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Lidt om tandteknikerfagets
og klinikkens historie
AF LEO KÆRAA

Tandteknik er en meget gammel kunst
Så langt tilbage i tiden som til de gamle ægyptere er der fremstillet
tanderstatninger, dvs. ca. 3-4000 år før Kristi fødsel.* I udgravninger
i den gamle by Sidon er der fundet en menneskekæbe med to hjør
netænder og fire fortænder sammenbundet og fæstnet med guld
tråd. Også i Fønikien og i det gamle Romerrige var faget kendt. Hos
romerne omtales således allerede i »De tolv tavlers Lov« ca. år 450
før Kristi fødsel en bestemmelse, der forbyder romerne at give de
døde guld med i graven; dog tilføjes, at »hvis tænderne er forbun
det med guld, er det dog ikke lovbrud at give den døde dette med i
graven eller på bålet«. Deraf kan man selvfølgelig slutte, at det ikke
har været ukendt at erstatte manglende tænder med »kunstige«
tænder forbundet med eller forarbejdet i guld. I romerske grave
har man fundet flere fine, protetiske arbejder; men med Romerri
gets fald forsvinder denne kunst tilsyneladende. Dog har man i et
arabisk skrift af Abdul Kasim fundet følgende oplysning: »Om tæn
derne går tabt, kan man lave nye »kunstige tænder« af godt afkogte
okseknogler befestiget med guld- eller sølvtråde«. Men stort set må
det konstateres, at kunsten forsvinder. Middelalderens krige og
mørke overtro lagde hindringer i vejen for den videre udvikling.
Ca. år 1700 skriver Gotfred Purmann følgende: »Lav af et passen
de ben tænder i antal, størrelse og form, som svarer til de mistede, lav dem så de »nøje passer ind«. Bor små huller i de kunstige tæn
der, ligeledes i de naturlige tænder, og bind det hele fast med guld
tråd«. (Han har næppe selv prøvet det - det har nok været mindre

*. Dette afsnit bygger på Guerini: A History of Dentistry.

8

Leo Kæraa

behageligt, især med de bor, man havde dengang). I 1728 forsøgte
en franskmand at fremstille den første helprotese, og han prøvede
endog at overtrække bentænderne med et porcelænslag. Men i
1736 opfandt Pfaff i Berlin aftryktagning med voks og støbning af
model i gips, således at man kunne tilskære elfenben efter denne
model; men proteserne var selvsagt meget mangelfulde - de sad ik
ke fast. Dette blev i nogen grad afhjulpet af kirurgen Fauchard i Pa
ris ved anvendelse af fjedre af guldspiraler, som holdt proteserne på
plads. Han omtalte også muligheden af at brænde et tandsæt af por
celæn; men et sådant blev først senere fremstillet af en apoteker Ducheateasu i 1774.
Gardette i Philadelphia anvendte i 1784 en guldplade, som frem
stilledes efter metalstamper støbt i aftryk efter mund, og dermed er
den første begyndelse til protesens tilsugning til munden opnået.
De første rigtige porcelænstænder kom dog først ca. år 1800, frem
stillet af italieneren Towzi, der senere blev berømmet af det franske
»Akademi for Kunst og Videnskab« for en komplet anvisning af,
hvordan man fremstillede en protese - hele processen med voksaf
tryk, gibsafstøbning, bronzeudstøbning i formsand, hvorefter der
blev udstanset en proteseplade i guld eller platin og anvendt enkel
te procelænstænder fæstnet med platinstifter. Der gik dog mange
år, førend porcelænstænder med platinstifter blev almindeligt
kendt og anvendt - endnu i 1875 solgte dentalfirmaet Ash således
elfenbensblokke, som protetikerne selv skar deres tænder ud af. An
vendelsen af guld- og platinplader var selvsagt forbeholdt et ganske
lille publikum, og porcelænstænder blev ofte vraget til fordel for
forarbejdede, naturlige tænder. Adskillige unge piger (som jo alli
gevel mistede deres tænder, når de blev gift og fik børn!) gik den
tunge vej til »smeden« for at få deres tænder trukket ud, og for der
efter at sælge dem for en beskeden sum til forarbejdning hos en
»protesemager«.
I 1855 skete der et sensationelt opsving i tandteknikerkunsten, da
Chas. Goodyear jun. opfandt metoden med vulkaniseret kautsjuk som
basismateriale for kunstige tænder, og først herefter var der skabt
mulighed for den udbredelse af protesearbejde, som vi kender i
dag. Omtrent samtidigt påbegyndte firma S. S. White i Philadelphia
en fabriksmæssig fremstilling af porcelænstænder med platinstifter.
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Tandlæger kontra tandteknikere
Her i Danmark har der i rundt regnet halvandet hundrede år - fra
ca. 1830 til 1978 - været kompetencestridigheder om retten til at
fremstille og indsætte kunstige tænder. Den ældste kongelige bevil
ling til at udøve tandlægepraksis i Danmark blev udfærdiget i 1685,
og i tiden indtil »Forordningen om kvaksalveri af 5. september
1794« kendes'i alt tolv sådanne bevillinger. Salomon v. Quoten fik i
1716 bevilling som »Okulist, sten- og brokschneider samt tandbræk
ker«, medens Scarpeta i 1722 fik bevilling til at »rengøre eller udta
ge tænder, samt i stedet for disse fordærvede eller udtagne, andre af
been igjen at indsætte eller anden tændernes accidentzier og tilfæl
de at hjælpe tilrette«.
Det må erindres, at tandudtrækninger i ældre tid vel var den væ
sentligste del af tandlægekunsten, og at den i hovedsagen varetoges
af bartskærene, som indtil loven om barbernæring af 20. januar
1861 havde lovmæssig ret i så henseende. I øvrigt udførte min bed
stefar tandtekniker og barber I. L. Jensen i Ebeltoft 1898-1902 og se
nere i Aarhus da adskillige tandudtrækninger, hvor det eneste be
døvelsesmiddel var en kop stærk kaffe og/eller et stykke sukker dyp
pet i Hoffmannsdraaber. I 1796 indførtes en bestemmelse om en
særlig »tentamen« for personer, der uden atvære læger ønskede at
opnå tilladelse til at virke som tandlæger. Tentamen blev afholdt
ved »Det chirurgiske Akademi« (oprettet 1785), og i tiden mellem
1796 og 1834 blev der i alt 16 gange afholdt tentamen for tandlæge
kandidater, hvoraf de fleste i øvrigt var udlændinge. Ca. 1832 stram
medes adgangen til at aflægge tentamen så meget, at tilgangen til
tandlægestanden blev så ringe, at der opstod tiltagende mangel på
tandlæger. Herved åbnedes der mulighed for, at håndværksmæssigt
uddannede personer, såsom kunstdrejere, finmekanikere, urmage
re o.lign, begyndte at indsætte kunstige tænder på patienter. Sådan
ne håndværkere havde ofte været medhjælpere hos tandlæger på
disses laboratorier. Som »praktiserende« tandteknikere klarede dis
se sig relativt godt og udfyldte faktisk et hul i tandplejen på da
værende tidspunkt. De af »Det chirurgiske Akademi« uddannede
tandlæger var imidlertid ikke tilfredse med situationen, hvorfor de
foranledigede, at der fra administrationens side blev rejst sag for at
få denne opstående praktiseringsret aflivet; men det lykkedes ikke tværtimod. Den 22. februar 1843 stadfæstede Højesteret en af Hof-
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og Stadsretten afsagt dom, hvorved kunstdrejer Iversen, der gen
nem længere tid havde »forfærdiget og indsat kunstige tænder«, frifandtes for tiltale for uberettiget tandlægepraksis, idet man skønne
de, at »hans arbejde udelukkende var af håndværksmæssig karakter
og næppe kunne virke skadeligt på liv og helbred«.
Denne højsteretsdom er således det spinkle grundlag, hvorpå de
danske tandteknikeres praktiseringsret har beroet i rundt regnet
135 år. Fra tandlægeside har man gang på gang prøvet at få prakti
seringsretten ophævet og få indført eneret for tandlæger på prote
sefremstilling; første gang var ved oprettelsen af den første egentli
ge tandlægeskole ca. år 1875, hvor man i øvrigt slet ikke underviste
i teknik, men alligevel krævede monopol på levering af tandprote
ser. Kravet blev afvist. Det andet alvorlige forsøg, der var mange
mindre forsøg ind imellem, skete under den Store Medicinalkom
missions eksistens 1908-1916. Kommissionen var nedsat med det
formål at omordne hele det danske sundhedsvæsen (læger, hospita
ler, tandlæger, apotekere, jordemødre osv.). Tandteknikerne stifte
de af denne årsag »Foreningen af Tandteknikere« - min bedstefar,
I. L. Jensen var medstifter. Det var i 1912, og foreningen er stadig fa
gets hovedorganisation (nu under navnet »Landsforeningen af Kli
niske Tandteknikere«). I et andragende fra foreningen foreslog
man, at tandteknikerne skulle have en af samfundet fastlagt uddan
nelse, samt en lidt udvidet beføjelse, nemlig ret til at foretage min
dre tandudtrækninger og tilslibninger som tilpasning til protesear
bejde; men dette blev afslået.
Tandlægerne foreslog modsat, at tilgangen til tandteknikerfaget
den praktiserende del - skulle lukkes og praktiseringsretten op
høre. Dette ønske blev imidlertid ikke opfyldt - tværtimod. Kom
missionen skønnede, at tandteknikerne skulle bevare deres prakti
seringsret, idet »de ingen skade gjorde«, og »de udøvede en prisre
gulerende virkning i nedadgående retning til gavn for befolknin
gen«, og i øvrigt så »ville deres antal sikkert reduceres, efterhånden
som der blev uddannet flere og dygtigere tandlæger«. Tandtekni
kerne overlevede altså med praktiseringsretten i behold, og antallet
af praktiserende tandteknikere blev ikke reduceret hen ad vejen tværtom.
Det var jo imidlertid en stor skavank, at faget var »fri næring«.
Der krævedes ingen uddannelse for at kunne nedsætte sig som
tandtekniker - enhver kunne blot sætte et skilt på døren og frit
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Den gamle tandtekniker I.
L. Jensen, min bedstefar,
stående foran indgangen
til sin klinik, Mejlgade 87,
sammen med sine to
lærlinge Ove Malling og
mig selv. Juli 1927.

praktisere. Faget var derfor meget uens sammensat: Der var »fagud
lærte« tandteknikere, tandlæger og laboratorietandteknikere, (som
udelukkende udførte arbejde for tandlæger). Sundhedsmyndighe
der osv. kæmpede i årevis forgæves mod »outsidere«, som arbejdede
til skade for fagets sande udøvere. Alle ønskede en ordning, men in
gen kunne blive enige om hvorledes.
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Klinikkens historie
Thisted 1875-1898
I 1898 drev min bedstefar, Jens Larsen Jensen, født 26. september
1851 en virksomhed, som farver i Thisted. Han var håndværksmæs
sigt uddannet på gammeldags manér i den gamle Farvergaard i
Ebeltoft,(nu museum) og han havde ingen tiltro til »moderne« ma
skineri, som den anden lokale farver benyttede sig af. Derfor gik
han nedenom og hjem - blev erklæret konkurs - eller måtte mulig
vis blot lukke! Familien bestod dengang, foruden af ham selv, af
hans kone (altså min bedstemor), Karen, født Jørgensen, datter af
en lokal murermester (og kusine til en anden Thistedborger, digte
ren I. P. Jacobsen, hvilket hun var meget stolt af). De havde fem døt
re; den ældste var 22 år, og den yngste 4 år. Det gjaldt derfor om
hurtigst muligt at finde et nyt levebrød. Bedstefar købte sig et »kur
sus« i tandteknik hos en barber i Løgstør formedelst 300 kr., som
gode borgere og venner i Thisted efter sigende hjalp ham med. Da
han havde opholdt sig hos barber L. Simonsen i Løgstør i ca. 14 da
ge (kurset var beregnet på at vare tre måneder), blev han klar over,
at om han så blev hos barberen i tre år, kunne han ikke lære mere
tandteknik hos ham, idet denne selv ganske kort forinden havde
købt sin viden andetsteds på samme vilkår.

Ebeltoft 1898-1900
Bedstefar tog derefter springet, idet han rejste tilbage til hjembyen
Ebeltoft for dér i en alder af 47 år at etablere sig som praktiserende
tandtekniker. Som det fremgår af annoncen i »Ebeltoft Dagblad« af
11. september 1898, var det »hos Smedjensen (oven over Afholdshjemmet)«. Ligeledes startede han næsten samtidigt en »rejseprak
sis« med månedlig træffetid i Rønde, Vrinders, Trustrup og Tir
strup. Han søgte endvidere efter en lejlighed til familien og fik den
i det hus, der senere blev indrettet som restaurationen »Mellem Jy
der«.
Han blev imidlertid hurtigt klar over, at tandteknik i en by af
Ebeltofts størrelse næppe kunne give tilstrækkeligt med indtægter
til at brødføde familien, hvorfor han rejste på nogle få dages besøg
til sin lillebror Rasmus i Malmø, som drev en velrenommeret baber-
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Den første klinik blev oprettet i november 1898 i Den gamle farvergård i Ebeltoft.

salon i Parkgatan 17. I løbet af en uge »lærte« han barberfaget, for
mentlig lige så grundigt som han var blevet »udlært« i tandteknik.
Han rejste tilbage til Ebeltoft og åbnede derefter i et butikslokale i
den gamle Farvergaard en kombineret barbersalon og tandteknik.
Forretningens inventar, udstyr og øvrige arbejdsmetoder har jeg
desværre ikke noget præcist kendskab til. Jeg ved dog, at familien
var yderst fattig - praktisk taget hele møblementet samt personlige
ejendele havde måttet efterlades i Thisted. Adskillige møbler, såsom
taburetter, blomsterstativer o. lign, blev lavet af opsamlede egegre
ne fra skoven på Ahl. En af disse taburetter har jeg endnu stående i
mit soveværelse. Den har ikke været repareret, siden bedstefar lave
de den!
Hans regnskab/omsætning har jeg desværre ikke skiftligt; men
jeg har set det engang som ung og mener at erindre, at den i året
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1899 var på lidt under 1000 kr. - de var utrolig fattige. Det må have
været et slid alene at skulle betjene fire rejsepraksissteder på cykel
plus babersalon med ubegrænset åbningstid. Jeg ved heller intet
om, hvorfra han fik sine materialer - tænder, kautsjuk, gips, osv. Da
jeg blev nysgerrig, var det for sent at spørge. Men udstyret har været
yderst spartansk. Han havde én articulator (occludator), et instru
ment som kan fiksere modeller af overmunds- og undermundsgum
mer i et »naturligt« - mekanisk forhold til hinanden og som til en
vis grad kan efterligne underkæbens bevægelser i forhold til
overkæben - Tyggebevægelser - , en sådan hang på væggen hos bar
beren i Løgstør, og han vidste ikke, hvad den skulle bruges til; men
det fandt bedstefar da ud af. Han havde heller ingen skruepresser.
Så til en begyndelse, når en kuvet, en »støbekasse«, hvori den i voks
opmodellerede protese udstøbes i gibs. Når voksmodellerne er skyl
let ud med kogende vand, indlægges der blødt kautsjuk, som deref
ter skal sammenpresses inden det hærdes ved varme, når som sagt
kuvetten skulle lukkes og presses, stod bedstefar på den, medens
hans kone eller et par børn hang om halsen på ham.
Men hans arbejdes kvalitet var i orden, helt fantastisk endda. Ele
gant har det nok ikke været, navnlig ikke i begyndelsen; men solidt,
ja. En af hans allerførste kunder var fru skomagermester Kruse, som
boede lige over for Farvergaarden. Hun fik indsat helprotese i 1899,
og den blev af hendes sønnesøn, som ejede rutebil-linien fra Ebel
toft til Århus, indleveret til reparation på klinikken på Banegårds
plads i 1950. Efter 51 år var der gået en fortand i stykker. Den blev
repareret - gratis.

Århus -1900
Bedstefar fandt imidlertid hurtigt ud af, at Ebeltoft var for lille en by
til at ernære sig som tandtekniker i. I efteråret 1900 flyttede han
derfor til Århus og åbnede en barbersalon og tandteknik, først på
Skovvejen, og senere på Østbanetorvet nr. 7.1 denne salon kom der
en dag en ung mand fra Djursland, Simon Jensen, tredie søn fra
slægtsgården på Djursland, »Støvbogård« i Nødager. Simon var gået
i isenkræmmerlære hos Marinus Koch, byens førende isenkramforretning. I samtalens løb spurgte han »barberen«, om han ikke kend
te et sted, hvor han kunne spise i pension, og bedstefar sagde da:
»Jo, det kan du såmænd hos os!« Og se, han ikke alene spiste i pen-
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Klinikkens grundlægger J. L.
Jensen (26/9 1851-26/9
1929) fotografereti »Labora
toriet« Mejlgade 87 i efteråret
1926.

sion - han løb også med datteren Frederikke, der blev min mor,
men det er altså en helt anden historie. Dog skal det her indflettes,
at min mor også med tiden blev tandtekniker og havde praksis i
Ebeltoft og Randers i adskillige år (1926-39).
Næste flytning af bedstefars klinik fandt sted, da bygningerne i
Mejlgade blev nyopført efter Mejlborgs brand (Ca. 1902). Først flyt
tede de til Mejlgade 85, første sal, og senere til nr. 87. Min far, Si
mon Jensen, etablerede sig i øvrigt som isenkræmmer på den anden
side af gaden i nr. 82 B, hvor jeg blev født i 1905, og hvor min far dø
de ved juletid i 1906 - fuldstændig uventet af en hjerneblødning.
Min mor fik hurtigt en stilling som syerske i et århusiansk konfek
tionsfirma, »Gøsta Davidsen«. Da dødsboet blev gjort op, viste det et
overskud på 3500. kr. slet ikke så lidt dengang - og halvdelen, 1500.
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Den røde plysdagligstue i
Mejlgade fungerede som kli
nik. Lænestolen var forsynet
med indstillelig nakkestøtte.
Der var konsolspejl med hyl
de, hvorpå der stod en glas
skål til instrumenter: et
mundspejl, en bidetang og en
farveskala til valg af tandfarve.
Spytfontænen var et trebenet
jernstativ, forsynet med hul i
bunden og afløb til en ler
krukke. Belysningen bestod i
en gammel bronzekrone med
»krystaller«. Klinikken var
uændret til 1926.

kr. blev indsat i Overformynderiet på mit navn. Der kunne kun dis
poneres over det af min værge, som i øvrigt var min bedstefar. Den
anden halvdel tilfaldt derefter naturligvis min mor. Hun rejste til
København og tog et kursus på »Tilskæreakademiet« og kom tilbage
til en lidt bedre stilling hos »Gøsta Davidsen«. Efter nogle få år op
rettede hun en selvstændig systue i Mejlgade 87, første sal. Vi har så
ledes boet på alle etager i dette hus.
Hvordan det stod til med bedstefars tandteknik økonomisk set,
ved jeg ikke præcist; men barbersalonen blev hurtigt opgivet til for
del for tandteknikken samtidig med flytningen til Mejlgade, og jeg
husker, at min bedstefar har fortalt mig, at det første års omsætning
i Mejlgade var på 1100. kr. Prisen på en hel overmund var 18. kr.;
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Laboratoriet i Mejlgacle 87, 1927. Der pakkes kautsjukkuvetle. På billedet ses en vulkanisator og
en Hecolithovn.

nemlig 4. kr. for en ganeplade plus én krone pr. tand - nemt at reg
ne ud, ikke sandt? Endvidere 2. kr. for en reparation; dem var der
mange af, for tænderne dengang var af porcelæn og ret skøre, og
kautsjukganerne var heller ikke særlig stærke. Som bifortjeneste ud
førte bedstefar i øvrigt nu og da laboratoriearbejde for tandlæge
Mejndor, som havde klinik i Borgporten, hvor meget ved jeg ikke.
Gennem hele min barndom husker jeg kun, at bedstefars »kli
nik« bestod af et konsolspejl, en barberstol betrukket med rødt plys
stående i en traditionel dagligstue med mahognimøbler, ligeledes
betrukket med rødt plys, og en aflang glasbakke med ét mundspejl,
samt en speciel bidetang til at klippe kronen af »ormstukne« for
tænder. Den mest almindelige førstegangslevering var en ganeplade
med fire fortænder, indsat oven på roden - pris otte kroner Det er
så let at huske, sagde Bedstefar, 4 kroner for en ganeplade og en
krone for hver tand. En hel overprotese koster derfor 4. kr. + 14 ,
altså 18. kr. og en »helmund« 36 kr., en pris som stort set holdt sig
indtil 1924-25. Klinikken var yderst spartanskt indrettet, der var in
gen håndvask, og som spytfontæne anvendtes et trebenet vaskestativ
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forsynet med en fajanceskål med afløb ned i en stor syltetøjs-ler
krukke, som blev skjult af et stykke hvidt crepepapir. Laboratoriet
bestod af et gammelt skrivebord i køkkenet. Det var forsynet med
en »filklo« (en speciel slags skruestik) i træ, og alt arbejde blev ud
ført enten der eller ved køkkenbordet og køkkenvasken, en jern
vask med en koldtvandshane. De fremstillede kautsjukproteser var
meget solide i formen, når de var færdigvulkaniserede - en proces,
som altid udsondrede en skarp svovllugt, som hang i hele huset.
Proteserne blev, efter vulkaniseringen, filet til, først med en meget
grov fil, og så med en fin fil. Derefter blev de formet med »skrabe
re«, tilslebet fint i hånden med sandpapir, dernæst med pulveriseret
pimpsten og en korkprop, og sluttelig blev de poleret med kridt,
sprit, en prop og med flonelsklude - altsammen i hånden. Først ca.
1912-1913 anskaffede han en »spindel« til roterende slibe- og polereværktøj, nemlig en symaskinefod til en trædesymaskine, og først
efter 1918 blev denne forsynet med en el-symaskinemotor.

»Landsforeningen afpraktiserende tandteknikere«
stiftesi 1912
O

Ar 1912, hvor jeg må have været på sommerferieophold hos mine
bedsteforældre, husker jeg ejendommeligt nok - jeg var syv år den
gang - at bedstefar fik besøg af en herre, Clausen fra Ærøskøbing
(»fra Sydhavsøerne«, sagde bedstefar). Han var vistnok både tand
tekniker og havde dentaldepot - altså forhandlede han kautsjuk,
voks, stents (atryksmateriale), tænder, osv., til andre tandteknikere.
Han var bl.a. ude efter at tegne medlemmer til start af en »Tandtek
nikerforening« med den særlige hensigt at optræde samlet over for
den af regeringen nedsatte »Store Medicinalkommission«. Dennes
formål var at skabe bedre orden i hele sundhedsvæsenet, dvs.
blandt læger, apotekere, hospitaler, tandlæger, massører, sygeplejer
sker m.v. Tandlægernes uddannelse var blevet reguleret noget i
1875, da den første tandlægeskole blev oprettet. Allerede dengang
slog tandlægerne til lyd for, at fremstilling og levering af tandprote
ser skulle forbeholdes tandlæger; men man skønnede, således som
det også blev fastslået ved en højesteretsdom i 1844, at tandteknik
var et »håndværksfag« i sig selv med ret til at levere proteser direkte
til kunderne. Tandlægerne ville nu udnytte Medicinalkommissio
nen til at opnå den af dem meget eftertragtede monopolstilling -
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på trods af, at de heller ikke selv på Tandlægeskolen modtog nogen
nævneværdig undervisning i fremstilling af tandproteser. Men i
1916 resolverede Kommissionen, at tandteknikerne udøvede både
en pris- og en kvalitetsregulerende virkning overfor tandlægerne.
Endvidere mente man at forudse, at når nu tandlægerne fik en ud
videt og forbedret uddannelse, og der kom flere af dem, så ville de
praktiserende tandteknikere simpelthen uddø. Det gik som be
kendt ganske anderledes. Men »Tandteknikerforeningens« indsats
kan ses af en skrivelse af 22.10.1913, bl.a. underskrevet af omtalte
Clausen fra Ærøskøbing (Kilde: s.60 i bogen »Den danske Tandtek
nikerstand« fra 1943 af Leo Kæraa). Dette var altså starten på
»Landsforeningen af praktiserende Tandteknikere«, som jeg såle
des mærkværdigvis har oplevet personligt. Bedstefar blev »stiftende
medlem« - han var jo i høj grad foreningsminded. I Thisted havde
han således i sin tid været bestyrelsesmedlem af Thisted Brugsfore
ning, et af landets første andelsforetagender, samt medstifter af Thi
sted Afholdsforening. Han var sidstnævntes højtskattede formand i
mange år.

Min barndom ogførste ungdom
I 1914, hvor jeg påny var på sommerferie hos mine bedsteforældre,
jeg boede dengang hos min mor og min stedfar i Nakskov, udbrød
første verdenskrig den 4. august, hvilket forhindrede mig i at rejse
tilbage til Nakskov. Min hjemrejse skulle ellers ske med en lille fragt
damper, som sejlede i rute direkte fra Aarhus-Nakskov-Kiel og retur;
men denne rute blev selvfølgelig øjeblikkelig stoppet. Da min sted
far var reserveofficer, blev han omgående indkaldt til sikringsstyr
ken og forflyttet til Fredericia, og det faldt derfor ganske naturligt,
at jeg blev optaget som plejesøn hos mine bedsteforældre. Min
bedstefar har dengang været 63 år gammel. Han havde haft ni døt
re og kun én søn, som døde, da han var 6 uger gammel. Derfor var
bedstefar stolt over, og glad for, pludselig at få en »søn«.
Allerede som barn fik jeg således føling med tandteknikerfaget.
Alt det tandtekniske laboratoriearbejde blev udført ved et skrive
bord i køkkenet. Jeg hjalp undertiden bedstefar med at støbe i
gips, med at rense kuvetter og - ikke mindst - med at løbe ærinder,
bl.a. hente dentalmaterialer på det lokale dentaldepot i Mørksgade. Pengene var dengang små, og det skete ret ofte, at jeg bare
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skulle hente 6 eller 12 fortænder af et bestemt nummer eller farve.
De kostede ca. 25 øre pr. stk., medens kindtænder kun kostede ca.
7 øre pr. stk.
I april 1921, umiddelbart efter realeksamen rejste jeg til Køben
havn og søgte ved personlig fremstilling i Store Nordiske Telegraf
selskab. Jeg blev antaget, men med det forbehold, at da telegrafsko
len var lukket på ubestemt tid, ville jeg kun komme ind, dersom den
blev genåbnet inden jeg var fyldt 20 år. Tilbage i Århus fik jeg så ved
bedstefars indflydelse plads i »Den lille Laanekasse«, som var en fil
ial af »Aarhus Diskontobank«. Det var så lille en bank, at jeg i de to
år, jeg var der, blev uddannet i alle afdelinger (indlån, udlån, vek
selafdeling, kassekredit, kasse, bogholderi, osv.). I hele denne perio
de blev jeg boende hjemme på loftsværelset hos mine bedsteforæl
dre (ingen vand, ingen varme, ingen lys, ingen el!), og jeg gik sam
tidig min bedstefar til hånde i tandteknikken. Men da jeg i juli 1923
fik meddelelse om, at telegrafskolen ville blive genåbnet den 16. ju
li, forlod jeg omgående banken og startede på Store Nordiske Tele
grafskole i København. I de ö'A måned, som skolen varede, boede
jeg hos »tante Fimma« frk. Wilhelmine Olsen, Hjorth Lorenzensga
de 31. Vi var fra starten 60 elever; men der blev afholdt eksamen
hver anden måned. Ved første prøve faldt 20 fra, og ved anden
prøve ligså. De sidste 20 bestod imidlertid alle, og vi blev omgående
sendt til England, nr. 1,3,5... til London, og nr. 2,4,6... til Newcastle.
Jeg blev nr. 2, navnlig fordi jeg havde store manuelle evner til at
morse, dvs. håndskrift med telegrafnøgle med streger og prikker
(hvilket senere i høj grad kom mig til gode under mine fængselsop
hold i forbindelse med modstandsarbejdet under 2. verdenskrig). I
begyndelsen af februar 1924 tog jeg så afsked med familien. I au
gust 1925 var jeg hjemme til mine bedsteforældres guldbryllup.
Samtidig meddelte jeg min forlovelse med Doris Adelaide Wight,
som altså blev Kims mor, herom senere. I foråret 1926 blev bedste
far alvorligt syg - et forvarsel om cancer. Efter en snak med min lo
kale chef, telegrafbestyrer Christoffersen, fik jeg lov til at gå »uden
for nummer« i et år. Dette var noget hidtil uhørt inden for Store
Nordiske, men det lykkedes altså. Et år senere modtog jeg tilbuddet
om at komme ind igen, men var altså ikke interesseret. Jeg fik udbe
talt tre måneders gage, som selvfølgelig skulle tilbagebetales i tilfæl
de af genansættelse. Formålet med aftalen var dels at prøve, om jeg
kunne lære tandteknik, så det kunne give et ordentligt levebrød, og
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dels dermed at hjælpe mine bedsteforældre. Endelig var der en be
stemmelse inden for Store Nordiske, som jo havde afdelinger over
alt i hele verden, om, at man ikke måtte gifte sig førend efter seks
års ansættelse. Selskabet ville sikre sig, at man kunne flytte om på
medarbejderne uden for store omkostninger. Dette sidste var ikke
rigtig i overensstemmelse med Doris’ og mine planer, og det var
nok den afgørende tilskyndelse til, at jeg uden skrupler forlod en
dejlig livsstilling i Store Nordiske Telegrafselskab.
Min forlovede og jeg - vi var meget forelskede - rejste derfor til
Århus med grandmas og granddaddys indforståelse. Doris var den
gang kun 18 år. Hun blev modtaget med åbne arme, og trods sprog
vanskeligheder og miljøforandringen befandt hun sig godt og blev
accepteret af hele familien. Hun fik mit tidligere loftsværelse, me
densjeg sov på divanen i spisestuen. Den 1. september købte jeg et
tre måneders kursus som damefrisør til Doris hos Alice Jørgensen
på Søndergade. Dette kursus blev afløst af en dårlig betalt heldags
stilling, indtil hun i sommerferien 1927 rejste tilbage til Newcastle mest for at give os begge tid »til at tænke sig om«.

I tandteknikerlære 1926-1929
Umiddelbart efter min hjemkomst i maj 1926 begyndte jeg så arbej
det som tandtekniker simpelthen ved at deltage i og udføre alt ar
bejde, også aftrykstagning af klienter - altså klientbehandling efter
min bedstefars anvisning. »Det er sgu ikke så svært,« sagde bedste
far. Hvad klienterne sagde, ved jeg ikke. De kom i hvert fald igen tid efter anden. Aftryk blev taget med stents, og sammenbid ved at
lade klienten bide i en klump. Bedstefar holdt sig nogenlunde rask
og arbejdsdygtig i et par år. I januar 1927 rejste jeg til Flensborg, for
di jeg havde hørt, at et dentalfirma i Tyskland var ved at indføre et
nyt protesemateriale, Hekolith, som var lettere, smukkere og mere
naturfarvet end det gamle, grimme kautsjuk. Man henviste mig til
et kursus hos en dentist i Sønderborg, hvor jeg derefter opholdt
mig i tre dage. Siden anskaffede jeg gennem Simonsen & Weel de
nødvendige redskaber, en Hekolithpresse og en ovn, slap godt fra
processen og fik gode, smukke og meget naturtro resultater, et helt
andet tiltalende produkt, end de gammelkendte »Kautsjuk-gebisser«. Et par måneder efter, at jeg selv var begyndt at avertere med
materialet, var jeg så rutineret, og så fræk, at jeg endog udsendte en
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cirkulæreskrivelse til samtlige jyske tandlæger om laboratoriearbej
de med dette nye, epokegørende materiale. Det gav en hel del ar
bejde, mærkeligt nok, men ikke ret mange penge. Jeg husker, at jeg
forlangte 25 kr. pr. protese, medens materialet kostede ca. 10 kr.
Men samtidig begyndte vore egne annoncer om »kunstige tænder,
der ser ud som naturlige« at øge vores omsætning. Bedstefar var ik
ke særlig glad for avertering i det hele taget. Men han var alligevel
stolt over, at der pludselig var god gang i forretningen. Bedstefar og
jeg drev praksis i fællesskab på den måde, at de penge der kom ind
blev delt med en trediedel til ham, en trediedel til mig, medens den
sidste trediedel skulle betale alle omkostninger, hvilket den dog ik
ke kunne, så der blev tid efter anden oparbejdet nogen gæld, ho
vedsagelig til fa. Simonsen & Week

Ny klinik 1928 - Mejlgade 87, anden sal
I sommeren 1928 lejede jeg lejligheden på anden sal (bedstefarsvar
jo på tredie sal) og indrettede et acceptabelt venteværelse, klinik og

Klinikken, Mejlgade 87 i
1928. På billedet ses det grim
me lysskilt og de hjemmelave
de udstillingsskabe.
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Min første klinik. Stolen havde kostet 50 kr., og spytfontænen var et malet cementrør.

laboratorium plus en privat opholdsstue. Doris kom igen til Dan
mark (juni 1928), boede i Mejlgade nogle få uger og fik derefter en
stilling som lettere hushjælp (au pair) hos handelsminister Slebsager i Gentofte med det særlige formål at lære de fire halvvoksne
børn ordentligt engelsk. Hun opnåede et godt forhold til og ven
skab med børnene, som varede hele livet.
I efteråret 1928 opsatte jeg det flotte og i hvert fald iøjnefaldende
skilt med lynet, som formentlig ville have været mere velegnet til en
elektroinstallatør. Der var oven i købet blinklys deri. Desforuden la
vede jeg selv to udstillingsskabe med lys. Strømmen gik på trappely
set, hvilketværten vist ikke anede noget om, og hvilket jeg ikke selv
skænkede en tanke, førend meget senere. For en ordens skyld vil
jeg da lige nævne, at moster Ebba (min mors yngste søster) jo den
gang havde en tandteknikerpraksis i Fredensgade (grundlagt
1914). Den blev senere købt af Pretzmann Mathiesen og flyttet til
Ryesgade - nu Georg Jørgensen. Min egen mor havde som tidligere
nævnt en praksis i Ebeltoft, men flyttede kort tid efter til Randers og
praktiserede der som tandtekniker i adskillige år.
Den 28. december 1928 blev Doris, min engelske forlovede, og
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Bedstefars gamle arbejdsbord og det hvidmalede grammofonskab, 1928.

jeg viet på Borgmesterkon toret i Århus. Fra januar 1929 havde jeg
lejet endnu en tre-værelses lejlighed ved siden af klinikken. Vi fik
indsat en nydelig dobbeltdør imellem lejlighederne og kunne nu
bo »acceptabelt herskabeligt«!
Bedstefars sygdom tog til - uhelbredelig mavekræft - og han blev
meget afkræftet. Den 31. august 1929 overdrog han mig klinikken.
Samtidig gav han mig sit gamle, solide sølvur fra 1841, som Kim for
længst har modtaget. Han døde hjemme fire uger senere og blev,
som han selv havde forudsagt, begravet på sin fødselsdag den 26.
september 1929. Årsomsætningen i 1928 havde været 5600. kr.

Flytning til Skolebakken
Jeg var efterhånden klar over dels, at Mejlgade var ved at blive den
døde ende af byen, og at de »rigtige« klienter nok ikke ville besøge
en klinik på anden sal i en almindelig udlejningsejendom. I juni
1930 flyttede vi derfor nærmere til centrum til Skolebakken nr. 11 til
en dejlig stor seksværelses lejlighed. Toilet osv. var en luksus, vi over-
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Kim, Grandma og Chevroletten foran klinikken på Skolebakken 11, juni 1937.

hovedet ikke kendte fra Mejlgade. Her indrettedes til gaden et værel
se, et venteværelse (og kontor), en meget stor dagligstue, en stor spi
sestue - og til gården badeværelse og toilet, soveværelse, klinik, labo
ratorium, anretterværelse og stort køkken. Der var trivsel i den lejlig
hed, og klinikken blomstrede da også op og fik format. Min aller
første klinikmedhjælp var frk. Lie Petersen fra Løgten. Hun blev an
taget i maj 1930 i Mejlgade. Hendes mor købte et tre måneders kur
sus til hende formedelst kr. 300. Det var stadigvæk almindeligt den
gang, og hun blev altså hos mig, indtil hun sammen med sin mand,
Ove Steen, ca. 1950 købte og overtog min Esbjerg-klinik. Den første
virkelige lærling jeg havde var Alf Liideking. Han blev antaget på en
almindelig fireårig, håndværksmæssig lærekontrakt den 1. april
1930. Begyndelseslønnen var 4. kr. ugentlig. Efter at være udlært blev
han hos mig indtil begyndelsen af krigen. Han har haft egen praksis
i Aarhus siden 1. april 1950. Min tredie medhjælper var fru Anna Ro
senberg, som også købte sig et tremåneders kursus. Hun var den sid
stejeg havde på de vilkår. Hun blev ligeledes hos mig i adskillige år
og startede ca. 1940 sin egen praksis i Tordenskjoldsgade.
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Efter flytningen til Skolebakken 11 i juni 1930 ændrede og udvi
dede jeg averteringen væsentligt. Jeg fandt sammen med en tegner
hos fa. Hammerschmidt på »yærekosten«. Smuk var den ikke; men
den var i hvert fald synlig og effektiv, og den blev anvendt som Logo
i adskillige år. Jeg lavede samtidigt en lyseblå folder med »Udklip fra
dagspressen«. Den blev uddelt adresseløst - både Alf, Lie og jeg selv
gik ud med den trappe op og trappe ned i ledige stunder, eller efter
fyraften (uden betaling). Jeg har glemt at fortælle, at jeg allerede i
1927 gik i gang med at udsende en forespørgsel til næsten alle kli
enter nogle måneder efter, at de havde fået leveret noget protesear
bejde, om de var tilfredse, og om de ville give mig en skriftlig anbe
faling. Dette resulterede i en samling på over 1000 breve fra tilfred
se klienter. Anbefalingerne blev samlet i tre fine læderindbundne
mapper, som findes endnu, og som dengang lå fremme til gennem
syn i venteværelset.

Sygekassen, Aarhus
I disse år fandt også min første kontakt med sygekasserne sted. Jeg
henvendte mig til forretningsføreren for sygekassen »Aarhus«,
Kjeld Sørensen. Sygekassen havde dengang en prisaftale med tand
lægerne, som de var meget utilfredse med, fordi den var for dyr. Jeg
tilbød at levere en ganske bestemt standard protesekvalitet med ga
ranti for pasform og holdbarhed, med 15% rabat. Sygekassen ac
cepterede tilbuddet efter en beskeden frokost for hele bestyrelsen
på »Salonen« i Riisskov. Den rabat, som jeg ydede, blev ikke refun
deret nogen steder. Tandlægerne var rasende og prøvede at få afta
len forbudt, hvilket ikke lykkedes, idet sygekasserne simpelthen sag
de, at de kun var glade for, at deres medlemmer kunne få protese
arbejde tilfredsstillende udført til rimelige priser. Med mine kolle
ger havde jeg på daværende tidspunkt overhovedet ingen forbindel
se. Aftalen medførte, at bestyrelsen gennem sin forretningsfører
Kjeld Sørensen, som faktisk ledede og samlede alle 60 sygekasser i
Århus Amt - indvilgede i, at jeg måtte indlægge en meddelelse i sy
gekassebogen, dersom jeg personligt ville have ulejlighed med at
kontakte samtlige tilsluttede sygekassers bestyrelser i amtet. Det blev
til 60 møder i løbet af det meste af et år. Sommetider havde jeg wie
nerbrød med, undertiden også en halv flaske brændevin, (men wie
nerbrød blev nu nok anset for at være »det pæneste«!) Næsten alle
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sygekasserne sagde ja. Opkræveren fik et bundt sedler til indlæg,
hver gang et medlem betalte kontingent (altså hver tredie måned).
Også disse besøg skabte mange fine personlige kontakter - og det
betød jo tilsyneladende en fordel for sygekassens medlemmer, uden
at det kostede sygekassen noget; men helt fin forretningsmoral var
det nu nok ikke!
Omsætningen voksede og voksede - ligeså medarbejderstaben.
Jeg har haft et nøjagtigt regnskab over klinikkens omsætning fra
1929 til 1937; men desværre er det bortkommet, hvilket jeg er me
get ked af. Mon ikke det blev tilintetgjort, da revisor Birger Gade i
1938 overtog bogføringen. Til og med 1938 havde jeg aldrig ført
noget reglementeret regnskab. Det blev kritiseret af skattevæsenet,
og jeg engagerede derfor min personlige ven Birger Gade som re
visor, og han nyopstillede regnskabet for 1938. Det medførte en
merbeskatning på 8.-!! Efter den tid blev regnskabet i alle afdelin
ger lagt i den rigtige gænge og i mange år ført og revideret af Bir
ger Gade.
Som en nyhed inden for faget indførte jeg på Skolebakken som
en gratis service, at vi i de tilfælde, hvor klienterne henvendte sig og
endnu havde tænder eller tandrester tilbage i munden, tog et »tek
nisk fotografi« af ansigt, mund og tandrester. Dette gav jo en vis
tryghedsfornemmelse hos klienterne med hensyn til udseendet,
idet vi samtidig fik et sikkert kendskab til, hvordan mund og tænder
så ud under deres »forfald«. Dermed fik vi bedre mulighed for at
vælge en tandstørrelse og tandstilling så nær som muligt på de op
rindelige og for at rette på eventuelle skavanker - altså skabe for
bedringer med hensyn til udseendet. Vi benyttede et ældre »kasse
apparat«, fastmonteret på en svingarm, og billederne blev produce
ret fra besøg til besøg. Det ville i øvrigt gå betydeligt nemmere nu
om stunder, hvor det er let at producere billeder, endda i farver, in
den for få minutter.
Vi averterede temmelig meget med »teknisk fotografi« som
grundlaget for vort arbejde, og jeg tror, at vi brugte metoden i hvert
fald i hele peroden på Skolebakken, altså fra 1930-1937.
Næste skridt på reklamens vej var fremstillingen af en stor plakat
med ansigtet »smilet med kirsebær mellem tænderne«. 500 stk. ind
rammet i smalle guldlister, beregnet til ophængning i omegnens
forretninger, såsom købmænd, babersaloner og damefrisører og lig
nende. Lie og jeg kørte selv ud med dem efter fyraften eller om lør-
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dagen i min dengang nyanskaffede 2 pers. 6 cyl. Chevrolet sports
vogn, Cabriolet. Det gav en forbavsende god kontakt næsten alle
steder og blev for det meste vel modtaget; men det var et slid. Hos
adskillige medførte det tillige en snak om deres personlige tandpro
blemer, og dem var der mange af, samt en aftale om, at vi skulle yde
dem en rabat ved eventuel behandling. Jeg har oplevet, at et skilt
hang hos en gammel skrædder i Hasselager, som i slutningen af
tresserne henvendte sig, medbringende skiltet, som han havde haft
hængende i sin butik i hele sin forretningstid. Nu skulle han have
en ny protese - og den fik han gratis. Skiltet hænger nu på klinik
ken i Arhus som et kuriosum.

København - Nørrevold 1937
I juni 1937 kom så den første virkelig store udvidelse. Jeg åbnede til meget stor fortrydelse for mine kolleger - en klinik på Nørrevold
nr. 9 i København i en god femværelses, førstesals lejlighed. Alf Lüdeking, som jo forlængst var udlært, blev klinikbestyrer og varetog
det daglige, tekniske arbejde; jeg var dog også selv på klinikken i
lange tider mindst to dage om ugen, sommetider tre, hvilket med-
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førte, at jeg havde omtrent fast køjeplads på natdamperen med af
gang fra Århus kl. 24 og fra København kl. 23:30. Det økonomiske
ansvar, »klinikfrøken«, resceptionsdame, bogholderske osv. vareto
ges af Lis Vietz, som i øvrigt var Doris’ gode veninde og som efter
hånden udviklede sig til at blive en overordentlig dygtig klinikchef også på det tekniske område.
Omtrent samtidig indgik jeg et samarbejde med Reklamebureau
Lyre, dengang Mejlgade 2 - Henry Lyre senior. Det blev et dyrt, men
også meget vigtigt bekendtskab og et led i klinikkernes fortsatte suc
ces og vækst. Første indsats var udarbejdelsen af en brochure »Om
kunstige tænder«, og i forbindelse dermed indrykningen af en hel
serie annoncer om denne brochure - annoncer af en helt anden ka
rakter end den hidtil benyttede brutale tjærekost. Derefter fulgte
»Døren er åben«, som blev husstandsomdelt i store dele af Århus og
København. Det første halve års tid i København travede både Alf,
Lis og jeg såmænd trappe op og trappe ned på Nørrebro med disse
reklamer - uden ekstra fritid eller ekstra penge; måske dog en stille
pilsner til at smøre ganen og hjælpe på de stive ben.

Stiftelsen af Midtjysk Kredsforening - 1935
Nu må vi til foreningsarbejdet - kollegerne - og lidt tilbage i tiden,
til 1935, hvor jeg, vistnok sammen med fru Ingeborg Gregersen fra
Århus og C.M. Nielsen i Randers tog initiativet til dannelsen af
»Midtjysk Kredsforening af praktiserende tandteknikere«. Lands
foreningen af praktiserende tandteknikere« havde hidtil dækket he
le landet som én forening; men i 1934 startede N.C. Fabricius i
Sæby »Nordjysk«, hvilket nok var den direkte årsag til initiativet
med »Midtjysk«. Vi indkaldte samtlige i Midtjylland boende tand
teknikere til en stiftende generalforsamling i Håndværkerforenin
gen i Silkeborg i juni 1935. Samtidig arrangerede vi lidt dentalud
stilling ved hjælp af Hellesens Dentaldepot og Simonsen & Weel,
samt et par faglige foredrag. Der var meget stor tilslutning. Jeg tror,
at der kom over 100 praktiserende tandteknikere, og ca. 75 blev
medlemmer. Næsten alle i Århus meldte sig ind. Hvis jeg husker rig
tigt, holdt Landsforeningen sin generalforsamling i København i ef
teråret 1935, hvor strukturen blev ændret til at bestå af kredsfore
ninger. Som formand for »Midtjysk« blev jeg dermed automatisk
medlem af hovedbestyrelsen.
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Samme år blev »Tandteknikerskolen« startet på initiativ af Dybdahl Jensen fra Roskilde. Eksamen blev afholdt første gang i foråret
1936 for et hold elever fra Sjælland. Der blev bl.a. undervist og ek
samineret i »teori og proteselære« af tandlæge Stæhr, og i »anatomi,
særlig kæbeleddet«, samt i »morfologi« af dr. Liljendahl Petersen.
Begge havde udarbejdet de første, nødtørftige lærebøger.
I 1936 meldte jeg mig selv til skolen og bestod første del af eksa
men i januar 1937. Der var så stor interesse for skolen og for at dyg
tiggøre sig, at det lykkedes at samle et hold jyske tandteknikere i
løbet af efteråret og vinteren 1937 - ca. 15 personer til fælles un
dervisning til første del. En ung lægekandidat, Højer, underviste os
i anatomi og morfologi på seminariet på Skovvangsvej, (hans far var
forstander der). Jeg selv underviste frisk og frejdigt i teori, materia
lelære og proteselære. Af deltagerne husker jeg Gustav Hansen og
Jørgen Pedersen fra Horsens, C.M. Nielsen og Vilh. Voigt fra Ran
ders, frk. Holmstrup fra Lemvig, Jørgen Christensen fra Silkeborg
og Alfred Christensen fra Herning. Fra Århus Pretzmann Mathie
sen, fru Jensby, Kingo Nielsen, Ingeborg Gregersen, (som senere
blev æresmedlem af Landsforeningen), og flere andre. Alle bestod
første del, mens jeg selv samtidigt bestod anden del sammen med
københavnerafdelingen, som jo altså var et år foran. Det var i febru
ar 1938. Jeg fortsatte derefter med også at undervise holdet til an
det del. Det er mig uforståeligt, at de accepterede det; min viden var
jo ikke større end deres, blot var der måske den forskel, at jeg følte,
at det var nødvendigt at sætte mere skik på, hvad der måtte anses for
væsentligt for tandteknikere, og altså samle det sammen. Det resul
terede også i, at jeg omskrev og udvidede de første lærebøger gan
ske væsentligt. Bl.a. skrev jeg en helt ny »Proteselære og teori«, hvil
ket tandlæge Stæhr, som havde udarbejdet de første lærebøger, blev
så fornærmet over, at han forlod sin stilling på skolen i København i
vrede. Jeg havde den glæde, at mine lærebøger blev benyttet i langt
over 20 år uændret. Jeg havde desværre ikke forsynet dem med
navn - det var nok en slags falsk beskedenhed. Der stod kun »frem
stillet af Tandteknikerskolen«. Selv da de blev moderniserede, var
de på samme grundlag, og de blev benyttet helt indtil skolen blev af
løst af den nuværende, autoriserede undervisningsform. Som et
synligt tegn på »det jyske holds« taknemmelighed for mit skolear
bejde modtog jeg i 1938 et smukt sølvbæger, som jeg håber, at Kim
vil holde hånden over.
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Landsforeningens arbejde
På Landsforeningens generalforsamling i 1938 skete der nogle om
væltninger. Min gamle ven, Henry W. Sørensen, Købmagergade (se
nere Holbæk) blev valgt til formand for Landsforeningen af Prakti
serende Tandteknikere (LPT). Jeg blev sekretær og tillige forstan
der for skolen. Disse stillinger beholdt vi begge i tre år. Vi dannede
et glimrende arbejdshold - hvilket dog ikke gik kritikløst hen. Det
blev bl.a. meget stærkt kritiseret, at jeg havde åbnet en filial på
Nørrevold, man ville holde på, at »intet medlem af Landsforenin
gen må åbne rejsepraksis eller filial på et sted, hvor et andet med
lem praktiserer«. Skænderierne om dette findes beskrevet i »Tand
teknikeren« for maj 1937 og senere numre af bladet; men jeg var
altså tykhudet nok til at sidde det overhørig.
Der var også en masse skænderier og vrøvl med en tandtekniker
Graabæk fra Horsens. For det første var han misundelig på min for
mandsstilling i »Midjysk«. Han mente, at jeg var kommet ham i for
købet med dannelsen af denne forening, hvilket ikke passer, jeg
havde aldrig hørt om hans eksistens, førend han mødte op i Silke
borg til den stiftende generalforsamling. Men for det andet - og det
værste - havde han den vrangforestilling, at formålet med »Tand
teknikerskolen« var at uddanne og betitle tre-måneders elever (det
begreb fandtes jo endnu) med betegnelsen »eksamineret tandtek
niker«. Det var jo lige det modsatte, vi ønskede at opnå. I øvrigt var
det ikke muligt at blive optaget på skolen, medmindre man kunne
dokumentere en fire-årig uddannelse. Graabæk havde en lille, fast
tømret kreds af (tåbelige) kolleger omkring sig, som i lang tid - ad
skillige år - troede på dette forvrængede formål med Tandtekniker
skolen. Der står en masse om dette i Landsforeningens medlems
blad, »Tandteknikeren«, fra 1935-1944.
En af mine første gerninger som skoleforstander var at formulere
»Tandteknikerløftet« og indføre skikken, at alle eksaminerede skul
le underskrive »den gyldne bog«. Det stod mig i hovedet, at der var
noget, der hed »lægeløftet« - uden at jeg dog havde noget kend
skab til ordlyden heraf. Det skulle altså betyde en højnelse af hele
standen, en skærpelse af den faglige ærlighed; og det lykkedes jo
ganske godt, idet samtlige eksaminerede tandteknikere - langt over
400 i alt - siden da har underskrevet løftet under højtidelige former
efter eksamen. Jeg husker ikke, hvorledes jeg bryggede ordlyden
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sammen, men ingen har kritiseret den eller foreslået noget bedre.
Selve den kalligraferede forside blev lavet af en gammel invalid kol
lega, Bertelsen. Jeg husker endnu min skuffelse over, at ingen fore
slog, at jeg skulle være den første til at underskrive (mit eget værk);
men det var der altså ingen ud over mig selv, der tænkte på. Den
første blev »den gamle Jacobsen« fra Vejle, som senere blev æres
medlem. Det næste, der skete, var at skolen, der nu havde et halvt
hundrede elever i København, lejede sig ind i egne lokaler i en stor
gammeldags lejlighed på Fælledvej. Vi fik eget inventar og fast til
knyttede lærere, og der blev også undervist og eksamineret i praktisk
protetik. Kredsforeningens kontingent blev hævet væsentligt for at
kunne yde tilskud til skolens drift, og klienterne betalte også en mini
mal pris for behandlingen, medens laboratoriearbejdet blev udført
gratis af de pågældende elever. Efter tre års pionertid blev Gunner
Bruun, Vesterbrogade, min afløser, hvorefter jeg i det væsentligste
var færdig med skolearbejdet.
Mens alt dette skete, var begge mine klinikker jo i fuld gang. I
Århus flyttede jeg efter svære overvejelser til Banegårdsplads i juni
1937. Storetorv og Lilletorv ansås stadig som byens centrum. Men vi
- Doris og jeg - skønnede, at centrum ville blive mere og mere for
skubbet hen mod Banegårdsplads. Og det viste sig jo at være rigtigt.
Lokalerne havde stået tomme i et helt år og værten, tømrermester
Ejnar Petersen, som havde bygget ejendommen, vistnok i 1930, til
bød at betale samtlige indretningsomkostninger, hvis jeg ville skrive
kontrakt for fem år (nu har vi boet der i over 50 år). Dette var bl.a.
årsag til den luksus, at vi fik lo vaskekummer i hver klinik - en luk
sus, som ingen dengang anså for muligt eller rimeligt. Samtidig flyt
tede vi »privaten« til Parkallé 1, øverst oppe; men i efteråret 1940,
efter om foråret at have oplevet de lavtflyvende, tyske maskiner lige
over hovedet på os, købte jeg »Egehuset« på Krathusvej 4, Risskov af
Lensgreve Scheel på Gammel Estrup. Der boede vi privat resten af
krigen - næsten!

Den nye lærlingelov 4. september 1934
Vi må nok her igen gå lidt tilbage i tiden for at komme ind på lands
foreningens arbejde for fagets fortsatte eksistens, den 4. september
1934 blev der vedtaget en ny lærlingelov, som fastsatte en læretid på
fire år for alle håndværksfag, samt at der skulle nedsættes faste »fag-
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lige udvalg«, bestående af lige antal mestre og svende, som skulle
fastlægge og kontrollere fagets uddannelsesforhold. Dette var nok
den direkte årsag til, at Dybdahl Jensen, praktiserende tandteknik
ker i Roskilde, tog initiativet til Tandteknikerskolen i håbet om, at
eksamen fra skolen skulle blive afgørende for uddannelse og prakti
seringsret. Det hele virkede meget tungt - man kunne ikke finde ud
af, hvem der var mestre i faget, og tandlægerne var meget ivrige ef
ter at blive anerkendt som mestre. De havde ført forhåndsforhand 
linger med Indenrigsministeriet derom med det formål at forsøge
at udelukke de praktiserende tandteknikere. Det var således på
Tandlægeforeningens foranledning, at »Foreningen af Dentallabo
ratorier« blev dannet, for at der kunne være en håndværksmæssig
mester-organ isation. I 1937 blev der indkaldt til et tilsyneladende
mindre vigtigt »orienteringsmøde« på Indenrigsministeriets foran
ledning: men det viste sig at blive altafgørende for os. Der var ind
budt repræsentanter for tandlægerne, laboratorierne, forbundet
(svendene), Tandlægehøjskolen, Håndværksrådet, Teknologisk In
stitut og én sølle, lille mand fra de praktiserende tandteknikere og
det var mig. Jeg tror nok, at Landsforeningen havde misforstået mø
dets hensigt og karakter, og jeg mødte ganske uforberedt. Man ville
her tilrettelægge sammensætningen af det faglige udvalg, som frem
tidigt skulle styre tandteknikeruddannelsen. Mødets leder, kontor
chef K. C. Hansen fra Indenrigsministeriet, ville konkludere, at de
praktiserende ikke skulle repræsenteres, for »de uddannede jo ikke
lærlinge«! Hvis vi ikke havde været repræsenteret, ville der være ble
vet handlet hen over hovedet på os. Jeg fremførte en redegørelse spontant, uforberedt og altså uden manuskript gående ud på, at det
var os, der var de sande mestre - at tandlægerne slet ikke var hånd
værkere i ordets virkelige forstand, og at de derfor ikke kunne ud
danne lærlinge (og at de fakto heller ikke gjorde det). Kontorchef
K.C. Hansen havde vistnok lovet tandlægerne, at »det skulle han
nok ordne«. Han blev så gal, at han slog så hårdt i bordet, at han
knækkede en dejlig ny, lang gul blyant, hvorefter han hævede mø
det - altså uden resultat. Det var en lidt mærkelig fornemmelse, da
vi alle forlod mødet. Det var i Forlagsinstitutionens lokale. Ingen
sagde farvel til mig - alle ignorede mig, undtagen én. Det var direk
tør Gunnar Gregersen fra Teknologisk Institut. Han var jo hånd
værksfagenes naturlige »forsvarer«. Han roste mit indlæg, hvilket
jeg selvfølgelig blev meget glad for; men, som han sagde: »De er jo
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op mod en meget stærk fjende, som det bliver vanskeligt, for ikke at
sige umuligt, at overvinde«. Og han fik ret - næsten.

Tandteknikernes fællesudvalg
Indenrigsministeriet prøvede endnu en gang at snigløbe os. Nogen
tid senere, vistnok et årstid, dannede de, i overensstemmelse med
den nye lærlingelov af 4. september 1934, uden at spørge os tand
teknikere et fagligt udvalg bestående af to tandlæger og en laboratorieejer plus tre svende fra Forbundet, og det valgte tandlæge
Ohrt, altså ikke en håndværker, men en akademiker som formand.
Han var i forvejen fast sekretær i Tandlægeforeningen. Udvalget
startede sit arbejde og udsendte på officiel vis nogle circulærer om
dets eksistens, hvorefter vi, Landsforeningen, klagede til Indenrigs
ministeren, som efter yderligere to års overvejelser kom til det re
sultat, at de praktiserende tandteknikere alligevel skulle være re
præsenteret i udvalget. Det kom derefter til at bestå af en tandlæge
(Ohrt), en laboratorieindehaver (Felex Poulsen), en praktiserende
(mig) og tre svende (Taaning Bjarne Juul Jensen og en til). Udval
gets første handling var at udpege en formand. Tandlægerne fore
slog Ohrt. Jeg foreslog »beskedent« mig selv, idet jeg dog repræsen
terede ca. 600 praktiserende tandteknikere, som alle på daværende
tidspunkt, efter vor mening, havde ret til at uddanne lærlinge. De
øvrige medlemmer stemte på tandlæge Ohrt; men da formandsval
get krævede enighed, hvilket ikke kunne opnås, så måtte Indenrigs
ministeriet efter reglerne udpege en jurist, og det varede yderligere
et halvt årstid, inden landsdommer Preisler Knudsen blev udnævnt,
og arbejdet endelig kunne begynde. Det endte negativt for vort ved
kommende, således som det var at forudse i øvrigt på en uhørt sne
dig og væmmelig måde.
Først udsendtes spørgeskemaer til alle for at få konstateret, hvor
mange der i det hele taget havde lærlinge. Derefter diskuteredes
spørgsmålet om, hvad uddannelsen skulle omfatte, og man enedes
om - efter nogen tøven fra de praktiserendes side - at den skulle
omfatte tre discipliner: Kautsjukteknik (det samme som acryl nu),
guldteknik og porelænsteknik. Jeg var klar over, at både svendene og laboratorieejerne var interesseret i, at praktiseringsretten bevaredes,
og jeg etablerede derfor nogle møder med disse folk uden om ud
valget. Svendene var de letteste at overtale til samarbejdet; de ville
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alle ganske naturligt gerne bevare praktiseringsretten. Det kneb
med laboratorierne, som selvfølgelig skævede til, at jo flere prakti
serende der var, jo mindre protesearbejde blev der til dem. Jeg fik
dem imidlertid med på en forhandling sammen med Henry W.
Sørensen, Landsforeningens daværende formand - så langt, at de
var villige til at gå sammen med os, hvis vi ville gå med til, at al
lærlingeuddannelse kun kunne finde sted på et laboratorium; samt
at man, for at kunne praktisere, fremtidigt skulle have bestået den
af Det faglige Udvalg tilrettelagte svendeprøve plus en tillægsprøve i
klientbehandling, hvis karakter ikke blev nærmere fastsat. Med an
dre ord; at opnå den meget ønskede autorisation mod at afgive ud
dannelsesretten. Det var både Henry W. Sørensen, L.P.Ts formand,
og jeg indforstået med, og vi forelagde det hele på den førstkom
mende generalforsamling LPT (Landsforeningen af Praktiserende
Tandteknikere), hvor næsten alle stemte imod. Forslaget faldt altså
med et brag. Argumentet var, at vi var »håndværkere«, og som så
danne kunne ingen fratage os retten til at uddanne lærlinge - ak ja.
Meget arbejde og mange kvaler kunne have været sparet, hvis vore
medlemmer dengang kunne være bragt til at forstå det fornuftige i
kompromiset (det er jo praktisk talt den ordning, vi har nu). Sven
dene var kede af det, laboratorierne var ligeglade. Venskabet holdt
- men samarbejdet gik fløjten.
Det næste, man gjorde i Det faglige Udvalg var - med fem stem
mer mod én - at vedtage at alle tre discipliner skulle udføres på
lærestedet »i det daglige arbejde«. Det var jo nyttesløst at søge at
påstå - selv om jeg prøvede ihærdigt på det - at de praktiserende
udførte porcelænsteknik i det daglige arbejde. Enkelte praktiseren
de kolleger var så loyale, at de anskaffede en procelænsovn for som
undervisningsarbejde at fremstille en jacketkrone efter fantom;
men det var jo altså heller ikke nok. Da vi kom til 1943, konstatere
des det gennem en ny spørgeskemaudsendelse, at ingen praktise
rende tandteknikere udførte porcelænsteknik (og heller ingen
tandlæger), hvorfor de praktiserende fremtidigt ikke ville kunne
uddanne lærlinge, og dermed røg LPT’s repræsentant ud af udval
get (Det var LPTs daværende formand, Rangholm, som boede i
København, der de sidste par møder i udvalget havde min plads
pga. rejsebesværet i krigens dage). I min tid som repræsentant holdt
udvalget ca. 8-9 møder om året med alle omkostninger betalt (und
tagen tab af arbejdsfortjeneste). Disse forhold er til dels beskrevet i
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bogen »Den danske Tandteknikerstand«, som LPT redigerede og
betalte udgivelsen af i et forsøg på at fastholde vor ret til at uddanne
lærlinge - vore naturlige arvtagere.
Sideløbende med arbejdet i Det faglige Udvalg - i årene 19391941 - arbejdede vi på muligheden af at få indført frivillige mester
prøver i samarbejde med Håndværksrådet. Dette i håbet om, at no
get sådant kunne føre til autorisation eller anerkendelse på en eller
anden måde. Der blev således tilrettelagt undervisning i bogholde
ri, kalkulation, handels- og vekselret m.m. Det endte med, at ca. en
halv snes kolleger bestod mesterprøven og altså kunne kalde sig
»Tandtekniker-mestre« - en fjollet titel, som aldrig fik den tilsigte
de, praktiske betydning.

Reklamerne!
For at vende tilbage til mine egne klinikker, så fremgår det af regn
skaberne, at den samlede omsætning i årene 1938-1943 var stærkt
stigende - fra 60.000 kr. i 1938 til 350.000 kr. i 1943; men samtidig
udgjorde reklameomkostningerne fra 20-24% af omsætningen. Dis
se helt urimelige reklameomkostninger gav ikke så store indtægter,
som man kunne forvente - men dog alligevel et absolut tilfredsstil
lende nettooverskud. Annoncerne blev holdt i dengang meget om
diskuterede og - af nogen - meget beundrede serier. Udover at
fremhæve firmanavnet var de med til at højne begrebet »tandtek
nik« i sin helhed. Ingen var længere i tvivl om, at tandteknikerne
kunne fremstille kunstige tænder/tandproteser.
Nogle kolleger var kede af annoncerne. Andre, navnlig de fjernt
boende, var begejstrede og hævdede, at de også skaffede dem kun
der ved at fremhæve, at det var de praktiserende tandteknikere, der
lavede kunstige tænder; men tandlægerne var rasende og prøvede
at få al avertering forbudt, hvilket som bekendt ikke lykkedes. Der
efter engagerede tandlægerne selv en PR-mand - det blev turistchef
Mogens Lichtenberg. Hele vores serie; For pasformens skyld - for
sundhedens skyld - for kvalitetens skyld - for udseendets skyld, osv.,
var inspireret af tandlægernes modkampagne.
I 1941 blev jeg i øvrigt valgt til formand for Aarhus Reklamefore
ning, og dermed hovedbestyrelsesmedlem af Dansk Reklamefore
ning. Dette betød adskillige betalte rejser til København, hvor jegjo
samtidig kunne se til LPT, »Det faglige Udvalg« og min egen klinik
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Efter flytningen til Skolebak
ken blev averteringen udvidet
væsentligt. »Tjærekosten«
blev opfundet. Var den ikke
smuk, var den i hvert fald syn
lig og effektiv. Her ses plaka
ten »smilet'med kirsebær
mellem tænderne« fra 1931,
der indrammet i guldliste
blev ophængt i omegnens for
retninger.

på Nørrevold. I Aarhus Reklameforening havde vi frokostmøde den
første mandag i hver måned. Mange af byens prominente forret
ningsfolk var medlemmer og mødte op til disse møder, som blev
holdt efter et bestemt ritual. Man mødte kl. 12 præcis, i reglen en
ten på Hotel Royal eller i Aarhushallens restaurant begge var den
gang supergode - spiste en let, varm ret, et glas øl, kaffe og wiener
brød - og kl. 12.30 præcis blev der budt velkommen til månedens
gæst, som holdt et foredrag til kl. 13.30 om et eller andet emne i til
knytning til reklame. Præcis kl. 13.30 blev mødet hævet, og ti mi-
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Chefen på kontoret i Århus 1943.

nutter senere var alle borte. Stemningen var god, kammeratlig og
fornøjelig, og alle kendte alle.
Jeg husker mange enkeltheder fra det sidste møde inden min ar
restation den 13. januar 1944. Det fandt sted mandag den 9. januar.
Vores foredragsholder var cand.teol., professor Lindhardt, altså en
af kirkens prominente personer. Hans emne var: »Skal kirken rekla
mere«? Ved den efterfølgende diskussion var der meget delte me
ninger; men et af Reklameforeningens bestyrelsesmedlemmer, som
i øvrigt var meget dygtig, meget livlig og en god debattør - men ikke
altid lige gode venner med de »fine« ord sagde, at professoren jo
var en »orotarisk« begavelse - det blev husket! Det var i øvrigt både
min gamle skolekammerat, klichéfabrikant Hammerschmidts, og
professor Krebs’ fødselsdag den dag, og de var begge til stede. Men
det jeg husker tydeligst var, at da mødet var forbi, og jeg som en af
de sidste var ved at pakke mine papirer sammen, kommer der en
herre gående gennem lokalet. Hans standser et øjeblik - kun en
anelse - og ser gennemtrængende på mig, hvorefter han går videre
og forsvinder ud i baglokalet. Jeg spurgte en yener, som var ved at
rydde op, hvem det var, og han svarede, at »det var en af de her ty
ske politi’er«, som kom ret ofte, og som man ikke kunne lukke døre
ne for. Det var først langt senere, at det gik op for mig, at det var kri-
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minalassistent Rothenberg, som sammen med gestapochefen
Schwitzgebel personlig skød på Doris og mig den efterfølgende fre
dag den 13. januar.

Arrestationen 13. januar 1944
Arrestationen var altså planlagt allerede den 9. januar. Det gik først
op for mig, at det var Rothenberg, der skød, da han nogle måneder
senere foretog den første afhøring af mig i fængslet i Vester Allé. I
øvrigt omkom både Rothenberg og Schwitzgebel ved det overor
dentlig velplanlagte bombardement af Gestapos jyske hovedkvarter
på Universitetet, hvor også alle papirerne vedrørende vores sag blev
»borte«. Dette reddede utvivlsomt adskillige i vores gruppe fra den
lurende dødsstraf. Det skæbnesvangre forløb af min arrestation
skyldtes for det første, at Gestapofolkene var meget ophidsede, da
de ankom til Risskov, fordi de netop på min klinik havde fundet en
»sender«, som telegrafisten havde set sig nødsaget til at efterlade, da
han i nattens løb blev forstyrret i sit arbejde. For det andet, så var vi,
da Gestapo kom, alle tre splitternøgne i færd med at tage højfjelds
sol, i hvilken situation man jo ikke bare åbner døren straks, når no
gen banker på. Og for det tredie måske også, at da jeg åbnede
døren på klem, tog jeg samtidig mine øjenbeskyttelsesbriller af, og
den lyd, som sådanne briller afgiver, når »glassene« støder mod hin
anden, kan let forveksles med lyden af et ladegreb på en revolver.
Doris gik hen mod et skab over for døren for at tage sin slåbrok på,
og hun stod derved direkte i skudlinien. Hun blev ramt i hovedet og
var død øjeblikkeligt. Jeg selv var halvt drejet rundt for at gribe hen
de; da hun faldt - et skud gik gennem maven på mig og et strejfskud
ramte min hånd. Kim lå stadig på sengen og kom intet til.
Jeg må have mistet bevidstheden et lille stykke tid, men hørte
dog, at der blev ringet til Falck - på tysk - og det næste jeg husker er,
at jeg blev bragt ind i ambulancen af danske Falckfolk; der med
fulgte dog to danske »medløbere«. Men Falckfolkene var så vakse,
at de »misforstod« tyskernes ordre med hensyn til hospitalet og kør
te mig direkte til Amtssygehuset - på trods af medløbernes prote
ster. Overkirurg Fabricius Møller, som altid begyndte sit arbejde
præcis kl. otte om morgenen, trådte netop ind ad døren; han så på
mig og sagde: »Vi opererer med det samme,« hvilket utvivlsomt red
dede mit liv. Så kom otte dage på Amtssygehuset, under streng be-
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vogtning. Jeg fik et par gange besøg af Kim, ledsaget af venner, men
de måtte ikke komme ind i stuen; de kunne vinke til mig gennem
den åbne dør - men vi kunne ikke tale sammen, ak ja. I øvrigt var
modstandsbevægelsen i færd med at iværksætte en større befrielses
aktion; men der må være sivet noget ud om den, for den blev ikke
gennemført, idet jeg om mandagen under stort militært opbud blev overført til den tyske afdeling af Aarhus Kommunehospital,
hvor jeg lå ca. 2 uger, ligeledes under streng bevogtning. Så tilbrag
te jeg ca. tre måneder i arresten på Vester Allé i Arhus (hvoraf ca. en
måned sengeliggende). Under det meste af mit fængselsophold i
Arhus var der i øvrigt nogen (Gode venner? Røde Kors? Guldsmed
Rasmussen?), der sørgede for, at jeg fik fin hotelmiddag hver dag
fra »Hotel Ritz«. Jeg har vist aldrig takket rette vedkommende for
den luksus, som var et stort lyspunkt.

Vestre Fængsel - proteselære
Midt i juni 1944 blev jeg overført fra arresten i Arhus til Vestre
Fængsel i København, hvor jeg tilbragte fire måneder. Overflytnin
gen skete i en såkaldt »Prærievogn« - lænket med hård jern sam
men med en anden fange - hvem? Vi måtte ikke tale sammen. Der
fik jeg påny enecelle (nr.277), medens der i adskillige andre celler
sad 3-5 sammen. Hvorfor den ære? Jeg ved det ikke - og minsand
ten, da jeg havde været der i nogle dage, fik jeg »læsetilladelse« samt
tilladelse til »at bygge huse« og slotte i karton. Jeg husker Fredens
borg Slot, Kronborg og Grundtvigskirken. Jeg fik det bare sendt ind
- af hvem? Og lidt senere fik jeg skrivepapir, blyant og en del faglige
bøger. Jeg gik derpå i gang med at skrive en »Proteselære for prakti
serende tandteknikere«. Jeg ved ikke, hvorledes det gik til. Jeg hu
sker ikke, om jeg selv havde bedt om det, eller om andre havde foranledigt det. I givet fald: Hvem? Mærkeligt, som der sommetider
kan være tomme huller i hukommelsen. En skønne dag blev det he
le afhentet uden forklaring, og jeg tænkte, at så var den glæde forbi;
men dagen efter kom det hele retur uden andre kommentarer end
»Weitermachen!« Jeg havde altså ikke tid til at kede mig, og resulta
tet blev et manuskript på ca. 500 tætskrevne sider, forsynet med ske
matiske tegninger efter bedste evne og med litteraturhenvisninger.
Ligeså mærkeligt var det, at jeg fik det hele med mig, da jeg i slut
ningen af oktober blev overført til Frøslev.
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I Frøslev-lejren, hvor jeg tilbragte en måned, boede jeg på stue
med forlagsboghandler Allan Christensen. Jeg fortalte ham ganske
naturligt om bogen - og lavede endog udkast til en kontrakt med
ham efter hans forslag om udgivelsen, når krigen var overstået, (vi
var optimister). I øvrigt var der et par læger og en tandlæge, hvem?
fra Helsingør, der var beskæftiget på »hospitalet« (= sygebarakken),
og som gennemlæste manuskriptet. Jeg husker, at tandlægen roste
det; han syntes, at det var glimrende, og at der kun krævedes ganske
få korrektioner set fra tandlægeside; men selvfølgelig - hvad siger
man ikke til hinanden i en sådan situation. Endnu mere mærkeligt
var det, at da jeg en fredag meget tidligt om morgenen - kl. 5 blev
deporteret til Neuengamme sammen med adskillige kammerater
fra den samme sag (Bertelsen, Johs. Loft, Axel Voigt), så var der an
dre, der tog sig af manuskriptet og sørgede for at få det sendt ille
galt ud af lejren. Da jeg kom hjem ca. et halvt år senere, lå det på
klinikken på Nørrevold. Hvordan, og gennem hvem?
Jeg besøgte Allan Christensen i august/september 1945. Han var
i en helbredsmæssig skidt tilstand. Hans forlag var ved at gå neden
om og hjem, og han havde ægteskabelige vanskeligheder. Aftalen
om udgivelse blev således aldrig aktuel - hvilket jeg på daværende
tidspunkt var fuldstændig ligeglad med. Manuskriptet har siden da
henligget urørt på arkiv. En skønne dag vil jeg lukke pakken op.
Selvfølgelig kan det ikke have praktisk værdi for nutiden; men det
kan jo nok betragtes som et interessant kuriosum.
Umiddelbart efter skuddramet i Risskov blev Kim hentet på Krat
husvej afJeppe - sin »nye« mor - og optaget i hendes familie på lige
fod med sin skole- og legekammeratjørgen. Kim forblev hos dem til
efter krigsafslutningen og endda et halvt årstid længere.

Arbejdet som tandtekniker i Neuengamme
Jeg var altså i koncentrationslejren Neuengamme fra 30. november
1944 indtil Bernadottes redningsaktion i april 1945.
Efter de første 8-10 dage at have været gennem de sædvanlige »til
pasningsceremonier«, som er overordentlig ubehagelige, var jeg
først beskæftiget i nogle dage med grøftegravning ved en kanal med
tilknytning til Hamborgs havn, altså Elben - tipvognskørsel uden lo
komotiv - ophentning af kulrester fra kældre i udbombede privat
huse i Hamborg. Men så midt i december skete der for os alle det
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positive, at SS-kasernen pludselig fik brug for en »apoteker«. Dette
kræver lidt forklaring:
Neuengamme bestod af to omtrent lige store lejre. Den ene var
KZ-lejren, strengt afspærret med elektriske hegn, skydetårne osv.
KZ-lejren indeholdt, foruden ca. 24 barakker med plads til 20.000
fanger, også værksteder af forskellig art, herunder skrædderi (til
uniformer), snedkeri, trykkeri (falske pund?), krematorium plus fi
re barakker indrettet som »Revier« (en slags hospital) med plads til
ca. 250 senge, tre oven på hinanden. Derudover et ambulatorium,
en operationsstue, et »apotek« (næsten uden forbindssager og me
dicin) , samt et tandteknisk laboratorium! Dette sidste var endda, efter
forholdene, overordentlig veludstyret. Lederen var en ældre polak,
og der arbejdede tre tandteknikere. Af disse var to uddannet som
dentister. De kunne altså arbejde som mindre kvalificerede tand
læger og blev ofte hentet ud af lejren til arbejde, hvorhenne ved jeg
ikke.
Den tilstødende lejr var en SS-kaserne med alt, hvad dertil hører:
Skydebane, eksercerplads, køkken, kantine, ambulatorium, tand
lægeklinik osv., og på grund af landets nødssituation var tandlæge
klinikken og apoteket åbent for den omboende lokale befolkning.
Og så tilbage til det, at SS-kasernen pludselig skulle bruge en apote
ker. Vores kammerat fra »holdet«, C.M. Bertelsen, meldte sig som
farmaceut og blev »ansat«. Han talte i øvrigt glimrende tysk. Det in
debar, at han boede og sov i KZ-lejren, men arbejdede på SS-kaser
nen dagligt fra kl. 6-18, og i kraft af dette kunne han frit gå - alene
- ud af KZ-lejren mod blot at opgive sit nr., 67008. Som apoteker
står man meget stærkt, frem for alt på grund af spritten; man kunne
lave snaps, likør, gin osv. så længe, der fandtes sprit, og for dette plus for Røde Kors cigaretter kunne man købe mange goder.
Ved siden af apoteket lå tandlægeklinikken. Lederen var Ober
zahnarzt Schatz (civiltandlæge fra Hannover). Ved hjælp af sprit og
navnlig cigaretter fik Bertel ham overbevist om, at han havde brug
for en til at gå sig til hånde på klinikken; dette resulterede i, at jeg
blev »forfremmet« fra at være sygepasser på Revieret til at være an
sat på laboratoriet i KZ-lejren (med meget lidt arbejde) og dermed
holde forbindelsen mellem dette laboratorium og SS-tandlægeklinikken. Det blev til adskillige spadsereture alene! på ca. en kilome
ters vej til klinikken; lejrenes indgange lå i hver sin ende. Til trans
port af »dentalmateriale« var jeg udstyret med en trækasse omtrent
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på størrelse med en skotøjsæske, forsynet med en rem til at slå om
halsen. Jeg bar den altså på maven - den vejede ikke ret meget. For
at komme ud af lejren skulle jeg blot i lighed med Bertelsen - mel
de mig ved tårnet; »67007, vorübergehen aus dem Lager«. Kassens
indhold blev ofte kontrolleret, især i begyndelsen, og samme proces
skulle til for at komme »hjem« igen.
Da dette havde stået på i nogle uger, gad vagterne hverken se kas
sen eller høre nummeret; man blev bare vinket frem. Tandlægen
fandt hurtigt ud af, at jeg ikke var nogen særlig dygtig »klinik
frøken«. Men det var han ligeglad med, blot han fik sine cigaretter
og sin snaps. I øvrigt var der næsten ingen klienter, kun nogle få
»tandpiner« fra den nærliggende landsby, Bergedorff.
Bertel havde gode muligheder for at »organisere« medikamenter,
såsom sovemidler, smertestillende piller og Sulfatiasol (mod lunge
betændelse - et middel, der netop da var kommet frem), og alt det
te smuglede jeg ind i KZ-lejren i min kasse, camoufleret som »tand
arbejde«. Det kom adskillige fangekammerater til gode, ja, det blev
endda livreddende for enkelte.
Bertel kunne også nu og da tiltuske sig nyttige spisevarer fra SSkøkkenet. Til nytår spiste vi således svinekoteletter, stegt i smør - til
sat lidt vaseline og rødvin (Bertel, Leth Sørensen, Loft og jeg). Ko
teletterne blev tilberedt på laboratoriet. Bertel sagde, at det var en
køkkenarbejder, der havde stjålet Lagerfûhrerens koteletter og byt
tet dem for sprit. Festen fandt sted på apotekerstuen i KZ-lejren;
vagterne var alle fulde og ligeglade.
Tandlægen aflagde et ugentligt inspektionsbesøg på KZ-laboratoriet. En gang under et sådant besøg tog han mig med hen til lighu
set, som lå i direkte tilknytning til Revier 4. Her regerede Hanss, en
imbecil, fed tysker fra Hamborg, som havde til opgave at forberede
»klienterne«, altså ligene, til kremering. De skulle afklædes og
lægges på ryggen. Der kunne ligge ni ved siden af hinanden i rum
mets længde. Derefter skulle fangenummeret skrives med sort på
panden - »Ordnung muss sein« - og så skulle munden spærres op.
Tandlægen medbragte en speciel »mundspærrer«, og så skulle re
sten være mit job; Alle tænder med guld i skulle hales ud. Han viste
mig, hvorledes det skulle gøres; han kunne ikke selv lide det og hav
de åbenbart til hensigt, at jeg skulle overtage jobbet. »Skøre Hanss«
stod ved siden af og grinede fjollet. Så trak tandlægen bare på skuld-
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rende, drejede omkring og gik. Jeg stod stadig rådvild tilbage - men
Hanss vidste besked. Han trak tænderne ud - endda med fryd - og
en times tid senere kom han hen til mig på laboratoriet med en po
sefuld af tænder, som så skulle afsyres, så kun guldet blev tilbage.
Den eneste sending, Jeg havde »kontrol« med, var på 2,6 kg rent
guld altså en betragtelig værdi. Den blev sendt med specialkurér til
Berlin, og det må have været i anden uge afjanuar 1945. Jeg tror ik
ke, at der blev sendt mere senere, men jeg ved det ikke. Hvor me
get, Hanss »toldede« til sig selv, og om han slap godt fra at få noget
med ud, ved jeg heller ikke; men jeg ved i hvert fald, at han overle
vede og boede i Hamborg i et stykke tid! Ved det næste inspektions
besøg blev jeg »skåret ud af programmet«. Tandlægen henvendte
sig direkte til Hanss. Men tandteknikerfaget var således af livred
dende betydning for mig og for adskillige andre i koncentrations
lejren. Endvidere er dette en skriftlig bekræftelse på, at rygterne
om, at »tyskerne stjal guldet ud af munden på fangerne«, var sande.
Der findes mig bekendt kun ganske lidt skriftligt materiale om, at
noget sådant foregik.
I april 1945 kom jeg med Bernadotte-busserne via Padborg til Sverige, hvor
jeg oplevede befrielsesdagen. 25 maj kom jeg til København, og dagen efter til
Århus.

Venne-forretningsudvalget
De forretningsmæssige konsekvenser af min arrestation var, at jeg
på hospitalet i Danmark tirsdag den 17. januar 1944 fik tilladt besøg
af pastor Bay og landsretssagfører Storm Mortensen. Mødet overværedes af en tysk »Kriminalrat« Johanssen (vistnok sønderjyde) og
en tysk soldat til at passe på, at jeg »blev i sengen«.
Det sidste var nok ikke særlig nødvendigt. De fleste regnede den
gang ikke med, at jeg ville overleve - derfor pastor Bay. Jeg rede
gjorde mundtligt for, hvilke tanker, jeg havde med hensyn til klinik
kernes fremtid, med mit bo og med Kim, og der blev skrevet en ge
neralfuldmagt til Storm. Der dannedes derefter et forretningsudvalg,
bestående af Storm (det juridiske), Henry Lyre (det reklamemæssi
ge) , Birger Gade (det økonomiske), og fru Glud (dengang hed hun
Lydia Møller) og Lis Vietz som daglige ledere af det tekniske på kli
nikkerne. Der var kun få, som - efter at have været i tyskernes kløer
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i halvandet år - kunne vende hjem til en velpasset og velfungerende
virksomhed. Velkonsolideret var den også, både på grund af det
manglende privatforbrug, og på grund af fortjenesterne på de solg
te ejendomme. Det var ikke alene et held, men også resultatet af et
dygtigt og hjælpsomt arbejde fra det usædvanlige »venne« - forret
ningsudvalg, hvilket jeg til mine dages ende føler mig meget
taknemmelig for (de er nu forlængst døde alle sammen, - mærke
ligt) . Der opstod dog måske ganske forståeligt - nogle kompetence
stridigheder blandt medarbejderne, navnlig i Arhus. Forretnings
udvalgets redegørelse af marts 1945 i anledning af regnskabsårets
afslutning og endvidere en redegørelse fra Storm efter min hjem
komst i juli 1945 fortæller tydeligt om virksomhedens problemer og
tilstand i det forløbne halvandet år.

Hjemkomst maj 1945
Jeg må nok erkende, at jeg de første måneder efter min hjemkomst
var meget rodløs. Jeg var nærmest ligeglad med forretningen (den
gik jo godt), og jeg havde konstateret, at Kim havde det godt på Sta
tionsgade i sit nye hjem. Jeg selv havde allermest lyst til at sælge eller
bortforpagte det hele og emigrere til Australien eller Canada. Det
sidste havde nok været det mest sandsynlige, dersom det i det hele
taget var blevet til noget; men det kom til at gå helt anderledes. Jeg
var dybt taknemmelig for den måde, hvorpåjeppe, Kims Plejemor min nuværende kone, havde taget sig af Kim - den selvfølgelige må
de, hvorpå det var sket, trods den betydelige risiko forbundet med
sagen. Navnlig i den første tid var der jo mulighed for, at jeg kunne
blive befriet og ført til Sverige og dermed for, at Jeppe måtte udsæt
tes for et »hold-up« med det formål at bortføre Kim, så han kunne
følge med til Sverige. Befrielsen lykkedes ikke - sådan skulle det nu
være.
Da både Christian og Jeppe åbnede deres hjem for mig efter min
hjemkomst, hvor jeg jo faktisk ikke havde nogen steder at bo, et fak
tum, som jeg overhovedet ikke havde skænket en tanke - sagde jeg
tak for tilbudet om kost og logi i villa »Rødsten«, altså som »paying
guest«. Situationen medførte, at Jeppe og jeg blev meget forelskede
i hinanden. Hun lod mig vide, at hun under alle omstændigheder
gennem nogen tid havde overvejet at søge skilsmisse, og det viste
sig, at hendes mand Christian var indforstået. Dette skete, så vidt jeg
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Villa »Bakken« i Skåde, købt i december 1945. Villaen er fra 1899 og tegnet af arkitekt S. F.
Kühnel; den var oprindelig landsted for læge Winge og også kendt under navnet »Tårnhøj«.

husker, i oktober 1945. Vi blev derefter viet på Esbjerg Rådhus den
2. januar 1946 (ingen gæster, ingen ledsagere) og tog derefter på
bryllupsrejse til Sjusjøens Højfjeldshotel, »Lillehammer«- med tre
børn, hvilket ikke er ganske almindeligt. Vi blev der i seks uger og
mødte megen goodwill fra vore norske værtsfolk.
Så vendte vi hjem til »Bakken«, som vi havde købt den 30. decem
ber 1945, umiddelbart før vor afrejse. Det var en stor, gammel, misrøgtet kasse, men smuk tegnet af den meget anerkendte arkitekt
Kühnel. Der havde ikke været en håndværker inden for dørene i de
sidste tyve år. Huset havde bindingsværk, stråtag og en stor have på
4 tdr. land og lå i Skåde Bakker. Det trængte til en »general-om
gang«, og det fik det; derefter blev det centrum for vort herlige fa
milieliv i en meget lang periode. På længere sigt var det jo også en
strålende investering.
Jeg selv måtte jo til påny at interessere mig for dagliglivet og for
klinikkernes drift. Det var lidt tyngende, at jeg overalt, hvor jeg kom
frem, i lange tider blev dyrket som en slags folkehelt - ganske uret
mæssigt. Men de dramatiske omstændigheder ved vor arrestation
havde gjort dybt indtryk på befolkningen. Der er således slet ingen
tvivl om, at den også i høj grad var medvirkende til, at flere og flere
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blev mere nationalt bevidste og/eller sluttede op om modstandsbe
vægelsen og dens ånd. Det var endog sådan, har jeg hørt, at når vo
res lysreklame blev vist i biograferne, klappede folk spontant, indtil
også dette blev påtalt og forbudt af tyskerne - ak ja. Men denne
goodwill for navnet smittede jo også af på klinikkerne og gjorde sig
gældende i mange år, lang tid efter krigens ophør - ja, endda den
dag i dag.

Tilbage til årene 1943-1945
I 1943 henvendte tandtekniker Peter Laursen fra Holstebro sig til
mig om råd. Han var jo udlært på min klinik på Nørrevold og var
startet - noget efter min tilskyndelse - for sig selv i sin hjemby Hol
stebro. Hans klinik lå i en lille tre-værelses lejlighed i en sidegade,
og det gik meget småt. Jeg tog op og besøgte ham og foreslog, at vi
skulle »gå i kompagni« og starte på en frisk. Det sagde han ja til. Jeg
købte mig ind i hans virksomhed for en symbolsk pris på 5.000 kr.,
og vi lejede en større lejlighed midt i byen på »Strøget«. Vi avertere
de med »Leo Kæraa ved Peter Laursen« og anvendte derefter sam
me reklameteknik som i Århus og København. Klinikken blev der
med på én gang løftet op på et helt andet plan og gav et overskud
på over 50.000 kr. allerede det første år. Begyndelsen af samarbejdet
kan jeg ikke beskrive, for det fandt jo sted i den periode, hvor jeg
var borte. Storm og Gade aflagde ham et meget besværligt besøg
(både rejsemæssigt og forhandlingsmæssigt) sidst i 1944 med det
formål at afslutte det første årsregnskab. Han slog sig noget i tøjret,
fordi han ikke syntes, at vi skulle dele, nu da jeg var borte (og måske
ikke kom igen!); men der var jo ingen vej udenom. Det viste sig da
også gennem de nærmeste år at blive en overordentlig god investe
ring.
Året 1944 blev jo - økonomisk set - et vældig godt år; men da jeg
ikke var hjemme i det hele taget, skyldtes det jo ikke min personlige
indsats, men i stedet en hel del forskellige faktorer, som ikke kan
fastlægges med bestemthed. For det første var der jo den øjeblikke
lige goodwill over for navnet samtidig med den kendsgerning, at
det lykkedes det ekstraordinære venne-forretningsudvalg at holde
sammen på medarbejderne, på reklamen og på administrationen.
En ting til gjorde sig vel også gældende: Der fandtes ikke så mange
ting at anskaffe, fordi lagrene var udtømt for mange almindelige
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ting. Så der var pengerigelighed, men tandteknikerne havde frem
deles materialer. For det andet var der jo næsten intet privatfor
brug. Aret 1945 blev derfor økonomisk set et særdeles godt år med
ca. 200.000 i overskud, og det var vældig mange penge dengang. Jeg
husker bl.a., at det er blevet mig fortalt, at konsul G.A.K. Nielsen,
Soria Moria, som var en af de gamle pengematadorer i Skåde Bak
ker, på et tidspunkt skulle have sagt: »Hø, så kommer sådan en ung
mand, oven i købet uden nogen egentlig uddannelse, (hvad han så
end mente med det!), og køber det største hus i Bakkerne! Og så
betaler han lige så meget i skat, som Jeg har i indtægt. (Skattens
størrelse kunne man dengang aflæse i Skattebogen, som ikke udgi
ves nu om stunder). Jeg var altså Skåde Bakkers største skatteyder.
Denne tilsyneladende overflod forårsagede, at jeg begik den al
mindelige menneskelige fejl, at jeg ikke tog højde for eventuelle,
kommende nedgangstider. For det første faldt nettoindtægten, na
turligt da det blev mere normale tider, til under det halve; for det
andet løb ombygningsomkostningerne på »Bakken« op i et beløb,
der var langt mere end anslået. Dette var til dels, fordi materialerne
ofte måtte købes til sortbørspriser. Det var jo knappe tider med hen
syn til forsyninger. For det tredie blev jeg - uventet pålignet noget,
som hed krigskonjunkturskat. Den var efter min opfattelse beregnet
på at ramme krigsspekulanter, værnemagere og lignende. Det kom
bag på mig, at det beløb sig til hele 65.000 kr., et ganske betragteligt
beløb. For det fjerde, så havde Storm ganske vist sagt til mig, at ved
mit nye ægteskab med Jeppe måtte jeg »skifte« med min søn og livs
arving Kim; men hvad, hvornår og hvor meget det drejde sig om,
havde jeg ikke fæstnet mig ved. Storm syntes heller ikke dengang at
bekymre sig meget om det.
Da der var gået nogen tid, fandt Storm (eller var det myndighe
derne?) det nødvendigt, at boet blev overgivet til »offentligt skifte«.
Arvelodden blev beregnet til ca. 67.000 kr. med pligt til at være ind
betalt senest 1955 og med pant i alle faste værdier. Alle disse for
pligtelser medførte dels, at min kone og jeg måtte administrere me
get forsigtigt med vores ret store dagliglivsomkostninger og med vo
res ansvar for at holde sammen på »kernefamilien« i de rammer, vi
havde valgt; og dels, at jeg måtte se mig om efter øgede indtægter.
Det skete bl.a. ved, at jeg solgte udlejningsejendommene Saltholms
gade 31, Vester Allé 31, Otto Rudsgade 7 og Nordre Ringgade 27
med ret god fortjeneste. De var købt i krigens første tid til såkaldt
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»gammel pris« - men det ville jo unægteligt have været værdifuldt,
dersom vi kunne have beholdt dem i nogle år!

Esbjerg 1946, samt rejsepraksis
Dernæst skete der det mærkelige, at »Kontant-Jørgensen«, som eje
de en stor, moderne forretningsejendom på Kongensgade i Esbjerg,
spontant ringede til mig (jeg kendte ham ikke) og foreslog mig at
lave en filialklinik i Esbjerg. Jeg rejste ned og så på det. Beliggenhe
den var rigtig - på hjørnet af byens strøggade og torvet og nabo til
Esbjergs bedste hotel, »Centralhotellet« - og lokalerne og prisen
var også rigtig. Jeg sprang ud i det og etablerede en klinik med Jen
ny Sørensen som klinikchef. Hun havde været en god og trofast
medarbejder i Århus i mange år. Forretningsmæssigt gik det tilfor
ladelig godt, således som det fremgår af regnskaberne; men perso
nalemæssigt gik det skidt. Jenny var god nok, men det var hendes
mand ikke. De skændtes og blev skilt. Hun blev derfor udskiftet
med Peter Fuglsang. Jenny nedsatte sig i Viborg uden mand - og fik
efterhånden en ganske god praksis. Jeg husker ikke, hvor Peter
Fuglsang kom fra, men hans mor havde en god praksis i Skive. Der
var medarbejdere nok at vælge imellem dengang. Det gik dog heller
ikke med ham - slet ikke.
Endelig kom Lie til, sammen med sin mand, Ove Steen, som var
udlært tømrer. Hun var jo »ældste dame« på klinikken i Århus, og
han blev en slags altmuligmand inden for virksomheden. I Esbjerg
havde vi nemlig i tidens løb åbnet filialer i Oksbøl, Nørre Nebel,
Grindsted og derefter på stribe i Sønderjylland, Rødding, Toftlund
og Gram. Det var det, der gav behov for en altmuligmand. Det gav
selvfølgelig omsætning, men også stærkt øgede omkostninger. Even
tyret i Esbjerg ophørte den 2. januar 1950 med, at Ove og Lie Steen
købte og overtog samtlige afdelinger, og som drev det som en stor
og velrenomeret praksis i mange år.

Holstebro og Struer 1949
I/S med Peter Laursen var en god forretning med netto-overskud i
1946 på 23.890 kr., 1947 19.195 kr. og 1948 18.042 kr. til mig. I 1948
købte vi i fællesskab yderligere tandtekniker Brixvalds praksis i
Struer (han flyttede til København). Jørgen Kæraa, vores søn, som i
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mellemtiden var blevet udlært som tandtekniker, blev senere »besty
rer« eller eneste medarbejder i Struer i over et år, medens Laursen
varetog næsten alt klinisk arbejde ved to ugentlige besøg. Den 1.
maj 1949 købte og overtog Peter Laursen begge afdelinger.
Alt i alt var Holstebro/Struer således en særdeles god investe
ring, navnlig fordi aktivet kunne realiseres på et tidspunkt, hvor
det var påkrævet. Laursen blev ved med at udnytte sin ret til an
vendelse af firmanavnet Leo Kæraa i mange år, ligesom han havde
ret til at anvende vore tryksager, dog selvfølgelig med sin egen
adresse. Han har drevet sin praksis som en meget solid, dygtig og
anerkendt fagmand. Som kommentar til disse to handler vil jeg si
ge, at der burde nok have været knyttet en licensafgift dertil, f.eks.
5% af omsætningen, så længe de benyttede firmanavnet, minimum
10 år, således som det senere skete for Kalundborgs vedkommen
de.

Kalundborg, samt rejsepraksis på Samsø og i Skibby
I 1949 påbegyndte vi en praksis i Kalundborg, Kordilgade 60, med
Laura Sams som klinikchef. (Hun har nu gennem mange år haft
selvstændig praksis i Grindsted). Den blev hurtigt udvidet til også
at omfatte Samsø og Skibby som rejsepraksis. Det gav selvfølgelig
underskud de første år. Samsø og Skibby blev forholdsvis hurtigt
nedlagt som urentable. Jeg overvejede til gengæld at starte i Jyder
up, men opgav det. Tandtekniker Mythel kom først og fik efter si
gende ret godt fat der. Moster Ebba, fru Ebba Holm, som nu i ad
skillige år havde haft stilling på laboratoriet i København, indvilge
de (med glæde) i at flytte fra Nørrevold til Kalundborg, boede på
klinikken og passede den som klinikchef, uden at det gav nævne
værdigt overskud. Den 10. februar 1954 solgte jeg Kliniken til Leif
Andersen, elev fra Esbjerg. Han overtog samtlige aktiver og passi
ver og skulle fremover betale en licensafgift på 5% af omsætnin
gen, så længe han benyttede firmanavnet, og det blev han ved med
i mange, mange år. Moster Ebba flyttede tilbage til København.
Hun kom på klinikarbejde på Nørrevold, og da Lis Lind (Vietz)
fratrådte, blev hun en meget dygtig og effektiv klinikchef med stort
kundetække og do. salgsevne, og hun var meget afholdt af medar
bejderne.
I årene 1948-1952 havde vi således ikke mindre end 15 forskellige
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klinikker i gang: Århus med rejsepraksis i Knebelbro; Holstebro
med filial i Struer; Esbjerg med rejsepraksis i Grindsted, senere og
så i Oksbøl og Nørre Nebel. En »kæde« i Sønderjylland: Toftlund,
Gram og Rødding. Disse tre praksis’er blev af ægteparret Steen se
nere afhændet til en af deres medarbejdere, Mary Petersen, som
flyttede ind i Gram og i mange år drev alle tre klinikker med stor
succes. Så var der Kalundborg med rejsepraksis på Samsø og i Skib
by. Og endelig Nørrevold, altså i alt 15 klinikker med over 50 med
arbejdere. Det viste sig i løbet af få år, at det var for kompliceret at
holde dem alle i gang, og vi gik tilbage til kun at opretholde Køben
havn og Århus, mens de øvrige klinikker enten blev lukket eller af
hændet og videreført fortrinsvis af gamle medarbejdere.

Samarbejde med fast engagerede tandlæger
I 1951 opstod der åben strid mellem tandlægerne og tandtekniker
ne med lange avisartikler. Tandlægerne forsøgte at få stoppet dr.
Hansens tandudtrækninger på tandteknikernes klinikker under
helnakose (Evipanbedøvelse), og de forsøgte bl.a. at gøre tandud
trækning afhængig af, at klienterne bestilte protesearbejde hos
dem. Det gik dog ikke. Denne aktion var nok den direkte årsag til to
ting. For det første, at »Tandteknikerkommissionen af 2. november
1955« blev nedsat med det formål at søge at lovgive for tandtekni
kerfaget. For det andet - og mere personligt - at jeg oprettede et
samarbejde med først tandlæge Bloch Jørgensen, som ikke var ret dyg
tig og derefter med tandlæge Bjørn Jensen, som heller ikke var særlig
dygtig og tillige doven og let ubehagelig at omgås; og sluttelig med
tandlæge Funder, som var hurtig og sjov, men håbløs dranker. Tand
lægerne udførte altså almindelig tandlægegerning, men naturligvis
specielt tandudtrækninger og forarbejde for indsætning af aftageli
ge tandproteser, og dette fandt sted på mine klinikker i Århus og
København (gratis husleje, fast gage, dog procenter af omsætning).
Dette skabte røre i andedammen. Vi fik påny en række sensationel
le annoncer. Det gav omtale og omsætning og selvfølgelig også ind
tægter - som dog næppe stod i rimeligt forhold til omkostninger,
ansvar, risiko og besvær. Dette samarbejde med tandlæger varede
fra 1952-1958 og medførte, at vi både i København og Århus måtte
have fuldmon terede tandlægeklinikker, ligesom det medførte rejse
omkostninger vedrørende tandlægerne.
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Derefter fulgte et mere løst samarbejde med tandlæge Holger Win
ther på hans egen klinik i København.

Tandteknikerkommissionen
Den 2. november 1955 nedsatte indenrigsministeren en kommissi
on med 20 medlemmer, heraf seks tandteknikere, nemlig Georg
Jørgensen for Tandteknikerforeningen (de praktiserende svende),
Taaning for Forbundet, Felix Poulsen for Laboratorieforeningen,
Fabricius for Landsforeningen, Vilhelm Østergaard for Tandtekni
kerskolen og Leo Kæraa for Mesterorganisationen. De praktiseren
de tandteknikere var dengang delt i to lejre - den ene part organi
seret i »Landsforeningen af praktiserende tandteknikere« (L.P.T.),
som gik ind for at uddannelsen burde være en ren håndværksmæs
sig uddannelse med 4 års læretid, svendeprøve og senere mester
prøve (og dermed autorisation), medens »Tandteknikernes Fælles
repræsentation« (F.R.P.) foreslog en kombineret håndværksuddan 
nelse plus ca. 2 års teoretisk skoleuddannelse i tilknytning til Tand
lægehøjskolen. Allerede inden det første møde i kommissionen var
jeg klar over, at kommissionens resultat kunne blive skæbenesvangert for de praktiserende. Sundhedsstyrelsen, samtlige tandlæger
og vel også de fleste embedsmænd ønskede utvivlsomt tandtekni
kernes praktiseringsret ophævet. Jeg var ligeledes klar over, at det
ville være umuligt at fastholde vor praktiseringsret, medmindre alle
tandteknikere var enige, hvilket ikke ret mange af mine kolleger
indså dengang.
Jeg indkaldte derfor til nogle forudgående »tandteknikermøder«
med to repræsentanter for hver tandteknikerorganisation. Alle
mødte op, undtagen Fabricius. Alle blev i løbet af nogle møder eni
ge om (Fabricius tilsluttede sig tøvende og uvillig) at fremføre et
fælles krav om, at tandteknikerfaget skulle beholde sin praktise
ringsret; endvidere, at der burde etableres en fælles grunduddan
nelse for svendene, plus en tillægsuddannelse for at kunne blive
henholdsvis laboratorieindehaver med uddannelsesret og praktise
rende tandtekniker med praktiseringsret. Vi blev enige om at frem
føre dette forslag som et krav på første kommissionsmøde. Des
værre findes ordlyden af denne vedtagelse ikke længere, og episo
den er heller ikke nævnt i kommissionsberetningen. Men resultatet
af fremførelsen var, at formanden, amtmand K. O. Møller, blev al-
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deles målløs og fastslog, at »sådan kunne man ikke begynde et ar
bejde i en kommission«, som havde til formål at undersøge alle mu
ligheder. Han foreslog derefter, at man begyndte arbejdet på mere
traditionel vis med indhentning af oplysninger, osv., således som det
fremgår af kommissionsberetningen.
Vi tandteknikere dannede derefter som fast organisation »Samar
bejdsudvalget«, hvori jeg optrådte som sekretær. Udvalget havde in
gen valgt formand. Jeg udførte her gennem otte år et hårdt, uløn
net og ikke særlig påskønnet arbejde, endskønt resultatet i praksis
medførte, at vi ikke mistede praktiseringsretten, således som tand
lægerne havde lagt op til. Samarbejdsudvalget havde pligt til at hol
de møde forud for hvert kommissionsmøde og til kun at handle i
enighed. Fabricius ville ikke deltage; han indtog den særstilling, at
de praktiserende skulle sejre på, at de var håndværkere, beskyttede
af håndværkerlovgivning og lærlingelov, og at de skulle vedblive
med at praktisere på basis af en håndværksmæssig uddannelse plus
eksamen fra Tandteknikerskolen, som eventuelt skulle udvides.
Han var ligeglad med laboratorieteknikerne. På et sent tidspunkt
efter Østergaards død indtrådte Louis Norreen for Tandtekniker
skolen med et veludarbejdet uddannelsesforslag, som skulle repræ
sentere LPTs synspunkt. Fabricius selv fremlagde ikke noget forslag.
Kommissionen sluttede sit arbejde med 3-4 forskellige forslag og
udtalelser. Vi havde i alt fald den glæde, at ikke alle ministerielle
embedsmænd fulgte tandlægernes indstilling. Tandlægernes stand
punkt var klart, at tandteknikernes uddannelse ikke berettigede
dem til at tage aftryk til og levere aftageligt protesearbejde. Dette
burde være forbeholdt tandlægerne, således som det var i de fleste
andre lande. Det var imidlertid klart, at indenrigsministeren ikke
kunne lovgive på grundlag af en en uenig kommission. Man fristes
derfor til at tro, at kommissionens arbejdsresultat var negativt; men
det er ikke rigtigt. Det positive var, at praktiseringsretten blev ved med at
bestå urokket. Det må vel også konstateres, at hvis der ikke havde været
enighed blandt samtlige tandteknikere herom, var dette næppe lyk
kedes. Samarbejdsudvalgets indlæg vedrørende uddannelse og au
torisation findes samlet i Tandteknikerkommissionens betænkning
s. 116-134. I Efterskrift, afsnit B, belyses lidt af besværlighederne i
kommissionsarbejdet. Det må understreges, at kommissionsarbej
det var et trælsomt slid. Der blev afholdt ca. 50 møder og mindst
dobbelt så mange møder i Samarbejdsudvalget. Ved kommissi-
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onsmøderne blev rejseomkostningerne betalt af Indenrigsministeri
et; men ikke fortæring, tabt arbejdsfortjeneste o.lign. Ved Samar
bejdsudvalgets møder skete rejser og omkostninger for egen reg
ning - eventuelt nu og da for organisationernes regning. For at
overkomme det skriftlige arbejde, navnlig vedrørende sammenhol
det af Samarbejdsudvalget, engagerede jeg fru Dora Yde som hel
dagssekretær i otte år og for min egen regning. Hendes job bestod i
dette tidsrum næsten udelukkende i at varetage arbejdet i Samar
bejdsudvalget. Jeg benyttede højesteretssagfører Storm Mortensen
som juridisk konsulent, hvilket LPT dog om end nødtvungent - be
talte.
Det må tillige nævnes, at hele arbejdet forårsagde store »bråvallaslag« inden for de praktiserendes rækker. Fællesrepræsentationen
(som jeg repræsenterede) blev dannet, bestående af Mesterorgani
sationen med Henry W. Sørensen som formand og med tilslutning
af Midtjysk Kredsforening og af en hel del medlemmer, som meldte
sig ud af LPT.
Imidlertid holdt en hel del ældre, navnlig i provinsen boende,
fast ved Fabricius og hans forstokkede, »håndværksmæssige« indstil
ling. De praktiserende tandteknikere var således rent organisations
mæssigt dybt splittede på daværende tidspunkt.

Sygekasseoverenskomst
I maj 1962 skete der en for os meget positiv ting. De samvirkende
Sygekasser modtog en opsigelse fra tandlægernes overenskomst, og
tandlægerne forlangte en generel prisforhøjelse på 30%, hvilket Sy
gekasserne ikke ville acceptere. På grundlag af min gamle kontakt
med forretningsføreren for Sygekassen Aarhus, Kjeld Sørensen, og
med Sygekassernes landsformand, Chr. Møller, Vester Velling, hen
vendte Sygekasserne sig til mig (gennem deres forretningsfører i
København, H. C. Hansen) og tilbød os en overenskomst, eller ret
tere en prisaftale, på alt protesearbejde. I Fællesrepræsentationen
var vi selvfølgelig lykkelige herfor. Sygekasserne gjorde det både for
at irritere tandlægerne, men også fordi de vidste lidt om vores situa
tion i kommissionsarbejdet, og fordi de meget stærkt ønskede, at vi
skulle bevare vor praktiseringsret. Appelsinen i turbanen faldt såle
des på et meget heldigt tidspunkt. For det første var arbejdet i kom
missionen jo ikke så langt fremme, at ministeriernes embedsmænd
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havde udtalt sig endeligt, og der er ingen tvivl om, at det påvirkede
dem i gunstig retning. For det andet måtte LPT slutte fred med Fæl
lesrepræsentationen for at kunne deltage i overenskomsten. Dette
skete ved LPTs generalforsamling i oktober, og da man skønnede, at
Fællesrepræsentationen nu havde opfyldt sin mission, blev den kort
tid efter ophævet. Medlemmerne blev da påny samlet i LPT, men
under forskellige kredsforeninger.
Såvidt jeg husker, løb overenskomsten med sygekasserne indtil
disse blev ophævet og afløst af Sygesikringen.

International tandteknikerkongres
på Christiansborg - 1963
Denne kongres fandt sted umiddelbart efter, at Tandteknikerkom
missionen havde afsluttet sit arbejde. Den blev holdt i den helt store
stil på Christiansborg; Åbningstale af socialminister Bundgaard, po
sitive taler af folketingsmand Niels Mørck, som var formand for de
samvirkende sygekasser, og folketingsmand Lysholt Hansen, og til
afslutning en festbanket med bl.a. »Den Gyldenblonde« som causør
(hele kongressen er omtalt i et særligt festskrift).
Kongressen var i høj grad med til at øge de praktiserende tand
teknikeres prestige, såvel i ind- som i udland (se nedenfor). Det blev
stærkt omtalt i pressen, at Lysholt Hansen fra talerstolen sagde, at
Tandteknikerkommissionens arbejdsresultat var »en abort«, som
man ikke kunne lovgive ud fra; men samtidig slog han fast, at tand
teknikernes praktiseringsret måtte bevares urokket.
Med arrangementet af denne kongres var min personlige indsats
for tandteknikerfagets fortsatte beståen praktisk talt slut. Jeg har si
den kun deltaget nogle få gange i Landsforeningens årlige general
forsamling. Den sidste gang lykkedes det mig at medvirke til, at
Bent Pihl blev valgt til formand - hvilket viste sig at være overor
dentlig heldigt og betydningsfuldt, idet han var manden, der blev
indsat i den sidste og afgørende, lovgivende Tandteknikerkommis
sion nr. 2.

Klinikken omdannes til interessentselskab 1963
Den 12. december 1963 blev min søn Kim optaget som medindeha
ver. Pr. 1. januar 1985 er Kim eneindehaver.
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Min søn Kim i færd med klientbehandling i klinikken.

I marts 1968 købte vi en praksis af fru Kries (tidligere fru Grete
Stougaard), Jernbanegade 25 A, Kolding. Den 8. november samme
år giftede Kim sig og bosatte sig i Kolding og varetog den daglige
drift af klinikken i nogle år. Den er pr. 1. januar 1985 bortforpagtet
og senere solgt til Janne Heegaard.

Tandteknikerkommission nr. 2, 1974
Foranlediget af endnu en ansøgning fra LPT om en lovgivning for
tandteknikerfagets uddannelsesforhold og eventuelle autorisation,
nedsatte Undervisningsministeriet i samråd med Indenrigsministe
riet i maj 1974 endnu en kommission, bestående af medlemmer af
følgende tandteknikerorganisationer: 1) Landsforeningen af Prak
tiserende Tandteknikere, 2) Praktiserende Tandteknikeres Assi
stent- og Elevforening, 3) Tandteknikerforeningen, samt mange fle
re, således som det fremgår af »Betænkning om uddannelsen af kli
niske tandteknikere«. Da praktiserende tandtekniker i Helsingør
Bent Pihl på daværende tidspunkt var formand for LPT var det na-
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turligt, at det blev ham, der repræsenterede LPT i kommissionen,
hvilket jeg meget stærkt inspirerede ham til. Formanden for kom
missionen, byretsdommer Harald Boas, fandt hurtigt ud af, at der
aldrig ville kunne opnås enighed om noget som helst vedrørende
tandteknikerfaget, når så mange forskellige interesser skulle vareta
ges. Han besluttede derfor, at der skulle nedsættes et »lille, men
hurtigt arbejdende forretningsudvalg«. Det blev Bent Pihl, tand
læge Randers Hansen og formanden Boas. Gennem utallige møder
og forhandlinger nåede de frem til enighed og til, at den samlede
kommission den 17. juni 1976 sanktionerede forretningsudvalgets
forslag til uddannelse og autorisation. Om de nærmere enkeltheder
fortæller »Betænkningen« udførligt. Målet var nået endelig. Bent
Pihl blev hyldet meget derfor på sin efterfølgende 60 års fødselsdag.
Min egen autorisation har nr. 131 og er dateret den 21. november
1979.

Tandteknikerfagets tekniske udvikling
gennem de senere årtier
Jeg har slet ikke kronologisk beskrevet den tekniske udvikling, som
vort fag har gennemgået i de senere år. Det er ikke let at beskrive fyl
destgørende; men jeg kan dog antyde hovedtrækkene i udviklin
gen, som er enorm.

Kautsjuk
Fra 1865 til ca. 1926 bestod tandproteser udelukkende af kautsjukarbejde med grimme, hvide, fabrikslavede porcelænstænder, aftryk
og sammenbid med Stents - modeller og nedstøbning i almindeligt
hvidt gips. Undertiden benyttedes sort kautsjuk til overmundspladen; af en eller anden årsag var dette materiale lettere, og det så ele
gant ud, fordi pladen kunne poleres med højglans. Bedstefar brug
te i øvrigt i mange år at »skrive« måned og årstal i overprotesen med
meget tynde, sorte strimler, hvilket imponerede adskillige klienter.
Vi benyttede senere i en meget lang periode omtrent samme prin
cip ved at indlægge en svær tinfolieplade - et sugekammer med L K,
måned og årstal indstemplet, så fremstillingstidspunktet stod i pro
tesen, når tinfoliet blev fjernet. Vi reklamerede også med, at »alle
vore proteser derfor var kvalitetsmærkede med L K«, osv.
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Hekolith
1927 begyndte vi, som tidligere omtalt, protesefremstilling med He
kolith. Det var ikke nogen ubetinget succes; proteserne var ganske
vist pæne og naturtro i begyndelsen, når de var rigtig lavet. Men ma
terialet falmede hurtigt under brugen, og det var heller ikke form
bestandigt, idet overpladen gav sig. Endvidere var det vanskeligt at
presse uden at gipsmodellerne gik i stykker. Det var således helt
umuligt at lave en protese med den mindste smule underskæring.

Wipla »platinstål« ca. 1930
Næste fremskridt var platinstål. Krupp i Essen havde udviklet en me
tallegering, helt »mundbestandig« og egnet til fremstilling af pres
sede ganeplader efter en særlig fremstillingsmetode, som de tog
verdenspatent på og oprettede specielle laboratorier til overalt i ci
viliserede lande: Wipla-laboratorier. Tandlæger og tandteknikere
skulle blot indsende modeller i gips og fik så modeller og plade re
tur, klar til montering af tænder og protesemateriale. I visse tilfælde
var resultatet udmærket, navnlig ved særlig flade overmundsprote
ser; det gav en meget tynd, stærk, uforanderlig og behagelig gane
plade og betingede selvfølgelig også en væsentlig højere pris. I salgs
øjemed kaldte jeg det »plantinstål« - ikke Wipla - og ikke en sjæl
har nogensinde brokket sig over denne lidt flydende benævnelse.
Tværtimod har adskillige kolleger og også tandlæger brugt samme.
Det bruges i øvrigt den dag i dag.
Oralite
I 1934 blev der lanceret et nyt, engelsk protesemateriale, »Oralite«.
Det blev hjemført af et nyetableret dentalfirma, Hellesens Dental
depot, hvis leder var en ung, dynamisk eksportchef, Poul Harris (nu
pensioneret konsul, boende i Arhus). Det var så afgjort en forbed
ring af Hekolith. Det blev præsenteret på »Den britiske Udstilling« i
Tivoli (september 1934), og jeg høstede en hel del goodwill hos
Hellesen ved at fremstille adskillige, elegante udstillingsproteser til
formålet. Jeg husker endnu min iver efter at komme først med ave
teringen af det nye, enestående materiale. Men det havde såmænd
ingen hast. Det varede adskillige måneder, inden nogen anden
tandtekniker begyndte dermed - selv om mine første annoncer der
om var indrykket i »Aarhuus Stiftstidende« samtidig med udstillin
gen.
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Røntgen
En proteses evne til at suge sig fast er afhængig af gummens form og
tilstand. Nu og da møder man klienter med gummer af »unaturlig
form«. Dette kan skyldes en knogledeformitet - enten medfødt el
ler på grund af et knoglebrud. Eller det kan skyldes en retineret
tandrod - eller sjældnere - en »blivende« tand, som »har glemt at
komme frem«. Et røntgenbillede kan afsløre sådanne skavanker.
I 1938 bestilte jeg hos Dansk Røntgen Teknik et dental-røntgenapparat, og vi fik samtidig nøje instruktion af en Røntgeningeniør
om brugen af apparatet og om de nødvendige beskyttelsesforan
staltninger for både klient og behandler. Billederne gav os værdiful
de oplysninger med hensyn til protesens basis. Vi benyttede det som
»en gratis service«.
Amalgam - kviksølvforgiftninger
Undertiden observerede jeg også mærkelige blå pletter i en i øvrigt
normaltudseende undermundsgumme. Røntgenbilledet afslørede,
at det var amalgamrester - altså kviksølvholdigt, som under tand
udtrækningen af en knust eller defekt tand var »faldet ned« i alveo
len, og forgiftningen medfører misfarvningen, hvorfor jeg har hen
vist til tandlæge for at få det fjernet. I enkelte tilfælde har forgift
ningen tilsyneladende ikke påvirket patientens almenbefindende,
men i andre tilfælde meddelte klienten efter fjernelsen, at almen
befindendet var blevet væsentligt bedre, ingen »nervesmerter« søvnløshed eller lignende.
I et enkelt tilfælde kan jeg fra mit kartotek nævne, at en sygeple
jerske (en lægedatter fra Arhus) henvendte sig til mig efter at have
været uarbejdsdygtig på grund af »nerver«, formentlig fordi hun
havde fået en ny overprotese og partiel underprotese, som hun ik
ke kunne bruge. Et røntgenbillede afslørede amalgamrester ved 7
minus, og da det blev fjernet, fremstillede jeg nye proteser til hen
de, og fjorten dage efter modtog jeg en stor buket blomster plus
udtalelse om, at ikke alene var proteserne nu anvendelige og fun
gerede godt, men nu var også hendes almenbefindende i orden
plus det, at hendes sangstemme var vendt tilbage efter halvanden
års »tavshed«.
Gennem mit kartotek kan jeg belyse adskillige tilsvarende »Mi
rakler«, så der er altså noget om snakken om amalgamforgiftninger.
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Metalstøbning 1935
Omtrent samtidig var der også ved at melde sig et behov for at frem
stille støbte metalstel til partielle proteser. Jeg eksperimenterede
med flere forskellige støbemetoder; dampmetoden, slyngestøbning,
m.v. Jeg fandt også gennem Simonsen & Weel et anvendeligt metal:
Cascowhyte - en guldlignende, halvædel legering, stærkere end
guld, men ikke så dyr. Min første klient, til hvem det lykkedes at lave
en tosidet undermunds-dobbeltbarre var såmænd overingeniør
Plessing fra Telefonselskabet. Han havde hos en tandlæge fået lavet
en ubrugelig og klodset underprotese. Det lykkedes virkelig at støbe
en god dobbeltbarre i halvædelt metal, som passede perfekt. Jeg hu
sker endnu, at han sagde: »ja, så meget ingeniør er jeg da, at jeg kan
se og fornemme, at det her er noget ganske andet, og det passer tilsyneladene«. Jeg havde den glæde at have ham til klient i mange,
mange år, og supplerede tid efter anden støbningen op med tand
efter tand, uden ændring. Endog den sidste tand - 1 - blev indsat
på den gamle, partielle uden nogen anden ændring end underfor
ing. Det blev dog fremover ikke til ret mange eksperimenter med
metalstøbning. Det var alt for kompliceret. Vi kunne ikke rigtig få
det til at lykkes, så det blev hurtigt til, at vi sendte partielle unitorstøbninger først til Wipla-laboratoriet, hvilket virkede perfekt, og se
nere til min gamle lærling og medarbejder Bjarne Boving, som med
stor succes nu gennem mange år har drevet speciallaboratorium for
støbninger i Vitalium. Af denne legering støbte man delproteser til
indsætning mellem resterende, naturlige tænder.

Dentocol - aftryksmateriale 1936
For at opnå de rigtige resultater, navnlig til partielle proteser, blev
det nødvendigt at anvende en anden og mere kompliceret af
tryksmetode. Det første virkelige fremskridt i den retning var »Den
tocol«, et materiale, som blev opvarmet til ca. 65 grader i en særlig
Dentocol-sprøjte; derefter blev det indført i munden i perforerede
metalskeer og afkølet med koldtvandssprøjter. Det var besværligt,
men meget effektivt. Aftrykkene var pragtfulde, men det var jo altså
et to-mandsjob at tage dem.

Et revolutionerende materiale: Paladon
I slutningen af trediverne begyndte vi også at anvende et nyt, tysk
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materiale, »Paladon«. Det var pulver og væske, hvilket var et stort
fremskridt i teknisk henseende. Det var lettere at fremstille - ingen
knækkede modeller, og det var smukt, naturfarvet lyserødt. Det var
lettere at have med at gøre end alle hidtil anvendte materialer. Det
repræsenterede derfor en epokegørende ændring i fremstillings
metoden.

Individuel tandfremstilling
Samtidig begyndte vi at fremstille vore egne tænder i kunststof efter
forskellige, dyrt anskaffede metalforme. Vi blev gradvis næsten selv
forsynende med tænder, og kvaliteten blev efterhånden også god.
Faktisk var det grundpillen i klinikkens succes i starten. Tænderne
var både smukkere og mere holdbare, og form og farver blev mere
individuelle og dermed mere naturtro. Jeg tror roligt, at jeg kan si
ge, at en væsentlig årsag til vores forretningsmæssige succes har væ
ret, at vi har lagt vægt på at fremstille »naturtro«, individuelle prote
ser i langt højere grad end tandlægerne og adskillige kolleger. Pas
formen og brugsevnen måtte heller ikke forsømmes. Men udseen
det kom først. Selvfølgelig har vi tid efter anden gennemprøvet alle
aftryksmaterialer og metoder, gips, Mucoseal, Alginat, og anvendt
alle tænkelige metoder til funktionsaftryk, bidregistreringer osv.
Jeg må nævne, at vi i årene 1955-1958 i Arhus beskæftigede os en
del med fremstilling af ansigtproteser - ører, næser, øjne - samt ar
me og hænder. Vi eksperimenterede meget med f.eks. at tage en af
støbning af en venstre hånd og så spejlvende den. Det var svært,
men vi fandt dog ud af det til sidst, så det gav et tilfredsstillende re
sultat. Disse eksperimenter skete i samarbejde med Aarhus Kommu
nehospital gennem overlæge Ole Bendtsen og professor H. C. An
dersen fra øre-, næse- og halsafdelingen. Fra vor side var det især
min cheftekniker, Georg Jørgensen, der var beskæftiget hermed.
Proteserne havde ingen funktionel værdi; de var udelukkende
kosmetiske.Vi fremstillede også øreknogler i plastic til indoperering
altså hammer, ambolt og stigbøjle. Det var som led i nogle eksperi
menter i samarbejde med professor H. C. Andersen og dr. Elbrønd,
som skrev på en doktorafhandling herom. Vi udførte dette arbejde
udelukkende af idealistiske grunde og uden nogen form for beta
ling, selv om det drejede sig om rigtig mange arbejdstimer og dyre
materialer. Dr. Elbrønd stillede os i udsigt, at han i sin doktoraf
handling ville nævne os som »tekniske medarbejdere« - det skete
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desværre ikke. Det var måske ikke vigtigt, men alligevel kedeligt. Vi
var skuffede.
Dette må vel i grove træk være en belysning af den tekniske ud
vikling.

Medarbejderne
Sluttelig har jeg ikke, eller næsten ikke, omtalt mine mange medar
bejdere - langt over 200 i alt. Jeg kan glæde mig over, at jeg ikke hu
sker nogen divergenser af nogen art med nogen af dem
At medarbejderne har værdsat vor virksomhed og den tid, de har
været beskæftiget hos os, synes bevist ved, at ikke mindre end 65 af
dem dukkede op til mit 50-års jubilæum som praktiserende. Jeg glæ
der mig ligeledes over, at adskillige af mine »lærlinge« sidder place
ret rundt om over det ganske land og dominerer kliniske tandtekni
keres rækker.

Slutbemærkninger
Det må indrømmes, at vort familieliv har måttet tolerere, at jeg har
haft lange og hårde arbejdsdage på klinikkerne - meget hjemmear
bejde ved skrivemaskinen - og har været plaget af mange rejser og
møder, også i weekends. Jeg tænkte nok ikke så meget over det den
gang og heller ikke over, hvor meget jeg måske selv gik glip af. Men
jeg forsøgte dog ret tidligt at rette op på skævheden ved »aldrig om
onsdagen «-politikken. Til en begyndelse holdt jeg fri onsdag efter
middag, og senere hele onsdagen. Endvidere har jeg stræbt efter at
holde hyppige lange og gode ferier sammen med min familie, - at
foretage værdifulde rejser og da også i særlig grad med ophold i
vort herlige fritidshus »Troldbakken«, beliggende umiddelbart op
ad »Silkeborg Golfbane« til stor gensidig gavn og glæde for samtlige
familiemedlemmer. Og så glæder jeg mig særligt over, at min søn,
Kim, på dygtig og værdig måde viderefører fagets og klinikkens tra
ditioner, nu på fjerde generation. Og også over, at han fornylig - 1993
- har lavet »en sløjfe til fortiden«, - idet han har åbnet en klinik i
»start-byen« Ebeltoft, beliggende i byens nye og moderne »Sund
hedscenter«
Således skrevet i april 1995.

Brede Klædefabriks
sidste år 1944-1956
Spekulation, afvikling, penge tank
AF JEPPE TØNSBERG

Da Danmarks største klædefabrik, I. C. Modeweg & Søn A/S, lukkede
midt på sommeren i 1956 efter 146 års virksomhed, heraf 125 år på
Brede, faldt verden sammen for mange af fabrikssamfundets beboere.
De havde boet på Brede gennem generationer, de boede i fabrikkens
huse, og de levede af deres arbejde på fabrikken. Livet i det isolerede
samfund, som var sammenbundet på kryds og tværs af familiebånd,
venskaber og andre fællesskaber, havde været trygt, så længe den virk
somhed trivedes, som alle i Brede var afhængige af. Nu var fabrikken
lukket, og Brede-samfundet truedes af opløsning. I deres afmagt søg
te beboerne efter en årsag til lukningen, og de følte sig ikke tilfreds
stillet afledeisens forklaring om, at fabrikken simpelthen ikke havde
kunnet klare sig i den tekstilkrise, der først og fremmest var en følge af
den udenlandske konkurrence efter de beskyttende importrestriktio
ners ophævelse. Nej, der måtte være foregået noget fordækt, fabrik
ken måtte være kørt i sænk med vilje. Rygter og myter voksede frem,
og blandt gamle bredere lever myterne stadig stærkt: om den nye le
delse, der øclelagde det gode miljø på fabrikken, om hovedaktionæ
rerne, der malkede virksomheden, om fabrikken, der skulle lukkes,
selv om den havde store ordrer, om spekulanten, der slagtede den so
lide virksomhed. I sit arbejde med at udforske og beskrive det patriar
kalske fabrikssamfund på Brede - det største og mest gennemførte af
sin slags i Danmark - er forfatteren gang på gang blevet stillet over for
disse myter, som nu har givet anledning til den nedenstående beskri
velse af omstændighederne omkring Brede Klædefabriks lukning.
Det er ikke lykkedes endegyldigt at trænge til bunds i den spegede, nu
snart 40 år gamle sag, fordi næsten alle de dengang implicerede per
soner er døde, og arkivalier om afgørende enkeltpunkter ikke eksiste
rer. Så diskussionsindlæg modtages gerne!

Virksomhedens udvikling op til 1940
Johan Carl Modeweg (1782-1849) havde grundlagt sin klædefabrik i
København i 1810, men flyttede den i 1831 til Brede for at få adgang
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til vandkraft. Fabrikken, der i 1847 fik sin første dampmaskine og i
1855 opnåede en bedre udnyttelse af vandkraften med turbiner, videreførtes af sønnen Julius Emil Modeweg (1813-69) og derefter i
nogle få år af hans enke til 1872. Derefter blev virksomheden købt
af et interessentskab, hvis ledende kraft var grosserer William Salomonsen (1842-1900). Han blev eneejer i 1879, men optog i 1887 fa
brikkens tekniske direktør siden 1880, Edmund Daverkosen (18541918) og prokurist Carl C. Jensen (1853-1922) som kompagnoner. I
1895 omdannede disse tre mænd virksomheden til et aktieselskab
med aktiekapitalen 1.500.000 kr., hvor de selv til at begynde med
ejede alle aktierne på nær de 5, der måtte sælges for at kunne ud
fylde en bestyrelse: William Salomonsen ejede for 695.000 kr., Ed
mund Daverkosen 300.000 kr. og Carl C. Jensen 300.000 kr. De to
sidstnævnte ansattes som administrerende direktører på livstid.
Aktiekapitalen blev under 1. Verdenskrig, hvor klædefabrikken
gav et stort udbytte, udvidet til 2 mio. kr. i 1916 og til 3 mio. kr. i
1918. Samme år døde Edmund Daverkosen og i 1922 Carl C. Jensen
(William Salomonsen var død allerede i 1900). I 1923 ændredes
derfor ledelsen, således at grosserer H. W. Jacobæus, der siden 1905
havde været ansat i firmaet som sælger og desuden var aktionær,
blev administrerende direktør, og der udnævntes endnu tre direk
tører. Af disse blev den tekniske direktør i 1925 erstattet af Edmund
Daverkosens ældste søn, Carl Leo Daverkosen (1898-1949), som
dog først fra 1928 fik lov at kalde sig direktør.
I 1920’erne gik fabrikken dårligere, og i perioden 1925-31 udbe
taltes intet udbytte. Hvordan aktierne i mellemtiden var blevet for
delt, vides ikke; men der er grund til at antage, at der efterhånden
blev tale om stor spredning. I bestyrelsesmødereferaterne hentydes
der til »de mange småaktionærer«, og endnu ved generalforsamlin
gen i 1939 viser oversigten over uddelte stemmesedler, at den stør
ste aktieejer besad 60 aktier (å 1000 kr.). Men derefter begyndte der
at ske en koncentration.

Erobringen af aktiemajoriteten
I. C. Modeweg & Søn A/S’ bestyrelse bestod fra 1944, hvor bestyrel
sen blev udvidet fra 5 til 7 medlemmer, af overretssagfører Niels
Olesen (formand siden 1923, indvalgt i bestyrelsen i 1919), admini
strerende direktør H. W. Jacobæus (ligeledes indvalgt i bestyrelsen i
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Bestyrelsen i A/S I. C. Modeweg & Søn i perioden 1944-47, fotograferet hos direktør H. W. Ja
cobæus i Brede Hovedbygning. I bageste række ses fra venstre ? (forlovet med Kirsten Jaco
bæus), prokurist Sophus Pedersen, direktør Svend Heineke, Poul Jacobæus, overretssagfører
Niels Olesen, direktør Carl Leo Daverkosen, vekselerer Gunnar Lannung, fabrikant J. P. Stef
fensen, driftsinspektør Niels Ebbe Daverkosen og Poul Elo Christensen (forlovet med Anne
Lise Jacobæus). Siddende fra venstre: Gerda Daverkosen (gift med Carl Leo D.), Kirsten Ja
cobæus, aclm. direktør H. W. Jacobæus og Anne Lise Jacobæus. (Byhistorisk Samling, LyngbyTaarbæk).

1919), kødvarefabrikantJ. P. Steffensen (indvalgti 1931), vekselerer
cand. polit. Gunnar Lannung (indvalgt i 1940) og højesteretssag
fører Geo K. Schiørring (indvalgt i 1942) samt fra 1944 direktør i
Københavns Belysningsvæsen Johs. E. Børresen og direktør for Ker
teminde Jernstøberi, dr.polit. Svend Heineke (senere formand for
Dansk Arbejdsgiverforening). Af disse udgjorde formanden Niels
Olesen, Geo K. Schiørring og Gunnar Lannung et forretningsud
valg, der blev nedsat i 1944.
I årene under og efter 2. Verdenskrig, hvor tøj var en mangelvare,
kunne Brede Klædefabrik sælge alt, hvad fabrikken kunne produce
re, og virksomheden gav et godt udbytte. I foråret 1945 havde fir
maet derfor købt for 116.000 kr. egne aktier, således at beholdnin-
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I. C. Modeweg & Søn A/S, Brede Klædefabrik - overskud, udbytte og aktie
kurs 1939-1956.
Ar

Nettooverskud

Udbytte

Kurs

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

450.731,84 kr.
716.057,96612.798,32422.890,82 417.730,09378.433,34 410.245,63 444.139,07480.552,53 508.928,11520.335,62 521.873,75104.761,35110.622,21 17.198,39- 542.228,72-3.072.723,07 - 462.662,39-

5% = 150.000 kr.
5V«% = 163.3206'A% = 195.000 —
7% = 210.000 7% = 210.000 7% = 210.000 7% = 210.000 7% = 210.000 7% = 210.000 7% = 210.000 7% = 210.0007% = 210.000 -

7372
8672
10972
140
14372
17072
167
14574
163
193
203
425
420
(100)
(100)
(75)
(75)

Kilde: I. C. Modeweg & Søn A/S’ trykte regnskaber 1895ff. Overskud er fra og
med 1941 beregnet efter afskrivninger. Aktiekurser (januar-kurser) efter Greens
Danske Fonds og Aktier. Aktieselskabet (nr. 286 i Aktieselskabsregistret) er hævet i
1977.

gen derefter var 180.000 kr. Vekselerer Gunnar Lannung foreslog i
juni 1945 at købe yderligere 60-100 aktier (à 1000 kr.) for selskabets
bankbeholdning for at opnå en bedre forrentning; men forslaget
afvistes i bestyrelsen på grund af forventede store udgifter til råva
rer. Ved generalforsamlingen i marts samme år havde Gunnar Lan
nung været største enkeltaktionær med 240 aktier, medens f.eks.
Svend Heineke ejede 40, H. W. Jacobæus 36, J. P. Steffensen 24 og
Niels Olesen 12. Kursen på I. C. Modeweg & Søn’s aktier fremgår af
tabellen. I juni 1947 foreslog Gunnar Lannung i bestyrelsen, at man
solgte beholdningen af egne aktier, fordi kursen nu var fordelagtig
og ville give mulighed for fortjeneste på salget. Direktør Børresen
tilsluttede sig; men fabrikant Heineke, direktør Jacobæus og over
retssagfører Olesen protesterede, og firmaet beholdt aktierne.
I 1947 blev det rygtevis kendt, at der foregik opkøb af aktierne i
firmaet med henblik på at opnå majoritet, og i hvert fald direktør
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H. V. Rørkær Christensen
(12.12.1894-2.7.1985) var
handelsuddannet, men køb
te i 1940 ejendommen Søby
ved Herning og blev Dan
marks største brunkulsfabri
kant. Senere flyttede han si
ne aktiviteter til København,
hvor han oprettede Rørkærs
Magasin på Nørrebro. (Det
Kongelige Bibliotek).

Jacobæus hævdes at have været klar over forholdet, uden at han øn
skede at gribe ind. Dette havde nok været muligt gennem firmaets
bankforbindelse, Landmandsbanken, men skete altså ikke. Jaco
bæus’ passivitet har været forklaret med, at han selv havde solgt en
del af sine aktier i forbindelse med opkøbene; men dette salg skete
først efter generalforsamlingen i 1948, hvor han stadig ejede 36 ak
tier (i 1949 kun 8).
I februar 1948 modtog bestyrelsens formand et brev fra landsrets
sagfører Hermod Lannung (broder til vekselerer Gunnar Lannung
og senere velkendt som radikal politiker og forkæmper for interna
tionalt samarbejde) som repræsentant for en stor aktionærgruppe,
der forlangte to pladser i bestyrelsen. Ved generalforsamlingen i
april var H. V. Jacobæus på valg, og hans plads samt højesteretssag
fører Schiørrings, som havde stået tom siden mcy 1945, blev indta
get af Hermod Lannung og direktør H. P. Rørkær Christensen. Ved
det efterfølgende bestyrelsesmøde valgtes ved skriftlig afstemning
Hermod Lannung til formand med 4 stemmer mod 3.
Ved generalforsamlingen i 1949 havde den tidligere formand,
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Erik Wiberg (21.4.19045.11.1992) var bankuddan
net, men blev i 1933 salgsdi
rektør og senere adin. direk
tør i Odense Kamgarnsspin
deri til 1951. Han var på det
te tidspunkt hovedaktionær i
klædefabrikken Kjærs Mølle
i Aalborg og havde flere be
styrelsesposter i tekstilbran
chen. I en periode fra 1951
var han medejer af aktiema
joriteten og bestyrelsesmed
lem i Gyldendal. (Det Kon
gelige Bibliotek).

overretssagfører Niels Olesen, og fabrikant Svend Heineke bestemt
sig for at udtræde af bestyrelsen, og i stedet indvalgtes direktør Erik
Wiberg, således at bestyrelsen nu kun talte 6 medlemmer. Da også
fabrikant J. P. Steffensen afgik ved den følgende generalforsamling
i 1950 uden nyvalg, bestod bestyrelsen herefter frem til 1956 af 5
personer: landsretssagfører Hermod Lannung (formand), direktør
H. P. Rørkær Christensen og direktør Erik Wiberg (disse 3 udgjorde
forretningsudvalget) samt vekselerer Gunnar Lannung og nu fhv.
belysningsdirektør Johs. E. Børresen.
I foråret 1949 havde man solgt beholdningen af egne aktier (påly
dende 180.000 kr.) til kurs ca. 230, idet den nye majoritet nu ikke
længere havde brug for dem. Ikke desto mindre forlød det kort ef
ter, at et konsortium havde opkøbt aktier for 847.000 kr., og op
købene fortsatte. Lige før jul 1949 udsendte bestyrelsen følgende

Brede Klædefabriks sidste år 1944-1956

69

meddelelse gennem Ritzaus Bureau: »I anledning af, at der atter
forsøges opkøb på Børsen af I.C. Modeweg & Søns aktier på en
sådan måde, at disse bydes op til en kurs, der efter selskabets besty
relses mening ikke står i noget rimeligt forhold til selskabets værdi
er og indtjeningsevne, samt pressens omtale af denne kursstigning,
finder bestyrelsen anledning til at oplyse, at der ikke kan forventes
aktieudvidelse under nogen form, og at der kun kan forventes et
udbytte på højst de hidtidige 7% eventuelt mindre af hensyn til en
yderligere konsolidering af selskabet med henblik på de usikker
hedsmomenter, fremtiden rummer«.
Ved generalforsamlingen i 1950 stod majoriteten med 1523 stem
mer (d.v.s. aktier à 1000 kr., ud af 3000 sådanne aktier udstedt ialt)
over for en anonym aktionærgruppe på 1271 stemmer repræsente
ret ved højesteretssagfører Henrik Wagner. Året efter var stillingen
1525 mod 1350, og dette styrkeforhold fortsatte uændret til 1956.
Det forlød rygtevis, at det var Illum-familien, der stod bag ved dette
andet opkøb; men det kom aldrig frem, hvem aktieejerne egentlig
var.

Ny ledelse og tekstilkrise
Men nu begyndte andre faktorer at dominere udviklingen på og
omkring den store klædefabrik. Den var med sine ca. 135 vævestole
dobbelt så stor som Danmarks næststørste klædefabrik (Hellebæk),
og selv om vekselerer Gunnar Lannung på en forespørgsel i besty
relsen i november 1945 havde fået bekræftet, at fabrikken med de
på dette tidspunkt vedtagne nyanskaffelser kunne anses for at være
fuldt moderne, foregik der helt frem til 1953 moderniseringer og
forbedringer. Direktør Abildtrup (se nedenfor) hævdede senere
ved det første bestyrelsesmøde efter sin tiltrædelse (28. november
1951), at den tidligere ledelse ikke i rette tid havde foretaget ud
skiftning af gamle maskiner, og at den nye ledelse ikke kunne bære
ansvaret for følgerne heraf. Men alle de ønsker fra ledelsens side
om nyanskaffelser, som ses at have været forelagt bestyrelsen siden
1944, blev imødekommet, hvis maskinerne overhovedet kunne skaf
fes på grund af krigen og dens eftervirkninger. Først i efteråret 1949
var der tale om, at programmet for maskinanskaffelse blev reduce
ret af økonomiske grunde; men samtidig blev der afgivet bestilling
på andre maskiner. I 1950 kunne Brede ikke opnå Marshall-hjælp til
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opførelsen af en ny bygning »bl.a. på grund af virksomhedens obli
gationsbeholdning«.1 Krisen slog igennem ret pludseligt, og på det
tidspunkt, hvor den ovenfor nævnte kritik blev fremsat, havde virk
somheden ikke længere råd til nyanskaffelser, men måtte fortsætte
med de maskiner, man havde. Brede fik i 1952 afslag på en ansøg
ning om Marshall-hjælp, som ellers kunne have ændret dette for
hold; men sandsynligvis ville det ikke have reddet fabrikken. Det
kan således ikke påvises, at hovedaktionærerne bevidst malkede
virksomheden ved at undlade investeringer; men på andre måder
vanrøgtede de den.
I sommeren 1949 døde Carl Leo Daverkosen pludseligt, og Bre
de Klædefabrik stod uden teknisk direktør. I det første år efter
broderens død ledede driftsinspektør Niels Ebbe Daverkosen pro
duktionen; men fra 1950 ansattes direktør Daniel G. Andrés som
teknisk direktør. Pr. 1. januar 1952 fratrådte direktør H.W. Jaco
bæus og efterfulgtes som administrerende direktør af disponent
Chr. Abildtrup. Abildtrup rejste igen i 1955 og fik som efterfølger
afdelingschef i Magasin K. Ottosen i det sidste år frem til luknin
gen i 1956.
Brede Klædefabrik var indrettet til en stor produktion af strøg
garnsvarer, d.v.s. tunge, tætvævede og valkede uldvarer som f.eks.
tweed. Man lavede også klæde af kamgarn; men dette kunne man i
modsætning til strøggarnet ikke lave i eget spinderi, men måtte
købe færdigt. Da efterspørgslen i årene efter krigen vendte sig mod
kamgarnsvarer, betød det mindre arbejde i Bredes store spinderi.
En mulighed for at satse på salg af garner og produktion af møbelog tæppestof ønskede D. G. Andrés ikke at forsøge.
I begyndelsen af 1950’erne indtraf en afsætningskrise for dansk
tekstilindustri. Folk havde fået købt det tøj, de havde måttet und
være under krigen, således at markedet delvis var mættet, og samti
dig slog den udenlandske konkurrence nu igennem på det danske
marked. Produktionen måtte derfor nedsættes, og dette skete på al
le danske tekstilfabrikker. Denne tekstilkrise var ikke udelukkende
et dansk problem. I Sverige lukkede 48 tekstilfabrikker i løbet af
1950.
Herudover opstod der på Brede nogle særlige problemer, som
skyldtes dels den nye ledelse, dels hovedaktionærerne (som natur
ligvis også var ansvarlige for den nye ledelse).
Brede Klædefabrik var meget præget af sine traditioner. Man hav-
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de en rolig, indarbejdet arbejdsform, som ikke var uproduktiv, men
som var tilpasset til en stabil produktion. Tværtimod havde Brede
forholdsvis mindre driftsomkostninger end mange andre klædefa
brikker som følge af et omhyggeligt udarbejdet kalkulationssystem,
som sikrede, at råvarelagrene hele tiden blev kompletteret, og at
f.eks. garnet var fremme ved vævene, når de blev ledige, således at
der ikke opstod spildtid. Allerede i 1934 var der foregået rationali
seringsarbejde på fabrikken (med tidsstudier efter Bedeaux-systemet), og det aktuelle system var udviklet med rådgivende ingeniør
Otto Rostrup som konsulent. Dette kalkulationssystem blev fraveget
af den nye ledelse, der indførte andre former for rationalisering og
forlangte hurtigere arbejde. Tilsyneladende var Brede for stor til at
kunne følge med til de hurtige omstillinger, således at resultatet
blev spildtid og faldende produktivitet. Selv om D. G. Andrés havde
opnået gode resultater med Hellebæk og Svendborg klædefabrik
ker, var det en kendsgerning, at Brede Klædefabrik ikke længere
kunne holde samme produktivitet som dansk tekstilproduktion i
øvrigt.
Måske bidrog den tekniske direktørs personlige væremåde, som
var præget af skiftende humør, til at skabe utryghed og dermed
dårligere arbejde. D. G. Andrés, hvis fader havde været direktør for
Hellebæk Klædefabrik, havde en grundig tekstiluddannelse bag sig
og var ubestridt en dygtig tekniker, men tilsyneladende mindre eg
net som leder. Han havde fra Svendborg Klædefabrik medbragt et
antal af sine tidligere ansatte dér, som skulle sætte fart i produktio
nen på Brede, og de to grupper kom ikke godt ud af det med hin
anden. Der foreligger imidlertid også positive udtalelser, f.eks. at
Andrés opnåede en bedre kvalitet i produktionen end tidligere.
Hertil kom, at H.P. Rørkær Christensen og Erik Wiberg, som hav
de aktiemajoriteten i Brede Klædefabrik, begge havde egne konfek
tionsvirksomheder, som de ønskede at give fordele. De havde købt
Brede for at skaffe klæde til deres virksomheder, idet råvarerne var
rationeret, og forlangte, at deres egne forholdsvis små systuer (2030 symaskiner hver) fik prøverne fra Bredes produktion tidligere
end konkurrenterne. Blandt disse var der store konfektionsfirmaer
på 60-70 symaskiner hver, som var gamle kunder hos I. C. Modeweg
& Søn. De blev nu utilfredse og købte mindre end tidligere fra Bre
de, men til gengæld mere i udlandet. Rørkær og Wiberg kunne ikke
selv udnytte hele Bredes produktion, og i forhold til den almindeli-
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ge afmatning i branchen fik Brede derfor yderligere afsætningsvan
skeligheder.

Realisering og salg afgrunde
Vanskelighederne begyndte i 1951, hvor man om foråret måtte kon
statere dårlig likviditet hos kunderne, der først ville kunne betale de
bestilte vintervarer om efteråret, således at fabrikken måtte forøge
sin kassekredit og belåne sin obligationsbeholdning. Senere på året
måtte man for at sikre likviditeten realisere tidligere indkøbte råva
rer, og i mellemtiden var uldpriserne faldet kraftigt efter afslutnin
gen af Korea-krigen. I første omgang solgtes 50 tons uld for 788.000
kr., medens partiet i sin tid havde kostet 1.462.000 kr. Samtidig ind
traf det første krak i kundekredsen, konfektionsfabrikken A/S Conbock. Disse krak blev et vedvarende problem i resten af fabrikkens
levetid, hvor man var i den situation, at man ikke havde penge til at
betale råvarerne til det klæde, man allerede havde solgt! Sidst på
året 1951 havde man solgt råvarer for 1.274.000 kr. (de havde kostet
2.150.000 kr.) og lagervarer for 300.000 kr. (oprindelig pris 527.000
kr.), og man havde tilsyneladende redet stormen af.
1952 bragte ingen bedring i de økonomiske forhold, og nye van
skeligheder kom til. Der var behov for et vandrensningsanlæg, fordi
vandet i Mølleåen (der brugtes i produktionen) nu var så snavset, at
det var umuligt at lave varer i lyse farver. Der var opstået sætninger i
kraftcentralen med dampmaskinerne, og en del af spindemaskinerne var så slidte, at der ikke kunne laves tilstrækkeligt fine garner på
dem.
I 1953 frasolgte man de ubebyggede grunde matr.nr. 2k og 2af til
entreprenørfirmaet Johan Christensen & Søn, der her opførte ræk
kehusbebyggelsen Abrinken, og 2i til Frilandsmuseet. Ordrebehold
ningen blev stadig mindre, og i 1954 var der forslag fremme om at
udleje en del af fabrikken. Direktør Abildtrup ønskede at fratræde,
og direktør Andrés ville ikke være administrerende direktør, men
udelukkende teknisk direktør. Pr. 1. august 1955 ansattes derfor af
delingschef i Magasin Knud Ottosen som administrerende direktør.
På dette tidspunkt var ordrebeholdningen så lille, at fabrikken kun
arbejdede i enkeltholdsdrift, og der var indført arbejdsfordeling.
Man forsøgte uden held at forøge salget til de faste kunder samt at
starte detailsalg gennem et grossistfirma. Der var blevet realiseret
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varer for 1,7 mio. kr. fabrikationspris med et tab på 684.000 kr., og
man havde tilbudt Lyngby-Taarbæk Kommune at købe et stykke af
Brede Indelukke.

Aktiemajoriteten sælges
I efteråret 1955 tilbød bestyrelsen under indflydelse af den vanskeli
ge situation en eller to bestyrelsespladser til minoritetsgruppen;
men de pågældende aktieejere ville ikke offentliggøre sig. Sidst i
november blev 85 arbejdere opsagt, hvorefter der var 160 tilbage. I
bestyrelsen var meningerne delte: Johs. Børresen, der var fungeren
de formand under Hermod Lannungs fravær (som juridisk konsu
lent for Europarådet i Strasbourg), fremhævede, at man trods alt
havde solgt varer for 8 mio. kr. i 1955; men Erik Wiberg fandt det
uforsvarligt at fortsætte og ville likvidere. Lillejuleaften 1955 blev
det besluttet også at opsige funktionærerne for at stå frit, og at der
ikke måtte optages flere ordrer, end man kunne dække af råvarela
geret. På dette tidspunkt regnede Andrés med, at 1956 ville gå med
at oparbejde de sidste lagre, og Ottosen, at det ville tage et år at sæl
ge varerne.
Omkring den 20. april 1956 solgte Rørkær Christensen og Wi
berg deres aktieposter (ialt omkring 1.550.000 kr.) til kurs 50 til et
interessentskab med direktør cand.jur. Kaj Kaae Sørensen som for
mand. Kaae Sørensen var direktør for forsikringsselskabet »Normannia« og købte Brede som investering i den faste ejendom, idet
han dog til at begynde med tilkendegav at kunne videreføre tekstil
produktionen i en del af fabrikken.2
Der kan ikke gives nogen forklaring på, hvorfor salget skete net
op til Kaj Kaae Sørensen, idet der tilsyneladende også forelå andre
købstilbud. Frem til salget ejedes aktiemajoriteten som nævnt af H.
P. Rørkær Christensen og E. Wiberg med ca. 1.550.000 kr.; men en
stor anonym minoritetsgruppe repræsenteret ved højesteretssag
fører Henrik Wagner ejede ca. 1.300.000 kr. aktier uden dog at være
repræsenteret i bestyrelsen, idet aktieejerne trods gentaget tilbud
om en eller to pladser ikke ønskede at give sig til kende. Muligvis
var det denne gruppe, der gennem højesteretssagfører Eiler Clan
uden held forsøgte at købe aktiemajoriteten i konkurrence med Kaj
Kaae Sørensen.3
Et helt år efter kunne »Information« bringe følgende ordlyd:
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Cand.jur. Kaj Kaae Sørensen (31.3.1912-26.11.1981) var direktør for Forsikringsaktieselskabet
Normannia 1937-61. Blandt hans mange bestyrelsesposter kan nævnes A/S Dampskibsselska
bet Torm, hvor han var næstformand til sin død. Kai Kaae Sørensen var medlem af, og i en pe
riode formand for Det kongelige københavnske Skydeselskab, hvor der på hans skive står den
latinske sentens: »Den, der lever uset, lever godt«. - Maleriet er malet afjørgen Aabye i 1950
til Normannia, men tilhører nu A/S Dampskibsselskabet Torm.

»Kun en snæver kreds har hidtil vidst, hvad der nu oplyses over for
»Information«, at lukningen kunne være undgået. Det var lykkedes

Brede Klædefabriks sidste år 1944-1956

75

interesserede at samle en kreds af danske herrekonfektions- og damekonfektionsfabrikker, der var villige til at lægge de godt 750.000
kr. på bordet, som det ville koste at købe aktiemajoriteten til kurs
50. De pågældende ønskede at sikre fabrikkens videre drift og at af
tage dens varer til brug i deres egne virksomheder. Repræsentanter
for de pågældende havde aftale om et møde den 19. april for at for
handle om deres køb af aktiemajoriteten. Sent den 18. april fik de at
vide, at de ikke behøvede at komme til møde den næste dag, for di
rektørerne Wiberg og Rørkær havde, uanset deres tilbud og ønske
om at sikre Brede Klædefabriks fortsatte eksistens, solgt aktiemajori
teten til direktør Kaae Sørensen«.4
På dette tidspunkt (1957) havde Kaj Kaae Sørensen sikret sig at
kunne overtage den før omtalte minoritetsgruppes store aktiepost,
og der manglede kun ca. 50.000 kr. aktier i, at hele aktiekapitalen
var samlet på én hånd. Der foreligger ikke oplysninger om kursen
på aktierne ved overtagelsen; men artiklen i »Information« nævner,
at nogle af de »udestående« aktier var blevet udbudt på Børsen til
kurs 140 uden at være blevet handlet, men at kursen antagelig ville
blive langt højere, hvis Kaj Kaae Sørensen ønskede at opkøbe de sid
ste aktier.
Som sagt vides det ikke, hvorfor Rørkær og Wiberg valgte at sælge
til netop Kaj Kaae Sørensen. Muligvis har han kunnet stille en bed
re garanti eller har overbudt de andre. Hermod Lannung har med
delt, at han ikke fik nogen mulighed for at påvirke salget som besty
relsesformand, idet han blev ringet op i Strasbourg af Rørkær og
Wiberg og fik at vide, at de havde solgt. Efter hans mening har de
handlet i panik og troet, at de havde fået et godt tilbud.
Derimod kom Hermod Lannung som den afgående bestyrelses
formand til at give den officielle forklaring på fabrikkens dårlige re
sultater og beslutningen om at lukke. Det skete ved generalforsam
lingen den 1. maj 1956, hvor Hermod Lannung fremhævede kon
kurrencen fra udlandet som årsag til den faldende afsætning og fa
brikkens størrelse i forhold til produktionen som årsag til det meget
store underskud (3 mio. kr. i 1955, jfr. tabellen).

Lukningen
Selv om Kaj Kaae Sørensen havde stillet muligheden i udsigt for at
videreføre Brede Klædefabrik, blev den alligevel lukket, således som
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det var besluttet inden salget til ham. Den gamle bestyrelse havde
som nævnt besluttet at standse indkøbene af materialer og kun pro
ducere videre på grundlag af de eksisterende råvarelagre. I maj
1956, da disse lagre kun strakte til 3 måneders produktion, havde
Kaae Sørensen planer om at bortforpagte tekstilfabrikationen i den
ene halvdel af fabrikken og udleje den anden;5 men den 6. juni
1956 udsendte den nye bestyrelse (direktør Kaj Kaae Sørensen, ci
vilingeniør Holger Rasmussen og kommandør Svend Greve) føl
gende pressemeddelelse: »Som fremgået af meddelelser til dags
pressen vedrørende A/S I.C. Modeweg og Søns Fabrikker i Brede,
har det længe været anset for sandsynligt, at man ville se sig nødsa
get til at standse produktionen. Da det efter udgangen af 1955 viste
sig, at produktionen havde påført aktieselskabet betydelige tab, be
sluttedes det i begyndelsen af indeværende år at indstille fabrikatio
nen, dog således, at man ville fortsætte, så længe det bestående råva
relager strakte til - formentlig indtil udgangen af juli måned. Det
oparbejdede lager af færdigvarer forventes solgt inden årets ud
gang. Der har siden været ført forhandlinger om klædefabrikatio
nens fortsættelse med institutioner og personer, der mentes at have
interesse i denne betydelige danske produktions opretholdelse. Dis
se forhandlinger har imidlertid ikke ført til positivt resultat, og man
ser nu ikke nogen mulighed for at ændre den i sin tid trufne beslut
ning.«6 Artiklen meddeler, at der inden salget af aktiemajoriteten til
Kaj Kaae Sørensen var dannet et konsortium bag den administre
rende direktør Knud Ottosen med henblik på at fortsætte en be
grænset produktion på Brede Klædefabrik, men at det ikke var lyk
kedes at skaffe de nødvendige penge.
Den 25. juni 1956 lukkede Brede Klædefabrik, og arbejdet med at
sælge og demontere maskinerne begyndte. På dette tidspunkt hav
de fabrikken måttet sige nej til en stor ordre, som derefter var gået
til en anden fabrik, og udenlandske tekstilfolk citeres for at have
sagt, at ganske vist så Brede Klædefabrik ikke imponerende ud set
udefra; men når man så dens produktionsapparat, kunne man ikke
se nogen rimelig grund til, at den skulle nedlægges. Store dele af
maskinerne var blevet udskiftet efter krigen, bl.a. i spinderiet, og af
de 13,7 mio. kr., fabrikken var vurderet til, udgjorde maskinerne de
7 mio. kr., selv om de i regnskabet var nedskrevet til 2 mio. kr.7 Der
var således tale om en moderne fabrik, al kritik til trods, og derfor
var det fordelagtigt at sælge dens maskiner.
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Brede Klædefabrik i 1955, året før lukningen. Den nyeste bygning fra 1950-51, som omtales i
teksten, er vinkelbygningen øverst til højre. Fabrikskomplekset er stort set bevaret i denne
skikkelse og anvendes siden 1959 af Nationalmuseet. Rækkehusene øverst til venstre er den i
teksten nævnte bebyggelse Abrinken. (Byhistorisk Samling, Lyngby-Taarbæk).

Da først maskinerne var demonteret og solgt, var enhver tanke
om genoptagelse af produktionen umuliggjort, og efterhånden
fyldtes lokalerne af et antal mindre virksomheder frem til National
museets overtagelse af bygningerne i 1959. Men udviklingen i dansk
tekstilindustri kom også til at vise, at Brede Klædefabrik sandsynlig
vis under alle omstændigheder havde måttet lukke i løbet af få år. I
1960 lukkede Hellebæk Klædefabrik, i 1975 Hørsholm Klædefabrik
og i 1977 den velkonsoliderede Brandts Klædefabrik i Odense. I dag
er der af aktive klædefabrikker i Danmark kun fa. Gabriel (tidligere
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Kjærs Mølle) i Aalborg og Schaumanns Klædefabrik i Haderslev til
bage.
Derimod fortsatte I. C. Modeweg & Søn A/S endnu i en årrække
frem til 1977 som finansieringsselskab. Det samme gælder for øvrigt
for både Hellebæk Fabrikker og Brandts Klædefabrik den dag i dag,
selv om klædeproduktionen som sagt er ophørt og bygningerne an
vendes til andre formål. Endnu i 1967 kunne I. C. Modeweg 8c Søn
udbetale et udbytte, der svarede til 30% af aktiekapitalen, og ved
ophævelsen af firmaet i 1977 udgjorde dets værdier over 28 mio. kr.
Konklusionen i forhold til de i indledningen nævnte myter er, at de
ikke er sande, men at de dog rummer nogen sandhed. De nye ho
vedaktionærer fra 1948 begik fejlgreb, som var stærkt medvirkende
til fabrikkens aktuelle krise, men næppe afgørende for dens falden
de rentabilitet på længere sigt. Det var en naturlig følge af det vok
sende underskud, at de valgte at lukke fabrikken, og det nyttede na
turligvis ikke at have store ordrer, når man ikke havde råd til at ind
købe råvarerne og foretage produktionen. Men for disse hovedak
tionærer, der havde måttet købe de sidste af deres aktier til kurs 450
for at komme i besiddelse af Brede, var det største fejlgreb, at de ik
ke indså den sande værdi af den ejendom, de solgte til kurs 50. At
Kaj Kaae Sørensen dermed kom til at gøre en selv for ham usæd
vanligt god forretning, kan man ikke bebrejde ham. Og at beskylde
ham for at have lukket fabrikken er forkert. Den beslutning var alle
rede taget, og Kaae Sørensen købte Brede som en investering i fast
ejendom, selv om han i begyndelsen udsendte uklare signaler.
Når forfatteren navnlig interesserer sig for Brede på grund af den
patriarkalske ledelsesform, er det naturligt også at stille det spørgs
mål, om denne ledelsesform havde indflydelse på fabrikkens luk
ning. Svaret er naturligvis nej, fordi den på dette tidspunkt for
længst var afviklet af de nye hovedaktionærer. Men selv om den hav
de eksisteret, og ledelsen havde fulgt Bredes tradition med at lade
fabrikken køre igennem krisen med fastholdelse af den specialud
dannede del af personalet på arbejdsdeling og med underskuddet
dækket af egenkapitalen, viser udviklingen, at man på et tidspunkt
alligevel havde måttet give op.8 Trods alle personspørgsmål var kon
junkturerne afgørende, og over for den stadigt friere verdenshan
del nyttede traditionelle tilpasningsmidler ikke.
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Begrundelsen kan være, at virksomheden ansås for at have en for dårlig økonomi, idet
Marshall-lånene typisk blev givet til sunde virksomheder (efter venlig oplysning fra Leon
Dalgas Jensen). I Modewegs årsregnskab for 1949, som forelå i marts 1950, er fondskon
toen helt udgået af aktiverne. Den kom ganske vist tilbage året efter, men optræder der
efter ikke i årsregnskaberne.
Dagens Nyheder 21. april 1956.
Samme.
Information 28. marts 1957.
BT 8. maj 1956; Lyngby-Taarbæk Bladet 10. maj 1956.
Politiken 7. juni 1956.
Amts-Bladet, Holstebro, 26. juni 1956.
Det er dog tankevækkende, at Brandts Klædefabrik, som havde samme patriarkalske le
delsesform som Brede - måske endda endnu mere udpræget - og bevarede denne helt
frem til lukningen i 1977, faktisk klarede sig igennem krisen i 1950’erne på denne måde
og oplevede en relativt god periode i 1960’erne.

Frikorpset contra
B&W-arbej derne
- en episode
Ved OVE BANGSMARK

A/S Burmeister & Wain, Maskin- og Skibsbyggeri, startede i 1843 i
København som et beskedent mekanisk værksted, hvor der blev pro
duceret maskiner og tekniske instrumenter. Tre år senere stiftede
ejeren, Hans Heirich Baumgarten, sammen med C. C. Burmeister
firmaet Baumgarten og Burmeister.
Efter at Baumgarten havde forladt virksomheden, indgik Burmei
ster i 1865 samarbejde med den engelske ingeniør William Wain, og
deres selskab indregistreredes som Burmeister & Wain. Kort efter, i
1877, var B&W landets største arbejdsplads med over 1100 ansatte. I
1929 var beskæftigelsen vokset til næsten 10.000 arbejdere. Men
dermed var fremgangen også forbi. Den økonomiske verdenskrise
ramte virksomheden hårdt, og i 1932 måtte man gå i betalings
standsning. Redningen kom, da rigsdagen vedtog en lov om rekon
struktion af selskabet.
I 1940 besatte tyske soldater B&W, hvis produktion i krigsårene i
vidt omfang blev aftaget af værnemagten. Bl.a. kom 11 af 18 nybyg
ninger til at føre tysk flag, de fleste af skibene blev ganske enkelt be
slaglagt. Desuden foretog man ombygninger og reparationer af ty
ske skibe, og der blev produceret ubådsmotorer og muligvis også
andre dele til ubåde.
For virksomhedens traditionelt »røde« arbejdere var situationen
nu den paradoksale, at de reelt kom til at arbejde for tyskerne. En
produktion af det omfang og den karakter tiltrak sig naturligvis bå
de de allieredes og modstandsbevægelsens opmærksomhed. To
gange, 16. april 1942 og 27. januar 1943, kastede RAF bomber mod
B&W, den sidste gang med store ødelæggelser til følge. Men adskil
lige bomber ramte også nærliggende bygninger, hvor mange men
nesker omkom.
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Ødelæggelser på B&W’s ke
delhus (t.v.) og maskinværk
sted efter RAF’s bombarde
ment 27. januar 1943, hvor
også andre af værftets byg
ninger blev ramt. Angrebet
blev dyrt for englænderne.
Af' de 8 angribende maskiner
gik de 2 tabt på hjemturen
sammen med deres besæt
ninger.
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B&W blev udsat for en række sabotageaktioner. Her er det maskincentralen, som den så ud
efter at være at være sprængt i luften af sabotører fra BOPA 21. december 1943. Hermed var
virksomheden uden el, gas og varme. En provisorisk kraftcentral, som etableredes i stedet,
blev saboteret knap en måned senere.
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Formentlig havde angrebene især til formål at anspore mod
standsbevægelsen til sabotage. Hvis det var tilfældet, opnåede man
det ønskede resultat. Mindst 10-15 gange udsattes B&W for sabota
ge eller sabotageforsøg, hvor både produktionsanlæg og færdige
skibe og motorer var målet.
De vellykkede aktioner havde sikkert en del af deres forklaring i,
at sabotagegrupperne ofte havde stedkendte folk med. Af de ca.
3200 beskæftigede viste mere end 400 sig ved krigens afslutning at
have været aktive i modstandsbevægelsen. Ved en enkelt lejlighed
oplevede sabotørerne da også, at arbejderne råbte hurra, da en del
af deres arbejdsplads blev sprængt i luften.
Et indtryk af dagligdagen på B&W kan man få ved at læse drifts
kontorets mødebog. Her er ikke blot refereret forhandlinger om lo
kale løn- og arbejdsforhold. Også andre begivenheder er skildret på
en ofte levende måde.
Et eksempel herpå fra 1942 er gengivet nedenfor. Den pågælden
de tekst i mødebogen er ikke underskrevet. Men efter alt at dømme
er forfatteren driftskontorets leder, overingeniør Robert Christen
sen.

B&W
Mødebogen 10.-12. september 1942.
Produktionskontorets referater af møder med tillidsmænd og enkelte arbejde
re.
Torsdag d. 10. september kl. 11.17 blev jeg ringet op - af hvem ved
jeg ikke - B&Ws arbejdere er i kamp med Frikorps Danmark nede i
Overgaden.
Jeg løb derned. Gaden var pakket med arbejdere, og ca. 15 m fra
B&Ws port blev, da jeg kom, en af Frikopset hjulpet paa benene.
Flasken, han var slået ned med, lå splintret paa gaden, og hovedet
samt den venstre hånd var blodig. Han så ikke ud til at have fået
hjernerystelse, som det senere blev hævdet, han havde. Da jeg hav
de præsenteret mig, spurgte jeg, hvad der gik for sig her, og et med
lem af Frikorpset fortalte, at de var blevet overfaldet af B&W arbej
dere, der havde taget en hue og en bajonet fra en af dem. Disse to
genstande skulde findes, og blev de ikke fundet, ville Frikorpset gå
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ind hos B&W og hente sagerne selv. Jeg, der stod mellem de to par
ter, Frikorpset og B&Ws arbejdere, så tydeligt på de fanatiske ansigt
sudtryk på den ene side og det til vildskab grænsende had på den
anden, at et sammenstød ville være en katastrofe, der ikke var til at
overse. Der måtte under ingen omstændigheder komme nogen af
Korpset ind hos B&W. Jeg vendte mig til B&Ws arbejdere, for at få
dem ind. Ophidselsen var meget stor. Det manglede bare, at man
skulde finde sig i, at sådan nogle forrædere trækker blank mod ar
bejderne, hvad skal de her i Danmark, kommer de indenfor, dræ
ber vi dem o.s.v.
Til alt held peb fløjten første gang, og den kompakte masse flød
modstræbende mod porten. Jeg forklarede Frikorpset, at jeg der
som det overhovedet var muligt, nok skulde skaffe de forsvundne sa
ger til veje. Under samtalen forklarede en af befalingsmændene,
hvordan arbejderne ganske uden grund havde overfaldet dem, og
de havde set sig nødsaget til at trække blank. Han fortalte, han hav
de set huen blive taget, og det var kun frygten for at komme til at
træffe flere, der havde afholdt ham fra at dræbe manden øjeblikke
lig. På mit spørgsmaal, om man skyder en mand for at tage en hue,
fik jeg meget brøsigt svaret: »Ja selvfølgelig, vi handler«.
Imidlertid gik det kun langsomt med at få arbejderne ind gen
nem kontrolvagten, og til slut blev der som en venlig hilsen til Fri
korpset sunget »Internationale«, en sang, jeg tydeligt kunne høre,
der ikke var ret mange, der kunne. Havde det været »Brødre, det
dages«, der kunne irritere korpset havde den drønet fuldtonet over
hele kvarteret.
Medens jeg havde været beskæftiget med arbejderne, var der en
herre, der havde forsøgt sig som fotograf, men en af befalingsmæn
dene rev filmen ud af apparatet og kastede den i vandet. Medlem
merne af korpset kom slæbende med en mand samt hans cykel, han
havde generet dem og blev overgivet til det danske politi, der nu
havde en politibil holdende lige udenfor P&Ws port. I dette øjeblik
kom en bil kørende og stoppede få meter fra porten. Ud steg en
tysk uniformeret soldat, der talte dansk, og han stillede an til at fil
me. Jeg greb ind og fortalte ham, det var forbudt at fotografere,
hvorpå han brølede: »Hvem siger, det er forbudt at fotografere«?
»Den herre der« - og jeg pegede på befalingsmanden, der havde
kastet filmen i vandet. Begge stirrede rasende på mig, og jeg tror
næsten, det gik op for dem, det ikke var dumhed, og de brølede i
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kor: »Vi fotograferer, hvad der passer os«. Den forskræmte mand
med cyklen blev med min ryg i forgrunden fotograferet, da han af
danske politibetjente så elskværdigt som overhovedet muligt blev
lodset ind i politibilen. Medens alt dette foregik, var det en stor glæ
de at se den anden side af kanalen fuldstændig pakket med menne
sker, der klappede i hænderne og på alle mulige måder gav deres
følelser til kende - afsky for forræderne. Politikommisær Skov for
talte mig, at det var en dansk menigs vægring ved at hilse på korp
set, der havde givet anledning til hele uroen, da det var hans arre
station arbejderne ikke kunne tåle at se på, de var strømmet til for
at befri ham, og sammenstødet var kommet.
Ligeledes fortalte Skov mig, at der i Torvegade var kommet en
læge kørende i sin bil, og da han passerede nogle af forræderne,
havde han spyttet foragteligt ud af vinduet og af hjertet sagt: »Føj
for Satan«, hvorefter en af korpset sprang hen mod vognen og ha
gede sig fast i vinduet. Lægen satte farten op, men grundet de man
ge mennesker, måtte han snart standse - og blev anholdt.
Imidlertid forhandlede jeg med vore tillidsmænd for at få skaffet
huen og bajonetten til veje, og svaret var hele tiden: »Huen finder vi
nok, men bajonetten er kastet i vandet«. Frikorpset hævdede be
stemt, at bajonetten under ingen omstændigheder kunne være ka
stet i vandet, da man ikke ville have undgået at høre plasket. Falck
blev rekvireret af politiet, og B&Ws arbejdere gik igang med at finde
huen. Jeg sprang op for at rapportere til direktør Houmøller.' Der
var bestyrelsesmøde, og jeg forklarede situationen overfor bestyrel
sen, der var enig om, at direktør C. A. Møller burde tale til alle tillidsmændene,2 og jeg gav besked på at kalde dem sammen i vestibu
len.
Jeg tog igen ned på gaden, da jeg havde hørt noget om, at Fri
korpset havde givet B&W et ultimatum. »Var huen og bajonetten ik
ke kommet tilveje inden en halv time, ville korpset hente sagerne
selv«. Da jeg kom ned til porten, blev det nægtet mig at komme ud,
de menige havde fået stålhjelme på, og det blev fortalt mig, at B&W
var i belejringstilstand, alle porte stoppede, og blev sagerne ikke
fundet inden en halv time, ville korpset bryde ind og hente dem
selv. Politibilen var borte, og jeg kunne ikke komme ud at tale med
de politibetjente, der stod lidt oppe i gaden. Jeg løb igen op til be
styrelsen, og der fik jeg at vide, at direktionen lige var gået over i be
styrelsessalen til møde med Frikorps Danmarks chef Martinsen3 og
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flere andre officerer fra korpset. Da jeg kom ind, kunne jeg på sam
talen forstå, at Martinsen lige havde forelagt direktør C. A. Møller
det omtalte ultimatum, og han begyndte at fortælle om korpsets sto
re bedrifter i Rusland: »Ligesom vi i Rusland har udslettet kompag
nier, er vi parat til om nødvendigt at udslette de danske kommuni
ster« o.s.v. o.s.v. Jeg forklarede, at den halve time ikke var tilstrække
lig til virkelig at få konstateret om bajonetten var i vandet eller ej.
Direktør C. A. Møller henstillede til Martinsen at trække omtalte ul
timatum tilbage, og vi skulle da gøre alt, der stod i vor magt, for at få
de to sager fundet. Direktør C. A. Møller forklarede, at det under
ingen omstændigheder ville føre til noget resultat, dersom korpset
tiltvang sig adgang til B&W, det ville være ganske umuligt at finde
sagerne. Politikommisær Skov bad direktør C. A. Møller om at sætte
et opslag op om at forbyde arbejderne at gå på gaden i spisepauser
ne, hvilket direktør C. A. Møller lovede. Jeg havde på et tidligere
tidspunkt forklaret arbejderne, at det var aldeles nødvendigt, at de
manglende sager blev fundet, og sagt, at rette vedkommende dri
stigt kunne træde frem, ingen kraft i verden skulle få mig til at røbe
noget. Inden tillidsmændene var blevet samlet, fik jeg huen over
rakt. Direktør C. A. Møller fortalte tillidsmændene om mødet med
Frikorpsets officerer, fortalte, hvor nødvendigt det var at finde den
manglende bajonet, og sluttede med at henvise til Kongens opråb
til det danske folk. Nede i Overgaden var Falck klar med dykkeren,
men B&Ws arbejdere ville ikke vise, hvor der skulle søges, før Fri
korpset var ude af sigte. Frikorpset på sin side, der under ingen om
stændigheder troede på, at bajonetten var i vandet - mente kun ak
tionen med dykkeren var for at trække tiden ud og blev mere og
mere utålmodige, som tiden gik.
Men endelig lykkedes det, og medens jeg stod sammen med lede
ren fra Falcks Udrykningskorps, kom en af arbejderne hen og for
talte mig, at Bajonetten lå bag ved en ølkasse, som han nikkede hen
imod. Jeg der straks troede, at bajonetten alligevel ikke var kastet i
vandet, men lå gemt bag kassen, så på lederen og sagde: »De er klar
over bajonetten er i vandet, og dykkeren skal finde den i vandet«,
hvor efter han trykkede mig i hånden og sagde: »De kan være gan
ske rolig, den bliver fundet i vandet«. Bajonetten lå nu ikke i ølkas
sen, så dette lille intermezzo kunne have været undgået, men man
kunne jo aldrig vide. Dykkeren gik ned på det angivne sted, og
spændt stod vi og ventede på, han skulle trække tre gange i rebet,
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hvilket skulle betyde, han havde fundet den. Imidlertid blev bloka
den af B&W stadig opretholdt, og kun i ganske enkelte tilfælde fik
folk lov til at forlade området, efter de havde ladet sig visitere af det
danske politi. Kl. 2.40 trak dykkeren tre gange i rebet, og lidt efter
kom han op med bajonetten. Jeg stod med den i hånden, den var
uden skede, og man så tydeligt på den brunerede klinge, at den for
nylig var slebet. Politikommisær Skov ville ikke aflevere den til Fri
korpset, men han fik opgivet nummeret på den, der havde mistet
den, og den ville da blive afleveret officielt. Straks efter blev belej
ringstilstanden hævet, og B&W pulserede atter normalt. Kort tid ef
ter, blev der sat opslag op i værkstederne om, at det var forbudt at gå
ud på gaden i spisepausen. Fællestillidsmand Niels Jensen mødte
sammen med flere andre for at protestere, men jeg forklarede dem
situationen, som den var, og at der ikke var andet at gøre end fore
løbig at finde sig i forbudet. Tillidsmændende forklarede, at det ul
mede og gærede blandt arbejderne, der syntes, det var i den grad
uretfærdigt at spærre dem inde i stedet for at spærre forrædderne
inde. Jeg, der godt kunne forstå følelserne, kunne ikke give dem an
det råd end at bide tænderne sammen og knytte næverne i bukse
lommerne.

Fredag den 11. september. Da jeg kom, var det tydeligt at mærke, der
var uro i geledderne. Spisepausen aftenen i forvejen var for så vidt
gået forholdsvis roligt, men da folkene igen skulle ind på fabrikken
fra marketenderiet, blev der uro, og det var med aller største møje,
det lykkedes tillidsmændene at få folkene ind på fabrikken ca. 15
min. efter spisepausens ophør. Da jeg kom ned i værkstederne, viste
det sig, at afd. 15 var gået til klubmøde. Jeg tog ud i marketenderiet,
hvor klubmødet blev afholdt for at tale til arbejderne. Stemningen
var meget høj. »Der var ingen mening i at danske arbejdere skulle
indespærres i stedet for at holde landsforrædderne borte, hvad der
jo dog ville have været det mest naturlige«. Jeg forklarede, at jeg godt
kunne forstå deres harme, ogjeg skulle gøre, hvad jeg kunne for at få
forbudet hævet, men at holde klubmøde var der da i hvert tilfælde
ingen anledning til. Jo, det var meningen, at der ikke skulle arbejdes
på tysk arbejde før forbudet var hævet, det var den eneste måde
klemmen kunne sættes på det rette sted. Jeg talte fra leveren og men
te ikke tiden var inde til handling. Nogen tid efter jeg havde forladt
mødet, gik arbejderne igen til arbejdet.
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Da jeg kom op på mit kontor, sad fællestillidmanden i spidsen for
forretningsudvalget og ventede på mig, og de henstillede til mig at
gøre alt for at få forbudet hævet, det var umuligt at skaffe ro blandt
arbejderne. Jeg telefonerede til direktør Houmøller, da jeg var gan
ske klar over, at sagen var alvorlig. Direktør Houmøller lovede at
ringe til Mellerup4 og tale med ham om at få forbudet hævet. No
gen tid efter blev jeg ringet op af Houmøller, der havde talt med
Mellerup, som godt kunne tænke sig at give folkene lov til atter at
komme ud i spisepausen, men under den bestemte betingelse, at
blev der den mindste uro, ville der blive lukket igen, og det ville da
ikke blive let at få åbnet igen. Imidlertid mente direktør C. A. Møl
ler, at vi ikke kunne gøre dette uden at få forbindelse med Martin
sen fra Frikorpset, da det jo var blevet lovet ham, at B&Ws arbejdere
skulle blive holdt borte fra gaden. Der blev ringet hid og did for at
få sagen bragt i orden. Imidlertid blev det frokost, og der var megen
uro blandt arbejderne, der stod som en sydende masse nede i går
den ud for marketenderiet. Nu skulle der handles, og jeg kunne for
stå på stemningen, at der ikke skulle arbejdes før forbudet var
hævet. Jeg ville ikke vise mig, men stod ved et vindue, hvor der var
placeret en speaker, der refererede, hvad der skete. Tillidsmændene med Niels Jensen i spidsen gjorde sig de hæderligste anstrengel
ser for at få folkene ind, da klokken ringede, men gården var stadig
en sydende masse, der ikke var let at få ro i.
Jeg holdt mig borte, da jeg først ville se, om ikke de rolige ele
menter ville sejre, men da klokken var blevet 5 min. over, og der sta
dig var mange arbejdere, der ikke gik ind, gik jeg ned for at tale til
dem. »Danske arbejdere, tror Dejeg stod her dersom jeg mente, det
var tid at handle«? Nej, det ved vi godt, lød det i kor. »Så længe I ser
mig stå her og mane til ro, kan I være forvisset om, det er bedst for
jer selv, for os og for vort gamle Fædreland«. Jeg blev ved; ustandse
lig hørte jeg råb. »Nu vil vi ikke mere som englænderne, nu vil vi
handle. Ingen arbejde til tyskerne mere. Der er ingen mening i, at
danske arbejdere skal indespærres i stedet for at indespærre forrædderne«. I en sådan situation er der ikke andet at gøre end at
være rolig og blive ved og blive ved igen. Til sidst lykkedes det også
at få massen til at flyde, og jeg gik. Men det var stadig ikke alle, der
gik ind, så da der var gået et kvarter, stod jeg igen og talte. Der var
endnu en lille flok på ca. 30 stykker tilbage, men til sidst kom også
disse ind. Da jeg kom op på mit kontor, kom forretningsudvalget
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igen ind til mig og forsikrede, at det var aldeles umuligt at holde ro,
hvilket jeg jo også selv var ganske klar over, og jeg var også klar over,
at lykkedes det ikke at få hævet forbudet, ville der ingen arbejdere
komme. Kl. 2.30 blev jeg kaldt til direktør C. A. Møller, der spurgte,
om jeg mente, vi kunne risikere at få forbudet hævet. Jeg anbefale
de absolut at hæve forbudet, da jeg i modsat fald mente, at alle ar
bejderne ville blive borte, da situationen var i allerhøjeste grad
spændt, men blev forbudet hævet, mente jeg ikke, der ville ske no
get. Direktør C. A. Møller bestemte sig til at køre til politigården for
at få en samtale med Mellerup.4 Imidlertid gik tiden, og i værkste
derne var der uro. Klokken nærmede sig skiftetid. Fællestillidsman
den meddelte, at der den næste dag kl. 9 ville blive afholdt fælles
klubmøde for alle Christianshavns arbejdere, og han meddelte sam
tidig, at skete der ingen ændring, skulle vi ikke regne med, at der
kom nogen hverken på andet eller tredie hold. Jeg forsikrede, at
der fra vor side blev gjort alt for at få forbudet hævet. Klokken blev
3, plakaten om klubmødet den næste dag var sat op, og de af andet
hold, der var kommet, stod i klynger og drøftede situationen. Kl.
3.07 blev jeg kaldt over til direktør C. A. Møller og fik den besked, at
forbudet ville blive hævet på den absolute betingelse, at det igen vil
le blive opretholdt, dersom der blev den mindste smule uro, og det
ville da blive meget vanskeligt at få det hævet igen. Afslappelse. Pla
katerne om klubmødet blev taget ned. Andet hold gik i arbejde.

Lørdag den 12. september ved frokostid var jeg ude på gaden for at
være første vidne, dersom der skulle ske noget. Politiet havde haft
den rette forståelse af situationen, der var ingen politiopbud, kun to
gange i løbet af den halve time passerede der to politibetjente. Det
eneste, der skete var at nogle lærlinge hujede ad en Frikorpssoldat,
der stod på en sporvogn, der kørte forbi. Da frokosten var forbi,
blev der sat opslag op om, at det er forbudt lærlinge at gå ud på ga
den i frokosttiden, hvilket de var meget kede af, men de var godt
klar over, at de havde overtrådt det absolutte forbud.
Forbudet er dog senere hævet.

Noter
1. Adolf Houmøller, direktør på B&W 1935-1948
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2. Knud Børge Martinsen: Dansk officer, leder af Frikorps Danmark 1942-1943. Stiftede i
1943 Schalburgkorpset. Arresteret af modstandsbevægelsen i 1945 og dømt til døden;
henrettet i 1949.
3. C. A. Møller, direktør på B&W 1933-1952
4. Einer Mellerup, politiinspektør i København fra 1926, politikommandør for København
1945-1946

Tietgen og den
franske forbindelse
AF POUL THESTRUP

Blandt C.F. Tietgens firmaer kom Store Nordiske Telegrafselskab al
lerede i samtiden til at stå i et særligt lys. Der var noget eventyrligt
ved, at det var danske, der stod for telegrafforbindelser mellem Dan
mark, Norge og England, etablerede en telegrafforbindelse til
Rusland og ikke mindst skabte telegrafforbindelserne mellem
Rusland, Japan og Hongkong i Fjernøsten. Også i eftertiden har dis
se projekter haft betydelig interesse. Færdiggørelsen af selskabets li
nier i Europa med et kabel mellem Danmark og Frankrig og et kabel
mellem Sverige og England over Danmark i 1873 har derimod aldrig
interesseret synderligt. Denne del af selskabets historie er emnet for
nærværende artikel.

C.F. Tietgen havde beskæftiget sig med etablering af telegrafkabler
mellem Danmark og udlandet allerede fra midten af 1850erne, idet
han havde repræsenteret snart den ene snart den anden udenland
ske koncessionsansøger i København. Han havde også flere gange
selv budt på koncessioner, men var altid bakket ud, inden det kom
til de afsluttende forhandlinger. I 1867 lykkedes det ham dog at ska
be Det Dansk-Norsk-Engelske Telegrafselskab, som overtog de
igangværende projekter med at forbinde Danmark-England og
Danmark-Norge med telegrafkabler. Hans næste projekt var Det
Dansk-Russiske Telegrafselskab, som fik koncession på og udlagde
telegrafkabel fra Møn over Bornholm til Libau, hvorfra russiske li
nier førte videre til St. Petersborg og Moskva. Den 1. juni 1869 stif
tedes så Store Nordiske Telegrafselskab ved fusion mellem Det
Dansk-Norsk-Engelske Telegrafselskab, der besad kablerne Dan
mark-England og Danmark-Norge, Det Dansk-Russiske Telegrafsel
skab, der besad kablet Møn-Bornholm-Libau og koncessionen på et
kabel Sverige-Alandsøerne-Finland, og Det Norsk-Britiske Telegraf
selskab, der besad koncession på at etablere en kabelforbindelse
Skotland-Norge. Store Nordiske Telegrafselskab kom på denne må-
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C.F. Tietgen (1829-1901).

de til at besidde søkablerne på de to korteste telegrafforbindelser
mellem England og St. Petersborg, nemlig ruten Skotland-NorgeSverige-Alandsøerne-Finland-St. Petersborg og ruten England-Danmark-Libau-St. Petersborg. Selskabet kunne altså opretholde forbin
delsen ad den ene rute under kabelbrud på den anden. Det nye sel
skabs ubestridte leder blev naturligvis Tietgen selv.
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En plan om et nordatlantisk kabel indgik også i projekterne, men
blev ikke gennemført i denne omgang. Krigs- og marineminister
Raasløff var ganske vist i 1868 i USA for på den danske regerings
vegne at sikre salget af de Dansk-Vestindiske Øer til USA. Samtidig
var han Tietgens agent i telegrafspørgsmål, og via kanadieren John
Young sikrede han Tietgen de landingsrettigheder på det ameri
kanske kontinent, som den tidligere indehaver af det nordatlantiske
projekt, den amerikanske oberst Tallifero Preston Shaffner aldrig
havde kunnet opnå. Kapitalen til finansiering af projektet skulle
imidlertid rejses i England, og dette viste sig i praksis umuligt for
Tietgen. Baggrunden for det nordatlantiske projekt var og havde al
tid været, at man ved at forbinde Europa og USA med kabler over
Færøerne, Island og Grønland kunne opdele en atlantforbindelse
på kortere stykker. Projektet var kun interessant så længe, der ikke
var etableret en velfungerende direkte telegrafforbindelse mellem
Europa og det nordamerikanske kontinent. Med etableringen af
den direkte atlantforbindelse i efteråret 1866 led det nordatlantiske
projekt derfor et afgørende knæk.
Derimod lykkedes det Tietgen at sikre sig rettigheder til at anven
de den russiske telegraflinie gennem Sibirien til Vladivostok, der
var under etablering. Vladivostok skulle så via et søkabel over Japan
forbindes med Shanghai og videre til Hongkong.
I sidste fase konkurrerede Tietgen og hans allierede om den rus
siske koncession med tre andre ansøgergrupper, som man må for
mode praktisk talt alle mere eller mindre stod i forbindelse med
»kabelkongen« John Pender, der var i færd med at etablere en tele
graflinie via Indien til Kina. Det lykkedes Tietgen at opnå konces
sionen, men det holdt hårdt. Den cocktail, der førte til sejren, be
stod af danske (og svenske) ordner til de russere, der var påvirkeli
ge af sådanne, mere kontante erkendtligheder til lavere embedsmænd, udsendelse af en dansk forhenværende diplomat for Tiet
gens regning og direkte henvendelse fra den danske konge til dat
teren Dagmar og svigersønnen den russiske tronfølger storfyrst
Alexander.
Det kinesiske projekt blev i første omgang udført af et separat sel
skab: Great Northern China and Japan Extension Telegraph Co.
Først i 1872 fusioneredes selskabet med Store Nordiske Telegrafsel
skab. Under kabeludlægningsarbejdet i de østasiatiske farvande,
hvilket på grund af kabelfejl absolut ikke gik let, var det ikke uden
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Store Nordiske Telegrafselskabs forbindelse mellem Danmark og Frankrig blev ikke meget of
fentligt omtalt i samtiden. Intet kunne komme op på siden af det eventyr, som selskabets etab
lering af telegrafforbindelsen til Hongkong havde været. Her ses Illustreret Tidendes gengi
velse af, hvordan søkablet blev landet ved Hongkong under medvirken af den danske fregat
Tordenskjold i oktober 1870 (Ill. Tid. 1870/71 s. 182).

betydning, at den danske regering havde udlånt og delvis finansie
ret udsendelsen af en dansk dampfregat til fysisk beskyttelse og
hjælp ved kabeludlægningsarbejdet. Med stor offentlig goodwill og
krigs- og marineminister Raasløff direkte på Tietgens lønningsliste
havde dette ikke været specielt vanskeligt. Hovedparten af udlæg
ningsarbejdet blev dog udført af to engelske kabelskibe, ligesom
kablet naturligvis var fabrikeret i England. Selv om Tietgen under
forsøget på at få koncessionen havde slået på rivaliseringen mellem
England og Rusland i Asien, var England det eneste sted, hvor man
kunne købe kabler og udlægningsekspertise, ligesom en væsentlig
del af kapitalen var rejst i England. Det lykkedes dog Pender delvis
at sabotere aktietegningen til Tietgens selskab, og da den russiske
del af linien ikke færdiggjordes planmæssigt, indgik Tietgen allere
de i foråret 1870 en samarbejdsaftale med Pender-gruppen, hvis ka-
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bel førtes frem ad den sydlige rute. Risikoen for ikke at komme først
til Shanghai og Hongkong med telegrafforbindelse var simpelt hen
for stor.
Telegrafforbindelsen via Sibirien og Japan til Shanghai og Hong
kong var færdigetableret i efteråret 1871, og i begyndelsen af 1873
førtes linien mellem Shanghai og Hongkong ind til havnebyen
Amoy.1

Frankrigskablet og den direkte forbindelse
mellem, Sverige og England
Med udbruddet af den længe ventede fransk-tyske krig i juli 1870
blev Danmarks diplomatiske stilling prekær. Selv om Danmark er
klæredes neutralt, var der ingen tvivl om, hvor Danmarks sympati lå.
Med hensyn til befordring af telegrammer for de krigsførende mag
ter var det Udenrigsministeriets opfattelse, at telegrammer mellem
»hofferne« d.v.s. regeringerne i Paris og Berlin og deres respektive
gesandtskaber havde ret til at passere dansk område uhindret, hvad
enten de var i klart sprog eller i kode. Derimod ville det efter Uden
rigsministeriets opfattelse være brud på neutraliteten at befordre te
legrammer, der vedrørte krigens førelse. Herved forstod man tele
grammer mellem »krigsstyrelserne« i Paris og Berlin og de respekti
ve magters stridskræfter, der måtte befinde sig i danske farvande.
Ejheller måtte man befordre indberetninger fra sådanne til deres
regeringer eller mellem skibene indbyrdes. I praksis drejede det sig
udelukkende om den franske krigsledelses kommunikation med de
franske flådestyrker i danske farvande og den øvrige Østersø.
Man var fra dansk side udmærket klar over, at den valgte fortolk
ning af neutralitetsreglerne på ingen måde forhindrede franskmændene i at kommunikere med deres skibe via det danske tele
grafnet, blot det foregik som ciffertelegrammer over gesandtskabet.
Udenrigsministeriet henholdt sig dog til, at den franske flåde nok
ville befordre sådanne meddelelser med sine »aviso-dampere« i ste
det for at bruge telegrafnettet. Det eneste problem ville så være de
franske krigstelegrammer, men da sådanne nødvendigvis måtte pas
sere England »og endog der ville være at omskrive«, mente Uden
rigsministeriet derved at have sikkerhed for, at der ingen krænkelse
af den danske neutralitet fandt sted. Samtidig sikrede Udenrigsmi
nisteriet sig via henvendelser til den engelske og den svensk-norske
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regering, at man der havde samme opfattelse af, hvilke telegram
mer der ikke skulle befordres for de krigsførende magter.2
Princippet med at lade det være englænderne, der de facto havde
ansvaret for, at befordring af telegrammer mellem Frankrig og fran
ske flådestyrker i danske farvande ikke skete i strid med den danske
neutralitet, byggede på, at telegrammer mellem Danmark og Fran
krig under krigen udelukkende kunne gå via Store Nordiske Tele
grafselskabs Englandskabel, da de ikke kunne passere tysk område.
Dette var imidlertid ikke den eneste grund til, at det var yderst ube
kvemt for Udenrigsministeriet, at finansminister Fenger, efter kort
at have nævnt sagen i et ministermøde, i juli 1870 gav Tietgen til
sagn om, at han kunne få koncession på et direkte søkabel mellem
Danmark og Frankrig. Fenger mente, at han i ministermødet havde
fået tilsagn til en sådan disposition. Det var imidlertid Udenrigsmi
nisteriets opfattelse, at selv om man godt kunne have gennemført
udlægningen af et sådant kabel efter fjendtlighedernes udbrud,
uagtet det ville være ensidigt til fransk fordel, blot koncessionen
havde været givet inden stridens opståen mellem de to stater, ville
udstedelse af en sådan koncession nu være at tage parti i striden. Fi
nansministeren måtte derfor foreløbig afstå fra at udstede en sådan
koncession.3
Tietgen gav dog ikke op og indgav 27. august et formelt konces
sionsandragende til Finansministeriet. Hans argumentation i andra
gendet var, at Englandskablet allerede inden krigsudbruddet havde
været overbelastet, og at det var helt galt nu, hvor såvel den russiske
som den skandinaviske telegrafkorrespondance med Frankrig ikke
kunne gå over Tyskland, men måtte gå via England. Han anførte
desuden, at en Frankrigsforbindelse kombineret med Store Nordi
ske Telegrafselskabs eventuelle etablering af en kabelforbindelse
mellem England og Frankrig ville give selskabet en alternativ Eng
landsforbindelse til brug under afbrydelse af den danske Englands
forbindelse dvs. kablet mellem Søndervig og Newbeggin. Tietgen
anførte også, at russerne ville være meget interesseret i etablering af
en dansk direkte Frankrigsforbindelse.
I Finansministeriet havde man stadig en positiv indstilling til for
slaget, men Udenrigsministeriet belærte Finansministeriet om, at
etableringen af et sådant kabel, så længe krigen stod på, ville være et
brud på den danske neutralitet. Herved ville kommunikationen
hjemmefra til en eventuel fransk flådeaktion mod Prøjsen i Øster-
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søen nemlig lettes væsentligt. Man refererede også over for Finans
ministeriet, at den engelske premierminister direkte havde udtalt,
at det efter de engelske kronjuristers mening ville være lovstridigt,
hvis engelske undersåtter medvirkede ved etableringen af en sådan
telegrafforbindelse, selv om den ikke berørte engelsk område. Det
te var naturligvis et vægtigt argument. Ikke blot var det vigtigt at hol
de den danske neutralitetspolitik tæt op af den engelske, men uden
medvirken fra engelske firmaer ville det i praksis være umuligt at få
kablet fabrikeret og udlagt. Den russiske ambassadør i København
udtalte sig ganske vist positivt om forslaget, men forespurgt af det
danske udenrigsministerium, om russerne ville påtage sig ethvert
ansvar med hensyn til reaktionen fra Berlin, bakkede russerne ud.
Sagen henlagdes derfor.4
I marts 1872 rejste Tietgen sagen igen og bad om dansk diploma
tisk støtte i Paris. Det fik han, men selv om den danske ambassadør
sled trapperne både i det franske telegrafvæsen og i ministerierne,
kom der i første omgang ikke noget ud af det, til trods for at Tiet
gen havde givet udtryk for, at sagen var færdig til endelig ekspedi
tion. En tilsvarende russisk støtte, som Tietgen i hvert fald postule
rede at have, førte heller ikke til noget. Fra fransk side lod man nær
mest, som om man ikke kunne finde sagen, og en fransk embeds
mand foreslog direkte, at sagens akter var blevet borte under pari
serkommunen.5
I maj 1872 fik den danske ambasadør i Paris dog underhånden at
vide, at det for franskmændene i virkeligheden drejede sig om at
trække tiden ud for ikke ved at give koncession til et sådant kabel at
irritere tyskerne, som Frankrig forhandlede med om andre og for
Frankrig vigtigere spørgsmål, nemlig den resterende tyske rømning
af fransk grund i forbindelse med fredstraktatens gennemførelse.
Fra fransk side så man dog gerne, at den svenske og den russiske re
gering, der også var interesseret i tilvejebringelse af et direkte kabel
mellem Danmark og Frankrig, indledte et diplomatisk pres i sagen.
En dansk diplomatisk forespørgsel i Berlin i juni bestyrkede også
den opfattelse, at tyskerne ville reagere mod etablering af et sådant
kabel, og det danske udenrigsministerium henlagde sagen.6
Tietgen klarede sig imidlertid uden hjælp fra den danske uden
rigstjeneste, for 19. november 1872 kunne han meddele Finansmi
nisteriet, at han i oktober havde opnået fransk koncession på kab
let. Koncessionen indeholdt fransk tilsagn om, at al fransk telegraf-
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trafik til Skandinavien og Rusland ville blive dirigeret ad kablet,
med mindre afsenderen af telegrammet direkte krævede det sendt
ad en anden rute, og naturligvis forudsat, at kablet ikke var afbrudt.
Samtidig indeholdt koncessionen et fransk tilsagn om en subven
tion på 1 franc pr. standardtelegram af 20 ord befordret via kablet.
Teknisk set ville dette foregå ved, at taksten for telegrammets befor
dring på de franske linier til eller fra kablet altid var 1 franc billige
re end for tilsvarende telegrammer, der ikke skulle sendes via kab
let.
Tietgen anmodede derfor om dansk koncession og om, at staten
ville anlægge og betale landlinien fra Fredericia til Fanø, hvorfra
kablet skulle udgå, på samme måde som staten havde anlagt og be
talt forbindelsen mellem Fredericia og Søndervig til brug for Eng
landskorrespondancen. Det danske telegrafvæsen ville så til gen
gæld kunne vente transitindtægter ved telegrafering f.eks. fra Rus
land til Frankrig.
Samtidig blev Udenrigsministeriet af Finansministeriet sat til at
gøre forestillinger i Stockholm for at sikre Store Nordiske Telegraf
selskab koncession på et kabel Sverige-Danmark-England, endda
før det formelle andragende herom indkom fra Store Nordiske7. Til
brug for den danske indkobling på denne forbindelse ønskede Tiet
gen, at Statstelegrafen anlagde en særlig linie Skagen-Fredericia. På
denne måde kunne man også via Fredericia opnå forbindelse fra
det nye Sverigeskabel til Frankrigskablet. Kablet Sverige-Danmark
skulle nemlig indeholde to tråde, mens det nye kabel fra Danmark
til England kun skulle indeholde én tråd. Man kunne altså kun bru
ge den ene af trådene i det nye Sverigeskabel til kommunikation
mellem Sverige og England. Den korte landlinie Skagen-Hirtshals,
der ellers skulle være forbindelsens eneste berøring med dansk om
råde, ville Store Nordiske derimod selv anlægge, så man slap for at
betale transitgebyr til Statstelegrafen af telegrammer på denne
strækning. Dette var man fra Statstelegrafens side ikke begejstret
for, da noget sådant ville betyde et væsendigt fald i de danske tran
sitindtægter i forhold til den daværende situation, hvor hovedpar
ten af telegrafkorrespondancen mellem Sverige og England gik via
Danmark. Statstelegrafen ønskede derfor, at den danske stat også
skulle anlægge den korte landlinie i Vendsyssel og oppebære tran
sitgebyr her.8
For Store Nordiske Telegrafselskab drejede det sig naturligvis om
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Med etableringen af Frankrigskablet var Store Nordiskes telegrafnet komplet. Fra London og
Paris kunne selskabet ad alternative linier opretholde forbindelse mellem de to byer og St.
Petersborg/Moskva og derfra videre til fjernøsten uden benyttelse af landlinier over tysk om
råde (RA Telegrafdirektoratets Sekretariat pk D42).

at få en så stor nettoindtægt af kablerne som muligt, og selv om man
også opnåede russisk tilsagn om en subvention på 1 franc pr. tele
gram Rusland-Frankrig, forsøgte selskabet at få nedsat den danske
transitafgift til kun en kvart franc pr. standardtelegram af 20 ord.9
Ved udstedelsen af den danske koncession 2. maj 1873 til Frankrigsforbindelsen og forbindelsen Sverige-Danmark-England blev den
danske transittakst dog sat til '/2 franc for telegrammer, der passe
rede Skagen-Hirtshals og 1 franc for andre telegrammer, altså f.eks.
telegrammer fra Rusland eller Sverige videre til Frankrig. Det ville
også have været svært at forklare i Berlin, hvis Danmark havde sub
ventioneret en telegramforbindelse, hvis formål for Rusland var at
kunne opretholde kommunikationen med Frankrig uafhængigt af
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telegraflinierne over tysk territorium og vice versa. Med den valgte
takst kom Statstelegrafen ikke direkte til at tabe penge på etablerin
gen af de nye kabelforbindelser.10 Typisk nok beklagede Store Nor
diske Telegrafselskab sig alligevel over, at kun Danmark ikke ville
subventionere Frankrigsforbindelsen11. Telegrafdirektør Faber var
dog principielt villig til at sænke transitafgiften, hvis antallet af tele
grammer kom over det antal, der gav balance i Statstelegrafens be
regninger på dette område.12
Som sædvanligt var det et engelsk selskab, der leverede og udlag
de kablerne,13 og fra 11. september 1873 var alle de tre nye kabler til
Sverige, England og Frankrig åbne for almindelig telegraftrafik14.

Telegramtrafikken på kablerne
Det var af vital interesse for den danske stat af hensyn til den politi
ske kommunikation og de danske handelsforbindelser at have en
direkte telegrafforbindelse til England uafhængig af linierne over
tysk område, men relativt var der ikke meget dansk trafik på kabler
ne til Rusland og Frankrig. Tabel 1 omfatter antallet af telegrammer
passerende den danske telegrafstation i Fredericia, hvorfra kabler
ne betjentes. Tabellen viser, at mens over halvdelen af telegraftrafik
ken over den dansk-tyske grænse hidrørte fra eller gik til danske
korrespondenter og dette også var tilfældet for cirka halvdelen af
trafikken på Norgeskablet, var det kun ca. 6% af trafikken på Frankrigskablet og på Ruslandskablet. At det også var en uhyre lille del af
Fredericias trafik på Sverigeskablet, der vedrørte danske korrespon-

Tabel 1. International telegraftrafik passerende Fredericia telegrafstation i
1874.
Rute

Frankrigskablet
Sverigeskablet
Norgeskablet
Ruslandskablet
Englandskablet
Dansk-tyske grænse
Total

Ankommende telegrammer
Transit
Til Danmark

Afgående telegrammer
Fra Danmark
Transit

34.485
6.908
15.865
60.651
43.654
8.500

1.995
37
15.092
3.460
27.083
13.742

28.925
15.949
17.081
53.116
48.826
9.067

170.063

61.409

172.964

1.926
224
16.199
3.172
22.015
12.035
55.57115
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denter, siger ikke noget om den danske telegrafkommunikation
med Sverige. Denne gik nemlig helt overvejende via det statslige
Øresundskabel, som betjentes fra telegrafstationen i København.
Samtidig viser tabellen, at vel var Ruslandskablet det, hvor den
største mængde transittelegrammer gik, men tilsammen gik der en
større mængde transitkommunikation via kablerne mod vest,
Englandskablet og Frankrigskablet, og her var transittrafikken på
Englandskablet kun ca. en halv gange større end på Frankrigskab
let.
For Statstelegrafens økonomi var transitindtægterne helt afgø
rende. Selv med en samtidig regnskabspraksis, hvor der hverken
blev taget hensyn til afskrivninger eller forrentning af den investe
rede kapital, ville regnskabsresultaterne have været helt uacceptab
le uden transitindtægterne. Arsagen til de dårlige regnskabsresulta
ter for Stats telegrafen, når man så bort fra transitindtægterne, var
først og fremmest for stort personaleforbrug grundet på det politi
ske pres for oprettelse og drift af telegrafstationer i små bysamfund,
som på ingen måde havde en telegramtrafik, som kunne finansiere
telegrafstationens driftsomkostninger. Man lod altså Statstelegra
fens transitafgifter finansiere småbytelegrafstationerne.
Set i europæisk sammenhæng var der tale om et helt usædvanligt
forhold mellem indenrigske telegrammer, telegrammer mellem
landet og udlandet og transittelegrammer. Tabel 2 viser transittele
grammernes procentvise andel af telegrammængden i de europæ
iske lande i 1876.

Tabel 2. Transittelegrammer i procent af samtlige telegrammer 1876
Storbritannien
Rusland
Holland
Italien
Frankrig
Tyskland
Sverige
Schweiz
Belgien
Portugal
Danmark

0,7
1,7
2,1
3,3
3,5
3,5
6,9
7,3
8,1
10,2
24,316
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Den videre udbygning af
Store Nordiske Telegrafselskabs kabelnet
Med etableringen af Frankrigskablet og den svensk-engelske forbin
delse via Skagen-Hirtshals var Store Nordiske Telegrafselskabs euro
pæiske telegrafnet udbygget i en grad, så der i det væsentlige ikke
kom nye linier inden århundredskiftet. Derimod udbyggedes en del
af de i 1874 eksisterende linier ved kabeldubleringer eller etable
ring af nye landværts forbindelser mellem kablerne. Der er flere
grunde til, at selskabet nu ikke etablerede nye europæiske linier. En
ikke uvæsentlig grund var, at Store Nordiske og dermed Tietgen og
Privatbanken i sidste halvdel af 1870erne havde et betydeligt behov
for konsolidering og indtjening. Efter en kulmination i begyndel
sen af 1875 på kurs 200 nåede Store Nordiskes aktier i begyndelsen
af 1878 ned i kurs 125.171 en sådan situation ville det ikke være let at
rejse ny aktiekapital til udvidelser. En anden årsag til at ekspansio
nen ophørte var formentligt også, at der ikke var flere fordelagtige
koncessioner at opnå for selskabet. Den velvilje, selskabet mødte i
Danmark, kunne det ikke vente at møde andre steder. Frankrigs
kablet gav også hurtigt betydelige tekniske problemer, fordi det på
det sidste stykke frem til den franske kyst lå i et område, hvor trawl
fiskeri var almindeligt, hvilket medførte hyppige kabelbrud.18 Hertil
kom, at den franske regering aldrig gik med til, at selskabet kunne
etablere et kabel mellem England og Frankrig, så selskabet kunne
kombinere et sådant kabel med et af dets Englandskabler under
brud på Frankrigskablet og på denne måde omdirigere telegram
mer til og fra Frankrig via selskabets egne kabler. Den eneste hjælp
fra fransk side i første omgang var udlån (mod betaling) af et fransk
kabelskib til brug ved reparationer i 1878-79.19
I 1874 havde selskabet oprettet et kabeldepot ved Tuborg Havn,
hvor de europæiske reservekabler kunne opbevares i vandtanke, så
de ikke led skade ved udtørring. Kabelreparationer udførtes i Øster
søen med hjælp fra bugserselskabet Svitzer, mens reparationer i
Nordsøen normalt udførtes af engelske kabelskibe.20 Selskabet hav
de i 1873 fået bygget kabelskibet »H.C. Ørsted« til kabelarbejde i de
østasiatiske farvande. I 1880 lod selskabet kabelskibet »Store Nordi
ske« bygge. Begge skibe leveredes af Burmeister og Wain, som Tiet
gen også havde interesser i. »Store Nordiske« udsendtes straks til
Østen, hvorefter »H.C. Ørsted« returnerede og efter en hovedrepa-
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ration i 1882 kunne fungere som fast reparationskib for selskabet i
de europæiske farvande.21
De mest udsatte dele af Frankrigskablet blev efterhånden erstattet
med solidere kabelstykker, men selskabets Frankrigsforbindelse
blev dog først tilfredsstillende i 1891, hvor hele kablet dubleredes.22
Ved samme lejlighed forøgede Frankrig sin subvention pr. tele
gram.23
Med hensyn til forbindelsen fra Skandinavien og Vesteuropa til
Rusland fandt selskabet det mest fordelagtigt at udbygge Ruslands
forbindelsen ved at forøge antallet af kabler over Alandshavet. Her
blev selskabets kabel nr. 2 udlagt allerede i 1876. Dette kabel blev
landet på Alandsøerne og kunne derfor også bruges til at telegrafe
re til og fra øerne, dog ikke samtidig med, at det blev brugt til gen
nemgående trafik, da der som vanligt var tale om et kabel med kun
én ledningstråd. Selskabets næste kabel over Alandshavet fulgte al
lerede i 188324. Et ekstra kabel på den dansk-russiske forbindelse
Møn-Libau blev først udlagt i 1907.25
I 1883 var kablet fra Shianghai over Nagasaki til Vladivostok ble
vet dubleret.26 Mellem Hongkong og Shanghai blev dubleringskab
let lagt af The Eastern Extension Telegraph Co., som Store Nordi
ske Telegrafselskab snart samarbejdede med snart konkurrerede
med.27
I 1880 fik selskabet etableret sit fjerde Englandskabel. Ligesom
det tredie kabel forbandt det Göteborg og Newcastle, men denne
gang blev kablet ført via Arendal i Norge i stedet for via Danmark.28
Udbygningen af linierne over Alandshavet og fra Göteborg til
Newcastle medførte naturligvis, at en relativ større del af den russisk-engelske korrespondance kom til at gå over Sverige med fal
dende transitindtægter for den danske statstelegraf som følge.29
Herefter gik kun to af selskabets fire Englandskabler i stedet for to
af tre via dansk territorium. I 1890 udlagdes selskabets femte Eng
landskabel. Dette kom til at gå direkte mellem Göteborg og New
castle,30 og nu var det altså kun trafik gennem to af selskabets fem
Englandskabler, der skabte transitindtægter for Statstelegrafen. Det
følgende år dubleredes som nævnt Frankrigskablet, og herefter lag
de Store Nordiske Telegrafselskab ikke nye kabler i europæiske
farvande før 1906, hvor et kabel udlagdes fra Skotland over Shet
landsøerne og Færøerne til Island. Dette kunne ses som begyndel
sen til det store nordatlantiske kabelprojekt, som havde været på ta-
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le i årene omkring Store Nordiske Telegrafselskabs oprettelse. Den
sidste del af forbindelsen over Grønland til Nordamerika skulle dog
først komme ved årsskiftet 1962/63.31
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Købmandens kontaktflade
- en regionalundersøgelse
AF JØRGEN MIKKELSEN

Denne artikel bygger på en analyse af alle bevarede købmandsskifter
og handelsbøger fra Slagelse, Skælskør og Korsør ca. 1750-1807 samt
udvalgte kilder af samme type fra første halvdel af 1700-tallet. Ho
vedformålet er at belyse købmændenes økonomiske relationer til
kunderne, navnlig landbokunderne. Det bliver undersøgt, om hver
af de tre købstæder havde et klart afgrænset handelsopland, om der
var forskelle på den geografiske orientering hos købmænd i samme
by, om beboerne i de enkelte landsogne gjorde brug af mere end én
købmand og om der kan spores sociale forskelle i købmændenes
kundekredse. Desuden vil variationerne i kundernes kreditkøb, beta
lingsterminer og modydelser blive beskrevet. Artiklen har endvidere
til hensigt at belyse købmændenes gensidige relationer og deres kon
takter til grossisterne. Dette sker ved analyser af en mellemstor
købmands netværk af leverandører og af en lokal matadors brug af
en københavnsk grosserer som kommissionær og vekselerer.1

I. Kontakten til kunderne
Kildegrundlaget
Når man ønsker at kortlægge en købstads handelsopland, er det na
turligt at tage udgangspunkt i købmændenes hovedbøger for han
del med kunderne. Men da der kun er overleveret et begrænset an
tal af disse bøger fra 1700-tallet, er man som regel henvist til at an
vende debitorlister fra skifter. Disse lister, der er frembragt ved ex
cerpering af handelsbøger, findes dog også kun i et mindretal af
købmandsskifterne.
Det er bestemt ikke uproblematisk at bruge de nævnt kilder. Den
største begrænsning er, at handelsbøgerne næsten altid kun omfat
ter kredithandel. Man kan sagtens, forestille sig, at købmandens
kundekreds for kontanthandel har haft en ganske anden udstræk
ning - både geografisk og socialt - end netværket for kredithandel.
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Ganske vist var det, så vidt vides, almindeligt at bruge kreditgivning
som et middel i konkurrencen mellem købmænd. Men man må for
mode, at de fleste købmænd var tilbageholdende med at give »på
klods«, medmindre de havde et godt kendskab til kunden og havde
tillid til, at vedkommende kunne betale. Formodentlig var det også
ret almindeligt, at en ny kreditkunde enten stillede kaution eller
blev introduceret af en person, som købmanden kendte.2
Men heller ikke al Åraføhandel har fundet vej til hovedbøgerne.
For købmændene førte også kladdebøger, og kun den gæld, der
endnu ikke var betalt ved ajourføringen af hovedbogen, blev over
ført til denne.
Debitorlister indeholder naturligvis kun de kunder, der på skifte
tidspunktet endnu ikke havde betalt deres gæld. Sådan forholder
det sig i alt fald principielt. Der er nemlig mange eksempler på, at
gældsposter, som forlængst var bragt ud af verden, alligevel figure
rer i debitorlisten, fordi købmanden havde glemt at strege gælden
ud. Til gengæld nøjedes skifteforvalterne undertiden med at regi
strere de debitorer, som formodedes at kunne betale. Og i nogle
tilfælde undlod de simpelt hen at excerpere vanskeligt tilgængelige
købmandsbøger.
Endelig må det bemærkes, at en debitorliste - i modsætning til en
købmandsbog - kun oplyser om slutresultatet af en handelsrelation.
Man kan altså ikke se, om en notits dækker over et eneste eller
måske flere hundrede køb.
Trods de mange forbehold er der god grund til at anvende både
handelsbøger og debitorlister som kilder ved rekonstruktion af en
købstads handelsopland. Men det er unægtelig en stor fordel at ha
ve lister fra adskillige købmænd at støtte sig til. I det følgende er de
allermindste debitorlister dog ladet ude af betragtning.
Slagelse-købmændenes kunder
Med sine ca. 1700 indbyggere (iflg. folketællingerne 1787 og 1801)
var Slagelse langt den største af de undersøgte købstæder. Byen lå og ligger - ved et vejknudepunkt med forbindelse til hele 6 købstæ
der.
Til denne undersøgelse er der benyttet debitorlister fra Augusti
nus Facks dødsbo (1765ff) og fra Rasmus Bisserups, Jens Holms og
Georg Wilhelm Blumenthals opbudsboer (hhv. 1780ff, 1787ff og
1802ff).3 Desuden er Jonas Lunds »kassebog« (reelt en hovedbog
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Grundkort over Sydvestsjælland 1820. Ejerlavs-, sogne- og herredsgrænser (»matrikelsherre
der«) er indtegnet. Prikkerne markerer købstædernes beliggenhed. Flere detaljer ses i KarlErik Frandsen: Atlas over Danmarks administrative inddeling efter 1660, 1984, s. 54f. (Gengi
vet med tilladelse fra Karl-Erik Frandsen).

over kreditrelationer til kunderne) for perioden 1783-1809 og hans
kladdebog for handel med kunderne 1805-09 blevet gennemanalyseret. Disse bøger stammer fra købmandens righoldige skiftesag
(1809f).4
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De 5 købmænd repræsenterer til sammen en temmelig stor del af
byen. Fack havde sin bopæl i Smedegade (mod øst), Holm boede
på hjørnet af Smedegade og Skovsegade (i byens centrum), Bisserup og Blumenthal havde begge adresser i Slottens fjerding (mod
sydøst), og Lund boede i Bredegade på vejen til Korsør. De 5 til
hører også forskellige sociale lag, at dømme efter næringstaksterne
og antallet af tjenestefolk - to af de mest troværdige »succeskrite
rier« for datidens købmænd.5 Mens Fack, Bisserup og Blumenthal
kun førte en beskeden handel, og Lund havde en middelstor virk
somhed, synes Holms købmandsgård gennem flere årtier at have
været byens klart dominerende handelssted. Imidlertid havde
Holm kun været i besiddelse af gården i godt to år, da han - foran
lediget af en verserende gældssag - følte sig nødsaget til at indleve
re en opbudserklæring til skifteretten. Men Holm havde - angive
ligt i hele 43 år - været karl hos den tidligere ejer, Anders Cabel og
dennes enke. Efter, at den eneste søn var afgået ved døden, beslut
tede enken i 1785 at testamentere alle sine besiddelser til den tro
karl. Men han overtog samtidig også alle hendes forpligtelser. Lige
ledes overtog Holm tydeligvis familien Cabels handelsbøger, for i
Holms debitorliste er der gældsposter helt tilbage fra 1760’erne!
Med sine ca. 2000 navne indtager denne fortegnelse en absolut
særstilling blandt alle debitorlister fra området, men en nærlæsning
afslører hurtigt, at der er mange dobbeltregistreringer (samme per
sonnavn, samme sidetalshenvisning og samme beløb). Selv efter en
udrensning af dobbeltgængere indeholder listen dog navne på
1343 debitorer med bopæl uden for Slagelse. Hertil kommer 2-300
indbyggere i Slagelse og et par hundrede uden stedsangivelse (de
fleste antagelig beboere i Slagelse). Til sammenligning tjener, at
Lunds »kassebog« i alt omfatter 1015 kunder (efter at en snes dob
beltgængere er »luget bort«); heraf var de 373 indbyggere i Slagelse
og 18 uden stedsangivelse. Lund var imidlertid meget nidkær med
at indkræve udestående gæld, så debitorlisten i hans bo omfatter
kun 130 navne.6
Tabel 1 opregner for hver af købmændene alle de landbokunder
på Sjælland, hvis bopæl har kunnet identificeres med sikkerhed. I
alle 5 tilfælde boede 40-60% af kunderne i Slagelse herred, men for
de fleste købmænd stod også Løve herred temmeligt stærkt i bille
det. Der er klare sammenhænge mellem bopæl og opland - et for
hold, der uden tvivl må forklares med, at mange beboere på landet
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Tabel 1: Slagelse-købmændenes kreditkunderfra de sjællandske landdistrikter1
Anm: Nederst i tabellen er en række udvalgte sogne.
Sted

Augustinus Rasmus Bis- Jens Holm Georg W. Blu-Jonas Lund
Fack (1765) serup (1780)
(1787) menthai (1802) (1809)

Sjælland
Slagelse Herred
Løve Herred
Vester Flakkebjerg Herred
Øster Flakkebjerg Herred
Alsted Herred
Andre herreder

Finderup
Gerlev
Gierslev
Havrebjerg
Hejninge
Kindertofte
Kirkerup
Lundforlund
Nordrup
Ottestrup
Set. Mikkels Landsogn
Set. Peders Landsogn
Skørpinge
SlotsBjergby
Sludstrup
Sorterup
Stillinge
Sønderup
Sørbymagle
Rosted landsby i Sørbymagle
Vemmelev
Ørslev(Løve Herred)

142
76(54%)
50(35%)
9(6%)
1(0,7%)
5(4%)
1(0,7%)

40
1246
16(40%) 688(55%)
17(43%) 305(24%)
3(8%)
168(13%)
3(8%)
23(2%)
51(4%)
1(3%)
11(0,9%)

3(2%)
2(1%)
19(13%)
4(3%)
2(1%)
8(6%)
1(0,7%)
1(0,7%)
5(4%)
10(7%)
21(15%)
3(2%)
2(1%)
1(0,7%)

1(3%)
1(3%)
7(18%)
2(5%)

10(7%)

1(3%)
3(8%)

6(4%)
1(0,7%)
1(0,7%)
10(7%)

1(3%)

3(8%)
1(3%)
2(5%)

3(8%)
1 (3%)
1 (3%)

40(3%)
42(3%)
72(6%)
43(3%)
15(1%)
45(4%)
19(2%)
17(1%)
39(3%)
51(4%)
66(5%)
88(7%)
31(2%)
30(2%)
27(2%)
48(4%)
91(7%)
46(4%)
43(3%)
16(1%)
37(3%)
35(3%)

61
35(57%)
5(8%)
15(25%)
6(10%)

2(3%)
2(3%)
1(2%)

2(3%)
7(11%)
1(2%)
3(5%)
8(13%)
3(5%)
2(3%)
3(5%)

2(3%)
4(7%)
2(3%)
2(3%)
1(2%)

581
245(42%)
181(31%)
108(19%)
23(4%)
19(3%)
5(0,9%)

42(7%)
11(2%)
46(8%)
23(4%)
11(2%)
8(1%)
29(5%)
5(0,9%)
17(3%)
4(0,7%)
29(5%)
69(12%)
6(1%)
9(2%)
2(0,3%)
3(0,5%)
30(5%)
10(2%)
27(5%)
21(4%)
17(3%)
10(2%)

1 I parentes angives året for købmændenes opbudserklæring og/eller dødsfald.

valgte at handle hos en købmand, der boede tæt på dem selv. Såle
des stod Fack relativt stærkere end de øvrige købmænd i sognene
mod øst og nordøst (Ottestrup, Kindertofte og Sorterup), mens
han til gengæld var meget dårligt repræsenteret såvel mod syd og
sydøst som mod vest og nordvest (for eksempel er der ikke noteret
en eneste Fack-kunde fra Stillinge sogn, der var det mest folkerige i
hele Sydvestsjælland). Blumenthals debitorliste indeholder deri-
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Slagelse, tegnet på grundlag af: RA. Kort- og Tegningssamlingen, Vejdir. nr. 1212,1 (kort fra
1780). Bj = Bjergbygade (mod Skælskør), Br = Bredegade (mod Korsør), H = Hospitalet, L =
Løvegade (mod Kalundborg), M = Set. Mikkels kirke, P = Set. Peders kirke, Sk = Skovsegade,
SI = Slottensgade (mod Antvorskov og Næstved), Sm = Smedegade (mod Sorø), T = Torvet.
Med nr. 1-5 angives omtrentlig bopæl for flg. købmænd: 1. Augustinus Fack, 2. Rasmus Bisserup, 3. Jens Holm, 4. Georg W. Blumenthal og 5. Jonas Lund.

mod mange navne fra sognene umiddelbart syd for Slagelse, især
Lundforlund. Og for Jonas Lund spillede landsbyerne lige nord og
vest for Slagelse (navnlig i Set. Peders landsogn) en ret så vigtig rol
le. Det er imidlertid påfaldende, at kunder fra Stillinge sogn ud
gjorde en større procentdel af Holms kundekreds end af Lunds, og
i et andet vestligt sogn - Vemmelev - stod de to købmænd relativt
set lige stærkt. I det hele taget synes Holm - eller rettere forgænge
ren Cabel - at have haft en bredere geografisk profil end de øvrige
købmænd. Dette kan hænge sammen med den centrale bopæl, og
måske spiller det også en rolle, at navnelisten er blevet til over så
lang en årrække. Men den store handelsvirksomhed - og det, uden
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tvivl, ret så anselige vareudbud - kan også have tiltrukket flere
fjerntboende kunder, end det var tilfældet for de mindre handlen
de.
Tabellen indeholder dog også et par markante afvigelser fra det
almindelige mønster. Således kom en forbløffende stor del af Bisserups kreditkunder fra området nord for Slagelse; købmanden bo
ede jo selv i den sydlige del af byen. Og trods sin vestlige bopæl hav
de Lund hele 21 kreditkunder i Rosted (Sørbymagle sogn, sydøst
for Slagelse). Rosted er dermed den landsby, hvor Lund havde flest
kreditkunder overhovedet.
Slagelse-købmændene havde desuden en hel del kreditkunder
fra andre købstæder. De store købmænd, Holm og Lund, vel at
mærke. Blumenthal, derimod, havde ikke en eneste kreditkunde i
andre købstæder, og Fack havde kun tre. Slagelse-købmændene trak
- naturligt nok - flest kunder fra de tre nærmestliggende byer, Kor
sør, Skælskør og Sorø. Det skal her bemærkes, at Sorø havde et me
get svagt udviklet handelsliv i 1700-tallet, og der optræder da også
ret så mange kunder fra Sorø-egnen i andre vestlige købstæders
handelsbøger og debitorlister.
Slagelse-købmændenes papirer indeholder også navne på adskil
lige kreditkunder fra Kalundborg. Antallet af Ringsted-kunder er
mere begrænset, og der ses næsten ingen fra Holbæk og Næstved.
Man skal være varsom med at drage slutninger ud fra disse tal, men
det er alligevel fristende at sætte dem i forbindelse med, at Slagelsekøbmændene efter alt at dømme havde mere kontakt til de hand
lende i Kalundborg (en by med usædvanligt gode havneforhold)
end med fagfællerne i Holbæk og Næstved.7
Den tyndt befolkede Amose udgjorde en markant grænse mellem
handelsoplandene for Slagelse og Holbæk, idet kun ganske få land
boere ses at have været kreditkunde hos en købmand på den mod
satte side af mosen. Tissø og Halleby å (vest for søen) ser ud til at ha
ve spillet en tilsvarende rolle som grænse mellem Slagelses og Ka
lundborgs indflydelsesområder.8

Skælskør-købmændenes kunder
Skælskør havde i 1700-tallet omkring 600 indbyggere og var dermed
kun ‘/.s så stor som Slagelse. Vejnettet var da også langt mere enkelt;
reelt var der blot tale om én lang gade. Købstaden har altid været
delt i to bydele, der er forbundet med en bro. Øst- og vestbyen var
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Skælskør, tegnet på grundlag af: Matrikelarkivet. Ældste original, V. Flakkebjerg herred (kort
fra 1823). De sydligste gader i østbyen samt Nytorv (ved Østerport) eksisterede endnu ikke i
1700-tallet. A = Algade, O = Markvej til overdrevet, Sm = Smidstrup landsby (der brændte i
1806), St = Strandport (herfra vej til Stigsnæs), T = Torvet, V = Vesterport (herfra vej til Kor
sør og Slagelse), 0 = Østerport (herfra vej til Næstved og Sorø). Med nr. 1-5 angives bopæl for
flg. købmænd: 1. Christen Brysting, 2. Peder Nold, 3. Thomas Bruun, 4. Carsten Meyer og 5.
Jens Bech.

nogenlunde lige store i 1700-tallet. Kirken, torvet og rådhusbygnin
gen lå i vestbyen, men langt de fleste købmandsgårde fandtes i øst
byen. Som byens præst, Peter Friis Edvardsen, formulerede det i
1759: »da Corsoer har Handelen paa den norder Side af Schielschiør, falder liden eller ingen Handel for Schielschiør paa den
Kant, men alt øster fra og sønden paa Landet, og den ene
Kiøbmand derfore certerer over den anden at boe for an og yderst i
Byen, som er øster ud«. Præsten beklagede da også, at byen ikke
kunne ekspandere i denne retning pga. landsbyen Smidstrup, der
lå lige uden for Østerport.9
At hovedparten af kunderne kom østfra, får man også et indtryk
af ved at gennemgå konsumtionsforpagter Peder Nolds regnskaber
over indtægter ved byens tre konsumtionsboder i 1755, 56 og 57. I
alle tre år faldt 71-75% af konsumtionen ved Østerport (hvorfra der
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gik landeveje til Sorø og Næstved), mens resten blev delt ligeligt
mellem Strandport (der var indfaldsvej for trafik sydfra, dvs. fra
Stigsnæs) og Vesterport (ved vejen til Korsør og Slagelse).10
Fra østbyen foreligger der debitorlister fra opbudsboerne for de
tre middelstore købmænd Thomas Bruun (1799ff), Carsten Meyer
( 1802f) ogjens Bech (1807).11 Alle tre sager endte med, at boet blev
overdraget til købmanden, efter at han havde indgået akkorder
med sine kreditorer. I Meyers tilfælde blev det dog en stakket frist.
Allerede et halvt år derefter (juli 1804) måtte han på ny gå den tun
ge gang til byfogeden med en opbudserklæring, og denne gang be
tød det en definitiv afslutning på købmandskarrieren. Men takket
være den anden skiftesag foreligger der en ekstra debitorliste. Des
uden er også kladdebogen for perioden juli 1801-oktober 1802 be
varet.12 De tre fortegnelser over Meyers kunder er blevet sammen
holdt med hinanden, således at hver kunde kun tæller én gang.
En tilsvarende metode er anvendt for Thomas Bruun. Efter re
tableringen af købmandsvirksomheden anlagde han en ny kladde
bog. Den blev ekstraheret efter hans død i 1803, og debitorlisten
findes i skifteprotokollen. Imidlertid findes navneregistret til klad
debogen også - i efterfølgeren Otto Christophersens bo fra 1805!!
Efter en nøje sammenligning af navneregistret og debitorlisten fin
der jeg det overvejende sandsynligt, at Christophersen ikke har
føjet flere navne på registerbladene efter Bruuns dødsfald. Jeg har
derfor valgt at bruge navneregistret i stedet for debitorlisten fra
1803, og registret kombineres da med Bruuns første debitorliste fra
1799.13
Hvad vestbyen angår, har den tidligere nævnte Peder Nold, der
var en mellemstor købmand, efterladt sig en hovedbog for årene
1725-36 og en kladdebog for perioden 1744-57. Hovedbogen omfat
ter fortrinsvis købstadskunder og fjerntboende kreditkunder, og
han har uden tvivl på samme tid også ført en hovedbog for kunder
fra det nære opland.14 Kladdebogen omhandler derimod overve
jende folk fra den nærmeste mil. Det kan ikke helt udelukkes, at
Nold har ført andre kladdebøger på samme tid, men det må anses
for overvejende sandsynligt, at kladdebogen giver et ganske præcist
billede af Nolds kreditkundekreds i området omkring Skælskør.
Endelig er debitorlisten fra Christen Mortensen Brystings dødsbo
(1717ff) blevet inddraget. Brysting var bosat midt i østbyen. At døm
me efter skattemandtallene var han byens dominerende købmand.
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Tabel 2: Skælskør-købmændenes kreditkunderfra de sjællandske landdistrik
ter
Anm: Nederst i tabellen er en række udvalgte sogne.
Sted

Christen
Peder Thomas BruunCarsten Meyerjens Bech
Brysting(1717)Nold(1757) (1799,1803) (1802,1804)
(1807)

Sjælland
Vester Flakkebjerg Herred
Slagelse Herred
Øster Flakkebjerg Herred
Andre herreder

Agersø
Boeslunde
Eggeslevmagle
Flakkebjerg
Fuglebjerg
Furiendal
Førslev
Gimlinge
Hyllested
Høve
Hårslev
Magleby
Sønder Bjerge
Sørbymagle
Tjæreby
Venslev
Ørslev(V. Flakkebjerg Herred)

215
289
230(80%) 154(72%)
14(5%)
25(12%)
44(15%)
34(16%)
1(0,3%)
2(0,9%)

577
433(75%)
34(6%)
106(18%)
4(0,7%)

129
49(38%)
56(43%)
23(18%)
1(0,8%)

386
276(72%)
62(16%)
47(12%)
1(0,3%)

23(4%)
31(5%)
55(10%)
26(5%)
12(2%)
23(4%)
24(4%)
37(6%)
16(3%)
26(5%)
27(5%)
58(10%)
20(3%)
1(0,2%)
68(12%)
18(3%)
28(5%)

2(2%)
52(40%)
7(5%)
1(0,8%)
5(4%)
4(3%)
7(5%)
1(0,8%)
5(4%)
10(8%)

35(9%)
54(14%)
39(10%)
12(3%)
6(2%)
9(2%)
3(0,8%)
7(2%)
13(3%)
9(2%)
10(3%)
63(16%)
11(3%)

4(1%)
13(4%)
69(24%)
9(3%)
3(1%)
11(4%)
4(1%)
18(6%)
9(3%)
9(3%)
9(3%)
13(4%)
6(2%)

34(9%)
5(1%)
18(5%)

40(14%)
5(2%)
7(2%)

7(5%)
2(2%)
1(0,8%)
5(4%)
1(0,8%)
6(5%)

10(5%)
11(5%)
29(13%)
8(4%)
7(3%)
4(2%)
7(3%)
7(3%)
12(6%)
4(2%)
13(6%)
28(13%)
2(0,9%)
1(0,5%)
14(7%)
4(2%)
4(2%)

Debitorlisten er på 630 navne og dermed langt den største for en
Skælskør-købmand i 1700-årene.15
Det er fristende at tro, at Brysting havde et større opland end de
øvrige købmænd, men dette er ingenlunde tilfældet. For lige som
for de tre andre østby-købmænd havde mellem 70 og 80% af Brystings landbo-kreditkunder adresse i Vester Flakkebjerg herred.
Skælskør-købmændene var gennemgående mere retningsorien
terede end deres fagfæller fra Slagelse. Dette hænger sammen med
de særlige topografiske forhold: Skælskør fjord og nor gør, at det
kun er muligt at komme ind i byen ad ganske få veje. 38% af Meyers
kunder kom fra de to nærmeste sogne mod øst: Eggeslevmagle og
Tjæreby - og af de 69 personer fra Eggeslevmagle sogn var hele 19
fra Smidstrup, der så at sige lå lige uden for købmandens gadedør.
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Bruun, der boede ved Strandport, havde derimod et betydeligt op
land på Stigsnæs (i Magleby sogn) og Agersø.16 Hvad sidstnævnte
angår, kan købmandsgårdens beliggenhed ved havnen have spillet
en stor rolle, for Agersø-boerne kom naturligvis til Skælskør ad søve
jen.
Østby-købmændene formåede dog også at tiltrække kunder fra
det vestlige opland. Bedst gik det for den tættestboende - Bruun der havde 14% af sine landbokreditkunder i Boeslunde sogn. Det
var dog for intet at regne imod Nold, idet 40% af kunderne i hans
kladdebog kom herfra. Bortset fra Boeslunde sogn havde Skælskørkøbmændene meget få kreditkunder i Slagelse herred. For Brystings vedkommende drejede det sig således kun om tre kunder.
Skælskør-købmændene havde en del kunder i Fuglebjerg, Fuirendal, Førslev og Krummerup sogne i Øster Flakkebjerg herred.
Også Tystrup sogn er forholdsvis stærkt repræsenteret i debitorli
sterne fra Skælskør - i alt fald, når man tager den ret store afstand
til Skælskør i betragtning. Det er karakteristisk, at mange af lands
byerne i de nævnte sogne ligger på - eller tæt ved - vejen mellem
Sorø og Skælskør. Denne vej synes at have haft en relativt større be
tydning for samfærdslen i 1700-tallet, end det har været tilfældet si
den hen.
Når det drejer sig om lokaliteter på lidt større afstand fra Skæl
skør, spiller købmandens adresse i byen ikke den store rolle. For al
le 5 købmænd udgør kreditkunderne i Øster Flakkebjerg herred så
ledes 12-18% af alle landbokunderne, og det er forskelligt fra sogn
til sogn, hvilken købmand, der er stærkest repræsenteret.
Der er stor forskel mellem Skælskør-købmændene med hensyn til
antallet af kreditkunder fra andre købstæder. Hos Meyer findes der
ikke en eneste, og hos Bruun ses der kun 6 kunder fra Korsør og 3
fra Slagelse. Til gengæld indeholder Nolds hovedbog 34 navne fra
Sorø, 28 fra Slagelse, 8 fra Ringsted og 4 fra både Næstved, Korsør
og Kalundborg. Det store antal Sorø-kunder hænger antagelig sam
men med, at Nold havde nære familiemæssige forbindelser til den
ne by.

Korsør-købmændenes kunder
Korsør - en by med 12 - 1300 indbyggere - adskilte sig fra Slagelse
og Skælskør ved kun at have én tilkørselsvej. Bebyggelsen var kon
centreret på sydsiden af Korsør nor; på nordsiden (Halsskov) lå der
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Peter Cramers billede af indsejlingen til Korsør (fra før 1782). I baggrunden ses Halsskov, i
forgrunden muligvis det skibsværft, som købmand Rasmus Langeland opførte omkring 1770
og som i 1771 sysselsalle 9 skibstømrere. Værftet byggede i alt 6 skibe - deriblandt en hukkertgalease, der i 3 år gik på sommersejlads til grønlandske farvande for at fange sæler. (Bil
lede fra Sorø museum).

kun et enkelt hyrdehus. Storegade (nu Algade), der lå i forlængelse
af landevejen, var hjemsted for langt de fleste købmænd. Enkelte
holdt dog til ved kirkepladsen - andre nedsatte sig i Brogade, tæt
ved skibbroen.
Fra Korsør er der bevaret en enkelt købmandsbog, nemlig Hans
Holtzemoses hovedbog over såvel by- som landbokunder 1781-83.17
Til gengæld forekommer der temmelig mange debitorlister - bl.a.
for periodens to matadorer, Rasmus Langeland, der havde sin stor
hedstid i 1750’erne, 60’erne og 70’erne, og Marcus Lauritzen, der
virkede fra 1771 til 95. Begge formåede at udnytte de florissante
konjunkturer under de store krige i Europa og Nordamerika ved at
engagere sig i sejlads på Middelhavet og andre fjernere rejsemål. Da
debitorlisterne fra deres dødsboer imidlertid er mangelfulde, er de

Sted

Augustinus
Eggers
(1761)
199
134(67%)
25(13%)
22(11%)
10(5%)
8(4%)

Boeslunde
Drøsselbjerg
Eggeslevmagle
Flakkebjerg
Fårdrup
Gerlev
Hejninge
Hemmeshøj
Hyllested
Høve
Set. Mikkels Landsogn
Set. Peders Landsogn
Skørpinge
SlotsBjergby
Sludstrup
Stillinge
Tjæreby
Tårnborg
Vemmelev

32(16%)
16(8%)
1(0,5%)

3(2%)
7(4%)
2(1%)
11(6%)
1(0,5%)

44
14(32%)
28(64%)
1(2%)

Broer
Møller
(1778)

Hans
Holtzemose
(1783)

2(5%)
1(2%)

8(18%)
1(2%)

5(11%)
9(20%)
4(9%)

Wincent
Hansen
(1807)
98
73(74%)
14(14%)
11(11%)

2(4%)

23(13%)

16(25%)

2(4%)

5(3%)
1(0,5%)
4(2%)
3(2%)

1(2%)

13(7%)
15(8%)
1 (0,5%)
1(0,5%)
4(2%)

8(13%)

6(6%)
1(1%)
1(1%)
1(1%)
2(2%)
1(1%)
3(3%)
6(6%)

3(5%)
2(3%)

4(4%)
5(5%)
3(3%)
5(5%)
4(4%)
7(7%)

20(31%)
13(20%)

21(21%)
3(3%)

45
28(62%)
12(27%)

4(5%)

5(11%)

46(11%)
14(3%)
7(2%)
23(6%)
19(5%)
13(3%)
3(0,7%)
20(5%)
14(3%)
1(0,2%)
7(2%)
7(2%)
10(2%)
10(2%)
13(3%)
20(5%)
1(0,2%)
45(11%)
57(14%)

31(35%)

7(8%)
7(8%)
1(1%)

1(1%)

1(2%)

8(9%)
3(3%)

2(4%)
1(2%)

1(1%)
5(6%)

4(5%)
4(5%)

Søren
Lydersen
(1803)

64
62(97%)
2(3%)

88
52(59%)
32(36%)

2(2%)

Peder
Thorning
(1791)

183
116(63%)
53(29%)
3(2%)
8(4%)
3(2%)

414
260(63%)
119(29%)
29(7%)
6(1%)

1(2%)

3(2%)
3(2%)
8(4%)

18(9%)
3(2%)
35(18%)
6(3%)

Bendt
Mortensen
(1777)

2(4%)
20(44%)
3(7%)

2(1%)
10(5%)
47(26%)
13(7%)
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Sjælland
Slagelse Herred
V. Flakkebjerg Herred
Løve Herred
0. Flakkebjerg Herred
Andre herreder

Peder
Langeland
(1777)
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Tabel 3: Korsør-købmændenes kreditkunderfra de sjællandske landdistrikter
Anm: Nederst i tabellen er en række udvalgte sogne.
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Korsør, tegnet på grundlag af: RA, Kort- og Tegningssamlingen, Vejdir. 1213,2 (kort fra
1802). B = Brogade, Fb = Færgebroen, Fæ = Fæstningen, K= Kirken, Sk = Skibbroen (for han
delsskibe), St = Storegade (nu Algade), T = Torvet. Med nr. 1-8 angives omtrentlig bopæl for
flg. købmænd: 1. Augustinus Eggers, 2. Broer Møller, 3. Bendt Mortensen, 4. Peder Lange
land, 5. Hans Holtzemose, 6. Peder Thorning, 7. Søren Lydersen, 8. Wincent Hansen.

her ladet ude af betragtning. Til gengæld er der anvendt debitorli
ster vedr. to andre købmænd af betydeligt format, Bendt Mortensen
(opbudsbo 1777ff) og Wincent Hansen.18 Sidstnævnte var i øvrigt
også involveret i sejlads på Middelhavet, da han den 17. september
1807 følte sig nødsaget til at indlevere en opbudserklæring på
grund af de »nærværende Conjuncturer og de dermed forbundne
Standsninger i Handelen, samt adskillige betydelige Handelshuses
Falissement i Kiøbenhavn med hvem han staaer i de nøyeste For
bindelser«.19
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Trods Hansens format er hans debitorliste væsentligt kortere end
listerne for et par af byens mellemstore købmænd, Augustinus Eg
gers og Peder Thorning (dødsboer hhv. 1761 og 1791ff).20 Til sam
me økonomiske niveau hørte Broer Møller og Holtzemose (døds
boer hhv. 1778ff og 1783ff). Derimod må Peder Langeland og Sø
ren Lydersen (dødsboer hhv. 1777 og 1803ff) henregnes til de mere
beskedne, omend der var et spring ned til de helt små galante
rikræmmere.21
For de 8 købmænd som helhed gælder, at ca. 65% af landbokreditkunderne havde deres bopæl i Slagelse herred, 25% boede i Vester
Flakkebjerg herred og kun 10% uden for disse områder. Men der er
store variationer fra købmand til købmand. Et af de mest iøjnefal
dende træk er Lydersens meget snævre opland. 57 af hans 64 kredit
kunder på landet var bosat inden for et af de nærmeste 4 sogne:
Tårnborg, Boeslunde, Vemmelev eller Hemmeshøj. Hans debitorli
ste indeholder da heller ikke navne på kunder fra andre købstæder.
Møllers debitorliste er også ganske interessant. Han var i så ud
præget grad orienteret mod sydøst, idet 31 af hans 88 landbokreditkunder boede i Boeslunde sogn. Han havde også relativt mange
kunder i Eggeslevmagle, Høve og Flakkebjerg sogne. Derimod var
han påfaldende svagt repræsenteret i de nærmeste sogne mod øst
og nordøst: Tårnborg, Vemmelev og Hemmeshøj.
Skælskørs nære opland optræder også med en vis vægt hos Thor
ning og Peder Langeland, men for begge drejer det sig om nogle
ganske bestemte landsbyer. Navnlig er det påfaldende, at Lange
land havde 8 og Thorning 15 kreditkunder i Hyllested. Ved folke
tællingen i 1787 havde denne landsby 56 husstande.
Hvad området nord for Korsør angår, må det bemærkes, at 34 af
Eggers’ 199 landbokreditkunder havde bopæl i enten Stillinge eller
Drøsselbjerg sogn. Mortensen er noteret for lige så mange kunder i
de to sogne, men dette skal ses på baggrund af et dobbelt så stort
samlet kundetal.
Eggers og Mortensen var også - sammen med Hansen - de Korsør-købmænd, der var stærkest repræsenteret i landsbyerne om
kring Slagelse. I Mortensens debitorliste er der hele 53 personer fra
et af flg. sogne: Sludstrup, Gerlev, Slots Bjergby, Hejninge, Set. Pe
ders eller Set. Mikkels landsogn. De udgør i alt 13% af alle købman
dens landbokreditkunder. For Hansen drejer det sig om 22 perso
ner, svarende til 22%.
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De få Korsør-kunder fra sognene øst og nordøst for Slagelse (Kin
dertofte, Ottestrup, Sorterup m.fl.) er også fortrinsvis at finde i de
bitorlisterne fra enten Mortensen, Eggers eller Hansen. Der er også
en lang række navne fra Slagelse købstad i de tre købmænds skyld
nerfortegnelser; Mortensen »topper« med 28 Slagelse-kunder. Flere
andre Korsør-købmænd ses dog også at have haft et stort antal kre
ditkunder i Slagelse.22 Mange Korsør-købmænd havde tillige nogle
kunder i Skælskør og Sorø. Langt svagere i billedet stod Kalund
borg, Holbæk, Ringsted og Næstved.

Købstæder og oplandsgrænser - en sammenfatning
Af de foregående afsnit er det tydeligt fremgået, at Slagelse, Skæl
skør og Korsør havde hvert sit opland, omend der var mange over
lapninger. Købmændene i de tre købstæder, især Slagelse, havde og
så en del kreditkunder i Sorø og denne bys opland.23 Derimod kan
der stort set ikke påvises overlapninger i forhold til Kalundborgs,
Holbæks og Næstveds indflydelsesområder.21 Korsør-købmændene
synes at have haft større tiltrækningskraft i og omkring Slagelse, end
det var tilfældet med Slagelse-købmændene i og omkring Korsør.
Antagelig har de handlende i Korsør ofte været i stand til at tilbyde
kunderne en bedre pris (på grund af lavere fragtomkostninger
m.m.) end deres fagfæller i Slagelse.
For Slagelse og Skælskør kan der påvises en klar sammenhæng
mellem købmændenes adresse og deres kundespredning. Det kan
måske undre, at dette gælder for Skælskør - byens beskedne størrel
se taget i betragtning - men det hænger uden tvivl sammen med de
særlige topografiske forhold. Resultatet stemmer med en række an
dre danske undersøgelser af købmænds kundefordeling, og det sy
nes at være et generelt træk, at landbefolkningen - især almuen fortrinsvis benyttede købmænd i den del af købstaden, der lå nær
mest ved deres egen bopæl.251 denne forbindelse er det ganske in
teressant, at en del af købmændene i Korsør - en by med kun én til
kørselsvej - også havde klare geografiske profiler.
Der spores en vis tilbøjelighed til, at småhandlende (som for ek
sempel Lydersen i Korsør) havde en snæver »kundehorisont«, mens
oplandsstrukturen var mindre profileret hos de store købmænd.
Sidstnævnte gælder især for Holm, men her kan den centrale bopæl
også spille en rolle. Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at stor
købmanden Brysting i Skælskør ikke kunne mønstre et større kre-
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dithandelsopland end hans senere, mere beskedne, bysbørn og fag
fæller.
Endelig skal det bemærkes, at visse købmænd havde påfaldende
mange kreditkunder i bestemte landsbyer med en ikke særligt cen
tral beliggenhed i forhold til købmandens bopæl. For Lunds ved
kommende drejer det sig om Rosted, for Thorning og Peder Lan
geland om Hyllested. Det er nærliggende at antage, at personlige
kontakter har spillet ind i disse tilfælde. Det samme gælder for
Nold, der havde et usædvanligt stort antal kreditkunder på Sorø-egnen.

Ustabile kunder
I hvor høj grad har den enkelte kunde handlet i forskellige købstæ
der - og hos flere købmænd i det hele taget? For at besvare dette
spørgsmål har jeg etableret en database, hvor alle kreditkundeoplysninger fra skifter og handelsbøger fra 18 købmænd (5 fra Slagel
se, 4 fra Skælskør og 9 fra Korsør) er indtastet.26
Af databasens 3236 landbokunder er 20 fundet i alle tre købstæder
og yderligere 229 i to af byerne - i de fleste tilfælde i Slagelse og Kor
sør. Dertil kommer 235 personer, der kun er iagttaget som kunde i
én købstad, men her til gengæld har fået kredit hos mindst to
købmænd. Til sammen ses altså 484 personer (eller rettere: husstan
de) som kreditkunder hos flere købmænd. Det er ret så mange! Til
sammenligning kan anføres, at der ved folketællingen i 1801 i alt
blev optalt 3227 husstande i Vester Flakkebjerg og Slagelse herreder.
Blandt de personer, der forekommer i alle tre byer, er der ufor
holdsmæssigt mange godsforvaltere, præster og degne. Men der er
også masser af bønder blandt de 484. Et par eksempler kan nævnes.
Gårdmand Esben Olsen i Fårdrup er iagttaget som kunde hos Mor
tensen og Rasmus Langeland (Korsør), Holm (Slagelse) og Meyer
og Bech (Skælskør). Gårdmand Niels Nielsen i Erdrup vides at have
været kunde hos Meyer, Bech og Bruun (Skælskør) samt Hansen,
Lydersen og Thorning (Korsør). Og husmand og smed Rasmus An
dersen i Flakkebjerg er noteret hos Peder Aaris (Korsør), Holm,
Lund og Blumenthal (Slagelse) samt Bruun og Bech (Skælskør).
Det skal dog indrømmes, at det hører til de absolutte sjældenheder
at finde så mange notitser om en enkelt kunde!
Men hvad dækker databasens tal over »ustabile« kunder egentlig
over? Flere forhold kan gøre sig gældende.
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Teglbrænding har gennem flere hundrede år været en karakteristisk næringsgren for Slagel
se. Her ses N. P. Sørensens teglværk, ca. 1916. I 1760’erne tilhørte et af byens teglværker
købmand Augustinus Fack. Skiftet efter ham indeholder et regnskab over driften af teglvær
ket fra november 1764 til november 65. Det fremgår, at der blev solgt godt 10.000 tag- og
mursten, og at 1950 af stenene gik til byens to kirker samt rådhuset og hospitalet. Resten blev
afsat til beboere i ikke færre end 17 landsbyer; de Qernestbeliggende var Gierslev, Tjørnelun
de og Boeslunde. (Slagelse lokalarkiv, neg. nr. 176/11).

Kunden kan have haft en fast købmand, til hvem han bl.a. solgte
sit korn, men derudover kan han i ny og næ have aflagt besøg hos
andre handlende. For eksempel kunne en bonde fra Slagelse-egnen
benytte lejligheden til at købe ind hos en Korsør-købmand, når han
alligevel skulle til Korsør for at aflevere skattekorn.
Men der er også den mulighed, at kunden skiftede købmand i
forbindelse med dødsfald eller fallit - eller på grund af mere lok
kende tilbud fra en anden sælger. I en indberetning fra Korsør ma
gistrat til Sjællands stiftamtmand (dateret 4. maj 1775) lyder det så
ledes: »Bønderne have dend Vahne at De gierne holder dem til de
res visse Kiøbmænd, om alt det de behøve, og naar hand ey kand
forskaffe Dem det, gaaer de fra ham ...«.27 En konfrontation af
Lunds »kassebog« med de ældste bevarede bøger fra Slagelsekøbmanden Joseph Krahl viser, at Krahl i 1808-09 havde en god
handel med adskillige kunder, der tidligere havde været flittige
købere hos Lund, men var gledet ud af »kassebogen« nogle år for-
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inden.28 Enkelte kunder vides dog at have brugt de to købmænd si
deløbende. En af dem var kammerherre Frederik Berregaard (tidli
gere godsejer, nu bosat i Slagelse). Op gennem 1790’erne blev han
i »kassebogen« stort set noteret for en handel hver anden dag, og
på årsbasis blev det gerne til 2-300 rd. I årene omkring 1800 ned
trappede kammerherren sine kreditkøb hos Lund til ca. 50 rd.
årligt, og dette niveau blev fastholdt de følgende år. I Berregaards
skiftesag fra 1806 er der også regninger over vareleverancer fra tre
andre købmænd i Slagelse: Krahl (1805), Andreas Hansen (1805)
og Peder Borgstrøm (1803). Berregaard havde endvidere hjemskaf
fet tekstiler direkte fra N. A. Kali i København og fra Lorens Car
stensen i Sønderborg.29
En række af kontiene i Lund’s »kassebog« er også af en så ensidig
karakter, at man må slutte, at kunden har anvendt flere købmænd
sideløbende for at få dækket sine behov. Et klart eksempel er sme
den Andreas Birch (Slagelse), der i over 10 år var én af købmandens
vigtigste kunder. I adskillige år er der registreret mere end 25 kre
ditkøb, og det blev i alt til 2-300 rd. om året. Men indkøbene bestod
praktisk taget udelukkende afjern, søm og stenkul. Et andet mar
kant eksempel er doktor Plum (Slagelse). I løbet af de 8 år, han var
kreditkunde hos Lund, købte han ganske vist både kolonialvarer,
tekstiler, porcelæn og havefrø, men brændevinen spillede til stadig
hed en helt central rolle. Helt galt stod det til i første halvdel af
1801.1 denne periode gjorde lægen i alt 33 indkøb, og det blev sam
menlagt til 41 '/<2 pot (dvs. ca. 40 1) akvavit - samt 6 pot vineddike, 12
pund grøn sæbe og 3 skæpper småt salt ...30

Sociale skævheder i kundekredsen
Hvordan forholder det sig da med den sociale sammensætning af
kundekredsen, kan man spørge. Svaret afhænger af, hvilken køb
mand der er tale om. I Blumenthal’s debitorliste benævnes 21 kun
der som husmænd, 14 som landhåndværkere (hovedparten af disse
har uden tvivl også været husmænd), 10 personer var i tjeneste på
godser eller bondegårde, og kun 7 var gårdmænd. Ganske vist inde
holder listen også en halv snes kunder uden erhvervsangivelse, men
det kan ikke ændre ved, at købmandens kundekreds havde klar
overvægt af folk fra lavere sociale lag. Det samme gælder for hans
kunder fra Slagelse, der mestendels bestod af jævne håndværkere,
men også omfattede tre svende og - ikke at forglemme - byens nat-
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mand. Det er nærliggende at antage, at den lille købmand har følt
sig nødsaget til at give kredit til de lidet agtede personer for dog at
kunne opretholde en vis omsætning.
Hos den middelstore købmand Thorning, hvis debitorliste er
særdeles udførlig med hensyn til erhvervsbetegnelser, er der der
imod 124 gårdmænd og kun 31 husmænd. Forskellen er særlig mar
kant for Hyllested, hvor der i 1787 boede 24 gårdmænd og 22 hus
mænd. Af disse genfindes de 10 gårdmænd, men ingen husmænd,
som kunde hos Thorning. Gennemgående havde købmandens
gårdmandskunder også langt større gæld end husmændene. For
skellen bliver endnu tydeligere, når man skelner mellem »alminde
lige« husmænd og dem, der betjente sig af et håndværk ved siden
af, for sidstnævnte gruppe havde meget større gæld i gennemsnit.
Endelig er det slående, at de 18 »almindelige« husmænd boede i de
allernærmeste landsbyer, hvorimod håndværkerne var spredt over
hele Sydvestsjælland.
Den omstændighed, at anvendelsesperioden for Lunds »kasse
bog« faldt sammen med hele to folketællinger, giver usædvanligt
gode muligheder for at studere sammensætningen af hans kunde
kreds. Også Lund var langt mere villig til at give kredit til gårdmænd
end husmænd. For eksempel er 17 (dvs. 39%) af gårdmandshus
standene i Gierslev sogns 1801-tælling med i »kassebogen«, mens
det kun gælder for 5 (dvs. 6%) af husmandshusstandene. Men der
er enkelte undtagelser fra mønstret. Således genfindes hele 7 af de
15 husmænd, men kun 4 af de 12 gårdmænd, fra Rosteds 1801-tælling hos Lund.
Det er i øvrigt påfaldende, at selv fra de allernærmeste landsbyer
har kun et mindretal af husstandene fundet vej til »kassebogen« i
løbet af de ca. 25 år, den var i brug. Af de 27 gårdmænd og 81 hus
mænd, der boede i Set. Peders landsogn i 1801, ses således kun 8
gårdmænd og 10 husmænd hos Lund. Dertil kommer, at en meget
stor del af Lunds bondekonti kun består af ét eller ganske få, og of
te helt små, køb - og undertiden med adskillige års mellemrum. Et
par eksempler kan nævnes. I 1792 blev Hans Pedersen i Vemmelev
noteret for 4 skilling på grund af »Rester paa en Cathecismus«, i
1793 købte »Lange Frederik« i Landsgrav fed sild, kandis og the for
til sammen 1 mark, og i 1800 kom Lars Bakke fra Eggeslevmagle i
»den sorte bog« på grund af en investering i et porcelænspibehoved
til 10 skilling. Ingen af de tre blev registreret for andre handler.31
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Den vigtigste årsag til bondekontienes magerhed er formentlig,
at bønderne i vidt omfang klarede sig med tuskhandel over for
købmanden. Visse landbokunder ses dog at have gjort et større an
tal indkøb hos Lund. I denne gruppe er der temmelig mange land
håndværkere. Det kan være en tilfældighed, men det kan måske og
så afspejle, at landhåndværkerne var stærkere inddraget i penge
økonomien end den øvrige landbefolkning på dette tidspunkt. En
af disse kunder var smeden Jens Andersen i Venslev, der - trods sin
bopæl tæt ved Skælskør - er noteret for 37 kredithandler mellem
1794 og 1801. I begyndelsen købte han et bredt sortiment af varer;
senere - da samhandelen var på retur - nøjedes han med stenkul og
jern. En anden hyppig gæst i købmandsgården var husmand og spil
lemand Niels Christensen ijernebjerg (ca. 5 km nord for Slagelse).
Han præsterede 90 kreditkøb i årene fra 1800 til 1809, og indkøbs
listerne spænder fra kaffe og sukker til kønrøg, nathuer, knæspæn
der og violinbuer.
Lunds »kassebog« er også blevet sammenholdt med hartkorns
specifikationerne fra 1789ff, der oplyser om jordtilligende og ejen
domsforhold for alle gårde og huse i hver landsby.32 Baggrunden
var en formodning om, at der kunne være forskel på, i hvor høj
grad godserne tillod fæsterne at optage kredit hos købmændene.
Ligeledes kunne købmanden være mere villig til at give kredit til
fæstere fra visse godser end fra andre - ud fra en vurdering af, hvor
vidt han kunne vente støtte fra godsledelsen til sit krav om tilbage
betaling.33 Undersøgelsen viser, at der forekommer bønder fra man
ge godser i »kassebogen«, og der kan ikke iagttages særlige forskelle
mellem de enkelte godser.34 Derimod fremgår det, at selvejergårdmænd og -husmænd er overrepræsenteret i »kassebogen«.
Betaling, modydelser og långivning
Danske Lov (5.14.51) påbød købmænd »som handle med Bønder«
at afregne med deres skyldnere »aarligen inden Juel«. Bestemmel
sen blev langt fra altid overholdt, men det synes faktisk at have været
ganske almindeligt at afregne ved nytårstid. I januar 1806 er der he
le 47 notitser om betaling i Lunds kladdebog. Mange af kunderne
undlod dog at betale hele gælden - måske for at markere, at han
delsforbindelsen stadigvæk bestod. Nogle af Lunds storkunder i Sla
gelse betalte adskillige gange i løbet af et år. Til gengæld måtte
købmanden i nogle tilfælde vente flere år på at få sit udestående
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hjem, og undertiden måtte han afskrive det helt. En enkelt gang
blev regningen (på ca. 50 rd.) »Afgiodt ved en Obligation paa Eet
Huus i Callundborg«.35
Der er talrige eksempler på, at kunden afbetalte sin gæld med va
rer og tjenesteydelser. Lund modtog en hel del skomager-, drejer-,
skrædder-, smede-, murer-, snedker- og rebslagerarbejde på denne
måde. Parykmager Jansen kvitterede med »Opvartning i min Ha
ve«, vognmand Jens Olsen præsterede et par Korsør-rejser, og for
valteren og gartneren på Antvorskov slot betalte med henholdsvis
smør og træer og frø. I andre handelsbøger og skifter er der eksem
pler på, at beboere på landet leverede kød, talg, tørv og spindearbejde som modydelse.36
Undertiden ser man også, at købmanden leverede råvaren, hvor
efter kunden ydede et færdigt stykke arbejde - måske på bestilling
af købmanden. Til denne kategori hører handelsrelationen mellem
Rasmus Langeland og snedker Ole Jacobsen i Sorø. Selv om sned
keren boede midt i et skovområde, havde han brug for gode træ
produkter udefra, og Langeland forsynede ham flere gange med
brædder fra Bergen, Mandal og Sverige. Til gengæld modtog
købmanden et chatol, et fløjbord og flere dragkister.37
Som så mange andre købmænd havde Thorning eget brænde
vinsanlæg. Ikke desto mindre overlod han i 1790-91 gang på gang
rug, malt og humle i Jens Henningsens varetægt. Henningsen, der
boede andetsteds i Korsør, modtog også stenkul og brændsel samt
diverse kolonialvarer. Modydelsen bestod næsten udelukkende af
brændevin. Thorning betalte både (port?)konsumtion og malepenge, fremgår det af kontrabogen mellem de to mænd.38
Blandt Lunds flittigste kreditkunder forekommer der en række
præster og degne, der solgte tiendekorn og eventuel egenavl til
købmanden. Der kan næppe være tvivl om, at kornleverancen har
været drivkraft i de fleste af disse handelsforbindelser. Noget tilsva
rende gælder for flere købmandsrelationer til brændeleverandører.
Der foregik en betydelig brændetransport fra Sorø-egnen og fra
området omkring Tystrup-Bavelse-søerne til købstæderne i Sydvestsjælland. Lund modtog bl.a. brænde afJohannes Smed i Haverup, 1
km vest for Sorø. I begyndelsen blev smeden kun noteret for kredit
køb i de perioder, hvor købmanden aftog brænde. Siden blev han
delsbalancen forskudt til fordel for købmanden, og smeden måtte formentlig nødtvunget - aflevere et sølvlommeur for at bringe or-
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den i regnskabet. Alligevel fortsatte det nære handelssamkvem 6 år
endnu, idet Lund afsatte et stadigt bredere sortiment af varer, der
iblandt korn, malt og et fedesvin, mens smeden svarede med bl.a.
gærdsel og egestolper samt diverse arbejdsydelser.
Købmandsbøgerne indeholder masser af eksempler på smålån
fra købmænd til bønder og borgere. Skiftesagerne viser imidlertid,
at det heller ikke var ualmindeligt, at købmænd optog gæld hos
bønder. Mest markant kommer dette til udtryk i Carsten Meyers
skifte fra 1802, der indeholder fordringer på til sammen ca. 2750
rd. fra i alt 13 kreditorer blandt landalmuen. I 4 af tilfældene havde
købmanden dog modregninger. En stor del af Meyers landbogæld
var kortfristet vekselobligationsgæld og er sandsynligvis blevet opta
get i forbindelse med kornkøb. Men der blev også fremlagt en panteobligation på 200 rd., som købmanden havde udstedt til Albreth
Jørgensens enke i Øster Bøgebjerg i 1789. Og gårdmand Lars Nicolaisen fra Flakkebjerg foreviste en obligation fra 1799 på 450 rd.
(som han havde udlånt i rede penge) samt et revers på yderligere
400 rd. Nicolaisen havde i øvrigt tilstrækkeligt overskud til også at
foretage store udlån til anden side. I 1798 modtog han således en
obligation på 600 rd. frajohan Greisen i Fårdrup mølle.39
Disse oplysninger falder godt i tråd med en række nye forsk
ningsresultater, der viser, at bondebefolkningen i det førindustrielle
Danmark ikke bare bestod af undertrykte fattigfolk. Der var skam
også stræbsomme og velhavende bønder iblandt - og dette gælder
nok ikke mindst for landboreformernes periode.41’

II. Kontakten til andre handlende
Bissekræmmerne og købmændene
Bissekræmmerne var et onde, set fra købmændenes synsvinkel. Men
det hindrede ingenlunde købmændene i at handle med dem. I
Holtzemoses bog findes følgende bemærkning om Ellen Smeds i
Svenstrup: »Leveret hende at sælge 1 stk. blaaestribed Forklæde
Tøy, holt 48 Alen hvoraf hun ved Afreigning blev skyldig 3 Alen«, og
i Lunds »kassebog« indeholder kontoen for »husmand og land
kræmmer« Peder Jacobsen, Oreby ved Høve, så mange sy-, stoppeog knappenåle, at der må være tale om handel med videresalg for
øje. I Lunds bøger vrimler det også med notitser om opkøb af varer
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Peder Nold har ikke blot efterladt sig et sæt købmandsbøger; hans gård (Vestergade 10 i Skæl
skør) har også overlevet eftertidens bymoderniseringer. Gården er fra omkring 1600, og gav
lens bindingsværk viser tydeligt, at den tidligere har været noget smallere. Gården oplevede
en turbulent periode efter Nolds død i 1758. Gården skiftede ejermand 6 gange i løbet af 18
år, og 3 gange gik ejeren fallit. Salgsprisen faldt hver gang, og i 1776 kunne Peder Baggesen
erhverve gården for bare 350 rd - eller 40% af købsprisen i 1758. Dette siger en del om de
vanskelige forhold for købmændene i 1700-tallets småkøbstæder.

fra omvandrende handelsmænd. Jes Regelsen (Tønder) og Jes Jes
sen (Holsten), der var leveringsdygtige i metalknapper og piberør,
ses talrige gange.41
Men naturligvis var kontakterne til de rigtige købmænd langt me
re omfattende. Varelån mellem nabokøbmænd var særdeles ud
bredt. Dette betød, at den enkelte købmand ikke behøvede at binde
så store kapitaler i varelagre. Ligeledes blev skibs- og pakhuskapaci
teten udnyttet bedre ved, at man fragtede varer på hinandens far
tøjer eller lånte plads i hinandens pakhuse. Men dette kunne natur
ligvis give anledning til gnidninger. Man fornemmer tydeligt
Rasmus Langelands irritation over at skulle opbevare nevøen Peder
Aaris’ varer i sine pakhuse; »saa og for aid den Uleylighed ieg havde
snart heele Vinteren med alle tilreiste Karle, Hæste og Vogne som
ieg hafde stor Uroe og Uleylighed samt Skade deraf, hvorfor ieg
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med Billighed derfor bør mig gotgiøres ... 20 rd«, lyder det i en reg
ning fra Langeland 1778.42
Korsør og Skælskør var mellemstationer for megen varehandel
mellem Slagelse, Sorø og Ringsted på den ene side og Norge, her
tugdømmerne og Nordtyskland - navnlig Lübeck - på den anden.
Et par løse sedler i Peder Nolds hovedbog giver et indblik i, hvor
dan denne handel foregik i praksis. I en bestillingsseddel, dateret
20. april 1735, skrev købmand Poul Snabel i Sorø: »der er vist En li
den Paqve komen til mig fra Liibech med Heronimus Pettersen
[skipper i Skælskør] om hand vil være saa goed og lade den Følge
med«. Heraf må man slutte, at den lybske grossist har sendt brev til
befragterne samtidig med - eller kort efter - at skipperen lastede sit
skib. Fra købmand Johan Adolph Foss i Sorø modtog Skælskørkøbmanden et halvt år senere et brev med følgende ordlyd: »Jeg ha
ver bied efter gode Løffte at faae under rettning fra dem Naar lej
lighed faldt til Lübeck, og derfor Bange at ieg iche kunde faae Bud
Neer i hast Naar Lejlighed skeede, des aarsag Sender her hos Et li
det skriin Med forsegled Nøgel hvor udj findis 2de Punge og 2de
Pacqver Penge Som ieg giærne vill have til Lübeck«.43
Købmændene i Slagelse og andre byer langs den tværgående sjæl
landske landevej fungerede også gerne som mellemhandlere af va
rer fra København. Men de havde også lokale produkter at tilbyde som for eksempel huder. I et brev fra Andreas Hansen (Slagelse) til
købmand og reder Hans Jørgen Stude (Korsør), dateret 3. novem
ber 1798, lyder det således: »glem ikke at give mig efterretning om
den lille Jagt kommer snart hiem, og om den skal bort igien i dette
Efteraar, da ieg har Huder etz at vil have med...«.44 Mere interessant
er dog Holtzemoses brev til svogeren, Ole Sich i Sorø, dateret 28. fe
bruar 1782. Her står der bl.a.: »Jeg har een gang til forn til Melt
Dem efter forlangende at vores Nat mand icke vil sælge Reene He
ste Rumper og Manker under 12 sk. [pr] pd. - For Kalv Skind giver
ieg 12 sk. pr. stk. Kand De selge Dem der for, Modtager ieg saa Man
ge de kand forskaffe«. Ublu priser på grund af et lokalt leverandør
monopol kunne altså også anspore til øget samhandel mellem nabokøbstæderne !45
Andre typiske varer fra Slagelse-egnen var lammeskind og fjer.46
Herom kan man bl.a. læse i et brev fra Marcus Lauritzen (Korsør) til
Lars Herrested (Slagelse), dateret 14. marts 1782: »Med beærede af
20de denne er mig leveret Sexten Tusind Skakfier a flire Mark Tu-
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Fæstningstårnet i Korsør stammer fra 12-1400-tallet, mens kornmagasinbygningen t.v. blev
bygget i Chr. IV’s tid. Fra 1764 til 75 var fæstningsområdet - med undtagelse af magasinbyg
ningen - i Rasmus Langelands besiddelse, og det har sikkert været en stor fornøjelse for den
selvbevidste storkøbmand at hilse kong Christian med en salut på 27 kanonskud, da kongen
drog gennem byen i 1767. (Jvf. L. F. la Cour: Korsør, 1926, s. 199) Hvad tårnet angår, kan det
tænkes, at han har brugt det til lagring af vin. Af korrespondancen med købmand Freisieben
i Ringsted ses det i alt fald, at Langeland flere gange modtog vin til »forbedring« (Foto: Flem
ming Jensen)

sinde ... hvorfor deres Regning Crediteret... For Dæggeret af smaa
Lammeskind vil jeg gerne give dem Fiire og Tyve Skilling, naar ere
gode tørre og uden Orm, imod vahre«.47 Den sidste sætning må op
fattes som et svar på en uforpligtende forespørgsel fra Herrested
om Lauritzens aktuelle priser. Det fremgår i øvrigt også af brevet, at
Herrested fik rulletobak med hjem i fjersækken. Man må håbe, at
tobakken var ordentligt emballeret...
Herrested købte også tobak hos Holtzemose, og et brev fra den
18. februar 1781 kaster lidt lys over konkurrenceforholdet mellem
to købmænd i samme by, nemlig Herrested og Thomas Schorler.
Herrested ønskede tobak af Flensborg-fabrikat og henviste til, »at
Skollert skulde sette og selge af den Sort og ieg skulde sige Ney Saa
kand Die vel tenke at ieg kunde blive fortredelie, Da hand haver sit
i forraae«.48
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Til de mange varetransporter mellem købmænd i forskellige byer
blev der i udpræget grad gjort brug af bønder, og dette synes for
trinsvis at have været tilfældet med gårdmænd fra landsbyerne om
kring Slagelse. Navnlig kørsler til og fra København var givtige. I
Herresteds skifte er der bl.a. en regning fra Peder Christensen
(Vedbysønder) for en tur til København, hvor han havde aflagt be
søg hos mindst tre grossister. Samme bonde optræder i en fordring
til Jens Holms bo fra det københavnske firma Thomsen & Marten
sen. Det fremgår her, at købmand Holm modtog 30 vareforsendel
ser mellem januar og august 1786. Turene blev kørt af 4 vognmænd
fra Slagelse-området; Christensen fik 4 ture, mens Anders Pind fra
Skovse var i København i alt 9 gange. Holm brugte da også to gange
Pind til at overbringe betaling.49

Grossisterne
Som antydet ovenfor, var en stor del af leverandørerne til de sydvest
sjællandske købmænd bosat i København, Norge, hertugdømmer
ne (især Flensborg) og Nordtyskland (navnlig Lübeck). Derimod
optræder der kun ganske få leverandører fra andre dele af det dan
ske kongerige. Dog modtog flere købmænd ret store tobaksforsy
ninger fra Fredericia, og en del jyske husflidsprodukter - træsko, jy
depotter m.v. - fandt vej til Sydvestsjælland via et par købmænd i
Arhus.
Leverandørnavne forekommer i stort tal i skifternes fortegnelser
over kreditorer. Her ses også adskillige af de Ærø-skippere, der stod
for en meget betydelig del af varehandelen mellem Sydvestsjælland
og hertugdømmerne i tiden omkring 1800.1 boet efter Marcus Lauritzen blev der for eksempel fremlagt en regning på 250 rd. fra
Marstalleren Jens Christensen, der havde forudbetalt den afdøde
købmand for en kornladning.50
Selv de fyldigste købmandskifter kan kun give et fragmentarisk
billede af købmandens netværk af leverandører. Situationen er
imidlertid så heldig, at Jonas Lunds hovedbøger for kredithandel
med grossister og visse andre leverandører er bevaret for perioden
1789-1809.51 En nærmere analyse åbenbarer ganske vist visse mang
ler for perioden 1789-95; købmanden må have haft en sideløbende
hovedbog i dette tidsrum. Men for perioden efter 1795 må det an
tages, at alle leverandører, der har givet kredit, er medtaget.52 De to
bøger omtaler i alt 52 leverandører, men kun 12-20 om året - og i de
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sidste to leveår endda væsentligt færre. (Lunds virksomhed var un
der tydelig afvikling på dette tidspunkt.53) Af de 52 var 15 fra Køben
havn, 13 fra Lübeck og 1-4 fra en række andre lokaliteter.
Købmanden havde mest intensiv handelskontakt til urtekræm
mer Hans Fleischer Jonasen i København. Han var leverandør i alle
årene 1795-1809. De fleste år købte Lund varer hos Jonasen for mel
lem 1500 og 3000 rd., og antallet af årlige handler sneg sig gerne op
på over 40.1 to tilfældigt valgte år, 1800 og 1805, udgjorde forsynin
gerne fra urtekræmmeren da også henholdsvis 33 og 25% af alle
Lunds registrerede opkøb (opgjort i værdi). Kolonialvarer, navnlig
kaffe, stod stærkt i billedet; flere gange om året blev Lund forsynet
med ca. 300 pund kaffe. Men Jonasen var også leveringsdygtig med
hensyn til krydderier, gryn, rom, kirkeoblater, medikamenter, tjære,
stenkalk, papir, grøn sæbe, tråd og mange andre varer. Men mest in
teressant er de mange handler med litteratur. Det kan ikke overra
ske, at Lund skaffede sig den nye toldforordning i 1797, men også
forligelsesforordningen af 10. juli 1795 blev købt ganske få uger ef
ter, at den var udkommet. ABC’er, lærebøger, katekismer, bibelshi
storier og almanakker ses temmelig hyppigt; den 28. november
1795 og den 6. januar 1807 købte Lund således hele 200 almanak
ker (det må sige lidt om læse- og skrivefærdigheden på Slagelse-egnen!). Endelig er der de specielle fremstillinger såsom »Doctr Berrs
Afhandling om Øyensvh« (erhvervet den 3. oktober 1803) og »Bonnepartes Levnets Historie« (købt den 25. februar 1804). Sidstnævn
te bog genfindes i købmandens dødsbo.
Til gengæld savnes visse almindelige kolonialvarer i leverancerne
fra Jonasen. Det drejer sig bl.a. om te. Dette behov blev dækket hos
andre københavnske leverandører, bl.a. agent Weissvoigt, der gen
nem en årrække også forsynede Lund med hør, jern, gullandssten,
finsk tjære, stenkul og norsk salt. Stort set det samme sortiment fin
des på kontiene for flere andre københavnske grossister: Johan
Bergskov, Tyge From, Suhr & Søn og Hans Wassard. Fra nogle af de
nævnte handelshuse modtog Lund også ind imellem kolonialvarer
såsom risengryn, rosiner og citroner, og Bergskov supplerede ved et
par lejligheder med leverancer af det gullige bomuldsstof nankin.
Mens Lund gerne benyttede flere grossister sideløbende ved op
køb afhør, hamp og »grove varer«, kan der udpeges mere eller min
dre fuldstændige »eneleverandører« for en række andre varegrup
per. Således kom en ganske betragtelig del af Lunds forsyning med
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isenkramvarer fra Johan Henrik Putferken i Lübeck. Putferken er
den eneste grossist, som er registreret for vareleverancer i samtlige
21 år; som regel blev det 3-5 handler pr. år. Søm og knive vejer tun
gest i regnskabet rent mængdemæssigt, men Putferken solgte tillige
leer, sakse, sysilke, briller, mundharper, violiner og flasker m.m., og
med årene kom også engelsk salt, brunsvigerhumle og jernplader
med på listen. Så der var unægtelig bredde i Putferkens vareudbud.
Dette kan man bestemt ikke sige om Claus Wohlert i Altona. I en
halv snes år forsynede han Lund med diverse frøsorter: kløver, gule
rødder, sommerporre, stangbønner, »Petersilie« m.m.
Mens Wohlert er den eneste af sin slags i Lunds bøger, er der tre
porcelænshandlere. Hvert af årene 1789-94 gjorde Lund et eller to
indkøb hos Hallesen i Rendsborg. De næste 5 år stod Joachim Fr.
Levenhagen i Lübeck for to eller tre forsyninger pr. år, og fra 1800
til 1807 blev der gjort ét - og kun ét - årligt køb hos Vorbes & Cor
des i Lübeck. De tre grossister solgte næsten udelukkende porce
læn, men det spændte vidt; på Vorbes & Cordes’ konto nævnes bl.a.
terriner, krukker, tepotter, spølkummer, peberdåser, pibehoveder,
blæk- og sandhuse, vaskebækkener og salatfade.
Lunds tobakskøb har mange ligheder med porcelænshandelen.
Fra 1790 til 94 gjorde Lund årligt 3-5 indkøb hosjørgen Henningsen
i Flensborg. I de næste 12 år var Hans Chr. Henningsen, sammesteds,
fast leverandør, idet Lund dog et par år også købte mindre mængder
tobak hos Detlev Balth. Brandt i Lübeck. Endelig noterede Flensborg-købmanden Fedder Feddersen sig for alle tobaksleverancer i
årene 1807-08. Mens Lund udelukkende købte tobak af Brandt og
Feddersen, indgik der også en begrænset mængde drikkevarer, sild,
østers m.m. i leverancerne frajørgen og Hans Chr. Henningsen.
Ligesom for isenkram, porcelæn og tobak blev langt det meste af
Lunds tekstilforsyning tilsendt fra hertugdømmerne og Nordtysk
land. I 1795 kom 87% af tekstilerne (opgjort i værdi) herfra, i 1800
93% og i 1805 hele 99% ! Men i modsætning til de oven for nævnte
varer spredte Lund sine tekstilkøb på en række sælgere; der nævnes
i alt 17 handelshuse som tekstilleverandører, og af disse blev de 12
udelukkende registreret for salg af tekstiler. Visse år er der hele 8 le
verandører af stoffer og beklædningsgenstande. Alligevel ser det
ud, som om Lund anvendte sine grossister på forskellige felter - til
en vis grad i alt fald. For eksempel havde Hans Cort Göttig i Flens
borg visse år monopol på at levere kniplinger. Göttig solgte dog og-
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så - ligesom flere andre grossister - strømper, tørklæder og stoffer.
Caplen & Ritter i Altona var afgjort det handelshus, der solgte flest
tekstiler til Lund - og gjorde det hyppigst (op til 6 gange om året).
Her købte Lund også et bredere sortiment af tekstiler end hos de
øvrige grossister. Efter 1800 begyndte samhandelen med Altona-firmaet imidlertid at blive mindre, og i 1805 ophørte den helt. Heref
ter var Nath & Groot i Lübeck største leverandør på tekstil-området.
Importen af de norske produkter tran, sild, torsk, laks, klipfisk, tyt
tebær og formelys var præget af »eneleverandører«. Fra 1789 til 94
blev der årligt gjort 1-3 køb hos Johan D. Schlømer, de næste 12 år
var Peter Stamer fast leverandør, og i 1806 tog J. Rubach over. Alle
tre var bosat i Bergen. Visse københavnske grossister kunne også
ind imellem forsyne Lund med lidt fisk og tran.
I perioden 1800-08 havde Lund hvert år store indkøb af stangjern
og kakkelovne hos Aall, Næs jernværk i Norge. Desuden købte han
- som tidligere nævnt - lejlighedsvis jern hos grossister i København
og Lübeck.

Lunds hovedbøger giver et godt billede af, hvordan betalingen fo
regik. Betalingshyppigheden afhang naturligvis af handelens om
fang og hyppighed. Således modtog Fleischer Jonasen i 1790’erne
6-8 betalinger om året; siden voksede det til mere end 30 betalinger.
Det er et helt klart mønster, at de større betalinger til Jonasen fore
gik med den agende post, mens bønder fra Slagelse-egnen gerne fik
et brev med 20 rd. el. lign, med, når de blev sendt til hovedstaden
for at hente varer.
Agende post blev også anvendt ved betaling til grossister i Lübeck
og hertugdømmerne. Over for flere af disse nøjedes Lund med at
foretage én årlig afregning - ved nytårstid - men ved særligt store
køb kunne hyppigere betalinger komme på tale. Hovedbøgerne in
deholder mange eksempler på, at Lund opnåede rabatter (som re
gel 4-5%), og på kontoen for Stoltenfoht (Lübeck) nævnes det ud
trykkeligt, at Lund opnåede 4% nedslag i prisen på grund af
prompte betaling. Til gengæld måtte Lund betale 2% provision til
en række grossister, der virkede som kommissionærer; dette gælder
bl.a. de 3 leverandører fra Bergen. Et andet karakteristisk træk ved
handelen med nordmændene var, at Lund meget ofte betalte sin
regning ved at indfri en veksel, som den norske leverandør havde
trukket på et handelshus i København.
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Hovedbøgerne nævner sjældent modydelser fra Lunds side. I
1790’erne var der dog nogenlunde balance i handelen mellem
Lund og Putferken takket være rigelige forsyninger af penne-, skakog jomfrufjer fra den vestsjællandske købmand. Også Caplen & Rit
ter blev i enkelte år begavet med fjer.
Vekselererne
Jonas Lunds bøger og skiftesag giver ingen spor af relationer til vek
selerere. Det er der derimod i flere skiftesager fra Korsør og Skæl
skør, mest detaljeret hos Marcus Lauritzen, hvor den københavnske
grosserer Hans Wassard optræder som vekselerer.54 Wassard indle
verede en større regning til skifteforvalterne i storkøbmandens
dødsbo. Den omfattede bl.a. en 12 sider lang kontokurant (regn
skabsoversigt) over alle økonomiske mellemværender mellem de to
mænd i 1794 og 95. Tabel 4 gengiver i sammentrængt form regn
skabet for 1794. Det fremgår, at Wassard dette år foretog i alt 15
pengeoverførsler til Lauritzen til et samlet beløb af 8180 rd. Dette
skete fortrinsvis ved remisser (veksler), der blev sendt med ridende
post.
Wassard indfriede en lang række af Lauritzens regninger - til
handelshuse i København og Lübeck m.m., til godsejere og godsad
ministratorer i Sydvestsjælland, til købmænd i Korsør og Slagelse og
til andre indbyggere i Korsør. Andetsteds i skiftet ses det også, at
Lauritzen betalte af på en kornregning fra Holsteinborg gods ved at
anvise godset 300 rd. på Wassard. Kontokuranten indeholder endvi
dere denne mærkværdige post: »betalt paa hans Vegne til Etatz
Raad Holtermann Bonden Hans Larsens Landgilde i 4re Aar med
... 61.1.12«. Hvorfor Lauritzen havde påtaget sig at betale bondens
landgilde, og hvorfor Wassard efterfølgende overtog denne forplig
telse, må stå hen i det uvisse.55
På kreditsiden har Wassard noteret en række beløb, som Lauritzen havde givet ham ret til at trække på andre grossister. Dette må i
de fleste tilfælde blot have betydet, at Lauritzen flyttede sin gæld fra
én kreditor til en anden. Det bemærkes dog også, at Wassard fik lov
til at trække næsten 6000 rd i Zahlkammeret for 2 X 1100 tdr. byg,
som Lauritzen havde indleveret.
Der står ikke meget om varehandel mellem de to mænd. Det
fremgår dog, at Lauritzen i 1794 modtog varer for ca. 200 rd. ad lan
devejen og for ca. 535 rd. ad søvejen. Landevejstransporterne (8 tu-
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Tabel 4. Grosserer Hans Wassards kontokurant over økonomiske mellemvæ
render med Marcus Lauritzen, Korsør, i 1794
Debet
I.
Pengeoverførsler
a. Til Lauritzen selv I alt 15 overførsler
b. Til lokale folk
Heraf: Skipper Søren Payngk 3829.92, godsejer Castenschiold
(Borreby) 2100 og byskriver Braadts dødsbo 2086.64 (Wassard
havde kautioneret for et lån, som Lauritzen havde optaget)
c. Andre
Heraf: H.J. Hansen 950, Falck Valentin 375, Ryberg & Co.
340 samt M. J. Brandt (Lübeck) 145
II.
Vareleverancer
a. Landværts fra København til Korsør I alt 8 varetransporter
b. Søværts fra København til Korsør
c. Leverancer til Island
III.
Diverse omkostninger
a. Søassurance og søpas I alt 5 transaktioner
b. Mægling
c. Diskonteringer
d. Provision
e. Andet
Heraf: Landgilde for en bonde 61.28

25594.71
23432.82
8180.00
11995.76

Kredit
I.
Pengeoverførsler
a. Direkte fra Lauritzen (som regel kontant)
b. Wassard trækker beløbet på trediemand
Heraf: Jens Holbeck 3797.32, H. J. Hansen 3780 og
G. L. Becher 2836.17
c. Wassard trækker beløbet i Rentekammeret for to bygleverancer
d. Wassard trækker beløbet på en bank i Amsterdam (indtægter
fra Fortuna’s togt)
e. Oppebåret hos slagter Dein
II.
Gennem Wassards engagement i Lauritzens handel
a. Kornhandel, hvor Wassard var kommissionær
b. Islands-handel, hvor Wassard var kommissionær
c. Anden kommissionshandel
III.
Indtægter ved afviklingen af det islandske eventyr

28495.43
17931.00
381.00
10948.44

3257.06

1123.26
200.68
536.62
385.88
1038.59
611.16
78.36
51.79
207.00
90.24

5866.64
555.04
180.00
6504.27
1550.78
4919.05
34.40
4060.00

Kilde: Korsør byfoged. Skiftedokumenter, Marcus Lauritzen I, 1795. Beløbene an
gives i rd. og sk.
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re i alt) foregik alle uden for sejlsæsonen, og de blev - naturligvis,
fristes man næsten til at sige - fortrinsvis varetaget af bønder fra Slagelse-egnen.
Kontokuranten viser også, at Wassard var dybt involveret i Lauritzens fjernhandelsaktiviteter. Lauritzen drev sammen med Morten
Qyistgaard en brigantine, Fortuna, der flere gange sejlede på Mid
delhavet. I perioden marts 1793-september 1794 gennemførte ski
bet en rejse fra Wolgast via Hull, Lissabon, Genua, Palermo, Girgenti og Cadix til Hamburg. Det er ikke muligt at se, om Wassard
har betalt nogle af udgifterne til proviant og istandsættelse forud
for rejsen. Men han har taget sig af mange administrative udgifter:
assurance, søpas m.v. De enkelte dele af rejsen blev forsikret sepa
rat. Under den 1. marts 1794 ses således denne notits: »Ladet for
sikre ved Particulaire Assurandeurs Briggen Fortuna Capne J. H.
Guldager fra Genua til Sicilien og derfra til Cadix eller Lissabon for
den Capital 4000 rdl â 41/» pCto Premie ... Rd 180«. Der må sande
lig have været en ret hyppig korrespondance mellem Guldager og
Wassard!
Den københavnske grossist havde dog også ret til at hjemtage en
del af indtægterne fra sejladsen. For eksempel modtog han den 8.
februar 1794 en veksel fra Genua - via et bankhus i Amsterdam - på
ca. 550 rd.
I årene omkring 1790 ejede Lauritzen et faktori på Island, hvortil
han bl.a. eksporterede korn, salt, jern og tekstiler. Returladningen
bestod overvejende af fisk, uld og fårekød. Lauritzen overlod det til
Wassard at bortsælge en stor del af de islandske varer mod, at gros
sereren beholdt pengene. Da Lauritzen på grund af økonomiske
problemer så sig nødsaget til at sælge sit faktori, blev det også Was
sard, der kom til indkassere salgsindtægterne. På denne måde blev
kreditsiden af kontokuranten forbedret med 4060 rd. i 1794.
Endelig må det ikke overses, at Lauritzen i stort omfang benytte
de Wassard som kommissionær ved kornhandel. En regning fra
Wassard, dateret 31. december 1795, giver et glimt af grossererens
stærke engagement i Lauritzens anliggender: »For Regning af Sr
Marcus Lauritzen i Corsøer har ieg in July sidst afvigte, ladet indski
be ved Hørbyegaards Færgehuus [ved Holbæk] udi Sr Christen Pe
dersen Friis af Dragøe hans førende galease 1300 tønder Korn, som
bemeldte Sr. Chr. Ped. Friis ... in Augusty forhandlede i Ahrendal
,..«.56 Herefter følger en oversigt over salgspris og omkostninger.
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Det fremgår, at Lauritzens bo havde knap 4200 rd. til gode for den
ne transport.
Sammenfattende må man sige, at Wassard spillede en overor
dentlig vigtig rolle for Lauritzen. Han var Lauritzens mand i Køben
havn, hvor han kunne løse forskellige opgaver, som det var vanske
ligt at klare fra en bopæl i Korsør. Og han var en solid »bankforbin
delse«, som Lauritzen kunne støtte sig til i et utal af situationer. Na
turligvis krævede Wassard provision for sine ydelser. I 1794 beløb
den sig til 207 rd, i 1795 311 rd. Men Lauritzen fik unægtelig noget
for pengene.

Sammenfatning og konklusion
Denne artikel har haft til formål at belyse købmændenes relationer
- reelt kredithandelsrelationer - til kunderne så vel som til andre
handlende, herunder grossister og vekselerere.
I første del af artiklen blev det påvist, at de tre undersøgte køb
stæder, Slagelse, Korsør og Skælskør, havde hvert sit opland, men at
der var betydelige overlapninger. Både i Slagelse og Skælskør var
det tydeligt, at den enkelte købmand havde størst koncentration af
kunder i den del af byens opland, der lå nærmest hans bopæl. Men
også i Korsør, der kun havde én indfaldsvej, var der en klar forskel
på den geografiske sammensætning af de enkelte købmænds kun
dekredse.
Dette betød dog ingenlunde, at en købmand altid havde en kun
de »for sig selv«. I en database med 3236 landbo-kreditkunder er
hele 484 personer fundet som kunder hos mere end én købmand,
og af disse ses de 249 at have opnået kredit i mere end én købstad. I
nogle tilfælde kan kunden have skiftet købmand i forbindelse med
fallit eller dødsfald, men der er også adskillige eksempler på, at kun
den har anvendt flere købmænd sideløbende.
Muligvis har velsituerede købmænd kunnet tillade sig at være me
re kræsne med kreditgivning end de mindre handlende. Under alle
omstændigheder er der relativt langt flere gårdmænd end hus
mænd i de to ret velstående købmænd Thornings og Lunds kunde
fortegnelser, mens det omvendte er tilfældet hos den lille købmand
Blumenthal. Imidlertid indeholder de fleste af handelsbøgernes
bondekonti kun ganske få notitser. Det må formodes, at bønderne
ofte har kunnet undgå kredittagning takket være modydelser af
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landbrugsvarer. Lunds »kassebog« indeholder også en række ek
sempler på, at gæld er blevet betalt med varer - ikke mindst hånd
værksprodukter - og andre ydelser.
I anden del af artiklen blev der sat fokus på den omfattende han
del mellem købmændene i de tre byer. Købmændene i Slagelse for
midlede københavnske varer til Korsør og Skælskør, mens søfartsby
erne fungerede som mellemstationer for varehandel mellem »landkøbstæderne« på den ene side og Norge, hertugdømmerne og
Nordtyskland på den anden. Lokale forskelle med hensyn til ad
gang til råvarer gav også anledning til en del handel.
Det usædvanligt velbevarede materiale fra Jonas Lunds arkiv viser,
at denne købmand hvert år modtog varer fra 12-20 grossister. Hos
flere af disse købte han kun ganske bestemte produkter - selv om de
pågældende grossister var leveringsdygtige i et meget bredere sorti
ment. Det fremgår også, at Lund udskiftede en del af sine leve
randører i løbet af de 20 år, hvor hans indkøbsvaner kan følges. Den
ne »labilitet« modsvares af købmandens kontakter til kunderne, for i
»kassebogen« er der mange eksempler på intense handelsrelationer,
der pludseligt døde ud eller fandt et mere moderat leje. Spørgsmålet
er, om Lunds fleksible indkøbsmønstre er repræsentative for egnens
købmænd som helhed. Der er ikke grund til at tro, at det ikke skulle
være tilfældet. Under alle omstændigheder er lange lister over (for
trinsvis) københavnske og lybske kreditorer såre almindelige i de
sydvestsjællandske købmandsskifter. Og som bekendt er det livsnød
vendigt for en købmand at købe så billigt og så godt som muligt.
Undersøgelsen viser også, at flere købmænd benyttede faste vek
selerere. Lauritzens skiftesag giver indblik i en meget nær relation
til Wassard, der også virkede som kommissionær ved kornhandel, li
gesom han løste en række administrative opgaver i forbindelse med
Lauritzens fjernhandel. Det kunne være interessant at vide, om de
tætte kontakter mellem denne grosserer og vekselerer og en pro
vinskøbmand har haft mange paralleller rundt om i landet.
Endelig har analysen givet forskellige »sidegevinster« - for ek
sempel om velhavende bønder, der udlånte penge til købmænd, og
om bøndernes rolle som vognmænd ved købmændenes varetrans
porter.
Undersøgelsen har også understreget behovet for at studere 171800-tallets handelsliv i et regionalt perspektiv. Det vil i denne for
bindelse være interessant at foretage komparative studier af købstæ-
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dernes økonomiske vilkår og af forholdet mellem by og land i de
forskellige landsdele. I denne artikel er der sat fokus på en region
med ganske korte afstande mellem købstæderne, og de undersøgte
byer havde varierende størrelse og økonomisk styrke. En endnu
stærkere koncentration af købstæder fandtes på Bornholm. Til gen
gæld havde øen ingen landsbyer, og 5 af de 7 købstæder havde min
dre end 700 indbyggere ved folketællingen i 1801. Helt anderledes
var situationen i Sønderjylland, der i 1700-tallet var præget af en
række store og driftige handels- og søfartsbyer. Og anderledes igen
forholdt det sig i Nord-, Midt- og Vestjylland, hvor der var meget
langt mellem købstæderne, og flere af disse var af såre moderat
størrelse. Flemming Just har formentlig ret i, at fraværet af stærke
købstæder og købmænd i Vestjylland har givet større spillerum for
individuel udfoldelse af bøndernes handelstalenter, ligesom det sammen med manglen på godser - har været med til at give landbe
folkningen en større selvstændighedsfølelse.57
Men hvor stort et handelsopland havde de jyske købstæder egent
lig i 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet, og hvordan var kredit
relationerne mellem købmænd og kunder? Der skulle være rimeli
ge muligheder for at afklare disse spørgsmål, for Erhvervsarkivets
nyudgivne registratur over handelsvirksomheder viser, at arkivet
rummer en pæn samling af jyske købmandsbøger fra denne perio
de. De fleste bøger er fra Viborg, men også Christiansfeld, Hjørring,
Kolding, Nibe, Randers, Ringkøbing, Thisted, Ålborg og Århus er
repræsenteret.58 For det østlige Danmarks vedkommende må man
stort set lade sig nøje med skiftearkivalier - men det er jo heller ik
ke så ringe endda...

Noter
RA = Rigsarkivet, LAK = Landsarkivet i København, EA = Erhvervsarkivet
Tak for edb-teknisk bistand fra cand. mag. Lisbeth Ulsøe
1. Artiklen indeholder ikke meget om kornhandel, da dette emne er blevet behandlet i: Jør
gen Mikkelsen: Korn, købmænd og kreditter. Om kornhandel og kornpriser i Sydvestsjælland ca. 1740-1807, Forlid og Nulid 1993, s. 179-213, og samme: Den sidste Stude-handel.
Baltisk - dansk kornhandel omkring 1800, belyst gennem en usædvanlig skiftesag, 1066
Tidsskrift for historisk forskning 1994, nr. 4, s. 19-28.
2. Vedr. kaution, se: Per Boje: Danske provinskøbmcends vareomsælning og kapitalforhold 18151847, 1977, s. 154. Vedr. introduktion, se: Ole Degn: Rig ogfattig i Ribe. Økonomiske og socia
le forhold. i Ribe-samfundet 1560-1660, 1981, bd. I, s. 142. "
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3. LAK Slagelse byfoged. Skifteprotokol 1760-68, fol. 694ff samt Skiftedokumenter 1782,
1790-93 og 1804-06. En meget stor del af de sydvestsjællandske købmænd måtte på et eller
andet tidspunkt i løbet af deres karriere indlevere en opbudserklæring (konkursbe
gæring). For både Bisserup, Holm og Blumenthal førte opbudssagen til fallit. Holm skab
te sig siden hen en tilværelse som handelsmand i det små. Bisserup, derimod, blev skole
holder og bedemand. Også en anden af egnens fallerede købmænd, Jørgen Baggesen fra
Skælskør, endte som skoleholder.
4 Slagelse byfoged. Skiftedokumenter 1810-12 samt: EA. Købmand Jonas Lund, Slagelse.
Kassebog 1783-1809 og Kladde 1805-1809.
5 Næringstaksterne, der - sammen med grundtaksterne - dannede grundlag for udskriv
ning af byskatter, findes i: LAK. Slagelse rådstue. Kæmnerregnskaber (div. år). Antallet af
tjenestefolk omtales i ekstraskattemandtallene, der befinder sig i: RA. Regnskaber 1660ca. 1848. Købstadsregnskaber, Slagelse (div. år).
6. Der er ikke nævneværdig forskel på den geografiske spredning af »kassebogen«s og debi
torlistens kunder. Hvis dette resultat er repræsentativt for egnens købmænd, er det altså
ikke det store problem, at man i så høj grad må gøre brug af debitorlister i stedet for han
delsbøger.
7.1 Slagelse-købmanden Lars Herresteds skiftesag ligger der fx. en del handelskorrespon
dance med købmand Vorndran i Kalundborg. I et brev af 16.7.1782 fortæller Vorndran så
ledes, at han næste dag ville sende en vogn med fed norsk sild til Ågerup mølle (halvvejs
mellem Kalundborg og Slagelse), hvor ladningen åbenbart skulle flyttes over i Herresteds
vogn. Der blev også plads til et lille praktisk råd: »Naar Die faaer Silden hiem Skal Die ey
Slaae meer Enn Som Enn Tønde ob af gangen; og Die andre Tønder fylder Die ob med
goed Stærck Silde Lade Enn gang vær anden Dag«. (Slagelse byfoged. Skiftedokumenter
1782-83)
8. Vedr. Kalundborg, se Jørgen H. Andersen’s kort over Christoffer Brask’s skyldnere 1664,
Kalundborgs Historie. Bd. 1. Tiden indtil 1830, red. Tore Nyberg og Thomas Riis, 1985, s.
148. Vedr. Holbæk, se Peter Korsgaard’s kort over Mathias Ditzel’s debitorer 1783, Fra Hol
bæk Museum og Holbæk Arkiv. Strejflys 1992, s. 32. I øvrigt takker jeg Peter Korsgaard for en
frugtbar diskussion af dette spørgsmål.
9. Peter Friis Edvardsen: En ringe Underretning om Schielschiør Kiøbstads gamle og nu værende Til
stand ..., 1759 (repr. 1983), s. 110. Se også: Jørgen Mikkelsen: Næringsliv, bebyggelse, be
folkning og konjunkturer i Skælskør 1730-1801, Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt
1986, s. 8 og 13ff. Smidstrup brændte i 1806; fra Skælskør-side benyttede man lejligheden
til at mageskifte sig til tomterne.
10. LAK. Skælskør rådstue. Regnskabsbøger vedr. konsumtionen 1744-59.
11. LAK Skælskør byfoged. Skifteprotokol 1773-1823, fol. 516ff, 657ff og 848ff.
12. Skælskør byfoged. Skifteprotokol 1773-1823, fol. 729ff samt LAK. Erhvervsarkiver. Carsten
Meyer, købmand, Skælskør. Kladdebog 1801-02. Løse akter befinder sig i: Skælskør byfo
ged. Skiftedokumenter 1802.
13. Vedr. Thomas Bruuns dødsbo, se: Skælskør byfoged. Skiftedokumenter 1803. Vedr. Otto
Christophersens bo, se: Skiftedokumenter 1804-08.
14. LAK Erhvervsarkiver. Peder Nold, købmand, Skælskør. Hovedbog 1725-1736 og Kladde
bog og kornbøger 1741-1757. Det var ganske almindeligt, at købstadskunder og stands
personer blev noteret i én bog og landalmuen i en anden.
15. Skælskør byfoged. Skifteprotokol 1716-34, fol. 106ff, og Skælskør rådstue. Kæmnerregn
skaber 1562-1734. Brysting’s skifte er beskrevet i: Erling Petersen: Slægten Brysting fra
Sydvestsjælland, Personalhistorisk Tidsskrift 1980, s. 166.
16. En langt stærkere koncentration af kunder fra Magleby sogn findes dog i Laurs Drachart’s
skifte fra 1722. Drachart havde i alt 90 debitorer; heraf boede de 43 på Stigsnæs. (Skæl
skør byfoged. Skifteprotokol 1716-34, fol. 195ff)
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17. Hovedbogen befinder sig - sammen med Holtzemoses øvrige skiftearkivalier - i: LAK.
Korsør byfoged. Skiftedokumenter 1766-84.
18. Korsør byfoged. Skifteprotokol 1776-1800, fol. 75ff og Skifteprotokol 1800-10, fol. 275ff.
19. Også Jens Bechs opbudserklæring (se oven for) havde baggrund i den akutte handelskri
se i september 1807. Begge købmænd klarede skærene, og Hansen fik endda en flot
købmandskarriere. Helt anderledes gik det med Bendt Mortensen. Hans opbudssag end
te med en fallit i 1780. Da ingen meldte sig som købere ved auktionerne over købmands
gården, blev gården tillagt panthaveren Marcus Lauritzen. Han udlejede nogle af bygnin
gerne til Mortensen, som herefter kunne fortsætte sin handel - omend på væsentligt lave
re blus. Mortensens dødsbo-sag fra 1784 (Korsør byfoged. Skiftedokumenter 1766-1784)
viser - ikke overraskende - en betydelig samhandel mellem Lauritzen og Mortensen.
20. Korsør byfoged. Skifteprotokol 1761-68, fol. 32ff og Skiftedokumenter 1791-94. For Eg
gers’ vedkommende er der tale om hustruens dødsfald; han døde selv i 1776. Thornings
omfattende skifte er overhovedet ikke omtalt i skifteprotokollen.
21. Korsør byfoged. Skifteprotokol 1776-1800, fol. 37ff og 65ff samt Skiftedokumenter 180405.
22.1 Peder Aaris’ debitorliste fra 1789, der i alt omfatter 190 navne, er 24 kunder fra Slagelse.
(Korsør byfoged. Skiftedokumenter 1787-90)
23. Der er kun fundet to debitorlister for Sorø-købmænd i 1700-tallet: Madame Foss’ liste fra
1774 og Bertel Or tveds fra 1787 (LAK. Sorø by og birk. Skifteprotokol 1772-1834, fol. 73ff
og fol. 171 ff). De indeholder hhv. 260 og 105 navne. Begge købmænd havde et stort antal
kunder i Sorø by, men ellers domineres billedet af flg. landsbyer: Lynge, Pedersborg, Slag
lille, Alsted og Broby. Bortset fra Alsted ligger de alle inden for en radius af ca. 5 km fra
Sorø. De to købmænd havde kun ganske få debitorer vest for købstaden.
24. Undersøgelsen af Næstveds opland kan ikke gøre krav på fuldstændighed, idet der kun er
foretaget analyser af debitorlisterne for Mathias Hansteen (1753), Laurids Brodersen
(1763) og Johan Chr. Stennike (1805). (LAK Næstved byfoged. Skifteprotokol 1752-60, fol.
305ff, Skifteprotokol 1760-73, fol. 396ff, og Skifteprotokol 1785-1809, fol. 726ff). Men deter
karakteristisk, at ingen af de tre købmænd havde mere end en håndfuld debitorer i de sog
ne i Øster Flakkebjerg herred, der udgjorde randområdet for Skælskørs handelsopland.
25. Jvf. Boje (se note 2), s. 151 f, Allan Frandsen: Bonden og købmanden, Forlid og Nutid 1987,
s. 5ff, samt: Svend Larsen: Shutter over del fynske Rådsarislokrali i det 17de Århundrede, bd. I,
1965, s. 150.
26. Når man etablerer en sådan database, må man tage stilling til et væsentligt metodisk pro
blem: identifikationsspørgsmålet. Det er især påtrængende, fordi tidsafstanden mellem
de ældste og yngste kreditgivninger er 50-60 år. Det er imidlertid min opfattelse, at pro
blemet i virkeligheden ikke er særligt stort. Efter alt at dømme var langt de fleste debito
rer husstandsoverhoveder (når dette ikke er tilfældet, bruges udtryk såsom »tjener hos«
el.lign.). Selv om de fleste almuefolk havde »ganske almindelige« sen-navne, var der sjæl
dent to husstandsoverhoveder med samme navn i samme landsby på samme tidspunkt og hvis det alligevel var tilfældet, var det sædvane at benævne de to personer hhv. »gamle«
og »unge« (sådanne betegnelser er fundet i adskillige debitorlister). Desuden er databa
sens oplysninger blevet konfronteret med folketællingerne 1787 og 1801 for ca. 150 per
soner, hvis navne optræder hos mere end én købmand. Denne sammenligning viste, at
der kun i ganske få tilfælde var grund til at tvivle på identiteten. Efter at have fjernet de
oplagte »fejl-identifikationer«, har jeg derfor valgt at anse alle øvrige identifikationer i da
tabasen som korrekte. Der er næppe tvivl om, at jeg på denne måde har etableret nogle
sammenhænge, som ikke holder stik. Men hertil er at bemærke, at de kredithandler, som
eftertiden kender til, kun udgør en lille brøkdel af alle dem, der fandt sted hos købmænd
i Sydvestsjælland omkring 1800. Hvis vi havde haft kendskab til alle disse handler, ville der
formentlig være fundet langt flere personer som kunder hos mere end én købmand.
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27. LAK. Sjællands Stiftamt. Købstædernes div. årl. indberetninger 1765-90 (S No. la) (læg:
Nye kræmmeres og handlendes antagelse til borgere 1775-76). - Ved en analyse af køb
mandsbøger fra Århus ca. 1830-50 har Frandsen (se note 25) kun fundet få eksempler på
bønder, der optræder som kunde hos mere end én købmand. Det hænger måske sammen
med, at han kun har registreret konti på mere end 5 handler. Ikke desto mindre angriber
han den »klassiske« opfattelse af bøndernes traditionsbestemte valg af købmand. Han ind
drager her Nr. Tulstrup-bonden Christen Andersens dagbog (1786-97), som viser, at den
ne bonde - der ganske vist også var pranger - benyttede mere end 20 forskellige køb
mænd, fordelt på tre købstæder. Frandsen mener dog også, at bøndernes fleksibilitet ved
valg af købmand først for alvor slog igennem i midten af 1800-tallet, da pengeøkonomien
var blevet almindeligt udbredt. Nærværende undersøgelse viser, at mange bønder var gan
ske fleksible på et langt tidligere tidspunkt. (Frandsen, s. 3, 7ff og 19f)
28. EA. Joseph Krahl, købmand, Slagelse. Hovedbog 1801-23 og Memorial 1808-13. Sammen
ligningen mellem Lunds og Krahls bøger hæmmes af, at sidstnævnte kun medtager køb
stadskunder og standspersoner.
29. Slagelse byfoged. Skiftedokumenter, Kammerherre Fr. Berregaard I, 1806. Tilsvarende
findes der i skiftet efter postmester Iver Dam, Korsør, regninger fra Korsør-købmændene
Chr. Aaris og Poul Berg, hvoraf det fremgår, at postmesteren har brugt de to købmænd si
deløbende i 1798. (Korsør byfoged. Skiftedokumenter 1801-03)
30. Jvf. beskrivelsen af borgmester Mandix’ indkøbsvaner: Mikkelsen 1993 (se note 1), s. 199.
31. Da Holtzemoses hovedbog kun strækker sig over ca. 2 år, har den selvfølgelig ikke samme
udsagnskraft som Lunds »kassebog«. Men det er alligevel værd at bemærke, at Holtzemo
ses bondekonti for det meste også kun består af et eller ganske få kreditkøb. Det samme
gælder for Meyers kladdebog.
32. RA. Rentekammeret 313.18.
33. Jvf. Birgit Løgstrup: Jorddrot og offentlig administrator. Godsejerstyret inden for skatte-og udskrivningsvcesenet i det 18. århundrede, 1983, s. 203ff. Løgstrup redegør her for den formynderi
ske holdning hos Løvenborgs godsledelse fsv. angår fæstebøndernes handel med køb
mændene. Se også amtmand Wallmoedens udtalelse s. 206.
34. Det må dog bemærkes, at undersøgelsestidspunktet ikke er så hensigtsmæssigt, da det
gamle godssystem var under opløsning omkring 1790.
35. »Kassebogen« s. 195 (Skoleholder Rosted, Tjørnelunde).
36. Se bl.a. Nolds kladdebog, s. 5, 6 og 35.
37. Korsør byfoged. Skiftedokumenter, Købmand Rasmus Langeland I, 1780 (hæfte 18).
38. Korsør byfoged. Skiftedokumenter 1791-94 (Thornings bo).
39. Skælskør byfoged. Skiftedokumenter 1802 samt: LAK. Antvorskov birk. Skiftedokumenter
1799-1804 (Greisens bo).
40. Bjørn Poulsens detaljerede analyser af sønderjyske regnskabsbøger fra 15-1600-årene vi
ser, at nogle bønder havde en ganske omfattende kreditgivning til land- og byboere og, at
der ofte kunne ligge velgennemtænkte jordpolitiske overvejelser bag en pengeanbringel
se. (Bondens\ penge. Studier i sønderjyske regnskaber 1400-1650, 1990). Forholdene i Sønderjyl
land kan naturligvis ikke uden videre overføres på resten af Danmark, men Karen Schousboe har ved studier af sjællandske bondeskifter fra 1700-tallet fundet adskillige eksempler
på ret store mængder »liggende fæ«, dvs. opsparede midler, og på udstrakt pantelåner
virksomhed. (Kistefæ. Opsparingens form og funktion hos 1700-årenes fæstebonde, Folk
og Kultur 1981, s. 24-42) Endelig har Poul Steen ved en gennemgang af tinglyste lån i
Præstø 1695-1801 fundet 30 gårdmænd blandt de 170 långivere. En rytterbonde og hans
søn tegnede sig for til sammen 17 udlån mellem 1737 og 1803. Antallet af udlån fra bøn
der voksede kraftigt efter 1770, hvad der formentlig må sættes i forbindelse med den
stærkt forøgede kornproduktion og prisstigningen på korn. (Gæld, kapital og rente. Prcestøborgernes låneaktivitel 1695-1801, 1992).
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4L Holtzemoses hovedbog (se note 17) s. 64, Lunds »kassebog« fol. 52 og hans kornbog
(1800-1807), bl.a. fol. 55.
42. Korsør byfoged. Skiftedokumenter, Købmand Rasmus Langeland I, 1780 (hæfte 27).
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Mel og damp
Om mølleriets modernisering i 1800-tallet
AF ERIK VAN DER VLEUTEN

Mens Mølleriet dreves mest med Vind,
det drøjt nok var at være Møllersvend,
i atten Timer daglig hang man i,
og Resten sex man altsaa kun var fri.

En Rolle spilled strax Haandbilleri,
snart kom Maskinen, saa var det forbi,
men Melet, kors hvor det var smukt at se,
det var saa smukt som nylig falden Sne.
Men Sagens værste Side er vel den,
vor Rolle er udspilt som Møllersvend,
det hele Mølleri har slaaet Klik,
dets rette Navn er nu en Melfabrik.1

Disse strofer, der blev sunget ved et svendegilde i København i 1880,
handler om en afgørende udvikling inden for en af datidens mest
betydelige industrier. De vidner om melproduktionens udvikling fra
småmølleri til stormølleri, fra mølle til melfabrik. De første levedyg
tige danske melfabrikker blev oprettet i København i 1830erne. Et
århundrede senere var stormølleriet næsten enerådende i melpro
duktionen, selvom småmøllerne stadigvæk var talmæssigt overleg
ne: Ifølge Statens Kornkontor stod blot 35 stormøller for ca. 98% af
hele den danske hvedemelsproduktion, 90% af sigtemelsproduktio
nen og 75% af rugmelsproduktionen i 1943. Hermed kunne samti
dige iagttagere konkludere, at mølleindustrien »som så mange an
dre industrier har gennemgået den klassiske udvikling fra hjem
mearbejde over småbedrifter til storindustri«; det var »uomtvistelig,
at kornets omdannelse til mel nu er industrialiseret.«2
1800-Tallet, hvor melfabrikssystemet blev introduceret og spredt i
Danmark, var også perioden for dampmaskinens diffusion i den
danske industri. Mens de traditionelle kraftkilder vind-, vand-, he-
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ste- og menneskekraft dominerende fuldstændigt i begyndelsen af
sidste århundrede, havde dampkraften ved Første Verdenskrigs be
gyndelse klart overtaget den førende rolle i kraftforsyningen.31 he
le perioden var mølleriet en af de vigtigste industribrancher for
dampteknologiens spredning. Allerede i slutningen af 1830erne
blev 5 af industriens 22 dampmaskiner brugt til melproduktion, og
deres 113 hk. stod for næsten en tredjedel af industriens damp
hestekræfter. Og selvom mølleriets 158 dampmaskiner i 1897 kun
udgjorde 6% af industriens dampmaskiner, havde kun mejeribran
chen en markant større andel i industriens dampteknologi omkring
århundredskiftet.4
Det er nærværende essays formål at studere forholdet mellem ud
bredelsen af disse to afgørende innovationer i 1800-tallet: Den nye
type kraftmaskine, der kunne udnytte de tilsyneladende ubegrænse
de fossile energikilder og melfabrikken, der kunne masseproducere
billigt mel til brød. Dette forhold var ikke så enkelt som det
umiddelbart kunne se ud til i bakspejlet, nemlig at dampdrevne, ka
pitalintensive fabrikker kom til rådighed og derpå udkonkurrerede
de traditionelle små vand- og vindmøller. For selvom den damp
drevne melfabrik for alvor brød igennem i Danmark i 1850erne, op
levede også småmølleriet en voldsom vækst i 1800-taIlets anden
halvdel, hvor dets antal voksede fra ca. 1700 i 1840 til mere end
2800 i 1897!5 Først i begyndelsen af vort århundrede begyndte
småmøllernes antal at dale. Endnu mere overraskende er det, at
småmøllerne stod for den antalsmæssige hovedpart af melbran
chens introduktion af dampmaskiner i 1800-tallet (selvom fa
brikkerne samlede flest hestekræfter): Af de ca. 167 dampmaskiner,
der blev brugt i det danske mølleri i 1906, stod kun 35 i en stormøl
le.6
Efter en kort karakteristik af det traditionelle småmølleri, der
dannede baggrunden for såvel stormølleriets opståen som småmølleriets senere udvikling, behandles den dampdrevne melfabriks in
troduktion og diffusion i Danmark indgående. Hovedvægten læg
ges hos afgørende brudpunkter i forløbet, som bl.a. problematise
ringen af melfabrikkens fravær i Danmark i 1820erne, de første virk
somhedsinitiativer i hovedstadsområdet i 1830erne og liberaliserin
gen af mølleerhvervet i 1850erne. Herefter studeres småmølleriets
udvikling i 1800-tallets anden halvdel, der både var en reaktion på
melfabrikkens succes og på andre forhold. På grundlag af disse stu-
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dier revideres opfattelsen af strukturen i møllebranchens moderni
sering i 1800-tallet, der afsluttende illustreres med en eksplicit be
tragtning om dampmaskinens diffusionsmønster i den danske mel
branche.

I. Udgangspositionen: Træk af det ‘traditionelle’ mølleri
Det traditionelle mølleri kendetegnes først og fremmest ved at være
en ‘small-scale’ branche. Mølleren havde som regel kun et par hjæl
pere, og formalede små partier korn på bestilling for kunder på det
lokale marked. Den vigtigste arbejdsmaskine var kværnen, der be
stod af to store, flade og runde sten, oftest placeret oven på hinan
den. Kornet blev ført imellem stenene gennem et hul i den øverste
sten og samledes i en udhulning i kværnens midte. Takket været
den øverste stens, ‘løberens’, rotation, blev det presset fra centret
udad gennem rigler anbragt på stenene i skråstilling, hvor det knus
tes til en blanding af kerne- og skaldele.
Kværnen kunne drives med hånd-, dyre-, vind- eller vandkraft.
Håndmøller var på dette tidspunkt dog stort set forbudt, mens hes
tegange brugtes mest som supplerende drivkraft, da udgifterne til
dyrefoder gjorde dem forholdsvis dyre i brug. Det var vandkraften,
der omkring 1800 var mest populær i det danske mølleri, men i de
følgende årtier blev den gradvist afløst af vindkraften som småmølleriets primære kraftkilde.7 I begyndelsen af århundredet var stub
møllen, den ældste type vindmølle, det danske mølleris vigtigste
kraftkilde efter vandmøllerne. Stubben var foden, hvor hele møllen
var bygget på. Ved hjælp af en lang bjælke, der ragede agter ud fra
møllen (‘svansen’), kunne man dreje anlægget omkring foden og
stille vingerne i vinden. I 1800-tallet blev stubmøllen dog afløst af
den såkaldte ‘hollandske vindmølle’. Denne mølletype var allerede
blevet indført i København i 1600-tallet, men spredtes først for alvor
over hele Danmark i de følgende århundreder. Selvom ‘den hol
landske mølle’ fandtes i flere og regionalt forskellige versioner, var
det karakteristisk for denne mølletype, at man ikke behøvede at dre
je hele anlægget for at stille vingerne i vinden. Møllen havde en be
vægelig hat, der kunne drejes uafhængigt af møllekroppen (ved
hjælp af en kæde eller to lange stænger, der løb ned fra møllehatten
til møllekroppens altan). Fordi møllekroppen således stod fast på
jorden, kunne denne mølletype bygges betydelig større og mere so-
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lid end stubmøllerne. Derfor var der mere plads til maskineri; hol
landske møller var som regel forsynet med ekstra kværne, en skal
kværn (en indretning hvor én møllesten gennem sin rotation gned
kornets skaller af mod en raspeplade af gennemhullet jernblik, der
lå som en krave omkring møllestenen) og et gearsystem (ekstra
stjernehjul muliggjorde en højere omdrejningshastighed for ar
bejdsmaskineriet) ,s
Det krævede en betydelig færdighed at drive en vindmølle fra
1800-tallets første halvdel. Mølleren skulle regulere afstanden mel
lem møllestenene efter den ønskede melkvalitet. Samtidig skulle
han regulere løberens hastighed, der var afhængig af vindhastighe
den og kunne justeres ved at forøge eller mindske trykket mellem
stenene eller ved at føre mere eller mindre korn i kværnen. Hvis
ændringerne i vindhastighed var for store, skulle møllen standses
og vingernes sejlføring tilpasses.
Møllerne lå især på landet: Kun ca. 200 af landets ca.1700 møller
befandt sig i 1840 i byerne.9 Såvel i byen som på landet blev vind
møllerne som regel bygget på højtliggende steder, hvor de kunne
fange mest vind. Møllens heraf følgende visuelle dominans i det fy
siske landskab kunne udnyttes derved, at mølleren brugte vinge
standen til meddelelser, for eksempel om at der ikke maledes. Ved
begravelser stillede mølleren vingerne i kors, og ville han lykønske
til bryllup, lavede han en ‘saks’.10
Det traditionelle mølleris kendetegnende småproduktion var del
vis begrundet i bestemmelserne om, at møllerne kun måtte male på
bestilling. Dette såkaldte ‘kundemølleri’ var møllerne pålagt for at
muliggøre kontrol med formalingsafgiften.11 I købstæderne, hvor
de offentligt privilegerede møller havde eneret på kornmalingen
(håndkværne til hjemmemaling var derfor forbudt), skulle kunden
først betale en afgift til Consumptionsvæsenet. Her erhvervede man
et skriftligt bevis, der skulle følge kornet gennem hele processen på
møllen, indtil kunden afhentede melet. Den bagvedliggende ide
var, at myndighederne til enhver tid skulle kunne identificere eje
ren af varerne på møllen; der måtte ikke findes korn- eller mel
sække på møllen uden formalingsseddel. Følgeligt var det mølleren
forbudt at formale på egen regning, d.v.s. selv at indkøbe korn og
sælge melet (eller drive sideløbende bager-, brænder- eller brygger
virksomhed), hvor det ville være umuligt at kontrollere den afgifts
pligtige formalingsmængde. Under kundemøllerisystemet var mas-
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seproduktion af mel derfor afhængig afbestillinger fra store enkelt
kunder som handelshuse og storkøbmænd. De fandtes kun i byer
ne, men selv her var bestillingerne som regel forholdsvis små og
uregelmæssige.
Modsat disse bestemmelser omkring formalingsafgiften havde de
almindelige næringsbestemmelser ingen væsentlige konsekvenser
for mølleriet i købstæderne. Lavets medlemstal var ikke begrænset,
så alle, der kom i besiddelse af en privilegeret mølle, kunne tage
borgerskab som møller og indtræde som interessent i lavet. Heller
ikke bymøllernes indretning og produktionskapacitet indskrænke
des ved den almindelige næringslovgivning. Fra 1825 ophævedes li
geledes den lovbestemte malerløn.
På landet, derimod, var oprettelse af nye eller udvidelse af eksi
sterende møller stort set forbudt af hensyn til beskyttelse af de etab
lerede møllers markedsposition. Disse indskrænkninger blev delvis
lempet i 1825, idet man nu gerne måtte udvide produktionskapaci
teten (f.eks. ved at erstatte stubmøllen med en ‘hollandsk mølle’),
hvis der ikke fandtes andre møller i en mils omkreds, hvis de andre
møllere ikke protesterede, eller hvis stor melefterspørgsel kunne
påvises.

II. Melfabrikkens introduktion 1824-1852
De første levedygtige dampmøller i København grundlagdes i
1830erne, og deres fabrikskarakter var et afgørende brud med det
traditionelle mølleris produktionsteknologi. Det er forholdene op
til og omkring melfabrikkens etablering, og dermed konstruktio
nen af dens produktionsform, der først og fremmest søges belyst
her. Men det skal bemærkes, at anvendelsen af dampkraft i den
københavnske melproduktion på dette tidspunkt allerede havde en
mindre vellykket forhistorie på 40 år. Den første ansøgning om en
bevilling til at drive en melmølle med dampkraft blev sendt til Kommercekollegiet [det datidige handelsministerium] i 1789, og flere
ansøgninger indløb i 1790erne. Københavns møllerlav protesterede
dog heftigt. De etablerede møllere påpegede at konkurrencen ville
skade lavet, og kunne endnu slå på statens merkantilistiske strenge
ved at fremhæve dampmøllernes skadelighed for Danmarks økono
mi, idet den nødvendige kulimport ville medføre en konstant ud
gående pengestrøm.12

Mel og damp

151

Trods atter fremførte skarpe protester fra møllelavets side fikjens
Lind, Alexander Young og Kompagni i 1798 privilegium til at opret
te en korndampmølle, og fra 1801 drev virksomheden en lavtryks
balancemaskine med 4 kværne og 2 sigte. Men allerede i 1807 var
kværnene demonteret, og dampmøllen huskedes for sit store kapi
taltab, ikke mindst i forbindelse med dens enorme kulforbrug.13 In
teressenterne koblede nu kværnene til den lejede dampkraft på orlogsværftet Gammelholm, der lige havde importeret to nye Boulton
& Watt lavtryksmaskiner til ankersmedning, da fjenden England an
greb København og forsvandt med hele den danske flåde.11 Indtil
1820 forsynede anlægget Holmens mandskab samt Københavns Ba
gerlav med mel til brødbagning. Dette betyder dog ikke nødvendig
vis, at det var økonomisk profitabelt: motiveringen for fortsat drift
kunne meget vel have været sikringen af melforsyningen i nødsitua
tioner. Ligeledes kan den økonomiske rentabilitet af Rasmus Holm
blads dampmaskine, der i forvejen drev en klædevalkemølle og i
1818 tilkobledes to melkværne, betvivles.15

Melfabrikkens introduktion i 1820ernes offentlighed
Det er i hvert fald sådan, at Ole Jørgen Rawert kunne berette, at »i
hvad landets møllevæsen vedkommer, indtraf nu ingen forandring
indtil i dette århundredes andet årti«, og at den smule der skete her,
gik København forbi.16 Således blev det 1820erne og 1830erne, der
blev skelsættende i den danske melfabriks historie: I 1830erne byg
gedes de første danske melfabrikker, efter at vejen var banet i 1820erne med påpegningen af udenlandske melfabrikkers eksistens og
fabriksdriftens nødvendighed i Danmark. Heri lå en hovedrolle for
ovennævnte Rawert, hvis topstilling i Kommercekollegiets Fabriks
direktion både afspejlede og kraftigt stimulerede Kollegiets be
vægelse i en retning, hvor ny teknologi og frihandel var nøgleorde
ne. Således havde Kommercekollegiet finansieret hans universitets
ophold i Dresden samt hans rejser til Norge, Tyskland, Østrig, Un
garn, Italien, Schweiz, Frankrig, Nederlandene og Storbritannien
med det bredt definerede formål at studere ‘teknologiens frem
skridt og industriens tilstand’. Herefter (gen)ansattedes han, bl.a.
som redaktør for tidsskriftet Handels- og Industrie- Tidende og fra 1831
som Fabriksdirektør.17
I 1824 lagde Rawert i ovennævnte tidsskrift ud med en voldsom
kritik af manglen på en dansk meleksport til de ‘tropiske klimaer’,
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hvor klimaet enten ikke tillod at dyrke hvede, eller hvor andre ager
dyrkningsprodukter betalte sig bedre:
Mens vi bliver ved med at klage over mangel på kornafsætning, mens vore
kornlofter bugner under deres vægt, er vi rolige vidner til, at sværlad te ski
be sejler fra Østersøen vore kyster forbi med mel, og til at et fremmed han
delsselskab har søgt og fundet et indbringende marked for holstensk hve
demel. For at sætte kronen på alt, er det danske skib ‘Norden’ sendt fra
København til Danzig [Gdansk], for at indskibe 3000 Td. hvedemel, og er
dermed sejlet København og dets uafsættelige kornforråd forbi til Sydame
rika. - Sådanne fakta synes ikke at vidne fordelagtig om den danske nations
handelsånd.18

Grunden til Danmarks svage stilling på disse kæmpestore eksport
markeder, der primært beherskedes af De Forenede Stater og Cana
da, var ifølge Rawert, at der i Danmark »ingen handelsmøller er, det
vil sige møller, hvis vigtigste syssel er at male mel til udførsel.« Han
understregede, at kun handelsmøllerne havde teknologien til at mø
de eksportmelets kvalitetskrav:
Mel, som skal være tjenlig til afsætning i de varme klimaer, må undergå
langt mere og langt omhyggeligere behandling, end almindeligt mel. Kor
net, hvoraf melet skal males, må først tørres til en vis grad, det må males
med forsigtighed og med en jævn hurtighed, det må køles, det må overmå
de nøjagtigt sigtes, og endelig må det nedstampes i stærke tønder. Allerede
dette forudsætter indretninger ved møllerne, som ikke her almindeligt fin
des ved dem; men som nødvendigt er forbundet ved handelsmøller.19

De danske møller manglede dog ikke kun teknologien. Udenland
ske handelsmøller havde som regel en størrelse, der gjorde dem i
stand til at producere mel i store mængder på kort tid, og deres eje
re var som regel ikke møllere, men handelsfolk, der var velhavende
nok til at kunne male for egen regning. Endelig havde staten New
York indført en kvalitetsgaranti: En ‘inspector of flour and meal’
kontrollerede de udgående tønder mel, og forsynede dem med et
stempel, der betegnede melets kvalitetsklasse. Ville Danmark opta
ge konkurrencen med udlandet, mente Rawert, måtte det bedste
middel være at oprette handelsmøller og en statslig kvalitetskontrol.
Rawerts introduktion af begrebet ‘handelsmølleri’ blev starten på
en offentlig debat, der hurtigt udbredte kendskabet til handelsmøl
lens mulighed. Debatten berørte primært spørgsmålene, om de
danske møller var teknisk bagud eller ej, og om det danske mel kva
litativt egnede sig til at erobre en større markedsandel. Utilfredshe-
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den med det danske mølleri blev udførligt gentaget i en artikel i det
nystartede Dansk Polyteknisk Tidsskrift i 1825, hvor en ekspertudtalel
se blev tilføjet for at ‘dokumentere’ påstanden om handelsmøllens
nødvendighed. Eksperten (skibskaptajn H.P. Hansen) fastslog først
sin sagkyndighed med henvisningen til sit 29-årige kendskab til han
delen på de danske vestindiske øer, nævnte forskellige eksempler på
mislykket salg af dansk hvedemel på de tropiske markeder, der do
mineredes af kvalitativt overlegen amerikansk mel, og redegjorde
endelig for grundlaget for amerikanernes succes med en skildring
af handelsmøllerne i staten Delaware. Disse møller producerede
store kvanter »superfint mel« med kun en fjerdedel af den tidligere
nødvendige arbejdskraft, takket være »de fortræffelige maskiner,
opfundne af den sindrige hr.Evans«.2" Amerikaneren Oliver Evans
havde nemlig allerede i 1785 introduceret kontinuerligt drift i sin
melmølle ved hjælp af et automatisk korn- og meltransportsystem,
bestående af ‘skruer uden ende’ og ‘remme uden ende’ (svarende
til senere transportbånd og elevatorer).
Modstanden mod ideen om handelsmøller kom fra de etablerede
møllere, der var bange for fremtidig konkurrence. For eksempel
klagede en provinsmøller i det kendte ugeblad Politivennen over, at
»de, som er så forpikkede på at få opbygget handelsmøller, indser
ikke til hvor stor skade og ruin sådanne vil blive for møller i provin
serne.« Han påpegede, at det danske mølleri allerede led af overka
pacitet, og tilbageviste påstanden om det amerikanske mels overleg
ne kvalitet med at »fremmed mad smager altid bedst.« Den betyde
lige brug af skalkværne skulle tilbagevise påstanden om de danske
møllers tekniske ufuldkommenhed.21 Fortalere for handelsmøller
tilbageviste denne form for kritik på de ‘vigtige og nødvendige han
delsmøller’ ved at fremhæve, at modstanderne talte »dels på den
uartige måde der altid gribes til, når modgrunde mangler, dels
uden at holde sig til punktet, hvorom tale er..: har Danmark benyt
tet omstændighederne til en fordelagtig melafsætning eller ikke?«22
Rawert og Kommercekollegiet sætte ikke kun gang i debatten,
men nedsatte også specielle udvalg til at afklare de danske møllers
evner. I 1824 blev der nedsat en kommission til at undersøge, »om
der ved de her i Danmark nu brugelige mølleindretninger findes
mangler og ufuldkommenheder, som forårsage at melet ikke har
den fornødne egenskab, for at kunne forsendes til Sydamerika.«
Undersøgelsens resultat var, at selv de bedst indrettede danske møl-
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1er savnede en del af de indretninger, der i udlandet ansås for nød
vendige for at levere et godt og billigt produkt.23
Få år senere blev der organiseret en prøvebagning mellem ameri
kansk og dansk mel. Der blev importeret to tønder hvedemel fra
New York specielt til formålet, og en kommission af sagkyndige
mænd, to melhandlere, to bagere, og to møllere, blev indstillet for
at bedømme resultatet. Kommissionen fandt dog finheden af det
amerikanske og danske hvedemel ens og kunne heller ikke smage
forskel mellem brødene bagt af de to slags mel. Skulle der have væ
ret en ubetydelig forskel, ville den endda have været til fordel for
det danske mel, da »brødet heraf var hvidere, og nok så velsmagen
de som det af amerikansk.« Derfor måtte det danske mel »til alle ti
der anses for en god handelsvare.« At, så vidt komiteen vidste, intet
europæisk mel kunne konkurrere med det amerikanske på de Vest
og Øst Indiske markeder, blev tilskrevet lokale omstændigheder:
Amerikanernes kortere sejldistance, diverse håndgreb ved melets
pakning, iagttagelse af diverse omstændigheder ved melets maling,
den amerikanske kvalitetskontrol samt det forhold, at amerikanske
skibe udelukkende transporterede mel eller højst medførte varer,
der ikke udviklede en »for melet skadelig udduftning.«24
Endelig opfordrede Kommercekollegiet regeringen over de dan
ske vestindiske besiddelser om at vurdere den danske melkvalitet på
afsætningsstedet. En bager på St.Croix fandt det danske hvedemel
ikke så hvidt og elastisk som det franske, mens det amerikanske var
allerbedst. En købmand på St.Thomas mente, at dansk mel ikke
kunne give det mest populære franskbrød, da det var for mørkt, og
blandede det op med amerikansk mel til bagning af skibstvebakker.
Og en kongelig embedsmand skrev, at årsagen til disse svagheder
først og fremmest måtte søges i »behandlingsmåden ved tørringen,
rensningen, malingen m.m.« 25

I denne sammenhæng var det hverken afgørende, om dansk mel
faktisk svarede eller ikke svarede til markedets forventninger, eller
om de danske møller faktisk havde teknologien til produktion af
kvalitetsmel eller ej. Der var for mange forskellige interesser ind
blandet til, at man kunne enes om disse spørgsmål. Afgørende var
derimod debattens betydelige omfang og offendighed (læsere af
Handels- og Industrie- Tidende blev løbende orienteret), der reklame
rede for et for Danmark ukendt, men andetsteds med succes udnyt-
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tet produktionssystem. Der var konkret sat fokus på ideen om ‘han
delsmøllen’, der stod for en overlegen teknologi i en udvidet pro
duktionsproces med nye organisations- og produktionsforhold. Of
fentligheden havde skabt et tomrum, hvori initiativer til oprettelse
af danske melfabrikker kunne udvikle sig. Ikke kun var potentielle
investorer gjort opmærksom på melfabrikkens kommercielle og
tekniske mulighed; der var også demonstreret politisk velvilje for
melbranchens modernisering - ikke mindst i Kommercekollegiet,
der tillige vedtog et princip om »at befordre anlæg af møller til
kornvares formaling til udførsel«.26
Teknologisk innovation på papiret
Kommercekollegiet gjorde også en del for at udbrede det danske
kendskab til selve den nye produktionsteknologi. I 1827 blev det
vedtaget, at tømrermester Brede skulle udsendes til Nordtyskland
for at studere handelsmøllerne i bl.a. Hamborg, Magdeborg og Ber
lin. Brede sendte udførlige beskrivelser af tyske melmøller tilbage til
Danmark, der i 1831 i bearbejdet form offentliggjordes i Handels- og
Industrie-Tidende. Samme årgang indeholdt også Bredes detaljerede
tegninger.27
Fire år forinden havde tidsskriftet dog allerede fået fat i en teg
ning af en melmølle i Virginia, U.S.A. Den blev trykt, selvom den
var 30 år gammel, i mangel af mere up-to-date materiale. Handels
mølleriets senere forbedringer blev omtalt i den medfølgende be
skrivelse af arbejdsgangen. Selv om tegningen stammer fra 1700tallet, udtrykker den klart nogle aspekter af melfabrikkens tekno
logiske brud med det traditionelle småmølleri, jf. figur A. Det
murstensbyggede højhus adskilte sig radikalt i form og størrelse fra
småmølleriets karakteristiske vind- og vandmøller og gav plads til
langt flere maskiner. I anlægget brugtes bl.a. 6 kværne, 3 sigter af
forskellig finhed, en rensemaskine, en afkølingsmaskine og trans
portmaskiner: Efter at kornet var hældt ned i en tragt fra skib eller
vogn, førtes det ved hjælp af ‘overbringere’ (‘skruer uden ende’)
og ‘hæverter’ (‘remme uden ende med utallige kasser på’) auto
matisk gennem maskinernes rækker for at ende som fint hvede
mel, groft hvedemel eller klid. Hele anlægget blev drevet af tre
vandhjul.28
I de følgende år prøvede Handels- og Industrie-Tidende efter bedste
evne at holde læserne orienteret om tekniske fornyelser i fabriks-
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En amerikansk melfabrik fra 1700-tallet. Körnet samles i en tragt (E), enten fra vognen eller
fra skibet (via ‘conveyor’ og ‘elevator’ B-C-D). Herfra transporteres det til den øverste etage
(a-F-G-H-I-b) til rensemaskinen (c), hvorfra det fordeles (via K) over flere rum (L). Kornet
føres til 6 parallelle kværne (M), hvorefter det transporteres op igen (N-o-f) til afkølingsma
skinen (Q ) og en fin sigte (R). Det fine hvedemel transporteres (S-f) til pakkekassen (T),
tønden (U), vægten (V), stamperen (W) og samlingsstedet (x). Grovmelet transporteres (1m) til en mindre fin sigte (i), hvorfra støvmelet der klistrer til kliddet føres (p-q-r) til det fine
mel i afkøleren. Det tilbageblevne grovmel føres (via y) til en sigte (æ), der skiller kliddet ud.
Grovmelet kan enten føres på kværnene igen, eller pakkes som ‘mindre fint mel. (Kilde:
Handels- og Industrie-Tidende 1827).

mølleriet, ikke mindst i form af oversatte uddrag fra udenlandske
tidsskrifter og bøger. Således gengaves i 1835 en fra Bulletin de la So
ciété industrielle de Mulhausen oversat beskrivelse af en fransk mel
fabrik med rensemaskiner, knusevalser, 8 kværne, ventilator, sigte
og transportbånd anordnet i et højhus. Det fulgtes op af en redak
tionel oversigtsartikel.29 Et andet eksempel er, at der hurtigt beret
tedes om det schweizisk-ungarske valsemøllesystems fremskridt i ud
landet; der meddeltes gentagne gange om dampvalsemøllers opret
telse i Stettin [Szczecin] og i Maintz. Dog lykkedes det først i 1840 at
bringe tegninger af valserne, som længe havde været efterlyst; re
daktionen begrunder forsinkelsen med den »megen hemmelighed
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af disse valsemølles indretning«, der dog brydes ved udgivelsen af
10. bind af Prechtls TechnologischeEncyklopadie™

Københavns første handelsmølle
En ting var at skabe en række betingelser for teknologisk innova
tion; at følge det op var noget andet. Her gjaldt det privatvirksom
hedernes initiativ. Entreprenørene kunne innovere på forskellige
måder; havde de en mølleindretning i forvejen, kunne de tilføje
nye arbejdsmaskiner samt udvide drivkraftens effekt i større eller
mindre omfang. Det krævede betydelig mere investeringskapital at
anlægge en ny fabrik, der inkluderede et flere etagers højhus, flere
maskiner på hver etage, et transportsystem samt en passende driv
kraft.
Det sidste skete i 1830ernes København primært i form af han
delshuset Hambro & Søns melfabrik, der viste, at melfabrikken kun
ne blive en forretningsmæssig kæmpesucces i Danmark. Hermed
blev det handelsstanden, der gav stødet til innovationen. Betragtes
handelshuset Hambro & Søns interne forhold viser det sig yderlige
re, at personlige forhold var afgørende i denne forbindelse. Det var
Andreas Nikolaj Hansen, få år før indtrådt som associé i handelshu
set efter at have været ansat der siden sine unge år, der var drivkraf
ten bag projektet. Joseph Hambro og sønnen Carl Hambro selv hav
de kun begrænset interesse i fabrikken, men var mere optaget af
handel og bankiervirksomhed.31
Hansen var bekymret over en stagnering i firmaets handelsind
tægter og pegede på industriel produktion til eksport som fremti
dens erhverv. Hans plan var at anlægge en rismølle. Baggrunden
var den stigende europæiske bevidsthed om, at det var fordelagtigt
at lade risafskalningen foregå på importstederne i stedet for i pro
duktionslandene, Nordamerika og Ostindien: Kvaliteten øgedes
(afskallet ris tålte den lange transport dårligere), og omkostnin
gerne mindskedes. I Storbritannien, Frankrig og Nederlandene var
der allerede bygget rismøller, der truede Københavns dengang be
tydelige transithandel med ris på Østersøen. I 1830 overtalte Han
sen Joseph Hambro til at sende Hansens svigerbror Alfred Mansell
på en studierejse til U.S.A., bl.a. med det argument at rejsen kunne
være en dannelsesrejse for sønnen Carl Hambro.32
Efter deres tilbagekomst i 1831 besluttedes det at bygge en damp
mølle på et sted med god adgang til søvejen. Dampmøllen skulle af-
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skalle rissorterne Paddy og Nellow, som hidbragtes direkte fra pro
duktionsstederne ved firmaets skibe. Affaldet fra møllen var et for
trinligt kreaturfoder, hvilket gav anledning til at bygge et slagteri og
et salteri af kød og flæsk i forbindelse med mølleværket. Da endelig
rishandelen var begrænset til visse tider af året, agtede firmaet at be
nytte den overskydende dampkraft til formaling af korn. Kornma
lingen skulle dog ret hurtigt blive fabrikkens vigtigste aktivitet; når
der ikke var tilstrækkelig drivkraft standsedes rismøllen, så korn
møllen kunne blive ved med at producere.33
Før planen kunne realiseres, skulle firmaet erhverve tilladelse fra
regeringen, da et sådant foretagende på flere punkter brød med
den eksisterende lovgivning. Således var der utvetydigt tale om han
delsmølleri, d.v.s. mølleri med sideløbende handelsvirksomhed,
hvilket kom på tværs af bestemmelserne omkring formalingsafgif
tens kontrol, der kun tillod kundemølleri. Desuden var virksomhe
den som handelshus ikke med i møllelavet. Det var til denne slags
sager, dvs. til at undgå de generelle næringsbestemmelser, at bevil
lingsvæsenet eksisterede. Bevillingsvæsenet blev i denne tid mere og
mere betydningsfuldt i statens bestræbelser på at fremme indu
strien.34 I 1831 søgte handelshuset Hambro & Søn bevilling til »an
læg af et dampmølleværk til tilberedning af ris og formaling af korn
til udførsel samt til i forbindelse dermed at drive brødbagning til
udførsel samt slagtning og saltning af kød og flæsk«. Herpå befalede
kongen at indstille en kommission, bestående af medlemmer fra
forskellige kollegier, til at overveje de betingelser, der skulle forbin
des med sådan et anlæg, og »med hvilke rettigheder det kunde være
at understøtte.«35
De vidtgående understøttende begunstigelser, som Hambro &
Søn erhvervede med bevillingen fremfor andre af stadens møller, il
lustrerede statens positive holdning til melbranchens fornyelse.31’
Handelshuset fik ikke kun lov til at anlægge en dampmølle, men fik
tillige 10-års eneret i det danske rige på afskalning af ris med den
hensigt at yde sikkerhed for den investerede kapital. Andre begun
stigelser var tilladelse til at holde bødkersvende uden om mestrene
i lavet, ret til et års toldfri indførsel af maskineri samt (inden for en
maksimumgrænse) toldfri indførsel af stenkul til dampmaskinens
drift. Endelig blev det fastlagt, at handelshuset måtte udføre mel og
brød afgiftsfrit.
Oprindelig tillodes der kun formaling til udførsel, hvilket var
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møllens formål og regeringens betingelse for dens oprettelse. Alle
rede året efter fik handelshuset dog lov til at producere for Køben
havn og det øvrige indland. Hertil skulle melet fortoldes på lige fod
med varer, der ellers indførtes fra udlandet, og hele fabriksanlægget
behandledes som et transit-etablissement: Fabrikken blev indheg
net, en toldbetjent ansat, og en skildvagt posteret ved indgangen.
Passende er stedet blevet betegnet som »Josephs own private freeport«.37
Andre ‘betingelser’, der stilledes overfor firmaets ‘understøtten
de rettigheder’, var bl.a. hensynet til nabolaget ved anlæggets place
ring og indretning (der fandtes på dette tidspunkt en udbredt be
kymring om brandfare, larm- og røgplage ved dampmaskiner), og
på grund af eneretten fastsattes en minimumgrænse for rismøllens
årsproduktion. Af samme grund skulle rismøllen være færdigbygget
inden for et år.
I de år der fulgte, blev regeringen ved med at yde støtte til foreta
gendet. Da firmaet overskred 1-års fristen for afgiftsfri indførsel af
maskiner, dels på grund af et »uforudset ophold, som er sket ved af
sendelsen fra England, og dels derved, at en del af disse maski
nerier, udskibede fra England med skibet Fortunaf!], er strandet
ved Frederikshavn«, fik det i 1833 påny tilladelse til at indføre ma
skiner fra England toldfrit. Toldfriheden gjaldt endda med tilbage
virkende kraft for nogle maskindele, der allerede var blevet indført,
dog ligeledes for sent og derfor var blevet fortoldet.38 I 1836 gentog
situationen sig, denne gang med en ansøgning om afgiftsfri indfør
sel af endnu en engelsk dampmaskine. Den gamle dampmaskine
kunne ikke trække melmøllen og rismøllen samtidigt, hvilket som
nævnt blev midlertidigt løst ved at sætte rismøllen ud af funktion.
Fabriksdirektør Rawert, der skulle give en betænkning om ansøg
ningen, sammenfattede statens holdning til ris- og melfabrikken så
ledes:
[Dampmaskinen] må anses som henhørende til maskineriet ved ris- og
melmøllen, der for dens øvrige dele er bleven forundt toldfrihed, og ved
[anlæggets] vigtighed for landet bør nyde al mulig opmuntring.

Følgelig blev også dette godkendt af kongen.39
Fabrikkens konstruktion kunne ifølge samtidige iagttagere sam
menlignes med de bedste handelsmøller i udlandet. I 1838 fandtes
der ikke færre end 11 kværne, og fabrikken havde en stærk blæse-
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Figur B: Hambros melfabrik omkring 1890 (Kilde: Bramsen & Wain, The Hambros 1779-1979
(1979), s.211).

indretning, hvor kornet skilledes fra støv og urenheder samt en an
retning til at tørre kornet?" Fabrikken blev drevet af de to dampma
skiner, der var bestilt i England ligesom det meste af den øvrige ind
retning. Endelig var der indført et kvalitetskontrolsystem, der skulle
svare til de bedste i udlandet. I 1839 opererede den Hambroske
Mølle med 10 kvalitetsklasser for hvedemel. Firmaet udførte kun
mel af de første to klasser, mens mel fra de øvrige klasser anvendtes
til brødbagning.11
I 1836 udtrådte Andreas Hansen af handelshuset for helt at kon
centrere sig fabriksanlægget. I 1838 blev fabrikken overtaget af et
interessentselskab bestående af Hansen, Joseph Hambro, Carl
Hambro og Alfred Mansell, og i 1840, da Hambroerne definitivt
flyttede til London, blev Hansen eneejer. På dette tidspunkt var fa
brikken udbygget til en af Europas førende. Hansen og hans efter
kommere førte handelsmøllen videre, og et fotografi fra omkring
1890 viser et industrikompleks med to højhuse samt nogle lavere til
bygninger, bl.a. en maskinhus til dampmaskinerne (Figur B).42
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Dansk fabriksmølleri indtil 1852
Hambros melfabrik på Bodenhoffs plads var således den moderne
eksportorienterede handelsmølle, som Rawert i 1824 havde ønsket
til København. Med dens oprettelse introduceredes flere nøgleele
menter af det nye system, som handelsmøllen var: En udvidet pro
duktionsproces med flere og nye arbejdsmaskiner samt damp som
kraftkilde, en ejer fra handelsstanden i stedet for lavet, maling for
ejen regning til en stor og anonym kundekreds i stedet for maling
på bestilling til lokale kunder, og vel også et nyt produkt, idet hve
demelet var langt grundigere renset, malet og sigtet og derfor langt
finere og hvidere end før. Indtil 1851 forblev Hambros mølle dog
Københavns eneste handelsmølle, et forhold som samtidige iagtta
gere med jævne mellemrum beklagede.
Men der blev også innoveret i nogle københavnske lavsmøller i
denne periode, og selvom der ikke var tale om handelsmøller i
ovennævnte brede forstand (da man kun måtte innovere inden for
lavets rammer af kundemølleri) var der dog tale om spirende fa
briksvirksomhed. Den mest fremtrædende lavsmølle var den såkald
te Grynmølle på Langebro. Den begyndte som vandmølle i 1762 og
blev i 1779 ombygget til en 4-etages bygning med en hestegang som
kraftkilde. Grynmøllen fik meget at bestille og blev leverandør til
flåden, og fra 1806 måtte den tillige formale mel og skrå. I 1832
brændte hestemøllen, og den daværende ejer Erik Møller ansøgte
om lov til at genopføre møllen som dampmølle. Autoriteterne hav
de ikke noget imod, at Møller benyttede sit privilegium til damp
mølleri, så længe der blev taget hensyn til brandfaren og nabolaget,
og dampmaskinen blev udstyret med en røgfortærer. Anlægget var
fra begyndelsen kendt som datidens bedste lavsmølle, forsynet med
maskiner af nyeste og bedste konstruktion.43
Aret forinden havde også møller Børge Lorentzen, der i forvejen
havde en hollandsk vindmølle, anlagt en dampmølle ved hjælp af et
lån fra Industrifonden. I en nyopført 4-etages murstensbygning tæt
på den hollandske mølle indrettede han et dampmølleværk med 4
kværne. Modsat Langebro Mølle blev dette foretagende dog ikke til
en succes, primært på grund af problemerne med dampmaskinen
(se nedenunder). Endelig tilføjede Wodroffsgaard Mølle på Frede
riksberg, ligeledes en af de ledende og mere innovativt indstillede
lavsmøller, dampkraft til dens hollandske vindmølle i 1838.41
Staten gav adskillige andre bevillinger til oprettelsen af dampmøl-
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1er, der dog ofte ikke blev til noget. Interessant er, at Hambros fabrik
kunne tjene som eksempel, mest udpræget i formuleringen af en be
villing til handelshuset L. Lindbergs Enke & Ko. i Helsingør i 1839,
der tillod oprettelse af en melfabrik med tilhørende bageri, slagteri
og salteri, udelukkende for produktion med henblik på eksport.45 Et
andet eksempel er den bevilling, der i 1836 blev udstedt som fælles
bevilling til alle interessenter i Københavns møllerlav. Disse fik lov til
..for hele lavets fælles regning at anlægge en dampmølle, med samme fri
hed for og moderation i indførselsafgiften af de hertil fornødne materialer
og apparater, som i sin tid er blevet hofråd Hambro tilstået.46

Interessenterne i lavet havde ansøgt herom for det tilfælde, at en
anden ansøgning om beskyttelse mod især de nyanlagte dampmøl
ler afvistes. Beskyttelsesforslaget afvistes selvfølgelig, men der var
bred politisk opbakning bag den fælles dampmølle; man diskute
rede kun, om en sådan dampmølle skulle have alle handelsmølle
riets rettigheder. I Københavns Magistrat var et flertal bange for at
skade handelsstanden. Afgørende var derfor Kommercekollegiets
positive indstilling, som begrundedes med Rawerts gamle argumen
ter om mulighederne på de store eksportmarkeder.
I 1840erne var anlæg af nye dampmøller i det hele taget dog beske
dent, men i 1851 kunne handelsmøllernes fortalere glæde sig til op
rettelsen af Københavns anden handelsmølle. Selv om denne mølle
efter nordamerikansk model brændte ned senere, repræsenterede
den i mange henseender det produktionssystem, der i de følgende
år ville sprede sig ud over Danmark. Fabrikken blev bygget af Fre
derik Christian Kabell, der i 1830erne ved kongelig resolution hav
de fået understøttelse til en to-årig rejse i udlandet med det ekspli
citte formål at studere den moderne mølleteknologi. Hensigten
med den nye melfabrik, der ejedes af d’hrr. Nielsen og Marstrand,
var »forædling af Danmarks vigtigste produkter, af hvede og rug.«
Hveden forarbejdedes til mel, gryn, makaroni, nudler, brød og kiks,
og rugen til brød og skibstvebakker. Arbejdsprocessen foregik auto
matisk fra det øjeblik, sækkene med korn blev hentet fra vognene
med sækkevinder, til de på samme vis leveredes tilbage fyldt med
mel; håndarbejde var »muligst undgået, og derved større fuldkom
menhed i bearbejdelsen og renlighed opnået«. På vej gennem den
5-etagers fabriksbygning mødte kornet alle moderne maskiner.17
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Melfabrik og kraftkilde
Nielsen og Marstrands anlæg var også repræsentativt for melfabriks
systemet på den måde, at én stor og central dampmaskine drev alle
arbejdsmaskiner. Dermed blev dampmaskinen fabrikkens pulseren
de hjerte i et system, hvor aksler og remme var blodårerne, og ar
bejdsmaskinerne organerne. Dampmaskinen og krafttransmissions
systemet kunne tages som udgangspunkt for beskrivelsen af fabrik
ken:
[Dampmaskinen] sætter ved sin svinghjulsakse igennem et par koniske hjul
en vertikal akse, der går igennem hele bygningen, i bevægelse. Denne verti
kale akse bærer i første etage et stjernehjul, som bevæger de 4 kværndrev; i
tredie en stor remskive, som driver bageriets æltemaskine; i fjerde et konisk
hjul, som bevæger en horisontal akse, der igennem remme driver begge
sækkevinder; og på øverste loft et konisk hjul, hvorved en lang horisontal
akse sættes i bevægelse. Denne driver atter ved remme kornsien, kølemaski
nen, alle elevatorerne og alle sigterne. Omkring selve svinghjulet er desu
den anbragt en rem, der driver en akse i fjerde etage, og hvorfra drives at
ter ved remme de hurtigt vandrende maskiner, nemlig konus [et renseapparat], ventilatorerne og kornvalserne.48

Det er dog ikke sådan, at man på dette tidspunkt entydigt betragte
de dampkraften som den bedste kraftkilde til stormølleriet. Da Kabell i 1852 skrev om drivkraftsspørgsmålet, pegede han på vandkraf
ten som den mest fortrinlige drivkraft. Dette forudsatte dog, at den
var til rådighed, hvad den ikke var midt i København. Vandkraftens
generelle fortrin for dampkraften var dens mere regelmæssige be
vægelse. Dyrekraften var både ustadig og kostbar, og burde kun an
vendes til ‘små og ufuldkomne’ møller. Kabell betragtede vindkraf
ten som så ustadig, at en fuldkommen formaling næsten var umu
lig.49 I den dampdrevne nordamerikanske handelsmølle, som Ka
bell lige havde bygget, undgik han stødene fra dampmaskinen ved
at drive alle arbejdsmaskiner ved remme, der ved deres elasticitet
gav efter for stødene og derved regulerede svinghjulskraften.50

Allerede i 1825, da dampmaskinen stadigvæk var forholdsvis ukendt
og endnu ikke produceredes i Danmark, blev dens mulighed som
drivkraft for melfabrikkerne fremhævet, selvom kraftkildespørgs
målet i det hele taget var underordnet hovedspørgsmålet om han
delsmøllens nødvendighed for Danmark. Dampens fortalere kunne
»ej andet end smile over« modstandernes hævdelse af »røgets on
der« og stenkulimportens negative konsekvenser for handelsbalan-
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een; for fortalerne var det indlysende, at handelsmølleren altid ville
medregne stenkulsprisen i sin balanceregning.51 Et år senere be
mærkede fabrikant Johan Christian Drewsen, der brugte vand-,
damp- og heste kraft i sine virksomheder, at kun ved introduktion af
dampmaskiner »kunne vi håbe at få store fabrikker, de eneste løn
nende, og de eneste, der engang i tider ved friere handel kunne
konkurrere med udlandet.«52
I mangel af vandkraft synes de første melfabrikker, der var blandt
de mest kapitalintensive industrier i datidens København, at have
fulgt Drewsens råd ved at installere dampkraft som central kraftkil
de. Som nævnt ovenfor valgte Hambro & Søn at indføre damp
maskiner fra England; Langebro Mølle, Wodroffgaards Mølle og
Lille Mølle bestilte derimod deres dampmaskiner hos danske leve
randører. Således spillede melfabrikkerne en foregangsrolle i ind
førelsen af dampkraft i Danmark, hvilket illustreredes af, at damp
møllerne i 1839 anvendte cirka halvdelen af den samlede mekani
ske kraft i den danske hovedstads industri.53
Industrikomplekset Frederiksværks leveringskontrakt om levering
af en 20 hk. dampmaskine til Wodroffgaards Mølle i 1838 (mage til
den 20 hk. dampmaskine, Frederiksværk havde leveret til Langebro
Mølle i 1832) viser, hvordan anskaffelsen af den på dette tidspunkt
endnu forholdsvis ukendte kraftteknologi foregik. Dampkedelpla
derne bestiltes i England, men maskinen blev bygget på Frederiks
værk. Leverandøren skulle aflevere den ad søvejen i København, og
det var købernes ansvar at transportere den til og installere den i
møllen. Maskinen skulle afprøves af 2 kyndige mænd, udnævnt af
parterne, og efter leveringen indestod værket for maskinen, indtil
den havde været brugt i 90 dage, der skulle falde indenfor 6 måne
der fra leveringsdatoen. I prøvetiden måtte maskinen endelig kun
passes af en duelig maskinmester, som Frederiksværk anviste.54
At det i 1830erne stadigvæk kunne gå teknisk galt, illustrerer hi
storien om Børge Lorentzens 12 hk. dampmaskine på Lille Mølle,
der var bygget af den københavnske mekaniker Carl Frederik
Schiøtt. Der var så mange uheld ved den, at den ofte måtte stå ube
nyttet. Således leverede kedlen ikke tilstrækkelig damp, røret der
ledte dampen til maskinen var for snævert, og kondensatoren
trængte til udbedring. Det siges, at mølleren kun slap godt fra sin
investering, fordi det velforsikrede anlæg nedbrændte i 1837, og
dampmaskinen ødelagdes.55
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III. Fabrikssystemet spredes
Kundemøllenets problematisering
I løbet af 3 årtier var det nye produktionssystem definitivt blevet
indført i Danmark. Dets mulighed var erkendt, dets grundteknolo
gier afprøvet og dets kommercielle potentiale bekræftet. Samtidige
iagttagere undrede sig derfor over, at der ikke kom flere handels
møller til. Som det blev udtrykt af Handels- og Industrie- tidendes re
daktion i 1839:
Erfaringen, hentet fra det Hainbroiske etablissement, har stadfæstet rigtig
heden af, at i Danmark kan males mel, der på udlandets markeder kan
konkurrere med udlandets mel; men derved have vi også lært, og det bed
re end ved hvilken som helst teoretiske argumenter, hvor meget der ved vo
res møllevæsen i almindelighed endnu er at gøre.51’

Med ‘møllevæsenet i almindelighed’ mente redaktionen lavsmølle
riet, som ligesom i 1820erne blev hård kritiseret for sit manglede
teknologiske niveau. Og ligesom dengang anstrengede lavsmøller
ne sig for at modsige påstandene om deres tekniske underlegen
hed. Således hævdede ejeren af den store københavnske lavsmølle
Blegdamsmølle, hr. Petersen, i et brev til tidsskriftet, at det snarere
var manglen af storproduktion end manglen af teknologi, der var
lavsmøllernes problem. Det kostede 6-7000 tdr. hvede årlig at holde
en hollandsk vindmølle stadig i gang, hvilket krævede at møllerne
tilhørte handelsstanden eller blev hyret af handelsstanden. Peter
sen mente at lavsmøllerne havde en tilstrækkelig stor formalings
kapacitet, idet han skønnede, at de københavnske lavsmøller årlig
kunne male 40 à 50,000 Tdr. mere end behøvedes til byens forsy
ning. Han mente derfor, at det var unødvendigt at bygge flere
dampmøller; problemet burde snarere løses ved, at handelsstanden
placerede større bestillinger hos lavsmøllerne.57
Kritikken mod lavsmøllerne forstærkedes dog i de følgende år, og
den rettede sig i stigende grad mod kundemølleri-systemet og dets
hold i lovgivningen. Indflydelsesrige personer, som Industrikomi
teens formand, udtalte sig skarpt imod det gamle system. I anled
ning af en prøvemaling på Wodroffsgaard og Langebro lavsmøller
ne konkluderede han, at selvom de danske lavsmøller burde kunne
producere et bedre produkt, gjorde de det ikke på grund af »man
gel på dygtighed og iver hos møllerne« og »mangelfulde appara-
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ter«. Men som den bagliggende hovedgrund til ‘mølleriets lave til
stand’ udpegede han kundemølleriets system:
I stedet for at bageren mange gange i små kvantiteter indkøber sin sæd på
torvet og sender den i mindre partier på møllen, burde mølleren indkøbe
sæden i større partier, behandle mange hundrede tønder ad gangen under
et, og bageren købe sit mel hos ham.58

Industrikomiteen erklærede sig enig med dens formand og udtryk
te det liberalistiske ønske om, at de bestående indskrænkninger for
udøvelsen såvel af mølleriet som af bageriet ville blive hævet, hvilket
skulle føre til anlægget af store, kapitalintensive handelsmøller.59
Da V.Rothe tre år senere, i 1850, opsamlede argumenterne mod
kundemølleri-systemet i sin afhandling om ‘Mølleriets nærværende
tilstand’, gjorde han udførligt rede for grunden til det ‘uheldige
forhold’, hvori næsten alle møllere stod til deres kunder. Det var ik
ke den almindelige møllenæringslovgivning, men de lovbestemmel
ser der fulgte formalingsafgiften, der bandt møllevæsenet til kunde
mølleri-systemet. Formalingsafgiften og det medfølgende forbud
mod at drive kombineret mølleri og melhandel burde afskaffes sna
rest muligt.60 På dette tidspunkt var den daværende finansminister
dog allerede i gang med at udarbejde et lovforslag til konsumptions
væsenets, og dermed formalingsafgiftens, ophævelse. Formalingsaf
giften afskaffedes ved foreløbig lov i 1850 og definitivt året efter. For
Københavns vedkommende blev den dog opretholdt til april 1852
for at afbøde statens tab af indkomster.61
Mølleloven
Det stadige pres fra handelsmøllernes fortalere samt konsumptions
væsenets ophævelse ansporede nu til en reform af møllelovgivnin
gen. I 1851 forelagdes et lovforslag til en ny møllelov, som i revide
ret tilstand vedtoges året efter. Dens vigtigste bestemmelse i denne
sammenhæng var den umiddelbare frigivelse af opførslen af han
delsmøller, der producerede til udlandet. Handelsmølleri til hjem
memarkedet blev også frigivet, dog først efter en 10-års overgangs
periode.62
Lovforslaget var begrundet i den unge grundlovs paragraf 88, der
lød på, at alle indskrænkninger i den frie og lige adgang til arbejde,
som ikke var begrundede i det almene vel, skulle hæves ved lov. En
ny møllelov skulle ændre den nuværende situation, hvor handels-
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mølleri krævede en bevilling. Men det bemærkelsesværdige er, at
man ikke afventede en generel reform af næringslovgivningen, som
kom med næringsloven i 1857. Lovforslaget begrundede denne
hast med mølleriets vigtighed for Danmark:
For kornmalingen, der som første forædlingsmåde for landets hovedpro
dukt er et af landets vigtigste industrielle foretagender, bør også først åbnes
vejen til den gradvise og til tidsforandringerne svarende udvikling, der
ufejlbarligt vil og ene kan blive resultat af en friere konkurrence.63

For at opnå dette mål, hævdede lovforslaget, var det mest hensigts
mæssig at det skulle tillades alle og enhver at anlægge handelsmøl
ler. Denne påstand understøttedes med henvisninger til udtalelser
fra betydningsfulde personer eller institutioner, som den nu afdøde
Fabriksdirektør Rawert og bestyrelsen for Polyteknisk Læreanstalt.
Også denne sidste var en varm fortaler for øjeblikkelig indførelse af
en fri adgang til oprettelsen af handelsmøller, dels fordi man øn
skede en forøgelse af mel- og brødeksporten, dels fordi dette ville
lønne sig for landmændene. Hvis handelsmølleriet blev frigivet, vil
le konkurrencehensyn få møllerne til at anskaffe ny teknologi
såsom rensemaskiner, skalkværne, køleapparater og sigter.
Lovforslaget tog kun et begrænset hensyn til de etablerede møl
lers markedsposition. Hovedhensigten med loven var snarest muligt
at afhjælpe den ‘unægtelig følelige trang til et forbedret mølle
brug’. Dog ville man give de etablerede møller en chance til at for
berede sig på den konkurrence, som indførelsen af en almindelig
næringsfrihed i møllebranchen ville medbringe. Derfor foreslog
lovforslaget en overgangsperiode på 5 år, hvor handelsmølleri til
hjemmemarkedet forblev forbudt, mens handelsmølleri til eksport
frigaves straks. Hvis der i overgangsperioden skulle gives bevillinger
til oprettelse af nye møller i købstæderne, ville de etablerede mølle
re have fortrinsret.
Den følgende debat i Landstinget og Folketinget udfoldede sig
mellem to yderpositioner. Handelsmølleriets mest engagerede for
talere ville have overgangsperioden for indenlandsk handelsmølleri
jernet, mens småmølleriets mest rabiate forsvarere forkastede en
hver ændring i møllelovgivningen med henvisning til, at den kon
kurrence, der ville følge handelsmølleriets frigivelse, ville true møl
lernes og deres familiers eksistens. Herimellem befandt sig regerin
gen, der fremstillede mølleriets industrialisering som en sag af nati-
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onal vigtighed og derfor en nødvendighed, men samtidig havde for
ståelse for småmøllernes (‘den enkeltes’) situation.
Blandt handelsmølleriets og dermed lovforslagets modstandere i
Landstinget var A.S. Ørsted, der bl.a. kritiserede lovforslagets be
grundelse i den nye Grundlov:
Man påstår, at det efter Grundloven er nødvendigt, at møllenæringen gives
fri. Det kan jeg aldeles ikke finde i Grundloven. Er ikke sikkerheden i er
hvervede rettigheder en bestanddel af det almene vel? Fordrer ikke almen
vellet, at folk håndhavedes i deres velerhvervede ved lov betryggede rettig
heder, og er det ikke således i den fuldeste grad bygget i det almene vel, at
møllerne skulle vedligeholdes i deres rettigheder?6’

Resultatet af Landstingets behandlinger blev dog en vedtagelse af
forslaget, men med en udbyggelse af bestemmelserne for de gamle
møllers beskyttelse, hvilket kun betød en meget begrænset sejr for
modstanderne: Overgangsperioden skulle ikke være på 5 men på 10
år, hvor handelsmølleriet (eller anden side-virksomhed) til inden
landsk forbrug forblev forbudt.65
Under Folketingets forhandling blev lovforslaget bl.a. angrebet
fra liberalt hold af den tidligere indenrigsminister M.H. Rosen
ørn.66 Rosenørn kritiserede lovforslaget for, at det faktisk indskræn
kede mølleriets udviklingsmuligheder i overgangsperioden. Hvor
det før havde været muligt for enhver, der havde tilstrækkelig kapi
tal, at få en bevilling til at drive handelsmølleri i købstæderne, for
mulerede lovforslaget de etablerede mølleres fortrinsret til sådanne
særbevillinger i overgangsperioden. Derfor ønskede Rosenørn at
forkorte overgangsperioden til et år eller to.
Da det herpå bemærkedes fra forskellige sider, at lovforslaget fak
tisk ville give mølleriet helt fri om 10 år, og at omstillingsperioden
var nødvendig for de etablerede møller, uddybede Rosenørn sin po
sition med at henvise til, at de førende eksportlandes mølleindustri
kun havde kunnet udvikle sig i kraft af deres hjemmemarked:
Hvad er det, der har sat Nordamerika i stand til at udføre så betydelige
masser af mel? Det er den store udvikling af møllerierne i landet, hvilke
først har vundet deres marked i landet selv. Det samme vil de finde i Frank
rig; hvad har sat Frankrig i stand til at benytte de senere års konjunkturer
og tilvende sig en så stor overvægt over de engelske møller og kaste denne
overordentlige masse af fransk mel på de engelske markeder? Det er den
store udvikling, som mølleriet allerede havde i Frankrig, førend denne
konjunktur tilbød sig.1’7
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Danmarks mølleindustri skulle derfor hurtigst muligt styrke sig på
hjemmebanen for at kunne slå til på eksportmarkedet, når chancen
bød sig. Som yderligere argument for snarest at tillade handelsmøl
leriet til indenlandsk forbrug gjorde Rosenørn opmærksom på, at
Danmark faktisk havde et produktionsunderskud, idet der indførtes
mølleprodukter fra Hertugdømmerne.
Resultatet af lovforslagets behandling i Folketinget blev et kom
promis; Landstingets forslag om en overgangsperiode på 10 år med
forbud handelsmølleri til hjemmemarkedet blev opretholdt, men
man opgav det etablerede mølleris fortrinsret til særbevillingerne i
denne periode. Dermed kunne handelsstanden i overgangsperio
den ansøge om tilladelse til indenlandsk handelsmølleri på nogen
lunde samme vilkår som før mølleloven.68
Melfabrikkens diffusion i Danmark
Friheden til at oprette handelsmøller til eksportmaling i 1852, og
den fuldstændige frie handelsformaling 10 år senere, viste sig snart
mere stimulerende for melfabrikkens udbredelse end det tidligere
bevillingssystem. For i de følgende år gjorde handelsmølleriet hur
tigt fremskridt: Alene i Københavnsområdet blev dampmøllernes
antal tredoblet fra 4 i 1850 via 8 i 1855 til 12 i 1865! I samme perio
de firedobledes dampmøllernes samlede maskinkraft og forsik
ringssum, hvilket peger på - givet at de i 1850 eksisterende damp
møller var blandt Københavns største fabriksanlæg - at der for dati
dens begreber var tale om meget store fabrikker. I 1865 stod damp
møllerne da også for en fjerdedel af hovedstadens hestekræfter.69
Melfabrikken trængte sig nu også strukturelt ind i provinserne;
mens enkelte møller havde eksperimenteret med små dampmaski
ner som hjælpekraft til vindmøllen fra sidst i 1840erne, fik købstæ
der som Nakskov, Maribo, Horsens, Holbæk og Ålborg store damp
møller i 1850erne.70
Denne første bølge af nye handelsmøller fokuserede naturligvis
på eksport. Men selv ti år efter, at handelsmølleriet til indenlandsk
forbrug var blevet frigivet, dominerede eksportmølleriet. Vigtige
eksportmarkeder var det svenske og i mindre grad det norske, tyske,
engelske og nederlandske marked. Eksportmølleriets opblomstring
illustreres med, at mens i 1840erne kun 1% af det danske korn eks
porteredes i formalet tilstand, var tallet på ikke mindre end 40% i
topårene 1876-1877.71
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Overgangen til handelsmølleri, og navnlig til eksportmølleri, be
høvede dog ikke at være en selvfølge. Handelsselskabet Winning &
Co., der havde opført Horsens dampmølle i 1854, drev i begyndel
sen blandet handels- og kundemølleri på trods af, at Winnings mål
var helt at satse på handelsmølleri. Og selvom der fra 1855 ekspor
teredes til England, og indtil krigen i 1864 til Flensborg, forblev den
voksende jyske kundekreds produktionens hovedaftager. Kunde
mølleriet opgaves først i 1868, da den jyske længdebane mellem
Arhus og Fredericia åbnedes, og Horsens’ trafikale forbindelser
dermed forbedredes betydeligt.72
Ligesom hos Hambros mølle i 1830erne var det oftest store han
delsselskaber, der stod bag opførelsen af de større melfabrikker. Ud
lærte møllere blev i det hele taget en mangelvare på fabrikkerne,
hvilket møllefagets repræsentanter naturligvis beklagede.73 Et af
Københavns betydeligste foretagender i 1860erne, Christianshavns
dampmølle, blev således opført i 1862 af handelsfirmaet D. Halber
stadt & Co. Bygningen var et 5-etages kompleks ved havnen, flanke
ret af en høj dampskorsten, der udspyede dampen fra to dampma
skiner på 50 hk. Manden bag en af provinsens største melfabrikker,
anlagt i Ålborg i 1857, var storkøbmand og skibsreder Poul Pagh.
Året før havde han købt en vindmølle, der blev revet ned for at give
plads til en »stolt 4-etagers bygning, opført i fire længer foran hvil
ken en mægtig hundrede fod høj skorsten rager i vejret og forkyn
der vidt og bredt, at her er et hjem for industrien, for flid og virk
somhed. Dampmøllen er den største i Jylland.«74 Fabrikken havde
alt moderne udstyr, en 31 hk. dampmaskine fra Berlin, og formale
de i 1860erne ca. 12-15% af Danmarks samlede eksportmel.
Melfabrikkens succes blev således kraftigt stimuleret af møllelo
vens frigivelse af handelsmølleriet. Men den blev ikke grundlagt af
den. Perioden kendetegnes ved en tendens til et stigende forbrug af
hvedebrød på rugbrødets bekostning, samt en tendens til at fore
trække det finere, mere behandlede hvede- eller rugmel for det gro
vere. Dette skete først og fremmest i storbyerne, såvel i udlandet
som i Danmark. Denne udvikling dannede baggrund for eksport
mølleriets og det hjemlige handelsmølleris succes på de store hve
debrødsmarkeder.
Selvom smagen synes at have gået sine egne veje, blev der gjort
adskillige forsøg på at påvirke udviklingen. Der tales endda om et
‘propagandaslag’ på det nederlandske marked, som var et af de

Mel og damp

171

danske melfabrikkers eksportmål.75 Hvad det danske hjemmemar
ked angår, havde Industrikomiteens formand allerede i 1847 i sin
argumentation for handelsmølleriet beklaget, at danskerne endnu
ikke var nået så ‘vidt’ at sætte det bedre, hvidere brød over det siet
tere klidbrød. Det ‘overtro’, at det vanskeligst fordøjelige brød også
var det mest nærende, kunne efter hans mening kun udryddes lidt
efter lidt.76
Dette modsagdes af andre, der havde analyseret skallerne og klid
det og kunne konstatere, at de indeholdt en del næringsstoffer, der
gik tabt ved produktionen af det fmmalede og -sigtede mel. I 1864
kunne man for eksempel læse, at kliddet gjorde brødet mere for
døjelig, fordi stivelsen under påvirkning af mavens varme og under
tilstedeværelse af vand omdannedes til let opløselig og fordøjelig
sukker. Moralen var, at svage maver i modsætning til den gængse op
fattelse og praksis burde spise grovbrød.77 Begge opfattelser hørtes
fra tid til anden, og det skulle vare lige til 1914, før det danske hvedelmelsforbrug overgik rugmelsforbruget.78
Fabriksvæsenets ekspansion fortsatte indtil korn- og melkrisen,
der satte ind i 1870erne og markerede sig kraftigt i 1880erne. Som
årsag til krisen pegede man i første omgang på flodbølgen af billigt
amerikansk, canadisk og russisk hvedemel, der blev tilgængelig på
det europæiske marked og bl.a. fortrængte det danske mel fra det
engelske marked. Rusland kunne producere til en lav pris takket
været en lav arbejdsløn, U.S.A. og Canada takket været deres højt
mekaniserede landbrug, der sparede arbejdsløn. Herefter priorite
rede adskillige af Danmarks andre vigtige eksportmarkeder beskyt
telsen af deres egen melindustri og lagde en betydelig indførsels
told på fremmed mel. Tyskland startede hermed i 1879, og Sverige
- det vigtigste eksportmarked for danske melfabrikker - fulgte efter
nogle år senere. I de følgende år forhøjede begge meltolden endnu
adskillige gange. Endelig gav den tyske regering eksportpræmier til
landets melfabrikanter.79
Den danske melbranche diskuterede forskellige mulige problem
løsninger, såsom en skandinavisk toldunion og en (nok mere reali
stisk) differentieret meltold (hvor kun mel fra protektionistisk ind
stillede lande fortoldes). Men trods branchens forsøg til at påvirke
politikerne var den danske regering ikke indstillet på at beskytte
mølleindustrien. Melindustriens fremgang var ikke længere et mål
for staten, som det havde været i Rawerts og i møllelovens tid. An-
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dre økonomiske interesser, navnlig import af foderkorn til husdyr
holdet og eksport af smør og kød, spillede en vigtigere rolle. Som A.
Ranløv fra Handelsmøllernes Fælleskontor udtrykte det 50 år sene
re, var »Danmarks økonomiske politik dengang alene en politik,
der havde til formål at hjælpe og fremme landbruget. Derfor blev
Danmark i toldmæssig henseende et frihandelsland.«80
De ramte eksportmøller reagerede ved fusioner samt en delvis
omlægning til produktion for hjemmemarkedet. I København f.eks.
dannedes A/S De Forenede Dampmøller i 1874 og A/S Kjøben
havns Dampmøller i 1880, der søgte erstatning på det danske mar
ked for tabet af det svenske (og åbnede en afdeling i Malmö); i
Alborg sammenlagdes byens tre dampmøller til et aktieselskab i
1881, og det koncentrerede sig ligeledes i stigende grad om hjem
memarkedet. Da byens åsystem rørlagdes i 1897, nedlagdes to af
dem ‘uden større sorg’, da aktionærerne ikke havde modtaget ud
bytte i mange år. Også andre danske melfabrikker nedlagdes eller
blev ikke genopbygget, efter de var brændt ned (som stadigvæk ske
te hyppigt). Til gengæld blev de største møller større og stadigt mo
derniserede.81
Melkrisen nævnes også som del-anledning til møllernes faglige or
ganisering i Dansk Møllerforening i 1884, der dog falder inden for
en periode af generel faglig brancheorganisering i den danske indu
stri og især var en reaktion på svendenes organisering i Møllesvende
nes Hjælpekasse i København i 1883.82 Svendenes og møllernes fagli
ge organisering fulgtes op med udgivelsen af fagtidsskrifter som
Dansk Møllen Tidende (fra 1885), Möllen. Tidsskriftfor Skandinavisk Med
ieindustri (fra 1886) og Molitor. Skandinavisk Fagblad for Damp-, Vandog Vindmølleri (1891-1895). Ved siden af politiske formål tjente tids
skrifterne også til at sprede kendskab til ny teknologi, såvel til melfa
brikker som til småmøller.

Melfabrikkens teknologi i 1800-tallets anden halvdel
Møllen hører til de anstalter, som udgør en pryd for fabriksvæsenet. Ved at
indtræde i gården tror man ikke at se nogen møllebygning, men snarere et
skuespilhus. Maskineriet går igennem flere etager. Det er beundringsvær
digt, hvorledes de mekaniske arbejder så bestemt og så regelmæssigt griber
ind i og følger på hinanden.*’

Allerede denne beskrivelse af en handelsmølle i Berlin i 1827 gav
klart udtryk for, at melfabrikkens udvidede og automatiserede pro-
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Figur C: Eksempler på arbejdsmaskiner med roterende bevægelse: to valsestole og en triør.
Triørens virkemåde: triøren adskiller kornet fra urenheder afrund form (f.eks. frø). Kornet
kommer ind i en skråtliggende, langsomt roterende cylinder, der invendig er forsynet med
kugleformede huller. Urenhederne lægger sig i hullerne, lader sig opløfte og falder i et in
den i cylinderen siddende trug. Kornet, der ikke passer i fordybningerne, fortsætter sin vej
gennem cylinderen.(kilder: Ferd. Jensen, Haandbog i Mølleindustrien, 119 resp. Tidsskrift
for skandinavisk Mölleindustri, årgang 1886/1887, s.29)

duktionsproces adskilte sig radikalt fra den kendte traditionelle
danske mølleteknologi. I 1800-tallets anden halvdel innoverede de
danske melfabrikker videre i retning af yderlige udvidelser og auto
matisering. Og mens inspirationen til at indføre nye teknologier i
1820erne og 1830erne kom fra Tyskland, U.S.A., England og Frank
rig, var det nu fabrikkerne i Schweiz og Ungarn der havde eksem
pelfunktionen, især takket været deres udvikling af valsemøllerisystemet. Her førtes det knuste korn gennem en systematisk opstillet
række af valsestole (valsepar der var hængt op i en ramme således,
at valserne dreves uafhængigt af hinanden og med forskellig hastig-
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hed). Valsestolene havde forskellig valseafstand og mere eller min
dre groft riflede valser eller glatvalser, alt efter deres plads i forma
lingsprocessen.
Man havde brugt valser til melmaling før i tiden, men de blev
først opstillet på denne systematiske måde til fabriksdrift i Schweiz i
1830erne og fandt tidligst stor udbredelse i Pest, Ungarn. I 1867
fandtes her en mølleindustri bestående af ikke færre end 210 par
valser, organiseret i 5 afdelinger. I løbet af 1870erne gik de bedst ud
styrede danske melfabrikker over til valsesystemet, og da maskinfa
brikken H.Rudolf Koefoed & Co. i 1881 etablerede en dansk valsestolproduktion, fulgte en del andre handelsmøller efter.84
I samme periode introduceredes adskillige andre forbedrede ar
bejdsmaskiner i den danske melproduktion. Blandt de nye sortér-,
spidse- og børstemaskiner i renseriet var den ligeledes i Ungarn me
get anvendte ‘triør’; maskinen kunne udskille runde partikler som
sten og frø fra kornet ved hjælp af en roterende cylinder (figur C).
I formalingsprocessen brugtes (ved siden af mange forskellige val
sestole) adskillige nye sigtetyper, som den ‘sekskantede forsigte’ og
‘centrifugalsigten.’85
Arbejdsmaskinerne krævede en stor og jævn roterende drivkraft.
Selvom vandhjul og vandturbiner stadig forbedredes, forblev damp
teknologien klart melfabrikkens primære kraftkilde. Af de 36 møl
lerivirksomheder med flere end 5 arbejdere i 1906 brugte 30 damp
kraft som hovedkraftkilde.8*’
Selv om melfabrikkens overordnede form stort set forblev den
samme som den, der illustreredes af Københavns første to handels
møller (Hambro & Søn i 1831 og Nielsen & Marstrand i 1851), øge
de den konstante tilføjning og forbedring af maskiner dens højtek
nologiske præg. Såledesvar Langebro dampmølle (‘Grynmøllen’) i
1886 udstyret med elevatorer ‘i massevis’, 7 kværne og 13 valsestole
på første loft; et tilsvarende antal sortérmaskiner på andet loft; 9
centrifugalsigter, 5 kærnesorterere, 1 valsestol, 4 raffinérmaskiner
og 3 automatiske vægte på tredje loft; og kærnesorterere, dunstsorterere og andre indretninger til udskillelse af klid fra kærne på fjer
de loft. Kornet førtes med elevator og snegle fra silo-pakhuset til
renseriet, vægten, de første stråvalser, smudsigsigten, valsestole, sig
ter og sorterere. Herefter ledtes kærnerne på kværnene og glatvalserne, mens kliddet gik på riffelvalserne og børstemaskinerne. Ale
ne renseriafdelingen indbefattede maskiner til udskillelse af småt
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Fgur D: Et formalingsdiagram fra 1890erne. (Kilde: Ferd. Jensen, Haandbog i Mølleindus
trien, 206-209)

sand og frø, udskillelse af småhvede og klinte, skalle- og spidsemaskiner, polérmaskiner osv. Hele arbejdsgangen dreves af en større
og en mindre dampmaskine og passedes af kun 5 mænd, som af
løstes hver 12. time. Fabrikken malede konstant, modsat i partier,
og råvaren var som regel hvede og rug, der behandledes på hver sin
del af fabrikkens maskiner.87
De mange maskiners indordning i et gennemtænkt system kunne
grafisk fremstilles ved hjælp af såkaldte ‘diagrammer’, der udtrykte
kornets og melets flow gennem anlægget, uafhængig af maskiner
nes faktiske placering i fabrikken. Diagrammet i figur D illustrerer
omfanget af en produktionsproces med en produktionskapacitet på

176

Erik van der Vleuten

12.000 kg hvede eller 10.000 kg rug i 12 timer omkring 1890. Ske
maet indeholder 7 renseapparater og 49 andre maskiner, her
iblandt 8 valsestole af 6 forskellige typer.

IV. Småmølleriets udvikling efter Mølleloven
Selvom mølleloven også betød en lempelse af indskrænkningerne
for småmølleriet, kunne man forvente en krise som følge af kon
kurrence fra de hurtigt udbredte melfabrikker. Før århundredskif
tet var dette dog ingenlunde tilfældet. Ifølge industritællingerne
øgedes antallet af melmøller fra ca. 1760 i 1840 til ca. 2860 omkring
århundredskiftet, hvoraf blot ca. 40 var stormøller! Først herefter
begyndte småmøllernes antal gradvist at dale til ca. 2600 i 1906 og
ca. 2400 i 1914, mens stormøllernes antal blev konstant omkring de
40.88 På den baggrund kan det konkluderes, at småmølleriet i årene
efter mølleloven mærkede en opblomstring, der antalsmæssigt var
melfabrikkens langt overlegen. At den ikke bare afspejlede be
folkningstilvæksten illustreres af, at møllernes antal voksede med
66% mellem 1860 og 1890, mens befolkningen kun øgedes med
35% i samme periode.89
Indtil melkrisen i 1880erne var konkurrencen da også begrænset
i den forstand, at der skete en arbejdsdeling mellem de to hersken
de melproduktionssystemer. På den ene side producerede melfa
brikkerne til de større markeder i byerne og i udlandet og trængte
småmøllerne ud af de større byer; i København ophørte driften på
de sidste vindmøller ved århundredskiftet.90 Småmøllerne blev der
imod ved med at producere på traditionel maner i de mindre byer
og på landet. Her var de stadigvæk en del af den lokale økonomiske
struktur. Bagerne brugte den lokale vindmølle, fordi den stadigvæk
accepterede formaling på bestilling, hvilket de fleste melfabrikker
nægtede. Desuden foretrak landbefolkningen i højere grad det tra
ditionelle grove brød, modsat det grundigt rensede, formalede og
sigtede brød fra fabrikkerne. Endelig gav landbrugets omstilling fra
kornproduktion til animalske produkter som smør og bacon fra
1870erne et nyt marked, nemlig formaling til produktion af dyre
foder. Følgeligt kunne langt de fleste landsbymøller fortsætte korn
malingen som hovedvirksomhed, selvom en del møllere drev det
som bierhverv.91
Kontrasten mellem småmølleri og stormølleri, og dermed mel-
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branchens spaltning i to produktionssystemer med hver sin tekno
logi, organisation og marked, skærpedes endda med den øgede
konkurrence i 1880erne. Samtidige iagttagere observerede, at mel
lemstore virksomheder, der før havde kunne kombinere kundemøl
leri med handelsmølleri, mere og mere kom i problemer. Dette tilskreves, at de ikke havde et veldefineret og stabilt markedsgrundlag
som stormølleriets handelsmøller for større markeder og småmøllernes bestillingsarbejde for specialmarkeder.92

Krigen mod hus- og andelsmøller
Dermed er ikke sagt, at småmølleriet ikke følte sig trængt. Tvært
imod klagede dens repræsentanter højlydt over den øgede indbyr
des konkurrence, der fulgte boomet i oprettelsen af nye landmøller,
samt konkurrencen fra handelsmøller og senere andelsmøller og
husmøller som årsag til møllestandens generelle forarmelse. Allere
de i 1857 havde mølleejer N. Schwarts fra Kaals Mølle i Assens an
lagt sag mod indenrigsministeriet med erstatningskrav for de tab,
som mølleloven af 1852 medførte. Efter domstolenes afvisning af sa
gen spredte han en protest med lignende krav og 479 møllers un
derskrifter i Folketinget. Selv om den forblev uden væsentligt resul
tat, blev protesterne ved med at komme, måske mest fremtrædende
i form af N.C. Simonsens debatbog fra 1871 Mølleeiernes Stillingfør og
efter Lov af 14. April 1852 om Møllenæringen og det Erstatningsspørgsmål,
som denne Lov ved sine Virkningerfremkalder?3
Selvom der stadig klagedes over stormøllerne en gang i mellem91,
angreb småmølleriets repræsentanter efter melkrisen især konkur
rencen fra husmøllerne og andelsmøllerne. Disse konkurrenter,
der fra sidst i 1880erne satte bønderne i stand til selv at producere
deres dyrefoder, erklæredes ligefrem ‘krig’. Husmøllerne var ofte
kompakte vindmotorer eller lette petroleumsmotorer, knyttet til et
mølleværk. De måtte ikke male mod betaling for naboerne, og møl
letidsskriftet Molitor opfordrede dets læsere på det kraftigste til at
indberette bønder, der overtrådte dette, til myndighederne. Da det
engang lykkedes at få en bonde tiltalt, betragtedes dette som »et re
sultat i krigen mod husmøllerne, der ser ganske vist noget magert
ud, men er dog bedre end intet resultat.« Som led i denne ‘krig’ ud
stillede Molitor senere et (anonymt) trusselsbrev fra en fortaler for
husmøllerne, der mente, at tidsskriftets redaktion var »værre end
en almindelig trold, der dog kun menes at spøge i mørket«. Redak-
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tøren foreslog at spærre forfatteren inde i et fuglebur og køre ham
omkring til forevisning for møllerne! Til den endelige ‘udryddelse’
af husmøllerne foreslog redaktionen i begyndelsen af 1890erne en
organiseret kampagne, der gik ud på at gentage stridsråbet Væk med
Husmøllerne igen og igen, lige indtil politikerne skred til handling.95
En lignende kampagne iværksattes mod andelsmøllerne, der be
gyndte at skyde frem som kollektive mølleanlæg for bønderne i
1880erne. Andelsmøllerne blev sammenlignet med ‘skadelige væse
ner’ som »insekter, gnavende orme, glubende rovdyr eller lignen
de«, og det fremhævedes, at Naturen plejede at danne modvægt
mod sådan nogle. »Modgiften« til »disse andelssygdomme« skulle
være spredningen af den opfattelse i befolkningen, at andelsmøl
lerierne ikke kunne betale sig. Da en møllersvend senere tog an
delsmøllerne i forsvar, idet han mente, at de var mere tilbøjelige til
at betale en ordentlig løn end private møller, benyttede Molitors re
daktion straks lejligheden til at afvise påstanden og ‘bevise’ andels
møllernes generelle udbytning af arbejdskraft.96
Statistikken over småmøllere viser dog, at småmølleriet som hel
hed foreløbigt kunne klare sig og først efter århundredskiftet defi
nitivt gik tilbage. Blandt grundene til tilbagegangen nævntes hus
møllernes succes og den øgede melimport.97 Oven i købet var vind
kraften ikke længere den billigste kraftkilde, selv ikke for det min
dre landsbymølleri. Før i tiden blev vindkraften betragtet som næ
sten gratis i sammenligning med dampmaskiner. Nu hvor nye hjæl
pemaskiner, først og fremmest petroleumsmotorer, var ved at blive
billigere i driften, problematiseredes vindmøllens installations-, re
parations- og driftsomkostninger, og det forhold at den stod stille i
vindstille vejr blev efterhånden betragtet som en afgørende ulempe.
De sidste hollandske vindmøller blev bygget omkring året 1910.98
Teknologisk udvikling i småmølleriet
Selvom småmølleriets agitation ikke gav konkrete resultater i form
af lovbeskyttelser, påpegede og forstærkede klagerne det følte kon
kurrencetryk. Mange reagerede på dette pres med teknisk innova
tion. Dette gjaldt for eksempel forbedringen af vindmøllen, der for
blev den primære ramme for småmølleriets teknologi. I løbet af
århundredet var stubmøllerne blevet erstattet af hollandske vind
møller, hvori trægangtøjet med tiden blev udskiftet med jerngangtøj. Samtidig eksperimenteredes der med nye teknikker som anret-

Mel og damp

179

ninger til selvkrøjning og selvsvikning. Selvkrøjningen foregik ved
installation af en vindrose på møllehatten, en lille anretning der
drejede vingerne automatisk ind i vinden. Selvsvikningen skete der
ved, at vingernes sejldug blev erstattet af bevægelige jalousier, der
åbnede eller lukkede sig automatisk med vindstyrkens ændring. Før
i tiden skulle mølleren standse møllen og foretage de nødvendige
håndteringer manuelt, hvis vindretningen skiftede, eller vindstyr
ken ændrede sig for meget. Selvom selvsvikningen var kendt i dan
ske fagkredse fra 1840erne, og selvkrøjningen havde været afprøvet
af O.J. Winstrup i 1833, accelererede disse teknologiers udbredelse
først for alvor i 1880erne. Omkring århundredskiftet var selv
krøjning og selvsvikning blevet en forudsætning for den ‘praktiske
og tidssvarende vindmølle.’99
I 1880erne accelererede også småmøllernes investeringer i mo
derne arbejdsmaskiner. Mange møllere betragtede produktion af fi
nere rugmel som betingelse for overlevelse i konkurrencetiden og
fik indbygget franske (lavet af en mere porøs stenart) eller kunstige
møllesten ved siden af de gamle rhinske sten, der kun egnede sig til
at sønderrive kornet. Ifølge produktionsstatistikken fra 1906 havde
på daværende tidspunkt ikke færre end 2086 af landets 2563 møller
anskaffet sig franske eller kunstige møllesten!100
Småmøllerne investerede også i valsestole og andet mølletilbe
hør, der primært var udviklet til anvendelse i melfabrikken, hvor de
kombineret med mange andre maskiner udgjorde et gennemtænkt
system. En samtidig skribent fandt brugen af disse ‘fabriksmaskiner’
i landsbymøller malplaceret, og pegede på møllebyggernes salgstek
nik som en væsentlig årsag til disse maskiners udbredelse i småmøl
leriet: I denne periode summede møllebyggernes reklamer »om
ørene på mølleren som bier om en kube«. Når mølleren herefter
henvendte sig til møllebyggeren for en mindre ombygning af sin
mølle, ville møllebyggeren fortælle ham at en valsestol var svaret.
Men med en enkelt valsestol kunne mølleren ikke producere mel af
fabrikskvalitet; efter noget tid ville han blive utilfreds, igen spørge
møllebyggeren til råds og blive anbefalet en centrifugalsigte. Såle
des ville flere og flere maskiner blive tilføjet, og møllerens ‘lille om
bygning’ ende med en masse nye maskiner, dog uden at de danne
de et ordentlig gennemtænkt system.101
Salget af valsestole og moderne sigte til småmøllerne var i hvert
fald en god forretning. I 1906 havde ialt 613 danske møller en el-

180

Erik van der Vleuten

1er flere valsestole til maling af fin mel, og 1186 møller anvendte
en valsestol til at male havre eller majs. Og selvom man kunne læse
i tidsskrifterne, at »det ikke kan betale sig for små møller at sig
te«102, havde 806 møller en eller flere centrifugal- eller plansigte!
Bland disse møller med moderne maskineri havde landsmøllerne i
gennemsnit 1,2 valsestole og centrifugal- eller plansigter, mens ho
vedstadsmøllerne, der som regel satte maskinerne sammen i et val
sesystem, i gennemsnit havde 7 valsestole og 6 centrifugal- eller
plansigter.103
Endelig blev der installeret hjælpekraftanlæg, der kunne slås til i
vindstille vejr, i en del vindmøller i 1880erne og 1890erne. 1800-tallets småmøller havde som regel arbejdet med et lille kornoplag, der
kunne formales, når der ingen kunder var. Dermed opbyggede de
et lille forråd af mel, der kunne sælges i vindstille vejr. At der var ta
le om små nødforsyninger snarere end handelsmølleri, viser størrel
sesorden: Nørre Fårup mølle havde således som regel ti sække rug
mel stående samt adskillige sække andet mel, hvilket ejeren vurde
rede som en bedre ide end at installere en hjælpekraftmaskine.104
Men siden melkrisen blev brugen af en hjælpekraftmaskine i stigen
de grad betragtet som en nødvendighed, bl.a. af cand. polyt., inge
niør H.F.K. Dencker, der som redaktør af mølleindustriens mest be
tydelige tidsskrift Möllen havde en del indflydelse. Han begrundede
denne ‘nødvendighed’ direkte i de vanskelige konkurrenceforhold:
»den møller, der vil bevare sin kundekreds, må indrette sig på at ta
ge andre kræfter til hjælp, når naturkræfterne svigter ham.« Ifølge
Dencker opsøgte kunderne oftest en damp- eller vandmølle i vind
stille vejr, og ved siden af dette ‘øjeblikkelige tab’ påpegede han og
så, at vindmøllens uformåen i vindstille perioder medvirkede til op
rettelsen af de mange husmøller.105 Hjælpekraften kunne være en
lille dampmaskine, og mod århundredskiftet en petroleumsmotor
og undtagelsesvis en gas- eller elmotor, der placeredes i en lille til
bygning til vindmøllen. Hjælpekraftmaskinerne ydede typisk 10 hk.
Brugen af hjælpemaskiner var væsentlig sidst i 1800-tallet, men
eksploderede ligefrem i begyndelsen af 1900-tallet, jf. tabel 1.1 1906
havde ca. 18% af de danske møller en dampmaskine, oliemotor el
ler gasmotor, i 1914 48%! Langt hovedparten heraf (80%) var re
servemaskiner, især oliemotorer. Bag stigningen stod primært
småmøllerne i landdistrikterne, der kom til at stå for ikke færre end
1050 af mølleriets 1265 moderne kraftmaskiner i 1914. Således blev
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Tabel 1: Damp-, gas-, olie- og elkraftmaskiner i mølleriet 1897-1914 106
Antal møller:
Heraf stormøller (>5 arbejdere):
Møller med damp-/gas-/olie-/elkraft:

Antal
Antal
Antal
Antal
Ialt:

dampmaskiner:
gasmotorer:
oliemotorer:
elmotorer:

Heraf:
Reservemaskiner til vind/vandkraft:
Installeret i småmøller på landet:

1897

1906

1914

2861

7%

2635
36
18%

2417
42*
48%

158
8
46
0
212

167
39
279
4
489

81
114
917
153
1265

387

1019
1050

* Ekskl. stormøller udelukkende drevet ved vand- eller vindkraft (i 1906 dreves kun
to stormøller udelukkende ved vandkraft).

småmølleriet også på dette innovationsområde en afgørende faktor
i det danske mølleris modernisering.

V Mølleriets todelte modernisering
Der er således grund til at stille spørgsmålstegn ved fremstillingen
af de store linier i møllebranchens industrialisering som en erstat
ning af traditionelt småmølleri med teknologisk overlegne melfa
brikker. Dels ekspanderede småmølleriet voldsomt i 1800-tallets an
den halvdel, d.v.s. efter at melfabrikken var blevet solidt etableret i
Danmark. Dels fandtes den antalsmæssige hovedpart af de moder
ne maskiner, der normalt forbindes med den mekaniserede melfa
brik (valsestole, moderne sigte og moderne kraftmaskiner) netop
på disse småmøller.
Som alternativ kan de store linier i mølleriets industrialisering i
1800-tallet tænkes som en teknisk moderniseringsproces, der fulgte
møllebranchens todeling i to sameksisterende produktionssyste
mer. Melfabrikkerne og småmøllerne, der ved århundredskiftet ad
skilte sig markant fra hinanden ved bl.a. at have forskellig markeds
grundlag (og derfor forskellige konkurrenceforhold), produkt,
geografisk beliggenhed, kundeforhold, produktionsstørrelse, ejerog ansættelsesforhold og teknologisk tradition eksisterede i en lang
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årrække side om side og moderniserede hver på deres egne præmis
ser.107
Markedsgrundlaget for stormøllerne var indenlandske og uden
landske storbyers voksende behov for brød bagt af finmalet og -sig
tet hvedemel (og i mindre grad rugmel). Derfor blev fabrikkerne
anlagt i de større provinsbyer og hovedstaden, hvor der var både et
stort marked og gode transportforbindelser. De indkøbte selv deres
korn, som i en kontinuerlig masseproduktionsproces forarbejdedes
til mel og solgtes til de store markeders anonyme kunder (‘handels
mølleri’). Ejerne var oftest storkøbmænd eller store handelshuse,
der ansatte fagmænd til at tage sig af teknikken og havde en del ad
ministrativt og salgspersonale.
Endelig adskilte melfabrikkens fysiske ramme sig fra begyndelsen
radikalt fra det traditionelle mølleris; en flere etagers murstensbyg
ning, der rummede maskiner der var nøje tilpasset hinanden i et så
vidt muligt (ved hjælp af elevatorer og transportbånd) automatise
ret produktionsproces. I 1800-tallets anden halvdel blev arbejdspro
cessen udbygget til at omfatte flere serier af maskiner (rensemaski
ner, sortérmaskiner, valsestole, sigter), der var opstillet og dimensio
neret efter deres plads i det samlede system (‘valsemølleri’). Effekt
kravet blev tilsvarende øget, og omkring århundredskiftet kunne
det løbe op til flere hundrede hestekræfter, som primært blev til
fredsstillet med store dampmaskiner.
Småmølleriet, derimod, ekspanderede i landdistrikterne og de
mindre provinsbyer, hvor markedsgrundlaget var beboernes for
kærlighed for groft rug- og hvedebrød samt husdyrbrugets efter
spørgsel efter grovmalet dyrefoder, der også indeholdt andre korn
arter. Produktet leveredes på bestilling af kunder fra det lokale
marked, som mølleren havde et personligt forhold til (‘kundemøl
leri’); følgeligt blev der produceret forholdsvis små mængder ad
gangen. Foruden mølleren, der var såvel fagmanden som ejeren,
blev arbejdet udført af højst et par svende. Den fysiske ramme for
småmølleriets produktion var traditionelt små vind- og vandmøller,
der i 1800-tallet blev erstattet af såkaldte ‘hollandske’ vindmøller.
Men selvom disse var større end deres forgængere, var de små i for
hold til fabrikkerne og kunne kun rumme et begrænset antal ma
skiner.
Det var med udgangspunkt i disse forhold, at småmøllerne gen
nemførte deres egen tekniske moderniseringsproces. Dette skete
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især i 1880erne og 1890erne, da konkurrencen fra bøndernes egne
maleanlæg (snarere end fra stormøllerne) voksede. De tekniske for
bedringer fra denne periode angik først og fremmest vindmøllen,
der blev udstyret med anretninger til selvkrøjning og selvsvikning.
Herudover investerede småmøllerne i stigende grad i dampmaski
ner og petroleums-, gas- og elmotorer, der blev brugt som reserve
kraft i vindstille vejr. Hvad arbejdsmaskiner angår fik de fleste ind
lagt franske eller kunstige møllesten ved siden af de rhinske, og
mange anskaffede -uden tvivl påvirket af møllebyggerne- en enkelt
valsestol og/eller en moderne sigte.
Selvom småmøllerne således brugte en del maskiner, der oprin
deligt var udviklet til fabrikkerne, brugte de maskinerne ud fra de
res egne forudsætninger og derfor anderledes end melfabrikkerne:
De moderne kraftmaskiner blev som regel brugt som supplerende
drivkraft, ikke som hovedkraftkilde, og man anvendte valsestole og
sigte enkeltvis snarere end massevis i et valsemøllerisystem.
Mølleriets udvikling i to forholdsvis adskilte produktionssystemer
fortsatte i det 20. århundrede, hvor hvert system prøvede at opret
holde et markedsandel under dets specifikke produktions- og mar
kedsbetingelser. Dette lykkedes mere eller mindre for melfabrikker
ne, mens småmøllerisystemets rolle i stigende grad blev overtaget af
bøndernes husmøller. Alligevel fandtes der endnu i 1930erne et be
tydeligt kundemølleri på dyrefoderområdet.108

VI. Om dampmaskinens diffusionsmønster i mølleriet
Ligesom mølleriets industrialisering ofte er blevet forenklet til en
erstatning af småmøllerisystemet med stormøllerisystemet, er
dampmaskinen ofte blevet entydigt forbundet med melfabrikkens
(og fabriksvæsenet i almindelighed) fremkomst i takt med, at
småmølleriet blev fremstillet som ‘uspoleret’ af denne slags moder
ne teknologi.109 Strategien til at skitsere mølleriets modernisering
som to moderniseringsprocesser i to sameksisterende produktions
systemer tillader dog også på dette område et mere nuanceret stu
dium af udviklingen. For dampmaskinens diffusionsmønster i mel
branchen fulgte i store linier branchens todeling i stormølleri og
småmølleri: De to grupper af aktører, fabriksfolk og landmøllere,
opfattede og anvendte dampteknologien på forskellige måder og af
forskellige grunde. Dampteknologien fik i hvert af produktionssy-
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stemerne sit eget teknologiske trajekt, med en egen sprednings
dynamik og endda en egen teknisk udviklingsdynamik. ‘Damptek
nologiens’ diffusion i den danske melbranche kan derfor, i det
mindste delvis, beskrives som spredningen og udviklingen af to for
skellige dampteknologier.

Dampmaskinens tekniske udviklingsdynamik: To typer dampmaskiner
Ifølge industritællingens opgørelse over mølleriets dampmaskiner
brugte småmøllerne 132 af det danske mølleris 167 dampmaskiner
i 1906. Stormølleriet stod dog for2/s del af den brugte dampkraft, jf.
tabel 2.
I de fleste småmøller med dampkraft var dampteknologien en re
servekraft, der var underordnet til vind- eller vandkraftteknologien.
Det var vind- eller vandmøllen, der var funktionelt og visuelt domi
nerende (se figur E) og som regel den primære genstand for in
vestering og teknologisk fornyelse. De krav, man stillede til reser
vedampmaskinen, var i overensstemmelse med dennes sekundære
plads i virksomheden: Den skulle være kompakt, billig i anskaffelse
og forholdsvis ligetil at omgås. Den behøvede ikke at yde megen ef
fekt. Driftsøkonomien var vigtig, men alligevel af sekundær betyd
ning, da maskinen kun brugtes lejlighedsvis.
Maskintypen, der svarede bedst til disse specifikationer, var høj
tryksmaskinen. Den bestod af en dampkedel med cylinder, hvis
stempel var direkte forbundet med et svinghjul. En kondensator
blev oftest udeladt.111 Små højtryksmaskiner uden kondensator an
vendtes i denne periode hyppigt i de industribrancher, hvor de pri
mære krav til kraftkilden var pladsøkonomi, teknisk gennemskue
lighed og en forholdsvis beskeden effekt. Dette var især tilfældet i
mejerierne, der oplevede en voldsomt vækst i 1880erne og 1890er-

Tabel 2: Anvendelse af dampteknologi i melbranchen i 19O6no
Antal Damp- Effekt
møllermaskiner hk

Småmølleriet
Stormølleriet
Mølleriet ialt

2599
36
2635

132
35
167

1643
3316
4959

* Gennemsnitlig effekt per dampmaskine.

Dampmaskiner
Dampmaskiner
som reservekraft
som hovedkraft
Antal hk <hk>* Antal hk <hk>*
29
34
63

687
3301
3988

24
97
104

103
1
971

956
15

9
15
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ne °g gjorde den lille højtryksmaskine til den mest brugte type
dampmaskine overhovedet i dansk industri. Følgelig blev denne
teknologi meget velkendt i landdistrikterne, og det må landmøller
ne have draget deres fordel af.112
Mens dampmaskinen kun var af sekundær betydning i småmølle-
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riet, blev den i melfabrikken opfattet som den centrale teknologi.
Her var den drivkraften bag masseproduktionen, det sande symbol
på Den Industrielle Revolution: Den var det pulserende hjerte, der
gennem et system af årer (remme, aksler og stjernehjul) gav liv til
alle fabrikkens organer (arbejds- og transportmaskiner). Fabrikkens
mange maskiner krævede en stor effektydelse, og som hovedkraft
kilde skulle dampmaskinen også have en optimeret brændselsøko
nomi. Krav som pladsøkonomi, anskaffelsespris og teknisk gennem
skuelighed var sekundære her.
Fabriksmaskinerne blev derfor oftest bygget efter Hornblowers
og senere Woolfs princip om ‘kompounding’. Konstruktionen hav
de ikke én, men to cylindre: Efter at have passeret den første cylin
der, der arbejdede under højtryk, blev dampen ledet ind i en anden
cylinder, hvor den kunne ekspandere videre under lavtryk og yde
arbejde. I anden halvdel af sidste århundrede blev disse ‘høj- og lav
tryksmaskiner’ generelt anvendt i situationer, hvor der var krav om
en større effekt kombineret med øget brændselsøkonomi, navnlig
på dampskibe, der primært stod for diffusionen af denne maskinty
pe i perioden.1131 melfabrikkerne, hvor der ikke var specielle plads
krav, tilføjedes også ofte en brændselsbesparende kondensator.
Selvfølgelig blev effekten større med tidens forbedring af damp
teknologien og væksten af melfabrikkernes størrelse. For eksempel
leverede Danmarks største maskinfabrik Burmeister & Wain høj- og
lavtryksmaskiner af 36 hk. i 1863, 40 hk. i 1866 og 320 hk. i 1885 til
A.N. Hansens melfabrik (den tidligere Hambroske Mølle). Andre
fabrikker, der fik høj- og lavtryksmaskiner fra B&W var Kjøbenhavns
Dampmøller (1881, 2 styk med tilsammen 360 hk. til Malmö fabrik
ken), De Forenede Dampmøller i København (1885, 280 hk.) og
Øxenbjerg Dampmølle i Svendborg (1888, 65 hk.). En af provin
sens største maskinfabrikker, A/S Frich i Arhus, byggede høj- og lav
tryksmaskiner med kondensator til bl.a. dampmøller i Vejle (1889),
Nakskov (1890), Thisted (1894) og Kolding (1897).114

Melfabrik, mølle og dampmaskinens diffusion
Ser man på faktorerne bag diffusionen af den nye kraftteknologi i
den danske melbranche, kan man ligeledes differentiere efter stor
mølleri og småmølleri. Dog kun delvis; en vigtig faktor for både
melfabrik og småmølle var selvfølgelig dampteknologiens generelt
øgede tilgængelighed. I århundredets løb blev dampteknologiens
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tilgængelighed bl.a. forøget af tekniske forbedringer og udbredel
sen af et netværk af dampmaskineproducenter. Den danske damp
maskineproduktion havde en mere eller mindre tilfældig karakter,
indtil en række københavnske maskinfabrikker satsede på en fast
produktion af dampmaskiner i 1840erne. I samme tiår blev produk
tionen optaget i nogle provinsbyer (Assens, Alborg, Randers, Ho
bro), og i 1850erne kom storleverandørerne S. Frich i Arhus og
Brødr. Jochumsen i Horsens til. Endelig har Hyldtoft karakteriseret
1860erne som det årti, hvor provinsen blev dækket af et net af regi
onale dampmaskinefabrikanter.115 I samme periode blev udbuddet
af forskellige dampmaskinetyper udvidet. I 1840erne blev produkti
onen i stigende grad omlagt fra store lavtryksmaskiner til de min
dre, billigere og mere håndterlige højtryksmaskiner, og i det mind
ste fra 1860erne kunne man få dansk byggede høj- og lavtryksmaski
ner.116
Ud over dette kan der som sagt skelnes mellem to sæt af faktorer
for dampmaskinens diffusion i overensstemmelse med selve mel
branchens todeling. For melfabrikkens vedkommende blev det af
gørende, at dampmaskinen i kraft af dens forholdsvis jævne og
kontrollerbare drift fra begyndelsen anerkendtes som teknisk alter
nativ til vandhjulene (der havde været melfabrikkens primære kraft
kilde i inspirationslande som U.S.A, og Tyskland i 1820erne). I
fremskridtsorienterede kredse blev dampmaskinen ligefrem set
som den fremtidige industris kraftteknologi. Og allerede tidligt i
1830erne viste bl.a. firmaet Hambro & Søn, at dampkraften ikke
kun var teknisk, men også økonomisk bæredygtig i masseprodukti
on. Dermed blev dampmaskinen fra begyndelsen et centralt ele
ment i melfabrikken og fulgte såvel som stimulerede udbredelsen af
melfabrikken som helhed. Forstået på den måde, at damp
maskinens øgede tilgængelighed stimulerede nye melfabrikkers
oprettelse, mens melfabrikkens udbredelse over landet stimulerede
dampmaskinens diffusion.
Blandt de faktorer, der påvirkede dampteknologiens diffusions
mønster via melfabrikkens udbredelse, kan skelnes mellem det nye
produktionssystems introduktion og dets spredning. Vigtige fakto
rer for melfabrikkens introduktion i Danmark, eller rettere i hoved
stadsområdet, var 1820ernes offentligt vakte interesse for handels
mølleriet (identifikation af et eksportmarked, propaganda for han
delsmøllerne, detaljerede beretninger om udenlandske møllers or-
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ganisation og teknologi) og statens (især Generaltoldkammer- og
Kommercekollegiets) opmuntring til melbranchens industrialise
ring (f.eks. gennem udstedelse af bevillinger med understøttende
rettigheder, organisering af prøvemalinger eller finansiering af stu
dieture). I dette klima udvikledes 1830ernes virksomhedsinitiativer
(der igen kunne være afhængig af enkeltpersoner), der krævede så
forskellige aktiviteter som markedsidentifikation og -penetration,
organisering af en ny og uprøvet produktionsproces og ansøgning
om bevillinger.
Melfabrikkens (og dermed dampmaskinens) spredning i hovedsta
den såvel som i provinsbyerne i århundredets anden halvdel var pri
mært betinget af det voksende marked for fabriksmel (et stigende
forbrug af hvedemel og finere rugmel i ind- og udland), men
krævede også agitation (lobbyarbejde) for frigivelse af handelsmøl
leriet og politikernes medvirken til at ændre den gamle møllelov
givning, før handelsstanden massivt engagerede sig i melproduk
tion.
Da småmølleriets dampmaskiner kun var af marginal betydning i
forhold til vind- og vandkraftteknologien, fandtes der ikke en lig
nende direkte kobling mellem dampmaskinens diffusion og småmøllens udbredelse. Det afgørende spørgsmål var, om afhængighe
den af vejret opfattedes som problem og om man i så fald syntes, at
der var brug for en hjælpekraft. Kun hvor dette sidste besvaredes
positivt, blev spørgsmålet om den bedste og billigste hjælpekraft
relevant. Da regeringen i 1825 lempede forbudet mod kapacitets
udbygning for landmøller, var hestegangen stadigvæk billigere end
dampmaskinen i mindre produktionsenheder; således vurderede i
hvert fald fabrikant Drewsen, der havde erfaring med begge.117
Samtidige småmøllere synes da også at have undgået de mindre
dampmaskiner indtil 1840erne; selvom den københavnske vindmøl
ler Christian Alund i 1831 fik bevilling til at tilføje tre kværne og et
sigteværk, der »drives ved en dampmaskine af indtil 24 hestes
kraft«, valgte han ikke at benytte sig af denne mulighed. Det samme
gælder for J.Nicolaisen i Stege på Møn, der fik en lignende bevilling
i 1832.118 Først i de følgende årtier, da billigere og teknisk mere
gennemskuelige små dampmaskiner blev tilgængelige, blev damp
maskiner for mindre produktionsstørrelser økonomisk mere attrak
tive. Først her blev dampmaskinen et reelt supplement til småmøl
leriets kraftforsyning.119
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Opfattelsen af vindstille vejr som et problem fandtes i hele perio
den, men blev først for alvor relevant i konkurrencetiden efter
1870erne. Fagtidsskrifternes fokus på krisen og ‘krigen’ mod kon
kurrenterne (hus- og andelsmøller) i 1880erne og 1890erne afspej
lede såvel som bekræftede og forstærkede småmøllernes angst for
at miste kunder. Teknologisk fornyelse blev ofte anset for en nød
vendighed for at klare konkurrencen, en kobling som møllebygger
ne gerne bidrog til gennem deres omfattende reklamevirksomhed.
Selvom flertallet af småmøllerne prioriterede tekniske forbedringer
i deres primære kraftkilde, vindmøllen (jerngangtøj, selvsvikning
og selvkrøjning), anskaffede en del småmøller en reservedampma
skine. Hermed blev småmølleriet en vigtig faktor ved siden af mel
fabrikkerne i det samlede billede af det danske mølleris brug af
dampmaskiner omkring århundredskiftet.
I det 20. århundrede blev såvel melfabrikkernes som småmøller
nes dampmaskiner udkonkurreret. I melfabrikken blev dieselmoto
ren i stigende grad foretrukket som hovedkraftkilde, mens småmøl
lerne adopterede små forbrændings- og elmotorer. Modsat de store
vindmøller, der krævede en stor investering og derved havde været
med til at opretholde småmøllernes malingsmonopol i århundre
der, var disse forholdsvis billige og derfor lige så tilgængelige for
bønderne, og deres øgede investering i husmøller blev et definitivt
slag for småmølleriet som produktionssystem.
jeg takker Jørgen Fink, Ole Hyldtoft og Henry Nielsen for konstruktiv kommentar til tidlige
re udkast.
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1831/nr.2 og følgende.
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28. «En nordamerikansk Meelmølle«, Handels- og Industrie- Tidende 1827, s.l03ff.
29. «Om Meelmaling«, Handels- og Industrie- Tidende 1835/nr.26 og nr.28.
30. Handels- og Industrie- Tidende 1837/nr.ll, 1837/s.l87, 1838/nr.9, 1839/s.96, 1840/S.227228. Tegningerne fra 1840 var overtaget fra J. J. Prechtl (red.), »Technologische Encyklopadie oder alphabetisches Handbuch der Technologie, der technischen Chemie
und des Maschinenwesens«, Kupfertafeln II, Stuttgart 1840.
31. Bo Bramsen & Kathleen Wain, The Hambros 1779-1979, London 1979, 201-202 og 208.
32. Idem samt Jul.Schovelin, Fra Kongegunst til Selvstyre, København 1917, 536-537.
33. Rigsarkivet, Generaltoldkammeret- og Kommercekollegiet, Toldkammer kancelli og Se
kretariatsager, Danmark og Norge vedkommende, Danske Forestillinger og Resolutioner
1836 nr.73.
34. Nielsen, Industriens Historie i Danmark..., 85.
35. Rigsarkivet, Danske Kancelli, Sjællands Justits og Politidepartement, Kgl. Resolutioner og
Dansk Kancellis Forestillinger 1831, nr. 128 og nr. 132; Kongelige Reskripter og Resolutionerfor
Aarel 7S37, 415-416.
36. For det følgende, se primært Kongelige Reskripter og Resolutioner for Aaret 1831, 416-418;
Kongelige Reskripter og Resolutioner for Aarel 1832, 408; Luis Bramsen, Mémoires og Breve
XXVI. En Kjøbenhavnsk Købmands Ungdomshistorie 1819-44, København 1917, 77.
37. Citat Bramsen & Wain, The Hambros..., 202.
38. Rigsarkivet, Generaltoldkammeret- og Kommercekollegiet, Toldkammer Kancelli og Se
kretariatsager, Danmark og Norge vedkommende, Danske Forestillinger og Resolutioner
1833 nr.42
39. Idem 1836 nr.73.
40. Handels- og Industrie- Tidende 1839/nr.l6; Rawert, Kongeriget Danmarks industrielle Forhold..,
396-397
41. Handels- og Industrie- Tidende 1839/nr. 16
42. Illustreret Tidende 14.9.1873; Dansk Biografi Leksikon bd. 5; Bramsen & Wain, The Ham
bros ...,205-211.
43. Kongelige Reskripter og Resolutioner for Aaret 1832, 203-204; Rawert, Kongeriget Danmarks in
dustrielle Forhold...., 397; Illustreret Tidende XLV 1903-1904/nr.l7.
44. Ejlersen, »Københavns møller«, 49; Nielsen, Industriens Historie i Danmark..., 386-387.
Wodroffgaard Møllens innovative indstilling illustreres af den i 1847 gennemførte prøve
maling, hvor dens brug af franske produktionsteknikker sammenlignedes med produkti
onen på Langebro Mølle under opsyn af Industriforeningen. Quartalsberelningerfra Indu
striforeningen i Kjøbenhavn 1846/s. 185-186 samt 1847/s.7-14.
45. Kongelige Reskripter og Resolutionei'for Aaret 1839, 187.
46. Kongelige Reskripter og Resolutionerfor Aaret 1836, 84-88.
47. Fr.Chr.Kabell, »Beskrivelse af den nye nordamerikanske Handelsmølle i Silkegaden i
Kjøbenhavn«, Quartalsberetningen fra Industriforeningen i Kjøbenhavn 1851/s. 157-164; Raw
ert, Kongeriget Danmarks industrielle Forhold..., 403
48. Idem 162. 1
49. Fr.Chr.Kabell, »Beskrivelse af Indretningen af de nyeste franske Meelmøller«, Quartalsbe
relningen fra Industriforeningen i Kjøbenhavn 1852/s.l62
50. Kabell, »Beskrivelse af den nye nordamerikanske Handelsmølle...«, 163
51. «XII. Meelmaling i Danmark at bringe til større Fuldkommenhed«, Dansk Polyteknisk
Tidsskrift., 1.Hefte 1825, 67-68
52. Nielsen, Industriens Historie i Danmark..., 376-377.
53. «Om Dampkrafts Anvendelse til Maskindrift«, Handels- og Industrie Tidende 1839/s.7O
54. Nielsen, Industriens Historie i Danmark ..., 386-387.
55. Idem 390-391; »Om Dampkrafts Anvendelse til Maskindrift«, Handels- og Industrie Tidende
1839/S.71.
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Handels- og Industrie Tidende 1839/nr. 16.
Handels- og Industrie Tidende 1839/nr. 17.
Qiiartalsberetninger fra Industriforeningen i Kjøbenhavn 1847/s.l2.
Idem, 14.
V.Rothe, »Møllevæsenets nærværende Tilstand«, Quartalsberetningen fra Industriforeningen
i Kjøbenhavn 1850/s.l50ff.
Einar Colin, Økonomi og politik i Danmark 1849-1875, København 1967, 86; Finansministe
ren citeres i Rothe, »Møllevæsenets nærværende Tilstand..«, s. 157 (fodnote).
Love og Anordninger.. for Aarene 1851 og 1852, 575-578.
Rigsdags Tidende, Anhang A, Lovforslag, 3. Session, 1851, nr.XL/sp.367-389 (lovforslaget).
Rigsdags Tidende, Landsthinget, Forhandlinger, 3.Session, 1851, 2295 (2. behandling).
Rigsdags Tidende, Anhang A, Lovforslag, 3. Session, 1851, nr.CXXVI/sp. 1256-1259.
Rigsdags Tidende, Folkethinget, Forhandlinger, 3.Session, 4514 ff. (1. behandling).
Idem, sp. 4791 (2. behandling).
Rigsdags Tidende, Anhang A, Lovforslag, 3. Session, 1851, nr.CXLVI/sp. 1305-1306.
Nemlig 426 hk. for 12 anlæg. Hyldtoft, Københavns Industrialisering..., s. 106, tabel 25.
Henning Bender, Aalborgs industrielle udviklingfra 1735 til 1940, Ålborg 1987, 135; Jørgen
Peder Clausager, »Horsens Dampmølle 1787-1974«, Århus Stifts Årbøger 1974, 32; Richard
Willerslev, Studier i dansk industrihistorie 1850-1880, København 1952, 135-136. Ejlersen,
»Kornmølleriet i Danmark..«, 22.
Hyldtoft, Københavns Industrialisering..., 108.
løvrigt lå fabrikken ikke ved havnen. Clausager, »Horsens Dampmølle ...«, 32.
»Hvede og Klinte. En kort Afhandling om Mølleriet og dets Udvikling i de senere Aar
samt de herved opstaaede Lys- og Skyggesider.«, af ‘en Fagmand’, Dansk Mølleri Tidende
1.årgang.nr.7 (1885).
Hyldtoft, Københavns Industrialisering
107; Ejlersen, »Københavns møller..«, 66; Ben
der, Aalborgs industrielle udvikling..., 135.
Harry Lintsen, Molenbedrijf en meelfabriek in Nederland in de negenliendeeeuw, Haag 1989, 37
Quarlalsberetningerfra Industriforeningen i Kjøbenhavn 1847/s.l4
«Nærende Brød«, Industri Tidenden 2.r l.b (1864), s.30
F.eks.. »Hvedebrødets Fortrin for Brød af Havre, Rug og Byg«, Dansk Mølleri Tidende, 2.årgang/nr.15; Jens Lampe, Møller og møllere i Danmark gennem 100 år. Dansk Møllerforening
1884-1984, Århus 1984,22.
«Møllermødet i Kjøbenhavn«, Tidsskrift for skandinavisk Modeindustri, årgang 1887 s.3135; Anton Andersen, »Mølleriets Fortid, Nutid og fremtid«, Möllen, 1 l.årgang/nr.296;
Lampe, Møller og møllere i Danmark gennem 100 år.., 13-15 og 21.
Ranløv, »Danmarks Mølleindustri ..«, 90.
Idem samt Bender, Aalborgs industrielle udvikling..., 285; Hyldtoft, Københavns Industrialise
ring..., 201-202.
Lampe, Møller og møllere i Danmark gennem 100 år., 9-35. Som i mange andre brancher hav
de arbejderne allerede organiseret sig i 1870erne, men deres organisationer gik stort set
i opløsning sidst i 1870erne. I 1880erne kom de tilbage for at blive. Se bl.a. Niels Finn
Christiansen, Fagbevægelsernes historie, København 1989.
«En amerikansk Meelmølle i Berlin«, Handels- og Industrie- 'Tidende 1827/nr. 15.
Niels Meyn, »Kornmalingens Historie«, Danske Møller, København 1934, 67-68; H.Loft,
»Mølleriets Tekniske Udvikling«, idem.; Willerslev, Studier i dansk industrihistorie ..., 134;
Mogens Lebech, Titan. Smedien der blev verdensfirma, København 1947, 48-51.
«Triør eller Ukrudt-Rensemaskine«, Industri-Tidenden 2.r ll.b 1875, s.458; R.Schmidt,
»Mølleindustrien, dens Udvikling, nuværende Standpunkt og Betydning«, Den Tekniske
Forenings Tidsskrift 1880-81, s.45.
5 fabrikker brugte vandkraft som hovedkraftkilde, mens vind-, gas- og petroleumskraft
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hver benyttedes som hovedkraft i 1 virksomhed med 6 eller flere arbejdere. Statistisk la
belværk 5, A, 7, 1908, tabel IIIA og HIB.
87. «Et Besøg paa Langebros Dampmølle«, Dansk Mølleri Tidende 2.årgang, nr. 15 og 16
(1886).
88. Et mere detaljeret, dog lidt pålideligt billede af småmølleriets tilstand fås af folke
tællingens opgørelser over selvstændigt næringsdrivende melmøllere (bl.a. havde de for
skellige tællinger forskellige demarkeringskriterier) : 1365 i 1850,1414 i 1855,1570 i 1860,
1962 i 1870,2310 i 1880,2611 i 1890,2067i1901,2261 i 1911,1963 i 1916,1896i1921,1636
i 1930 og 1137i 1940. Kilder: Induslritællinger. Statistisk Tabelværk, 5.hefte, 1842; S.T 5, A, 1,
1899; S.T. 5, A, 7, 1908; S.T. 5, A, 12, 1917. Folketællinger. Statistisk Tabelværk, ny række, l.b,
1850; S.T ny række, 12.b,2.afd., 1857; S.T 3,1,1863; S.T. 10,18,1871; S.T 4, A, 3,1883; S.T.
4, A,8,1894; S.T.5, A, 4,1904; 5.T. 5, A, 10, 1914; S.T. 5, A, 14, 1920; S.T 5, A, 16,1925; S.T
5, A, 20, 1935; S.T. 5, A, 23, 1949. En kritisk vurdering af folketællingers værdi som indu
stristatistik findes i Willerslev, Studieri dansk industrihistorie..., 11-28.
89. Befolkningstallet øgedes fra 1,61 millioner i 1860 til 2,17 millioner i 1890, Statistiske Med
delelser, 4, 9, 1. hæfte. Mellem 1850 og 1880 var væksten af møllerne ca. to gange så stor
som befolkningstilvæksten, jf. Ejlersen, »Kornmølleriet i Danmark..«, tabel 1.
90. Ejlersen, »Københavns møller...«, 62-65 og 68.
91. «Møller og mølleri«, Mølleri Tidende, 5.årgang/s.l46 (1889/90).
92. «Kundemølleri plus Handelsmølleri«, Dansk Mølleri Tidende, 2.årgang/nr.l7 (1886);
»Mølleriets Fremtid«, Molitor. Skandinavisk Fagblad for Damp-, Vand- og Vindmølleri, nr. 19
(1892).
93. Cohn, Økonomi og politik i Danmark..., 79; N.C. Simonsen, Mølleeiernes Stillingfør og efter Lov
af 14. April 1852 om Møllenæringen og del Erstatningsspørgsmål, som denne Lov ved sine virk
ningerfremkalder, Skive 1871.
94. For eksempel i »Til Møllerne«, Molitor, nr.44 (1894)
95. «Krigen mod Husmøllerne« samt »Væk med Husmøllerne!«, Molitor. Skandinavisk Fag
blad for Damp-, Vand-og Vindmølleri, nr.4 (1891) resp. nr.28 (1893).
96. «Andels-Møller«, Mølleri Tidende 6.årgang/ nr.l (1890/91); »Krig mod Andels-Møller
ne«, Molitor. Skandinavisk Fagblad for Damp-, Vand-og Vindmølleri, nr. 18 (1892).
97. «Produktionsstatistik«, Statistiske Meddelelser 4, 30, 1 (1909-10), 11
98. R. Schou, »Hvilken Drivkraft er den billigste til det mindre Mølleri« samt S.M. Sørensen,
»Den billigste Drivkraft«, Möllen årgang 17/nr.586 og 589 (1902/1903); Mortensøn,
»Vindmøllen i Danmark...«, 74.
99. Hyldtoft, »Med vandkraft, dampmaskine og gasmotor...«, 79-82; »En praktisk og tidssva
rende vindmølle«, Möllen, 1 l.årgang/nr.305 (1897).
100. «Produktionsstatistik«, Statistiske Meddelelser 4, 30, 1 (1909-10), 18-20
101. «Kundemølleri«, Dansk Mølleri Tidende 3.årgang/s.91 (1887-88); »Møller og mølleri«,
Mølleri Tidende 5. årgang/s. 146-148 (1889/90).
102. Anton Andersen, »Mølleriets Fortid, Nutid og Fremtid«, Möllen, 11. årgang/nr.296
103. «Produktionsstatistik«, Statistiske Meddelelser 4, 30, 1 (1909-10), 18-20
104. Andersen, »Mølleriets Fortid, Nutid og fremtid...«
105. H.F.K. Dencker, »Hjælpekraft til Vind- og Vandmøller«, Möllen, 11. årgang nr. 281
106. Kilder: Statistisk Tabelværk 5, A, 1, 1899, tabel 7A; S.T. 5, A, 7, 1908, tabel III; S.T. 5, A, 12,
1917, tabel 36 og tabel V.
107. Hughes taler i denne sammenhæng om teknologiske systemer der har deres egen tekno
logiske stil, se bl.a. Thomas Hughes, »The evolution of large technological systems«,
W.E. Bijker m.fl. (red.), The Social Construction of Technological Systems, Cambridge MA
1987, 51-82.
108. Poul Løndal Nielsen, »Møller og møllere 1934-1984«, Møller og møllere i Danmark gennem
100 år. Dansk Møllerforening 1884-1984, Jens Lampe (red.), Århus 1984, 38.
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109. Et eksempel er Niels Meyn, »Kornmalingens Historie«, Danske Møller, København 1934,
66 og 81.
110. Kilde: Statistisk Tabelvcerk 5, A, 7, 1908, tabel IIIA og HIB.
111. F.eks. var de af A/S Frich leverede dampmaskiner som regel små højtryksmaskiner. Er
hvervsarkivet, A/S Frich, Sager vedr. Dampmaskiner og -Kedler 1883-1944.
112.1 1914 akkumulerede mejerierne 1376 dampmaskiner, hvoraf 1269 eller 92% lå på lan
det. Mejeri-dampmaskinerne havde en gennemsnitlig effekt på 9 hk. Statistisk Tabelvcerk
5, A, 12, 1917, tabel V.
113. Dette illustreres ved tal for dampskibene i Nederlandene, der i 1887 akkumulerede 18%
af det samlede antal dampmaskiner, 33% af det samlede effekt og 71 % af det samlede an
tal kompoundmaskiner! De Ingenieur 3/1888.
114. Erhvervsarkivet, B&W, Kontrakter vedrørende Landarbejder m.m. nr. 13, 28, 128, 167,
126 og 115; A/S Frich, Sager vedr. Dampmaskiner og -Kedler 1883-1944. Effekten blev
nogle gange angivet i nominelle, nogle gange i indicerede hk.
115. Hyldtoft, »Med vandkraft, dampmaskine og gasmotor....«, 98.
116. Idem, 99.
117. Nielsen, Industriens Historie i Danmark ..., 376-377.
118. Kongelige Reskripter og Resolutioner for Aaret 1831, 381; Kongelige Reskripter og Resolutioner for
Aaret 1832,, 50; Ejlersen, »Københavns møller...«, 58.
119. Nogle af 1850ernes større dampmøller startede som nævnt ved at tilføje en lille hjælpe
dampmaskine til vindmøllen, før der definitivt satsedes på stordrift med en større damp
maskine som hovedkraft.
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Litteratur
AF JØRGEN FINK, IB GEJL, ERIK KORR JOHANSEN OG
HENRIK VEDEL-SMITH

Ligesom i tidligere bind af Erhvervshistorisk Årbog bringes her en
oversigt over nyere erhvervshistorisk litteratur på grundlag af accessi
onen til Erhvervsarkivets bibliotek 1993. Der er tale om et udvalg af
den erhvervshistoriske litteratur, idet det af praktiske grunde ikke
kan lade sig gøre at bringe en fuldstændig oversigt. Systematiserin
gen af litteraturen følger i hovedtrækkene Danmarks Statistiks er
hvervsklassificering. Blot er interesseorganisationerne så vidt muligt
placeret under det fag eller den branche, de hører til.

Thomas Riis (ed.): A Special Brew. Essays in Honour of Kristof Glamann.
(Odense University Press, 1993). 432 s. Det første festskrift til Kristof
Glamann kom i 1983, skrevet af danske og nordiske historikere. Her
ved Glamanns 70-års dag følges op med et skrift, der med en enkelt
undtagelse er forfattet af ikke-nordiske historikere. Emnerne er for
delt på fire hovedgrupper, der naturligt nok har forbindelse til Gla
manns arbejdsfelter: Metode og moderne historie, De alkoholiske
drikkes historie, Den europæiske ekspansion og Erhvervshistorie.
Som i de fleste festskrifter er indholdet af svingende kvalitet, men
der er mange gode artikler, måske mest i den første og den tredje
gruppe. Leuven-professoren Hermann van der Wee gennemgår så
ledes hovedtemaerne fra de økonomihistoriske kongresser, der har
været afholdt siden begyndelsen i Stockholm i 1960. Han konklude
rer, at der er en stigende tendens blandt økonomihistorikere til at
tage udgangspunkt i aktuelle problemstillinger, hvis rødder man så
søger. I kolonialafdelingen er der en fin præsentation af Alexander
Baring’s breve hjem til England fra Amerika i årene 1795-1801. Han
var uddannet bankmand og foretog en række forretninger med ud
gangspunkt i Philadelphia. Hans begejstring over amerikanske forretningsmænd er ikke overvældende. Glamanns interesse for entre-
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prenørhistorie afspejles i bogens sidste bidrag, en Hongkong-historikers skildring af en kinesisk entreprenør, der levede fra 1874 til
1910.
I.G.

Landbrug, gartneri, skovbrug ogfisken
1 1993 havde De danske Landboforeninger 100 års jubilæum, og det
blev bl. a. fejret med udgivelsen af et større historisk værk, der skul
le belyse landboforeningernes rolle i det danske samfunds udvik
ling gennem de seneste 200 år. En række landbohistorikere, tilknyt
tet Institut for Økonomisk Historie ved Københavns universitet, ud
gør forfatterkredsen bag Erik Helmer Pedersen og Mette Ehlers (red.):
Landboforeninger i 200 år. Bd. 1-4 (1993). Værket er således en faghi
storisk velfunderet fremstilling, der på en række områder bygger på
primære kildestudier og undersøgelser. Det udgør et væsentligt sup
plement til Det danske landbrugs historie 1-4, der udkom for få år si
den (se Erhvervshistorisk Årbog 1989 s. 164ff. og 1990 s. 150f). I
Bd. 1: Hans Jørgen Vk Jensen: Landboforeningernes forløbere og bondebru
get. 248 s. skildres forhistorien, dvs. perioden fra ca. 1800 til 1880,
hvor landboforeningerne var veletablerede over hele landet. Forfat
teren analyserer baggrunden for de første landøkonomiske forenin
gers opståen under Englandskrigene kort efter 1800, og lægger i
fremstillingen vægt på at undersøge statsmagtens skiftende rolle i
forbindelse med foreningernes opståen. Andre vigtige temaer i bo
gen er undersøgelse af initiativtagerne og deres baggrund og natur
ligvis foreningernes aktiviteter. Om det faglige arbejde i perioden,
vidensformidlingen og landmandsforsamlingernes betydning giver
bogen megen ny viden. I bd. 2-4 behandles perioden 1880-1993. Bd
2: Jette Mackintosh: Landmanden og hans rådgivere. 301 s. giver en over
sigt over foreningernes omfattende konsulentvirksomhed på de for
skellige landbrugsfaglige områder. Heri belyses samvirket mellem
landbrugsvidenskaben og landbrugsorganisationerne samt den
statslige støtte til rådgivningsvirksomheden, og man får et grundigt
indblik i, hvordan ordningerne blev opbygget i årene før 1914,
yderligere blev specialiseret i mellemkrigsperioden og i efterkrigs
årene blev omstruktureret og koncentreret gennem etablering af
rådgivningscentre og samarbejde med husmandsorganisationerne.
Emnet for Bd. 3: Henrik Dethlefsen og Erik Helmer Pedersen: Landbofore-
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ningerne og fallesskabet. 325 s. er foreningernes interne organisa
tionsudvikling. Det indeholder et par gode oversigtskapitler om for
eningsstrukturens udvikling, men mangler en indre sammenhæng,
idet kun perioden før 1914 og efter 1950 er mere omfattende be
handlet. Indholdsmæssigt er det også »indsnævret« af, at det faglige
stof er udskilt til det foregående bind, mens landboforeningernes
erhvervspolitiske holdninger og indsats er hovedtemaet i Bd. 4: Erik
Helmer Pedersen: Landbosamfundet og Danmarkshistorien. 470 s. Forfat
teren, der tidligere har behandlet erhvervspolitikken efter 1914 i
det ovenfor nævnte landbrugshistoriske værk, lægger her hoved
vægten på en grundig behandling af politikkens tilblivelsesproces i
landboforeningerne. Bogen giver derfor et vigtigt bidrag til fors
tåelsen af baggrunden for dansk landbrugspolitik i de sidste hun
drede år. I tilslutning til 4-bindsværket er af Kirsten Lotze udarbejdet
en meget nyttig oversigt i form af en vejledning samt en PC-diskette
over det bevarede kildemateriale fra såvel de centrale som de lokale
landboforeninger.
Fra et par af disse er udkommet mindre jubilæumsskrifter. Aksel Pe
dersen (red.): Salling Landboforening 1842-1992. (1992). 192 s. er den
mest omfattende. Den behandler efter et kort resumé afjubilæums
skriftet fra 1942 foreningens seneste 50 års virksomhed, der bliver
beskrevet af tidligere formænd samt de faglige konsulenter. Den for
holdsvis detaljerede fremstilling rummer bl. a. en række lokale statis
tiske oplysninger og oversigter, men bringer dog ikke mere indgåen
de analyser af udviklingen. Det gør Erik Jakobsen (red.): Ry og Omegns
Landboforening 50 år. 1942-11. juni 1992. (1992). 52 s. endnu mindre,
idet hovedparten af bogen udgøres af de seneste års formandsberet
ninger. Derudover inderholder den intet af bredere interesse. Om
husmandsbrugenes udvikling og deres organisationer i det nord
jyske handler Anders Skjødt (red.): Sammenhold giverstyrke. Mors, Thy og
Hanherreds Husmandsforeninger 1916-1991. (1991). 122 s. og Øjvind G.
Ottesen (red.): Vendsyssels Familiebrug 1917-1992. (1992). 80 s. Begge
bøger indeholder beskrivelser af mange sider af foreningernes virk
somhed, og den vendsysselske derudover nogle mere generelle hi
storiske afsnit samt korte biografier af lokale husmandsførere. Frem
stillingen er i ingen af dem særligt dybtgående og deres værdi som bi
drag til den generelle landbrugshistorie yderst begrænset.
Både husmændenes og landboforeningernes førstemænd gen
nem 70erne og 80erne er blevet hædret med »festskrifter«. Olav
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Povlsgaard (red.): Sådan er livet på Hegnsgård. (1993). 130 s. tegner et
bredt dækkende billede af personen Christian Sørensen både som
menneske og organisationsmand ved hjælp af en række bidrag fra
familiemedlemmer samt med- og modspillere fra hans organisatori
ske og politiske virksomhed. Claus Bjørn (red.): Kjeldsen på Lerkenfeldt.
(1992). 120 s., der er udsendt i anledning af H. O. A. Kjeldsens 60
års dag, er mere historisk anlagt og indeholder interessante afsnit
om familiens erhvervelse af Lerkenfeldt 1792 samt om den senere
gods- og familiehistorie ud over bl. a. Erik Helmer Pedersen biogra
fiske skitse med vurdering af fødselarens landbrugspolitiske indsats.
Ren organisationshistorie er Poul Nielsen: Land- og Skovbrugets Ar
bejdsgivere 1918-1993. (1993). 84 s. Den skitserer meget kortfattet op
rettelsen og udviklingen af de forskellige arbejdsgiverforeninger in
den for land- og skovbrug, der blev etableret som modvægt til det i
1915 oprettede Landarbejderforbund. Man kan heri få en hurtig
orientering om den skiftende organisationsstruktur på området
samt i annalistisk form hovedpunkter vedr. især overenskomstfor
hold og personstof. Foreningernes velbevarede arkiver, der kunne
have dannet basis for en langt mere dybtgående fremstilling, synes
ikke i videre omfang at være udnyttet.
Den skovhistoriske litteratur udgøres af to mindre jubilæums
bøger for plantager, der begge blev oprettet 1892 som led i Hede
selskabets virksomhed. Elly Mardal og Eigil T. Andersen: Hvidbjerg v.
Aa Klitplantage 1892-1992. (1992). 64 s. er en forholdsvis traditionel
lokalhistorisk fremstilling, der fortæller om den thylandske planta
ges forhistorie, dens generelle udvikling og ændringerne i moderne
tid. En betydelig del af indholdet består af erindringer, af hvilke en
enkelt giver en god beskrivelse af et plantørhjem omkring århun
dredskiftet. Det er et varieret billedmateriale og gode kort, men
sammenhængen er ikke for god som følge af mange bidragydere. I
modsætning hertil er der en klar linie i Jørgen Selmer: Fromsseier. En
københavnerplantage i Vestjylland. (1993). 112 s., der beretter om ud
viklingen på en af de såkaldte »grossererplantager«, som det lykke
des Dalgas at få en række kapitalstærke københavnske erhvervsfolk
til at sætte penge i. Hovedvægten er her ikke i første række lagt på
en beskrivelse af selve plantagedriftens historie. Forfatteren har
som professionel museumsmand anlagt en etnologisk synsvinkel og
skildrer på grundlag af interviews og bevarede privatarkiver arbejdsog livsvilkårene for plantagens folk, det interne hierarki blandt dis-
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se og især forholdene mellem disse og ejerne, tekstilgrossistfamilien
Moresco. Det er der kommet en spændende bog ud af.
Om de danske dambrugs historie handler Wggo Hesel: Dansk ørre
derhverv gennem 100 år. (1993). 239 s. Bogen beretter indledningsvis
kort om de første forsøg med fiskeavl i Danmark fra midten af 1800tallet og fiskeribiolog Arthur Feddersens indsats. Den mere omfat
tende behandling indledes med etableringen af det første egentlige
ørreddambrug i Danmark i 1894. Derefter følges erhvervets udvik
ling, hovedsagelig med Ferskvandsfiskeribladet som kildegrundlag,
suppleret med erindringsstof o. 1. fra enkelte dambrugere. Bogen
belyser mange væsentlige sider af dambrugserhvervet: økonomi,
avlsarbejde, sygdomsbekæmpelse, eksportvirksomhed, organisa
tionsdannelse, erhvervspolitik og - for de seneste årtier miljøpro
blemer. Den er velillustreret, bl. a. med mange billeder, der giver et
godt indtryk af forskellige arbejdsprocesser. Desværre er bogen i sin
opbygning meget ustruktureret, så fremstillingen bliver usammen
hængende og næsten får karakter af en materialesamling. 13 num
mererede kapitler uden overskrifter og stort set også uden mellem
rubrikker gør det særdeles vanskeligt at orientere sig i bogen, der
tilmed mangler såvel indholdsfortegnelse som registre. Mere læser
uvenligt kan det næsten ikke blive.
E.K.J.

Fremstillingsvirksomhed,
Korsør Håndværker- og Industriforening fejrer 125 års jubilæum, 18681993. (1993). 28 s. Korsør Håndværker- og industriforening har
valgt at fejre sit jubilæum ved at udsende en avis i dagens anledning.
Det er en billig måde at gøre det på, men resultatet er også blevet
praktisk talt interesseløst.
Plukfisk. Pigerne i den bornholmske fiskeindustri skriver om livet »i fi
sken« gennem mere end 50 år... (1992). 61 s. Bogen består ef en samling
erindringer fra kvinder, der har arbejdet i den bornholmske fiske
industri, og den tegner et godt billede af livet på arbejdspladserne.
Det har været et hårdt slid med dårlige fysiske rammer. Især kulden
på arbejdspladsen nævnes igen og igen som et stort problem. For
holdene på det punkt er dog blevet bedre. Til gengæld er tempoet
skruet op og kvalitetskravene skruet i vejret, så det er ikke mærke
ligt, at så mange af de interviewede er gået på efterløn.
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Peter Holm (red.): Kaffe. Danmarks Nationaldrik. 75 års jubilæum i For
eningen af Danske Kaffebrænderrier. (1992). 100 s. I dette festskrift bli
ver der i en række artikler præsenteret sider af kaffens kulturhisto
riske, nationaløkonomiske, etnologiske, sundhedsmæssige og fore
ningsmæssige forankring i det danske samfund. Forankringen er
fast, for Danmark hører sammen med de andre nordiske lande til
de mest kaffedrikkende nationer, selvom forbruget har været svagt
faldende i de sidste år. Kulminationen blev nået i 1975-76, men i
okt. 1976 blev kaffeafgiften med ét slag mere end tredoblet, og det
har forbruget aldrig kunnet komme sig over.
Kaffen får iøvrigt mange anbefalinger med i skriftet: Den er ble
vet billigere og billigere målt i danske arbejdstimer pr kg. I 1920
skulle man således arbejde 3 timer for at få råd til 1 kg. kaffe, idag
kan man klare det på ’/s. Kaffen er desuden ikke påviseligt sund
hedsfarlig, i hvert fald ikke ved moderat brug (derimod kan man dø
af koffeinforgiftning, hvis man drikker 80-100 kopper stærk kaffe i
træk). Kaffen belaster iøvrigt heller ikke betalingsbalancen særlig
stærkt. Fra 1986 til idag er den faldet fra 0,8 % af importen til 0,3 %.
Det skyldes først og fremmest et sammenbrud i 1989 i ICO (den in
ternationale kaffeorganisation), der siden 1962 har reguleret ver
denskaffehandelen.
Bogen giver et noget flimrende billede af sit emne. Mindst siges
der om foreningens historie i de 75 år, den har eksisteret, men trods
savnet af det, er det alligevel blevet en både interessant og velskrevet
bog.
Niels Mortensen mfl.: Et trykkeri i Nørregade, Skive. (1992). 36 s. Tryk
keriet er Centraltrykkeriet i Skive, men bogen handler mere om et
hus (Nørregade 22) end om trykkeriet som virksomhed. Det er gået
sådan, at tre af Skives fire aviser er blevet trykt i huset. Længst var
det Skive Venstreblad, der holdt til i huset fra 1926 til 1968, og ho
vedparten af bogen handler om det. Det var et lille blad med store
vanskeligheder, men det var en god arbejdsplads for de ansatte. Tid
ligere medarbejdere bidrager med erindringer af arbejdshistorisk
og kulturhistorisk værdi, som gør bogen til både morsom og inter
essant læsning.
De mange gode sider. 75 år med Den sydvestjydske Venstrepresse, 19171992. (1992). 102 s. Den sydvestjydske Venstrepresse er vist ikke
kendt af så mange, men det blad, som denne presse har udgivet, er
landskendt: Vestkysten. Den sydvestjydske Venstrepresse blev stiftet
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som aktieselskab i 1917 for at opbygge en stor regional venstre-avis i
Ribe amt. Det skete med udgangspunkt i tre små lokale venstrebla
de, og først i maj 1918 begyndte Vestkysten at udkomme. Den ud
viklede sig med tiden til at blive det største venstreblad i Danmark
med et oplag på over 60.000 eksemplarer. Det skete i kraft af meget
dygtige redaktører, først og fremmest Knud Ree, men også Age
Nielsen og Thyge Madsen.
Bladdøden hærgede i Danmark, og i slutningen af 80erne stod
Vestkysten overfor problemet med at skulle anskaffe helt nye, avan
cerede trykkemaskiner. Det førte til forhandlinger med Berlingske
Tidende om en sammenlægning med dettes blad i Kolding, Jydske
Tidende, og fra januar 1991 er der blevet udsendt et fælles blad
med navnet JydskeVestkysten. Hovedsædet ligger fortsat i Esbjerg,
og det nye blad er landets 6. største dagblad.
Jubilæumsskriftet rummer en kort oversigt over bladets historie
suppleret med en række erindringer og omtaler af særlige begiven
heder eller personer med tilknytning til den sydvestjyske venstre
presse. Det er en velskrevet og uprætentiøs bog, som giver en god
oversigt over sit emne.
Erik Lund og Inge Primstad (red.): På nært hold af Information 19431993. (1993). 163 s. En morsom og spændende bog, der på sin egen
kalejdoskopiske måde afspejler dagbladet Informations omtumlede
og kaotiske eksistens. Det er ikke nogen samlet fremstilling af avi
sens historie, men en lang række essayistiske indlæg fra folk, der har
været knyttet til huset, fortrinsvis nuværende og tidligere medarbej
dere. Det er således primært historien om en arbejdsplads, der for
tælles. De mere driftsøkonomiske sider af virksomhedens historie
omtales ikke bortset fra, at det tydeligt frmgår, at bladets tilværelse
var én lang ubrudt økonomisk krise (med undtagelse af nogle år i
begyndelsen af 70erne). Som arbejdsplads har Information været
problematisk og ikke egnet for folk med sarte nerver. I de første
mange år var det redaktionssekretæren Ove Martin, der spredte
skræk og rædsel; senere blev det voldsomme og opslidende person
fejder og fraktionskampe, der gjorde hverdagen broget. Som en rød
tråd gennem bladets historie går en stædig vilje til at bevise, at blad
drift er mulig under alle tænkelige vanskeligheder.
Poul Thomsen (red.): Aller Press A/S Fredensborg. 25 års Fællesklub,
1967-1992. (1992). 70 s. Dette er en fremstilling, der giver et godt
indtryk af, hvordan en arbejdsplads opleves set fra et fællesklubper-
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spektiv. Arbejdspladsen er Aller Press’ trykkeri i Fredensborg, der
udfører dybtryk til brug for koncernens ugeblade. Koncernen er
vokset og har afdelinger i de nordiske lande med hovedsæde i Sve
rige. Det har givet en voksende usikkerhed i afdelingen i Fredens
borg og en frygt for, hvad ledelsens langsigtede planer er. Den væl
dige udvikling i den grafiske branche i de sidste 25 år afspejles i ju
bilæumsskriftet, og det samme gør udviklingen på det danske ar
bejdsmarked, men først og fremmest er det beretningen om en ar
bejdsplads og de små og store problemer og glæder, man finder
der.
Finn Bolt Jørgensen m.fl. : Kalk og tegl i 100 år. Kalk- og Teglværksfore
ningen af 1893. (1993). 231 s. Kalk- og Teglværksforeningen blev stif
tet i 1893 som en ren brancheorganisation. Et hovedformål var at
prøve at begrænse konkurrencen teglværkerne imellem. Der var
optræk til at foreningen ville etablere sig som en forretningsdriven
de institution, en slags fælles salgskontor, men såvidt kom det ikke.
Den fortsatte som forening og tog i 1896 også arbejdsgiveropgaver
op. Oprindelig havde den kun tilslutning på Sjælland, og der blev
derfor i 1906 oprettet en landsdækkende organisation, Teglværker
nes Fællesrepræsentation, men fra 1909 begyndte jyske og fynske
teglværker at melde sig direkte ind i Kalk- og Teglværksforeningen,
og så forsvandt fællesrepræsentationen igen efter kort tid.
I 1946 tog foreningen stærkt øgede opgaver op på det branche
mæssige område, idet den både engagerede sig i arbejdet på at få
etableret et kalk- og teglværkslaboratorium og også tog fat på et
salgsfremmende agitationsarbejde for teglprodukters anvendelig
hed. Laboratoriet blev oprettet i samarbejde med Jysk teknologisk
Institut. Det er senere blevet slået sammen med to mindre teknolo
giske serviceinstitutter inden for byggeriet og flyttet fra Arhus til
København.
Medlemsskaren inden for foreningen har været støt faldende i
takt med den kraftige koncentration inden for teglværkerne. De
ringovne, som i begyndelsen af århundredet afløste de gamle højov
ne, og som repræsenterede et stort teknologisk fremskridt, blev fra
1960erne i stigende grad fortrængt af tunnelovne, samtidig med at
teglværkerne gik over til helårsdrift. Det krævede kapitalstyrke og
tyndede kraftigt ud i rækken af selvstændige virksomheder.
Denne udvikling fik sin parallel inden for den danske organisa
tionsverden, hvor Industrifagene, som siden 1908 havde varetaget
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foreningens administration, i 1990 indgik i den nyoprettede organi
sation Industriens Arbejdsgivere og to år senere fulgte med denne
ind i Dansk Industri. Denne udvikling betød, at Kalk- og Teglværks
foreningen i 1991 ophørte med at varetage arbejdsgiveropgaver.
Medlemmerne blev henvist til Procesindustriens Arbejdsgiverfore
ning eller Almen Industris Arbejdsgiverforening. Kalk- og Tegl
værksforeningen fortsatte derefter som en ren brancheforening.
Festskriftet giver et godt billede af branchens udvikling og belyser
foruden foreningens historie en række andre emner og rummer
også en afdeling med biografier af de mest fremtrædende personer
i branchen. Redaktionen skulle have luget ud i en række gentagel
ser, men bortset fra det er det en vellykket bog.
100 år med LK. (1993). 18 s. Jubilæumsskriftet er udformet som et
reklamekatalog, og det bringer eksempler på LK-produkter. Desig
net er professionelt og pænt og sikkert dyrt, men man får meget lidt
for pengene med denne bog.
Jørgen Bjørgren: Søby Motorfabrik og Stålskibsværft A/S. (1991). 120 s.
Historien om Søby Motorfabrik og Stålskibsværft A/S er først og
fremmest historien om én mand: Arthur Jørgensen. Han begyndte
på bar bund i 1931 og har siden opbygget en stor virksomhed med
flere afdelinger. Det bærende i virksomheden er et skibsrepara
tionsværksted, efterhånden delt i en motor- og en stålafdeling, men
desuden er der skibsværft til bygning af coastere og lignende min
dre skibe.
I mange år var skibsmotorer af mere eller mindre egen model et
hovedprodukt for virksomheden. Søby-motoren blev et begreb
blandt fiskere. Efter 2. Verdenskrig kom skibsbyggereiet til. Bag virk
somhedens succes ligger fremfor noget Arthur Jørgensens menne
skelige egenskaber. Han har haft evne til at gøre virksomheden til
en god arbejdsplads til glæde for både de ansatte og kunderne. Det
har været af uvurderlig betydning for Søby på Ærø, hvor Arthur Jør
gensen også på anden måde har sat sit præg (biograf, cafeteria, fær
gerute) .
Bogen tegner et interessant billede af virksomheden, men har en
slagside i retning af den ukritiske hyldest.
Erik Eriksen: Værftet bag de 1000 skibe. Burmeister & Wain 1843-1993.
(1993). 160s. B&W fejrede 150årsjubilæum-deterderikkesåmage
virksomheder, der kan - med et nydeligt festskrift. Det er for øvrigt på
et hængende hår, at der overhovedet blev etjubilæum, for tre gange :
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Søby Motorfabrik havde en
politik med aldrig at sige nej
til kunderne, og der var der
for altid travlt på værftet,
men selv på det travleste
værft kan en mand falde i
staver eller i hvert fald blive
fotograferet i et eftertænk
somt øjeblik, som billedet vi
ser.
Illustration fra Søby Motorfa
brik og Stålskibsværft A/S.

i 1890erne, 1932-33 og 1980-81 har værftet været meget tæt på luk
ning, og en hel del af de 150 år har været kritiske, og mange af de 150
år har været besværlige og økonomisk set dårlige. Men alligevel har
værftet overlevet og kan se tilbage på mange imponerende resultater
præget af tekniske landvindinger og sociale nydannelser.
B&W indtager en særstilling i dansk industris historie. Næppe no
gen anden virksomhed er så kendt som arbejdsplads som netop
B&W. Arbejdskraften har igennem firmaets 150 år i høj grad været
med til at give det profil; i lang tid fordi arbejderne dér var mere mi-
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litante, end de var på andre virksomheder. Det har imidlertid ænd
ret sig, og siden det såkaldte pinseforlig i 1981, da arbejderne ind
gik en bonus- og effektivitetsaftale, har arbejdsfreden været frem
herskende.
Jubilæumsskriftet bringer foruden en fremstilling af firmaets hi
storie også interviews, en fortegnelse over de skibe, som værftet har
bygget, og billeder af adskillige af dem samt artikler om særlige em
ner. Det er blevet en smuk og fin markering afjubilæet, båret af en be
tydelig selvtillid og tro på fremtiden, som der kan blive god brug for,
da værftet nu igen er midt i en af sine tilbagevendende kriser, men
forhåbentlig former det sig, så der også kan blive et 200 årsjubilæum.
Skibsværftsarbejdernes Forbund 75 år. De røde arbejdsmænd fra B&W
øen. (1992). 52 s. Bogen er en kortfattet gennemgang af årene 196792, der var en urolig periode på skibsværftet indtil begyndelsen af
80erne. B&W arbejderne gjorde sig i disse år også gældende uden
for værftet, så bogen bliver også et lille stykke Danmarkshistorie. Bo
gen er rent refererende og foretager ikke nogen analyse af udviklin
gen. Dog kommer der et glimt af selvironi i konstateringen af, at det
blev en stor succes, da fagforeningslokalet i Nansensgade i 1984 blev
erklæret atomvåbenfrit område, for det har det været lige siden.
JF-

El-, gas-, varme- og vandforsyning
Københavns elværker 1892-1992. (1992). 119 s. af Leo Duhm, Børge S.
Hansen og Sven Salwin. Halvdelen afjubilæumsskriftet er helliget en
omtale af elektricitetens historie med en række temaer som f.eks.
fra forbruger til værk, energi og miljø, trafikken samt en række
anekdoter og erindringer. Den sidste del af bogen handler om elek
triciteten i København og de enkelte værker i tal. Det hele er forsy
net med nogle virkelig gode illustrationer, men noget egentligt op
slagsværk for de københavnske elværker er der ikke tale om; selv om
der er mange gode informationer i en letlæst tekst.
Lyset kom - men land forgik. Gudenåcentralen 1918-1993. (1993). 102
s. af Kristian B. Nielsen. Der er her tale om et i bedste forstand tradi
tionelt jubilæumsskrift, der kronologisk behandler Gudenåcentralens historie, som ikke er uden interesse. Problemerne er også taget
med - især laksetrappen - og bogen sluttes af med bestyrelsesliste
og litteratur- og kildefortegnelse.
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Østre Elværk i København er berømt fra P.S. Krøyers maleri af Industriens Mænd fra 1904.
Her er salen fotograferet i 1902 med 2 af industriens mere anonyme mænd. Illustration fra
Københavns Elværker 1892-1992.

Elforsyningen SFGHH 75 år - i elektricitetens tjeneste. (1991). 26 s. af
Rasmus Viuff. De mange bogstaver i titlen dækker over, at det er Sal
ling, Fjends og Ginding Herreds Højspændingsselskab, der kunne
fejre jubilæum i 1991. I en kort og ikke overraskende fremstilling
fortælles selskabets historie. Der er de oplysninger, man kan forven
te, og for den lokale historie er den af betydning.
For sundhed, renhed og nemhed. Da Vejlefik rindende vand. (1992). 109
s. af Susanne Munkholt Conradsen. Bogen er blevet til i anledning af
Vejle Kommunale Vandforsynings 125 års jubilæum i 1992. Bogen
er forsynet med en meget detaljeret og god indholdsfortegnelse,
der gør det nemt at finde rundt i bogen. Vandforsyningens historie
er ikke holdt afsondret fra byens, men på en god måde relateret
hertil. Der er tale om en central bog om vandforsyningen i Vejle, og
bogen afsluttes med en formandsliste og tidstavle samt anvendt lit
teratur. En særdeles nyttig bog.
H.V.-S.
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Bygge- og anlægsvirksomhed.
Højgaard & Schultz. 1918-1993 - og frem mod nye mål. (1993). 56 s. af
Poul Høegh Østergaard. Et flot magasin der med mange illustrationer
præsenterer firmaets 75 årige historie. Da H.&.S. er et firma, der
har sin arbejdsplads over hele jorden og derfor har en international
kontaktflade, er skriftet udarbejdet på engelsk. Det er kronologisk i
sin opbygning med enkelte temaer,der har haft betydning for fir
maets udvikling. Teksten er meget kort og kontant, men med gode
informationer, og desuden er der et væld af gode billeder af nogle
af virksomhedens arbejder.
Svendborg. Murermesterforening 100 års jubilæum 1892-1992. (1992).
32 s. Et jubilæumsskrift, der i sin præsentation virker meget indby
dende og overskueligt. Første del af skriftet omfatter foreningens
sidste 25 år, som fortælles i relation til udviklingen på arbejdsmar
kedet. Den sidste del er aftryk af tidligere jubilæumsskrifter. Gen
nemgående et informativt skrift med en række gode oplysninger.
På stilladset. Midtjydske murersvende 1893-1993. (1993). 28 s. udgivet
af Murerforbundet afd. Herning. Dette jubilæumsskrift er præget af en

Den postmodernistiske arkitektur er påtrængende i sine virkemidler på godt og ondt. Bygge
riet ved Østerport station i København forekommer at være et af de mere vellykkede eksem
pler. Illustration fra Højgaard & Schultz 1918-1993.
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Byggeri i stor målestok kan under opførelsen få store æstetiske kvaliteter, som det ses på det
te billede fra byggeriet af Svovlsyrefabrikkens lagerhal i Nørresundby, hvor lys og skygge mel
lem de mange spær og søjler skaber en grafisk virkning. Illustration fra Færch & Co. A/S.

del annoncer, der dog ikke kvæler selve indholdet, der består af en
historisk gennemgang af murernes fagforening i Herning, samt en
række interessante erindringer.
Færch & Co. A/S 1892-1992. 1992. 43 s. Dette er ikke tobak, som
man måske ville tro, men et tømrer- og snedkerfirma i Alborg. Bo
gen giver ikke noget samlet billede af virksomhedens udvikling,
men giver en række glimt af atmosfæren i en god og solid tømrer
mesterforretning præget af et godt forhold mellem ansatte og le
delse. Der er mange smukke illustrationer af nogle af de byggeop
gaver, som firmaet har arbejdet med.
100 år med malerjirmaet Axel Seehusen. (1992). 55 s. af Gitte Kjær. Her
fortælles om Axel Seehusen, der efter endt uddannelse kunne væl
ge mellem håndværk og kunst. Han valgte det første, men bevarede
i høj grad kontakten med det andet, hvilket fremgår af dette velskrevne jubilæumsskrift, med mange gode anekdoter, som også forO
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tæller om erhvervsvirksomhedens udvikling. Afslutningsvis fortælles
om Seehusens forhold til kunstnerne.
Køge Installationsforretning 1893-1993 og installatør Olsen. (1993). 20
s. afSøren Federspiel og Kjeld Simon Villadsen. I dette lillejubilæumsskrift
fortælles i korte afsnit om virksomhedens og personkredsens udvik
ling, men desværre ikke meget om dens placering i byens udvikling.
Et foranderligt århundrede. Belysningsarbejdernes fagforening gennem
100 år. (1992). 93 s. af Ove Refsgaard, Finn Hansen, Roar Nielsen, fess
Rasmussen, Finn Petersen og Torben Svendrup (red.). Med gode illustratio
ner, men især med en særdeles god tekst fortælles belysningsarbej
dernes historie gennem 100 år. Bogen fortæller bl.a. om gasarbejder
nes liv, den faglige organisering, kampen for boliger, det daglige fag
foreningsarbejde, besættelsen og tiden efter krigen og slutter af med
en liste over foreningens formænd gennem tiderne. En velskrevet
bog der forbinderjubilarens udvikling med samfundsudviklingen.
H.V.-S.

Handel
RudolfDieter Wurdak: Überblick zur Entwicklung von Messen und Ausstel
lungen im baltischen Wirtschaftsraum. (1992). 44 s.
Dette er et bidrag til Project One The Baltic Sea: New Develop
ments in National Policies and International Co-Operation. På de
44 sider skitserer forfatteren helt fra oldtiden messe- og udstillings
begrebet, som det har optrådt i Østersøområdet. Højdepunktet nås
ved den baltiske udstilling i Malmö 1914. Sluttelig placerer han
messebegrebet i den moderne markedsøkonomi.
Mogens Bendixsen: Uld og handelsblod. Krøjgaard-brødrene - et tricotageeventyr i Herning. (1993). 107 s. Det er rigtigt, at der er noget eventyragtigt over de vestjyske tekstilfabrikanter i Herning-området. Det var
folk, der i udgangspunktet var blanke på teoriens område, men som
kunne alting af det praktiske. Udsprunget af jævne kår omkring
århundredskiftet lærte de alle, at idérigdom, initiativ og flid var de
egenskaber, der afmærkede vejen frem. Og så den tørre humor, uden
hvilken man ingen steder kom. Vel også en snuhed, må det erkendes,
der en gang imellem gik over grænsen for anstændigheden. Højde
punktet af litteratur omkring dem er Aage Damgaards erindringer,
Mit livs rigdom, der kom 1980. Her føjer Mogens Bendixsen en skil
dring af Krøjgaardfamilien til, tvillingebrødrene Jens og Niels samt
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lillebror Poul, der inden trediverne begyndte, alle havde tekstilfa
brikker i Herning. Tvillingernes vej gik over tilværelsen som hjord
drenge, uldkræmmere og cirkusarbejdere, før fabrikanttiden be
gyndte. Skildringen er levende og kompetent, om end personalhisto
rien vejer tungere end erhvervshistorien. Det lykkes for Bendixsen at
give et afrundet billede af disse pionerskæbner, der havde fingrene i
alt, hvad der kunne handles med. Bogen er trykt på fint papir hos
Poul Kristensen og udstyret med gode billeder.
Bøg Madsen. En fortælling om Ejvind Bøg Madsens livsværk, udgivet aj
Bøg Madsen a/s i anledning afselskabets 50 årsjubilæum. (1991). upag. I et
lille hæfte meddeles på nogle få sider hovedpunkter i det fynske frøog plan tefirmas historie.
Danmark og olien gennem 25 år. Jubilæumsskrift for Oliebranchens Fæl
lesrepræsentation. (1993). 48 s. Medlemmer af denne brancheorgani
sation er alle de store selskaber. Det tør nok siges, at branchen har
været i brændpunktet i hele foreningens levetid. Især de sidste 20 år
har været præget af alvorlige forsyningskriser. Den første kom i 1973
som følge af krig mellem Israel og de arabiske naboer. Den næste i
1979 med revolutionen i Iran og krig mellem Iran og Irak. Den
sendte priserne på himmelflugt. I midten af 80’erne raslede priser
ne ned igen på grund af overforsyning, mens Golfkrigen i 1991 igen
gav kortvarige prisstigninger. En betydningsfuld kendsgerning i den
forbindelse er det, at oliereserverne aldrig har været større end i
dag. I dette minefelt har brancheforeningen virket, hvortil kommer
de meget omfattende miljøproblemer omkring olie, der også har
skullet håndteres. Om alt dette handler denne bog, der er særdeles
kompetent og smukt lavet af Claus Ehlers Kommunikation.
Flemming Nielsen: Butikshandel i Elling sogn. (1991). 18 s. Det er El
ling Tømmerhandel, der står bag denne udgivelse om butikshand
len i sognet, og det er samlinger i det lokalhistoriske arkiv, der er
kildebaggrunden. Der er mest tale om en opremsning af sognets
butikker gennem tiderne uden det helt store perspektiv.
Lindknud Brugsforening 1893-1993. (1993). 44 s. Gilleleje Brugsfore
ning 1892-1992. (1992.) 22 s. Ole Linå Jørgensen: Brugsforening i Kar
up i 100 år 1892-1992. (1992.) 43 s. Karlby Brugsforening 1892-1992.
(1992). 36 s. Fjerritslev ö5 Omegns Brugsforening 1893-1993. 44 s.
Karlslunde og Omegns Brugsforening 5. marts 1893. (1993). 48 s. Fangel
Brugsforening 1892-1992. (1992). 32 s. Som det fremgår af den store
høst, er det tid for mange brugsforeninger at fejre hundredåret.
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Recepten er ofte den, at man finder nogle interesserede på egnen,
der studerer de gamle protokoller og går hen på det lokalhistori
ske arkiv for at supplere. Så skriver de en fremstilling, der er over
ordentlig stærkt præget af skribenternes optagethed af kildemate
rialet, der ofte gengives in extenso, og ligeledes præget af deres
manglende rutine i større skriftlige fremstillinger. Så får man fat i
noget billigt papir, der danner den ringest mulige baggrund for
det ofte rimeligt gode illustrationsmateriale. Endelig laver det lo
kale offsettrykkeri så nogle hundrede eksemplarer, der bliver hæf
tet sammen med et kartonomslag. Sådan er det sket i Lindknud,
hvis fremstilling dog krydres af et par lærlingeerindringer. Fangel
har anvendt samme model som Lindknud. I Gilleleje fandt man den
tidligere bestyrelsesformand til arbejdet og brugte bedre papir. Så
Nordkystens Bogtrykkeri må tage ansvaret for de teknisk dårlige il
lustrationer. Karlslunde har opgivet en egentlig fremstilling og ladet
hæftets første halvdel udgøre af kronologiske notater. Til gengæld
har de gjort mere ud af opsætning og udstyr og udnyttet mulighe
derne i gamle regninger og reklamer. Karlby og Karup har entreret
med en skribent til opgaven, og så er der straks kommet mere
struktur over foretagendet. Dermed er alle oplysninger ikke mere
akkurat lige værdifulde som hos de mere folkelige fremstillere. Nu
kommer der disposition og perspektiv til, således at fremstillingen
bliver læselig. En særstilling indtager Fjerritslev. Under redaktion af
Erik Mørkholdt Andersen er der kommet en flot publikation ud af
det. Godt papir, gode billeder, fint tryk af Fjerritslev Avis Offset.
Lay-out er i særklasse, og der er dels tale om en fremstilling, dels
relevant erindringsstof. Og så har man gjort den gode gerning at
uddele skriftet til alle husstande i Fjerritslev kommune. Ikke noget
fedteri her.
Hans-Otto Loldrup: Næstved Løve Apotek. Fornemme traditioner bag
fremtidens service. (1992). 32 s. Med en umådelig smuk publikation
fejrer Løveapoteket i Næstved en omfattende ombygning. Det er re
daktøren, der står bag det fine layout, og der er ikke sparet på skøn
ne billeder, der viser receptkuverter, interiører og eksteriører. Tek
sten bringer først og fremmest en anetavle med personalhistoriske
oplysninger om apotekets indehavere fra 1642, en beskrivelse af de
lægeplanter, der er afbildet på glas i apotekets loft samt en beskri
velse af de danske apotekers historie. Endelig er løst vedlagt en skil
dring af apotekets historie i besættelsesårene, forfattet af apoteker
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Axel Schledermann, der var ansat i Næstved på dette tidspunkt.
Desværre blev dette bidrag først fundet, da bogen var gået i trykken.
Isenkrambranchen. 300 år med godt kram. (1993). 138 s. Titlen lyder
forjættende, så skuffelsen bliver desto større, når man konstaterer,
at dette særnummer af branchens fagblad(e) er dens hyldest til sig
selv i anledning af »jubilæet«. Det historiske indhold af publikatio
nen er knap værd at tale om.
John W. Oldam: Træk af Hotel-, Pensionats- og Restaurationslivet i Ar
hus 1921-41. (1993). 261 s. Der er tale om et utrykt manuskript i A4format. Det præsenterer en uhyre mængde oplysninger om det
nævnte område. Oldam har ikke gjort noget forsøg på at skrive det
sammen til en egentlig fremstilling, nærmere er der tale om en gen
nemgang, gade for gade, af det kendte materiale om de enkelte fo
retagender. Det har hurtigt vist sig, at der er et anseligt behov for
denne publikation, idet der ikke er andre muligheder for at få be
lyst karakteren af de enkelte cafeer eller restaurationer; f.eks. er an
nonceringen fulgt gennem tiden, hvilket jo for en enkelt under
søgelse ville være uoverkommeligt Her skildres de stille templer,
men sandelig også det løsslupne liv f.eks. i hotel Apolio. Et særligt
afsnit er viet pensionaterne, om hvilke det oplyses, at der på et tids
punkt formentlig var over 200; nu er der ingen tilbage. Kost- og
værelsespriser sammenlignes gennem perioden og sammenholdes
med forbrugerindekset. Alt i alt er der tale om et meget værdifuldt
værk, hvori er nedlagt et kæmpearbejde.
Augustenborg-Hallen 1968-1993. (1993). 23 s. Det er højst usædvan
ligt og ret interessant at se etjubilæumsskrift for en hal. Det lille skrift
bærer præg af den stolthed, som en beskeden lokalitet føler ved at ha
ve præsteret tilblivelsen af en sådan institution. Der blev brugt ikke
mindre end 15.000 frivillige arbejdstimer og indsamlet et anseligt be
løb blandt byens borgere; det blev suppleret med kommunale midler
samt en stor gave fra fabrikant Mads Clausen. På sæt og vis har haller
ne afløst de beskedne forsamlinghuse, hvilket selvfølgelig ligger i
idrætsudøvelsens stærke vækst. I beretningen om de 25 år ligger det,
at hallen har kørt med stor belastning; et fremtidsønske er udbyg
ning, der vil give mulighed for scenefaciliteter, så også andre kulturel
le aktiviteter kan finde sted i dette byens samlingspunkt.
I.G.
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Transport
Møns Onnibusser 1953-1993. (1993). 114 s. afJens Birch og Ole Gald. I
et par indledningsafsnit omtales den kollektive trafik før 1953 og
baggrunden og starten af Møns Omnibusser A/S. Derefter behand
les i en række temaafsnit trafikken og økonomien, ejerforhold og
ledelse, godstransport og billetsamarbejde med andre trafikselska
ber. Rutebilstationen med garage- og værkstedsforhold samt en om
tale af det rullende materiel. Bogen afsluttes med et afsnit med be
skrivelse af samtlige rutebiler, selskabet har ejet, og statistik over for
retningen Møns Onnibusser A/S. Bogen giver en grundig beskrivel
se af selskabets 40-årige historie og har gode illustrationer.
Vognmænd og vareture. Erindringerfra transporterhvervene i Dragsholm
Kommune. (1993) 50 s. red. afJens Hjorth Hansen. Efter en kort rede
gørelse for trafikkens udvikling i Dragsholm-området følger erin
dringer af nuværende som tidligere vognmænd, mælkekuske og en
ostehandler, der fortæller om detailhandelens vareture. Bogen er
rigt illustreret og har mange interessante oplysninger for de lokal
historisk interesserede.
Søfart, handel og bondeøkonomi i Thisted 1814-50. (1993). 153 s. af
Kaj Sekkelund. Den foreliggende bog er en bearbejdet udgave af for
fatterens magisterkonferensspeciale i dansk kultur- og lokalhistorie.
Der er tale om en særdeles grundig undersøgelse med litteraturli
ste, kildemateriale og noter, hvorved yderligere interesserede har
mulighed for at arbejde videre med stoffet. Bogen er velskrevet med
gode illustrationer og giver et godt og solidt indblik i byens og op
landets forhold i perioden frem til 1850.
Fra matros til styrmand. (1992). 257 s. afErik Rasmussen. Denne bog
er andet bind af Erik Rasmussens bøger om livet på søen og beretter
om årene 1920-1932, hvor han kom på navigatørskole og derefter i
tjeneste i DFDS, bl.a. på nordens største passagerskib Frederik den
VIII., der sejlede mellem København og New York. Bogen indehol
der mange interessante iagttagelser og kan anbefales.
Tre stykker bambus... En historie om de første motorskibe. (1991). 63 s.
Bogen handler om verdens første oceangående motorskib »Selandia«, som Ø.K. satte i drift på Bangkokruten. Men historierne om
»Fionia« og »Jutlandia« fortælles også. Fortællestilen er meget kort
og kontant og indeholder mange gode oplysninger.
The Dannebrog Fleet 1883-1993. (1993) 208 s. af Søren Thorsøe, Peter
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Simonsen og Frederik Frederichsen. Efter en kort gennemgang af A/S
Dampskibsselskabet Dannebrogs historie får man en præsentation
på engelsk af samtlige skibe, rederiet har rådet over. Der er billeder
af samtlige skibe, en teknisk beskrivelse og skibets historie i hoved
punkter.
75 år på bølgelængde. Fra gnist til satellit. (1992). 250 s. af S. Bøje Lar
sen. Bogen er opdelt i 19 kapitler, der alle er tematiske og kronolo
giske, og som kortfattet redegør for den historiske udvikling inden
for det område, der behandles i det enkelte kapitel. Foruden de
mange illustrative billeder giver bogen en meget interessant beret
ning om radiotelegrafistens specielle erhverv. Til sidst en række ta
beller over medlemstal, bestyrelse, repræsentantskab og en oversigt
over lønudviklingen gennem 75 år.
H.V.-S.

Bank, finansiering, forsikring, forretningsservice
Finn Grandt-Nielsen: Danske billetter. Lokale nødpengesedler fra Napoleons
krigenes tid 1807-16. Danmark, hertugdømmerne og Færøerne. (Dansk Nu
mismatisk Forening, 1993). 328 s. For nogle år siden kom i fint udstyr
Leo Hansens bog om danske pengesedler, udgivet af Dansk Numis
matisk Forening. Finn Grandt-Nielsens bog om nødpengesedlerne
er et interessant supplement hertil. Der er tale om mindst 1.000 for
skellige småpengesedler i den angivne periode, der begyndte i 1807
med mangel på småmønt på grund af krigen. De fleste blev udsendt
af Kurantbanken i årene 1809-14, men et stort antal blev udstedt af
lokale myndigheder og privatpersoner. Nogle enkelte af sedlerne
var håndskrevne, men de fleste var udført i bogtryk. Finn GrandtNielsen har med denne bog lavet katalog over 5-600 af billetterne;
nogle af dem er ikke bevaret, men deres eksistens er dokumenteret.
Under de enkelte seddeludstedere er anført alle mulige personalhistoriske oplysninger, hvortil kommer uddrag af forskellige doku
menter. Det er noget uoverskueligt, så man må læse hele bogen
igennem for at få fat på alle tekstoplysninger af generel betydning.
For samleren gør det ikke så meget; for ham er bogen en guldgru
be. Men den pengehistorisk interesserede må gå en del igennem
for at få fat på essensen.
I.G.
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Tjenesteydelser
Renovationsarbejdernes Fagforening. 25 år. 1967-1992. (1992). 27 s. af
Leon Poulsen. Dette lille skrift rummer langt mere stof end antydet i
overskriften, idet det går helt tilbage til 1717. Det har mange gode
oplysninger og et godt illustrationsmateriale.
Den danske Husflidshøjskole 40 år. (1992). 63 s. Et traditionelt jubi
læumsskrift, der indeholder de relevante oplysninger om jubilaren,
men alligevel med en række interessante temaartikler, der er place
ret efter skolens historie.
Ringsted tekniske Skole 1891-1991. (1991). 74 s. afHj. Thorsteinsson. I
en grundig gennemgang af skolens historie, opdelt i små overskue
lige kapitler, ledes læseren fra en orientering om de første under
visningssteder til en oversigt over skolens personale i jubilæumsåret.
En grundig institutionshistorie.
Uddannelse på menuen. 10 års jubilæum. Vejle Tekniske Skole. (1992).
24 s. En kortfattet gennemgang af levnedsmiddelteknisk afdeling på
Vejle Tekniske Skole, men de få sider giver alligevel et godt indblik i
uddannelsen.
Byggeteknisk Højskole. 25 år i Horsens. 1967-1992. (1992). 71 s. I en
række glimt giver personer med daglig forbindelse med skolen en
vurdering af den uddannelse, som skolen giver. Bogens andet ho
vedafsnit består af en række beretninger om forskellige hændelser i
de 25 år, skolen har eksisteret. Sidst bringes en personaleoversigt.
Otte billeder af vor verden. Herning Handelsskoles 100 års jubilæum.
(1992). 156 s. red. af Anton Hartmann-Olesen og Asbjørn Heide. I stedet
for det traditionelle jubilæumsskrift med en gennemgang af skolens
historie valgte man at udgive en forelæsningsrække holdt på skolen
»Danske kulturbarrierers betydning for virksomhederne«. Denne
foredragsrække på otte foredrag blev en slags status over handels
skolens vilkår og forpligtelser i hundredåret for dens oprettelse.
Den Grafiske Højskole 1943 -50år—l 993. (1993). 38 s. Der gives en
kort institutionshistorie, hvorefter der følger en række temaartikler.
Hæftet er rigt illustreret i et lay-out, der næsten er for overvælden
de, men der er mange gode oplysninger at hente.
Festskrift for Ringkøbing Amts Dyrlægeforening. (1993). 71 s. Med ud
gangspunkt i foreningens protokoller, tidsskrifter og optegnelser
om de i amtet fungerende dyrlægepraksis gives en gennemgang af
foreningens historie. Sidst i bogen en oversigt over de forskellige
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dyrlægepraksis tilknyttet Ringkøbing Amts Dyrlægeforening.
Holbæk Amts Dyrlægeforening 1892-1992. (1992). 141 s. Efter en gen
nemgang af foreningens historie følger en række temaartikler, der
bl.a. indeholder oversigt over praksislokaliteter i amtet, dyrlægein
strumenter og en lang række interessante erindringer, bl.a. gives hi
storien bag »Dyrlægens natmad«.
Bornholms Arbejdsgiverforening 1915-1990. (1990). 31 s. af Hans-Aa
ge Bøggild. Med mange og gode billeder samt en velskrevet tekst gi
ves en gennemgang af foreningens historie.
Ledernes Hovedorganisation. Roskilde afdeling 1918-1993. (1993). 23
s. af Lotte Fang og Finn Poulsen. Det foreliggende skrift er både en be
skrivelse af en forenings historie, men også af Roskildes udvikling i
store træk.
H.V.-S.
Keld Dalsgård Larsen: Fra arbejdsmand til specialarbejder. SID Silkeborg
1893-1993. (1993). 182 s. Silkeborg fik en arbejdmandsforening i
foråret 1893, og den meldte sig straks ind i den jysk-fynske arbejds
mandsforening og kom via den med i Dansk Arbejdsmandsfor
bund fra starten i 1897. Foreningen i Silkeborg har således hele ti
den været med i det landsomfattende arbejde, men har nu iøvrigt
derudover først og fremmest været sin egen. Det understreges
gang på gang, at bølgerne er gået højt i foreningens historie. Den
har været åben for alle arbejdsmandsgrupper, og det kunne være
vanskeligt at koordinere så mange forskellige interesser. Fra 30erne
blev der dannet brancheklubber inden for foreningens ramme;
størst var oprindelig jord- og betonarbejdergruppen, men fra 60erne begyndte fabriksgruppen for alvor at vokse frem til at blive den
største.
Foreningen i Silkeborg blev inddraget i den store lock-out i 1899,
men har derudover ikke nogen tradition for langvarige arbejdskam
pe. Det er ikke fordi denne forening er særlig føjelig, men meget
langvarige strejker er bevidst søgt undgået. Arbejdsløsheden i områ
det var forholdsvis høj og lå langt over landsgennemsnit til op i
60erne.
En særlig indsats gjorde foreningen inden for uddannelsesområ
det. Som så mange andre steder oprettede foreningen i 1940 efter
påbud fra København en lokal afdeling af Arbejdsteknisk Skole,
men modsat de fleste andre steder lagde Age Thomsen, der var for-
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Brunkulsbrydningen under
besættelsen skabte et usæd
vanligt arbejdsmiljø. Hvis
der fandtes sikkerhedsfor
skrifter, er de ikke blevet
overholdt strengt.
Illustration fra SID Silkeborg
1893-1993.

mand for foreningen 1945-73, et stort arbejde i skolen og fik ikke
bare afværget en truende lukning, men også som noget nyt åbnet
en dagskole for arbejdsløse i 1953-54.
Udover uddannelse er kooperationen også et af de områder, hvor
arbejdsmændene i Silkeborg gik egne veje. Den lokale kooperative
entreprenørforretning blev en succes, og Arbejdernes kooperative
Finansieringsfond tilbød sig med betydelige lån til den fortsatte eks
pansion - mod at overtage kontrollen med virksomheden. Det ville
formanden, Age Thomsen ikke være med til, og med stort besvær
fik han rejst penge, så foreningen kunne bevare sin indflydelse over
forretningen.
Keld Dalsgård Larsen giver en god og dækkende fremstilling af
fagforeningens historie, og bogen bliver derfor endnu et eksempel
på, hvor meget mere en organisation får for pengene, hvis den får
en professionel historiker til at skrive sit jubilæumsskrift.
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Poul Thomsen: Arbejdsmænd i Køge. 100 år i kamp. SID 1892-1992.
(1992). 155 s. Foreningens historie adskiller sig ikke meget fra til
svarende foreninger i provinsbyerne, men jubilæumsskriftet giver
en god, sammenhængende fremstilling af foreningens historie.
Bjarne Bekker: ...vi byggede Svendborg. Arbejdsmænd i 100 år. SID.
(1992). 32 s. Et kort jubilæumsskrift, der ikke indeholder meget om
foreningens historie, men noget om dens nutid og fremtid. Der er
prognoser for løn og arbejdsløshed og omtale af to arbejdsskadesa
ger, som foreningen har været involveret i. Foreningen valgte at
bruge størstedelen af sit jubilæumsbudget på et byspil, og festskrif
tet er blevet derefter.
Arbejdsmændenes Fagforening Hjørring 1893-1993. (1993). 72 s. Et
dårligt redigeret festskrift, der blander tilfældige stumper af forti
den med lykønskninger fra nær og fjern.
...Og så er det sandt - et liv for frisørerne beskrevet af deres førstemand
Arnold Hansen. Udgivet af Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund. (1991).
159 s. Bogen er en blanding af erindringer og hilsener til Arnold
Hansen i anledning af, at han i 1991 gik af som formand for Dansk
Frisør- og Kosmetikerforbund efter at have været dets leder siden
1958. Bogen tegner billedet af en meget kompetent forbundsfor
mand, som formåede at skabe respekt om sit fag og sig selv. Arnold
Hansen overtog formandsposten efter H.M. Christensen, der havde
kørt forbundet fast i en meget langvarig konflikt i København. Det
lykkedes Arnold Hansen på tre år at få løst denne konflikt og deref
ter at få forbundet ind i et positivt samarbejde med både fagets ar
bejdsgivere og den øvrige del af fagbevægelsen, og denne linje har
været gældende lige siden.
JF.

Rettelse

I Lars Heides artikel om europæiske skibsbygninger i Erhvervshisto
risk Årbog 1993 er der på side 62 en grafisk fremstilling over udvik
lingen i søsat tonnage. Fremstillingen viser imidlertid antal søsatte
skibe. Her er den rigtige over søsat tonnage:

Afleveringer
l.januar-31. december 1994

Afleveringerne androg i 1994 med 103 sager i alt 5.197 enheder.
Der er modtaget følgende arkiver:
Organisationer
Dansk Arbejdsgiverforening, København (fortsat aflevering). 78 bind
forhandlingsprotokoller 1916-1960.
Dansk Beton Industriforening, Fredericia (fortsat aflevering). 3 bind
og 2 pakker, 1913-1989. Forhandlingsprotokol, årsregnskaber, jubi
læumsmateriale og udklip.
Dansk Eksportør- og Kødgrossistforening, Arhus (fortsat aflevering).
23 bind, 1956-1991. Forhandlingsprotokol, revisionsprotokol, med
delelser og strukturplan for Kødbranchens Fællesråd.
Dansk Fiskeriforening, København (fortsat aflevering). 63 bind og
164 pakker, 1890-1994. Forhandlingsprotokoller, udvalgsprotokol
ler, beretninger og regnskaber, hovedbøger, kassebøger, brevjour
naler, korrespondance, kontrakter, journalsager og billeder.
Dansk Industri, København (fortsat aflevering). 1971-1974 forhand
lingsprotokol for Skibs- og Bådebyggernes Arbejdsgiverforening.
Dansk Maskinhandlerforening, København. 16 bind og 1 pakke,
1919-1993. Forhandlingsprotokoller, kassebøger, beretninger og ju
bilæumsmateriale .
Dansk Provins Bogtrykkerforening, Odense (fortsat aflevering). 93
bind og 19 pakker, 1895-1991. Forhandlingsprotokoller, forret
ningsudvalgsreferater, beretninger, medlemsprotokoller, revisions
protokoller, hovedbog, kassebøger, journaler, status, lønningslister,
prislister og journalsager.
Dansk Tandlægeforening, København (fortsat aflevering). 231 bind
og 157 pakker, 1907-1993. Generalforsamlinger, forhandlingsproto
kol, journalsager, korrespondance, hovedbøger og regnskab.
Danske Dagblades Forening, København. 2 bind og 125 pakker,
1940-1975. Registrant, kartotek, journaloversigt og journalsager.
Modtaget via Grafisk Museum, Odense.
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Det Danske Handelskammer, København (fortsat aflevering). 3 bind
og 30 pakker, 1983-1992. Bestyrelsesprotokoller, generalforsam
lingsreferater, bestyrelseskorrespondance, kassebog, kassebilag og
udvalgsmateriale. Vedrører Dansk Frøhandlerforening og Forenin
gen af Danske Havefrøgrossister.
Det Danske Hedeselskab, Viborg (fortsat aflevering). 3 pakker breve,
billeder og telegrammer 1910-1962. Modtaget fra Gertrud Wolken
berge r, Berlin.
Danske Mejeriers Fællesorganisation, Arhus. 38 pakker, 1895-1953.
Forhandlingsprotokoller, forretningsudvalgsmødereferater, vedtæg
ter, kassejournaler, kassebøger, forsikringer, cirkulærer og statistik.
Entreprenørforeningen, København (fortsat aflevering). 171 pakker
korrespondance, 1909-1974.
Foreningen af Mosaik- og Terrazzofabrikanter i Jylland, Kolding. 3
bind, 1942-1993. Forhandlingsprotokoller og kassejournal.
Handels- og Kontorfunktionærforeningen, Arhus (fortsat aflevering).
10 bind cirkulærer 1987-1992.
Mineralolie Brancheforeningen, København. 69 bind og 53 pakker,
1917-1989. Forhandlingsprotokoller, korrespondance, overenskom
ster, kassebøger, prislister, scrapbøger, kartoteker og medlemslister.
Provinskulimportørforeningen af 1940, Tønder. 1 bind og 1 pakke,
1940-1971. Forhandlingsprotokol, generalforsamlingsreferater, ved
tægter, korrespondance og avisudklip.
Textilfabrikantforeningen, København (fortsat aflevering). 51 bind
og 2 pakker, 1843-1989. Generalforsamlinger, bestyrelsesmøderefe
rater, forhandlingsprotokoller, årsregnskaber, hovedbog, kassejour
naler, prisoverenskomster, sagsregistre, kopibøger og cirkulærer.
Vedrører også Textilfabrikantforeningens Erhvervs- og Hjælpefond,
Den Danske Farverskole og Forsøgsstation, Garderobefarverfagets
Svendeprøve kommission, A/S Det Danske Papirgarnselskab og Un
derstøttelsesforeningen for Farvere i København, og deres enker.
Trælastbranchens Fællessekretariat, København (fortsat aflevering). 4
pakker journalsager 1961-1985.

Industri og håndværk
A/S Asiatic Yeast Works Ltd., København. 5 bind og 1 pakke, 19311957. Aktieprotokol, forhandlingsprotokoller, revisionsprotokol og
statusbog.
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Alfred Nicolai Benzon overtog 1. januar 1849 Svaneapoteket på Østergade, København. Kort
tid efter blev virksomheden udvidet med en engros-forretning, og i 1863 købte Benzon en fa
brik ved Kallebod Strand, senere Halmtorvet 29. Som det ses på billedet fra 1930 var pladsen
trang, og efterhånden var der ikke flere udvidelsesmuligheder. I 1973 flyttede A/S Alfred
Benzon - omdannet til A/S i 1936 - en væsentlig del af sin produktionsvirksomhed til indu
strikvarteret Avedøre Holme.
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Firmaet Alfred Benzons brevpapir, som det så ud i 1860’erne og mange år derefter, var ud
formet helt efter tidens smag med medaljer og rygende fabriksskorstene. Efterhånden udar
tede denne form for brevhoveder, og som dette eksempel viser fylder brevhovedet halvdelen
af brevpapiret!

A/S Alfred Benzon, Medicinalvarefabrik og -engrosforretning, Køben
havn. 218 bind og 141 pakker, 1847-1989. Koncernoversigt, general
forsamlinger og -møder, bestyrelsesberetninger, vedtægter, årsregn
skaber, ejendomspapirer, lagerbøger, hovedbøger, lønningsbøger,
kalkulationer, kopibøger, kompositionsbøger, arbejdsprocesser, kor
respondance, reklame, udklip personale og jubilæer.
Bogtrykker S. Bachhausen, Arhus. 1 pakke private papirer og bille
der, 1760-1921.
Tømrer Christian Christensen, Arhus. 1 pakke private papirer 18881889.
C.O.Tryk, grafisk produktion, Århus. 9 bind og 6 pakker, 1897-1975.
Kontrakter, skøder, statusbog, plakater og bykort.
A/S Danisco, København (fortsat aflevering). 2 pakker, 19551986. Materiale vedr. De Danske Spritfabrikkers 25 års og 50 års ju
bilæer.
Dansk Sandblæseri v/Olaf C. Madsen, København. 1 hovedbog 19221930.
S.M.Epstein, København (fortsat aflevering). 1 pakke årsregnska
ber og billeder 1953-1959.
O
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A/S Carl Flach ’s Læderfabrik, Århus (fortsat aflevering). 1 pakke,
1859-1981. Borgerskabsbreve, laugsbrev, æresdiplom og billeder fra
fabrikken.
A/S De Forenede Bryggerier, København. 734 bind og 91 pakker,
1859-1967. Hovedbøger, kassebøger, rescontri, journaler, salgs
bøger, kopibøger og arbejds- og lønningsjournaler. Vedrører op
købte bryggerier.
A/S De ForenedeJyske Farverier og Trikotagefabrikker, Arhus (fortsat af
levering). 1 bind billeder vedr. fabrikkens opførelse, U.A.
A/S Peter F Heering, København (fortsat aflevering). 108 bind og
64 pakker, 1822-1990. Ordrebøger, dagbøger, årsopgørelser, råba
lancer kommissionsbøger, salgs- og lagerrapporter, agentoversigt,
salgsstatistikker, prislister, adressekartotek, kontoplan, korrespon
dance, introduktionsbreve og fotos.
Murermester AnkerJacobsen, Arhus. 1 pakke billeder 1952-1957.
Brdr. Kofoed, stenhuggeri, Arhus (fortsat aflevering). 4 pakker, 19871988. Saldobalancer, fakturaer, kassejournaler og bilag.
A/S Københavns Asfaltkompagni, København. 440 bind og 12 pak
ker, 1883-1987. Vedtægter, aktiebreve, råbalancer, lagerbøger, re
scontri, hovedbøgerjournaler, kassebøger balancer, korrespondan
ce, kopibøger, patentsager, overenskomster, lønningsbøger, købs
bøger, salgsbog og tilsynsbog.
Malermester Senius Laustsen, Øster Assels. 8 bind, 1921-1957. Sta
tusbog, hovedbøger, kassejournal, arbejdsbog og kladdebøger.
Murermester Ejner Mikkelsen, Arhus. 6 bind og 1 pakke, 1905-1994.
Tilbudsoversigt, æresdiplom, udklip og fotos, håndbog for murerfa
get og håndbog i jernbeton.
Bagermester Chr. Pedersen, Karby. 1 kassebog 1952.
Elinstallatør og radioforhandler P Siggaard, Løgstrup. 28 bind og 28
pakker, 1945-1983. Hovedbøger, hovedbogskort, kartotek, journa
ler, kassebøger og korrespondance.
Peter Teglborg Skofabrik, Århus. 14 bind og 1 pakke, 1940-1989.
Råbalance, kasserapporter, produktionsbøger, varekøb og -salg, bre
ve, kontrakter, ordrebog og billeder.
Arhus Mølle, Århus. 1 pakke korrespondance og matrikelkort
1787-1901.
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Handel
Aps. Jans Agency, København. 2 bind kassejournaler 1969-1972.
Manufakturhandler Alfred Carsted, Århus. 39 bind, 1912-1954. Sta
tusbøger, statuslister, balancebøger, varekøbsbøger, kasserapporter,
kassejournaler, hovedbøger, kladdebøger og udklipsbog.
A/S Vilh, Christiansen, København (fortsat aflevering). 54 bind og
6 pakker, 1905-1976. Regnskaber, korrespondance, prislister, konfe
renceprotokoller, udklip og diverse reklamemateriale.
Danish Dairies, Andelssmør, Århus (fortsat aflevering). 222 bind og
5 pakker, 1898-1980. Vedtægter, forhandlingsprotokoller, møderefe
rater, beretninger og regnskaber, statusbøger, revisionsprotokoller,
byggesager, korrespondance, hovedbøger, mejerifortegnelser, kas
sejournaler, salgsbøger, lagerbøger, statistik og ordrebog.
Danish Dairies, København (fortsat aflevering). 146 bind og 1 pak
ke, 1901-1920. Bedømmelsesdagbøger, mødereferater og faglittera
tur vedr. mejeribrug.
A/SHellesensEnke & V. Ludvigsen, København (fortsat aflevering).
2 bind og 3 pakker, 1887-1990. Diverse materiale, brochurer, bille
der, breve m.m. til »Hellesens 100 års historie«.

Korn- og Foderstof Kompagniets arkiv indeholder en del interessante billeder fra arbejdet på
havnen. Som det ses, kunne det både være et hårdt og støvet arbejde, når der som her i 1950
var tale om spandlosning af løsgods, der tilmed var brandbeskadiget.
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A/S Hans Jensen, kolonial en gros, Aalborg. 8 bind og 4 pakker,
1879-1971. Arsregnskaber, direktionssager, korrespondance, kau
tionsforpligtelser, prisbog, salgsbog, ordrebog, scrapbog og jubi
læumsmateriale .
Vinfirmaet Valdemar Jørgensen & Co., København (fortsat afleve
ring). Statusbog 1913.
A/S Korn og Foderstof Kompagniet, Arhus (fortsat aflevering). 3 bind
og 1 pakke, 1944-1994. Foderblandingsskemaer, billeder og udklip.
P Lassens Farveriagentur, Nykøbing Mors. 2 bind, 1903-1907. Ho
vedbog og journal.
Brændehandler og hesteslagter Carl Aug. Nielsen, Arhus. Generalho
vedbog 1913-1937.
Købmand Alfred Salmonsen, Kjelstrup. Hoved- og statusbog 19261943.
Vinhandler M.Simoni, Aalborg (fortsat aflevering). 3 bind, 19301943. Fabrikationsbog, salgsbog og statusbog.

Rederier
Det forenede Dampskibsselskab A/S, København (fortsat aflevering). 65
bind og 84 pakker, 1861-1992. Generalforsamlinger, organisations
plan, beretninger og regnskaber, rapporter med bilag, kontrakter,
skibenes drift, statistik, fartplaner, erstatning for skibe i britisk tje
neste, korrespondance, skibsbilleder, scrapbøger, jubilæumsmate
riale og diverse håndbøger.
J.Lauritzen, København (fortsat aflevering). 6 pakker, 1966-1992.
Arsregnskaber, »Frivagten« og Molslinjens flag.
A/S Det Østasiatiske Kompagni, København. 40 pakker, 1903-1987.
Arsregnskaber, bestyrelsesreferater, korrespondance, overenskomst
forhandlinger, forsikringer og cirkulærer.

Finansiering ogforsikring
Kreditforeningen for Industrielle Ejendomme, København (fortsat afleve
ring). 16 pakker indfriede lånesager 1981-1993.
Nykredit, København (fortsat aflevering). 24 bind, 1914-1974. Ud
klip og billeder.

Afleveringer

227

Ved besættelsen 9. april 1940 mistede DFDS kontrollen med 31 af sine skibe. De 21 af dem
blev beslaglagt af de britiske myndigheder og sat i fart under engelsk flag. Lidt over halvdelen
af disse skibe blev bestyret af Ellerman’s Wilson Line Ltd., DFDS’ gamle samarbejdspartner.
10 af de 21 skibe forliste, men Skjold klarede frisag, selvom det deltog i landgangen i Nor
mandiet - 7. juni 1944 ankom det til »Omaha Beach«.

Advokatvirksomheder
Mogens Glistrup, Virum (fortsat aflevering). 35 journalsager 19691994.
Niels Ovesen, Nykøbing Mors. Vekselbog 1941-1946.

Politiske foreninger
O

Socialistisk Folkeparti, Arhus (fortsat aflevering). 2 pakker møder og
korrespondance 1978-1990.

Foreninger for ungdom, fritid og sport
Haveforeningen Skovlunden, Højbjerg (fortsat aflevering), forhand
lingsprotokol 1977-1981.
Haveforeningen Aabrinken, Arhus. 2 bind forhandlingsprotokoller
1937-1983.
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Skydeselskabet »Coda«, Århus. Skydeprotokol 1922-1928.
Aarhus Gymnastikforening, Arhus. Billeder fra fodboldafdelingen
1985-1990.

Andre foreninger
O

Foreningen for Spastisk Lammede, Arhus. 2 bind og 1 pakke, 1954-1978.
Kassebøger, årsberetninger, vedtægter og regnskabsbilag.
Gilleleje og omegns Fiskesalgsforening, Gilleleje. 6 bind, 1918-1956.
Statusbog, forhandlingsprotokol, hovedbøger, kassejournal og med
lemsprotokol.
Nørregades Handelsforening, Arhus. 6 bind og 27 læg, 1934-1989.
Love, forhandlingsprotokoller, årsregnskaber, regnskabsbilag, kor
respondance og billeder.
Trøjborg Handels- og Håndværkerforening, Arhus. 4 bind og 2 læg,
1937-1976. Forhandlingsprotokoller, medlemsprotokol, kassebilag,
korrespondance og udklip.
Sygekassen Set. Clemens, Arhus (fortsat aflevering). 14 bind, 19561960. Udgiftsjournaler, indtægtsjournaler, kassebog, sygepenge og
kontingentbøger.
Arhus Amts Middelstands Sygekasse, Århus (fortsat aflevering). 13
medlems- og kontingentbøger 1928-1941.
Arhus Bogtrykkerforening, Århus (fortsat aflevering). 1 bind og 4
pakker, 1913-1988. Årsregnskaber, korrespondance, legatmidler, ju
bilæum og medlemsbog.
Århus Skipperlaug, Århus (fortsat aflevering). 3 bind og 3 pakker,
1836-1982. Hovedbog, årsregnskaber, afskrivningsbog, medlems-og
kontingentbog, pensionssager og korrespondance.

Andre
Arkitekt Henning B. Agesen, Aalborg. 3 bind og 50 pakker, 1943-1974.
Sagskartotek, kassejournaler og journalsager med tegninger.
Akademiet for de tekniske videnskaber, Lyngby (fortsat aflevering).
222 pakker journalsager fra div. år.
De Bergske Blade, Holstebro. 38 bind og 20 pakker, 1886-1988. Re
visionsberetninger, årsregnskaber, status, kassebøger, kasserappor
ter, beretninger, direktionssager og korrespondance.
E. Milton Christensen, Århus (fortsat aflevering). 21 bind, 19711990. Kassebøger og bilregnskab.
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Maskiningeniør Aage Fausbøll, Hillerød. 8 pakker, 1902-1958. Skole
tegninger, projekter, korrespondance og patenter.
Birthe Karin Fischer, Lyngby. 2 bind og 5 pakker, 1600-1965. Fag
ordskartotek, tekstilfarvning, mønsterbog og stofprøver.
Forbrugerkomiteen i Århus, Århus (fortsat aflevering). 8 bind og 2
pakker, 1973-1994. Korrespondance, foredrag, rapporter billeder
og postkort.
Forretningsudvalget til Oplysning om Faren ved Kunstsmør, Køben
havn. Forhandlingsprotokol 1888.
Arkitekt Sophus F Kühnel, Århus. Skitse til genforeningsmonument
1920.
Københavns Byret, København. 75 bind og 1 pakke, 1845-1935 di
verse småarkiver fra Skifteretten.
O
O
Landsudstillingen i Arhus, Arhus. 6 bind, 1909. Billeder vedr. ud
stillingen og festskrift.
Moesgård Gods: Østergård, Århus. 11 bind og 2 pakker, 1854-1963.
Arbejdsbog, opskrifter, gæstebog, bogkøb, bogfortegnelser, billeder,
kalendre og landkort.
Pallis Tivoli, Århus. Udklipsbog 1949-1968.
Refshammer Planteskole v/Johan Riis, Nykøbing Mors. 2 bind, 19181947. Hovedbog og kassejournal.
N.P. Ryø A/S, ingeniør- og entreprenørfirma, Aalborg. 16 bind og 6
pakker, 1913-1993. Status, årsregnskaber, korrespondance, kontrak
ter, forhandlingsprotokoller, aktieprotokol, hovedbog, udklip og
billeder.
Sammenslutningen af Håndarbejdslærere i Arhus Amt, Arhus. 8 bind,
1960-1985. Forhandlingsprotokol, korrespondance, kassebog og
navne- og adressebog.
Arhus Festuge, Århus (fortsat aflevering). 26 pakker billeder 19651992.
Aarhus Tekniske Skole, Århus. Samarbejdsaftale 1994.
O

o

o

Arhus kommune
Borgmesterens afdeling. 5 bind og 199 pakker, 1939-1981. Journalsager
og registre. 25 bind kommunalplan fra Økonomikontoret, 1982.
Magistratens 4. afdeling. 311 bind eksamensprotokoller fra Århusi
anske skoler. Ajstrup Skole, 3 bind, 1901-1993. Skolenævnsprotokol
ler og embedsbog.

PUBLIKATIONER FRA ERHVERVSARKIVET

Erhvervshistorisk årbog 1949. 96 sider. Udsolgt.
Indhold: Af Erhvervsarkivets historie.
Erhvervsarkiver i udlandet.
Arkivordningsprincipper i erhvervsvirksomheder.
Handelsstanden og butikslukningen 1840-1908.
Aktstykker fra arkivet.

Erhvervshistorisk årbog 1950. 88 sider. Udsolgt.
Indhold: Fra Kaperkrigens begyndelse.
Et gullaschfirma fra Napoleonskrigenes tid.
På trampfart 1848-50.
Bogkøb i provinsen 1800-1850.
Postgang i det 19. århundrede.
Om bevaring af mikrofilmarkiver.

Erhvervshistorisk årbog 1951. 110 sider. Udsolgt.
Indhold: fra 19. århundredes handelsliv. I. Af Luis Bramsens erindringer.
Af konsulatsvæsenets historie i det 18. århundrede.
En Vesterhavsstranding 1850.
Fra halvfemsernes konsulentvirksomhed. Et par episoder fra Harald Fabers virke.
Holmens centralarkiv.

Erhvervshistorisk årbog 1952. 120 sider, kr. 75,00.
Indhold: Et dansk handelshus i Australien. Melchior 8c Co., 1853-62.
Af Limfjordshandelens historie. Aggerkanal og Doverodde.
Den illoyale konkurrence. Begrebets opståen.
Några reflexioner rörande industrialisering och arkiv.

Erhvervshistorisk årbog 1953. 116 sider, kr. 75,00.
Indhold: Dansk handel på Isle de France.
Et dansk imperialistisk eksperiment. Plantageselskabet »Dansk-Vestindien«.
De økonomiske problemer ved Nordslesvigs genforening med Danmark.

Erhvervshistorisk årbog 1954. 153 sider, kr. 75,00.
Indhold:Jens Bang og det ålborgske saltkompagni.
De nordsjællandske landboreformer og statsfinanserne.
Revisorloven af 1909: Forudsætninger og debat.
Fra købstadhandelen i det 18. århundrede. En lollandsk klage fra 1762.

Erhvervshistorisk årbog 1955. 154 sider, kr. 75,00.
Indhold: Adelig studehandel i 16. århundrede.
Økonomisk debat i Slesvig og Holsten 1773-1807.
En sjællandsk kornkøbmand. Af agent H. H. Schous levned og optegnelser.
Om jubilæumsskrifter.

Erhvervshistorisk årbog 1956. 212 sider, kr. 75,00.
Indhold: Dalum Papirfabrik. Fra konkurrence til sammenslutning.
Fra arkiverne. Breve fra C. A. Broberg 1866.
Tillæg: »Sagførere i Arhus«.

Erhvervshistorisk årbog 1957. 96 sider, kr. 75,00.
Indhold: En købmandsskæbne i Alborg fra begyndelsen af 17. århundrede.
En dansk handelsekspedition til Nordamerika 1783. Et bidrag til Handels- og Kanal
kompagniets historie.
Den merkantilske Forening. Fra det 19. århundredes børsliv.
Socialdemokratiet og brugsforeningerne frem til 1908.

Erhvervshistorisk årbog 1958. 171 sider, kr. 75,00.
Indhold: En tømrerslægt i 19. århundrede.
Den økonomiske debat om lavs- og købstadsprivilegier i sidste halvdel af 18. århunrede.
Erhvervsarkivets bygning.
Registre til Erhvervshistorisk årbog 1949-58.

Erhvervshistorisk årbog 1959. 141 sider, kr. 75,00.
Indhold: Fra Rosenborg Brøndanstalts første år. Dansk mineralvandsproduktions opståen.
Boghandler i Slesvig og København omkring 1864. Fra Vilhelm Trydes bog- og kuns
thandels første år.
En københavnsk boglade ved århundredets begyndelse.
En tømrermesterfallit 1799. Lavstilstande og byggeforhold i København.

Erhvervshistorisk årbog 1960. 150 sider, kr. 75,00.
Indhold: Dansk industri og de store udstillinger 1889-1914.
Den teknisk-kemiske industri 1870-1914.
På forretningsrejse i Norge omkring 1830. Aktstykker fra skibsklareringsfirmaet N.
P. Kirck. Helsingør.
Tillæg: »Aarhuus Kjøbmænds Hjælpekasse 1861-1961«.

Erhvervshistorisk årbog 1961-62. 184 sider, kr. 75,00.
Indhold: Århus Handelsstandsforening 1937-1962.
Århus vestindiske Handelsselskab. Oprettelse og sammenbrud.
Købmandsportrætter fra empirens Århus.
En boglade omkring 1840. Jens Worm Bruun og Den Jessenske Boghandling.
Konsul J. M. Mørk. Aarhus Handelsforenings første formand.
En patriarkalsk købmandsfamilie.
Handelsborgerskaber i Århus 1674-1862.
Købmænd i tal. Fra Århuslisterne i folketællingerne 1840.
Handelsstanden i Århus og folketingsvalgene 1852, 1876 og 1879.

Erhvervshistorisk årbog 1963. 169 sider, kr. 75,00.
Indhold: Fra dansk empires bygningshistorie. Arkitekt Johan Andreas Meyer 1783-1822.
Forbindelsen mellem København og de nordtyske Østersøbyer 1750-1807.
En vignet og dens forudsætninger.
Danmarks høje renteniveau: En særlig tradition?

Erhvervshistorisk årbog 1964. 144 sider, kr. 75,00.
Indhold: Af den private smørhandels historie. Firmaerne T. & S. Plum, P. & S. Plum og T. & E.
Plum.
Dansk papirindustri 1870-1914.
En rådgivende sæbesyder i 1860’erne.
Hvornår trængte det dobbelte bogholderi igennem i dansk erhvervsliv?

Erhvervshistorisk årbog 1965. 452 sider, kr. 75,00.
Indhold: Dansk-engelsk samhandel 1661-1913.
The Changing Pattern of Anglo-Danish Trade 1913-1963.

Erhvervshistorisk årbog 1966. 176 sider, kr. 75,00.
Indhold: Jordbrug og brændevinsbrænding 1.
Udviklingslinier i dansk konfektions- og hatteindustris historie 1870-1914.
To Ribe-købmænd og deres selvbiografier for årene 1580-1644.

Erhvervshistorisk årbog 1967. 160 sider, kr. 75,00.
Indhold: En erhvervsøkonomisk rejse gennem Danmark og Slesvig 1761.
Jordbrug og brændevinsbrænding 2.
Generalkonsul Hendrik Pontoppidan og de jyske banker.

Erhvervshistorisk årbog 1968. 442 sider, kr. 75,00.
Indhold: Landhusholdningsselskabet 1769-1969:
Christian Martfelt - patriot og den første sekretær.
Edward Tesdorpf til Ourupgård.
Jørgen la Cours arbejde i dansk landbrugs tjeneste.
Anders Nielsen, Svejstrup Østergård.
Flids og vindskibeligheds belønning. Præmiesystemet, præmievinderne og deres ar
bejde 1769-1969.
Lærlingeinstitutionen. Oprindelsen, de første lærlinge og deres læresteder.
Landhusholdningsselskabet og andelsmejeriernes gennembrug.
Afvikling og nye baner. Landhusholdningsselskabet 1919-69.

Erhvervshistorisk årbog 1969. 224 sider, kr. 75,00.
Indhold: Dansk handel, håndværk og industri 1770 og 1780 - set i Danmarks handelsspejl.
Småting, der bruges til pynt. En Viborg-galanterihandlers varer.
Staten som korn handler 1783-88.
Badeanstalter som erhvervsforetagender i 19. århundrede.
D. B. Adler og udviklingen af det danske kreditvæsen.
Et grûnderforetagende. Engeldrupværk - en klædefabrik.
Registre til Erhvervshistorisk årbog 1959-69.

Erhvervshistorisk årbog 1970. 168 sider, kr. 75,00.
Indhold: Industriforeningen i København 1888-1910.
Håndværksmestergruppen i Roskilde ca. 1870.
Arbejdsanvisningsforeningen i København 1859-1862.
Ørsted Arbejderforening.

Erhvervshistorisk årbog 1971. 313 sider. Udsolgt.
Indhold: Småskibsfarten på Arhusbugten 1865-1914.
Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse. Oprettelse, organisatorisk ud
vikling og forhold til Moralsk Oprustning 1939-1965.
Udenrigsministerium og privat diplomati. Omkring handelsaftalen med England af
19. november 1915.
Økonomisk-historisk forskning i DDR 1945-70.

Erhvervshistorisk årbog 1972. 186 sider, kr. 100,00.
Indhold: 8-timers dagen. Kravets formulering og dets gennemførelse i Danmark.
Kniplersker på Gram og Nybøl gods 1761 .
Erhvervspartiets historie og dets samfundsopfattelse.
Nyt centralt kildemateriale: Realkreditinstitutionernes vurderingsrapporter.

Erhvervshistorisk årbog 1973. 261 sider. Udsolgt.
Indhold: Pianofortet og dets publikum i 1860’erne.
Selskabet for Indenlandsk Kunstflid 1808-1838. En erhvervsøkonomisk organisa
tionsdannelse fra Napoleonstiden.
En manufakturvirksomhed vokser op. Studier i S. Seidelins manufakturhandel
1843-70.
DFDS og den russiske emigrationslovgivning 1908-10.
Forholdet mellem staten og skibsfarten under første verdenskrig indtil fragtnævnets
oprettelse.
En erhvervsgruppe belyst gennem folketællinger. Nordslesvigske kniplersker 17871860.

Erhvervshistorisk årbog 1974. 196 sider, kr. 100,00.
Indhold: Islandshandel og fastlandsspærring.
Provinskøbmænds rekruttering omkring 1760-1850 til belysning af købstædernes
borgerskaber før 1850.
Studiet af arbejdsløshed. Et forskningsobjekt om beskæftigelsesforholdene i Dan
mark i det 19. århundrede.
P. Wulffs cigarfabrik 1868-1914.
Projekt Måløvhøj. En episode under 1930’ernes arbejdsløshed.

Erhvervshistorisk årbog 1975. 170 sider, kr. 100,00.
Indhold: Arbejdernes boligforhold på det københavnske Vesterbro omkring år 1900.
Dansk Exportförening 1895-1922.
Den danske skibsfart i sidste halvdel af det 18. århundrede.
Stabelstadspolitikken 1658-1689.
Ny og gammel økonomisk historie.
Dansk landbrugshistorie 1750-1973.

Erhvervshistorisk årbog 1976-77. 199 sider, kr. 100,00.
Indhold: Staten, kræmmerne og forlagssystemet 1620-1735.
Østersøhandelen og den svensk-russiske krig 1788-90.
C. F. Tietgen og de første sporvejsanlæg i København 1863-70.
Arbejdsformidling og arbejdsløshed før 1914.
Småkårsfolk i og omkring Arhus i 1930’rne.
Dagligt liv i en arbejdsgiverforening.

Erhvervshistorisk årbog 1978. 219 sider, kr. 100,00.
Indhold: Samfundshjælpen. Træk af en kontrarevolutionær organisations historie.
Det kgl. oktrojerede islandske Handelskompagni 1743-1758.
Udvandringen fra Frederiksborg amt 1869-1899.
Den sønderjyske støttelovgivning 1925-1929.
En international komité for erhvervsarkiver.

Erhvervshistorisk årbog 1979. 208 sider, kr. 100,00.
Indhold: Danske købmandsregnskaber fra tiden før 1700.
De danske købstæders økonomiske udvikling og regeringens erhvervspolitik 16601750.
Bedre Byggeskik.
Den danske ungdomsarbejdsløshedslovgivning 1933-38.
Dansk Arkivselskab.

Erhvervshistorisk årbog 1980. 259 sider, kr. 100,00.
Indhold: Grosserer-Societetet - et uudforsket område.
M. K. Brandts Klædefabrik.
Industrielle foretagender i Odense omkring 1870.
Københavns befæstning og beskæftigelsen.
Stationsbyen og de store arkiver i Erhvervsarkivet.
Stationsbyen Skjern i handelskalendere og erhvervsarkiver.
Registre til Erhvervshistorisk årbog 1970-80.

Erhvervshistorisk årbog 1981. 199 sider, kr. 100,00.
Indhold: Den kongelige enehandel på Færøerne 1709-1776.
Mekaniseringen af dansk tekstilindustri 1850-1914.
Frederiksbjerg - et arbejderkvarter vokser op.
Om banker-Af J. Hassing-Jørgensens erindringer.
Træk af den industrielle udvikling 1897-1914.

Erhvervshistorisk årbog 1982. 210 sider, kr. 100,00.
Indhold: Det danske klaver klinger ud.
Frank Herbert, direktør for Danish Bacon Compagny.
Harald Plum og Det transatlantiske Kompagni.
Frugthandelen omkring århundredskiftet.
Kriser og nedgang. Den økonomiske udvikling i Dansk Vestindien 1875-1917.

Erhvervshistorisk årbog 1983. 214 sider, kr. 101,25.
Indhold: Økonomiske og sociale virkninger af 1857-krisen i Odense.
Dansk Fiskeriforening - dens forløbere og udvikling 1884-1913.
Teknologi og samfund 1870-1900.
Da Odense handsker var komne for ordet.
Tre Bergske blade 1880-1904.
Registrering af lokalstof i Arhusaviserne.

Erhvervshistorisk årbog 1984. 146 sider, kr. 107,35.
Indhold: Fra Nyborg til Santa Fe de Bogota og retur.
Købmand og brænder.
Søren Frich og hans fabrik 1854-85.
De små i byen under krisen i 1880’erne.

Erhvervshistorisk årbog 1985. 229 sider, kr. 115,90.
Indhold: Russisk Handelskompagni og dets erstatningskrav på Sovjet.
Virksomhedshistorie på gamle kuverter.
Sagføreren, byen og egnen.
Jernstøberierne i Århus 1841-1895.
Fra industriens barndom.
Dansk erhvervshistorisk litteratur.

Erhvervshistorisk årbog 1986. 485 sider, kr. 146,40.
Indhold: En lokalhistorisk synsvinkel på praktiserende lægevirksomhed og sygdomsbehand
ling ca. 1900-1935.
Flådemagt og protektionisme.
Virksomhedshistorie uden virksomhedsregnskaber.
Århus-skippere gennem Øresund.
Virkelig kunstindustri.
Var ej lov i landet, da havde den mest, som kunne tilegne sig mest.
Den nye lavsbevægelse.
Snedkermester, overretssagfører Kaspar Rostrup.
Tændstikloven 1874.
J. C. Jacobsen.
Den skandinaviske udviklingsmodel i historisk belysning.
Landarbejdernes beskæftigelse ved større offentlige arbejder 1850-1900.
Arkivalier fra erhvervslivets organisationer og virksomheder.
Danmark på de multinationale selskabers landkort før 1914.
H. N. Andersen og Ove Rode.
Byttehandel på Thyholm.
Lægestand og sygekasser.
Silkebroderet socialhistorie.
To Århus-prospekter.
Erhvervene og prisaftaleloven af 1931.
Købmandshuset Diderich Diderichsen i Nakskov i slutningen af 1700-tallet.
Patenter og varemærker i krig og fred.

Erhvervshistorisk årbog 1987. 181 sider, kr. 134,20.
Indhold: Textilgrossistforeningen gennem 100 år.
Harald Bille - en dansk ingeniørs livsbane.
Med vandkraft, dampmaskine og gasmotor - den danske industris kraftmaskiner
1840-1897.

Erhvervshistorisk årbog 1988. 195 sider, kr. 146,40.
Indhold: Mundelstrup Gødningsfabrik - og egnen omkring den 1871-1925.
Rawerts nyttige skrifter.
Den nye Lavsbevægelse II.
Frederik de Coninck.
Dansk erhvervshistorisk litteratur.

Erhvervshistorisk årbog 1989. 220 sider, kr. 183,00.
Indhold: Noget for noget. Albert Nielsen Kemisk Fabrik.
Hvordan forbedrer man de ubemidlede klassers kår?
Severin og Andreas Jensens møbeletablissement.
Jernstøber M. H. Petersens kopibog.
Fyens Disconto Kasse 1846-86.
Store selskaber og samfundet.
Dansk erhvervshistorisk litteratur.

Erhvervshistorisk årbog 1990. 189 sider, kr. 183,00.
Indhold: På spor af Mads Lange.
I tjeneste for ØK.
En skomagerforretning på Nørrebro 1890-1935.
Erindringer fra benzinbranchen 1930-70.
Mesterlære og teknisk uddannelse i Danmark 1850-1950.
Dansk erhvervshistorisk litteratur.

Erhvervshistorisk årbog 1991. 213 sider, kr. 198,00.
Indhold: Da »Tordenskjold« kom på aktier. Dansk tændstikindustri 1875-1914.
A/S St. Croix fællessukkerkogeri 1876-1887.
En hovedorganisation, som aldrig blev til.
Beskæftigelsen i den tidlige danske industri.
Fortegnelse over Finn H. Lauridsens litterære arbejder.
Dansk erhvervshistorisk litteratur.

Erhvervshistorisk årbog 1992. 251 sider, kr. 198,00.
Indhold: »Tobakken« i Esbjerg
Industrialiseringen i Randers - et lokalstudium
Købmænd i Århus 1840-1850
Danske handelsforsøg på Levanten 1752-65
Industrirådet
Dansk erhvervshistorisk litteratur

Erhvervshistorisk årbog 1993. 196 sider, kr. 198,00.
Indhold: Olsen, Tenton og Dypian. Albert Nielsen Kemisk Fabrik A/S 1953-1990
Europæisk skibsbygning 1880-1950
Arbejderværnet - et særegent stykke socialpolitik.
En gammel købmands erindringer igennem et tidsrum af 60 år.
Dansk erhvervshistorisk litteratur

Erhvervshistorisk årbog 1994. 229 sider, kr. 198,00.
Indhold: Lidt om tandteknikerfagets og klinikkens historie
Brede Klædefabriks sidste år 1944-1956
Frikorpset contra B&W-arbejderne
Tietgen og den franske forbindelse
Købmandens kontaktflade - en regionalundersøgelse
Mel og damp
Dansk erhvervshistorisk litteratur

Vagn Dybdahl og Finn H. Lauridsen:
Personregister over Arbejdsgiveren 1900-1952. 1954. 120 sider,
kr. 7,35.
Rasmus Berg:
Minder fra håndværk og industri. 1954. 115 sider, kr. 11,75.

Vagn Dybdahl, AndreasJørgensen og Finn H. Lauridsen:
Oversigt over industrihistorisk litteratur 1945-54. 23 sider. (Udsolgt).

Aage Rasch:
Dansk toldpolitik 1760-1797. 362 sider, kr. 19,00. (Udsolgt).
Vagn Dybdahl og Finn H. Lauridsen:
Sagførere i Arhus. Undersøgelser og aktstykker tilegnede Carl
Holst-Knudsen. 1886-28. maj-1956. 139 sider, kr. 14,65. (Udsolgt).
Vagn Dybdahl og Finn H. Lauridsen:
Aarhuus Kjøbmands Hjælpekasse 1861-1961. 58 sider. (Udsolgt).
Sundhed og sygdom mens Arhus blev stor. 1963.240 sider. (Udsolgt).
Udsendt af Sygekassen Århus til foreningens hundredårsdag 27.
april 1963. Redigeret af Vagn Dybdahl.
Indhold: Birgit Nüchel Thomsen: Sociale og hygiejniske tilstande 1861-1909.
John W. Oldam: Var Århus en usund by? Sundhedstilstanden i Århus 1880-1909 i
statistisk belysning.
Finn H. Lauridsen: Sygekassen Århus stiftes som Foreningen af Håndværkere og
Fabriksarbejdere til gensidig Understøttelse og spredte træk fra 1895 til vore
dage.

»Kundskaber til anvendelse for handelsfaget«. Aarhus Handels
standsforenings Handelsskole 1865-1965. 85 sider. Udgivet af Aar
hus Handelsstandsforening. Redigeret af Vagn Dybdahl. Medar
bejdere: Finn H. Lauridsen, John W. Oldam og Birgit Nüchel
Thomsen. Kr. 12,20.
Vagn Dybdahl:
Handels- og industrihistorisk litteratur 1952-1965. 1966. 63 sider, kr.
14,65.

Birgit Nüchel Thomsen ogBrinley Thomas under medvirken af
John W. Oldam:
Dansk-engelsk samhandel 1661-1963. 1966. 438 sider, kr. 36,60.

Vagn Dybdahl:
Partier og erhverv. Studier i partiorganisation og byerhvervenes po
litiske aktivitet 1880-1913. 1-2. 1969.1 alt 631 sider. (Udsolgt).

Katalog over fremmedsproget litteratur i Erhvervsarkivets bibliotek
ved Ole Degn, Ellen Meyer og John W. Oldam. 1969. 239 sider, kr.
48,80.
Dorrit
Andersen:
O
Arhus under Storlockouten. Arbejder og arbejdsgiver 1899. 1970.
152 sider, kr. 36,60.
Vagn Dybdahl, Ib Gejl og Finn H. Lauridsen:
4 lokalstudier. 1971. (Udsolgt).

Ib Gejl og Christian R. Jansen:
Korn, købmænd og kornkompagni. Korn- og foderstofhandelen
1880’ernel960’erne. Udgivet af Aktieselskabet Korn- og Foder
stof Kompagniet ved 75-års jubilæet 1971. 470 sider, kr. 85,40.
Henrik Fode:
Småskibsfarten på Århusbugten 1865-1914. 1971. 144 sider. (Ud
solgt).

Landhusholdningsselskabets arkiv: Registratur og journalregistre. I.
1769-1807. 1-2. Ved Ole Degn. 1971.1 alt 492 sider, kr. 73,20.
Fremmedsproget litteratur i Erhvervsarkivets bibliotek. Tilvækst II.
1966-69. Ved Ellen Meyer. 1973. 114 sider, kr. 48,80.

Landhusholdningsselskabets arkiv: Registratur og journalregistre.
II. 1808-34. Ved Fritz Tandrup. 1974. 337 sider, kr. 73,20.
Jacob A. Buksti:
Et enigt landbrug? Konflikt og samarbejde mellem landbrugets or
ganisationer. En studie i landbrugets organisationsforhold med
udgangspunkti perioden 1957-61. 1974. 312 sider. (Udsolgt).

Jens Haugaard Jensen, Erik Hansen og Lilla Voss:
Sociale studier. Kriminalitet, prostitution og fattigdom i Århus ca.
1870-1906. 1975. 488 sider, kr. 95,45.

Chr. R. Jansen og Erik KorrJohansen:
The Study of Unemployment. Remarks Based on Unemployment
Research in 19th Century. 1975. 24 sider. (Udsolgt).

Fremmedsproget litteratur i Erhvervsarkivets bibliotek. Tilvækst III.
1970-72. Ved Ellen Meyer. 1975. 122 sider, kr. 48,80.
Vagn Dybdahl:
Erhvervsarkivet. Forskningsinstitution og centralarkiv for dansk er
hvervsliv. 1976. 32 sider, kr. 12,20.
Per Boje:
Danske provinskøbmænds vareomsætning og kapitalforhold 181547. 1977. 435 sider, kr. 97,60.

Fremmedsproget litteratur i Erhvervsarkivets bibliotek. Tilvækst IV.
1973-76. Ved Ellen Meyer. 1978. 128 sider, kr. 48,80.

Inger Dübeck:
Arbejdsretten i støbeskeen. 1979. 98 sider, kr. 61,00.
Carl Erik Andresen, Jørgen Buchardt og Flemming Mikkelsen:
Arbejdererindringer. Metode, kildekritik, indsamling, benyttelse.
1979. 239 sider. (Udsolgt).
Stationsbyen. Rapport fra et seminar om stationsbyens historie
1840-1940. 1980. 150 sider. (Udsolgt).
Århus amtskommune i 10 år 1970-80. 1980. 108 sider, kr. 80,50.

Vigand Dann Rasmussen:
Nørrejyske jernbanebyer. Udvalgte problemer omkring placeringen
og befolkningsudviklingen 1850-1901. 1981. 144 sider, kr. 62,85.
Grosserer-Societetets arkiv. En registratur. 1983. 256 sider, kr. 79,30.

Julius Schovelin:
Strejkerne i Danmark 1862-1881. Ved Jens Engberg. 1985. 211 sider.
Kr. 138,75.

Festskrift til Vagn Dybdahl. 1987. 477 sider. Redigeret af Finn H.
Lauridsen. Særudgave af Erhvervshistorisk årbog 36, 1987. Kr.
146,40. (Udsolgt) .
Ib Gejl:
Indenfor snorene. Fondsbørsvekselerernes historie - især til 1945.
1989. 349 sider. Kr. 300,00.

Erhvervsarkivets Arkivoversigter bd. 1. Virksomhedsarkiver fra land
brug, industri og håndværk m.v. 1991. 253 sider, kr. 140,00.

Erhvervsarkivets Arkivoversigter bd. 2. Arkiver fra handels- hotel- og
transportvirksomheder m.v. 1993. 336 sider, kr. 150,00.

