høj indkomst til
at komme med i de øvre indtægtslag.
Sammenfattende kan det slås fast, at der var store forskelle imellem
jernstøberiejernes anslåede indkomster i perioden 1870-1895. Enkelte hav
de betydeligt højere indkomster end de øvrige. Dette gjaldt især for Søren
Frich, der fra 1875 konstant havde en indkomst, der var mere end dobbelt
så stor som den jernstøberiejer, der havde den næststørste indkomst. I
slutningen af perioden kom der nye fabrikker til og dermed nye medlem
mer til fabrikantgruppen. Disse lå klart under de andre jernstøberiejere
med hensyn til anslået indkomst.
Boligforhold - en social indikation
Den sociale status afspejles i høj grad også i boligformen, og jernstøbe
riejernes boligforhold kan som følge heraf bidrage til billedet af deres socia10
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le position i byen. Den sociale position fremgår dels af boligformen og
boligstandarden og dels af boligernes placering i byen.
Indtil midten af 1870’erne var det typiske, at fabrikanternes bolig lå i
umiddelbar forlængelse af fabriksanlæggene, og at der var tale om ejerboli
ger. Der var enkelte, der faldt udenfor dette mønster, nemlig Bøeg, der
boede hos kompagnonen Jens Meulengracht, og M.A. Basse, der boede
hos sine forældre.
Boligerne var placeret i Vestergade, Søndergade, Frederiksgade, Mejl
gade og Klostergade/Grønnegade. Bortset fra Søndergade, som først blev
udbygget i løbet af 1870’erne, hørte disse gader til de mondæne gader i
byen. Dette fremgår af, at det især var folk fra de højere sociale lag, f.eks.
storkøbmænd som Ree, M. C. Lottrup og C. C. Langballe samt højere embedsmænd som stiftamtmand, konstitueret bankdirektør J. W. Esmann,
som boede her.
Også i de tilfælde, hvor der ikke boede andre end fabrikantfamilien og
dens tjenestefolk i ejendommen, var lejligheden den typiske boligenhed.
Beboelseshuset til Christen Christensens ejendom i Frederiksgade bestod
dels af en stueetage, hvor der var butik, kontor og lager, og dels af en første
sal, som var indrettet til beboelse87. Som et andet eksempel kan nævnes, at
C. Jensens beboelsesejendom i Vestergade var indrettet med tre butikker i
stuen og fem lejligheder i resten af ejendommen. C. Jensen boede selv i en
femværelses lejlighed på første sal88.
Den gennemsnitlige lejlighedsstørrelse har været fire til seks værelser
foruden køkken og et pigeværelse. Dertil kom som regel et par værelser i
loftsetagen. Til sammenligning kan anføres, at en herskabslejlighed typisk
bestod af to til tre opholdsværelser, et par soveværelser, børneværelser,
spisestue og pigekammer, mens en middelstandslejlighed var af størrelsen
tre værelser, et kammer samt køkken89.
Af de nye fabrikanter, som kom til i løbet af 1870’erne, flyttede flere ind i
de beboelser, som hørte til jernstøberierne. Det gjaldt Caroc, Leth,
Schaarup og Hasselriis. I modsætning til den første generation af fabrikan
ter boede den nye generation kun i en kortere årrække i beboelserne til
knyttet fabrikkerne, højst tre til fire år, hvorefter de flyttede ud i byen i
lejede lejligheder.
De nye jernstøberiejere var i det hele taget meget mobile i forhold til de
første, hvad følgende eksempel illustrerer. Fra 1876 til 1879 boede A. Leth
ved fabrikken i Grønnegade. I 1880 flyttede han ind i en herskabslejlighed i
Mejlgade, hvor han boede indtil 1885. Derefter flyttede han til en lejlighed
lidt længere nede af gaden, og endelig til en villa i Thunøgade i 188890.
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Fra slutningen af 1880’erne begyndte flere af fabrikanterne at flytte ud i
de nye villakvarterer, som skød op i byens udkant. Det gjaldt Leth, der som
nævnt boede i en villa i Thunøgade, Krogh, Hasselriis og J. J. M. Christen
sen. Følgende beskrivelse af Kroghs villa giver et indtryk af boligstandar
den. Stueetagen bestod af fire værelser, køkken, spisekammer, hovedind
gang med hovedtrappe, vaskehus og glasveranda. Førstesalen af fem værel
ser, en garderobe samt et tørreloft91. Det mest almindelige var dog fortsat,
at fabrikanterne boede i en lejlighed. Derimod lå privatboligen nu i reglen
et andet sted end fabrikken. I 1890’erne var det kun L.E. Nielsen, L. An
dersen og Franzine Christensen, som havde deres bolig samme sted som
fabrikken.
Det har formodentlig ikke givet større status at bo i et af de nye villa
kvarterer i byens udkant end at bo i en herskabslejlighed inde i byens
centrum, som C. Jensen, Schaarup og H. P. Jensen gjorde det i 1895. Mejlgade og Vestergade hørte fortsat til byens hovedstrøg i 1890’erne, og det
var fortsat det bedre borgerskab, som boede her. De resterende jernstøbe
riejere, Wied, Vestesen, Andersen og Nielsen boede i 1895 i henholdsvis
Guldsmedegade, Ryesgade, Mejlgade og på Skovvejen. De tre førstnævnte
hørte absolut til byens pænere. Skovvejen havde derimod en noget lavere
status, eftersom det overvejende var faglærte arbejdere og mindre hånd
værksmestre, som boede der.
Ændringerne i fabrikanternes boligmønster afspejlede sig også i en ændret
husstandssammensætning. I 1855 boede der foruden familien Christensen
og et par tjenestepiger to handelsbetjente, en staldkarl og to formerlærlinge
hos Christen Christensen, og så sent som i 1870 boede to beslagsmede og
en smedesvend hos Søren Frich92.
Denne patriarkalske husstandsstruktur forsvandt næsten helt i løbet af
1870’erne, sådan at fabrikanterne højest havde en enkelt lærling boende.
°
Arsagen var naturligvis ikke kun ændret boligadfærd hos fabrikanterne,
men var i lige så høj grad en konsekvens af de ændringer i socialstrukturen,
som fulgte i kølvandet på industrialiseringen.

Jernstøberiejemes indflydelse i det århusianske samfitnd
Jernstøberiejernes placering i det århusianske samfund lader sig ikke ind
fange ved kun at se på deres økonomiske status. I en beskrivelse af fabri
kanternes placering i samfundet må andre faktorer som position i byens
sociale, politiske og øvrige økonomiske liv drages ind.
°
Polyhymnia var en eksklusiv selskabelig forening i Arhus, som eksistere
de fra 1815 til 1975. Medlemmerne blev udelukkende rekrutteret fra sam10*
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fundets øverste lag. De fleste afjernstøberiejerne opnåede at blive medlem
af Polyhymnia i løbet af deres karriere. Men det var ikke dem alle, og
mønsteret omkring den sociale baggrunds betydning viser sig også her. De
afjernstøberiejerne, der ikke havde en baggrund i den gamle overklasse,
blev enten ikke medlem eller opnåede først medlemsskab på et relativt sent
tidspunkt i deres karriere. Det er karakteristisk, at Christian Krogh ikke
blev medlem af klubben på trods af sin gode økonomiske position. I nogle
tilfælde kan personlige forhold have spillet ind. Noget sådant kan forklare,
hvorfor Søren Frich først blev medlem i 188693.
Polyhymnia var ikke den eneste forening, jernstøberiejerne var medlem
af. Chr. Christensen, C.Jensen og Christian Krogh var alle medlem af
Arhus Borgerlige Skydeselskab, som var en selskabelig forening for byens
bedrestillede borgere. Chr. Christensen opnåede endog at blive medlem af
bestyrelsen94.
De to kompagnoner, Caroc og Leth, var sportsinteresserede. Begge var
meget aktive indenfor Århus Sejlklub, Caroc som medlem af bestyrelsen
fra 1880 og Leth som formand fra 1879 til 1888, hvor han blev æresmed
lem95. Leth var endvidere medlem af bestyrelsen for Århus Bicycle Klub og
af Udvalget for Foredrag For Arbejderne96.
De mest almindelige faglige tillidshverv, som fabrikanterne besad, var
naturligt nok som vurderingsmænd for brandforsikringsvæsenet og de
kommunale myndigheder. I 1875 blev Søren Frich valgt som synsmand for
dampkedler, og i 1892 blev Christian Krogh valgt til samme post97. I
brandtaksationsprotokollerne kan man iøvrigt se, at jernstøberiejerne blev
flittigt anvendt som maskinsynsmænd.
Fabrikanterne var naturligvis repræsenteret i de organer, som havde
tilknytning til industrien. Søren Frich sad i Komiteen for Den Landboøko
nomiske Udstilling i Århus i 185698. I 1861 valgtes Chr. Christensen og
Søren Frich til direktører for den i 1859 stiftede århusianske industriforen
ing og i 1895 blev Hilmar Vestesen valgt til næstformand i Foreningen af
Fabrikanter i Jernindustrien i Provinsen (FP), som var blevet dannet sam
me år99. FP var ikke den eneste interesseorganisation, hvor fabrikanterne
havde sæde. Fra 1894 repræsenterede Christian Krogh fabrikanterne i den
lokale voldgiftsret100.
Jernstøberiejerne indtog generelt en fremtrædende position i byens so
ciale liv og besad en række tillidsposter ud over de nævnte faglige. Med den
sociale anseelse og den økonomiske betydning, deres virksomheder havde,
fulgte naturligvis også en vis magt. Men magten har også mere konkrete
former som medlemsskab af byrådet, bestyrelsesposter i banker og spare-
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kasser, kreditforeninger og andre virksomheder, og det er fabrikanternes
position indenfor disse organer, der er emnet i det følgende.
Frem til slutningen af det 19. århundrede bestod overklassen i byerne
især af storkøbmændene og embedsstanden101. I Arhus var det købmænd
som Harboe Meulengracht og Hans Broge, der var blandt de ledende i
byen. Med industrialiseringen kom fabrikanterne til og fik efterhånden
også indflydelse i byrådet og magtens øvrige institutioner.
Den første af jernstøberiejerne, der sad i borgerrepræsentationen, var
købmand Søren Jensen, der var medinteressent i jernstøberiet i Frederiksgade. Han var medlem af borgerrepræsentationen fra 1848 til 1851 og var i
denne periode medlem af indkvarteringskommissionen.
Søren Frich havde sæde i byrådet i to perioder, nemlig 1870-1872 og i
1882. Frich var en omstridt person i byrådet. I 1870 trådte han en over
gang ud i protest over, at han i en konkret sag var blevet nedstemt. Denne
sag handlede om udbygningen af infrastrukturen, nemlig havnens udvidel
se. Udbygningen af trafiknettet var voldsom i perioden, og indflydelse på
byrådsbeslutningerne har været af stor betydning. Igennem hele perioden
fra 1870 og fremefter deltog Søren Frich aktivt i debatten omkring havnens
udvikling og fik en vis indflydelse på dens udbygning102. Foruden sit med
lemsskab af byrådet var Frich også indvalgt i valgforeningens bestyrelse for
Højre op til valgene i 1875103. Endvidere sad han i tilsynsrådet for Spareog Lånekassen for Århus i tiden 1887 til 1901104.
I 1885 blev H. P. Jensen medlem af byrådet valgt af håndværkerne og
sad i dette indtil 1891, hvor han ikke blev genvalgt. I lighed med
Chr. Krogh, der sad i byrådet fra 1891 til 1893, var H. P. Jensen ikke
involveret i andre virksomheder, banker eller kreditforeninger105 Dette
gjaldt ikke for hans broder C.Jensen, der især efter 1895 sad i en række
bestyrelser. Foruden at sidde i byrådet fra 1894 til 1900 var han med til at
stifte Århus-Hammel-Jernbane og var formand for A/S Grundarealer ved
Århus À, medlem af bestyrelsen for Nordisk Assurancekompagni og Arbej
dernes Byggeforening106. Endelig var også H. Vestesen medlem af byrådet
efter århundredskiftet107.
Ud af de otte jernstøberier var fem i tiden 1840-1895 repræsenteret i
byens råd og seks ud af de atten jernstøberiejere, der havde muligheden,
opnåede at sidde i byens råd108. Det var de mindste jernstøberier, som ikke
var repræsenteret, nemlig byens første jernstøberi, der ejedes af Bøeg og
Meulengracht, og L. E. Nielsens og L. Andersens jernstøberier.
Af de jernstøberiejere, der ikke sad i byens råd, havdej. Meulengracht
interesser i Cikoriefabrikken, der i begyndelsen af perioden var en af byens

150

Hanne Holmbo Kaad og Jesper Nordentoft

Interiør fra kedelsmedien hos Søren Frich. Sammennitningen af dampkedler blev, som det ses, foreta
get delvis maskinelt ved hjælp af store »magnetlignende« nittemaskiner, ophængt i transportbånd
under loftet.
Billedet kan ikke nøjagtig dateres, men stammer formentlig fra årene kort efter århundredskiftet.
A/S Frichs arkiv, Erhvervsarkivet.

største industrivirksomheder. Endvidere ejede Meulengracht det Lithografiske Institut og var agent for det Liibske Livsforsikringsselskab.109
Chr. Christensen drev foruden sin omfangsrige vinhandel og sit jernstøberi
et teglværk udenfor byen110. M.A. Basse var medlem af repræsentantska
bet for Nye Jydske Købstads Creditforening og havde desuden en advokat
virksomhed ved siden af interessentskabet i jernstøberiet i Vestergade111.
Jernstøberiejernes økonomiske interesser var således i vid udstrækning
bundet til deres egne virksomheder. I kraft af deres økonomiske og sociale
position opnåede de stor magt i det århusianske samfund. Ud over at have
indflydelse på den politiske beslutningsproces i byens råd havde flere af
fabrikanterne poster i interesseorganisationer, hvor de varetog industriens
interesser. Ingen af jernstøberiejerne opnåede samme status som byens
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absolutte matador Otto Mønsted. Men de fleste af dem tilhørte klart byens
øverste elite, økonomisk, socialt og politisk.

Afslutning
I løbet af det 19. århundrede blev de økonomiske og sociale forudsætninger
for industriens opkomst og gennemslag i det danske samfund skabt. Blandt
de vigtigste forudsætninger var indførelsen af næringsfriheden, den kraftige
udbygning af infrastrukturen og de gode økonomiske konjunkturer, der
skyldtes landbrugets eksport til udlandet.
Den industrielle udvikling i Arhus og det øvrige samfund var også betin
get af, at den nødvendige arbejdskraft var til stede, og at der var let adgang
til råstoffer og kapital. I perioden frem til århundredskiftet blev Arhus’
indbyggertal mangedoblet, samtidig med at infrastrukturen blev kraftig
udbygget, og der blev grundlagt en række lokale penge- og kreditinstitutio
ner.
De tre første jernstøberier i byen, Arhus Jernstøberi og Maskinfabrik,
Christen Christensens Jernstøberi og Søren Frichs Jernstøberi og Maskin
fabrik blev grundlagt i en brydningstid, hvor modsætningerne mellem
laugssamfundet og det gryende kapitalistiske samfund trådte tydeligt frem.
Den industrielle udvikling blev kraftigt støttet af statsmagten. Indtil
næringsfrihedens gennemførelse, søgte statsmagten at bryde laugssamfundets snævre rammer gennem en udstrakt anvendelse af bevillingssystemet.
Mens laugene havde en fundamental interesse i, at det bestående produk
tionssystem blev opretholdt, var den nye klasse af fabrikanter interesseret i
frit at kunne bestemme, hvilken arbejdskraft de ville anvende, og hvilke
varer de ville producere. På lokalt plan brød interessemodsætningerne
mellem laugene og fabrikanterne ud i en åben konflikt mellem smedelauget
og jernstøberiejerne Bøeg og Meulengracht i 1844.
Byens første høje fabriksskorsten på J. P. B. Jensens Spiritusfabrik i
Mejlgade var et af de første tegn på den voldsomme forandring, som Arhus
by kom til at undergå som følge af industrialiseringen. Denne udvikling
førte ikke blot til ændringer af det fysiske miljø, men ændrede også sam
fundsstrukturen, hvor de nye hovedklasser skabtes af den industrielle kapi
talejer og industriarbejderen.
Efter den første spæde start i 1840’rne, hvor de gode landbrugskonjunk
turer skabte stor efterspørgsel på landbrugsmaskiner og byggestøbegods,
fulgte et egentligt gennembrud for jernstøberierne i begyndelsen af 1850’erne. De århusianske jernstøberier ekspanderede ikke blot med hensyn til
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antallet af ansatte, men også hvad den faste kapital angik, idet virksomhe
derne alle gik over til at benytte dampkraft i produktionsprocessen. Væk
sten stagnerede kort efter 1855, og udviklingen tog først fart igen i slutnin
gen af 1860’erne. I 1872 havde Søren Frichs Jernstøberi og Maskinfabrik
således ikke blot udviklet sig til at være Århus bys største jernstøberi, men
hørte til de fem største jernstøberier og maskinfabrikker i provinsen. Land
brugskrisen, der for alvor satte ind i 1876, resulterede i en tilbagegang for
de århusianske jernstøberier i 1877/78. Dette tilbageslag som jernstøbe
rierne blev dog kun af kort varighed, og som følge af landbrugets omlæg
ning til animalsk produktion og andelsbevægelsens gennembrud i 1880’er
ne kom de århusianske jernstøberier ind i en fornyet vækstperiode fra
midten af 1880’erne. Denne fremgang fortsatte ind i 1890’erne, hvor byen
fik to nye jernstøberier, og hvor mange af de øvrige fik udvidet den faste
kapital.
I løbet af 1870’erne kunne der iagttages en begyndende specialisering på
nogle af byens-jernstøberier. Denne specialisering fuldførtes i 1880’erne,
hvor landbrugsproduktionens omlægning åbnede et nyt marked for landets
jernindustri. De følgende 15 års vækst var især koncentreret til tre af byens
jernstøberier: Caroc & Leth, H. P.Jensen & Co., Søren Frichs Jernstøberi
og Maskinfabrik. Netop disse virksomheder specialiserede sig indenfor me
jeriudstyr. Produktionen hos Frichs var dog fortsat i lige så høj grad rettet
mod den øvrige industri.

°
Jernstøberierne i Arhus tilhørte den nye klasse af kapitalejere, men havde i
udpræget grad sin sociale baggrund i den gamle overklasse. Dette mønster
var ikke entydigt, idet enkelte af jernstøberiejerne stammede fra de lavere
sociale lag. Den sociale baggrund afspejlede sig i forhold som fabrikanter
nes uddannelse. De fabrikanter, som kom fra overklassen, fik alle en højere
teknisk uddannelse eller en handelsuddannelse, mens fabrikanterne fra
middelklassen og de lavere sociale lag fik en håndværksuddannelse.
Forskellen i social baggrund betød også, at de kommende jernstøberieje
re stod i en vidt forskellig udgangsposition, når de skulle etablere deres
industrivirksomheder. Hvor jernstøberiejerne fra de velstillede hjem kunne
etablere sig ved hjælp af økonomisk støtte fra familien og i en relativ ung
alder, måtte de øvrige arbejde sig op fra bunden og var derfor først i stand
til at etablere sig i en mere moden alder.
Økonomisk og socialt tilhørte det store flertal af jernstøberiejerne klart
byens overklasse. Det var endvidere tydeligt, at en stor del af jernstøbe
riejerne kunne indplaceres i byens magtelite.
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Indenfor jernstøberiejergruppen var der store sociale forskelle med hen
syn til såvel økonomisk og social position som indflydelse. Yderpunkterne
udgjordes af Søren Frich og E. Nielsen. Søren Frich var gruppens mest
velhavende og indflydelsesrige person, mens E. Nielsen både med hensyn
til social og økonomisk status og indflydelse i byen var lavt placeret.

Tiden 1840-1895 betød en voldsom forandring af det århusianske samfund.
En ny produktionsform brød gradvist igennem og førte samtidig opkom
sten af en ny overklasse med sig. På et punkt var der dog en form for
kontinuitet, for nok var der tale om, at en ny type overklasse var stærkt på
vej, men det var i høj grad den gamle overklasses børn, der udgjorde den.
Kun fa af jernstøberiejerne havde formået at bryde igennem de sociale
barrierer fra de lavere sociale lag.
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Fra industriens barndom
Viggo Rothes optegnelser om fabriksanlæg i
hertugdømmerne 1839
AF BØRGE L. BARLØSE

Den senere højt fortjente jernbanedirektør Viggo Rothe (1814-1891) blev i
1837 som nybagt cand. polyt. ansat som volontør i kommercekollegiçts
industri- og fabrikskontor. Her fik han lejlighed til at arbejde med statistisk
materiale og til at følge de næringsdrivendes ansøgninger om privilegier,
tilskud fra industrifonden etc. Dette skærpede hans interesse for fabriks
driftens tekniske og økonomiske problemer, og i 1839 satte et par stipendier
ham i stand til at foretage en rejse i hertugdømmerne og Jylland med det
formål at indsamle friske og pålidelige informationer om de betingelser,
hvorunder fabriksproduktionen udfoldede sig.
Forsynet med de nødvendige introduktionsskrivelser - bl.a. til fabriksintendant Peter Jochims i Slesvig - begav han sig i begyndelsen af juli ud på
sin studierejse. Med Kiel som udgangspunkt aflagde han besøg i en række
større og mindre byer i begge hertugdømmer, og fra Flensborg valgte han
en rute op langs den jyske østkyst saledes, at han fra Arhus kunne tage
søværts tilbage til København. Efter hjemkomsten udarbejdede han, som
det kunne forventes, en rapport, der cirkulerede blandt kollegiets med
lemmer1.
Desværre synes denne beretning at være gået tabt. Men i de ældste dele
af Rothes privatarkiv er bevaret et oktavbind, der viser sig at rumme en
mængde udførlige notater fra den første del af rejsen2. Da disse helt origi
nale »studier i marken« i flere henseender supplerer de hidtil kendte
publikationer fra Rothes samtid, skal jeg i det følgende gengive og kom
mentere dette aktstykke3.
Først dog et par motiverende og forklarende bemærkninger:
Som rejsebeskrivelse i gængs forstand trænger optegnelserne sig ingen
lunde på. Forfatteren holder sig strikt til sit forehavende, og kun i et enkelt
tilfælde opsummeres der generelle indtryk. Mange topografiske enkelthe-
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Viggo Rothe. Litografi fra 1869, originalen i
Det kgl. Bibliotek, billedsamlingen.

der kommer imidlertid i focus, og især kastes der lys over virksomhedernes
produktionsvilkår: driftsomkostninger, råstofforsyning, udbytte og afsæt
ning. Der er herunder konkrete eksempler på virkningerne af toldloven af
1.5. 18384.
En uforkortet gengivelse af de 90 tætbeskrevne sider ville ikke harmone
re med de her foreliggende rammer og ville også i sig selv savne berettigel
se. Rothes iver for at registrere den enkelte virksomheds produktionsud
styr: antallet af valser, møllesten, kedler og garvebeholdere giver anledning
til mange gentagelser, som kun kan interessere en snæver kreds af fagfolk.
De pågældende afsnit er her kraftig beskåret eller successive helt udeladt.
Optegnelserne er ført i pennen på tysk. Indskud i [ ] er i meget begrænset
omfang anvendt for at modvirke ujævnheder i oversættelsen.
Således introduceret følger nu Viggo Rothes rejsejournal:

Kiel
Neumühlen: Værkerne her benytter vandet fra Schwentine, en lille flod, som,
dengang jeg var der, havde rigeligt vand, hvilket næsten altid skal være
11
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tilfældet. Vandet driver en kornmølle, som ejes af kronen, og som hele Kiel
er bundet til ved mølletvang. Vandet drejer 3 store møllehjul, som driver 4
kværne5.
Oliemøllen var ikke i drift, fordi den sidste ejer er død; men den skal
sættes i gang, så snart der kan fas frø af dette års høst. Hele anlægget
betjenes af 6 mand6.
Sæbekogerierne koger kun hver 14. dag. Det, der ejes af Fabricius (tidli
gere Kühl, der nu er død) koger hver gang 40 tønder, Hages kun 20
tønder7. Produktet forekom ganske godt.
Fabricius driver også et lysestøberi for både spæge- og formlys. Smelt
ning af talgen sker med åben ild.
Rastorfpapirmølle drives helt på gammeldags facon8. Man anvender kun
linnedklude og nogle uldne til makulatur og pap. Fabrikken beskæftiges i
udstrakt grad ved fremstilling af papir til tobaksfabrikkerne i Kiel. Af dens
17-18 arbejdere er mærkeligt nok 15 egentlige svende, der arbejder på
akkord. De 6, ’der arbejder ved bøtten, kan tjene 9 à 10 kurantmark om
måneden, de andre 5 til 6. 3 arbejdere ved en bøtte fremstiller daglig (fra 3
morgen til 6 aften) 18 ris koncept, 16 ris hvidt papir, 22-24 ris makulatur
og 8 ris indpakningspapir (stort format)83.
Teglværker: Dr. Bluhme har på grund af en proces med sine kreditorer
måttet overdrage sit teglværk til sin svigersøn, købmand Reier9. Værket er
temmelig stort; det har 2 store ovne; en, som tager 40.000 12-tommers sten,
og som foroven er lukket med en hvælving, og en anden til 60.000 sten, som
er åben opadtil. Hver af dem har 4-5 fyrhuller i hver side. Der fyres med
tørv; den, der bruges, er en slags meget løs tørv, der ikke æltes, og til sidst
fyrer man med elletræ. Man skærer for i 5 dage og driver varmen op i 2
dage. Værket er forsynet med mange store lader, som gør det muligt også
at arbejde i dårligt vejr.
Til værket hører kun én lergrav, hvorfra man henter 1er til hvide sten.
Man fabrikerer også røde sten og tagsten, og leret dertil købes hos bønder
ne for 16-18 kurantskilling pr. pund. Leret til tagstenene æltes i en maski
ne; derefter bredes det ud på et bord i lange flade baner og skæres ud til
den størrelse, hver sten skal have. 2 mand kan så fra kl. 4 morgen til 8 aften
(2 timers middag) stryge 1000 sten. 1 mand med 2 håndlangere, 2 drenge
til at tage fra og 1 mand til beskæring stryger daglig 4 til 50Ö0 sten.
Der fremstilles også glaserede tagsten. Advokat Sinjen, der tidligere har
ejet kobbermøllen ved Flensborg, etablerer nu et teglværk ved siden af
Bluhmes10. Det skal kun drives med én ovn. Han vil kun bygge få lader for
at opnå den billigst mulige drift.
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Der findes endnu et teglværk ved Kiel11. Disse teglværker kan ikke
dække byens forsyning med sten, og i fjor er der indført ca. 1 million sten
fra Flensborg. Reier hævder, at han har svært ved at konkurrere med
Flensborgerne, fordi brændslet her er dyrere, og fordi hans teglværk må
købe i hvert fald en del af leret hos bønderne.
Dehmühlen: Didriksen lader til at være en velhavende mand uden fag
kundskab. Møllens 2 kværne trækkes af heste. Der raffineres med omhu. Af
hver tønde frø far han 44 pund linolie, 68 pund rapsolie og 9 pct. affald ved
raffineringen.
Drumpelmann’s mølle er gammeldags og i en dårlig forfatning12.
Jaspersen's sukkerkogeri\ pladsen er meget kneben, 2 pander13. Filtrering
gennem 2 lag linned og 1 lag uldent klæde. Skummet behandles i en presse,
der er enkel og ikke ret kraftig. Har nu forsøgt indførsel til kongeriget,
klager over, at et parti er blevet holdt tilbage, fordi der manglede stempler
på nogle toppe, hvad der skyldtes glemsomhed hos hans folk. Hans varer er
ganske gode. Han påstår, at der endnu smugles i stor udstrækning, thi den
østlige del af Holsten bruger udelukkende udenlandsk sukker, skønt dette
regnet efter Hamborgpriser med told (2 skill, pr. pund) står kurantskill.
højere end hans.
Scheffel & søn har for et års tid siden sammen med en tysker Hovald
anlagt en maskinfabrik og jernstøberi i Kiel. Det er endnu under udbyg
ning, men synes at blive drevet med kraft og godt indrettet14.
I støberiet er der 2 smukke kupolovne af støbejernsplader samlet med
skruer og foret med ildfaste sten. De forsynes med luft af en roterende
blæser, hvis vinger drejer 1400 gange i minuttet. Blæseren har hidtil været
trukket ved hestekraft; men nu bygger de en lille 6-hestes dampmaskine,
som skal drive blæser og drejebænke.
Under taget i støberiet er der på to bjælker lagt jernskinner, hvorpå en
vogn med taljer kan rulle frem og tilbage; derved kan de let løfte og dreje
store forme. Værket har en stor smedje med 2 esser og 2 drejeværksteder. I
alt er der beskæftiget ca. 50 mand.
Garverierne drives i hovedsagen som hos os. Jeg har besøgt Volbehr15.
Han leverer ganske gode produkter, sålelæderet er dog ikke helt gennemgarvet. Garverne må rejse ud for at indkøbe rå huder.
Hopfner’s vognfabrik leverer pænt arbejde, ikke mindst hvad sadelmager
arbejdet angår. Hans lokale er meget lille. Han beskæftiger 2 hjulmagere, 2
smede, 1 klejnsmed og 7 sadelmagere16.
Hbpfner’s blikvarefabrik, der ejes af en broder til forannævnte, leverer
pæne varer, især smukt bemalede og lakerede bakker. Han har en hy-
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draulisk presse, hvormed han udpresser bakker o.l., desuden et valseværk
for plader og en stansemaskine17.
Af tobaksfabrikkerne har jeg kun besøgt Brauer
Han anvender råvarer
fra Amerika, Vestindien og for en dels vedkommende fra Ukraine, nogle
indenlandske blade til de fineste tobakssorter far han fra Fredericia. Fra
Amerika far han desuden leveret en mængde stilke, der hovedsagelig bru
ges til de simplere sorter af røgtobak.
Selve fabrikationen foregår i almindelighed som hos os. Til skæring af
røgtobakken bruger han maskiner af en anden form end fabrikanterne i
København. De er i hovedsagen indrettet som hakkelsekister. Bladene
bliver skruet fast i en skærekiste og skubbes langsomt fremad af en skyder,
mens en mand fører en kniv op og ned fra kisten. Det ser ud til at gå
temmelig langsomt; folkene må afbryde skæringen for at stramme skruen
og lægge bladene til rette.
Brauer benytter ikke kvinder, men kun drenge som medhjælpere.
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Når der skæres, bliver røgtobakken så stærkt fugtet, at man bagefter må
tørre den på jernplader over ilden (ikke godt!).
Skråtobaksfabrikken er som hos os. Hver spinder skal bruge 4-5 drenge
til at klargøre bladene. Brauer lader også råtobak rulle op ligesom Augusti
nus i København med henblik på forsendelse til Fyn19. Brauer har kun
svende, der tjener 6 til 9 mark om ugen, og drenge, der tjener 1 til 2 mark
pr. uge.
Der hersker i det hele taget stort røre i Kiel. Transithandelen er temme
lig livlig, og man ser hver dag mange tunge fragtvogne i byen. Det liv, der
pulserer, trækker også mange fremmede til Kiel, og det må vel for en del
tilskrives dem, at der er etableret mange købmænd med smukke butikker. I
havnen talte jeg 10 store tomastede skibe foruden en mængde mindre
fartøjer. Huslejen er meget høj, tilsyneladende mindst lige så høj som i
København. Det hænger sammen med, at byen på 2 sider er omgivet af
vand; på den tredje er byjorden helt bebygget, og på den fjerde er grundene
temmelig dyre. Byggeriet er også dyrt, og der opføres ikke mange nye huse.

Slesvig
Industrien er her endnu noget tilbage, og det er vel hovedsagelig regerin
gens og domstolenes tilstedeværelse, der underholder befolkningen.
Snedkermester Prehn har et møbellager med ganske pæne varer. Han
beskæftiger 4 svende20. Kech har tidligere haft et lignende stort lager; men
det er nu ophævet; han har lejet huset ud og har kun et lille lager hjemme
hos sig selv. Nu har han ikke mere end 5-6 svende i arbejde, skønt han
tidligere har haft indtil 15. Finéren skærer de ved håndarbejde og far derfor
sædvanligvis leveret [træ] fra Altona. Kech har også et anlæg til belægning
af spejle og har belagt adskillige store spejle. Nu bruges dette anlæg ikke
mere. Der, hvor han bor, har han et godt værksted til 12 svende og har
planer om næste år på ny at åbne et møbellager21.
Her findes en pottemager, der har bragt det temmelig vidt. Han laver
ting som vaser, køkkentøj o.l., der støbes i gipsforme, samt køkkenservice,
der glaseres med tinglasur, og som derfor brændes 2 gange. Glasuren
smeltes sammen af tinaske og blåglød og bruges pulveriseret. De fade og
tallerkener, der glaseres med blåglasur, bestrøs med den tørrede masse og
brændes kun én gang. Undertiden sætter han kobberglød til grønne og
hammerskæl til gule farver som sædvanlig.
Firjahn & Wingreen: 2 brødre og en svoger22. Den ene Wingreen besørger
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korrespondancen; den anden leder garveriet i Michelsgade, medens Firjahn står for det nede i byen. Hos Firjahn garves først og fremmest [lette]
skind og kohuder til sadelmagere. Kalkbehandlingen varer temmelig længe
hos dem (3 uger); men de har i reglen også kalken tyndere end garverne i
København. Firjahn bruger slet ikke garvebad, men kun opblødning i
vand. Han kan undvære garvevædsken, fordi vandet hos ham er meget
blødt. Når der garves skind hos Wingreen, bruger han garvevædske i 12 til
24 timer, fordi hans vand er hårdt, og slår i den tid flere gange læderet op
(tiere end i København).
Firjahns garveri ser godt ud, god plads, rent og propert. Lukket grube i
gulvet til bark, som han køber itumalet. Wingreens bygning er ny. Kan
garve, når garvede huder står 5 kurantskill. højere [pr. pund] end rå. 8
pund bark til 1 pund læder. Gradestokke.
Martensen leverer hovedsagelig til Hamburg - også rå huder. Klee hand
ler kun med rå huder. Garver dog undertiden. Betaler sig kun, når [garve
de] huder står 10 skill, højere pr. pund end rå. Orthmann & Morwitzer
arbejder udelukkende til byens eget forbrug. Ingen svende. Deler arbejdet
mellem sig23.
Eddikefabrikker: SchnepePs 18 fade (3 alen høje), hver med [indskudt]
bund og høvlspåner (hemmelighed)24. Knust vinsten opløses i varmt vand
blandet med skyllevand fra kartofler, sirup (honning), gammel eddike og
vand. Går derefter 3-4-5 gange gennem afklaringstønder fyldt med høvl
spåner. Hældes om hver 3/4 time. Færdig i løbet af 16 dage. 3 slags: den
dyreste til 24 mark pr. oksehoved, den billigste kun 12 mark.
Damkert nylig indrettet. Fabrik for snareddike25. Et oksehoved færdigt på
24 timer = 7 rbd. 1 kande 4/2 skill, dansk.
Tofft’s sukkerkogeri temmelig gammelt26. Kedel med åben ild (tørv, sten
kul), raffinering med kalk og lidt benkul. [Affaldet] dårligt som foder.
Raffinerer hovedsagelig kandis. Indfører noget udenlandsk sukker til raffi
nering. Den mislykkes ofte. Kandis ret godt, melis og raffinade middelmå
digt.
1 pund raffinade 7-7 1/8-7 3/4 kurantskill. pr. pund
1 pund melis 6!4-6/2 kurantskill. pr. pund
1 pund kandis 6-73/4 kurantskill. pr. pund
Frandsen koger af runkelroer. 2 presser, 2 små kedler og 1 raspemaskine
trukket af heste. Dyrker i år roer på 2 tdr. land.
Brændevinsbrænderierne ringe. Kun få har forsøgt at brænde af kartofler.
Denne brændevin er kommet i vanry. Kun af rug, byg og undertiden
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boghvede. Destillerer 3 gange og fortynder senere. Intet termometer, i
nogle tilfælde endda ikke engang gradestokke. Laver i reglen kun så meget
mask, som de kan brænde på én gang (120-130 pund).
Af 1 tønde rug og 1/3 byg fas kun 40 potter [brændevin].

Rendsborg
Carlshutte21 : Højovn. 35 fod høj, 2 fod bred forneden, 9 fod hvor den er
bredest, 4 fod foroven. En dampmaskine på 14 hestekræfter driver de 4
cylindriske blæsere, der hver er 3 fod høje og 18 tommer brede. De er
forbundet to og to i én udløbskanal; de to derved frembragte kanaler
forener sig atter og går op til ovnens gikt, hvor den ligger på den ene side af
ovnmuren og forbindes med 10 over ovnen bøjede kanaler ved et rør, der
løber ned og deler sig i 2 rør, et til hvert lufthul. Ved hvert stempelslag i de
4 blæsecylindre presses luften gennem rørene ind i ovnen. Ved 30 stempel
slag i minuttet drives 800 kubikfod luft ind. Rørene fra blæserne er indret-
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tet sådan, at luften let kan lukkes ud fra ovnen. Dampmaskinen trækker
tillige 2 hejseværker; på det ene transporteres kul, på det andet kalk og
malm; det ene går ned, når det andet går op.
Myremalmen lader fabrikkens indehaver grave op og hjemtage for egen
regning. Der betales kun en meget lille godtgørelse for kørslen. Dog bereg
ner de hver kubikfavn til 10 à 20 daler, i gennemsnit 13 daler. De har ca. 1
mill, pund på lager. Malmen får de fra omegnen af Flensborg, Frederiksstad, Bredsted o.s.v. Fra Rendsborgegnen far de kun lidt, fordi bønderne
sætter prisen for højt i den tro, at man ikke kan undvære den. Man regner
med 25 pct. udbytte. De påtænker at smelte med trækul og måske også
med tørv, hvoraf der i omegnen findes en temmelig fast slags, der kun er
skåret. Bønderne leverer kullene, og man regner gennemsnitlig 1 tønde til 1
kurantmark. Man har allerede 1400 tdr. på lager.
Da man for nogen tid siden i løbet af 3 uger langsomt havde varmet
ovnen op og begyndte at fyre stærkere, revnede de nederste sandsten, som
man havde faet fra indlandet, men som ikke duede, hvorfor der blev bestilt
nye fra England. For at reparere skaden lod man den nederste del af ovnen
afkøle, idet man spærrede for ilden ved at stikke en plade ind gennem det
hul, hvor man tømmer ovnen. Da man på ny var begyndt at opvarme den
nederste del, havde man for travlt med at hælde malm på, fordi man
ventede kongens besøg28. Malmen smeltede meget godt i ovnen; men da
den nåede den nederste del, blev den afkølet og stoppede ovnen til, så at
man måtte ophøre med at brænde. Højovnen er bygget sådan, at den står i
umiddelbar forbindelse med støberiet, og man agter at anvende den smel
tede malm til støbning af varer med det samme; thi kun derved kan ud
smeltningen blive rentabel29.
Støberiet - en 350 fod lang bygning - har 2 kupolovne helt afjern. En
vifteblæser 3 fod i diameter roterer 650 gange pr. minut. Holler regner ikke
med, at højovnen skal levere mere end 15.000 centner råjern om året
(meget lidt!)
Der støbes hver formiddag; hver gang 4 til 600 pund jern; gennemsnitlig
15.000 centner om året. Til opvarmning af ovnen bruger man 2 tdr. cinders
og regner så 900-1000 pund jern for hver tønde cinders ved smeltningen.
Kun når der skal støbes store genstande, bruges begge ovne og desforuden
en flammeovn. En dampmaskine på 10 hestekræfter bygget af Carlshütte
selv trækker blæseren og drejebænkene i drejeværkstedet. Her har man en
drejemaskine til udboring af damprør, en anden til afdrejning af cylindre
og skruer og endelig en stansemaskine, hvormed der udstanses huller i
plader til dampkedler.
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Desuden et smedeværksted med 4 esser, et værksted til rensning af de
støbte varer, et klejnsmedeværksted, et slibeværksted, et værksted til støb
ning af mindre messingdele og et modellérværksted.
Al støbning sker med sand. Til de finere genstande bruger man temme
lig lerholdigt sand, der blandes med kulstøv, og når formene er lavet, bliver
de tørret i en ovn. Denne ovn er egentlig blot et lille kammer, der opvarmes
med et ildbækken. Finere genstande bliver først modelleret i voks, hvoref
ter formen støbes i metal, enten af zink, tin eller jern. Til ting, der bruges
hyppigt som gryder o.l., bliver formene lavet af jern eller kobber for at
kunne holde sig bedre.
Afsætningen sker hovedsagelig i hertugdømmerne; dog bliver en ikke
ubetydelig del solgt i Lübeck, Rostock, Hamburg o.s.v. Hvad der går til
København, kan kun afsættes med 25 pct.s tab (5 pct. for transport, 10 pct.
til kommissionær og 10 pct. til de handlende, til hvem varerne afsættes).
Prisen på gryder o.l. er nu så lav, at den kun er % kurantskill. højere end
prisen på de samme varer i Hamburg. For ovne o.l. varierer priserne mere;
de er dog sådan, at værket på ingen måde udnytter hele den fordel, som
toldtarifferne giver det. Man mener i løbet af nogle år helt at kunne undvæ
re disse begunstigelser. Værket nyder toldfri indførsel af stenkul; men hvis
det benytter sin egen malm, giver det afkald på denne fordel.
Købmændene lagde mange hindringer i vejen, før værket kom i gang.
De havde tidligere større avance; værket trykkede imidlertid priserne, og
da det rev afsætningen til sig, kunne det diktere købmændene deres avance.
Ca. 200 arbejdere. De fleste arbejder på akkord; de kan tjene 1 kurant
mark om dagen.
Holler er allerede tidligere begyndt at uddele væve til arbejderhustruer
ne. Vævestolene er af nyere konstruktion. Nu har han opstillet flere sådan
ne i værket og har antaget en mester; her kan de så lære vævning, og når de
er lært op, får de selv en væv hjem i huset.
Paap runkelroesukkerfabrik™ \ 2 raspecylindre trukket af 2 heste ved et
drivhjul, 100 pund i timen på begge. Det færdige produkt tildækkes; det er
lidt klumpet. Man fik meget pænt sukker af de finere sorter raffinade, men
kun lidt hvid kandis, og af den grovere slags kunne man intet fremstille,
uden at sukkeret beholdt roesmagen. Den sirup, der løb af til sidst, kunne
kun bruges til foder.
Paap kontraherede med landmændene om levering af roer og gav 12
kurantskill. for 100 pund. Af 100 pund blev alt presset ud på nær 10 til 12
pund affald. Det solgte han til landmændene som kvægfoder formedelst 8
kurantskill. pr. 100 pund.
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Roerne opbevares blot i lader. Sukkerudbytte 7 pct., men for lidt fint
sukker (ville ikke opgive hvor meget). Daglønnen for en arbejder 12-16
kurantskill. I den tid, der indkoges - kun 2-3 måneder - er der beskæftiget
60 folk, mænd, kvinder og børn.
Er kun rentabelt, når den fine raffinade koster 9 kurantskill. - i øjeblik
ket kun 7 skill. Har været i drift i 3 år. I år er der slet ikke kontraheret om
roedyrkning. De høje kornpriser holder også roeprisen oppe.
Nu driver Paap kun raffinaderi med rørsukker.
Benmølle^’. Der brændes i cylindre og knuses med sten ligesom i oliemøl
ler. Det benkul, der har været brugt, vaskes ud og tørres, hvorefter det
brændes om blandet med nyt. Møllen, der går ved hestekraft, står stille nu,
fordi der ikke er noget stort forbrug af benkul, og priserne i Hamburg er for
lave.
Garverierne er ubetydelige. De tørrer uden vitriololie, kun med garvevædske. Porath’s garveri er det største, han bruger ofte sur klid som garvebad,
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men sædvanligvis halvråddent vand. Garver alle slags læder. Hans varer er
ret gode. Lokalet temmelig godt indrettet, rindende vand32. Wilhelm
Bah(r) et meget lille garveri. Opbevarer barken på det åbne gulv og lader
den male i skomagerlavets barkmølle. For at kunne dette har han måttet
gøre mesterstykke. Skomagerne garver selv meget, hvilket der klages over.
Bahrs oliemølle midt i byen drives af vand sammen med en grynmølle33.
Oliekagerne bruger han for en del til foder for heste og køer; når disse far
for meget, far mælken afsmag. Kagerne røres ud i vand.
Fabrik for kulørt papir: Rheindorph, rektor P(r)ahl, agent Holler: 20 ar
bejdere34.
Til det grovere papir: papir fra hertugdømmerne; til det finere
udenlandsk; det fra Danmark er for dyrt. Koger selv lim, ligesom de også
limer selv. Produktet er godt.
Vil flytte fra byen om to år. En ny bygning er lejet. Som følge af en
opfordring fra industri-foreningen til at indsende klager.

Neumünster
Renck’s fabrik gør et glimrende indtryk35. [Ulden] vaskes almindeligvis kun
i vand, hvis det ikke vil gå, i urin og hvis dette ikke hjælper i sæbe.
Afskylning i ståltrådskurve i floden.
Almindelige volfer forbundet med rensemaskinen353. Enderne af dem
står i forbindelse med lange kasser af messingtråd, hvori der i en roterende
cylinder er anbragt runde træstokke. Når akslen drejer sig hurtigt rundt,
klemmes ulden sammen, og urenhederne falder ud gennem trådnettet.
Fedtmaskinen36: Børster anbragt på en aksel dyppes i fedt og stryges
mod kanten af et dæksel, så at fedtpartiklerne falder som en regn på ulden,
der ligger i en kasse, hvis [øverste] kant børsterne i maskinen berører
under omdrejningen. Indfedtningen sker ikke med olie, men med en blan
ding, der er hemmelig.
Kartemaskinen: Kun én ny maskine med en meget stor tromle og 6
aftagevalser mod sædvanlig, kun 4. Derved bliver ulden grundigere be
handlet. Farvet uld går gennem 3 kartemaskiner, den hvide kun gennem 2,
fordi den indeholder færre dele, der kan filtre sig sammen.
Valkning: Jern valker med stampere af træ, drives ved krumtappe. Valkningen er meget god, når man blot passer på, at stykkerne har samme
vægt.
Kardætskmaskiner af den almindelige type. Tromlerne roterer 100 gan
ge i minuttet. Ved den første runing bliver klædet stærkt sammenpresset,
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ved den senere derimod kun løst, og ved denne sidste runing far tromlerne
også en langt større hastighed36a.
Skæremaskiner: Renck har 2 longitudinalmaskiner. De kendtes vel tidli
gere; men man havde igen forkastet dem, fordi de for let skar klædet i
stykker, og når de gjorde et indsnit, kunne knivene ikke bøjes hurtigt nok,
så at snittet blev for langt. Men man har nu små vægtanordninger, som
forhindrer dette. Maskinerne arbejder 7 gange hurtigere end de sædvanlige
transversalmaskiner. De gør det muligt at beskære klædet på fire forskellige
sider, hvorved det bliver bedre.
Dekatering37: Dampen ledes ind gennem et rør under en gennemhullet
metalbund. Over denne bund bliver klædet lagt i lag og går gennem en
presse. Denne indretning har den fordel frem for cylindrene, at man efter
behov kan mindske eller forstærke presningen af klædet. I øvrigt behøver
man efter Renck’s udsagn slet ikke den stærke dekatering mere, fordi man
ikke længere vil have klæde med så stærk glans.
Renck har nu 3 sæt karte- og spindemaskiner. På hvert sæt spindes der
årligt 75.000 strenge à 2000 brabandske alen. Han far nu nye amerikanske
maskiner, hvor ulden forlader kartemaskinerne i en lang streng, og disse
maskiner drejes sådan, at forspindemaskinen helt gøres overflødig. Til
hvert sæt kartemaskiner hører så 2 spindemaskiner à 150 tene. Hvert sæt
kræver kun 4 mand og leverer på 300 arbejdsdage 120.000 strenge. Med 2
sæt kan han så producere det samme, som han før kunne med 3 sæt, og i
stedet for, at han nu skal bruge 18 mand og 12 børn, vil han kun behøve 8
mand.
Fabrikken forarbejder årligt 75.000 pund fin uld og 30 til 50.000 pund af
den grovere. Der væves på 40 vævestole, der er indrettet til selvregulering.
De mindre fabrikanter: 60 klædemagere, 4 farvere og 3 mestre, der foreta
ger appretering og beskæring. Nogle mestre har kun væverier med 2,3 eller
4 vævestole. De fleste har også kartemåskiner og spindemaskiner; den
overvejende del har den Nordberg’ske type, nogle dog den Cockrill’ske38.
De fleste maskiner har de købt af Renck; men mange har faet dem lavet af
lokale håndværkere. Nogle fabrikerer kun overvejende grove varer som
hestedækkener og multum, andre kun finere ting som baj39.
Nogle appreterer selv uden dog at valke eller farve. De fleste lader
appretere hos dem, der beskærer klædet. Disse har næsten alle skæreappa
rater, enten af Rencks eller fremstillet lokalt. Ingen har ruemaskiner.
Oliemøllen i Fegetasche: Ved et vandløb, der forener to af Plonsøerne40.
Underfaldshjul med et fald på 2 fod og dobbelthjul, som er 22 fod i diame
ter. Overflod af vand. Ingen valser til knusning; frøene kommer lige i

Fra industriens barndom

173

kværnen. Varmes med åben ild (påtænker at anskaffe dampkedel). Stam
pere og slagpresser.
20 tdr. frø i 24 timer. Raffinering sker ved omrøring med koldt vand og
vitriololie, filtrering gennem salt. Ganske pænt produkt. Af 1 tønde frø à 64
kander fas 70 pund olie.

Segeberg
Gipsbjerget er en ganske imponerende formation41. Aflejringerne er som
oftest helt tydelige; men de ligger i forskellige retninger; for det meste dog
fra sydøst mod nordvest. Over gipsen ligger et lag rullesten, der har lejret
sig i vestlig retning. Selve gipsen er temmelig uensartet, dels kornet og
sandet, dels helt fedtet at føle på, dels hvid men hyppigst grå. Den sandede
er temmelig fast og hærder ikke så let med vand; den hvide er blødere, og
disse arter bliver derfor blandet sammen ved brændingen. Brydningen
foregår ved sprængning med krudt. Man går ikke frem efter en bestemt
plan, men bryder der, hvor det falder lettest. Nu er man dog begyndt at
arbejde noget mere planmæssigt og går rundt om bjerget med to grave.
Beholdningen synes uudtømmelig; thi efter boringer finder man endnu
gips i 200 fods dybde! Den gips, der hentes ind fra bruddet, brændes i ovne
med stadig forbrænding. Bunden i ovnene hælder ud imod en åbning på
hver side42.
Foran er der to huller over for hinanden, hvorigennem indfyringen sker.
Til at begynde med trækker en del af røgen ud gennem lågerne og gennem
de to skorstene, der i øvrigt slet ikke står i forbindelse med ovnen. Ovnene
er 20 fod høje, 6 fod brede forneden og 4 fod foroven. Der fyres med en ny
slags meget løse tørv, som der på egnen kan fas for 2 kurantskill. pr. 100
stk. Det årlige forbrug er på ca. 800.000 stk.
1 tønde [gips] emballeret i træfade à 1 mark koster 2 rdl., uemballeret 5
mark. Det er omtrent det samme, som en tønde kalk koster. Produktions
omkostningerne for en tønde er 21 kurantskill. eller med inspektørens løn
iberegnet 24 kurantskill. Staten har en årlig nettoindtægt på ca. 8000 rdl.
Gipsen er meget grov og er på egnen almindelig brugt i husmure eller i
hvert fald til at male fugerne mellem stenene udvendigt. Jeg har set huse,
hvor den har holdt sig godt i 10 år. Den afsættes for størstedelen i omegnen
eller i Lübeck. Tidligere gik meget til Hamburg; men der far man nu
billigere gips fra Lüneburg. Tidligere blev den også brugt til fæstningsar
bejder i Rendsborg. Noget går til Flensborg, sandsynligvis til cement.
Brænderierne drives meget simpelt med 1 eller 2 små kedler uden forvar-
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mer. Nogle har forsøgt at brænde af kartofler; men det sker helt i det små,
og deres produkt er berygtet. Kun Kofoed har et bedre indrettet brænderi.
En dampkedel forsyner en forbrændingskedel og en destillérkedel. For
brændingskedlen står i forbindelse med en forvarmer, og derfra går dampe
ne ind i en svalebakke. Han destillerer også 2 gange for at få et rent
produkt; han får så brændevin på 60° Tr., som fortyndes til 17° og sælges i
den styrke43. Af 1 tønde [korn] udvinder han 25 til 35 kander 17° bræn
devin.
Han har hidtil kun brændt af rug, men påtænker i år også at brænde af
kartofler.
Bo ttger, en klædemager fra Neumünster, har været etableret i Segeberg
et års tid. Han spinder og væver for bønderne. Hans klæde bliver sendt til
Neumünster til appretering og farvning. Han arbejder ind imellem også for
egen regning og får så sædvanligvis uld i bytte.

Oldesloe
[Saltværket]^'. Der er kilder i 3 forskellige lag. No. 1 i 50 fods dybde under
sand er mindst saltholdig, no. 2 i 75 fods dybde under sand og 1er og no. 3 i
100 fods dybde under et dobbelt lag sand og 1er indeholder mere salt.
Forchhammer har boret endnu 200 fod dybere stadig gennem sand og er
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der stødt på en ferskvandsåre45. Boringen skal nu fortsættes. Kildernes
gennemsnitsstyrke 2% pct. Graderet til 16-18 pct.
Graderhusenes virksomme overflade er 70.308 kvadratfod46. Derigen
nem fordampes årlig 70 millioner pund vand. Udgiften dertil er 7000 mark.
For 1 mark har værket 400 pund tørv, hvorved der fordampes 1200 pund
vand. Til udvinding af 1000 tdr. salt bruges 1 mill, tørv à !4 pund pr. stk.
Værket kan levere 6000 tønder.
Ved de nye saltpander fordampes 3 pund vand ved 1 pund tørv, tidlige
re kun 2 pund vand for hvert pund tørv. Ved rensning af saltet svinder det
10 pct.
Kogningen meget stærk. Urenheder sætter sig som et kraftigt skum, der
skummes fra 3 til 4 gange. Under kogningen sker bølgebevægelsen fra
midten, hvor ildkanalerne begynder og hvor varmen derfor er størst, ud
mod siderne, hvor der [opsamles] en del slam. Når opløsningen er mættet,
holder det næsten,op at skumme; ilden dæmpes, og afdampningen fortsæt
tes uden kogning; thi ellers ville saltet blande sig med skummets uren
heder.
De første tønder salt, der afsætter sig, er meget urene og bliver lagt til
side og bringes på ny til graderhuset, hvor de opløses. Derefter danner der
sig et temmelig rent salt, der skovles op i kasser over panderne for at
dryppe af. Til sidst kommer det igen ind i tørrerummene.
En overflade på 13 kvadratfod i panderne til 1 tønde salt. En tønde
koster 3 rbdlr.
Axt har et temmelig stort og velindrettet garveri47. Især sålelæder; kun
overlæder og [lette] skind i de 3 sommermåneder. De tørrede huder, der
kommer langvejs fra, ophænges, efter at de er udblødt, til svedning i et rum
ved siden af hinanden, det virker mere ligeligt på dem. Saltede eller rå
huder »sveder« lag på lag i en dynge.
Kalklæder. Garvebad af hønsegødning. Skindene behandles færdig i
karrene på 4 uger, straks derefter kommer de i en grube med tørret bark.
Til overlæder bruges kun bark fra stammer. Han har et tørt aflukke til
opbevaring af barken. Hans sålelæder, der er hvidt og hårdt, går navnlig til
København.
Sonders papirmølle drives ganske godt48. De kulørte klude koges med kalk,
for at de kan bruges til hvidt papir. Bleges med klor: klorkalk udrørt i vand
tilsat syre, der hældes over kludene i en anden beholder. Heri står de 24
timer. I bøtten bliver papirmassen holdt fugtig af varmerørene, som går
derigennem. Den går gennem et sold ned i bøtten, der kan tømmes ved
nogle snilde små mekanismer.
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Gipsbjerget ved Segeberg. Stik af A. Nay, i Holsteen og Lauenburg, udg. af Em. Bærentzen’s lith. Inst.
1859.

Værket leverer nydeligt skrivepapir og postpapir, der er farvet blåt med
smalte, samt makulatur. Papiret til bogtryk virker stærkt; men pænt er det
ikke. Blåfarvet papir fås af blå klude; til stærkere kulører bruges berliner
blåt. Limningen bagefter sker med tilsætning af lidt allun; han koger selv
limen49.
Klædefabrikken ved Friedrichsruh5®: Ejeren (Kammerer) er kun praktiker,
ringeagter teorien. Forsvarer lavsvæsnet og frygter, at hemmelighederne
vil blive røbet. Hans fabrik er kun beregnet for groft klæde. Han modtager
uld fra bønderne og forarbejder den til en slags coating i 2 alens bredde til
13 kurantskill. pr. alen51. Arbejder kun en del af året for sig selv. Meget
dårlige maskiner.
Luetgens & sønner’s garveri52: Kun sålelæder. De plejer at salte tørrede
huder ind en kort tid. Under svedningen hænges de sammenfoldne huder
op over hinanden i et lagerrum. De byttes om én gang, så at de øverste
huder kommer nederst.
Det er sikkert en fejl hos vore garvere, at de mener, at huderne skal være
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meget stærkt pyret og opsvellet53. Hos Lütgens var det ikke tilfældet. Der
bruges kun finmalet bark, derfor en del fra Holland; den males på de
almindelige kornmøller. Salg til Danmark (København), Hamburg og nu
en detail.

Altona
Ch, Ludv. Buekup [Uldkæmmeri]5*: Kun uld fra Ditmarsken. Behandling: en
derne af de totter, der er for stive og fedtede, skæres af. Man plejer at
fordele ulden i 8 sorteringer. Den vaskes i varmt sæbevand og kæmmes,
inden den bliver helt tør. Sendes ud på landet for at blive spundet, farvet,
dubleret og afhaspet54a. Spindeløn fra 5 skill, opefter pr. pund. Meget
bliver strikket på landet, det bliver da lidt dyrere end vævede varer af
samme finhedsgrad, men finder alligevel afsætning.
16 uldkæmmere ved 4 ovne; der lægges kun kul på én gang om dagen.
Den korte uld sælges til klædefabrikanterne. Tidligere gik den toldfrit til
Neumünster; nu skal denne uld betale indførselstold; derfor går den til
udlandet. Afsætning til Frankrig, dog kun i småpartier engang imellem;
temmelig meget til messen i Leipzig, noget til København.
Meiner’s oliemølle55: Med sit gamle maskineri forarbejder han 18 til 20 tdr.
rapsfrø på 24 timer og 14-16 tdr. hørfrø i samme tid. Hver tønde rapsfrø
giver 50 til 70 pund olie. Produktionsomkostningerne er 2 mark pr. tønde
rapsfrø og 3 mark pr. tønde hørfrø, deri medregnet husleje, arbejdsløn,
foder til hestene o.s.v.; men så har de også oliekagerne gratis.
Knauer’s tobaksfabrik5Ç>: Kun røgtobak, lejlighedsvis noget skråtobak, dog
ikke nu, fordi prisen på de Virginiablade, som bruges dertil, skal være for
høj; finskåren røgtobak af stilke og stærk Brasiltobak bruges af bønderne
som skråtobak; intet bliver spundet eller efterbehandlet med sovs. Forbru
get af spunden skråtobak er meget lille i Holsten.
Råtobak: Virginia, Maryland, lidt Prætoria og Brasiltobak mest til det,
der skal skrås, lidt Havanatobak til cigarer (de ægte Havanacigarer er for
billige). Arbejdsløn: Svende 9 mark, andre 7-8 mark, børn 1-3 mark.
Tobaksfabrikkerne i Altona har den fordel, at de ligger så tæt ved mar
kedet for råtobak; de producerer især de grove sorter, hvori Hamburgerne
ikke kan konkurrere med dem på det indenlandske marked formedelst
tolden; derfor er 2 Hamburgerfabrikanter, der tidligere lavede grovtobak
til Ditmarsken, nu flyttet til Altona, medens Altonaerne ikke kan konkurre
re med Hamburgerne i fabrikationen af finere tobak.
Knauer’s bomuldsspinderi51 : Gammelt maskineri; kartemaskiner trukket af
12
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heste; strengene bliver spolet af med hånden og straks finspundet på 4
spindemaskiner, der drives med håndkraft. Når der skal dubleres, bliver
trådene først spundet med hånden og derefter tvundet på maskine.
Da maskinerne er så gamle og unøjagtige, kan der ikke leveres garn til
vævning, men kun lysegarn og strikkegarn. Af No. 6 kan der på en spindemaskine med 160 tene spindes 40 til 50 pund garn i 11 timer.
Hacke Gayen"s eddikefabrik™: Ikke snareddike58a. Vineddike; beholdere
med varmt vand står 8 dage; tappes derefter blandet med sprit og vinsten
på fade, der er 6 fod høje; der pumpes 2 gange daglig, og det henstår 2
måneder. Intet lufttræk i rummet.
Brødrene Castro™: Stort etablissement, 1 fabrik i Magdeburg for det tyske
toldforbund, 1 i Harburg for Hannover og 1 i Altona for hertugdømmerne
og Danmark. Den eneste i Altona, der fabrikerer snustobak (70.000 pund
om året).
Der skæres 100 pund om dagen på en almindelig skæremaskine beregnet
for røgtobak. Ingen skråtobak. Han er den fabrikant i Altona, der laver den
fineste røgtobak (Frey’s enke i København)60.
Semper’s spinderi^: Kun udenlandsk garn. Engelsk kortuld er fortrinlig
egnet til broderegarn, possementérgarn: glat, blankt og ikke så blødt.
Til zephyrgarn bruges saksisk uld, til strikkegarn uld fra Ejdersted og
Ditmarsken. Denne uld er i de sidste år steget meget i pris - fra 12 til 24
kurantskill. pr. pund - fordi den er efterspurgt af englænderne og franskmændene til damaskvævede varer. Derfor betaler det sig næppe at spinde
denne uld til broderegarn her; thi skønt det broderegarn, der fremkommer,
er bedre end det af engelsk uld, så bliver det sidste dog mere efterspurgt,
fordi det er billigere.
Produktion 3-4000 pund om ugen; kun 1/50 går til udlandet. Der be
skæftiges 125 folk i huset, tidligere flere på landet og færre i fabrikken.
Koch’s fabrik for blyhvidf2: Blyet, der skal indeholde så lidt kobber som
muligt, hældes i jernforme i et tyndt lag, rulles derefter sammen og stilles i
lerkrukker, der indvendig er forsynet med [et] fremspring. I bunden af
krukkerne hældes der en svag eddikeopløsning med sukker og nogle andre
ingredienser, der er i stand til at gære (fabrikshemmelighed).
I et rum lægges forneden et lag fugtig, gammel bark, hvori krukkerne
stilles, udenom ligger en rand af hestegødning, over krukkerne igen blyplader, derover brædder. Krukkerne tildækkes øverst med bark og hestegød
ning, som dog ikke må stampes fast sammen i begyndelsen, og står nu 3
måneder uden lufttilførsel. Massen føres gennem metalvalser, males i fug
tig tilstand og tørres til sidst i krukker ved en temperatur på 60-70°. Således
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sælges det i Tyskland. I Danmark far man det formalet. Af 7000 pund bly
fas 8000 pund blyhvidt og 1000 pund blyrester. [Der medgår] 2% okseho
ved eddike.
Garverier: Garverne her i byen far leveret fare- og kalveskind, huder til
overlæder og meget lette huder til sålelæder direkte fra Danmark og her
tugdømmerne. Svære huder af indenlandske kreaturer køber de i Ham
burg, hvor de tunge okser bliver slagtet, fordi store og små okser betaler
lige høj udførselstold. De garver en lille portion vildthuder, som købes i
Hamburg. Deres afsætning sker i Hamburg og det toldfri Mecklenburg
(dog kun i ringe omfang) samt i Holsten. Vigtig for fabrikanterne i Altona
er deres lakéreanstalter, som giver dem mulighed for afsætning af fåre- og
kalveskind. De lakerede skind går til Tyskland, England ja selv til oversøi
ske lande. Deres lak er smuk, elastisk og smidig, klæber ikke.
Voss’es ølbryggeri er indrettet efter engelsk mønster for 3 år siden63. Alt er
praktisk tilrettelagt. En lukket vandkedel står over en maskekumme til 40
tønder. På bunden af denne kumme indlægges en ekstra træbund med
huller, hvorigennem urten løber via 2 åbninger, der tildækkes med flonel.
Når urten løber ud, er den helt klar. Den løber så lige ned i 2 lavere stående
12*
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kogekedler og derfra ud i en trætønde. Denne tønde er forbundet med en
trykpumpe, der hæver øllet op til de højtliggende svalebakker, hvor det
spredes ganske tyndt. Hvis det her ikke afkøles hurtigt nok, kommer det i et
svalekar, hvori man kan nedsænke en stor kobberkasse fyldt med koldt
vand. Vandet til vandkedel, maskekumme og svalekar hæves ved en tryk
pumpe, der ligesom den ovenfor omtalte drives med hestekraft.
Kornet til almindeligt øl males groft på en mølle af den gængse type, til
bajerskøl i et valseværk (fordi det skal være finere).
Bajerskøllet (undergæret og stærkt afkølet, kan derfor kun brygges fra
december til slutningen af februar). Porter og Ale, der er overgæret, bliver
tappet på store fade til forgæring i kælderen; det almindelige øl kommer fra
svalekarrene direkte på tønder til forgæring. Så bliver disse ølsorter i store
fade bragt til lagring i en underjordisk kælder, hvis temperatur ikke over
stiger 6°.
Tørreovnen har kun en jernbund med huller, hvor der kan fyres med
stumper af aks og strå lige nedenunder. Malten er hvid - hvis den skal være
brun, fyres der med træ.
Kiksbageri og melhandeP*-. Får malet i Hannover og Hamburg. Kun
udenlandsk hvede til det mel, der forhandles; den indenlandske bruges til
kiks. 5 ovne i gang, 3 i én bygning, 2 i en anden. Har æltemaskine og valser,
anlæg for dampkogning.

Uetersen
Lange's møllet 3 kværne maler 8-10 tdr. korn i timen ved 80 omdrejninger i
minuttet (6 gange for hver gang korset drejer rundt). Endvidere 2 kværne
til gryn, 1 til grutning og 2 sigter (amerikanske), der ligesom hos Hambro
betjenes med håndkraft66. Kornet går først gennem en grynkværn og deref
ter ned i et renseværk, der drives af møllen. Tørreovn til fyring med tærskeaffald. Æltemaskine blot med vægtstænger.
3 ovne med stenkul; en bagning varer I/2 time.
Blecher's mølle er en savmølle67. 4 save går samtidig: 2 skærer træstam
merne i firkant og 2 skærer dem til brædder. Ved stærk vind kører 28
savklinger, krumtappe på ca. 8 tommer. Vognbanerne er kun jernskinner,
der glider på træ. Maskinen trækker selv stammerne op af vandet.
Kalkbrænder^-. Der brændes af muslingeskaller. Ovnen er 15 fod bred og
20 fod høj, kuplen ikke medregnet. Forneden huller; lagvis skaller og tørv;
et hul i midten, hvor der tændes op. Rumindhold 180 tdr. læsket kalk. 2
tdr. rå kalk giver 1 !4 tønde læsket.
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Skallerne fiskes op langs kysten af Holsten, Hannover og Frisland. 400
tdr. på 3-4 uger, blev tidligere betalt med 6 kurantskill. pr. tønde.
Antallet af kalkbrænderier er dalet, fordi Hannover har belagt indførs
len med told.
Cikoriefabrikker: Kun den ene af de to spiller nogen større rolle69. På 1
tønde land à 280 kvadratroder sår man 4% pund frø og avler 10 til 12.000
pund rødder. Frøet sås blandet med sand ved midten af maj. Der luges 2
gange, [i fjor] høstet 20. september.
Fabrikant Kruse har selv 8 tdr. land med cikorierødder og derudover
dyrkes til ham 16-18 tdr. i Uetersen. Dette er dog ikke tilstrækkeligt, men
kræver tilførsel af rødder udefra.
Brænderier: Her er en stor mængde brænderier (36). [Næsten] hver bor
ger driver et brænderi. De brænder af kartofler, som de fleste selv dyrker;
de regner kun med den fortjeneste, de kan opnå deraf ved at opfede krea
turer.
De regner 11-12 tdr. kartofler med 150-200 pund rugklid og malt til 1
oksehoved à 120 kander eller 30 kvartliter 7å 8° brændevin. De førte tidli
gere et betydeligt kvantum til Hamburg; men nu kan de ikke konkurrere
med preusserne der og ligger stille.
Vilms har etableret sig som klædefabrikant med 1 karte- og 1 spindemaskine samt 2 vævestole70. Kun grove varer som baj, hestedækkener o.l. Han
lader valke, farve, skære og appretére i Neumünster. Han beskæftiger også
en uldkæmmer, lader spinde hos bønderne og farver garnet, ligesom man
gør i Altona.
Garverier: I spidsen ligger Scroter & Petersen’s71. De sælger de garvede
huder en detail til skomagerne; de sender intet til Hamburg og er også
meget sjældent nødt til at få huder derfra, fordi de er så nær på marsken,
hvor der slagtes mange store kreaturer. Salget sker ikke efter vægt.

Elmshorn
Der er temmelig livligt i byen ved landevejen og tæt på Hamburg; når de
handlende derfra tager ud på landet for at købe ind, gør de ofte holdt her
og sender bude ud herfra72.
Skomagerhåndværket omfatter 250 mestre, 150 svende og 100 læredren
ge; de har en kundekreds i Hamburg; men da skofabrikata ikke må indføres
for lavet der, har de mange vanskeligheder med at smugle dem ind; meget
bliver konfiskeret; her på bjerget får de ikke så høje priser. Der eksporteres
derfor også til Amerika.
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Mølleren Joh. P. Lange i Uetersen med hustru. Silhuet i familieeje, her efter Die Langeschen Mühlen seit
ihrer Entstehung, 1927.

[Oliemøller]: Den ene, der ejes af M. Junge, har gammelt og dårligt
maskineri73. Den slår af hørfrø 9 tdr. og af rapsfrø 11 tdr. på 13 timer.
Udbyttet angives meget forskelligt.
Raffinering med svovlsyre, senere med varmt vand. Derefter filtrering
gennem savsmuld. Hørfrøkagerne bliver sendt til England, rapskagerne
fodres op.
Fr. Junge: Maskineriet i samme dårlige forfatning. 2 heste. 4 tdr. hørfrø
og 5 tdr. rapsfrø på 13 timer. Raffinering og foderanvendelse som hos
faderen.
M. Junge’s savmølle er indrettet som Blechers, ikke så stor, kun 21 savklin
ger. Træet flødes op fra Hamburg, salget kun til omegnen.
Brænderier: En brænding, én destillering med kommen til den brændevin,
der afsættes i Holsten; hvad der sendes til Hamburg, destilleres uden
kommen. Råstoffet er kartofler med noget rugklid og malt. 8/2 tdr. kartof
ler 4- 75 pund malt giver % oksehoved brændevin à 20°. Brænderierne
ligger stille for tiden.
Saltraffinaderier: Mendel Israel bruger saltsten og noget affald fra Oldes
loe. Ludbehandling i et kar, koger 12 tdr. ved 1 kogning i 40 timer. 20
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kurantskill. pr. tønde i brændselsforbrug. Luden 25°. Af 1000 pund saltsten
fas 3 tdr. salt. Isaac Israel på samme måde. Koger 7 til 8 tdr. i 26 timer. Af
1000 pund saltsten far han 7-800 pund salt.
Kiksbagerier: Mahncke og Brødrene Cølln74. Begge er bundet af mølle
tvang og kan ikke få malet andre steder, hvis møllerne ikke gør tilstrækkelig
fyldest. Overvejende indenlandsk korn; udenlandsk kun til det fineste mel
og til eget forbrug.
Begge fremstiller også havregryn og havremel, der sælges til oplandet
(navnlig Cølln). Begge har tørreovne og rensemaskine. 2 bageovne. Mahn
cke bager 20 gange i døgnet i hver ovn, hver gang af 150 pund mel.

Glückstadt
Kun ubetydelig industri og handelsomsætning.
Lohmann’s cikoriefabrik15: Rødderne dyrkes hovedsagelig af fattigfolk, som
tjener arbejdslønnen med deres egne børn (8-9 kurantskill. pr. tønde for
tilsåning, udtynding, optagning og kørsel), sjældnere af storbønder, fordi
det er svært helt at fjerne dem fra jorden igen. Bliver især dyrket i Crempe,
kun i mindre omfang i Glückstadt. (Löhmann har i år akkorderet om
rødder fra 18 morgen, hvoraf kun 7 til 8 i Glückstadt). På 1 morgen à 360
kvadratroder avles 200 til 350 tdr., der i år er solgt til 28-30 kurantskill. 3
til 3!4 tønde våde rødder giver 1 tønde tørrede. 100 pund tørrede rødder
svarer til 100 pund cikorie (vandindhold 5-6 lod pr. pund).
Twisselmann har også et temmelig godt bryggeri med mæskekælder og
svalekar (2 sjældne ting)76.

Itzehoe
Wulffs cikoriefabrik11: Kun rødder fra oplandet, akkorderer om foråret, i år
[er der fastsat] 26-28 kurantskill. for en tønde à 136 pund. På den måde [et
areal på] 30.000 kvadratroder. (I marsken regner man med morgen = 360
kvadratroder, på geesten med tdr. land = 280 kvadratroder).
Wulff vil ikke gerne have rødder fra marsken, fordi de ikke er så gode
som geestrødder, selvom de er større. Arbejdsløn pr. rode I/2 skill, for
gravning, % skill, for tilsåning, l%-2 skill, for udtynding og I/2 skill, for
optagning. Afgrøde almindeligvis % tønde pr. rode. 3 tdr. rødder [brutto]
giver 100 pund tørrede. Sådanne 100 pund koster i brændsel 12 skill.,
nemlig 10 skill, til tørring og 2 skill, til brænding, brændselsforbrug: 60
pund træ.
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I år anslår han, at 100 pund tørrede rødder fra oplandet kommer op på 6
mark 8 skill. Rødderne far han fra omegnen af Crempe, dog ikke fra
marskjord.
Fabrikationen er ret simpel: Skæremaskinen drives med håndkraft, hvad
der måske er nødvendigt, fordi rødderne indeholder mange sten. De 2
bomme skubbes også med hænderne. Hestegangen med 3 heste driver kun
en kværn. En dårlig bygget mølle!
Martens’ saltraffinaderi™ \ Kun stensalt. 2 filtrérkar. Under varmekanalerne i kedlen ligger der rør, hvorigennem luften cirkulerer og opvarmes,
inden den antændes, hvorved man sparer meget brændsel. Selve varmekanalerne går gennem en kasse i et tørrerum og derfra ind i skorstenen. I
denne kasse er der anbragt et jernrør, hvor den kolde luft kommer ind
forneden og går ud foroven. Brændselsudgifterne ved indkogningen beløb
sig tidligere til 12 skill, pr. tønde.
Tobaksfabrikker: Vestphal & Martens laver alle slags tobak79. Fremgangs
måden er den sædvanlige, skæremaskinerne ligeledes. Schnell laver kun
røgtobak80. De andre laver spunden skrå med sovs.
Fabrik for kridtpiber: Vallberg beskæftiger 5 mænd og 4 kvinder med afglatning81. Mændene er alle hentet fra Hessen. Kridt fra Koblenz via
Altona. 2000 pund kommer op på 50 mark.
Brænder hver gang 8000 stykker, i reglen én gang om ugen. Han afsæt
ter dem kun i hertugdømmerne.
Gaebell holder 2 mænd og 2 kvinder i arbejde82.

Noter
1. V. Rothe: Mit livs erindringer, Kbh. 1888, s. 65-72. Jfr. Generaltoldkammer- og kommercekollegrets journal 1839, nr. 669 og 1081 (RArk). - P.Jochims: biografi m. portræt i H. Philippsen: Alt
Schleswig. Zeitbilder und Denkwürdigkeiten, 1928, s. 212 IT.
2. RArk, privatarkiv 6739, pk. 1.4 »Optegnelser vedr, forskellige industrier bl.a. fra en Tysklands
rejse 1837-1842«.
3. Til de relevante fremstillinger hører f.eks. A. C.Gudme: Schleswig-Holstein. Eine statistischgeographisch-topographische Darstellung dieser Herzogthümer, Kiel 1833, O.J.Rawert: Nach
richt über den Zustand des Fabrik- und Manufakturwesens in den Herzogthümer Schleswig und
Holstein im Jahre 1840 (i Falck’s Archiv 1842, s. 379 fT.) ogJ.J. H. Christen: Die Wollenmanufacturen und Zuckerraffinaderien in den Herzogthümer Schleswig und Holstein (Falck’s Archiv
1844, s. 130 fT. og 191 ff.) Rawert og Christen skrev deres bidrag på baggrund af mange års
tjeneste i centraladministrationen.
4. Rothe underkastede selv emnet en grundig behandling i F. C. Schouw’s Dansk Ugeskrift, 2. række
1844, nr. 86 og 87. Jfr. Marcus Rubin: Frederik 6.’s tid, 1895, s. 412 ff.
5. Efter at møllen i 1866 var blevet overtaget af brødrene H. W. og Herrn. Lange fra Altona, gennem-
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gik den en stærk udvidelse og modernisering. Senere blev den endog regnet for en af Europas
største møller i sin art. Fr.. Kleyser: Grundzüge der Kieler Wirtschaftsgeschichte bis 1864, Kiel
1958, s. 321. - Sml. note 64 og 65.
6. Møllen var anlagt i 1783 af storkøbmanden Joh. Joachim Kühl, der ved sin død i 1820 efterlod
sine foretagender til sønnerne Joh. Joachim Kühl jun. og Paul Kühl. Fr. Kleyser: Grundzüge, s.
315 og 320, jfr. Kieler Bürgerbuch (Mitteilungen der Gesellschaft für Statsgeschichte bd. 49),
hvortil der i almindelighed henvises for dette afsnits vedkommende.
7. I Gemeinnütziges Kieler Taschenbuch 1832 figurerer sæbesyderen J. H. Hoge, hvorimod Fabricius ikke er nævnt.
8. Møllen, der lå midtvejs mellem Neumühlen og Preetz, var anlagt allerede i 1637. Den fortsatte sin
produktion indtil begyndelsen af vort århundrede. Otto Kock og Heinr. Pöhls: Heimatbuch des
Kreises Plön, 1953, s. 430.
8aNår Rothe her og i det følgende anfører priser eller lønninger, bruger han i langt de fleste tilfælde
kurantdaleren som møntenhed. Den svarede til 4/5 afen speciedaler og var = 3 mark à 16 skilling.
Regeringens bestræbelser for at harmonisere pengevæsenet i kongeriget og hertugdømmerne stød
te især i Holsten på voldsom modstand. Her var rigsmønten efter 1813 i klar miskredit, og såvel i
erhvervslivet som mand og mand imellem vedblev kurantmønterne at være gældende lige til det
preussiske møntsystem indførtes i 1868.
9. Her er tale om agent J. N. C. Bluhm’s teglværk ved Kronshagen. Fr. Kleyser: Grundzüge, s. 320.
10. Claus Sinjen (1787.-1875) havde som advokat og notar i Flensborg deltaget i administrationen af
den bekendte kobbermølle inden Josias thor Stråtens konkurs. 1838 tog han ophold i Kiel, hvorfra
han senere flyttede til Düsternbrook. Alberti I - Quell Forsch XI, s. 261, jfr. Prov Ber 1833, s. 158
ff.
11. Det drejer sig formentlig om C. H. L. Möller’s teglværk ved Sandkrug (på østsiden af fjorden).
Fr. Kleyser: Grundzüge, s. 320, jfr. Gemeinnütziges Kieler Taschenbuch 1832.
12. Herman Friedr. Ludwig Driimpelmann overdrog iflg. Kieler Bürgerbuch møllen til sin søn, som
dog døde fa år senere (1842).
13. J. H. Jaspersen, medlem af storkøbmændenes sammenslutning Kræmmerkompagniet. For belig
genheden se Fr. Kleyser: Grundzüge, s. 318.
14. Johan Schweflel (1796-1865) var en ætling af byens købmandsaristokrati, hvorimod August Ferd.
Howaldt (1809-1883) var »tilflytter«. Fr. Kleyser: Kleine Kieler Wirtschaftsgeschichte. Kiel
1969. s. 41. jfr. Hermann J. Held: 100 Jahre Schweflel und Howaldt, Kiel 1938.
15. Claus Hinrich Volbehr (1788-1869) eller broderen Philipp Jochim Hinrich Volbehr (1790-1855).
16. Sadelmageren Lorenz Hopfner, der havde faet koncession til sin fabrik i 1833, gik konkurs i 1856
og udvandrede derefter til USA.
17. Peter Anton Hopfner (1790-1870).
18. Fabrikant Abraham Chr. Brauer (1781-1868). Fr. Kleyser: Kleine Kieler Wirtschaftsgeschichte,
s. 56.
19. Det landskendte firma Chr. Augustinus Fabrikker er grundlagt 1750. Aftageren på Fyn er for
mentlig den tobaksfabrik i Svendborg, der senere blev overtaget af Harald Halberg.
20. Iflg. Gemeinnütziges Schleswiger Taschenbuch 1832 hed mesteren J. C. Prien.
21. J. H. Keck var blevet selvstændig næringsdrivende i 1825. Hans søn, den senere rektor ved Dom
skolen Karl Heinr. Keck, sluttede sig i 1848 til friskarerne og faldt i dansk fangenskab efter slaget
ved Bov. C. N. Schnittger: Erinnerungen eines alten Schleswiger, 1904. s. 354.
22. I 1841 grundlagde F.J. Firjahn sammen med de to svogre, brødrene Adolf og Christian Wingreen
en ny læderfabrik, der senere ekspanderede kraftigt. Firjahn er kendt som en af forgrundsskikkel
serne i datidens tyske borgerskab. Theo Christiansen: Schleswig 1836-1945. Eine Stadt und ihre
Bürger, Slesvig 1973, s. 156.
23. Skomagerlavet talte i 1832 A. Klee og J. F. Klee som medlemmer. I garverlavet finder vi tilsvaren
de H.W. Orthmann og J.J. Morwitzer. (Gem. Schleswiger Taschenbuch).

186

Børge L. Barløse

24. H. Schnepel, der drev forretning med krydderivarer, anlagde sin eddikefabrik i 1830.
C. N. Schnittger: Erinnerungen, s. 354.
25. Også eddikebrygger C. H. Dancker var købmand og handlede både med isenkram og kolonial.
(Gem. Schleswiger Taschenbuch).
26. Tycho Tofft’s sukkerkogeri - det tredjestørste i hertugdømmerne - lå midt inde i byen (Langegade
no. 39). H. Philippsen: Alt-Schleswig. Beiträge zur Geschichte der Stadt Schleswig, 1924, s. 125 f.
27. Det kendte jernstøberi var grundlagt 1827 af Marcus Hartwig Holler (1796-1858) under kraftig
protektion af landgrev Carl af Hessen og kong Frederik 6. Jahrb Rendsb 1968, s. 17 ff. - Om
fabriksanlægget i datiden se Nie. Haase: Das Aufkommen der gewerblichen Grossbetriebe in
Schleswig-Holstein, Kiel 1925, s. 103 f. og 242 f. (Quellen und Forschungen zur Geschichte
Schleswig-Holsteins - i det følgende blot eiteret som Quell Forsch - bd. XI) - Senere udvikling:
Firmaets jubilæumsskrifter 1927 og 1952. - Holler’s biografi med henvisninger: Schleswig-holstei
nisches biographisches Lexicon, bd. 6.
28. I forbindelse med sine regelmæssige rejser i hertugdømmerne havde Frederik 6. gentagne gange
gæstet Carlshütte. Det her omtalte besøg - der blev det sidste i rækken - fandt sted d. 26. juni
1839.
29. De tekniske vanskeligheder blev vel overvundet, men i 1850’erne blev det klart, at denne del af
anlægget ikke kunne drives rentabelt, og i 1872 blev ovnen brudt ned. Dr. L. Meyers schleswigholsteinischer Hauskalender 1940, s. 88 ff.
30. Etableret 1836 i nye bygninger og med nyt maskineri. J. A. Petersen: Wanderungen durch die
Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg, Kiel 1839, s. 22. Agent Joh. Paap, som var
stænderdeputeret, ejede desuden avlsgården Grünhorst ved Sehested.
31. Medens sukkerkogeriet var opført i Rendsborgs gamle bydel (Altstadt), lå benmøllen på Ejderens
nordlige bred. J.A. Petersen: Wanderungen, s. 22.
32. Ejeren af garveriet var H.G. Porath.
33. Møllen, der lå på Jungfernstieg, ejedes af L. Bahr.
34. Med Rheindorph menes cigarfabrikant D. H. J. RheindorfT. Som repræsentanter for en kreds af
velstående borgere havde de 3 nævnte i 1838 formået fabrikant Gottfried Müller i Neumünster til
at flytte sin virksomhed til Rendsborg. I 1849 valgte Müller dog at flytte tilbage til sin hjemby,
hvor firmaet så blev videreført af hans sønner. Quell Forsch XIII, s. 60 f.
35. Virksomheden, der var grundlagt i 1811 af brødrene Detlef Anton og Hinrich Renck - sønner af
klædemager H. L. Renck - kom hurtigt til at spille en betydelig rolle og må have været et oplagt
rejsemål for Rothe. I 1822 overtog man de lokaler, der stod tomme, efter at tugthuset i Neumün
ster var overflyttet til Glückstadt. Efter en ødelæggende brand i 1827 blev bestanden af maskiner
fornyet i hastigt tempo, men efter en opblomstring i krigsårene 1848-50 aftog produktionen uden
at kunne udnytte anlæggenes betydelige kapacitet. Quell Forsch XIII, s. 28 fT. (udførligt, med
tabeller).
Fabrikant D. A. Renck, som i 1845 modtog ridderkorset, var i perioder medlem af rigsrådet og den
holstenske stænderforsamling. Om hans politiske holdning se Erik Møller: Helstatens fald, Kbh.
1958.
35a Ved en indledende proces, der tilsigter at løsne og rense ulden, bearbejdes den af de såkaldte volfer,
d.v.s. roterende valser, besat med ståltænder, stifter el. lign.
36. Beskrivelsen er her ledsaget af en skematisk tegning (tværsnit).
36aruning: opkradsning af fiberenderne i det vævede stof, således at der dannes en luv.
37. Den proces, hvorved bl.a. uldne stoffer gøres krympefri.
38. Englænderen William Cockerill (1759-1832) var opfinder afen spindemaskine, som var betydelig
lettere at betjene end den hidtil gængse model: den Nordberg’ske.
39. Multum: et flonelsagtigt, let valket og opruet uldent eller halvuldent stof.
Jfr. side 181, hvor Rothe henregner baj til de grove varer. Nutidige leksika taler om et groft uldent
stof, eksempelvis anvendt til uniformer, divantæpper o.lign.
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40. Et par km øst for Plön, i nyere tid et kendt og yndet udflugtssted. Heimatbuch des Kreises Plön, s.
263 og 454.
41. Det stærkt kuplede »bjerg«, der når en lignende højde som Knivsbjerg (90 m over havoverfladen)
består geologisk af en stejl anhydritkegle omgivet som af en krave af de gipsforekomster, der i
nyere tid har givet anledning til navnet. Ved boringer i 1806 fandt man salt under gipslaget. Efter
at brydningen blev indstillet i begyndelsen af vort århundrede, er stenbruddet blevet omdannet til
park og friluftsscene. - Heimatkundliches Jahrbuch fur den Kreis Segeberg 1963, s. 89 fT.
42. Her er beskrivelsen atter suppleret med en skematisk tegning.
43. Forkortelsen Tr. (ved alkoholprocenten) betyder: efter Tralle’s tabeller. Den tyske fysiker
J. G. Tralle havde konstrueret et apparat til måling af alkoholstyrken. Hans tabeller fremkom i
1811 og fandt hurtigt anvendelse i Danmark (derimod ikke i Norge og Sverige).
44. Om de bestræbelser, der gennem århundreder har været iværksat for at skabe en givtig saltpro
duktion i Oldesloe se Ludv. Meyer: Anfang und Ende der Salzgewinnung in den Herzogtümern
(i Die Heimat 1901) og Fr. Bangert: Geschichte der Stadt und des Kirchspiels Oldesloe, Bad O.
1925, især s. 208 ff. og 407 ff. - Salinen, som anlægget almindeligvis kaldtes, havde været statseje
siden 1797. Driften blev indstillet og anlægget nedbrudt i 1865.
45. J. G. Forchhammer var datidens højt fortjente geolog og mineralog, hvis ekspertise ofte blev
benyttet af regeringen. Det gælder således både gipsen ved Segeberg og saltet ved Oldesloe.
46. Gradérhuset, som var bygget i to tempi i slutningen af 1700-tallet, bestod af et kæmpemæssigt
træstillads, hvor det oppumpede vand fik en meget stor overflade at fordampe fra, idet væggene
var beklædt med tjørnekviste o.l.
47. Aug. Gottlieb Axt (1783-1845) var en af byens rådmænd og tillige kirkejurat. Bangert: Gesch.
Oldesloe, s. 434.
48. Joh. Daniel Sonder havde i 1815 sammen med en kompagnon overtaget en århundredgammel
kobbermølle syd for byen og indrettet den til papirfabrikation. Bangert: anf. arb., især s. 66 f.
49. Fra Oldesloe rejste Rothe sydpå gennem Stormarn og aflagde besøg ved kobber- eller papirmøller
i Grönwold, Dreihtmühle, Trittau, Mühlenbeck, Raustorf, Vitzhave og Glinde. Hans bemærknin
ger om hver enkelt er dog udeladt her. I stedet kan der henvises til Die Heimat 1980 og til Bock
v. Wülfingen og W. Frahm: Stormarn, der Lebensraum zwischen Hamburg und Lübeck, Ham
burg 1938, s. 386 ff., hvor området med dets mange møller er indgående behandlet.
50. Rothe har her gjort en afstikker til Lauenburg, hvor Friedrichsruh ligger tæt ved floden Bille, der
danner grænsen til Holsten.
51. Coating er betegnelsen for et uldent, fast valket stof med temmelig lang luv.
52. Uden at det er angivet i teksten, befinder Rothe sig nu i Wandsbek. Her havde Lucas Lütkens lagt
grunden til en læderfabrik, der så endnu 2 af familiens generationer i ledelsen, før den blev nedlagt
i 1872. Alfr. Pohlmann: Unser Wandsbek, Hamburg 1975, s. 133f.
53. Her er tale om den del af garveprocessen, der har til formål at blødgøre huderne og åbne porerne.
54. Fabrikken blev ført videre under firmanavnet Ludewig Buekup & Sønner. For dette afsnits
vedkommende henvises generelt til Merkantilisches Adressbuch der Herzogtümer Schleswig,
Holstein und Lauenburg, Rendsborg 1838, samt til Altonaisches Adressbuch 1863.
54aGarnproduktet siges at være dubleret, når det er slået sammen af 2 enkeltspundne tråde.
55. Brødrene J. H. og Meiners Meiners.
56.. Købmand Nicolai Knauer var 1842 stænderdeputeret i Itzehoe og blev i 1845 ridder af Danne
brog.
57. I Julie Grüner: Minder fra mine bedsteforældres hjem i det danske Altona, Kbh. 1958, omtales
bomuldsfabrikanten Georg Nicolai Knauer (1825-1897) som typen på den rige opkomling.
58. Der er rettelig tale om to indehavere: E. Hacké og J.T. Gayen.
58a Ved fremstilling af snareddike undgik man den langvarige gæringsproces, idet man i stedet for
udsatte en blanding af fortyndet alkohol og eddikesyre for luftens påvirkning. For at skabe en
større overflade for denne proces lod man vædsken risle gennem et lag høvlspåner i en cylindrisk
beholder, den såkaldte eddikedanner.
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59. Handelsdynastiet de Castro var alene i Altona repræsenteret ved 4 erhvervsaktive familiemed
lemmer.
60. Madame C. Frey’s tobaksforretning lå iflg. vejviseren på Østergade (nr. 18).
61. Fabrikant Johann Carl Semper (1796-1881) hørte ligesom Paap i Rendsborg og D. A. Renck i
Neumünster til den kreds af indflydelsesrige erhvervsfolk, der blev indvalgt i stænderforsamlin
gen. Den uldgarnsfabrik, han havde overtaget i 1822, viste sig særdeles levedygtig. Fra 1856 var
han ejer af landstedet Kösterberg, jfr. Paul Th. Hoffmann: Die Elbchaussee, Hamburg 1958, s.
271 f.
62. Grundlagt 1812 af købmand Limprecht. Senere ejere: H.F. Lawaetz og etatsråd Jacob Nicolai
Koch. Quell Forsch XI, s. 182.
63. Ejeren, Peter de Voss, tilhørte en anset mennoniterfamilie, som havde drevet købmandshandel og
bryggeri i Altona siden 1674, se Altonaische Zeitschrift flir Geschichte und Heimatkunde 1934.
64. Indehaveren er den H. W. Lange, der senere udstrakte sine interesser til møllen ved Kiel, jfr. note
5. Han tilhører den navnkundige og vidtforgrenede møllerslægt, der havde hjemme i Uetersen,
sml. note 65.
65. Den store kornvindmølle var bygget 1796 af den jagtglade og driftige Johan P. Lange (1777-1832).
Han afstod den i 1824 til sin ældste søn, Joh. P. Lange jun., medens 2 yngre sønner, som vi har set,
lagde grunden til en ikke mindre blomstrende virksomhed i Altona. Begge steder satsede man
bl.a. på produktion af beskøjter til de skibe, der i stigende omfang besejlede Elbmundingen.
M. Lange: Die Langeschen Mühlen (J. P. Lange Söhne, Altona) seit ihrer Entstehung, 1907, sml.
note 5 og note 64. - Til afsnittet i øvrigt: Merkantilisches Adressbuch 1838.
66. Der hentydes til de anlæg, som Joseph Hambro (1780-1848) nylig havde indrettet på Bodenhoffs
Plads i København.
67. De to kompagnoner Kedenburg & Bleeker drev foruden deres savmølle også et kalkbrænderi og en
papirfabrik. Jfr. W. Ehlers: Geschichte und Volkskunde des Kreises Pinneberg, Elmshorn 1922, s.
429.
68. Ikke nødvendigvis den virksomhed, Bleeker var medejer af. Der var 2 andre kalkbrænderier i
byen, der falbød muslingekalk (J. H. Beckmann og P. v. Döhren).
69. Der refereres øjensynlig til M. Kruse’s fabrik.
70. Fabrikantens navn er J. Willms.
71. Som ejer af et garveri med barkmølle nævnes J. C. Schröder.
72. Elmshorn havde endnu status som flække. - Til afsnittet generelt: Th. Jebens: Die wirtschaftliche
und soziale Entwicklung und Verflechtung Elmshorns, Hamburg 1938, samt Merkantilisches
Adressbuch 1838.
73. Oliemøller Michael Junge havde etableret sig i 1816 og optog senere en søn i firmaet, vel neden
nævnte Friedr. Junge. Geschichte und Volkskunde des Kreises Pinneberg, s. 517.
74. C. Mahncke med brødrene P. og J. Kölln som medinteressenter.
75. Fabrikken var grundlagt af købmand Chr. Conrad Heinrich Löhmann. I 1839 blev den drevet af
en søn (meddelelse fra byarkivet i Glückstadt).
76. Hans Twisselmann betegnes 1835 som høker og gæstgiver (meddelt af byarkivet).
77. Joh. Ludwig Wulff udtrådte 1847 af firmaet, som derefter blev ført videre af hans kompagnon
J. M. Ottens. - Quell Forsch XI, s. 179, jfr. R. Irmisch: Geschichte der Stadt Itzehoe, 1960, s. 273
ff, der også danner grundlag for de følgende noter.
78. Købmand Claus Martens fik 1834 privilegium til et saltraffmaderi. Han havde forgæves forsøgt at
skaffe sig kontrol over saltproduktionen i Oldesloe.
79. C. H. Westphal var en af byens mest ansete næringsdrivende (mangeårig rådmand).
80. Peter Schnell, der også var grosserer i kolonialbranchen, overdrog i 1845 firmaet til en søn. Det
flyttede senere fra Itzehoe, men bestod endnu i 1958.
81. Indehaveren hed Johan Vallberg.
82. Rigtig stavemåde Göbel (Johan G.).

Dansk erhvervshistorisk litteratur
AfHenrik Fode, Ib Gejl, Erik Korr Johansen, Finn H. Lauridsen og Henrik VedelSmith

Den følgende oversigt bringer et udvalg af den nyeste litteratur, der belyser
dansk erhvervslivs historie og udvikling. Grundlaget for udvælgelsen er til
gangen i 1985 til Erhvervsarkivets bibliotek, der principielt anskaffer samtli
ge nyudkomne bøger inden for dette område på basis af registreringerne i
Dansk Bogfortegnelse.
Forskellige forhold medvirker dog til, at en del af de nyudgivne bøger
»smutter« for biblioteket. Det kan skyldes manglende eller forsinket regi
strering i bogfortegnelsen, eller at de enkelte bøger enten er udsolgt, ikke er i
almindelig fri handel eller simpelt hen ikke er blevet leveret - endnu. Derfor
er oversigten et udvalg og indeholder ud over 1985-udgivelser også en del
skrifter fra året forud samt enkelte fra 1983.
Systematiseringen i oversigten følger stort set den erhvervsklassificering,
der anvendes af Danmarks Statistik og også benyttes ved Erhvervsarkivets
brancheopdeling af indgåede arkiver.

Landbrug, skovbrug og fiskeri
Fra landbrugsorganisationerne er der i det forløbne års tid udgivet 6 jubi
læumsboger. Når man tager i betragtning, at der af lokale landboforenin
ger har eksisteret omkring 150 lidt større og af husmandsorganisationer ca.
halvt så mange (foruden husmændenes 1100 sogneforeninger), og da land
boorganisationerne hører til de tidligste foreningsdannelser i Danmark, er
antallet dog ikke overraskende stort.

Bredest i sin dækning såvel i tid og geografisk udstrækning som indholds
mæssigt er Knud J. V. Jespersen: Fyens Stifts Patriotiske Selskab 1810-1985. Fra
almennyttigt selskab til landboforening, 1985, 109 s. Mens selskabets tidligere
jubilæumsskrifter fra 1910 og 1960 har haft hovedvægten på dets interne
virksomhed, har forfatteren her lagt vægt på at skildre selskabets virksom
hed i den samfundsmæssige sammenhæng, hvor dets initiativer og arbejde
ses i lyset af såvel den generelle samfundsudvikling som - især - landbrugs-
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erhvervets skiftende vilkår. Forfatteren bygger den på de nyeste faghistori
ske fremstillinger (Socialhistorien, Gyldendals Danmarkshistorie), ligesom
han har udnyttet det betydelige arkivmateriale, som findes i selskabet.
Bogen, der afsluttes med litteraturoversigt og registre, er således et eksem
pel på en organisationshistorisk publikation, hvis faghistoriske indhold har
interesse langt uden for foreningens snævre rammer.
En modsætning til den brede fremstilling er »Odense Omegns Landbofor
ening - Nordfynske Landboforening. Beretninger om foreningsarbejdet indtil sammen
lægningen til Nordfyns Landboforening«, 1985, 78 s. Den behandler de omkring
25 år fra de to nævnte landboforeningers senest udkomne jubilæumsboger
(henholdsvis 1948 og 1947) til sammenslutningen i 1971. Oversigten, der
er skrevet af medarbejdere i foreningerne, består fortrinsvis af meget kort
fattet kommenterede referatkoncentrater fra forhandlingsprotokoller og be
retninger, og kun på ganske enkelte områder af foreningernes virksomhed
sættes oplysningerne herfra ind i en lidt bredere sammenhæng. Bogen
slutter med de - obligatoriske - lister over bestyrelses- og udvalgsmed
lemmer.
Både Ærø Landboforening og Fredericia og Omegns Landboforening be
nyttede 125-års jubilæet i henholdsvis 1984 og 1985 til at udsende supple
menter til tidligere udgivne 100-års jubilæumsskrifter med fremstillinger af
de seneste 25 års virksomhed. »Ærø Landboforening 1859-1984«, 1984, 42 s. er
den mindste. Foreningens tre seneste formænd har beskrevet foreningens
virksomhed under de voldsomme ændringer for landbrugserhvervet i pe
rioden, og dertil kommer beretninger vedrørende udviklingen inden for
planteavls-, svine- og kvægbrugsarbejdet samt fra regnskabsafdelingen og
husholdningsudvalget. Der er i de fleste afsnit et rimeligt udblik til resten
af landet, men naturligvis - omfanget taget i betragtning - ganske kort
fattet.
Netop disse aspekter har faet en lidt bredere omtale i Fredericia-bogen
N.Moesgård (red.): Fredericia og Omegns Landboforening 1860-1985, specielt
1960-1985, 1985, 112 s., der bærer præg af et pænt redaktionsarbejde. For
eningens historik består af en kort oversigt over de enkelte års væsentligste
begivenheder, suppleret med formandsinterviews. Derudover er der lagt
vægt på at skildre ændringerne i landbrugsstrukturen og disses konsekven
ser for foreningsarbejdet i perioden. Mekaniseringen og udviklingen af
specialbrug har fået hovedomtale, men også andre forhold, bl.a. omkring
den stigende kunstgødningsanvendelse, er med.
Den sidste generations udvikling i landbruget er også behandlet i en
række spredte kapitler over et halvt hundrede sider i Chr. E. Lauridsen (red.):
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Mariager og Omegns Landboforening 1884-1984, 1984, 190 s. Derudover inde
holder bogen en meget protokolnær oversigt over udviklingen i de 100 år,
personaloversigter samt småafsnit om dyrskuer og kvægavl, planteavl, me
jerier og ungdomsarbejde. Ikke meget af dette stof er behandlet med brede
re perspektiv for øje, men derudover indeholder den kalejdoskopisk opbyg
gede bog nogle »uventede« afsnit, dels et par mindre om konsul Frederik
Johansen (1862-1943), Mariager, og om hovedgården Kjellerup, dels en
lidt længere artikel — der falder helt uden for bogens emne i øvrigt — om
landsbyen Hem (Onsild hrd.) og dens gårdes udvikling 1500-1900. Artik
len, der har sit udgangspunkt i slægtshistoriske undersøgelser, bygger især
på matrikels-, udskiftnings-, fæste- og skiftemateriale i Landsarkivet for
Nørrejylland og Rigsarkivet og slutter med samlede gårdbrugerlister ca.
1750-1950.
Fra Himmerland stammer også det lille skrift om »Husmandene i Rinds
herred gennem 75 år«, 1984, 54 s. På knap 40 små sider behandles kredsorga
nisationens udvikling og arbejdet i de forskellige udvalg samt præsenteres 7
formænd og 19 lokalforeninger, så meget mere end en dataopremsning
bliver der ikke plads til. Bogen slutter med nogle korte erindringsafsnit fra
et par af efterkrigsårenes konsulenter samt en - unavngiven — husmand.
Der er et svælg mellem dennes erhvervsvilkår og dem, der fremgår af
Flemming Juncker: En gård skifter hander, 1984, 183 s. Den kendte indehaver
af godset Overgård ved Mariager giver her (i tilslutning til sin erindrings
bog »Men morsomt har det været« fra 1983) sin version af de mange og
komplicerede handelstransaktioner i forbindelse med sin (eller rettere dat
terens - hun var ejer fra 1977) som følge af »rentedøden« nødtvungne
afståelse af gården i 1984. Det er spændende læsning. Mere interessant i
landbrugshistorisk sammenhæng er dog den redegørelse, der også findes
rundt om i bogen, for ideerne bag og problemerne ved driften af det store
gods, hvor Juncker siden erhvervelsen i 1938 på en række områder udførte
en faglig pionervirksomhed (inddæmning og afvanding, indførelse af nye
afgrødetyper samt gødskningsmetoder).
Om skovbrug foreligger Der vokser skov på heden. Ved Birthe Børgesen og
N. Kr. Mortensen. Historisk Samfund for Ribe 1984, 50 s. Utoft plantage,
som denne bog handler om, er en af de såkaldte københavnerplantager.
Formidlet af Dalgas og til dels den københavnske grosserer Holger Peter
sen købte nogle københavnske erhvervsfolk hedejord op i Midt- og Vestjyl
land især i 1890’erne med henblik på tilplantning. Det skete ikke uden
modstand fra folk, der ville værne det særprægede miljø. Spekulation kan
man dog ikke kalde det i betragtning af, at der gik op mod 25 år, før en
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sådan plantage kunne give indtægter. Det var mere et spørgsmål om idea
lisme og ønsket om et fristed i en, set fra København, fjern egn. Maleren
Aug. Jerndorffs kendte billede af Dalgas, stående på heden i kortskaftede
støvler, der tilhører Frederiksborg Slot, er malet efter et fotografi. Det blev
taget på Utoft plantage året før Dalgas’ død af plantageejeren Skjold Børgesens søn Frederik. Den foreliggende bog består af gæstebogsoptegnelser
fra Utoft plantage samt en beskrivelse af plantagens historie.
Fiskeri er - og noget specielt - repræsenteret med Frank Jensen: Fiskeri og
fisk i Gudenåen før og nu. Naturhistorisk Museum, Århus 1985, 16 s. Dan
marks længste vandløb har gennem århundreder været brugt som trans
portvej ind i landet fra Randers fjord, som energileverandør til møller og
senere til elkraft og som leverandør af føde - fisk - til de omboende menne
sker. Frank Jensen gennemgår kort de forskellige fiskeområder: laksegåde,
ålekister, åleruser og toggergarn samt fisketyperne, deres data og skæbne i
åen.
Is og moderne fiskeri hører tæt sammen. Initiativtageren bag det siden
så store isværk i Esbjerg var da også fiskerimatadoren Claus Sørensen. Det
lille skrift om værket »A/S Vestjydsk Krystal-Isværk 1935-1985«, 1985, 42 s. er
ikke i sin helhed nyt. En betydelig del af hæftet optages af et genoptryk af
jubilæumsskriftet fra 1960, suppleret for de sidste 25 år. Det fortæller kort
om et betydningsfuldt erhverv i land, uden hvilket fiskeriet ville have set
anderledes ud.

Industri
Industrien er - i betragtning af dens omfang og betydning - beskedent
repræsenteret. Et af erhvervets berømte billeder er beskrevet i Povl Eller:
Industriens mand - et maleri afP. S. Krøyer 1903-04, 1984, 43 s. Billedet er malet
på bestilling af G. A. Hagemann som Krøyers sidste af en række repræsen
tationsbilleder. Det forestiller københavnske repræsentanter for de tekniske
fag samlet i det dengang nye Østre Elektricitetsværks maskinhal. Billedet,
der nu hænger på Frederiksborg, er vel kunstnerisk set et af Krøyers gen
nemsnitsarbejder. Selve situationen, forsamlingen af industrimænd, er rent
fiktiv, men de personer, der er med på billedet, blev indkaldt til korte
samvær i maskinhallen gruppevis samt til enkelte atelierbesøg. Udvalget af
mænd og deres placering er Hagemanns værk. Povl Ellers skarpsindige
analyse peger på, at navnet Dansk Ingeniørforening er nøglen til forståelse
af billedet. Vigtige dele af industrien er nemlig ikke repræsenteret, og der
er påfaldende mange personer med fra de offentlige værker. Billedets gåde
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er den centrale placering af Københavns overpræsident, V. Oldenburg, der
var jurist. I alt optræder der 53 industrimænd på billedet, som Povl Eller
konkluderer er et sejrsmonument, udført før slaget er kommet rigtigt i
gang. Et fremsyn på elektricitetens vegne. Bogens baggrund er et foredrag
af Eller i Videnskabernes Selskab, og den er udsendt af Fr. G. Knudtzons
Bogtrykkeri A/S som en hilsen til kunder og venner.
Byernes nye industriområder er behandlet i Niels Hoff: Herlev Industrisam
menslutning gennem 25 år. 1959-16. januar-1984, 1984, upag. Efter krigen skete
der talrige udflytninger af industrivirksomheder fra de københavnske cityog brokvarterer til yderdistrikter og omegnskommuner. Således til Herlev,
der fik godkendt en byplan med industrikvarterer 1946. Lederen af Dansk
Arbejdes Københavns-Udvalgs sekretariat, kontorchef Niels Hoff, skildrer
her den deraf følgende lokale industriorganisations dannelse og udvikling
fra 1959. I en meget velskrevet fremstilling skildres sammenslutningens
problemer og opgaver, og det fremgår, i hvilken uhyre udstrækning forhol
dene har ændret sig gennem de 25 år i en københavnsk forstad. Man
begyndte med tuberkuloseundersøgelser af alle ansatte, gruppeundersøgel
ser, der blev indstillet 1974, da denne sygdom praktisk taget ikke optrådte
mere. Videre var det trafikale forhold, vandforsyning og kloakker, der
optog sindene, indtil knapheden på arbejdskraft satte ind i 1960’erne. Der
opstod samvirke med institutioner for evnesvage. Visse processer kunne
udføres som hjemmeindustri på fuld tarif af patienterne, og mod slutningen
af 1 O-året blev der fremmedarbejderproblemer. I 1970’erne fulgte de om
fattende problemer omkring forurening og arbejdsmiljø, herunder etable
ringen af bedriftssundhedstjenesten med center i Skovlunde. Videre kom
så 80’ernes problemer med bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, para
doksproblemet på arbejdsmarkedet og erhvervspraktikordninger. Hertil en
kort redegørelse for Sammenslutningens indre liv. En meget fin, lille pjece.
At en enkelt industrivirksomhed kan komme til at spille en dominerende
rolle for en by og en egn, er et velkendt fænomen. Færchs tobaksfabrikker i
Holstebro er et ret tidligt eksempel, radiofabrikken Bang & Olufsen i
Struer et senere, Danfoss i Nordborg og Grundfoss i Bjerringbro meget
senere. Problemet behandles i Esben Graugaard: R. Færch’s tobaksfabrik i Hol
stebro 1869-1961. Mennesker og tobak i et århundrede. Holstebro Museum, 1984,
311 s. Færch er ikke mere identisk med Holstebro, selv om noget af virk
somheden er tilbage. Sidst i 1950’erne flyttede betydelige dele af virksomo
heden til Arhus - et udtryk for behovet for en mere central placering af
produktionen i forventning om den skærpelse af konkurrencen, som en
eventuel optagelse i Fællesmarkedet ville medføre. Bag oprettelsen af
13
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»Skandinavisk Tobakskompagni A/S« 1961, en sammenslutning af
Færch’s Fabrikker, Chr. Augustinus og C. W. Obel, lå de samme bevæg
grunde. Alt dette skildrer Esben Graugaard relativt kort - det hele kan
næppe siges endnu - men ellers er hans hovedærinde Holstebro og byens
fabrik i et lille århundrede. Som baggrund etablerer han tobaksindustrien i
Danmark, den tidlige industri i Ringkøbing amt og Holstebro. Han fører fyldigt - familien Færch frem fra Nibe - de gamle storkøbmænd og silde
handlere - til Holstebro, hvor R. Færch etablerer sig i 1869. Grundigt og
gennemdokumenteret følger han fabrikkens udvikling til vestjysk »over
herredømme« omkring 1900 og til en betydelig landsposition - ikke mindst
på shagtobakkens område i slutningen af 1930’erne takket være den engel
ske tobaksekspert George H. Bentley (godt, at den historie er blevet skre
vet). Graugaard dækker alle sider af virksomheden: produktion, økonomi,
salg, opkøb af konkurrenter, mekanisering, arbejds- og fagforeningsfor
hold, besværligheder under krigene osv. Alle former for kilder har været
afsøgt: Fabrikkens arkiv og fagforeningernes, aviser, erindringer, indsamle
de interviews med gamle medarbejdere, fagblade, tidsskrifter - alt samlet
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til en levende, engageret og letlæst skildring. Det er en god bog - og med
mange fortræffelige billeder.
1982 var hundredåret for det første andelsmejeris oprettelse. Blandt de
tidligste, begge i det sydvestjyske, var Tis trup (1883) og Endrup (1884),
der stadig eksisterer, og begge har valgt at markere jubilæet ved udsendelse
af festskrifter. Bøgerne er dog af såre beskedent omfang. »Tistrup Mejeri 100 år - og stadig ung«, 1983, 22 s. supplerer et 75 års jubilæumsskrift fra
1958 og behandler derfor kun de seneste 25 år. Indholdet er koncentreret
om de væsentlige hovedlinier i mejerisektorens udvikling i perioden og
disses indvirkning på mejeriet (fra 1980 indgået i Vardeegnens Andelsme
jeri), og de fa sider giver faktisk en rimelig oversigt. For »Endrup Andelsme
jeri 100 år. 1884-1984, 1984, 32 s. er dette ikke tilfældet. På ganske få sider
fortæles løst og fast fra mejeriets historie 1884-1953, og derefter beretter 8
tidligere formænd om den resterende periode. Spredt, usammenhængende
og med overlapninger.
Endnu findes der bryggerier rundt i landet, der har holdt sig fri af de
store. Et af dem træffer man i Poul A. Jørgensen (red.): Solen stod op i vest. A/S
Bryggeriet Vestfyen gennem 100 år 1885-1985, 1985, 24 s. En kort, næsten
annalistisk redegørelse for udviklingen i det lille bryggeri, hvis aktier helt
siden starten har været udbredt til en stor kreds af aktionærer. I slutningen
af 1970’erne og i begyndelsen af 80’erne var virksomhedens eksistens truet
dels af et udlandslån, der på grund af udviklingen på valutamarkedet gav
et kolossalt kurstab, dels af problemerne omkring øllets kvalitet, der dog
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ikke forklares nærmere. Siden 1978 har man opereret med såkaldte han
delsmærkekunder, som far leveret øllet med egen etiket. Det er normalt en
udmærket forretning, fordi varerne leveres i hele vognlæs til et centrallager
- billigt og uden salgsfremmende omkostninger.
Fra den kemiske industri træffer man Bent Rasmussen: 150 år i sæbebran
chen. Fra Blumensaadt til Blumøller, 1985, 49 s. Det nuværende A/S Blumøller
i Odense er en sammenslutning fra 1957 af N. N. Blumensaadts sæbefa
brikker fra 1835 og den seks år ældre fabrik i Århus H. C. Møller. På
ruinerne af de to gamle virksomheder lykkedes det at skabe en helt ny,
baseret på et særligt håndsæbeprodukt De!Ny, på blød sulfo og nogle år
senere det epokegørende forvaskemiddel Biotex med enzymer. 150 års jubi
læet er set i forhold til grundlæggelsen af Blumensaadt. Det er opbygget
som en række dels fiktive, dels virkelige interviews med ledere og fremtræ
dende medarbejdere. Det redegør for firmaets almindelige udvikling, for de
virksomheder, man har opkøbt og driver videre — særlig på rengøringsom
rådet og kort for forholdet til de hollandske aktieejere: Akzo Consumer
Products. Det er illustreret med - fortrinsvis - farvefotografier, hvoraf skal
fremhæves morsomme, nostalgiske gengivelser af fortidens produkter. Lidt
for smart måske, men ganske fornøjelig læsning. Et par småfejl: Fyens
Diskontokasse er oprettet 1846 og ikke 1840, og Blumensaadt har næppe i
1860’erne eksperimenteret med farve til margarine - kun smør. Margari
nen kom først frem i Frankrig 1869, og 1883 oprettede Otto Møns ted den
første danske fabrik.

Handel
Blandt den indgåede apotekslitteratur er »Historie og historier fra Kolding
Løve Apotek 1585 5. marts 1985«, 118 s. den mest værdifulde med hensyn til
informationer. Som jubilæumsskrift har den to forudgående bøger, der blev
skrevet henholdsvis ved 300-års jubilæet 1885 og ved 350-års jubilæet 1935.
Denne bog er næsten udelukkende skrevet af den nuværende apoteker
Helge Christensen og trykt på smukt tonet Micha offset med titelblad af
håndlavet papir. Bogen skal ikke roses for sin overskuelighed, men nogen
struktur er der dog. Til historikken tilføjes biografier over apotekerne fra
1935 til dato, og et velillustreret afsnit beskriver bygningen igennem 400
år. Museumsinspektør Poul Dedenroth Schou, Koldinghus, bringer rele
vante uddrag af registranten, og der bringes glimt af visitatsprotokollerne
1885-1985. De seneste omfattende bygningsændringer gennemgås. Bogens
sidste halvdel er så »historier«. Der er tale om nogle uoverskuelige enkelt-
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heder, hvoraf en del er særdeles spændende, f.eks. en beskrivelse af loft og
friser i officinet. Mest spændende er vel gennemgangen af skuffeskilte og
receptkuverter og andre emballager, hvortil kommer en gennemgang af de
gamle kompositionsbøger ved provisor Ole Christensen. Alt i alt en værdi
fuld bog.
Danmarks Apotekerforening fyldte 100 år i 1985, og i den anledning
o
udsendte Alborg-Hjørringkredsen »Apotekerne i Nordjylland 100 1885-5.nov.1985. Aalborg-Hjørring kreds. Festskrift ved Danmarks Apotekerforenings 100 års
jubilæum«, 1985, 52 s. På fire sider skriver generalsekretær Peter Kielgast fra
Danmarks Apotekerforening i »Apoteket - tradition og innovation« om
aktuelle problemstillinger inden for apotekerbranchen. Fra kredsens mø
deprotokoller er fremdraget på et par sider væsentlige begivenheder i de
sidste 50 år. Resten af bogen er en fortegnelse over apoteker og apotekere i
Nørrejylland 1985 med en side til hvert apotek: et billede med oplysninger
om oprettelsesår, medarbejdertal og receptantal årligt samt en minipræ
sentation af stedets apoteker. Endelig kredsformands- og kredsbestyrelses
lister.
To mindre skrifter kom fra henholdsvis Farsø og Randers: »Farsø apotek
125 års jubilæum 1860-14. juli-1985«, 24 s. bringer i faksimile kongelig resolu
tion af 14. juli 1860, efter hvilket apoteket oprettes. Derpå 10 siders illustre
ret annalistik. Resten er præsentation af personalet. »Løve Apoteket Randers
350 år 1634-1984«, u.pag. Illustreret annalistik. Billedmaterialet er fremra
gende og opsætningen smuk. Billederne i sig selv er informative i høj grad.
»Behag at beholde hatten på« stod der på et skilt i officinet 1928.
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Mellem år og dag udgives der mange firmajubilæumsskrifter af vekslen
de kvalitet. Når en virksomhed står over for at skulle hylde sig selv, falder
det ofte for fristelsen til at lade forfatte et festskrift, der udelukkende om
handler virksomhedens historie uden at sætte denne i relation til det sam
fund, som virksomheden er en del af. Det er ikke tilfældet med »Daells
Varehus 1910-1985«, 99 s., som i et livfuldt og fængslende sprog både fortæl
ler virksomhedens historie og sætter denne i sammenhæng med de begiven
heder, der sker i det omgivende samfund. Perioden 1940-45 har en særlig
plads i jubilæumsskriftet, og det fremgår her, at medarbejdere tog stærkt
del i modstandsarbejdet. En del af dette foregik i arbejdstiden med ledel
sens velsignelse, f.eks. skrivning og omdeling af illegale blade, opbevaring
af sprængstoffer i lagerrum m.m. Samtidig er billedmaterialet med til at
give et fint signalement af de 75 år, firmaet har eksisteret.
Et forsøg på at placere en forretning i lokalområdet finder man i
H.P. Jensen: Huset Johann Jacob Voetmann i Aabenraa 1835-1985, 130 s. Bogen
er en kombination af slægtshistorie og firmahistorie og kunne næppe være
andet, når det tages i betragtning, at firmaet af de 150 år, det foreløbig har
eksisteret, har været i samme slægts eje i 137 år. Firmaets historie er sat i
sammenhæng med den udvikling, der fandt sted på egnen og i byen, der
først var dansk, dernæst tysk for igen at blive dansk. Da fremstillingen ikke
bygger på firmaets arkivmateriale - dette findes ikke for en meget lang
periode - har den nok størst værdi for slægtshistorikere.
Mere traditionel er Esben Graugaard og Niels Overgaard: Bendix 1910-1985,
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24 s. Bendix er en tømmerhandel, oprettet i Holstebro i 1910. 1933 overtog
en af grundlæggerens sønner en ældre tømmerhandel i Struer, og i 1971
fusioneredes de to forretninger til »Bendix tømmerhandel A/S, HolstebroStruer«. I et historisk afsnit skildrer museumsinspektør Esben Graugaard
tømmerhandelens udvikling med et tilbageblik til den gamle Schous køb
mandsgård, hvor grundlæggeren en tid var bogholder, og hvis tømmeraf
deling han overtog. Også Struerfirmaet tilhørte oprindelig Schoufamilien en pudsig detalje i betragtning af, at begge firmaer blev Bendixejede.
Bogens andet afsnit ved Niels Overgaard er en gennemgang af firmaet i
dag med fortræffelig farvebilleder og en ret kort tekst. Mere end en udvidet
reklamebrochure er der ikke tale om; men den er fikst lavet og giver en vis
oplysning om end efter de ydre linier.
Af jubilerende brugsforeninger er der udsendt 4 skrifter, 3 i anledning af
100-års virke og et enkelt fra en 75-årig. Den ældste af foreningerne er
brugsen i Ønslev på Vestfalster: »Brugsen Ønslev. 100 år. 1884-1.september1984«, 19 s., der i årene indtil 1920 blev drevet fælles med brugsforeningen i
Klodskov. Kun nogle fa og spredte træk (især omkring oprettelsen samt
senere byggesager) hentet fra de bevarede forhandlingsprotokoller er med i
den lille pjece. Væsentlig mere gods er der i Jørn Jørgensen: Vetterslev og
Omegns Forbrugsforenings 100 års Jubiläum, 1985, 80 s. Den er velskrevet med
tematisk opdelte kapitler om baggrund, oprettelse, bygninger, varer, udde
lere, forening, velgørende formål og frysehus. Der er en god sammenhæng
inden for de enkelte afsnit, ligesom bogen er forsynet med et fint varieret
billedmateriale. Den emnemæssige opbygning af bogen gør det dog lidt
vanskeligt at få et samlet overblik over den generelle udvikling i denne
midtsjællandske brugsforening. Det er det også i Aage Bagger: Jystrup Brugs
forenings jubilæumsskrift 11. juli 1885-1985, 59 s., men af en anden grund.
Brugsen, beliggende nordøst for Ringsted, udgav 1960 et 75-års-skrift, og
den foreliggende bog er bevidst opbygget som et supplement til dette.
Forfatteren har forsøgt at »udfylde hullerne« i det tidligere skrifts omtale
af især årene indtil 1920 (forhandlingsprotokollen er gået tabt) ved hjælp af
materiale fra lokalarkivet i Ringsted samt erindringsstof. Bogen bliver der
ved ret usammenhængende, dog med enkelte interessante afsnit, bl.a. om
forsamlingshuset, der indtil 1972 var tilknyttet brugsen. Den er meget
personcentreret, hvilket også de henved 30 portrætfotos mere end antyder.
I »Ribe og Omegns Brugsforening 75 år«, 1984, 32 s. udgøres en væsentlig del
af bogen af illustrationer, der indbefatter enkelte gode, ældre arbejds- og
interiørbilleder. Teksten er - især for perioden frem til 1959 - meget kort
fattet og behandler for den seneste periode bl.a. omdannelsen til Kvickly-
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butik i 1967 og sammenslutningen med Høm brugsforening 1982. Om det
sidste indgår bl.a. nogle korte erindringsglimt om butiksinteriør og vareud
valg i 1920’rne.

Transport
Fra dette område foreligger to bøger om søfart og en om hyrevognskørsel.
Erik Nielsen: Skælskør som søfartsby, 1985, 76 s. er et lille morsomt stykke
lokalhistorie fra forfatterens mangeårige arbejde med indsamling af stof til
byens søfartshistorie. Bogens beskedne omfang gør imidlertid, at det hele
bliver meget kort. Arene frem til 1810 fylder således blot 2 sider, hvorefter
interessen samles om 3 familier, der prægede byens søfart. Bogen levendegøres med konkrete rejsebeskrivelser suppleret af et spændende, hidtil ukendt billedmateriale. Det skal imidlertid også siges, at tingene ikke per
spektiveres, men ses snævert lokalt.
Søfarten er et af vore store erhverv, og om en af de mest betydende
virksomheder på området - Lauritzen-koncernen - er udsendt Annette Tholstrup: Forlis. Om skibe, idealer, penge og magt. Ole Lauritzen fortæller, 1984, 256
s. Bogen er præget af bitterhed. Baggrunden for dens tilblivelse var da også
de voldsomme tab, som Lauritzen-koncernen havde lidt siden Knud
Lauritzens død i 1978. Budskabet i bogen er tydeligt: Ole Lauritzen angri
ber koncernens direktion for inkompetence. Det er naturligvis umuligt for
den uindviede læser at dømme om dette, men omvendt kan læseren med
denne bog lejlighedsvis følge familien Knud Lauritzen, børnenes opvækst,
uddannelse, forventningerne til dem, skuffelser og meget mere. Bogen rum
mer meget spændende stof til forståelse af dansk søfart og nogle af dens
personligheder. Læseren skal blot hele tiden være sig bevidst, at bogen er et
kraftigt indlæg i en magtkamp, som forfatteren tabte! Nemlig om kontrol
len i J. Lauritzen-gruppen.
Hyrevognskørsel har i vort århundrede været en ganske kompliceret
branche. Det fremgår med al tydelighed af »Sammenslutningen Taxas jubilæ
um 1909-1984«, 48 s. I et kort historisk rids skildrer Taxas nuværende for
mand Henning Christoffersen automobildroschekørselens udvikling i Kø
benhavn fra ca. 1906 og frem. Så kort ridset end er - ca. 5 fuld trykte sider,
når billederne trækkes fra - giver det dog et vist indtryk af de besværlighe
der, der har været med konkurrerende selskaber, lillebiler, krige, taxaord
ninger m.v. Resten er »hilsener« til jubilæet fra diverse organisationsfolk,
politikere og politi, der alt giver anledning til mange gentagelser - også fra
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det historiske afsnit. Til gengæld er der talrige fortræffelige og fortræffeligt
gengivne billeder, der rækker helt tilbage til århundredets begyndelse.

Pengeinstitutter,forsikringsvirksomhed
På dette område har året bragt en ny bog om sparekasser, nemlig Niels
Clemmensen: Sparekassebevægelsen i Danmark 1810-1914, Jurist- og Økonomfor
bundets Forlag 1985, 187 s. Danmarks Sparekasseforening har naturligt
nok givet støtte til udgivelsen af denne bog, der er skrevet af forsk
ningsrådsstipendiat Niels Clemmensen. Foruden et meget stort antal jubi
læumsskrifter for de enkelte sparekasser - nogle af dem ret dybtgående og
store - fandtes der to fremstillinger af betydning i forvejen. Det er Bisgaard
og Schiødts bog fra 1910, Danmarks sparekasser, og O. Blinkenberg Nielsens
De danske Sognesparekasser 1865-1914 fra 1950. Det er klart, at der tiltrænges
en ny fremstilling, og den foreligger så her i en bog med en noget mærkelig
disposition. Man skulle jo synes, det kunne være nærliggende at have ført
fremstillingen ud over 1914, da tiden her op til i forvejen er dækket, og det
forekommer underligt, at den sidste tredjedel af bogen omhandler to helt
tilfældigt valgte sognesparekasser som eksempler, nemlig Saxild-Nølev og
Aversi; men en af grundene synes at være, at bogen senere skal indgå i et
nordisk projekt, der hedder »associationsprojektet« og omhandler fore
ningsdannelse i Norden i 1800-tallet. Det er der jo ikke noget at gøre ved. I
øvrigt er det praktisk med denne samlede fremstilling, hvor publikationer,
som forgængerne ikke kunne kende, er indarbejdet.
I øvrigt er der kommet nogle mindre bøger om enkelte sparekasser,
således »Sparekassen Sæby 125 år. 16. oktober 1985«, 44 s. Dette skrift er
udsendt som en hilsen til alle husstande i Sæby kommune. Teksten er lavet
af et marketingfirma, der dels interviewer sparekassedirektøren i et ked
sommeligt pr-tilsnit, dels bringer en samtale mellem en ansat og en gam
mel tidligere overlærer om sparekassedrift i gamle dage samt en samtale,
reklamebureauet har med vicedirektøren. Sæby Fotoklub har optaget nog
le fremragende billeder fra luften og fra jorden, der skildrer Sæby med
omgivelser og natur. De bringes i et flot 4-farve-tryk. Endvidere »Til gavn
for det lokale samfund i 100 år - Mou Sparekasse 1885-1985«, 64 s. Efter en kort
beskrivelse af Mou sogns historie skildres her sparekassen med billeder og
arkivmateriale. Bogen slutter med en præsentation af de ledende medar
bejdere samt lister over repræsentantskab og bestyrelse gennem tiden.
Opsætningen er ret uoverskuelig. Man kunne godt have ofret lidt mere på
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sats og montage. Endelig »En by og dens sparekasse« - jubilæumsbog udgivet i
anledning af Allinge Sparekasses 100 års jubilæum den 2. juli 1984«. På to sider
behandles sparekassens historie. Den øvrige del af bogen indeholder histo
riske fotografier, der skildrer forskellige sider af livet på Nordbornholm.
På forsikringsområdet er kommet Claus Bjørn (red.): Vejle amts ældre brand
forsikring G/S 1835-1985, 112 s. Selskabet er angiveligt landets ældste på
løsøreområdet. I en udmærket indledning redegør Claus Bjørn for brand
forsikringernes almindelige udvikling i forhold til det danske landbosam
fund 1800-50. Her må særlig fremhæves de to sidste afsnit: en oversigt over
selskabernes opbygning og virksomhed, der er meget oplysende, og en
oversigt over udviklingen på området efter 1900, som man næppe forventer
at finde i et skrift om et enkelt selskab. Selve jubilæumsartiklen er skrevet
af Emil Traberg, der, særlig på basis af avisannoncer, har måttet rekon
struere de første år og i øvrigt også adskillige begivenheder senere. Den
ældste regnskabs- og den ældste vurderingsprotokol er fra 1844; forhand
lingsprotokoller findes kun fra så sent som 1874. Samtlige formænd er nogle fyldigt - beskrevet i et særligt biografisk afsnit, og bogen slutter med
en beskrivelse af samarbejdet med MLU/Topsikring, der efter 2. verdens
krig her som flere andre steder var nødvendiggjort af de kombinerede
forsikringsformers fremmarch. Bogen er ganske veloplysende, men frem
træder i en endog særdeles trist typografi og layout.

Håndværk og servicefag
På dette område er der udkommet en del bøger i de seneste par år. Birgit
Hansen: Skorstensfejerfågets historie og traditioner, 1984, 40 s. Bogens væsentlig
ste fortjeneste er vel nok, at den fastslår, at skorstensfejerarbejde ikke er et
håndværksfag, men et servicefag, der ikke kan bortrationaliseres og erstattes
af maskiner. I øvrigt liver en række morsomme billeder op på den tørre og
noget trivielle tekst. For håndværkerhistorikeren bringes næppe noget nyt.
For Erik Bartram Jensen: Garvernes historie i Viborg, 1984, 47 s. er titlen næppe
helt dækkende, da det er 100-året for oprettelse af hvidgarvernes fagfor
ening, der er anledningen til skriftets affattelse. Bogen bringer træk fra
middelalder til nutid og adskiller sig fra de helt traditionelle småskrifter
ved tillige at perspektivere faget og sætte det i forhold til byens andre
håndværksfag. Artiklen er forsynet med litteraturhenvisninger, der dog
ofte blot henviser til Viborg købstads historie. Svendborg Håndværker- og
Industriforening 1860-1985, 64 s. er et stort emne til en lille bog, hvis målet var
at se et samspil mellem opkomsten af 125-års jubilaren og udviklingen i
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byen. Det er da heller ikke lykkedes, og resultatet er kun blevet nogle
isolerede småglimt, hvoraf vel nok behandlingen af foreningens store ind
sats for rejsning af en teknisk skole er blandt de bedre. Bogen er for tynd og
usystematisk til at kunne benyttes i større sammenlignende arbejder til
belysning af håndværks- og industriforeningernes vækst og betydning. I
forordet til »»Øvelse gør mester«. Udg. af Foreningen för murer-, tømrer- og
snedkermestre på Bornholm 1934-1984«, 91 s. siges det direkte, at emnet er for
stort til at kunne belyses. Det blev derfor besluttet at vælge ud, og resulta
tet er desværre dermed blevet meget lokalt og personorienteret. De skiften
de bestyrelser og billeder af dem optager for meget i forhold til emnets
helhed: Hvordan arbejdede man sammen under den hastige rationalise
ring og omlægning af byggeriet? Axel Rye: Sten på sten. Blade af Randers
murermesterforenings historie gennem 100 år, 1985, 53 s. søger at følge faget så
langt tilbage som muligt med korte rids, dog således at dens egentlige emne
bliver de sidste 100 år. Store og små ting belyses imellem hinanden, efter
fulgt af en snæver foreningsbeskrivelse. Bogen hører afgjort til de bedre
foreningshistorier, men mangler ligesom adskillige andre udblik til forhol
dene uden for byen. I 1985 blev Centralforeningen af Murermestre i Dan
mark 100 år. Det skulle fejres med et skrift, der imidlertid ikke skulle
handle om Centralforeningen og dens historie. I stedet skulle emnet være
det murede byggeri og dets muligheder for også i fremtiden at kunne
indtage en meget central rolle. Opgaven blev delt mellem 9 forfattere: en
tidligere boligminister, tidligere forbundsformand, arkitekter og en histori
ker. Resultatet er blevet en nydelig bog »»Mur og rum«. Udg. af Centralfor
eningen af murermestre i Danmark«, 1985, 114 s. i fint udstyr og med gode
billeder, såvel sort/hvid som farver. For erhvervshistorikeren er der dog
næppe meget at hente. For Asbjørn Helium og Hanne Sjøl: Aalborg og Nørre
sundby Snedkerlaug, 1985, 132 s. er kun begrænset tid forklaringen på, at
dette skrift ikke er blevet bedre. Der er gode tilløb, idet der anvendes ofte
vanskeligt tilgængelige kilder fra det statslige arkivvæsen for at fa de lokale
laugsprotokoller til at tale. Forfatterne så da også helst titlen begrænset til
»Blade af Aalborg — snedkerlaugs historie«. Det er blevet en nydelig,
sober, fagligt velfunderet publikation, der kan benyttes også til sammenlig
nende studier, idet den rager langt op over rækken af jubilæumsskrifter.
Erik Bartram Jensen: Snedker- og tømrerforbundet, Viborg afdeling 1885-1985, 63 s.
er præget af et noget tilfældigt stofvalg, rummer næppe noget nyt. En vis
interesse kan der måske nok være i fem mindre erindringer. Bogen mangler
vel nok i det hele taget en idé eller linie og har næppe interesse uden for en
snæver lokal kreds. »På vej mod målet - 1885-1985. Snedker- og Tømrerforbun-
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det i Danmark«, 1985, 143 s. markerer Snedkerforbundets 100 års dag. Gedi
gent papir, sort/hvide fotos og farve og så en solid indbinding med smuds
omslag. Håndværksmæssigt således et pænt stykke arbejde, som indholdet
desværre ikke lever op til. Det er bredt anlagt og bringer næppe meget nyt.
Bogen følger udviklingen for faget fra middelalder til nutid. »Snedker- og
Tømrerforbundet Aalborg. 1884-1984«, 12. s. giver et kalejdoskopisk billede af
udviklingen inden for de fagområder, der i dag er organiseret i snedker- og
tømrerforbundet. Derfor er også bødker- og glarmestrenes, sadelmager- og
tapetserernes forhold omtalt her. Bogen rummer næppe noget nyt, men er
let og morsomt sat op og bringer en del gode ikke tidligere sete billeder.
Endelig Knud Meister: De 60 år. Danske Damefrisørers landsforening 1924-1984,
upag. En smule generel og speciel annalistik samt fotos af skiftende frisurer
gennem de 60 år. Informationsmæssigt uhyre spinkel.
På serviceområdet er kommet Frederik Madsen (red.): Zoneredningskorpset
til lands. Fonden Redningsteknisk samling 1985, 120 s. Bogen er udgivet af
Fonden Redningsteknisk samling - basis for det museum, der er under
opbygning i Odense. Den er angiveligt den første i en serie om Zonen, der i
1930 blev oprettet på Falster som en udbryderorganisation fra Falck. Ini
tiativtagerne var kreatur- og hestehandler Reinholt Hansen og trikotage
handler Johannes Hare. Kort efter ham kom Eigil Juul Wibolt til. Hansen
og Hare havde efter en brand faet oprettet en såkaldt zonebrandvagt i
tilknytning til Falck; men efter forskellige kontroverser, hvor Falck efter
Falsterfolkenes opfattelse var for besværlige at arbejde med, begyndte de
for sig selv med Zoneredningskorpset. Det udviklede sig i løbet af 1930’erne i stadig konkurrence med Falck, og på trods af, hvad der ind imellem
synes utraditionelle metoder, måtte Zonen give op i 1963 og lade sig sam
menslutte med det gamle selskab. Bogen giver en udmærket og detaljeret
skildring af Zonens virksomhed og har mange illustrationer også af doku
menter, reklamemateriale og materiel.
Et meget specielt område belyses i Poul Krabbe: Sagfører Auktionerne 19341984, upag.. Der er tale om I/S Sagførerauktionerne i Aalborg og Nørre
sundby. Det københavnske forbillede er fra 1903. 1935 ændres auktionsvæ
senet således, at der skulle være beskikkede auktionsledere i samtlige rets
kredse. De første år var præget af konkurs- og dødsboauktioner samt
»pulterkammerauktioner« ved flytning og oprydning. Under besættelsen
ekspanderede virksomheden voldsomt. Pengerigelighed og vareknaphed
førte til svimlende priser på f.eks. tobak og spiritus fra dødsboer samt
cykler og dæk. Efterhånden skred priskontrolrådet ind, krisepolitiet fastsat
te maksimalpriser, hvilket førte til lodtrækning mellem køberne. Efter kri-
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gen var tyske efterladenskaber store artikler, alt fra radioer til konserves,
solgt som britisk krigsbytte. I 1950’erne var brugte biler en vældig artikel
på grund af det restriktive system med indkøbstilladelse. Blandt højde
punkterne i de 50 år har været salget af inventaret fra Kilden og andre af
Aalborgs forlystelsessteder, og af andre væsentlige opgaver kan nævnes
salget af udrangeret militærmateriel. Auktionerne blev i ikke mindre end
46 år ledet af Henri Henriksen, hvorefter han blev afløst af sin søn, Flem
ming T. B. Henriksen.

Erhvervsfaglige skoler
Med »Handelsskolen 100 år. 6. oktober 1984«, 32 s., der beretter om den
historiske baggrund for oprettelse af handelsskoler og skolens udviklingshi
storie, suppleret med erindringer fra tidligere elever, markerer handelssko
len i Skanderborg sit jubilæum. Den samme type oplysninger findes i
»Vejle Handelsskole 1885-1985«, 99 s., men desuden er der en levende og
morsom gennemgang af byens handelslivs historie samt en række karakte
ristikker af Handelsforeningens medlemmer. »Næstved Handelsskole 18851985«, 60 s. giver foruden en gennemgang af skolens historie en beskrivelse
af byens udvikling og handelsforhold. En anden type skole er specialarbej
derskolerne, og i »Specialarbejderskolen i Maribo. 25 år«, 1985, 53 s. gives en
særdeles grundig gennemgang af skolens historie, hvor mange og hvilke
kurser der i tidens løb er blevet afholdt, antallet af elever og undervisnings
uger, men fremstillingen er begrænset til kun at beskrive skolens forhold.

Fagforeninger
Der er modtaget en række jubilæumsskrifter, som på forskellig vis markerer
den pågældende fagforenings »runde« dag. De modtagne bøger er for
manges vedkommende skåret over den samme læst: en kort fremstiling af
foreningens historie, en beskrivelse af stiftelsesmødet og en opremsning af
bestyrelser og disses formænd. Disse skrifter indeholder ikke oplysninger
ud over, hvad der vedrører foreningens egen historie: »SiD. 85 års jubilæum
i Fabriksarbejdernes Fagforening i Fredericia. Fredag d. 30. november 1984«. 1984,
23 s. »HK Hobro-Mariager-Hadsund afdeling 75 år«. 1984, 19 s. »Husligt
Arbejder Forbund, Falster afdeling 1935-1985. 50 års jubilæum 25. februar 1985«,
20 s. »Malernes Fagforening på 90 årsdagen. 1894-1984, Vejle«, 39 s. En anden
gruppe af jubilæumsskrifter indeholder samme type oplysninger som de
ovenfor nævnte, men trækker desuden linien til det lokalsamfund, hvor
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foreningen virkede og virker, hvorved fremstillingen far en noget større
interesse for andre end foreningens medlemmer: »Københavns Telefonmontør
Forbund. 100 år. 1884-20. februar-1984«, 112 s. er hovedvægten lagt på for
handlinger og konflikter. »SiD. Nyborg A. 90 år - og stadigvæk fuld fart på!
1895-1985«, 47 s. giver i sit erindringsstof et virkeligt godt billede af med
lemmernes hverdag inden for de områder, hvor arbejdsmanden havde sit
virke. Paul Rasmussen: Din fagforeningsbog, udgivet i anledning af 90 års jubilæet i
SiD’s Ringsted afdeling A, 1985, 72 s. har sideløbende med foreningens histo
rie en udførlig beskrivelse af lokalsamfundet, og desuden indeholder bogen
en tidstavle, hvor store og små begivenheder i udlandet, Danmark og
lokalsamfundet er noteret for perioden 1852-1985. I »HK Thisted afdeling
1900/1985«, 42 s. er der desuden en beskrivelse af »Frie arbejdere«, borger
skabets svar på en række af de nye fagforeninger, og fremstillingen af
foreningshistorien er kædet sammen med byens udvikling.
Lidt uden for disse rammer falder to bøger fra tekstilområdet, nemlig
Jacob Christensen og Tonny Jensen: Textil og skotøj i 100 år. Dansk beklædnings- og
textilarbejderforbund, 1985, 127 s. Forbundet er i sin nuværende form ganske
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nyt. Pr. 1. april 1978 sammensluttedes beklædnings- og textilarbejderforbundene, og i 1982 kom skotøjsarbejderne til. Begge brancher hører til de
tidligst organiserede inden for dansk fagbevægelse. Jubilæumsskriftet fal
der i to halvdele: Textil ved Jacob Christensen og Skotøj ved Tonny Jen
sen. De to forfattere har skildret deres forbund på baggrund af både arbej
derbevægelsens udvikling og den almindelige politiske. Brancherne hører
til dem, der i særlig grad har været ramt af konkurrencen fra billige import
varer og den deraf følgende arbejdsløshed - især for kvinder. Bogen er i
sjælden grad velillustreret, dels med en række gamle og ældre billeder,
dokumenter og statistikker, dels med en række helt nye, hvoraf adskillige
dobbelt- og helsider, fortræffelige optagelser af fotografen Viggo Rivad, der
fornemt har tilpasset dem til A4-formatet. Jacob Christensen: 1885-1985 Tek
stilarbejdernes Jagforenign Odense, 1985, 163 s. er en letlæst, kronologisk be
skrivelse af foreningens fagpolitiske arbejde i det forløbne århundrede især med mange detaljer fra konflikter på de enkelte fabrikker, der igen
giver indblik i de almindelige arbejdsforhold. Allerede i 1899 opstod der i
Odense i forbindelse med storlockouten et modsætningsforhold til Kriste
ligt dansk Fællesforbund, der frem i tiden med mellemrum dukkede op
igen. De vanskelige forhold i 1920’erne og 30’erne skildres bredt, og det
samme gælder besættelsen, hvor situationen som bekendt i Odense under
optakten til 29. august 1943 i særlig grad var tilspidset. Formentlig som et
slags krydderi refereres sommerudflugter og jubilæumsfester. Desværre er
oplysninger om resultaterne af løn- og arbejdsforhandlinger samt konflik
ter ret uformidlede og uden relationer. Forfatteren er formentlig veget
tilbage for det omfattende arbejde, det ville være at fremskaffe dem.
Helt speciel er Poul Thomsen: B.T.-klubbens 70 årsdag, 1985, 94 s. I bogens
kolofon rettes en tak til Det berlingske Hus for »velvillig indsats« ved dens
tekniske fremstilling. Megen anden ære levner den unægtelig ikke B.T.klubbens arbejdssted. Ejerfamilien har tappet det for penge, lederne har
været mere eller mindre uduelige, og faggrupperne i huset har skændtes
bravt og endog modarbejdet hinanden. Ca. halvdelen af bogen er optaget
af dels den store konflikt i 1977 - de berømte 141 dage - dels af problemer
ne omkring den nye teknik, der mere og mere truer typografiens eksistens
som fag. Saglig er skildringen ikke - hvordan skulle den være det? Men den
er spændende, velskrevet og velillustreret.
Special er også Jens Engberg: Dyre lærepenge. Den store havnestrejke i 1897,
1985,
162 s. Denne bog, der markerer Havnearbejdernes fagforening i
o
Arhus’ 100 års jubilæum, er ikke en traditionel jubilæumsbog, idet forfatte
ren har valgt at fokusere på et enkelt væsentligt afsnit af foreningens histo-
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°
.
rie, nemlig den store havnestrejke i Arhus i 1897. Efter en indledning om
de første forsøg på at stifte en fagforening og beskrivelsen af foreningens
første år belyses strejken i 1897 og dens resultat meget detaljeret. Bogen
indeholder ikke billeder af eller lister over bestyrelser og formænd, men til
gengæld far man en meget medrivende beskrivelse af fagforeningens kamp
under strejken i 1897.

Beretning om virksomheden
1. januar-31. december 1985

Afleveringer
Afleveringerne androg i kalenderåret 1985 ca. 11.000 bind og pakker.

Organisationer
B. L. E. M., Brancheforeningen for Leverandører af Entreprenørmateriel, Køben
havn. 6 bind og 18 pakker, 1951-75. Forhandlingsprotokoller, årsregnska
ber, mødereferater, cirkulærer og korrespondance. Modtaget fra Dansk
Maskinhandlerforening, København
Danmarks Sparekasseforening, København (fortsat aflevering). 57 pakker
journalsager, 1942-83.
Dansk Maskinhandlerforening, København. 49 bind og 48 pakker, 1929-81.
Mødereferater, hovedbogsblade, medlemsfortegnelse, overenskomster, sta
tistik og korrespondance.
o
Foreningen afjydske Landboforeninger, Arhus (fortsat aflevering), 94 bind og
43 pakker, 1894-1984. Forhandlingsprotokoller, beretninger, sagsjourna
ler, journalsager, kopibøger og dyrskuesager.
Foreningen for Danmarks Fjerkræavl, København. 2 bind, 1887-1912. For
handlingsprotokol og tidsskriftet »Landbovennen«. Modtaget fra Lands
arkivet for Fyn.
Grosserer-Societetet, København (fortsat aflevering). 45 bind og 1233 pak
ker, 1885-1985. Forhandlingsprotokoller, mødereferater, hovedbøger, kas
sebøger, korrespondance samt materiale fra diverse brancheforeninger.
Håndværksrådet, København (fortsat aflevering). 75 bind korrespondan
ce, 1973-82.
L. F , Landbrugsmaskinbranchens Fællesråd, København. 23 bind og 36 pak
ker, 1944-82. Mødereferater, overenskomster, kasserapporter og korre
spondance. Modtaget fra Dansk Maskinhandlerforening.
L. 1. B., Landbrugsmaskinimportørernes Brancheforening af 1919, Københvn. 6
bind og 33 pakker, 1919-83. Vedtægter, forhandlingsprotokoller, møderefe
rater og korrespondance. Modtaget fra Dansk Maskinhandlerforening.
14
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Sammenslutningen afArbejdsgivere inden for Jern- og Metalindustrien i Danmark,
København (fortsat aflevering). 1 bind, 301 pakker og 1 videofilm, 193485. Mødereferater, lærlingesager og medlemssager.
o
Aarhus Amts Landøkonomiske Selskab, Arhus (fortsat aflevering). 115 bind
og 5 pakker, 1867-1968. Forhandlingsprotokoller, årsregnskaber, regn
skabsbøger og dyrskuekataloger. I arkivet medfulgte materiale fra Aarhus
Omegns Frøavlerforening.
Industri og håndværk
A/S F E. Bording, København. 152 bind og 54 pakker, 1887-1973. Status
bøger, årsberetninger, regnskabsbøger, lønnings bøger, ordrebøger, lager
bøger, kopibøger, arbejdsbøger, salgslister og provisionsbøger. Modtaget
fra Danmarks grafiske Museum, Odense.
Burmeister & Wain A/S, København (fortsat aflevering). 3 bind kontrak
ter 1963-76.
Ceres Bryggerierne A/S, Århus. 206 bind og 81 pakker, 1856-1984. For
handlingsprotokoller, aktieprotokoller, årsregnskaber, regnskabsbøger,
lønningsbøger, salgs- og lagerbøger, korrespondance samt reklame og fo
tos. I afleveringen indgår materiale fra »Horsens Bryghus«, »Bryggeriet
Vejle« og »Horsens Ny Malteri«.
Fiskenetfabrikken »Danmark«, Helsingør (fortsat aflevering). 2 pakker,
1942-66. Årsregnskab, mødereferater, revisionsrapport samt varekatalog
og billeder. Modtaget fra Rigsarkivet.
A/S Danske Farve- og Lakfabrikker, København (fortsat aflevering). 1 bind
o
og 5 pakker, 1945-72. Arsregnskaber, revisionsmateriale og billeder.
De Danske Spritfabrikker A/S, København (fortsat aflevering). 22 bind og
2 pakker, 1907-59. Tekniske rapporter samt direktør Chr. H. Olesens pri
vate billedarkiv.
A. Dragsted A/S, kgl. hofjuvelér, København. 257 bind, 1862-1965. Ak
tieprotokol, forhandlingsprotokol, statusbøger, revisionsprotokol, hoved
bøger, arbejdsbøger, salgsbøger, ordrebøger, kopibøger og lønningsbøger.
A/S De Forenede Bryggerier, København (fortsat aflevering). 2 bind og 70
pakker, 1974-80. Beholdningsbøger, købsbilag, ind- og udbetalingsbilag og
korrespondance.
A/S De forenede Papirfabrikker, København (fortsat aflevering). 355 bind
og 327 pakker, 1721-1977. Aktieprotokoller, forhandlingsprotokoller,
regnskabsbøger, revisionsprotokoller, journalsager, lagerbøger, prisbøger,
statistik og lønningsbøger.
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Frijsenborg Apotek, Hammel. 35 pakker, 1973-80. Balancer, lagerlister,
fakturaer og receptsedler.
Faaborg Andels- Svineslagteri, Faaborg. 168 bind og 89 pakker, 1888-1982.
Årsregnskaber, bestyrelsesbog, journaler, regnskabsbøger, lønbøger, em
ballagebøger, slagteprotokoller, salgs bøger, ind vejnings bøger og korre
spondance.
Skotøjsfabrikken »Hedebo«, Havdrup. 54 bind og 11 pakker, 1961-76. Års
regnskaber, journaler, regnskabsmateriale, lønningslister, fakturaer og
korrespondance. Modtaget fra Solrød lokalhistoriske arkiv.
A/S Hellesens Enke & VLudvigsen, København (fortsat aflevering). 215
pakker, 1948-82. Kontoplan, hovedbogskort.
A/S M. H. Jager, Århus. 21 bind, 1919-62. Ordrebøger og kalkulations
bøger.
Brdr. Kofoeds Stenhuggeri, Århus (fortsat aflevering). 55 bind og 33 pakker,
1960-83. Regnskabsbøger, ordresedler, fakturaer, lønningskort, salgsbog,
prisbog og korrespondance.
Den kgl. Porcelainsfabrik A/S, København (fortsat aflevering). 21 pakker
korrespondance fra 1979.
Landbrugsteknisk Magasin, København. 33 bind og 2 pakker, 1950-82.
Forhandlingsprotokol, revisionsprotokol, mødereferater, kontrakter, ordre
bøger og kassebøger. Modtaget fra Dansk Maskinhandlerforening.
o
Sten- og billedhuggermester Karl Gerhardt Mogensen, Arhus. Arkivet, der om
fatter perioden 1903-69, består af private papirer og fotos.
Otto Mønsted A/S, København (fortsat aflevering). 319 bind og 4 pakker,
1889-1980). Aktiebøger, forhandlingsprotokoller, revisionsprotokoller, års
regnskab, råbalancer, journaler, statistik, kontrakter, kassejournaler samt
udklipsbøger og fotos.
Tekstilfabrikant August Neubert, København. 1 pk., 1855-1971, aktiebre
ve, bygningsattester, borger- og næringsbreve og fotos.
Odder Andels- Svineslagteri, Odder. 79 bind, 1889-1946. Hovedbøger, jour
naler, lønningsbog, indleveringsbøger, salgsbøger og overskudsbøger.
Modtaget fra Det Historiske Arkiv for Odder og Omegn.
Randersholm A/S, Randers (fortsat aflevering). 86 pakker fakturakopier og
breve fra 1979.
Tømrermester Hans Rasmussen, Ny Solbjerg (fortsat aflevering). 2 bind
og 8 pakker, 1927-83. Hovedbog, kassebilag, dagbøger og korrespondance.
Vaskeriejer Børge Schønning, Århus. 1 kassebog, 1948-55.
Segalt Mølle, Løgten. 4 hovedbøger, 1899-1959.
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Billedet er fra 1944 og viser en køsituation fra Iliums tobaksafdeling i København.
Indgået med en billedsamling.

Plovfabrikken Stenderup, Vejen. 5 kassebøger, 1923-27. Modtaget fra
Holsted Dommerkontor.
A/S Tapetfabrikken Fiona, Faaborg (fortsat aflevering). 176 bind og 35
pakker, 1899-1982. Forhandlingsprotokoller, revisionsprotokoller, regn
skabsbøger, lønningsbøger, kopibøger, køb- og salgsbøger, vekselbøger,
ordrebøger og korrespondance.
Østergaarde Mergelselskab, Egvad. 4 medlemsprotokoller, 1956-67. Modta
get fra Tarm Bank.
A/S Aaes Lås Verdenspatent, Århus. 3 pakker, 1908-55. Aktiebreve, kasse
regnskaber, tegninger, patenter og korrespondance. Modtaget fra Vibeke
o
Evensen, Arhus.

Mejerier
Harken Andelsmejeri, Vrå. 202 bind og 17 pakker, 1902-82. Statusbog, an
delsprotokol, regnskabsbog, afregningslister, salgsbøger, lønningsbøger,
fakturaer, indberetningsbøger, tilvirkningsbøger og statistik.
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Rakkeby Andelsmejeri, Vraa. 11 bind og 3 pakker, 1954-74. Driftsregnska
ber, hovedbøger, journalblade, ind- og udvejningslister og korrespon
dance.
Handel
Gæstgiver Hans Christensen, Århus. 1 protokol, 1901-05. Modtaget fra Polio
timesteren i Arhus.
A/S Dansk Plantage Compagni, Odense. 3 pakker, 1943-67. Vedtægter,
status, årsregnskab, mødereferater og korrespondance. Modtaget fra Ba
ron J. C. Bille Brahe, Risinge.
A/S Det Danske Tralas tkompagni, Århus. 67 bind og 15 pakker, 1871-1970.
Aktieprotokoller, revisionsprotokoller, årsregnskaber, regnskabsbøger,
købs- og salgsbøger, kalkulationsbøger og direktionskorrespondance.
Kniplingshandlende Sara Davidsen, København. 2 hovedbøger, 1827-38.
Modtaget fra Handelsskolernes Bibliotek, København.
Den Permanente Udstilling, København (fortsat aflevering). 7 plakater fra
perioden 1972-74.
o
Bog- og papirhandler W. Dylmer, Arhus. 18 bind og 1 pakke, 1931-80.
Regnskabsbøger, kontrakter, fakturaer og korrespondance.
Trælastimportfirmaet Hansen & Co., København. 71 bind, 1903-76. Ho
vedbøger, memorial, kontrakter, oplysningsbog, vekselbog og breve. Mod
taget fra Landsarkivet for Sjælland.
Skibsmægler Søren Jansen, Sønderborg. 87 bind og 1389 pakker, 1939-82.
Hovedbøger, kassebøger, fragtbøger, kalkulationer, fakturaer, kassebilag
og korrespondance.
Jydsk Akademisk Antikvariat, Århus. 1 pakke, 1940-76, korrespondance,
fakturaer, kassebilag og bogfortegnelse. Modtaget fra T. M. Sørensen,
Bindslev.
A/S Kjær & Sommerfeldt, vinhandel, København. 269 bind, 1846-1964.
Regnskabsbøger, fakturabøger, toldbøger, lagerbøger, kalkulationsbog,
købsbøger, kopibøger og emballagebog. Med arkivet fulgte materiale fra
Chr. Stausholms Vinhandel og Permins Vinhandel.
A/S Ludwig M. Larsen, Århus (forts it aflevering). 145 bind og 27 pakker,
1966-80. Bestyrelsesprotokol, forhandlingsprotokol, årsregnskaber, hoved
bogsbalancer, fakturakopier, salgsstatistik og korrespondance.
Fa. Lekkerland, chokoladevarer Odense. 1 pakke, 1980-84, beretning, års
regnskaber, statistik og korrespondance samt udklip.
Tobakshandler Søren Pedersen, Odder. 1 lagerbog, 1938-45.
Købmand Andreas P.Skaarup, Århus. 146 bind og 4 pakker, 1899-1958.
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Regnskabsbøger, skibsprovianterings bøger, journaler, kontra bøger og vek
selbøger. Modtaget fra Aage Illemann, Århus.
Grossererfirma J. D.Slomann, København. 1 balancebog, 1848-62. Modta
get fra Handelsskolernes Bibliotek, København.
Købmand Wulff Moses Wulff Stubbekøbing. 1 kopibog, 1810-11. Modta
get fra Kjeld E. Lindholm, Charlottenlund.

Forsikringsselskaber
Andelsforeningernes Sanatorieforening, Skælskør. 34 bind og 35 pakker, 190382. Mødereferater, revisionsprotokoler, andelsbeviser, beretninger, hoved
bøger, journaler, kassebøger og medlemslister.
Dansk Brandforsikringsforening, (Dansk Tarifforening), København (fort
sat aflevering). 14 bind inspektionsberetninger for Århus og omegn, 192579. Modtaget fra Forsikringsselskabet Nordeuropa, Århus.
Holbæk m.fl. Amters Brandforsikring, Holbæk (fortsat aflevering). 69 bind,
1861-1980. Forhandlingsprotokoller, hovedbog, vurderingsprotokoller,
kassebøger, medlemsfortegnelser og erstatningsprotokoller.
Pengeinstitutter
Forenede Kreditforeninger, København (fortsat aflevering). 285 bind, 18811971. Noterings bøger, dagbøger, kuponbøger, journaler og træknings
bøger.
Kreditforeningen afjydske Landejendomsbesiddere, Viborg (fortsat aflevering).
188 pakker vurderingssager, 1917-72. Modtaget fra Nykredit, Viborg.
Københavns Fondsbørs, København (fortsat aflevering). 1 pakke cirkulærer,
beretninger og betænkninger, 1977-84.
o
Nyjydsk Købstad Kreditforening, Arhus (fortsat aflevering). 8 bind renteta
beller, 1915-58.

Advokatvirksomheder
N.J. Gorrissen, advokat, København (fortsat aflevering). 615 pakker jour
nalsager, 1975-78.
C. Holst-Knudsen, landsretssagfører, Århus. 3 pakker materiale vedr. År
hus Universitet, 1921-56.
Advoktfirmaet Jæger & Rambusch, Esbjerg (fortsat aflevering). 28 pakker
journalsager, 1977-79.
Advokatfirmaet J. F. Jørgensen & P. Ross Jensen, Nørresundby (fortsat afle
vering). 173 pakker journalsager, 1974-85.
G. Løber, advokat, Århus (fortsat aflevering). 1 kundekartotek, 1950-73.
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I januar 1942 begyndte et gratis husholdningskursus i Paradisgades skole i Århus. 24 unge piger med
formiddagspladser blev om eftermiddagen sat ind i husvæsenets mysterier, herunder syning og barnepleje. På billedet demonstreres, hvordan en galopkringle bliver til.
Amtsarbejdsanvisningskontoret, Marthaforbundet og skolevæsenet stod bag initiativet.

K. Axel Nielsen, advokat, Hadsund (fortsat aflevering). 25 pakker journal
sager, 1977-79.
Søren Hansen Skibelund, advokat, Vejen. 34 bind og 29 pakker, 1922-35,
hovedbøger, kassebøger, journaler, kopibog og private papirer. Modtaget
fra Holsted Dommerkontor.
Johs. Sørensen, advokat, Randers (fortsat aflevering). 297 pakker journal
sager 1950-75.
Foreninger m.m.
o
Bryggeriarbejdernes Fagforening, Arhus. 4 mødeprotokoller, 1933-68. Modta
get fra Ceres Bryggerierne A/S.
o
Landsforeningen »Den Unge Gartner«, Arhus (fortsat aflevering). 7 bind, 26
bøger 1940-83. Forhandlingsprotokol, vedtægter, kassebog, medlemslister
og korrespondance.
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Murerarbejdsmandenes Fagforening, Århus. 90 bind og 7 pakker, 1888-1970.
Forhandlingsprotokoller, regnskabsbøger, voldgiftsbøger, kongresberet
ninger, overenskomster og priskuranter.
Aarhus Politiforening, Århus. 16 bind og 1 pakke, 1896-1961. Forhand
lingsprotokoller, kassebøger, medlemsbøger, brevjournaler og korrespon
dance.

Politiske foreninger
Holme-Skåde Socialdemokratiske Forening, Århus. 8 bind og 1 pakke, 18841966. Forhandlingsprotokoller, love, medlemskontingent- og kassebøger
samt scrapbøger og fotos.
Socialdemokratiet i Århus, Århus. 1 pakke om kommunevalget 1985.
Foreninger for ungdom, fritid og sport
Brabrand Brevdueforening, Brabrand. 1 pakke, 1935-82. Forhandlingsproto
koller, regnskabsbog og diverse papirer.
Bryggeri- og Mineralvandsarbejdemes Orkester, Århus. 13 bind, 1933-71. Forhandlignsprotokoller, regnskabsbøger, medlemsfortegnelse og korrespon
dance. Modtaget fra Ceres Bryggerierne A/S.
Ceres Kunstforening, Århus. 2 bind korrespondance, 1959-67. Modtaget
fra Ceres bryggerierne A/S.
Haveforeningen Holme Bakkely, Århus. 4 bind og 2 pakker, 1942-63. For
handlingsprotokoller, salgsbøger og korrespondance.
Aarhus Flyveklub, Århus. 1 pakke, 1939-83. Forhandlingsprotokol, møde
referater, statistik og korrespondance.
Andre Foreninger
Foreningen »Gamle Drenge«, Århus. 1 pakke, 1922-59, medlemsblade og
o
festsange. Modtaget fra Holger Lind, Arhus.
Højbjerg Andelsboligforening, Århus. 46 bind og 23 pakker, 1943-82. For
handlingsprotokoller, revisionsprotokol, regnskabsbøger, fraflytningsbø
ger, varmeregnskaber, tegninger og korrespondance.
Aarhus Højskoleforening, Århus (fortsat aflevering). 12 bind og 1 pakke,
1884-1949. Vedtægter, årsregnskaber, låneprotokol, kassebøger, medlems
bøger og tegninger.

Andre
___
Amts-Arbejdsanvisningskontoret, Århus. 5 bind udklip og billeder vedr. husalf
kurser, 1941-64.
Centralværkstedets Orkester, Århus. 12 bind og 6 pakker, 1949-80. Ved tæg-
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ter, regnskabsbøger, medlemslister, korrespondance, programmer og ud
klipsbøger. Modtaget fra Henry Jensen, Åbyhøj.
Civilretten, Kolding har afleveret 5 arkiver, 1910-71. Afleveringen omfat
ter regnskabsbøger, fakturaer og private papirer, ialt 124 bind og 2 pakker.
Dommerkontoret, Herning har afleveret 22 småarkiver, 1965-82. Afleverin
gen omfatter regnskabsbøger, fakturaer, lønsedler, kontoudtog, arbejdsbø
ger, korrespondance og private papirer, i alt 56 bind og 23 pakker.
Dommerkontoret, Holstebro har afleveret 3 småarkiver, 1948-63. Afleverin
gen omfatter kassebilag, fakturaer, byggesager og korrespondance, i alt 19
bind og 2 pakker.
Dommerkontoret, Holsted har afleveret 48 småarkiver, 1863-1947. Afleve
ringen omfatter 3 bind og 24 pakker.
Dommerkontoret, Ribe har afleveret 11 småarkiver, 1910-51. Afleveringen
omfatter regnskabsbøger, i alt 14 bind.
EDB-Rådet, København. 204 bind og 153 pakker, 1966-84. Vedtægter,
budgetter, årsberetninger, regnskaber og korrespondance.
Erhvervsrådet for Stor-Århus, Århus. 5 pakker, 1965-72. Vedtægter, års
regnskaber, mødereferater, analyser og korrespondance. Modtaget fra Proo
vinshandelskammeret, Arhus.
A/S De Forenede Bugserselskaber, København (fortsat aflevering). 10 bind
og 3 pakker, 1935-82. Vedtægter, årsregnskab, lønningslister, overens
komst og næringsbrev.
Handelsskolernes Bibliotek, København. 3 afskriftsbøger.
Forstander K. Møller Jacobsen, Århus. 101 bind og 18 pakker vedr. Tekni
kumrådet, 1947-76. Mødereferater, betænkninger, analyser og korrespon
dance.
o
Kunst- og handelsgartner F.P. Jensen, Arhus. 1 vejledning i frugt- og
o
køkkenhavedyrkning, 1845. Modtaget fra lektor H.Dixen, Arhus.
Skibskaptajn og skibsværftejer Hans Krøyer, København. 1 kopibog 180003. Modtaget fra Handelsskolernes Bibliotek, København.
Købmandsstandens Oplysningsbureau, København (fortsat aflevering). 108
pakker oplysningsmateriale, 1890-1984.
Rådmand Chr. Nielsen, Århus. 1 pakke billeder og lydbånd. Modtaget fra
o
fru Ester Jensen, Arhus.
o
Bankdirektør Frederik Nørgaard, Arhus. 1 hyldestadresse, 1909. Modtaget
fra Jens Nørgaard, Sverige.

Ordningarbejder
Afleveringerne til Erhvervsarkivet androg ca. 11.000 enheder. Der har
15
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været udvist en vis forsigtighed i hjemtagning af arkiver, da der meget
snart kan forudses pladsproblemer.
Arbejdet med samordninger af større arkiver fra erhvervsvirksomheder
og hovedorganisationer er fortsat. Principielt ordnes mange af de mindre
afleveringer med det samme, idet de i en vis udstrækning benyttes som
»undervisningsmateriale« for ansatte under beskæftigelsesordningerne.
Større ordningsarbejder er afsluttet i arkiverne fra Landsforeningen
Bedre Byggeskik, EDB-Rådet, Holbæk med flere Amters gensidige Brand
forsikring, A/S Kjær og Sommerfeldt samt Foreningen afjyske Landbofor
eninger.

Benyttelse afarkiverne
Besøgstallene har efter nogle år med vækst lagt sig fast på et niveau om
kring 2500 besøgende. Der har som tidligere været et betydeligt antal
omvisninger for studerende, skole- og gymnasieklasser samt EFG-elever,
ligesom der har været flere aftenbesøg af foreninger. Fortsat er der. i stort
omfang blevet kopieret registraturer efter anmodning fra de lokalhistoriske
arkiver.

Håndbiblioteket
Bogbestanden er øget med 4300 bind, således at den nu andrager 96.730
bind. Et stort antal er gaver, bl.a. fra Danmarks Statistik, Statsbiblioteket,
Århus kommunes biblioteker, Århus kommune, Århus amtskommune, So
cialforskningsinstituttet og Nordisk Råd. Endvidere er der indgået et antal
ældre og nyere bøger med større arkivafleveringer. Jubilæums- og tidsskrif
ter er modtaget fra firmaer, myndigheder og organisationer i Danmark,
Finland, Norge, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Forbundsrepublikken
Tyskland, USSR, Østrig og EF.
Der er indgået 1815 bind og hæfter i løbende tidsskrifthold, 280 regnska
ber og beretninger samt adskillige småskrifter og kataloger.

Personaleforhold
Cand.mag. Henrik Vedel-Smith ansattes 1/3 som arkivar og cand.mag.
Jørgen Fink fra 1/9, dog med orlov til 1/4 1986.
Under de såkaldte beskæftigelsesordninger har der i årets løb været
ansat 5 kontorassistenter og 4 magistre, der har forestået skrive-, ordnings-
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Fra bryggeriet Ceres er der indgået et omfattende arkiv, ca. 1850-1984. Foruden forhandlingsprotokol
ler, regnskabsmateriale og korrespondance medfulgte også et stort reklamemateriale samt billedsam
ling.
Billedet her viser et par af bryggeriets biler årgang 1921 og 1936.

og registreringsarbejder. Kontorassistenterne var Jørn Gjerløv, Erik Han
sen, Ulla Kjærlund, Erik Lykke Thomsen og Poul Erik Buus. Cand.mag.
erne Svend Aage Andersen og Axel Hove afgik henholdvis 1/5 og 1/6 og
blev henholdsvis 1/8 og 1/10 erstattet af cand.mag.erne Kim Rytter og
Morten Svi th. Alle har gjort en stor indsats ved indsamling af og/eller
°
registrering af enten foreningsarkiver fra Arhusområdet eller færdiggørelse
af større ordningsarbejder i arkiverne.

Anden virksomhed
Overarkivar Finn H. Lauridsen har redigeret Århus Stifts Årbøger og som
formand ledet arbejdet i Historisk samfund for Århus stift og Øm Kloster
museum. Han har fortsat virket i Comittee on Business Archives, på hvis
årsmøde i Firenze han holdt foredrag om vurderings- og kassationsproble
mer i erhvervsarkiver. Han har været formand for Sammenslutningen af
15*
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lokalhistoriske foreninger og siddet i hovedredaktionen for Dansk lokalbib
liografi. Til Dansk historisk fællesforenings årsmødetema »Ungdommens
historie« bidrog han med foredraget »Unge på gymnasium, universitet og
seminarium«. Under Samrådet for omsorgsarbejde i Århus har han holdt
flere foredrag om lokalhistoriske emner. Til Århus-Årbog 1985 skrev han
om teateråret 1984 og til Byhistorisk udvalgs julebog »Efterkrigsår i År
hus« om »De store årgange« og »Ungdom og uddannelse«. Han redigere
de og tilrettelagde for samme udvalg Svend Aage Andersen: Salt og brød
o
gør kinden rød. Arbejderliv i Arhus 1870-1940.
Arkivar Ib Gejl har virket som sekretær for Jysk Selskab for Historie.
Han har redigeret selskabets skriftrække samt tidsskriftet Historie. Han
har fortsat været kasserer for Historisk Samfund for Århus Stift og medlem
o
af redaktionen for Arhus Stifts Arbøger; endvidere har han været kasserer
for Øm Kloster Museum samt medlem af klosterudvalget ved samme mu
seum. Han er medlem af Fællesudvalget for lokalhistoriske Foreninger i
Århus amt og sekretær for Århus by historiske Udvalg. Han er medlem af
o
o
o
bestyrelsen i den selvejende institution Arhus Bymuseum. Til Arhus-Ar°
bog 1985 har han skrevet artiklen »Arhus og folketingsvalgene«, ligesom
han har skrevet bidrag til publikationen »Efterkrigsår i Århus«. Endvide
re har han anmeldt bøger til Historie. Han deltog i Historikerkongressen i
Stuttgart i august måned. På Danmarks Biblioteksskole har han holdt
foredrag om »Banker og sparekasser i Danmark«.
Arkivar Erik Korr Johansen har virket som sekretær i bestyrelsen for
Lokalhistoriske Arkiver og Samlinger i Århus amt. Han var 18.-21. nov. på
studiebesøg på arkivets søsterinstitution, Bedriftshistorisk Senter, samt
Riksarkivet i Oslo. Han har holdt foredrag om lokalhistorisk anvendelse af
Erhvervsarkivets samlinger for deltagere i lokalhistoriekursus under LOF.
Til Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk har han bidraget med artikler om
erhvervsorganisationer (arbejdsgiver-, handels-, håndværks- og indu
striforeninger) samt arbejderforeninger. Han har til Århus-Årbog 1985
skrevet om Beskæftigelse og Erhverv 1984, ligesom han for Byhistorisk
Udvalg har været redaktør for publikationen Efterkrigsår i Århus, hvortil
han også har skrevet bidrag.
Arkivar Henrik Fode deltog 18.-19. januar på Kiels Universitet i et
symposium om håndværkerhistorie, hvor han forelagde en oversigt over
det 19. århundredes danske håndværkerforhold: I forlængelse heraf skal
han skrive en oversigt over den danske udvikling, ca. 1770-1870, der skal
indgå i en større dansk-tysk sammenlignende fremstilling. På den nordiske
arkivkonference for erhvervslivets arkivarer 3.-6. sept, i Karlstad forelagde
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han et arbejdspapir om kassation af erhvervsarkivalier. Han deltog endvi
dere i Stationsbyprojektets seminar på Sandbjerg 11.-12. sept., og på Dan
marks Biblioteksskole forelæste han 5. nov. om »Perspektiver i det 19.
århundredes danske handelshistorie«. Han var medarrangør og underviser
på Dansk Arkivselskabs kursus i Åbenrå 19.-22. november, og til det finske
tidsskrift for erhvervslivets arkivarer, Liikearkisto 2-3, 1985, skrevet om
Dansk Arkivselskab, i hvis bestyrelse han fortsat har virket. Han har bidra
get til Byhistorisk Udvalgs bog »Efterkrigsår i Århus«, og for samme
udvalg redigeret Århus-Årbog 1985. Endelig har han leveret anmeldelser
til Historie og Nyt fra Historien.
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