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Skinnebus og motorvogn
OVERINGENIØR JENS JENSENS ERINDRINGER

Overingeniør Jens Jensen (1885-1971) var ansat på De forenede Automobilfabrikker i Odense fra 1913, hvor han bl.a. var involveret i
udviklingen af skinnebussen i 1930’erne. Da produktionen blev over
ført til Scandia i Randers, fulgte Jens Jensen med. Her bringes den
del af Jens Jensens erindringer, der omhandler uddannelse og pro
fessionelle virksomhed til afskeden i 1955.

I et lille 1-etages hus i Fiskergade 73, Arhus blev jeg den 18.12. 1885
født. Det var et lille hjem i små kår. Min far Jens Jensen var skræd
dersvend, han arbejdede for en stor forretning i Arhus, men arbej
det foregik i hjemmet. Børneflokken var stor, 8 i alt så min moder
Johanne Marie Jensen havde stort besvær med at pleje og opdrage
denne børneflok med de små midler, som var til rådighed. Mor fik
ikke så megen glæde af livet. De mange barnefødsler og de besked
ne økonomiske forhold i forbindelse med sygdom bevirkede en alt
for tidlig bortgang. Hun døde d. 7. august 1898 kun 38 år gi. Det er
forståeligt at vi børn savnede vor kære gode moder. Min ældste
søster Ellen måtte nu, kun 17 år gi. passe den daglige husholdning,
indtil fader nogle år senere d. 27.12. 1903 giftede sig med Augusta
Nielsen, København. Far døde d. 1.8. 1936 78 år gi. efter at have vir
ket som skræddermester i i Abyhøj i adskillige år. Vor stedmoder
døde d. 1.11. 1939 og begge ligger begravet på Abyhøj kirkegård.
De små kår i hjemmet bevirkede at jeg allerede som 6-årig måtte
bidrage til hjemmets underhold ved at tage plads som mælkedreng.
Det var ikke morsomt for en sådan lille purk at stå op kl. 6 om mor
genen og derpå trave til byens udkant for derpå at møde den køren
de mælkemand, som jeg var behjælpelig med at bringe mælken
rundt til de forskellige kunder; endnu står de mørke, kolde vinter
morgener i min erindring. Jeg var ikke særlig modig af mig, og da
jeg en tidlig morgen, hvor jeg skulle bringe mælk til en villa der lå i
en stor have i Marselisborg Allé, blev bidt i benet af en stor hund,
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turde jeg ikke sige det til mælkemanden men fuldførte turen og for
talte først mine forældre om uheldet da jeg kom hjem til middag.
Jeg kom til lægen og blev behandlet og måtte naturligvis blive hjem
me en uges tid. Villaejeren beklagede meget det skete overfald og
som trøst fik jeg tilsendt chokolade og frugt, det var dejlige sager
som vi ikke var forvænt med i hjemmet. Tilfældet forløb normalt og
noget mén fik jeg ikke.
Jeg erindrer også en morgen hvor jeg som sædvanlig skulle møde
for at påbegynde mælketuren. Det var et uhyggeligt tordenvejr med
voldsomt regnskyl og i min uvidenhed søgte jeg beskyttelse under et
stort træ. En forbipasserende mand advarede mig og forklarede
hvor farligt det var at stå under et træ i tordenvejr og jeg måtte
skyndsomt søge andet ly.
Mine første skoledage står lyse og venlige i min erindring. Da der
ikke var plads i Sdr. Borgerskole i Frederiksallé kom jeg midlertidig
i skole i Munkegade. Skolens navn erindrer jeg ikke men jeg kan
endnu tydelig huske den første sang jeg lærte: »Vor gamle Caro

Overingeniør Jens Jensen var født i små kår i ejendommen Fiskergade 73. Hans far var skræd
dersvend og havde otte børn.
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holdt en støj, da vognen holdt for døren«. Skoleårene forløb rolige
og uden sterlig store begivenheder. Det var en almindelig kommu
neskole, hvor sådanne fag som fysik, matematik, botanik og sløjd var
så godt som ukendte. I sprog lærte jeg lidt engelsk, det var i ekstrati
mer, da denne undervisning ikke var obligatorisk. Jeg var en flittig
elev, noget sky og tilbageholdende og deltog ikke i de voldsomme
lege og kampe på legepladsen, da mit helbred ikke var særlig godt.
Jeg var som min far sagde »flasket op med medicin«. Jeg stod mig
godt med mine skolekammerater men havde kun få gode venner.
Det var ikke sædvane hos os at tage kammerater med hjem, vi var jo
temmelig mange i forvejen.
Af mine lærere husker jeg bedst den dengang bekendte skrivelæ
rer H.C. Pedersen kaldet »Pist« fader til den bekendte digter Hans
Hartvig Seedorff Pedersen. Han var en fremragende lærer i dansk
og retskrivning og hans skrivehæfter blev i mange år benyttet i lan
dets skoler. Med denne lærer har jeg holdt forbindelsen vedlige helt
op til 1942.
Jeg var en flittig elev og på skolens foranledning fik jeg tilbud om
optagelse som elev i Fengers Realskole. Tiltrods for en gratis fri
plads i skolen har mine forældre antagelig ikke ment at kunne klare
de øvrige udgifter ved en sådan skolegang, i hvert fald blev der ikke
noget ud af det og jeg selv var jo ikke gammel nok til at forstå den
betydning det ville have været for min fremtid.
Min interesse for skolearbejde og læsning i det hele taget var stor,
jeg læste alt hvad jeg kunne få fat i, omend tiden var begrænset, da
jeg som regel måtte arbejde som bydreng om eftermiddagen. Der
skulle også være tid til leg, som mest foregik på gaden og under St.
Clemens Bro, og en gang imellem en rotur på åen. Vores have gik
ned til åen og i nærheden var en lille landgangsbro et såkaldt »Tvæt
tested« hvor vi lå på maven og fangede glasål, som vi puttede i en
flaske og tog med hjem. Arhus havn var også et yndet opholdssted,
der skete en hel masse. Skibe kom og gik, og losning og lastning af
forskellige varer var altid morsomt at betragte. Min broder Rasmus
og jeg var ofte ude på nordre mole for at fiske, ligesom vi jævnlig ba
lancerede på plankerne i lystbådehavnen, helt nede ved vandkan
ten for at fiske krabber. Ved den lejlighed tabte jeg en gang min ene
træsko, og da den var jernbeslået gik den straks tilbunds. Jeg var me
get ulykkelig over at måtte humpe hjem og fortælle om uheldet. Jeg
vidste jo det betød en ekstra udgift for hjemmet.

10

Jens Jensen

Fiskeriet på Nordre Mole foregik med en snøre med kroge og et
blylod i enden af snøren. Vi fiskede hvillinger, flyndere samt »Kø
benhavnere« en væmmelig fisk med giftige pigge. Den blev slået
ihjæl og smidt ud igen. Jeg var ikke så dygtig til at fiske som min bro
der, og en dag var jeg så uheldig at min fiskesnøre havnede i færge
mandens båd - en båd der sejlede fra Nordre til Søndre Mole og re
tur - dog uden at ramme nogen. Vi pakkede grejerne sammen og
stod samvittighedsfuldt ventende indtil færgemanden kom tilbage.
Han var noget opbragt, skældte ud, fik vor adresse og meldte sagen
til politiet. Hjemme måtte jeg aflægge rapport om det skete, men
heldigvis var jeg i skole den dag en politibetjent mødte op hos far.
(Jeg var meget bange for politiet). Dog det hele endte med en ad
varsel.
I dyrkning af sport var jeg navnlig interesseret i gymnastik og
cricket-spil. Gymnastikken foregik om aftenen i skolen i Frederiksallé. Gymnastikdragten var af hvidt lærred med bluse og lange buk
ser med rød båndbesætning. Cricketspillet var om sommeren på
Fælleden ved Sjællandsgades Kaserne. Jeg erindrer at fodboldspil
var nyt den gang og det kom jeg aldrig til at deltage i. Mine sports
præstationer var »hæderlige« men heller ikke mere, dog erindrer
jeg en flidspræmie jeg modtog ved den årlige gymnastikopvisning.
Jeg havde nu det held i december 1897 at få plads på Århus Olie
fabrik, hvor jeg gik fabriksingeniøren, cand.polyt. M.C. Holst til
hånde i laboratoriet. (Han blev senere et betydende medlem af di
rektionen). Det var af overordentlig stor glæde og interesse for
mig. Jeg var meget ivrig og lærelysten og gjorde mine sager så godt,
at ingeniøren gik med planer om at gøre mig til kemiker. En over
gang var der også tale om yderligere uddannelse med henblik på at
sende mig som laboratorieassistent til Libau i Estland, hvor fabrik
ken havde en filial. Alle disse planer blev dog ikke til noget, vistnok
på grund af fars modstand, idet han stod temmelig uforstående
overfor en sådan fremtid for mig. Det var forøvrigt en lykkelig tid
og jeg benyttede den i fuldt mål ved at strejfe rundt overalt i den
store fabriksvirksomhed og skaffe mig viden om alt muligt. Særlig
havde alt maskineri min store interesse og jeg besluttede nu at
søge at komme i lære på A/S Frichs Maskinfabrik. Et par gode an
befalinger fra lærer H.C. Pedersen og kemikeren H.C. Holst brag
te mig som maskinlærling ind på fabrikken i Søndergade d. 1. no
vember 1900.
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Nu begyndte en interessant og lærerig tid for mig. Arbejdstiden
var lang, fra kl. 6 morgen til kl. 6 aften, med 2 spisepauser, og deref
ter besøg på den tekniske aftenskole 3-4 gange om ugen i vinterhalv
året. Det kunne være drøjt om vinteren at skulle møde i den mørke
fabrik, hvor det elektriske lys først blev tændt 5 min. før arbejdsti
dens begyndelse. Opvarmningen var ikke særlig effektiv, ligesom
der på den tid ikke eksisterende hygiejniske foranstaltninger som
omklædnings- vaske- og baderum. Frokoststue (kantine) fandtes
heller ikke. Frokosten blev spist på arbejdsstedet og det var ikke ual
mindeligt at en arbejder drak */2-l pægl brændevin til maden. WC
forholdene var ualmindelig slette, idet der kun fandtes eet stort
rum uden døre og med en række sæder langs sidevæggene uden
nogen som helst adskillelse.
Lønnen var meget lav. Jeg mindes at jeg som lærling det første år
fik 2 kr. om ugen. Fabrikken fremstillede dampkedler og aim. ma
skinkonstruktioner. Jeg havde en god tid som lærling og gennemgik
fabrikkens forskellige afdelinger, støberiet dog undtaget. Det sidste
år af min læretid kom jeg på tegnestuen under ingeniør Krueger.
En gang årlig afholdt lærlingene sommerudflugt. Turen gik sæd
vanlig ud i omegnen af Arhus. Drengene morede sig med sportslige
arrangementer og lignende, det var jo en »herretur«.
Blandt mine lærekammerater erindrer jeg Rasmus Christiansen,
han »hoppede af« og blev en meget bekendt skuespiller på Det Kgl.
Teater. Lauritz Jensen blev som ret ung ansat som direktør hos fir
maet Allerups ny Maskinfabrik, Odense. Niels Kjeldgaard som efter
endt læretid og ingeniøruddannelse rejste til Amerika, kom tilbage
til Danmark og blev i 1936 driftsingeniør på De forenede Automo
bilfabrikker, Odense. Han fulgte med da vi i 1940 blev forflyttet til
Scandia, Randers. Svend Albrechtsen som efter sin uddannelse på
Arhus tekniske skole rejste til Tyskland var beskæftiget hos Julius
Pintsch A/G, Fürstenwalde på den tid, da jeg var i Berlin (1911-13).
Vi mødtes nogle gange da han endnu var ugift, og vi havde det me
get fornøjeligt. Han kom under første Verdenskrig tilbage til Dan
mark og blev ingeniør hos maskinfabrikken Phønix, Odense.
De økonomiske forhold i hjemmet blev omkring år 1900 betyde
lig bedre, idet far havde opnået en stilling som leder af skrædderaf
delingen på Stampes Klædefabrik, og vi flyttede derfor hen i en stor
lejlighed, Fiskergade 97, som hørte til fabrikken. Vi var selvfølgelig
glade for forandringen ligesom det gjorde tilværelsen lysere for os.
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Som allerede nævnt var jeg på tegnestuen det sidste år af min
læretid. Dette arbejde interesserede mig stærkt og det animerede
mig til at udvide mine kundskaber. Jeg deltog i et kursus i matema
tik og blev derefter 1. jan 1905 optaget på maskinistskolen, der den
gang bestod som aftenskole. Undervisningen foregik på Teknisk
Skole i Nørre Allé. Jeg blev udlært d. 1. maj 1905 og blev derefter
ansat på fabrikken som tegner. Arbejdet på tegnestuen om dagen
og på skole om aftenen med påfølgende hjemmestudier til ud på
natten kunne nok være anstrengende, og der var i hvert fald ingen
tid til fornøjelser. Min broder Henrik, der også var i lære hos Frichs,
drillede mig ofte, når han efter at have tilbragt en fornøjelig aften
kom hjem og sagde: Nå, sidder du her og hænger over bøgerne!
Det var ikke noget for ham.
Maskinisteksamen l.del blev imidlertid taget med glans i decem
ber 1905 og året efter i dec. 1906. 2.del af eksamen ligeledes med
udmærket karakter. Tillægsprøven i elektroteknik bestod jeg i maj
1907. Den økonomiske side af sagen klarede jeg dels med min løn

Jens Jensen blev maskinlærling på Frich’s Maskinfabrik i Søndergade i 1900. Efter læretiden
blev han ansat som tegner. Her ses tegnestuen med personale 1906. Den tinge Jensen er an
givet med pilen.
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som tegner, dels gennem statsunderstøttelse, men jeg er også mine
forældre tak skyldig for at de i den periode ville have mig boende
hjemme. Vi flyttede i 1906 til Abyhøj, hvor far etablerede sig som
skræddermester og hvor han tillige en overgang havde en butik
med færdigsyede varer, arbejdstøj og lign.
Jeg var i fuld aktivitet på tegnestuen hos Frichs og udførte bl.a.
detailkonstruktioner til den første kulkran, som blev opstillet i
Arhus. Frichs var en stor virksomhed med et ret stort antal kontor- &
tegnestuefunktionærer i flere afdelinger. Hvert år afholdt fabrik
kens funktionærer en fest med underholdning og bal. Jeg mindes
første gang jeg deltog heri, det var i 1907 og jeg havde til festen in
viteret en ung pige, Anne Busk. Vi morede os dejligt, og det blev til
et varigt venskab og senere giftermål.
Min beskæftigelse som tegner blev afbrudt af min soldatertjene
ste som påbegyndtes 1. marts 1908 og afsluttedes 1 år senere. Det
var naturligt at jeg på grund af mine papirer som maskinist blev ind
rulleret som værnepligtig maskinassistent i Marinen. Efter en kort
uddannelse på den gamle fregat »Fyen« der var stationeret i flådens
leje ud for Toldboden i København kom jeg ud med kanonbåden
»Falster«, hvor der holdtes skole i maskin tjeneste fra 16. marts til 14.
maj og med indenrigs sejlads. Derefter blev jeg i 4 måneder udkom
manderet med krydseren »Hejmdal« på togt til Island, hvor vi gjor
de fiskeri-inspektionstjeneste og som følge heraf sejlede omtrent
hele øen rundt. Forholdene ombord på dette togt var jævnt gode, i
ernæringsmæssig henseende ikke særlig godt, da vi tildels var afskå
ret fra at få fersk mad, endvidere var drikkevandet, som vi destillere
de af havvandet ret usmageligt. Jeg mindes en bemærkning jeg
skrev i et brev til min kæreste: Angående kosten om bord er den
temmelig sløj, så der kommer næppe andet af mig tilbage end
huen! Hun skyndte sig at sende en pakke!!
Disciplinen var ret streng, da skibet var kadetskib og jeg kan næv
ne at Prins Axel var med som sidste års kadet. Kammeratskabet
blandt de 10 maskinassistenter var godt tiltrods for at sammensæt
ningen var noget blandet. Jeg kan huske at en af kammeraterne
blev sat i arresten fordi han under et skænderi havde pryglet en af
fyrbøderne.
Fra Island gik sejladsen til Færøerne i temmelig hård storm. Vagt
tjenesten under sejlads var ret hård, nemlig 2-skifte vagt d.v.s. 4 ti
mer maskinvagt og 4 timer frivagt, døgnet rundt. Efter Hundevag-
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Jens Jensen var marinesoldat på krydseren Hejmdal, der anløb Nantes under »La (bande
Semaine Maritime« i august 1908. I højre hjørne af postkortet et portræt af prins Axel, søn
nesøn af kong Christian IX, der deltog i togtet som sidste års kadet. Som det ses, er stavefor
men på krydserens navn lidt speciel på postkortet.

ten (fra kl. 12 nat til kl. 4 morgen) kunne vi sove til kl. 8 (næste
vagt) men det gjaldt kun os, da dæksmandskabet blev purret ud kl.
6. løvrigt skulle vi også stå til rådighed på frivagten om dagen. Der
var et orkester om bord, oprettet blandt det faste mandskab + en en
kelt værnepligtig. Ellers blev der intet gjort for at underholde de
værnepligtige. Når vi havde haft en ekstra hård tørn blev der uddelt
en lille ration rom, men det skete sjældent.
Rejsen fortsattes videre sydpå, vest om Irland til Frankrig hvor vi
anløb St. Nazaire og Nantes. Det var under »La Grande Semaine
Maritime« hvor vi deltog i eskadresejlads op ad Loire-Floden til
Nantes. I St. Nazaire så jeg for første gang en »Cris-craft« båd, som
jagede omkring i havnen med en for os ganske ukendt hastighed. I
Nantes fik vi landlov. Der var ikke fra kommandoens side lagt noget
program, så vi kiggede på byen og fik en enkelt »Amér-Picon« men
da vi kun havde få penge blev det ikke til ret meget mere.
Vor Intendant havde åbenbart den indstilling at der skulle spares
med hensyn til kosten men også vedrørende forstrækning til mand-
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skabet. Allerede på turen til Frankrig slap vort rugbrød op så vi måt
te have hul på sækkene med nødbeholdningen »Skonnerokker«
(skibskiks). De var hårde som sten. Forsyningen med de lange fran
ske hvedebrød var til en begyndelse meget afvekslende i kosten,
men det var ikke rigtig noget at arbejde på i længden, og særlig fyr
bøderne begyndte ret hurtigt at klage over utilstrækkelige rationer.
Der blev dog ingen ændring foretaget heri, før vi på hjemrejsen i
Frederikshavn fik rugbrød og drikkevand m.m. ombord. Intendan
ten var dog ikke til sinds at uddele rugbrød før franskbrødet var op
brugt, men det blev der hurtigt rådet bod på, thi om natten når der
fra fyrpladsen blev kastet aske over bord gled adskillige franskbrød
med ud i askespandene og på den måde kom rugbrødet snart frem.
Vi fik som nævnt vore tanke fyldt med fersk vand, og jeg havde ikke
troet, at almindeligt vand kunne smage så godt. Hertil må naturlig
vis bemærkes, at vi i lang tid havde måttet nøjes med destilleret
vand, som ikke var tilstrækkelig iltet, og det smager fælt. Togtet slut
tede med en inspektion af skibet på Københavns Red, hvor flere
højtstående marineofficerer var til stede og hvorunder vi bl.a. skul
le demonstrere vores færdighed på det maskinelle område.
På vintertogtet sejlede jeg med inspektionsskibet »Guldborgsund« i de hjemlige farvande og havde større ophold i Frederiks
havn, Skagen og Esbjerg. Togtet sluttede i februar og jeg blev hjem
sendt 1. marts 1909. Der blev endvidere tilbudt mig stilling som fast
maskinist i Flåden, men da det bundne liv til søs ikke tiltalte mig, fo
retrak jeg ikke at reflektere herpå.
Hjemkommet fra soldatertjeneste fik jeg beskæftigelse som maskin
arbejder hos mit gi. firma »Frichs« hvor jeg deltog i opstilling af ma
skiner på Landsudstillingen i Arhus, der blev åbnet i maj 1909. Jeg
fortsatte derefter arbejdet på fabrikken i Søndergade, indtil jeg et
par måneder senere blev sendt til Harburg i Tyskland, hvor jeg ar
bejdede som montør på Oelwerke »Teutonia« en filial af Arhus Olie
fabrik. Under mit ophold der, besøgte jeg ofte Hamburg, endvidere
deltog jeg i turisttur til øen Helgoland. Sejlturen fra Hamburg til
Helgoland foregik med en af Hamburg-Amerika liniens store både,
en skøn sejltur og en dejlig oplevelse som jeg med glæde mindes.
Da arbejdet hørte op hen på efteråret rejste jeg tilbage til Arhus,
og da der ikke var mulighed for videre beskæftigelse hos Frichs, be
sluttede jeg at fortsætte det tekniske studium, hvorfor jeg d. 1. no
vember 1909 indmeldte mig på den tekniske dagskole i Arhus med
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det formål at uddanne mig som maskinkonstruktør. Uddannelsen
var normalt 4-årig (kun vinterhalvår) men på grund af min forud
gående uddannelse kom jeg straks ind i næstældste klasse, og jeg
fuldendte derefter uddannelsen i april 1911 med en udmærket ka
rakter. I denne periode havde jeg også det held at opnå statsunder
støttelse og boghjælp takket være velvilje fra skolens side. Ved sko
lens afslutning modtog jeg et rejselegat på kr. 75- fra Prins Valde
mars Fond og dette gav stødet til at jeg d. 1.7. 1911 tog stilling som
konstruktør hos det tyske firma Bergmann Elektrizitätswerke, Ber
lin, Abteilung Automobilbau in Rosenthal, en forstad til Berlin. Det
var min tidligere læsekammerat Kaj Carstensen, som skaffede mig
denne stilling; han havde taget eksamen i Mittweida og var nu ansat
i dette firma.
Lederen af konstruktionsbureauet var en dansker, ingeniør Jacob
Christensen. Denne mand var mig til stor hjælp og støtte i mine be
stræbelser for at dygtiggøre mig i den for mig ukendte branche. Jeg
havde i forvejen kun lidt kendskab til sproget, men bureauarbejdet
tvang mig til hurtigt at sætte mig ind i sprogets daglige tale og tek
niske udtryk, så det foregik uden større vanskeligheder.
Jeg var i afdelingen for personautomobiler. De blev bygget på li
cens fra det belgiske firma »Métallurgique« og der blev årlig frem
stillet ca. 1000 stk. chassis som for størsteparten blev eksporteret til
England. Det var efter datidens forhold en ret anselig produktion.
Det konstruktive arbejde med motorer og de øvrige elementer i
chassiset var i høj grad interessant og stærkt afvigende fra sædvanlig
maskinkonstruktion idet man ved anvendelse af kvalitetsmaterialer
som højlegeret stål, Chrom-Nikkei Molybdän osv. blev i stand til at
reducere dimensionerne betydeligt. Lønnen var temmelig god idet
jeg som begyndelsesløn fik udbetalt 150 Mark pr. måned. Løntillæg
var vanskelig at opnå, men jeg fik dog lønnen bragt op til 180 Mark
mdl. Efter 1 års forløb fik jeg overdraget hvervet som kontrollør af
vognene forinden afgang fra fabrikken, og det bragte mig i nærme
re berøring med selve fabrikationen, et forhold som senere er kom
men mig tilgode.
Ligesom fabrikant Th. B. Thrige havde fabrikant Bergmann i sin
tid været assistent hos Edison i Amerika, og jeg erindrer et besøg
som Edison aflagde i Berlin i 1911, hvor han bl.a. besøgte sin tidli
gere assistent, nu storfabrikant Bergmann, som havde store fabrik
ker i Berlin og i forstaden Rosenthai. Under mit ophold i Berlin
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benyttede jeg naturligvis lejligheden til at lære byen og omegnen
nærmere at kende, ligesom jeg besøgte de museer og samlinger af
teknisk og kunstnerisk art som havde min interesse. Den interna
tionale automobiludstilling, som blev afholdt i Berlin hvert år blev
også besøgt. Den var på daværende tidspunkt allerede af stort for
mat.
Den lille Anne Marie Busk som jeg var blevet ringforlovet med d.
24.12. 1909, og som jeg tidligere har nævnt havde lært at kende i
1907, ville nu ikke længere vente på mig, og jeg besluttede mig der
for at søge stilling i hjemlandet. Jeg havde bragt i erfaring at firma
Th. B. Thrige, Odense havde påbegyndt fabrikation af automobiler
i forvejen. Jeg søgte og fik ansættelse hos automobilfabrikken »Thri
ge«, hvor jeg begyndte 1. marts 1913. Fabrikant Thrige var en self
made mand, som efter nogle års ophold i udlandet bl.a. hos Edison
i Amerika, startede i 1898 en virksomhed i Odense med fabrikation
af elektromotorer og elektr. apparater, en virksomhed som senere
blev en af landets største industriforetagender. Han var en fordoms
fri og dygtig industrimand, som jeg kom til at stå i et godt forhold
til.
Automobilfabrikken »Thrige« som havde til huse på Nørrebro
beskæftigede sig med fabrikation af personvogne, droscher, omni
busser og lastvogne. Retningslinien for konstruktionen var dengang
efter fransk og engelsk forbillede bl.a. blev den franske »Ballot« mo
tor indbygget i vognene. Fabrikationen var i begyndelsen af beske
dent omfang, men i foråret 1914 flyttede fabrikken ind i den tidli
gere Rytterkaserne, i Pjentedamsgade 21, hvilket gav stødet til en
betydelig udvidelse af fabrikationen.
Den 1. august 1913 giftede jeg mig med Anne Marie Busk, og vi
fik en 3 vær. lejlighed i Nørrevoldgade 21 hos Jøhnk.
Automobilfabrikken havde gode udviklingsmuligheder i de nye
lokaler, og der blev af direktør E. Hjort sat stor kraft ind på at vinde
mere terræn på det danske marked. I august 1914 kom verdenskri
gen og den lagde selvfølgelig en stærk dæmper på hele fabrikatio
nen. I foråret 1914 fikjeg tilbud om atvende tilbage til »Bergmann«
i Berlin, og vi var forsåvidt indstillet på at tage imod tilbudet. Imid
lertid kunne jeg ikke få sagen afgjort på grund af fabrikant Thriges
bortrejse, og jeg måtte derfor opgive det.
Efter krigens udbrud var vi taknemlig for, at det ikke blev til no
get, thi krigens rædsler var jo særlig mærkbar i Tyskland, hvor der
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Thomas B. Thrige havde siden 1898 fabrikeret elektromotorer og dynamoer i Odense. 11910
begyndte han at producere automobiler, og det var på denne fabrik, Jens Jensen i 1913 blev
ansat.
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hen imod krigens afslutning var hungersnød. Jeg husker nogle af
mine kolleger, der af samme grund måtte forlade Tyskland efterla
dende alt både af møbler og værdier, kun hvad der af sølvtøj og
dækketøj kunne medtages i en håndkuffert var tilladt at udføre.
Penge kunne ikke medtages, det var der forbud imod, og da inflati
onen efter krigen satte ind med voldsom kraft blev pengenes værdi
lig 0 og alt var således tabt.
Efter krigen kom der påny gang i industrien og fabrikken kunne
foruden fabrikation af lastvogne og omnibusser begynde at tænke
på nye opgaver. Der var i Amerika opstået interesse for lette skinne
køretøjer f.eks. omnibus på skinner. Vi gjorde vort første forsøg i
den retning, idet vi i juni 1921 sendte den første skinneomnibus ud
på prøvekørsel. Køretøjet vakte en vis opmærksomhed, idet det i
jernbaneteknisk henseende var opsigtsvækkende og for jernbane
folk vistnok så temmelig latterligt ud med den mærkelige overbyg
ning. I jernbanekredse var interessen for sagen temmelig blandet,
ligesom myndighederne stillede sig uforstående og passive. Vi var
på det tidspunkt klar over at udviklingen inden for banerne for en
stor del ville gå fra dampdrift, hvilket også senere i så høj grad er
blevet bekræftet.
Vi gik derfor ufortrødent i gang med at udvikle konstruktioner
på jernbaneteknisk basis og i 1923 kom de første motorvogne på
skinnerne. Den første leverance gik til Arhus-Hammelbanen. Forin
den var der foregået en del forhandlinger med tilsynet med privat
banerne om godkendelse af motordrevne personvogne. Min første
samtale med daværende direktør Helweg var forsåvidt resultatløs,
da han nægtede at forhandle herom, og henviste mig til den tekni
ske konsulent ingeniør Weberg. Han var mere medgørlig og skønt
man stadig var skeptisk kom godkendelsen dog ret snart.
Vi var her i landet absolut pionerer på det område. I de følgende
år blev der fremstillet en række motorvogne med tilhørende bivog
ne. Udførelsen var dels med mekanisk, dels elektrisk drift, og moto
rerne gik fra benzin- over til dieseldrift. Vi var også de første som
indførte trykluftbremsen på skinnekøretøjer, f.eks. blev denne
bremseudførelse først indført hos De danske Statsbaner i begyndel
sen af trediverne.
Jeg havde en god støtte i direktør Klint som til trods for et til tider
vanskeligt samarbejde altid viste mig tillid. Han var manden med de
nye ideer parret med stor dristighed. Han var en meget impulsiv na-
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tur, der stadig krævede noget nyt så det var ikke altid let at følge og
tilfredsstille ham. Han kom i de senere år til at stå i et mindre godt
forhold til fabrikant Thrige og han forlod firmaet i 1934.
En modsætning til ham var fabrikant Thrige som var hovedak
tionær i selskabet og stadig viste fabrikken stor interesse. Thrige
var en meget nøgtern natur og dertil kritisk indstillet. Det varede
en del år før jeg vandt hans tillid og anerkendelse, men det lykke
des, og jeg kunne i de senere år frit komme til ham og fortælle
hvad jeg havde på hjerte. Selvom han ikke var den mand som viste
særlig venlighed, tror jeg dog at jeg til slut vandt hans sympati. Han
døde i 1938 som en temmelig ensom mand på grund af vanskelige
familieforhold.
Under alt dette glemte vi dog ikke vor oprindelige produktion.
Lastvogne og omnibusser. Da storindustrien i udlandet igen var
kommen i gang efter de lammende krigsår, rejste jeg i 1922 til Lon
don for at besøge automobiludstillingen dér. Jeg var meget opsat på
denne tur, som jeg foretog sammen med vor driftsingeniør Jens
Engberg. Det var mit første trip til England, så der var sikkert meget
at se og lære. Rejsen gik fra Esbjerg til Harwich med en af de ældre
DFDS både og vi havde en fin overfart.
Automobiludstillingen skuffede ikke, jeg var meget imponeret og
brugte øjne og øren mest muligt, thi min opgave bestod jo netop i
at hente nye ideer til vor fabrikation og uden resultat blev det heller
ikke. Fra London gik rejsen videre til Coventry. Vi tog ind på et ho
tel af den rigtige engelske type med en stilfuld overtjener med whi
skers etc. og nød theen og hvilen foran kaminen i hotellets »Loun
ge« en iøvrigt blandet fornøjelse, da man som regel kun når at få
fødderne opvarmet og ellers sidder og halvfryser bl.a. på grund af
de engelske skydevinduer som er håbløst utætte. Besøget gjaldt au
tomobilfabrikken »Daimler« som fremstiller personvogne og last
vogne med den lyd- og ventilløse »Knight« motor. Vi stod i forbin
delse med firmaet, idet vi havde købt en del motorer og et parti »Ti
meglas« snekkeudvekslinger til bagaksler. Vi blev godt modtaget og
fik lejlighed til at se en af Englands bedste automobilfabrikker på
nærmere hold. Ved tilbagekomsten til London aflagde jeg besøg i
»Tower«, British Museum og South Kensington tekniske museum,
sidstnævnte har særlig interesse idet her findes den første »James
Watt« dampmaskine og lokomotivet »The Rockett« som Georg
Stephenson byggede. Iøvrigt var de tekniske samlinger meget om-
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fattende og der havde været rig anledning til forskellige studier,
men tiden var for knap.
Som et resultat af de erfaringer, der blev indvundet under krigen
blev der truffet beslutning om motorisering af danske hærafdelin
ger, og det blev nu vor opgave sammen med hærens tekniske korps
at udarbejde en tractortype, som både var landevejs- og terrængåen
de. Det blev en interessant periode som i 1923 tog sin begyndelse
med en tur til Paris for at studere den franske tractortype KegresseHinstin med larvefødder »Chenille« som blev bygget på »Citroën«
fabrikkerne. Da jernbaneforbindelsen over Köln-Paris endnu ikke
var helt stabil, blev ruten lagt over Amsterdam-Haag-Brüssel til Pa
ris. Min rejseleder var ingeniør Schmitto fra tekniske korps og op
gaven bestod i indkøb af drivorganet med larvefødder, klar til ind
bygning i et »Triangel« Chassis. Det var et interessant besøg som gav
mig forskellige oplevelser, som f.eks. min første køretur på stejle
stigninger, ca. 30° stigning, endvidere fabriksbesøg hos »Citroën«
og på automobilafdelingen indenfor Schneider Concernen »Somoua«. Jeg noterede mig adskillige tekniske konstruktioner og de
tailler som kunne nyttiggøres hjemme. Ligeledes overværede jeg en
filmsforestilling der viste »Citroën« »Cenille« vogne gennemkrydse
Sahara ørkenen fra Algier til Timbuktu, en enestående bedrift, der
første gang udførtes med automobiler.
General Nørresøe var chef for hærens tekniske korps. Ing.
Schmitto og jeg var repræsentanter for korpset, der finansierede
rejsen. Det blev forøvrigt til 2 rejser til Paris dette år, og vi var nu
klar til at begynde en fabrikation af disse specialkøretøjer, som skul
le benyttes til transport af kanoner og til opsætning af lænkeballo
ner m.m. Senere blev fabrikationen udvidet til også at omfatte
Triangel-Kornbech Tractoren, en modification af den franske bæl
tekonstruktion som hæren nu ville benytte.
Min næste rejse som foregik i 1924 gik i stik modsat retning, nem
lig til de baltiske stater Litauen og Letland. Den danske forretnings
mand Jørgen Buch i Kowno og jeg skulle forsøge at afsætte special
køretøjer (renovationsvogne) til by- og jernbaneforvaltningen i
Kowno, endvidere skulle der forsøges med oprettelse af en omni
busrute i byen. Det var en ejendommelig oplevelse at besøge et
land, som øjensynligt stod langt tilbage i forhold til den vesteuro
pæiske kultur, men man må erindre at den ny stat først var oprettet
efter verdenskrigen (1920) og derfor endnu havde et russisk præg.
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Kørslen fra banegården til hr. Buch’s kontor foregik med russisk
hestedrosche, et enspændinger-køretøj, hvor karossen er ophængt i
remme og fjedre - en hel gynge - og det sædvanlige russiske seletøj
med en bøjle anbragt over hesten, iøvrigt som på en »Troika«. Det
var også nødvendigt at have et godt affjedret køretøj, thi gaderne
var elendige og med dybe rendestene som forårsagede »høj sø
gang« når vognen drejede ind i en sidegade. Kovno havde ingen
kloaksystem, ingen vand- og gasværk, tiltrods for at indbyggertallet
var ca. 100.000. Vandtilførslen skete fra floden Njemen, så man for
står, at det ikke var tilrådeligt at drikke vand. W.C. forholdene var
elendige og nærmest sundhedsfarlige. Ved større institutioner sam
ledes fækalier i gruber, og det var til tømning af disse gruber at der
var brug for renovationsvogne, der blev udført som tankvogne med
et vacuumsystem, hvorved fækalierne blev suget op i tanken og der
efter transporteret uden for byen og udtømt. Det lykkedes at få afsat
en del af disse køretøjer samt enkelte omnibusser til en busrute. Fra
Kowno gik turen videre til Riga i Letland, hvor et par danske forretningsmænd residerede og bl.a. ville forsøge at importere danske au
tomobiler. Det blev dog ikke til noget, da der ikke var tilstrækkelig
interesse herfor fra nogen af siderne.
Der var efterhånden ved at komme fart i fabrikationen af benzin
motorvognene og vi fik gode ordrer. Også DSB begyndte at røre på
sig, idet man i 1925 som prøve afgav ordrer på 2 stk. motorvogne
med centralpuffer og med motorer anbragt udenfor vognkassen.
Jeg blev i den anledning tilsagt til møde hos maskindirektør Floor,
som smigrede mig med en bemærkning om at jeg vist måtte betrag
tes som primus motor i denne sag.
DSB, Maskinafdelingen var som nævnt meget forsigtig, idet man
ved anbringelse af centralpuffer afskar enhver mulighed for tilkob
ling af påhængsvogne. Dette varede dog ikke længe, idet det snart
viste sig, at motorvognene var et udmærket trafikmiddel, som end
og kunne medtage de såkaldte haster-vogne, d.v.s. vogne med let
fordærvelige varer. Snart fulgte der større ordrer og et år fik vi or
dre på 35 stk. motorvogne til DSB samtidig med at privatbanerne af
gav bestilling på flere vogne.
Det var en herlig tid, fuld af nye opgaver initiativ og arbejdsglæde.
Vi havde den fornøjelse at vognene blev modtaget med tilfredshed
overalt. Det skal også siges, at privatbanerne her havde fået et middel
til at imødegå konkurrencen fra rutebilerne, som efterhånden var
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ved at erobre persontrafikken. Hertil kom det tiltagende store antal
private personvogne, som også betød en nedgang i banernes person
trafik, men som sagt blev motorvognene en succes bl.a. på grund af
den gode økonomi og andre besparelser i værksteds- og togpersonale.
I Tyskland var de også begyndt at interessere sig for motorvogns
problemet, dog væsentlig på basis af dieselmotorer. Det var de tyske
rigsbaner som førte an og som til en begyndelse anvendte Meybach
Motorer. Senere kom også fabrikkerne MAN Ausburg-Nürnberg
med i kapløbet og hele denne udvikling er konkluderet i bygning af
en række hurtiggående motortog med hastigheder op til 175
km/time. De danske Statsbaner er også fulgt med i udviklingen,
idet der i årene 1935-39 blev bygget en serie lyntog med dieselmo
torer af dansk fabrikat. Jeg skal senere fortælle mere herom.

Tyskland var som nævnt begyndt at interessere sig for motorvogne,
og da der i 1925 var en stor industriudstilling i München rejste di
rektør Klint og jeg dertil. Det blev teknisk en meget interessant og
belærende tur, som bragte os en viden om det høje tekniske stade
og den stærke udvikling i retning af motorkøretøjer såvel på lande
vej som på skinner.
I fabrikation af motorvogne var der stigende udvikling, og da der
stadig stilledes større krav til ydeevne og hastighed foretog jeg i
1927 en rundrejse i Tyskland for at studere dieselmotorer. Benzin
motorer kunne ganske vist fås i tilstrækkelige størrelser, men det
store brændstofforbrug var en væsentlig hindring for en god øko
nomi. Dieselmotorer som Fahrzeug-Dieselmotor havde undergået
store tekniske forbedringer. Bemærkelsesværdigt i så henseende var
den tekniske løsning af problemet: «Brændstofpumpe og Düser«
for hvilket Bosch i Stuttgart har høstet stor anerkendelse. Motoren
måtte herefter anses som fuldkommen driftsikker, og dette i forbin
delse med den gode økonomi - billigt brændsel og lavt brændstof
forbrug — bevirkede selvsagt en stor interesse for dieseldrift for såvel
lastvogne som motorvogne.
Rejsen gik først til Hannover, hvor der skulle aflægges besøg hos
Gebr. Körting. Fabrikken havde i en årrække fremstillet liggende ma
skiner og havde nu påbegyndt fabrikation af Fahrzeugmotorer. Rej
sen fortsattes derpå til Krupp i Essen og videre til Deutsch-Motorenfabrik i Kølln-Deutsch, derefter til MAN i Nürnberg og til slut hos Hen
schel i Kassen.
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Overalt blev jeg vel modtaget og beredvilligt givet mig alle oplys
ninger, ligesom motorerne blev demonstreret. Jeg havde forberedt
mig på at samle et så fyldigt materiale som muligt og ved selvsyn
skaffe mig et overblik over hvilket fabrikat der måtte anses for bedst
egnet. Turen var i alle måder vellykket, særlig interessant var be
søget i Essen og Nürnberg. Essen er en stor mine- og industriby og
firma Krupp er velkendt verden over. Værket havde sit eget hotel,
hvor jeg var gæst og blev nydeligt modtaget. Værkets egne arbejder
boliger er et helt kvarter for sig og så velholdt ud. Fabrikken uddan
ner sine lærlinge både praktisk og teoretisk, idet der findes særlige
skolelokaler for lærlinge, hvorved de får en uddannelse der er af
passet efter fabrikkens tarv. Kulminer findes på fabrikens grund, og
jeg havde en stor lyst til et besøg underjorden, hvor der arbejdes i
850 m. dybde. Det blev betydet mig, at det var vanskeligt at opnå til
ladelse hertil, så jeg måtte nøjes med at betragte det fra oven, hvor
under jeg bl.a. bemærkede små tipvogne fyldt med kløver, der be
nyttes som foder til hestene, der arbejder dybt nede underjorden,
og som aldrig ser dagens lys.
Men besøget i Nürnberg havde også sin store interesse. MAN fa
brikkerne i Augsburg, Nürnberg og Gustavsburg er en mægtig virk
somhed med 40.000 arbejdere og funktionærer, og jeg blev hurtig
klar over at den dieselmotor der her blev bygget var af fremragende
kvalitet og måtte anses for den bedste. De senere års erfaringer har
da også givet mig ret heri, idet det tyske militærvæsen har benyttet
MAN’s konstruktioner som grundlag ved bygning af motorer til mi
litærkøretøjer, og hvad det betyder behøver vist ingen nærmere for
klaring. Det var da også hos MAN i Augsburg at Dr. Diesel i 1893 be
gyndte sine forsøg med den første dieselmotor, som forøvrigt arbej
dede med kulstøv som brændsel. Det blev til mange besøg hos dette
firma og medførte køb af adskillige benzin- og dieselmotorer. Vi
kom forøvrigt til at stå i et behageligt forretningsforhold til dette fir
ma, og har vedligeholdt forbindelsen mange år efter den 2. ver
denskrig.
Vi rejste nu videre til München, denne herlige muntre by. En stor
oplevelse var »Deutsches Museum«, et industrimuseum, som er tem
melig enestående i sin art. Enhver art af industri var repræsenteret
lige fra den første tid og til dato. Bemærkelsesværdig var samlingen
af ure, musikinstrumenter, fysiske apparater, bjergværksindustri,
maskinindustri, en hel undervandsbåd i snit, en del af en udvan-
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drerdamper, lokomotiver, tog og alt hvad tænkes kan. I tårnet var
ophængt et pendul til at vise jordens omdrejning. Det siger sig selv,
at det er samlingssted for mange studerende. Et aim. besøg kan na
turligvis kun blive overfladisk, thi hele turen gennem museet er 15
km. lang. Hjemrejsen foregik over Berlin, hvor jeg besøgte BerlinerWagenachsen-Fabrik. Direktøren med frue var så elskværdig at invi
tere os på automobiltur til Potsdam, hvor vi havde det hyggeligt
sammen med rare mennesker.

Mit første møde med gasgeneratoren var i 1909 hos Frichs. Dette fir
ma fremstillede generatorer med Anthracit kul som brændsel. Et
sådant gasmotoranlæg var for mindre virksomheder betydelig billi
gere end dampmaskine-anlæg med dampkedel, skorsten osv. Gasgeneratordrift blev dog ret hurtigt fortrængt af elektromotoren, som
blev indført overalt efterhånden. Elektromotoren var billigere i an
skaffelse og drift, renlig og altid klar til start.
Den næste gang jeg mødte gasgeneratoren var i 1930, hvor skovri
der Mundt, Sorø og jeg, som landbrugsministeriets repræsentanter
deltog i en international kongres »International du Carbone Car
burant« i Brüssel. Formålet var at fremme interessen for gasgenera
toren til drift aflastvogne, omnibusser og motorvogne. Landbrugs
ministeriets interesse lå mest i anvendelse af den mængde bjergfyr,
som hedeselskabet har beplantet store arealer med, navnlig i Jyl
land. Denne bjergfyr kan ikke anvendes som gavntræ, men er ud
mærket anvendelig til trækul.
I kongressen deltog repræsentanter for flere europæiske lande,
dog undtaget England og Tyskland. Brugen af faste brændselstoffer
til motorkøretøjer er opstået på initiativ af Frankrig. Dette land hav
de på grund af mangel på brændselsolie en i forsvarsmæssig hense
ende særlig interesse i udbredelse af trægasdrevne lastvogne. Det
var da også Frankrig og Belgien som førte an i kongressen. Der blev
på møderne kun talt fransk, hvad der voldte mig en del besvær, men
takket være skovrider Mundt og andre delegerede, som jeg kunne
drøfte sagen med på tysk eller engelsk, fik jeg fat i det væsentlige.
Det fremgik på møderne, at man nu var inde på at bruge frisk træ
som brændsel. På den til kongressen hørende udstilling i Tervueren, en forstad til Brüssel, vistes generatorer til alle formål, lige fra
personvogne til lastvogne og motorbåde, alle indrettet for brugen
af frisk træ.
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Besøget i Brüssel forpligtede naturligvis til udarbejdelse af en rap
port til Landbrugsministeriet; men bortset fra nogle forsøg med
trægasdrevne lastvogne, som vi foretog, var interessen minimal og
faldt hurtigt bort. Under 2. verdenskrig fik sagen på grund af ben
zinrestriktioner en stor betydning, ikke mindst for Danmarks ved
kommende, hvor ca. 80% af lastvogne og omnibusser kørte med
trægas. Det medførte, at vi måtte konstruere og bygge gasgenerato
rer til lastvogne og motorvogne. Det var en god hjælp til at opret
holde transporten, men alligevel kun en nødtørftig løsning. Da for
holdene atter blev normale forsvandt gasgeneratoren.
Min næste rejse til udlandet blev ikke mindre interessant. Jeg hav
de fået en stor opgave ved bygning af en 225 hk diesel-mck motor
vogn til Kertemindebanen. Vognen skulle bygges efter et helt nyt
princip idet motoraggregatet skulle anbringes uafhængigt af vogn
kassen og derved forhindre rystelser i at forplante sig op i passager
afdelingen. Det blev arrangeret på den måde at motoraggregatet
blev anbragt på en truck, der løb under vognen mellem de 2 løbetrucker. Jeg rejste først til Augsburg, hvor motoren blev købt hos
M.A.N. Jeg har tidligere omtalt dette firma, som er et af de førende
indenfor dieselmotorbranchen.
MAN fabrikkerne i Augsburg beskæftiger 20.000 arbejdere og
funktionærer og bygger dieselmotorer op til 25000 hk. Som sæd
vanligt blev jeg godt modtaget, og efter at have afsluttet forretnin
gen med køb af motoren gik rejsen videre til Schweiz, som jeg nu
skulle lære at kende og komme til at holde meget af. Turen gik fra
Lindau over Bodensøen til Romanshorn og derfra videre til Win
terthur. Besøget gjaldt »Lokomotiv- und Maschinenfabrik« for der
at indlede forhandling om køb af en special gearkasse til oven
nævnte motorvogn. Under demonstrationskørsel der gik ud på
at vise gearkassens egenskaber, kom jeg en del rundt i omegnen
bl.a. til St. Gallen. Men også Zürich og Luzern nåede jeg at af
lægge korte besøg. Befolkningen er jævn og gemytlig og jeg be
fandt mig særdeles godt. Schweizerne er i teknisk henseende sær
deles dygtige, deres tekniske højskole er absolut på højde mecl det
bedste der findes, og den schweiziske maskinindustri er velkendt
verden over.
Disse rejser i udlandet var til megen opmuntring og afveksling i
clet daglige arbejde, som til tider kunne være brydsomt nok. Arbej
det på fabrikken havde imidertid opslugt mig helt, så jeg trods for-
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skellige vanskeligheder dog ikke kunne tænke mig at forlade denne
virksomhed, hvortil jeg følte mig stærkt knyttet. Vi var nu så velfun
deret på det jernbanemæssige område at vi vedr. motorvogne men
te os stærke nok til at optage konkurrencen med udlandet. Lejlig
heden hertil lod ikke vente længe på sig, idet De jugoslaviske Stats
baner udskrev betingelser for levering af 3 lette og 3 svære motor
vogne. Forinden havde jeg aflagt et kortere besøg i Belgrad for at
undersøge muligheden for salg af omnibusser til den kommunale
byforvaltning.
Der blev ført indledende forhandlinger af teknisk og finansiel art
i trafikministeriet, hvor vi havde en kontaktmand, som stod på en
fortrolig fod med de betræffende ingeniører, endvidere havde vi en
god støtte i den danske ambassade, hvor minister Biering residere
de. Efter et par ugers forløb ankom direktør Klint sammen med
DFA’s overretssagfører Faurskov og direktør Hansen fra Burmeister
og Wain. Det gav lidt mere fart i forhandlingerne, bl.a. blev beta
lingsvilkårene som skulle strække sig over flere år gennemdrøftet.
Forinden d’herrer igen rejste bort havde vi på Hotel Excelsior en
hyggelig sammenkomst med ministeren med frue og søn. Jeg var ef-

En motorvogn fra 1930’erne, leveret til Sydfynske Jernbaner. Vognen var fremstillet i samar
bejde mellem Thrige, Burmeister & Wain saml Scandia.
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terhånden noget træt af det lange ophold, og da det ikke i denne
omgang førte til en afslutning, rejste jeg en uge senere til Salzburg,
hvor jeg havde et par dages ferie, og derfra videre over Augsburg
hjem. I februar 1934 blev forhandlinger igen optaget og ordre defi
nitivt afgivet.
Direktør Fleron kom til Belgrad for at deltage i de afsluttende for
handlinger og underskrive modtagelse af ordre på 3 stk. lette og 3
stk. svære motorvogne. Den nævnte motorvogn til Kertemindebanen blev en succes som blev efterfulgt af en større ordre på:
9 motorvogne + 3 maskin trucker til Sydfynske Jernbaner
3 do
til Vemb-Lemvig-Thyborøn

Motorerne blev leveret af Burmeister & Wain, og den elektr. trans
mission af Thomas B. Thrige. Vognkasserne blev bygget hos »Scan
dia« Randers. Denne ordre blev udført tilfredsstillende og gav det
rejsende publikum en god service.
Interessen for aluminium (al.) til brug inden for alle industrikredse
var stærkt voksende, ikke mindst i flyvemaskinindustrien, navnlig da
man nu var i stand til at fremstille al. med en styrke omtrent som
stål. Norsk Aluminium Company har som følge af den billige elektr.
kraft i Norge en ret stor produktion af al. til mange forskellige for
mål. Det har givet Strømmens Verksted i Oslo ideen til at optage en
produktion af omnibusser og jernbanevogne af aluminium.
I maj 1936 havde Norsk Aluminium Company arrangeret et stort
møde i Oslo, hvortil bl.a. var indbudt dir. Wærum og overing. Worsøe fra Scandia, og jeg som repræsentant for DFA. Direktøren for
Strömmens Verksted indledte på fabrikken med at fortælle om al.
og dets anvendelse til omnibusser og jernbanevogne. Derefter blev
der i værkstederne forevist fabrikation af 40-50 pers, busser, som så
meget tiltalende ud. Man var meget opsat på spørgsmålet om corro
sion, idet man endnu ikke havde nogen erfaring herfor.
Der var nogen skepsis bl.a. hos deltagerne fra DSB, som også var
indbudt, og ved den efterfølgende middag på Grand Hotel gav ge
neraldirektør Knudsen udtryk for, at clet efter hans mening kun vil
le blive noget i retning af: »Kejserens nye Klæder«. Den påfølgende
dag var besøg på al.fabrikken »Höyvang« og på fabrikken i Holme
strand, hvor der fremstilledes beholdere, spande og husholdnings
artikler. Scandia havde et par år før til DSB bygget 2 personvogne i
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Automobilfabrikkerne mod slutningen af 1930’erne. Navnet Triangel var salgsnavnet for bi
lerne; det var dannet med bogstavelementer fra de tre bilfabrikker, der i 1918 slog sig sam
men til De forenede Automobilfabrikker: Thrige, Jan og Anglo Dane. I midten af billedet ses
rytterkasernen, hvor Jens Jensen boede med sin familie.

al. men det blev aldrig til mere. I Odense blev der bygget et par bus
ser i al. men tanken blev opgivet, det var for dyrt, og man var bange
for corrosion.

Den 1. marts 1940 blev tegnestuepersonalet samt en del kontor &
værkstedspersonale hos DFA, Odense opsagt med fratræden d. 1.
september 1940. Motiveringen herfor var - såvidt mig bekendt den kendsgerning, at Scandia var uden større beskæftigelse, og at
direktør Wærum over for bestyrelsen havde udtalt som sin mening,
at Scandia kunne fremstille lastvogn, omnibusser m.m. væsentlig
billigere end det var tilfældet hos DFA, Odense.
Den 1. september 1940 skete omflytning af maskiner, værktøjer,
konstruktions- og tegnestuemateriel samt et betydeligt antal pro
duktionsdele.
Af DFA personale blev der til Scandia overflyttet:
1 overingeniør + 5 tegnestue-medarbejdere
1 driftsingeniør
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1 disponent (indkøb)
1 kalkulator.
ca. 10 medarbejdere.
Modtagelsen på Scandia var noget behersket, navnlig for vore ar
bejderes vedkommende. Scandia fik ret hurtigt nye ordrer fra
D.S.B. samt en stor ordre på 600 tyske godsvogne, formidlet gen
nem værnemagten. DFA der ifølge overenskomsten skulle forestå
salget af lastvogne og omnibusser var under krigen meget tilbage
holdende med hensyn til afgivelse af ordrer, således blev der fra
1942 til 1945 kun fremstillet 70 lastvogne med 4 tons nyttelast. For
os privat var det jo noget af en omvæltning at skulle forlade Odense,
hvor vi i 27 år havde levet lykkeligt.
Privatbanerne havde efterhånden overtaget en del landevejs-busruter, da trafikken udviklede sig mere i retning af kørsel fra »dør til
dør« naturligvis til skade for jernbanen. Nyt motorvogns-materiel

Dette meget specielle køretøj er en såkaldt kombibus, der blev prøvekørt 1940. Det blev leve
ret til nogle jyske privatbaner og kunne på få timer skiftes om til kørsel på landevej.
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var der foreløbig ikke tale om, da det jo var et spørgsmål om stats
støtte til modernisering af privatbanerne.
Vi lavede et eksperiment med bygning af en kombineret landevejs- og skinnebus, hvoraf den første blev prøvekørt inden krigens
udbrud (1940). Den vakte en vis interesse. Den var billig både i an
skaffelse og i brændstofforbrug. Det fik betydning, da der under kri
gen indførtes restriktioner på brændstof. Der blev leveret: 4 stk. til
Aalborg Privatbaner og 1 stk. til Troldhede-Kolding Jernbane. Selve
omskiftningen fra skinner til landevej kunne udføres på få timer. Da
der var god brug for dem på de tider af dagen, hvor trafikken var
ringe, blev de først efter krigens afslutning overført til landevejs
drift.
Det blev efterhånden klart for Scandia, at de 2 fabrikationsgrup
per: jernbanevogne og bilfabrikation ikke passede sammen, en dis
position, vi der kom fra Odense aldrig havde haft tillid til. Efter kri
gens afslutning fik Scandia nye ordrer på jernbanevogne, og i 1947
påbegyndtes fremstilling af en serie skinnebusser efter svensk
mønster, idet der nu forelå bevilling om statsstøtte på 50 millioner
til modernisering af privatbanerne. Heraf skulle ca. 20 millioner an
vendes til køb af skinnebusser. Følgen heraf var, at interessen for bil
fabrikation svandt mere og mere. I 1948 gik produktionen af chas
sis’er tilbage til DFA. Scandia skulle fortsat bygge karosserier. I 1950
ophørte dog samarbejdet med Odense helt.
Som nævnt var der ikke længe efter krigens afslutning forhandlin
ger i gang om statsstøtte til modernisering af privatbanerne, bl.a.
om bygning af en ny type skinnebusser efter svensk mønster. Overing. Worsøe og jeg rejste til Sverige og prøvede denne type motor
vogn på forskellige strækninger. Vi rejste derpå til Umeå for på sel
ve vognfabrikken nærmere at studere konstruktionen i detailler.
Fabrikant Carlsen i Umeå var interesseret i samarbejde. Vi gav
en fyldig rapport ved hjemkomsten, og ikke længe efter rejste dir.
Ibsen og jeg til Umeå for afsluttende forhandlinger om licens ved
rørende bygning af skinnebusser af svensk model. Sagen blev
bragt i orden og vi gik straks i gang med konstruktionsarbejde og
begyndende indkøb af materialer. Vi havde forhandling med A/S
Frichs, Arhus om levering af dieselmotorer. Det var en ny type 8
cyl. 160 HK, der skulle fremstilles, hvorfor vi måtte tage de første
10 stk. motorer fra Scania-Vabis i Södertälje. I modsætning til de
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svenske skinnebusser, hvor vognkassen var bygget af træ, skulle vi
bygge vognkassen af stål. Dette arbejde blev overladt vognafdelin
gen. I min afdeling skulle alt maskinelt konstruktionsarbejde ud
føres.
Der var nu igen mulighed for indkøb af materialer fra udlandet. I
januar 1946 fløj dir. Ibsen og jeg til London for påny at opsøge de
gi. forbindelser i landet og afgive nye ordrer. Vi besøgte forskellige
byer som Birmingham, Leamington, Lincoln og Rotherham og gav
ordre på jernbanemateriel, automateriel, hydrauliske bremser og
trykluftbremser til skinnebusser m.m.
Fremstilling af skinnebusser påbegyndtes i 1947. Udførelsen ske
te i 2 serier, idet 2. serie blev udstyret med forskellige tekniske for
bedringer. Der blev fremstillet:
95 stk. motorvogne
75 stk. 4-aksel bivogne
20 stk. 2-aksel bagagevogne, hvoraf en del med postrum.
Det blev en helt ny epoke for privatbanerne, som i høj grad
trængte til en stimulans for at fremskaffe en bedre økonomi. Skin-

Skinnebusserne blev fremstillet på Scandia fra 1947. Her ses el eksemplar på Odsherred Jern
banes skinnenet.
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nebusserne blev en succes landet over. Vognenes udseende var mo
derne og tiltalende med den røde farve, sæderne var polstret med
læderbetræk, kørslen behagelig og uden støj fra bremserne. Vogne
ne vandt stor popularitet blandt det rejsende publikum. Banerne
var også tilfredse, ikke mindst på grund af de lave omkostninger i
brændstofforbrug og vedligeholdelse.
Scandia påtænkte nu at optage en fabrikation af trolleybusser. Jeg
var meget aktiv i sagen, og havde i jan. 1944 i Randers holdt fore
drag om trolleybusser, hvortil bl.a. direktør Falk, Aarhus Sporveje
var indbudt. I maj samme år holdt jeg i Aalborg samme foredrag om
trolleybusser. I begge tilfælde stod Ingeniør-Sammenslutningen
som indbyder.
Vi påbegyndte bygning af en trolleybus til demonstrationsbrug.
Karosseriet var bygget helt i stål. Den elektriske udrustning blev le
veret af Thomas B. Thrige, Odense. Det var en helt igennem dansk
bygget trolleybus, som i 1946 blev demonstreret i Odense. Under
demonstrationskørslen, hvortil repræsentanter for sporvejsselska
berne var indbudt, viste den danske trolleybus udmærkede køreegenskaber, ligesom alle prøverne gav tilfredsstillende resultat. Det
gik dog anderledes end ventet, idet alle større provinsbyer gik over
til dieselbusdrift. Da der således ikke var basis for en lønnende pro
duktion, måtte tanken opgives.
Gennem en dansker hr. Møller, der i mange år havde arbejdet i Spa
nien som repræsentant for danske firmaer bl.a. Th. B. Thrige, fik vi
i oktober 1953 en anmodning om at deltage i en konkurrence om
levering af motorvogne til de spanske statsbaner. Vi var interesseret,
og dir. Lorentzen og jeg tog flyet fra København til Amsterdam,
hvor vi overnattede. Næste morgen tog vi med K.L.M. fly til Nice,
hvor vi spiste frokost og derfra videre til Madrid, hvor vi blev mod
taget af souschefen (navnet har jeg glemt) og ing. Mendisabel. Vi
tog ind på Hotel Wellington.
Sammen med d’herrer, der iøvrigt var vore guides i 5 dage, gen
nemgik vi betingelserne for en leverance på 20 motorvogne. Deref
ter besøgte vi Trafikministeriet samt et par jernbaneværksteder, og
drøftede objektet med forskellige embedsmænd, der havde med sa
gen at gøre; det var en temmelig langsommelig affære.
Der indkom tilbud på motorvogne fra 20 firmaer i Europa. Vort
tilbud lå prismæssigt i den bedste halvdel. Efter lang ventetid mod-
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Overingeniør Jens Jensen i december 1955, umiddelbart før afskeden ved årsskiftet.

tog vi meddelelse om, at ordren var gået til et fransk firma, som
kunne yde de bedste betalingsbetingelser, navnlig med henblik på
en langstrakt kreditgivning.

I min afdeling blev arbejdsmængden efterhånden mindre. Vi byg
gede et 400 hk diesel elektr. lokomotiv til Skagensbanen. Vi foretog
genopbygning af et diesel elektr. lokomotiv (ødelagt ved brand) til
Kalvehavebanen, med en ny Frichs dieselmotor. Endvidere foretog
vi indbygning af nye M.A.N. dieselmotorer i tidligere nævnte mo
torvogne tilhørende Sydfynske Jernbaner og Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane. Der kunne ikke påregnes mere arbejde fra privatba-
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nerne, hvoraf en del efterhånden havde indstillet driften, da de
ikke længere var rentable. Flere ville sikkert følge efter.
Vi måtte altså finde på noget nyt!
Det blev tanke af stål med udstyr til benzin-tankbiler. Når man ser
hvilket uhyre antal tankbiler med kapacitet op til 24000 liter benzin,
der befarer de danske landeveje, vil man forstå, at det for Scandia er
blevet et godt aktiv. Der bliver nu bygget en ny hal specielt til frem
stilling af benzintanke, men også tanke til transport af andre væsker.
Det blev min sidste tekniske opgave på Scandia inden min afsked.

Huset Broberg og
kaffehandelen med Brasilien
AF BIRGITTE HOLTEN

Hovedsagelig på grundlag afen større brevsamling, privat og forret
ningsmæssig, præsenterer Birgitte Holten handelshuset Chr. Bro
berg & Søn. Som Nordens største kaffeimportør oplevede handels
huset sin bedste tid i 1860’erne. I begyndelsen af 1870’erne led fir
maet alvorlige tilbageslag, dels på grund af fejlslagen spekulation,
dels på grund af skibsfartens udvikling. Handelshuset likviderede i
1882.

Handelshuset Chr. Broberg & Søn
Det københavnske handelshus Chr. Broberg & Søn eksisterede i tre
generationer og var igennem det meste af det 19. århundrede inde
haver af et af de vigtigste sejlskibsrederier i København. Men det var
kun én side af firmaets virke. Grundlæggeren, Christian Mogensen
Broberg, drev en stor engrosvirksomhed med kolonialvarer. Hans
søn, Christian August Broberg, arbejdede især med import af kaffe
fra Brasilien og blev Nordens største kaffeimportør. Han var des
uden tæt på magten og storkapitalen - intimt forbundet med kred
sen om Tietgen, ven med Hall og Krieger, nationalliberal politiker.
Det var handelshusets storhedstid. Carl August Broberg, tredje ge
neration i husets historie handlede også med kaffe, men langt fra i
samme store stil som faderen. Firmaet var begyndt at miste fod
fæstet allerede i slutningen af 1860-erne, hvor vilkårene for den in
ternationale handel begyndte at ændre sig. Men FALDET kom først
i 1874, hvor firmaet led meget alvorlige tab. Grunden var dels, at
verdensøkonomien var på vej ind i en alvorlig krise, den såkaldte
deflationskrise, der medførte prisfald og faldende aktiekurser i
næsten tyve år fra midten af 1870’erne, dels uheldige dispostioner
foretaget af Carl Broberg. Kredsen omkring Tietgen gjorde sit for at
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afhjælpe problemerne, men uden held. I 1882 likvideredes firmaet,
men Carl Broberg førte navnet videre i et nyoprettet firma, Chr.
Broberg Søn & Co., stadig med kaffe som hovedbeskæftigelse.
Denne historie leder i mangt og meget tanken hen på Thomas
Mann’s klassiske fortælling om Huset Buddenbrook. Men den er
langt mere end en familiesaga, selvom den ikke er så stor litteratur.
Historien om Huset Brobergs vækst, storhed og fald rummer også
historien om den brasilianske kaffes udvikling til verdensartikel; hi
storien om den københavnske storhandels organisering i 1800-tallet; og historien om den internationale handel og transport i over
gangsfasen mellem sejl og damp. Denne artikel søger at forene alle
disse aspekter i en bredt anlagt analyse. Huset Brobergs historie er
nemlig i sjælden grad velegnet til at gå fra det individuelle til det ge
nerelle - til at fortælle verdenshistorien ud fra en virksomheds
skæbne. Det er muligt, fordi de - ganske vist få - kilder afslører så
mange aspekter af historien, fra den personlige tragedie til den ver
densomspændende nyudvikling i handels- og transportmønstrene.
Tiden var præget af brud med det gamle og indførelsen af nye me
toder inden for den internationale handel og økonomi. Det med
førte både nye muligheder og nye risici, og der blev kortere mellem
den store gevinst og det ødelæggende tab i denne periode, hvor
den internationale handels ny organisering var under udvikling.
Firmaets nedtur i 1874 skyldtes umiddelbart, som Chr. Broberg selv
gør opmærksom på, spekulation på kaffeauktionerne i Antwerpen
(jf. nedenfor, s. 54). Carl Broberg gik med i spekulationen og tabte.
Men det grundlæggende var, at vilkårene var under forandring.
Chr. Broberg repræsenterede i sin virksomhed på én gang det gam
le og det nye, både den traditionelle, forsigtige tilgang i rederiet og
det ny, store udsyn i de projekter, han deltog i sammen med Tiet
gen. Af brevene ser det ud til, at Chr. Broberg allerede fra 1866 har
indset, at der ikke længere var nogen fremtid i kaffehandelen, som
han udførte den. Men kun da han blev tvunget til det, otte år sene
re, opgav han sin rederivirksomhed.
Firmaets forretningspapirer er ikke bevaret, men der findes en
stor samling breve af både privat og forretningsmæssig karakter fra
Christian August Broberg, dels til sønnen Carl Broberg, dels til C. F.
Tietgen. Disse breve giver et godt indblik i firmaets forretnings
gang, dets problemer og dets forfaldstid. Brevene til Carl er skrevet,
mens denne var på studieophold hos anerkendte firmaer i Liver-
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pool (1866-67) og Paris (1867-68), samt under bryllupsrejsen til
Brasilien i 1870. I disse breve sørger Chr. Broberg for at holde søn
nen og arvingen orienteret om firmaets løbende forretninger, og
de giver derfor læseren en fornemmelse af at kigge ham over skul
deren og følge med i firmaets strategier og forhold i disse år. Breve
ne til Tietgen begynder i 1874 og belyser firmaets store tab, Tietgenkredsens hjælp til Chr. Broberg samt forsøgene på at føre firmaet vi
dere. Disse to grupper breve er en væsentlig del af denne artikels
grundlag.1

Historien bag historien
Firmaet C. Broberg var blevet grundlagt af Christian Mogensen Bro
berg og P. Wallich omkring 1805. Det beskæftigede sig hovedsagelig
med engroshandel og import af kolonialvarer, men skibene blev
snart en vigtig del af forretningen. C. Broberg ejede i årene fra 1814
til 1832 mellem syv og ni skibe, hvilket sikrede firmaet en plads
blandt byens største skibsrederier.21 en kontrakt fra 1829 mellem C.
Broberg og P. Wallich opregnes 11 skibe til værdier mellem 4.000 og
40.000 Rdl.3 Der findes kun få dokumenter fra denne periode, dels
på Det kongelige Bibliotek, dels på Erhvervsarkivet. Men de er dog
tilstrækkelige til at give et billede af forretningens første tid. I
århundredets første halvdel handlede man især med Middelhavs
området. Der blev importeret citroner og rosiner fra Malaga og ur
tekræmmervarer fra Messina, men også kaffe fra Lissabon og vin fra
Spanien. Desuden sendte man skibe til Østersøområdet og Vestindi
en. Der er således optegnelser om køb af kaffe og træ (mahogni og
pokkenholdt) på St. Domingo.4
Der var lagt en solid grund for den anden generation i firmaet,
Christian August Broberg. Han blev født i 1811 og arbejdede efter
studentereksamen på faderens kontor, indtil han blev sendt til Mes
sina, hvor han fik ansættelse i firmaet Ferd. Baller & Co. I 1835
vendte han hjem og blev i 1836 optaget som kompagnon i familie
firmaet, som han overtog eneansvaret for ved faderens død i 1852.
Under hans ledelse ekspanderede firmaet og gik over til at beskæf
tige sig overvejende med import af kaffe fra Brasilien. Men Chr.
Broberg havde også mange andre jern i ilden. Han var medstifter af
Privatbanken i 1857 og var formand for dens bestyrelse til sin død i
1886. Det var ham, der pegede på Tietgen som direktør for banken,
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Martinus Rørbyc tegnede i 1835 denne skitse af sine bordfæller i Rom. Blandt de tinge
mænd, der hver dag spiste sammen i trattoriet Fiano, ses senere konseilspræsident CL CL Hall
(øverst, nr. 2 fra højre) og CL A. Broberg (øverst, nr. 4 fra højre). Privateje - gengivet i Dyveke
Helsted, m.fl.: Martinus Rørbye, København, Thorvaldsens Museum, 1981, n" 68, p. 106.

og han deltog gennem tiden i alle Tietgens store foretagender, altid
som højt skattet medlem af bestyrelserne - i Store Nordiske, DFDS
og så fremdeles. For sit eget vedkommende satsede han også bredt.
Han var medstifter af De private Assurandører, spekulerede i valuta,
når det blev aktuelt og var - kort sagt - et centralt medlem af den
københavnske handels- og iværksætterelite igennem mere end 30
år. Desuden var han aktiv i det politiske liv - først som medlem af
Københavns Borgerrepræsentation og vicedirektør for Grossererso
cietetet, senere som medlem af Folketinget og Landstinget. Han var
nationalliberal af holdning og omgikkes privat med både Hall, som
han havde mødt som ung i Rom, og Krieger.5 Chr. Broberg var højt
dekoreret og blev udnævnt til etatsråd i 1857.b Hans omgang med
magtens tinder var så rutinemæssig, at han langt fra at blive benovet
over at blive inviteret til taffel og på anden vis udmærket af konge-
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familien tværtimod tillod sig mildt ironiske bemærkninger herom:
»Gud veed, hvor al den Naade nu kommer fra paa eengang«.'
Tredje generation, Carl August Broberg, som det meste af sit liv
gik under navnet »den unge Broberg« og endda optrådte som
»Søn« i det firma, han selv grundlagde, er derimod et godt eksem
pel på, at det er svært at være søn af en stor mand. Der er bevaret
meget få af hans breve til faderen, men af dennes svar fremgår det,
at Carl stedse drømte om store bedrifter, altså at gøre et stort han
delsmæssigt kup og vinde en formue ved en heldig spekulation. Det
fremgår også tydeligt, at selv efter at han var blevet optaget i firmaet
i 1870, var det faderen, der afstak den politik, der skulle følges. Da
Carl endelig prøvede at stå på egne ben og handlede imod faderens
ordrer, mens denne var bortrejst, var han uheldig og satte hele for
muen over styr. Alt måtte realiseres, først og fremmest skibene. En
kreds af Chr. Brobergs venner med Tietgen i spidsen trådte til og
ydede et lån, så en fallit kunne undgås. Men de gjorde det - som det
gentagne gange fremgår af brevvekslingen mellem Chr. Broberg og
Tietgen - udelukkende for at bevare dennes samfundsmæssige po
sition, mens Carl Broberg blev betragtet med stor mistillid.8 Han
fortsatte imidlertid som kaffeimportør og -grossist og hans firma,
Chr. Broberg Søn & Co., bibeholdt kontakten med det store eks
portfirma E. Johnston & Co. i Rio og Santos, som også havde været
hans fars vigtigste forbindelse i Brasilien.

Kaffehandelen med Brasilien
Kaffen havde vundet indpas i det brasilianske landbrug allerede i
1700-tallet, men det var først omkring 1820, at produktionen af kaf
fe i Paraiba-floddalen nord for Rio de Janeiro fik nogen større be
tydning. Fra 1830’erne overtog kaffen sukkerets traditionelle plads
som Brasiliens vigtigste eksportvare, og fra 1850 skete der en kraftig
udvidelse af produktionen i områderne vest for Såo Paulo, i det syd
lige Minas Gerais og i Espirito Santo. Kaffeproduktionen var i ex
ceptionelt høj grad rettet mod eksport. Indtil 1914 blev over 95% af
den totale høst eksporteret, hvilket indebar, at ekspansionen i kaffe
dyrkningen nødvendigvis måtte modsvares af udviklingen af infra
struktur til transport og distribution af produktet.” Indtil 1850’erne
foregik al transport på muldyrryg ad smalle og ufremkommelige
veje, som i regntiden forvandledes til bundløst morads. En dagsrej-
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se overskred ikke 30 kilometer, hvilket satte en naturlig grænse for
kaffedyrkningens geografiske ekspansion. Først da den illegale im
port af slaver fra Afrika omsider stoppede i 1850, blev der frigjort
kapital til anlæggelse afjernbaner. Væksten i produktionen ledsage
des således af en kraftig udbygning af jernbanenettet, som mulig
gjorde transporten af de stadig større afgrøder over stadig større af
stande til udskibningshavnene. Midt i 1800-tallet stod Brasilien for
godt halvdelen af verdens kaffeproduktion. De vigtigste konkurren
ter var på den tid Ceylon og Java. Produktionen i disse to regioner
faldt imidlertid kraftigt henimod århundredets slutning som følge
af svampe- og skadedyrsangreb, og fra 1890’erne blev Brasilien ver
dens førende kaffeproducent, som alene stod for ca. 70% af den
samlede produktion.
Kaffen dyrkedes på storgodser præget af monokultur og med et
ringe islæt af mekanisering. En meget stor del af arbejdskraften var
indtil 1888 slaver, som kun langsomt erstattedes af frie arbejdere,
heriblandt mange europæiske immigranter. Efter høst blev kaffen
tørret i solen på store, lerstampede pladser, afskallet ved håndkraft i
mortere og renset ved at blive slynget op i luften. Da de færreste kaf
feproducenter havde nogen lagerkapacitet på deres ejendom, blev
kaffen solgt straks efter denne primitive bearbejdning. Den blev op
købt af brasilianske mellemhandlere, de såkaldte commissionårios,
der rejste fra producent til producent, aftalte køb af årets afgrøde
og sørgede for transporten til udskibningshavnen. Commissionårios
repræsenterede, eller havde i det mindste tætte forbindelser med
de store kaffeeksportører. Dette gav dem økonomisk baggrund for
tillige at virke som kaffeproducenternes vigtigste finansielle forbin
delse, det vil sige, at de udbetalte dem forskud mod sikkerhed i den
kommende høst. Dette var muligt for dem, dels i kraft af gode bank
forbindelser i storbyerne, dels med baggrund i den sikkerhed, de
store kaffeeksportører repræsenterede.10
Mens commissionårio oftest var brasiliansk, var eksport-forretnin
gen næsten udelukkende i hænderne på udenlandske handelshuse,
fortrinsvis engelske eller amerikanske. De tog sig af alt vedrørende
kaffehandelen, bortset fra den primære produktion.11 Når kaffen
ankom til udskibningshavnen, blev den oplagret i disse firmaers
pakhuse. I århundredets sidste årti indførte nogle firmaer i Santos
mekaniseret rensning af kaffen for at forbedre kvaliteten før eks
port. Indtil da blev der ikke foretaget yderligere forædling af kaffen

42

Birgitte Holten

efter den første behandling hos producenten. Eksportørerne mod
tog bestillinger på kaffe fra deres forretningsforbindelser overalt i
verden og afskibede de bestilte kvaliteter på disses egne skibe, når
de ankom til Brasilien; eller også kunne de sørge for at fragte et skib
til at foretage transporten. Endnu en mulighed var, at eksportfirma
et - på egne eller fragtede skibe - sendte kaffen direkte til egne fili
aler i konsumlandene. Filialerne sørgede dernæst for viderefor
handling i hver deres område, og med tiden også for brænding, ma
ling samt markedsføring af kaffen. Når man dertil lægger eksport
firmaernes rolle som den primære producents finansielle bagmænd, bliver det klart, hvor vigtig en rolle disse firmaer spillede på
alle niveauer fra primær producent til forbruger.
Et godt eksempel på et sådant eksportfirma er Christian Brobergs
vigtigste handelsforbindelse, det engelske handelshus E. Johnston
& Co., en af de største kaffeeksportører i Brasilien. Firmaets grund
lægger, Edward Johnston (1804-76), var ankommet til Rio de Janei
ro i begyndelsen af 1820-erne, endnu før Brasilien havde løsrevet
sig fra Portugal. Han var oprindelig ansat i et af de talrige engelske
handelshuse, der åbnede i Brasiliens vigtigste havnebyer i denne pe
riode, men etablerede sig efter få år som selvstændig. I 1842 grund
lagde han handelshuset E. Johnston & Co. med kaffeeksporten som
hovedbeskæftigelse. Dette firma eksisterer stadig i Santos under
navnet Marcellino Martins & E. Johnston.12
I 1844 vendte Edward Johnston tilbage til England, hvor han i
1845 slog sig ned i Liverpool. Firmaet udvidecles stadig. I 1845 op
rettedes en filial i Bahia, ogi 1851 åbnedes filialer i New Orleans og
New York med henblik på at få indpas på verdens største kaffemar
ked, USA. I 1860 flyttedes hovedsædet til London. Ud over Edward
Johnston var hans bror Henry og ikke mindre end fire af hans søn
ner involveret i firmaets drift. E. Johnston & Co. arbejdede med im
port og eksport af enhver vare, der kunne findes afsætning for, men
firmaets hovedinteresse var og blev handel og forædling af den bra
silianske kaffe. I begyndelsen af det 20. århundrede gik firmaet også
ind i selve produktionen af kaffe, men indtil da satsede man langt
mere på nyskabelser inden for forædling og oplagring af kaffen i
udskibningshavnen. Desuden er der indicier for, at der også var
knyttet en del rederivirksomhed til de øvrige tiltag.13
Det vides ikke, hvornår Brobergs forbindelser med huset John
ston blev indledt. Sandsynligheden taler for, at det er sket omkring
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1850, måske i 1852, da Christian Broberg blev eneansvarlig for fir
maet og indledte sit store engagement i kaffehandelen. I slutningen
af 1840’erne havde Johnston egne agenter i de skandinaviske lan
de." Samtidig ses det, at de skibe, C. Broberg & Søn sendte til Brasi
lien indtil midt i 1840’erne, lastede deres kaffe i Santos, hvor John
ston først etablerede sig i 1881.15 Fra 1847 begyndte Brobergs skibe
imidlertid hovedsagelig at laste kaffe i Rio. Og i 1866 var forbindel
serne mellem Broberg og Johnstons så kraftigt udbyggede, at da
Carl Broberg skulle gennemføre de udlandsophold, der hørte med
til uddannelsen til handelsmand, kom han til Johnstons kontor i Li
verpool, hvor han opholdt sig i omtrent halvandet år. Da et medlem
af Johnston-familien i den samme periode var på besøg i Danmark,
blev han modtaget i Broberg-familien under iagttagelse af den stør
ste venskabelighed.
Konkret fandt handelen med kaffe sted på følgende måde: Chri
stian Broberg afsender et skib til Rio. Det sejler lastet, enten i fragt
eller - oftest - med en ladning brædder fra Göteborg eller Västervik
for rederens regning, i kommission hos Johnstons. Samtidig afsen
des - med brev, sendt med dampskib via England - ordre til E.
Johnston & Co. i Rio om ladning til skibet, der er på vej. Ordren li
miteres, dvs. beskrives angående pris, kvalitet og farve, samtidig
med at detaljer om forsendelse, fragt og assurance specificeres. I
Rio sørger Johnstons for ladning til skibet - så tæt som muligt på det
givne limit. Der ligger dog flere eksempler på klager over, at dette
ikke er opfyldt, ikke så meget med hensyn til prisen, men mere om
farven, der var en meget vigtig faktor for varens afsættelighed. Sam-

Largo do Paço, den centrale plads i Rio de Janeiro, som den så ud i 1840. Pladsen ligger med
Ironi mod den gamle havn. Den store bygning til højre i billedet er kejserens palads. Gravure
anvendt som brevhoved. Original på Botanisk Centralbibliotek.
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tidig med at skibet lastes, afsendes prøver af ladningen i lukkede
dåser pr. dampskib. Når prøverne ankommer til København, tilby
der Broberg den hele ladning eller dele deraf »svømmende« til mu
lige interesserede i København, Christiania eller Göteborg, alt efter
hvor varens pris og kvalitet anses for passende. Farven er afgørende
for, hvor varen er efterspurgt. I Christiania ønsker man f.eks. mørk
kaffe, men ellers er de gullige kvaliteter de mest populære på det
skandinaviske marked.
Et godt eksempel på, hvor vigtig farven ansås for at være, er et
tilfælde fra 1874, hvor Chr. Brobergs vigtigste konkurrent på det
københavnske marked, firmaet Hans Puggaard & Co., indkaldte ud
talelser fra sagkyndige vurderingsmænd som grundlag for at nægte
modtagelsen af en ladning kaffe fra Santos. Begrundelsen var, at
kaffen ikke var af den bestilte farve og derfor var uafsættelig. Dette
skete i 1874, året med de store udsving i kaffepriserne (se neden
for). Den pågældende ladning var blevet bestilt, mens priserne stod
højest, og det er næppe noget tilfælde, at klagen blev fremsat efter,
at priserne var styrtdykket. Det kan derfor ikke udelukkes, at denne
sag, som iøvrigt er den eneste af sin art i det bevarede materiale, er
blevet rejst med det hovedformål at befri firmaet for en for dyrt ind
købt ladning kaffe i en krisesituation. Men i foråret 1867 havde Chr.
Broberg også store problemer med at komme af med en udmærket
ladning kaffe, fordi den var for lys.I()
Kunne kaffen ikke afsættes svømmende, måtte man gribe til an
dre midler. Kaffen blev oplagret i pakhus, men det kostede leje, as
surance og arbejdskraft. Dernæst blev uegale partier »pillet«, dvs,
man betalte nogle »fattige på Christianshavn« for at pille sorte bøn
ner, sten og andre urenheder fra. De rensede partier kunne deref
ter afsættes til en højere pris, og selv de sorte bønner kunne sælges.
Derved kunne man få et rimeligt afkast af selv et parti ringe kaffe,
men det var besværligt.17 Chr. Broberg blev altid vemodig, når han
måtte gribe til sådanne forholdsregler. For ham gjaldt det om den
hurtige omsætning, at holde skibene i gang og distribuere kaffen i
store partier, ikke »høkre den ud« nogle sække ad gangen til køb
mænd og detailhandlere. 18
Handelen med sukker foregik på samme måde. Chr. Broberg
sendte sine skibe til Havana, Bahia eller den lille havn Maroim i Per
nambuco efter sukker, som han solgte videre til de nordiske sukker
raffinaderier. Han købte også sukker i de europæiske havne med vi-

Husel Broberg og kaffehandelen med Brasilien

45

deresalg for øje. Men sukker var en risikabel artikel. Handelsudsig
terne afhang ikke blot af markedet for oversøisk sukker, men i sta
dig højere grad af roesukkeret, hvis dyrkning var under udvikling i
denne periode. Når Chr. Broberg handlede sukker, skete det hele ti
den med et vågent øje til udsigterne for den franske sukkerproduk
tion, således som det f.eks. fremgår af flere breve fra 1867.191 1867
holdt Chr. Broberg i det hele taget øje med udviklingen på sukker
markedet, fordi han var i færd med at udføre en spekulation i suk
ker under iagttagelse af al mulig forsigtighed. Desværre holder bre
vene op, før man kan se resultatet af spekulationen, men det er i alt
fald tydeligt, at priserne hverken steg så meget eller så hurtigt som
ventet.

Begyndende vanskeligheder
Det var ikke gode tider for kaffehandelen. Chr. Broberg klager be
standig over, at det er usselt med kaffe, han sælger næppe 150 sæk
ke om ugen. Om vinteren tør købmændene ikke købe kaffe svøm
mende, fordi de er bange for, at skibene skal ise inde, så de først får
deres varer til foråret; og om sommeren er det for varmt, så artiklen
ikke bliver efterspurgt. Kaffepriserne var faldet lige siden 1863, og
firmaet taber penge på sin virksomhed. Især 1866 var et dårligt år.
Chr. Broberg opregner i sine breve de forskelligartede besværlighe
der, der alle har medvirket til det dårlige resultat. Firmaet har tabt
7.000 rigsdaler på kaffehandelen; de forfejlede forretninger har
medført, at man har ligget med store kaffelagre hele året igennem,
hvilket sammen med den høje diskonto har medført et rentetab på
25.000 rigsdaler. Et andet af firmaets interesseområder, sukkerhan
delen, har hverken givet tab eller gevinst, og rederivirksomheden
har været hjemsøgt af store skibsreparationer. De har beløbet sig til
omtrent 25.000 rigsdaler, hvilket har medført tab også på denne del
af firmaets virksomhed. Alt i alt var resultatet for dette år et samlet
tab på 37.000 rigsdaler, hvilket - efter flere dårlige eller halvdårlige
år - nok kunne give anledning til bekymring.20 At de andre kaffeim
portører havde endnu større vanskeligheder var trods alt en ringe
trøst.21
Resultatet var så ringe, at Chr. Broberg endda udtrykte tvivl om,
hvorvidt det var umagen værd at fortsætte forretningen. I april
skrev han til sønnen om sine overvejelser om at opgive den mere
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traditionelle del af forretningen, sælge skibene og kun gøre lejlig
hedsvise forretninger.22 Men ønsket om at skaffe sønnen en levevej
inden for forretningslivet var alligevel for stærkt, så Chr. Broberg
holdt ved trods vanskelige tider og sine egne mistrøstige overvejel
ser. I 1867 var rederiet øjensynlig stadig den sundeste del af virk
somheden, trods lave fragtrater. Når kaffehandelen ikke gik godt,
kunne skibene altid tjene nogle penge ind - og så havde man også
den fordel, at fragtfarten ikke bandt den - trods alt - begrænsede
kapital.23
Markedet for kaffe ændrede sig i disse år, og det afspejlede sig i
forretningsgangen. I 1867 havde Chr. Broberg foragteligt talt om at
høkre kaffen ud, når han solgte mindre partier af varen. Det, han til
enhver tid satsede på, var at sælge kaffen ladningsvis - eller i det
mindste i store partier - inden dens ankomst fra Brasilien. Men i de
breve, han sender til sønnen i 1870, ses det, at en meget store del af
firmaets virksomhed inden for kaffehandelen nu ligger i engros
handelen. Chr. Broberg klager over det meget kontorarbejde, som
hører til den del af forretningen - der kommer dagligt anmodnin
ger om prislister og besøg af provinskøbmænd, hvilket ikke er un
derholdende for en storkøbmand.24 Det har åbenbart ikke længere
kunnet svare sig at satse entydigt på den overordnede distribution.
Samtidig begynder der at optræde klager over den øgede konkur
rence fra hollænderne, der skader kaffehandelen og trænger sig
ind på det danske marked, og over en købmand fra Altona, der har
ansat agenter i alle jyske købstæder.25 Nye tider var ved at slå igen
nem, og firmaet var trængt på sit traditionelle område. Men Chr.
Broberg bevarede stadig sin status som stor handelsmand og børs
herre, især i kraft af sin virksomhed i Tietgen-foretagenderne. Her
var han den ny tids repræsentant. Hans talrige bestyrelsesposter i så
vigtige foretagende som Privatbanken, DFDS og Store Nordiske var
i sig selv tilstrækkelige til at opretholde hans prestige i det køben
havnske erhvervsliv. Desuden stod han stærkt som følge af rederi
virksomheden, indtil den måtte afhændes i 1874.

Brobergs skibe
I de perioder, Christian Brobergs breve dækker, var hans rederivirk
somhed næsten udelukkende vendt mod brasilianske havne. Men
dette var en forholdsvis ny udvikling i firmaets historie. Først fra
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1841 møder man Chr. Brobergs skibe i skibslisterne fra de danske
konsulater i Brasilien.26 Det første anløb var barkskibet Herkules,
som med sine 230 */2 commercelæster var det suverænt største dan
ske skib i Brasilien i disse år. Hercules anløb havnen i Rio med et læs
brædder fra København for derefter at afsejle til Batavia i ballast.
Dette er det første eksempel på firmaets senere så lukrative eksport
af træ til Brasilien, men det ses også, at der endnu ikke var etableret
noget særligt engagementet i brasiliansk kaffe. Bræddelasten til
Brasilien tjente til at dække en del af omkostningerne til udrejsen
til det fjerne Østen. Fra 1845 begyndte Chr. Broberg & Søn at sende
skibe til Brasilien mere regelmæssigt. Dette år figurerer der to anløb
i havnen i Santos. Skibene transporterede »varer« fra København til
Santos og bragte kaffe og sukker tilbage til Danmark. Aret efter var
der igen to anløb af firmaets skibe i Santos, hvilket er bemærkelses
værdigt, fordi der dette år kun var tale om ialt otte danske skibsan
løb i denne havn.2' Et af skibene, Rota, kom med planker og kul fra
København, lossede plankerne i Rio, sejlede kullene til Santos og
tog kaffe og sukker om bord til København. Samme år anløb et an-

Den ny loldbygning i Ri o de Janeiro skinnes bag havnens pakhuse. Til højre ses Igreja de
Candelaria, en af de største kirker i Rio. Fotografi af Marco Ferraz, f ra 1894. Gengivet med til
ladelse f ra Arquivo Nacional, Rio de Janeiro.
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det af firmaets skibe, Thomas Lawrence, Rio med planker. Derefter
lastede det kaffe til København. Fra da af optræder Chr. Broberg &
Søns skibe hyppigt i Brasilien, både i Rio de Janeiro, Santos og Ba
hia. Langt de fleste gentog Thomas Lawrence’s rejse fra 1846: plan
ker fra København eller Sverige til Rio og kaffe fra Rio til Køben
havn eller en anden europæisk havn. Huset Brobergs skibe optræ
der hvert eneste år med 2-4 anløb i brasilianske havne; men fra be
gyndelsen af 1860-erne frem til 1874 kan man aflæse et meget kraf
tigere engagement i denne handel.2K Antallet af anløb steg i denne
periode til op til 13 pr. år, således at de fleste af skibene årligt fore
tog to rejser mellem Europa og Brasilien.
De øvrige københavnske rederier fandt også ud af, at det kunne
betale sig at transportere planker fra Sverige til Brasilien, og man
kan se et stort antal skibe være engageret i denne handel fra begyn
delsen af 1840’erne til midt i 1870’erne. Men det er hele tiden Hu
set Broberg, der tegner sig for det største antal anløb (Tabel I).
Denne tabel giver en oversigt over Chr. Brobergs deltagelse i søfar
ten til Brasilien set i forhold til det totale engagement for de køben
havnske rederier. Det er kendetegnende, at intet andet køben
havnsk rederi havde så store interesser i Brasilien som Chr. Broberg
& Søn.
Materialet er delt op i to perioder afen lakune for årene 1858-62.
I de følgende beregninger over huset Brobergs engagement i den
brasilianske handel er denne opdeling taget til efterretning, således
at firmaets totale og procentvise andel af markedet er undersøgt for
perioderne 1841-1857 og 1863-1874. Det viser sig nemlig, at den sto
re stigning i Broberg & Søns interesse for Brasilien foregik i årene
under og umiddelbart efter denne lakune. I perioden fra 1841 til
1857 stod københavnske rederier (inkl. Chr. Broberg & Søn) for ialt
499 registrerede anløb i brasilianske havne. I samme periode var
Chr. Broberg & Søn repræsenteret med 44 anløb eller en andel på
9%. I perioden fra 1863 til 1874 er tallene henholdsvis 493 anløb for
københavnske skibe og 113 anløb for Broberg, altså en andel på
23%. Hvad angår transporten af planker, bragte samtlige køben
havnske skibe i perioden 1841-57 121 plankeladninger til Brasilien,
mens Brobergs skibe bragte 24, en andel på 20%. I perioden 186374 er denne andel imidlertid steget til så meget som 58% af samtli
ge, nemlig 79 af ialt 136 ladninger. For kaffen tegner det samme bil
lede - af en meget stor stigning - sig. I den første periode udgør
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Tabel I: Oversigt over den københavnske besejling af brasilianske havne.29
År

1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
O
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874

1 ) anløb af
skibe til
hørende
Broberg*
1
0
0
0
2
4
2
4
1
3
4
3
3
2
5
6
4

2) anløb af
skibe fra
Køben
havn#
25
13
9
16
13
23
21
28
26
24
36
37
40
39
64
37
48

3) plankelandninger,
Brobergs
skibe*
1
0
0
0
0
2
1
3
1
3
3
3
3
2
1
1
0

4) planker,
køben
havnske
skibe#
0
1
0
0
3
4
8
15
5
14
8
9
13
14
13
5
9

5) kaffe
ladninger,
Brobergs
skibe*
0
0
0
0
2
3
1
3
1
3
4
3
3
2
3
3
3

6) kaffe,
køben
havnske
skibe#
7
4
4
9
7
15
16
24
21
13
24
24
23
36
46
25
22

8
8
11
6
13
9
12
7
10
9
11
9

48
41
41
46
48
51
55
36
34
34
31
28

3
6
7
5
12
6
4
6
10
8
7
5

4
9
13
10
21
12
11
10
15
14
8
9

5
7
11
6
13
8
11
7
10
8
9
2

33
28
32
26
33
34
31
24
24
16
14
8

* Brobergs engagement i den brasilianske handel. Kolonne 1) viser anløb afskibe
tilhørende Chr. Broberg & Søn registreret i de brasilianske havne; Kolonne 3) vi
ser antallet af plankeladninger bragt til Brasilien på firmaets skibe; og Kolonne 5)
viser antallet af firmaets skibe, der har forladt brasiliansk havn lastet med kaffe.
# Det totale københavnske engagement i den brasilianske handel; Kolonne 2) vi
ser anløb af københavnske skibe; Kolonne 4) viser plankeladninger bragt til bra
siliansk havn på københavnske skibe; og Kolonne 6) viser antallet af kaffe laster
bragt fra brasiliansk havn på købenavnske skibe.
o De fleste af skibslisterne mangler for årene 1858-62, ikke kun for Brasilien, men
for alle danske konsulater.
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Brobergs andel af den københavnske kaffe transport 11%, med 34
ud af 320 skibe. Andelen er i den anden periode steget til 32%,
nemlig 97 af de ialt 303 skibe. Alt i alt er det tydeligt, at Brobergs en
gagement i den samlede københavnske søfart til Brasilien udgjorde
en væsentlig andel af dennes samlede størrelse.
Følger man den videre udvikling i de københavnske skibes brasiliensfarter, er det altså ikke underligt, at faldet, da Chr. Broberg &
Søn forlod markedet i 1874, blev meget stort. Ingen gik ind og fort
satte den handel, som det brobergske handelshus havde gjort til sin.
Dette skyldes for en stor del de internationale handelskonjunktu
rer. Der var ikke længere plads til små sejlskibe i transporten af det
mest værdifulde tropiske landbrugsprodukt. Dampskibene havde
overtaget denne del af transportmarkedet. Kaffen blev nu ført på de
store dampskibslinjer til disses anløbshavne i Europa og USA. De
rigtig store kaffeimportører i disse havne handlede direkte med
købmændene i de mindre byer, heraf Chr. Brobergs klager over hol
landske og tyske handelshuses indblanding i »hans« forretningsom
råde (jf. ovenfor).
Rederiet Chr. Broberg & Søn var i 1867 med 8 skibe med en
samlet drægtighed på 769'/2 commercelæster Københavns største
enkeltmandsejede skibsrederi. Kun tre rederier var større, nemlig
Det Kjøbenhavnske Skibsrederi, Directoratet for den Kgl. grøn
landske Handel og Det danske Søfartsselskab, altså to aktieselska
ber og et statsligt monopolforetagende.30 Men allerede i 1873 var
billedet vendt. Skibsregistret for dette år viser, at den københavn
ske skibsfart domineres af DFDS. Et af de mindre rederier, Moses
& Søn G. Melchior, havde udvidet kraftigt - fra 3 skibe i 1867 til 7
i 1873 (ialt 2528 registertons). Chr. Broberg havde afhændet et af
sine små skibe, Gertrude Sarauw, og var med de resterende 7 (ialt
1372 registertons) røget ned på en 11. plads blandt de københavn
ske rederier (men dog en 3. plads blandt de enkeltmandsejede re
derier).31
Udviklingen i den københavnske handelsflåde i det korte spand
af år fra 1867 til 1873 er tydelig. Der er kommet langt flere store
skibe, langt flere dampskibe og langt flere aktieselskaber. Chr. Bro
berg var imidlertid ikke fulgt med denne udvikling. Han drev stadig
sit enkeltmandsrederi med stort set de samme skibe som i 1867. Det
er sandsynligt, at problemerne i forretningen hindrede, at han kun
ne gøre sin flåde mere tidssvarende.
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Katastrofe og efterspil
Trods Chr. Brobergs klager over forretningens gang var der ingen
umiddelbare faretegn før 1874. Markedet var ganske vist under
omlægning, og andre måder at handle kaffe på var ved at trænge
sig ind; men der var intet, der tydede på en katastrofe. Men så ske
te der noget uforudset. Kaffepriserne havde været ret stabile gen
nem det meste af 1873.32 I Hamburg lå kaffenoteringen omkring
75-80 Reichspfennige for kvaliteten reel, den næstringeste af de 5
kvaliteter, man arbejdede med. Dette prisnivau karakteriserede
Broberg i øvrigt selv som frugt af en overdreven tilbagegang.33 I
september måned begyndte en kraftig stigning, der toppede i sid
ste uge af januar og første uge af februar 1874, hvor denne kvalitet
kaffe noteredes i 112 Reichspfennige. Umiddelbart derefter be
gyndte et lige så hurtigt prisfald, indtil prisen fra maj stabiliserede
sig på samme niveau som før stigningen. Disse prisudsving var ty
deligvis et resultat afen spekulation, så meget mere som de ikke af
spejledes på kaffenoteringen i New York. Udsvingene var afkort va
righed, men fik meget voldsomme følger. Carl Broberg havde nem
lig, mens han styrede forretningen alene det forår - resten af fa
milien var på rejse i Sydfrankrig - besluttet endelig at ville gen
nemføre den store spekulation, han altid havde drømt om. Trods
faderens ordre om endelig ikke at købe for meget kaffe købte han
- som det synes - vildt ind i den periode, hvor kaffen steg. Da va
ren pludselig styrtdykkede, lå han derfor inde med et stort lager af
for dyrt indkøbt kaffe. Ifølge den brasilianske konsul i København
lå Chr. Broberg & Søn inde med 52.000 sække kaffe (å 60 kg) efter
Carl Brobergs indkøb.31 Dette svarer til over 3.000 tons kaffe, eller
et års forbrug af varen i hele Danmark. Udover ekstra lagerkapaci
tet og hvad det har medført af udgifter har dette indkøb krævet et
kapitaludlæg, som efter 1866-regnskabet at dømme langt har over
skredet firmaets formåen. Tabet var frygteligt. Krieger, som hørte
til Chr. Brobergs omgangskreds omtalte det i sine politiske dag
bøger:
Man er hos os ikke uden Bekymring for en Kaffekrisis. Brobergs Tab
anslaaes nu til en Million Rdlr. Ogsaa Puggaard har været saa letsin
digat kjøbe 20,000 Sække... men han kan jo sagtens bære Tabet af 3 til
400,000 Rdlr. ”
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Der findes ingen direkte belæg for det, men det er nærliggende at
antage, at Carl Broberg har udstedt veksler for et højere beløb, end
firmaet kunne honorere, og at dette har medført truslerne om
ruin, som kun blev afværget, fordi Chr. Brobergs forretningspartne
re med Tietgen i spidsen trådte til med et lån. Situationen blev der
udover forværret ved, at kaffepriserne i Rio faldt - og ikke blot til
niveauet før prisstigningen i 1874. De fortsatte med at falde, således
at kvaliteten ‘good first’, der i februar 1873 kunne erhverves for
9500-9700 Reis pr. 10 kg. og i november samme år var oppe på
11.700 Reis, i december 1874 var nede på 5.888 Reis pr. 10 kg.3'1 Carl
Broberg havde ikke blot købt sin kaffe for dyrt, verdensmarkedspri
serne faldt også, således at firmaet kunne få stadig mindre hjem af
den udestående kapital.
Umiddelbart ser det ud til, at Carl Broberg ved sine kaffeopkøb
har handlet vildt uforsvarligt - eller i det mindste i »ungdommeligt
overmod«, som faderen skrev til Tietgen.3' Det er indlysende, at han
har gennemført opkøbet i spekulativt øjemed i håb om at kunne vi
deresælge de ladninger, han købte svømmende, til anden side med
stor fortjeneste. Han kone omtalte i øvrigt år efter transaktionen
som »den store kaffespekulation«.38 Men der er på den anden side
belæg for, at Carl Broberg havde et reelt forretningsmæssigt grund
lag for - i det mindste - at foretage investeringer i kaffe i denne pe
riode.
Christian Broberg udgav fra tid til anden statistiske oversigter
over kaffehandelens udvikling eller, som han selv benævner dem,
»Forholdet mellem Production og Consum af Caffe«. I den oversigt,
der er dateret juli 1873, fremkommer Chr. Broberg med optimisti
ske forudsigelser for kaffehandelens udvikling.39 Han påviser, at for
bruget af kaffe igennem flere år er steget mere end produktionen,
hvilket medfører, at der ikke kan være meget kaffe oplagret, hver
ken i produktions- eller konsumlandene. Den kommende høst teg
ner ikke til at blive stor, hverken i Brasilien eller i de andre kaffe
producerende områder. Kaffeprisen i Europa har været meget lav
siden begyndelsen af 1873, men det er bemærkelsesværdigt, at pri
sen i USA, verdens største forbruger af kaffe i absolutte tal, ikke har
fulgt prisfaldet i Europa. Derfor har tendensen i Brasilien været, at
man har foretrukket at afskibe kaffe til USA, hvor man kunne opnå
højere priser. Dette har også medført, at lagrene i Europa må være
tomme. Disse forhold sammen med uro på pengemarkedet forkla-
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Santos, fotografi fra 1882. Pä det tidspunkt var Santos stadig en lille provinshavn. Først i 1890erne begyndte den udvikling, der i dag har gjort Santos til en af verdens største havne. Gen
givet med tilladelse fra Arquivo National, Rio de Janeiro.

rer fuldstændigt kaffeprisernes overdrevne tilbagegang, men lysere
tider er undervejs. Næste høst bliver meget lille og der kan ikke ek
sistere store lagre noget sted, så man kan vente en snarlig forbed
ring af prisniveauet."’
De københavnske aviser understøttede også ideen om en vedva
rende prisstigning. Fra januar 1874 var de københavnske aviser ful
de af beretninger om kaffeprisernes himmelflugt og forudsigelser
om den forventede stabilitet for denne tendens. " Men allerede fra
midt i februar indtraf de første meddelelser om faldende tendens
og tilbageholdenhed på markederne i Hamburg og Antwerpen, og
den 24. marts var katastrofen en kendsgerning:
Kolonialvaremarkedet betegnedes i den forløbne Uge ved et saa stort
Bald i Kaffepriserne, som vi ikke have seet Mage til i lang Tid. Grun
den hertil var Udfaldet, af den den 18de ds. afholdte hollandske Auk
tion ...I Hamborg herskede der som Følge heraf en fuldstændig Stilhed,
og man antager dersteds, al der vil hengaa nogen Tid, forinden der kan
dan nes en nøiaglig Basis for Noteringern e;
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I samme udgave meddeler avisen, at der er ankommet det betydeli
ge kvantum af 14.600 sække kaffe til København, især fra Rio og
Santos.
Chr. Broberg skyndte sig hjem fra Frankrig, men kunne ikke stille
meget op. Ifølge Julius Schovelin bar han tabet med fatning og vær
dighed og bebrejdede aldrig sønnen hans uheld.42 Allerede i det
brev, han skrev til Tietgen umiddelbart efter at have fået besked om
katastrofen, fremhævede han de formildende omstændigheder og
placerede ansvaret på de hollandske spekulanter, som han ofte før
har vist sig at være utilfreds med:
Carl er i sin ungdommelige Ivrighed, uagtet jeg har bedet ham hellere at
gjøre for lidt end for meget, gaaet noget videre i Kaffe-Kjøb end ønske
ligt, men 2 Ting, som ei kunne forudsees undskylder ham vistnok en
deel, den eene er infame Maneuvres af A. Schaffer i Rotterdam i spidsen
for Frankfurther Consortium, som nu kaster Skidt paa Artiklen for al
faa den ned og da alter at speculere og drive den op, men disse Kjællringer skal jeg snart klæde af og fremstille dem i deres fulde Nøgenhed
for Verden, jeg har Midlerne dertil. '3

Christian Broberg var en betydningsfuld person for kredsen om
kring C. F. Tietgen. Han sad, som nævnt, i bestyrelsen for DFDS og
Store Nordiske, og han var formand for Privatbankens bestyrelse.
Chr. Broberg var for vigtig til at kunne gå fallit. Den københavnske
finansverden følte allerede virkningerne af deflationskrisen, der sat
te ind i disse år og Privatbanken var dybt involveret i sin »skjulte kri
se« fra 1873-75." Tietgen spillede højt spil i disse år for at redde sine
foretagender, som var truet af tab på bankvirksomhed og faldende
kurser på telegrafaktier. Hans dobbeltrolle som finansmand og
iværksætter var heller ikke uantastet. Hvis hans faste støtte, Chr.
Broberg, i denne vanskelige situation var gået ind til en opmærk
somhedsskabende fallit, kunne det have skabt en fatal mistillid til
hele det tietgenske imperium. Broberg måtte reddes. Efter frasalg
af de aktiver, der umiddelbart kunne realiseres, ydede en række af
Københavns førende erhvervsfolk et lån til dækning af det umiddel
bare tab, således at firmaet kunne føres videre. Det var, foruden
Tietgen, E. J. Hvidt, L. P. Holmblad, Suhr & Søn og E. L. Svitzer, alle
sværvægtere i det københavnske erhvervsliv. Det første indskud af
penge forslog dog ikke i længden, og i 1878 mødtes kreditorerne
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Christian August Broberg (1811-86). Det Kgi. Bibliotek, Billedsamlingen.

igen for at træffe nye forholdsregler. På dette møde besluttedes det
at fortsætte hjælpen til Chr. Broberg, selvom tabet ved en fallit ville
blive væsentligt mindre. Begrundelsen var, at en betalingsstands
ning ville få for alvorlige - skadelige - følger både for firmaets chef
og - ikke mindst - for det københavnske erhvervsliv.k)
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Det var mange penge, det drejede sig om. Referatet nævner et be
løb på 585.000 kr som det første indskud, og på mødet blev det be
stemt at yde endnu et lignende beløb. Desuden måtte man være for
beredt på, at der evt. ville blive behov for endnu højere indskud se
nere.
Chr. Brobergs forhold til sine redningsmænd var på ingen måde
konfliktfrit. Den store anstødssten var Carl Broberg, som kredsen
omkring Tietgen betragtede med stor mistillid trods faderens for
søg på at tage ham i forsvar. Dette førte indimellem til endda me
get skarpe meningsudvekslinger mellem de gamle allierede Tiet
gen og Broberg. Det får Tietgen til at præcisere de reelle hensyn i
sagen:
Da Vanskelighederne i sin Tid opstod, var det for Deres Skyld og ikke
for Deres Søns, at vi traadte til for at bevare Deres Stilling og Deres
Navn, og Ingen af os Alle var jo interesseret for en Øre dengang; - da
De ifjor Gjennem mig forelagde Spørgsmaalet, om De efter Resultatet af
Deres Balance burde standse (...) var det atter Hensynet til at bevare
Deres Stilling og Deres Navn, at det blev besluttet hellere at løbe Risicoen af el større Tab, end ved en Standsning, al slippe med et mindre;
- derimod var Interessentskabet med Deres Søn; - hos de andre, ikke
hos mig, - en Anstøds Steen (...) Al jeg udaftil paa mange Maader og
ved mange Leiligheder har ført hans Forsvar er Noget, som De meget
godt veed, og det selv hvor det har været vanskeligt nok, - men saa bli
ver det ogsaa dobbelt haardt gjentagne Gange, at skulle høre, at jeg
dømmer eller fordømmer Alt hvad, han gjør af Antipathie, uden al un
dersøge Forholdene*'

Forsøgene på at redde forretningen spændte ikke godt af. Der blev
ved med atvære underskud på regnskabet, og i april 1882 meddelte
Chr. Broberg nedbøjet til Tietgen, at han gav op. Firmaets under
skud var blevet for stort til at kunne rettes op. Chr. Broberg har
brug for en midlertidig assistance »for ikke at gaae fuldstændig til
grunde«. Fremtiden tegner sig dyster, men han viser sig til det sidste
som patriarken, der nok skal sørge for sit afkom:

1) Jeg vil realisere alt Indbo, som kan undværes, selvfølgelig Malerier,
Sølvtøi etc og betale dermed, hvad jeg kan, og haabende at kunne be
holde mine forskellige Slillinger, da at give Marie og mig i Kost et el-
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1er andet Sted her, at give Tohiesens af hvad jeg tjener, det nødvendi
ge, for at de kunne leve, da Gagen jo kun er ringe, og at give resten
til hjælp til Underhold for Carls Kone og Børn.
2) Carl vil selvfølgelig da begive sig til Mexico og Guatemala og arbei
de der i Plantagerne for at gjøre sit til sammes Prosperitel, og vil Gud
give lidt Lykke dertil, da haaber jeg, at han efter 2-3 A ars Forløb vil
kunne vende hjem under gunstigere Forhold for Sig og Sine, og jeg
vil da i den Tid leve i dette Haab, det eneste, som vil holde mig oppe
og til hvis Opfyldelse jeg vil stole paa min GudP
Chr. Broberg beholdt sine stillinger i Tietgens selskaber. Desuden
blev han i 1882 kongevalgt medlem af Landstinget. Carl Broberg
kom aldrig over denne affære. Det er ikke muligt at følge alle hans
forsøg på at genoprette sin stilling i de følgende år. Men de indebar
drift af de nævnte kaffeplantager i Mellemamerika og forsøg med
fabrikation af kaffeekstrakten »Cafonia« som nogle af de mere
spektakulære tiltag. Ingen af dem kronedes med held. Carl beklage
de sig tit i breve til faderen over, at han på Børsen og i Grossererso
cietetet bliver betragtet med mistillid - et brev fra 1880 er meget si
gende. Her skriver han fra New York: »Hvilken Contrast at tale med
Kjøbmænd istedet for vore Børsfolk; det er formelig velgjørende og
styrkende at blive behandlet som berettiget selvtænkende Væsen,
hvis Mening tillægges Vægt - man faaer igjen lidt Tro paa sig selv.«
Så sent som få år før sin død i 1917 beklagede Carl Broberg sig - i
breve til søsteren Marie - over, at han stedse følte sig ydmyget og
forfulgt, levende af andres nåde og barmhjertighed og uden udsigt
til at få udbytte af sine evner, han følte sig ugleset på Børsen og sat
under administration af sin kones familie ,<s.

Konklusion: Den forandrede verdenshandel
Huset Brobergs skæbne er tæt knyttet sammen med udviklingen i
den internationale handel og transport i anden halvdel af det 19.
århundrede. Fra kolonialhandel med tilhørende rederivirksomhed
til forsyning af egen forretning udvikledes firmaet til at blive tilknyt
tet et københavnsk finansimperium med interesser i tidens mest
progressive foretagender som bankvirksomhed, telegraflinjer og
dampskibsfart. Samtidig var tiden ved at løbe fra den mere traditio
nelle del af firmaets virke, sejlskibsrederiet og den direkte kaffeim-
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port, og den eksplosive kombination af uforsigtighed og verdenskri
se væltede hele foretagendet. Brobergs kaffehandel var ikke længe
re tidssvarende i 1874. Kaffen blev på verdensmarkedet i stadig
højere omfang transporteret på dampskibe, som ganske vist var dy
rere i fragt, men til gengæld førte den kostbare og eftertragtede
vare frem både hurtigere og sikrere. Brobergs rederi var stadig præ
get af små sejlskibe, mens hans københavnske konkurrenter enten
anskaffede større sejlskibe - som Moses & Søn G. Melchior - eller
sluttede sig sammen i aktieselskaber - som Puggaard & Søn. Det
kan også tænkes, at Brobergs engagement i kaffehandelen med Bra
silien har været for ensidigt - eller at han for stædigt har søgt at fast
holde det, selv efter at handelen ikke længere var tilstrækkelig ren
tabel.
Det er, som før nævnt, bemærkelsesværdigt, at ingen var interes
seret i at tage Chr. Broberg & Søns plads på det brasilianske mar
ked. Et par af firmaets skibe blev købt af andre, mindre rederier og
vendte tilbage de følgende år. Men som helhed markerede Chr.
Brobergs afhændelse af sine skibe de store københavnske rederiers
opgivelse af sejladsen til Brasilien. Denne blev overtaget af de dan
ske provinsskibe, som i stigende grad søgte fragt på de kanter. Det
drejer sig om skibe fra steder som Fanø, Svendborg og Stubbe
købing, som i hobetal sejlede til Brasilien i de følgende år. Men de
tog ikke længere til Rio de Janeiro efter kaffe, men til det allersydligste, kvægdyrkende Brasilien. De danske skibe transporterede tun
ge, billige varer som salt og kul til havnen i Rio Grande og førte den
ne regions varer - saltede huder, horn og benaske - til Europa og
USA. De engagerede sig også i den brasilianske kysthandel. Men det
er en anden historie. Kaffen kom aldrig tilbage til sejlskibene. Dens
distribution blev stadig mere internationaliseret, hvilket i første om
gang kulminerede med oprettelsen af den første kaffebørs i New
York i 1882.
Krisen i kaffehandelen skyldtes heller ikke et fald i forbruget.
Tværtimod. Danskerne var et af verdens mest kaffedrikkende folk.
Hver dansker forbrugte årligt, ifølge en opgørelse fra 1879, 6,3 kg.
Kun hollænderne drak mere kaffe, nemlig 9,5 kg. pr. person.19 Det,
der var sket var, at måden, som kaffen kom til landet på, var blevet
lagt totalt om. Tidligere var kaffen kommet til landet ved direkte
import foretaget af danske rederier centreret i København. Dette
mønster var begyndt at ændre sig i slutningen af 1860’erne, og det
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forsvandt helt ud af billedet med huset Brobergs rederi i 1874.
Købmændene i provinsen bestilte herefter deres kaffe hos deres lo
kale agent for de hollandske eller tyske kaffeimportører. Det var for
delagtigt for dem, selvom transporten var dyrere. Fordelen var leve
ringstiden og -sikkerheden. Sejlskibene var to måneder om rejsen
fra København til Rio. De var afhængige af vejr og vind, og deres an
komst var uberegnelig. Man måtte købe store partier ad gangen for
at være sikker på at have kaffe på lager indtil næste ladning kom.
Når provinskøbmanden nu bestilte sine varer hos den lokale agent,
var han sikker på at få sin kaffe i løbet af 14 dage. Med denne forsy
ningssikkerhed kunne han bestille mindre partier, hvorved han
bandt mindre kapital.50 Det var den brasilianske generalkonsul i Kø
benhavn, Ernesto de Sousa Leconte, der gjorde denne observation.
Flere år efter kommenterede han ændringen i kaffehandelens veje
således, og lad ham have det sidste ord:

Af mine tidligere rapporterfremgår det, at kaffehandelen har ændret sig
siden 1874 på handelspladserne ved Østersøen. Dette gælder specielt for
København, hvor største delen af de handlende har trukket sig tilbage
fra denne handel, som i dag næsten udelukkende gennemføres af han
delshusene i Hamburg, London og Antwerpen. Til disse handelspladser
føres en del af kaffehøsten direkte fra Rio de Janeiro og Santos på de sto
re transatlantiske dampskibe. Herfra føres den til markederne i det yder
ste nord af de forskellige dampskibsselskaber, der har etableret sig i Tysk
land, Sverige ogDanmarkJ1

60

Birgitte Holten

Appendix: Brobergs skibe og deres rejser i 1866-67
Valkyrien (fører: J. Broberg)
Bark, bygget i Libau i 1850, af eg forhudet med gult metal, dybde
16'/2 f, drægtighed 363'/2 RT.
Første rejse-ank. Rio 01.12.67 - går i fragt med kaffe til New York for
Johnston & Johnston og Chr. Broberg & Søn. Ankommer New York
23.04.67, går derefter til Göteborg via Canada med bomuld. An
kommer til Göteborg d. 29.05.67 og går efter losning til Køben
havn, ankomst d. 10.06.67
Anden rejse - Afgår fra København omkring d. 22.6.67 for at bringe
en last planker fra Västervik til Rio de Janeiro.
Rjukan (fører: C. C. Schmiegelow)
Bark, bygget i Geestemünde i 1865, af eg forhudet med gult metal,
dybde 13f, drægtighed 233 RT.
Første rejse- Går fra Cardiff omkring den 15.11.66, ankommer til Rio
omkring 01.01.67. Går fra Rio til Frederikshavn med en last dårlig
kaffe, som må sælges i småpartier - ankomst 16.04.67.
Anden rejse - Går fra København d. 11.05.67 til Västervik for at laste
planker; vender tilbage til København d. 28.05.67 og sejler d.
02.06.67 til Rio.
Rota (fører: C. W.Larsen)
Brig, bygget i Luleå i 1839, af gran forhudet med gult metal, dybde
13f, drægtighed 205 RT.
Første rejse - Går fra Rio til København med kaffe, ankomst d.
07.12.66, (54 dage fra Rio).
Anden rejse- Afgår d. 13.12.66 til Göteborg, hvor kaffen er solgt, skal der
efter tage planker om bord i kommission hos Johnston & Johnston.
Rejser fra Göteborg en gang i februar, ankommer til Rio d. 18.05.67.
Maria Augusta (fører: P. Bruun)
Brig, bygget i Västervik i 1853, af eg og fyr forhudet med gult metal,
dybde 11'/2 f, drægtighed 17O'/2 RT.
Første rejse - Ankommer fra Rio til Frederikshavn d. 13.01.67 (66
dage) med kaffe; bugseres til Göteborg.
Anden rejse- Afgår fra Gøteborg d. 01.03.67 til Rio med planker, an
komst d. 29.04.67.
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Dannevirke (fører: H. J. Carl)
Skonnertbrig, bygget i Korsør i 1849, af eg forhudet med gult metal,
dybde 11‘/a f, drægtighed 141'/a RT.
Første rejse - Afgår fra Helsingør til Thorshavn d. 30.11.66; ankom
mer i Newport d. 24.12.66, lastes [med kuljog afgår d. 13.01.67 til
Port au Prince. Her lastes den med (for dyr) kaffe og afgår d.
16.04.67 til Frederikshavn (46 dage); ankomst til København om
kring d. 24.05.67.
Anden rejse - Afgår fra København til Västervik omkring d. 22.06.67
- laster planker til Rio de Janeiro.

Brasilianeren (fører: J. Mortensen)
Brig, bygget i Döderhultsvik i 1846, af fyr forhudet med gult metal,
dybde llf, drægtighed 144 RT.
Første rejse- Afgår fra Göteborg d. 30.11.66, med planker til Rio; af
går fra Rio omkring d. 02.04.67 med kaffe, ankommer til Frederiks
havn d. 24.05.67 og til Göteborg d. 25.05.67.
Anden rejse Afgår fra Göteborg d. 15.06.67 med planker til Rio.
Øresund (fører—)
Skonnert, bygget i Västervik i 1853, af eg og fyr forhudet med gult
metal, dybde lOf, drægtighed c. 143 RT.
Første rejse - Afgår fra Malmö d. 30.11.66 til Maroim (Pernambuco) ;
afgår d. 04.03.67 med sukker fra Maroim til København.
Anden rejse - Afgår d. 10.05.67 til Rio med planker.

Gertrude Sarauw (fører: T. A. Juhl)
Skonnert, bygget i Abo i 1847, af gran forhudet med gult metal, dyb
de lOf, drægtighed 121 RT.
Første rejse - Ankommer fra Rio til Frederikshavn med kaffe, d.
22.12.66 (49 dage) - er løbet på grund, men er kun lidt beskadiget;
bugseret til Christiania - ankomst omkring 07.01.67; ankommer til
København d. 19.01.67, ombygges til skonnertbrig.
Anden rejse - Afgår fra København 30.03.67, ankomst til Rio d.
24.12.67 (45 dage fra Dover).
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Vinhandler
Poul Frederik Bølck
Et vinfirma i Århus 1827-1848
AF TORBEN EJLERSEN

Et delvis bevaret fïrinaarkiv li a 1833-1848, som består af en journal,
en hovedbog og en memorial- og statusprotokol, er sammen med fal
litbodokumenter de centrale kilder til denne gennemgang af en
århusiansk vinhandels varer, leverandører, kunder og økonomi.

Indledning
Poul Frederik Bølck blev født i København den 2. november 1798.
Forældrene, skipper Arent Poulsen Bølck og Anne Elisabeth
Rasmusdatter, boede i Laksegade.1 I 1813 kom sønnen i lære i St.
Kongensgade hos vinhandler Lorentz Petersen, hvis forretning var
grundlagt i 1788. Bølck blev udlært som svend i januar 1819, hvor
efter han fortsatte i samme vinhandel. I 1821 og 1822 var Bølck an
sat hos Lorentz Petersens søn, vinhandler Christian Waagepetersen
i St. Strandstræde. Denne vinhandel var etableret i 1808. De to fir
maer hørte til branchens førende i København; Waagepetersen blev
således hofagent i 1825. Kundekredsene var store og præget af ho
vedstadens elite. Desværre er disse vinhandleres regnskabsbøger
ikke i behold fra denne periode, men varesortimentet har været
omfattende og udsøgt. I dette forretningsmiljø fik Bølck rig mulig
hed for at skaffe sig viden om vin, kunder og økonomi.
Imidlertid nævnes han i februar 1823 i svendenes lavsprotokol
som »uden Condition«, altså arbejdsløs. Det samme var tilfældet i
oktober 1823. Ved svendenes indbetalinger i januar 1824 optræder
Bølck ikke. I juli 1826 oplyses det dog, at han havde afviklet en min
dre restance til svendekassen.2
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Etablering
Efter sin ansættelse i St. Strandstræde synes Bølck ikke at have være
beskæftiget i den københavnske vinbranche. Han kan have været
udenlands; det er dog mere sandsynligt, at Bølck i 1824 havde fun
det arbejde i Århus, for her opnåede han borgerskab som vinhand
ler den 15. oktober 1827?
Det var utvivlsomt en omvæltning for Bølck at forlade hovedsta
den. København rummede ifølge folketællingen i 1834 ca. 120.000
indbyggere, mens Arhus som landets fjerdestørste provinsby havde
knap 7.000 beboere. I 1827 havde det københavnske vinhandlerlav
49 medlemmer, hvoraf de fleste synes at have været fuldt aktive,
mens der i Århus på samme tid vistnok ingen handlende fandtes,
som udelukkende levede af vinsalg; derimod indgik vin i varesorti
mentet hos flere af den østjyske købstads gamle købmandsgårde,
f.eks. hos H. Meulengracht 8c Søn. Købmand Chr. Christensen eta
blerede i 1836 en kolonialhandel, som også førte vin. Desuden for
handlede gæstgiver Frantz Fulling vin ved siden af sin hovednæring.

Lille Torv i Århus 1848. Del store gule hus til venstre er etatsråd Meulengrachts gård fra 181(5.
Det hvide hus til højre er et bindingsværkshus, der i 1843 blev moderniseret med overpuds
ning, refendsfugning og afskåret hjørne. Huset står der stadig. I baggrunden Domkirken
med det barokke rådhus foran, som blev nedrevet 1859. Gouache af Rasmus Henrik Kruse.
Det Kongelige Bibliotek.
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Sønnen, Niels Holm Fulling, fortsatte virksomheden efter faderens
død i 1840. Den lå meget passende i Vinkældergården på Kødtor
vet, det senere Skt. Clemens Torv.4
De nærmere forhold omkring Bølcks etablering som vinhandler
kendes ikke, hverken hvor firmaet begyndte, eller hvordan hans
økonomiske baggrund var. Tilsyneladende fik den nye handlende
en god start, for Bølck evnede i 1829 både at sælge vin og yde et lån
for tilsammen 794 rdl. til prinsesse Charlotte Frederikke. Prinsessen
forlod både gældspost og Danmark, da hun samme år rejste bort ef
ter et skandalefyldt ophold i Horsens og Århus. Hun var blevet for
vist til Jylland i 1809 efter sin affære med komponisten Edouard du
Puy. Derefter fulgte skilsmissen i 1810 fra prins Christian Frederik
(Christian 8), med hvem hun var blevet gift i 1806.5 Det fremgår i
øvrigt af Bølcks hovedbog, at han i 1837 havde fået det meste af den
i begge henseender fyrstelige gæld tilbage; men først i 1841 saldere
de kontoen.
Bølck blev den 31. marts 1832 viet hjemme til den 28-årige Anna
Dorthea Elisabeth Framm. Hun var separeret og bragte tre børn
med sig fra sit tidligere ægteskab. Hun var født i Glücksborg i Hol
sten som datter af Jakob Frederik Stellfeld. Faderen havde i 1824
fået bevilling som cikoriefabrikant i Århus, i 1832 desuden borger
skab som købmand. Anna Dortheas broder, Johan Frederik Stell
feld, var medinteressent og fik i 1837 bevilling til cikoriefabrikation
og vandt købmandsborgerskab i 1839. Både Bølcks svigerfar, men
især svogeren, kom snart til at optræde både som vinkunder og som
långivere til hans vinhandel.6
Folketællingen 1834 oplyser, at Bølck, hustruen, hendes tre børn
og deres fælles barn boede i Rosensgade, matrikel 907. Husstanden
rummede desuden en 23-årig vintappersvend og to tjenestepiger.
Bølcks hovedbog viser, at han betalte 250 rdl. i husleje fra oktober
1835 til samme måned 1836 til Philip Hartvig Rée & Co.' Denne
fremtrædende købmand, importør, skibsreder og fabrikant ejede
bygningen i Rosensgade, hvor Bølck drev vinhandel og havde bo
pæl.8
Bølcks adresse var uændret ved folketællingen i 1840. Da var der
to børn mere at forsørge. Vintappersvenden var blevet afløst af en
15-årig lærling; derudover beskæftigedes en 34-årig gårdskarl og tre
tjenestepiger. Medarbejderantallet lå dermed på linie med mange
københavnske vinhandlere.
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Bølck blev boende i Rosensgade indtil oktober 1843. Da under
skrev han en lejekontrakt på 250 rdl. om året til en gård i Skolega
de, matrikel 35. Udlejeren var den københavnske købmand, Lauritz
A. Jahnsen. Han var indehaver af Hotel Løven i Nyhavn, hvor han
boede. Bølcks svoger stillede kaution for lejemålet, som bestod af et
toetages forhus og et baghus. I forhuset lå skænkestuen, hvis møble
ring dog først kendes i 1848, hvor den bl.a. bestod af fire borde af
bøgetræ sammen med 12 birketræsstole; dertil kom nogle flaske
reoler, en birketræspult og andet inventar, bl.a. fire jernbakker og
fem »Presenter-Bakker« - disse til brug i skænkestuen - desuden
forskelligt udstyr til vinbehandlingen. Der hang nogle billeder i for
gyldte rammer. En malerregning fra 1844 viser, at der var anskaffet
to vinhandlerskilte til opsætning på bygningens facade. Beboelsen,
som lå ovenpå, rummede i 1848 møbler og andet inventar, der af
spejlede et pænt borgerligt hjem, hverken eksklusivt eller tarveligt.9
Folketællingen 1845 oplyser, at Bølcks husstand da bestod af fire
børn foruden den nu 21-årige lærling samt en 19-årig karl og et par
tjenestepiger.10

Varesortiment i 1836
Bølcks memorial- og statusbog, som dækker perioden 1836-1848,
rummer dels en række opgørelser over firmaets aktiver og passiver,
dels optællinger af varelageret; dertil kommer indførsler af en ræk
ke ordrer og kredittransaktioner samt navne og adresser på leve
randører. Et par sider tjener til bogholderi over Bølcks kreditoplag
hos toldvæsenet. Bogen er som de andre bevarede af Bølcks han
delsbøger ført systematisk og akkurat, om end med spring i krono
logien.
I første omgang skal firmaets varelager præsenteres. Den tidligst
kendte status stammer fra den 1. januar 1836 og viser, hvad firmaet
en kort årrække efter sin etablering var i stand til at tilbyde sine
kunder. Bølck konstaterede her sin beholdning af vin og spiritus
dels på fustager, som han havde omregnet til vinbranchens klassiske
rummål »oksehoveder« (= 240 potter) og »viertier« (= 8 potter),
dels vinreolernes indhold af fyldte hele og halve flasker; desuden
blev andre varer gjort op.
Det fremgår af Bølcks lageroptælling, at al rødvin i fustager kom
fra Bordeauxområdet i Frankrig. Det meste karakteriseres blot som
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Médoc-vin. Det er vin fra egnen nordvest for Bordeaux på venstre
side af floden Gironde. En mindre portion kan stedfæstes til BasMédoc, der ligger nordligst og traditionelt er af jævnere kvalitet.
Anden rødvin kan lokaliseres til bestemte kommuner i den sydligste
del af Médoc, også kaldet Haut-Médoc - nemlig Margaux og St-Julien. Disse navne afspejler traditionelt vin af højere kvalitet, hvilket
bekræftes af værdiansættelsen pr. oksehoved. Nogle rummål rødvin
var fra Côtes, hvilket i Médoc dækker en stribe vinmarker tæt på Girondeflodens venstre bred. Bølck lå også inde med rødvin fra Gra
ves, vindistriktet syd for Bordeaux, som ellers mest er kendt for sin
hvidvin.
Efter rødvinen noterede Bølck sin portvin, altså hedvin fra Portu
gal, samt tyttebærvin og kirsebærvin. Derefter gjorde han status
over eddike, dels baseret på cider - æblevin - dels på druer fra Bor
deaux eller på en blanding af begge dele. Rom havde Bølck både i
form af gammelrom og under navnet rom, endelig lidt solbærrom.
Så fulgte hvidvin på fustager; det gjaldt både gammel og ung
fransk vin, sandsynligvis overvejende fra Médoc, men også Gravesdi
striktet. Vinkælderen rummede desuden vin produceret i landska
bet mellem floderne Garonne og Dordogne, det såkaldte EntreDeux-Mers, der fortrinsvis er bekendt for hvidvin. I gruppen af hvid
vin nævnes også vin fra Sydøstfrankrig langs Middelhavskysten. Det
drejede sig dels om fustager fra Côtes ved havnebyen Sète, dels om
den søde Picardan og den lignende hedvin Frontignan. Der var sød
vin fra Rivesaltes syd for Sète. Bølck havde også noget cider, velsag
tens fra Frankrig. Lageret indeholdt hedvin fra Malaga i Spanien og
madeira fra den portugisiske Atlanterhavsø. Endelig nævnes en
smule Ceres, navnet på en Kapvin fra Sydafrika. Under gennemgan
gen af fustager opregnede Bølck også sin udenlandske brændevin,
nemlig cognac af to kvaliteter samt vinsprit.
Derefter gennemgik vinhandleren sin flaskevin, hvadenten han
selv havde aftappet den eller importeret den som sådan. Der var
såvel hvid som rød champagne, portvin, madeira og sherry, rom og
cognac, sød Frontignan og ditto Malaga. Der manglede heller ikke
flasker fra Tavel, normalt en rosévin, i den sydlige region af Côtes
du Rhône. Endelig nævnes flasker fra Graves og Médoc, mens der
fra Haut-Médoc specificeres flasker med vin fra Haut-Brion, St-Julien, Margaux og Pauillac.
Bølcks lager rummede i 1836 nogle få flasker bourgogne samt 40
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flasker fra samme område, men præciseret til den kendte vinby Volnay. Det beskedne antal flasker fra denne del af Frankrig er i god
overensstemmelse med det forhold, at bourgognen var en sjælden
og kostbar gæst i datidens vinhandel.
Bølck forhandlede ikke vin fra Alsace, Italien eller Østeuropa;
derimod rhinskvin fra Tyskland, om end i små mængder. Vinen fra
Bordeaux var den altdominerende i Bølcks varesortiment. Endelig
lå der på hylderne likør, genever samt arrack og biskopsessens, de
to sidstnævnte til fremstilling af tidens yndede punchedrikke blan
det med varmt vand, vin, sukker, pommeransskal og mandler.
Til sidst gjorde vinhandleren status over »Cholera-Stantons Draaber«, cigarer og cinnober til rødfarvning af lakforsegling af flasker
samt svovl til behandling af fustagerne og ingredienser til. 12 tom
me stykfade blev også værdisat; det var rummelige fustager til lag
ring af vin. Nogle tusinde tomme hele og halve flasker blev også reg
net med samt beholdningen af korkpropper.
Sammensætningen af varesortimentet fra opgørelsen den 1. janu
ar 1836 ændrede sig kun lidt ved de følgende 10 status. Disse blev

Bordeaux i 1820 set fra nord med den nye stenbro over Garonne-floden. Postkort.
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med skiftende intervaller på l/2 til 2’/a år gennemført frem til 1. maj
1845. Blandt senere konstaterede varer - Bølck kan naturligvis også
have haft sådanne varer før 1836 - må nævnes den franske brænde
vin armagnac samt mineralvand, dels i form af Seltersvand, men
også efter recept fra kilderne i Karlsbad, Pyrmont og Pülna i Böh
men. Der er citronsaft, tønder med øl og dobbeltøl, stout, desuden
akvavit og Hamburgerbitter. Bølck hjemtog vin fra kommunerne
Langoiran og Loupiac i distriktet Entre-deux-Mers ved Bordeaux
samt den ædelsøde Sauternes. Nogle flasker Château Lafite sprin
ger i øjnene fra kommunen Pauillac i Haut-Médoc som den mest
nøjagtige lokalisering af en rødvin hos Bølck. Han havde også Pies
porter fra Mosel. Derudover kan man ved hjælp af vekselindførsler
ne i memorial- og statusbogen få klarlagt, at det, som i status blot
kaldes rhinskvin, dækker over flasker fra Asmannshausen, Rüdesheim, Schalachberg, Nierstein og Hattenheim. Bølck førte også på
et tidspunkt likør, som var baseret på hindbær, mens samme bær
sort indgik i navnet på en cognac. Endelig omtales champagne fra
vinhuset Mumm i Reims samt fra byen Sillery.
Sammenlignet med det kendte sortiment hos et par samtidige
vinhandlere i København, F. W. Luplau og F. W. Raaschou, viser
Bølcks udvalg sig at være næsten lige så varieret; umiddelbart ville
man have forventet en provinsielt præget, mindre omfattende vare
liste.11

Leverandører 1836-1848
Hvilke firmaer fik Bølck sine varer fra, og hvordan fordelte ind
købet sig på byer og lande? Spørgsmålet kan besvares i perioden fra
1836 og de følgende år, men ikke i vinhandelens første levetid. Det
er atter memorial-og statusbogen, som er kilden. Det skal dog føjes
til, at bogen er præget af den tilbagegang for firmaet, der sluttede
med Bølcks fallit i 1848. Desværre er den kalkulationsbog, som der
henvises til i hovedbogen, ikke bevaret; det samme gælder en kopi
bog. Begge bøger ville have givet fuld besked om vareindkøbet. Det
konstaterede varekøb fremgår af følgende tabel l.12
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Tabel 1. Bølcks kendte varekøb 1836-1848 efter byer/lande
Sted

Rdl

%

København
Ialt ..............................................................................................

1.313

11,6

Provinsen
Ålborg ..........................................................
13 rdl
Conradsmincle Glasværk.............................
24 rdl
Horsens .......................................................
39 rdl
Holmegårds Glasværk .................................
48 rdl
Ialt ..............................................................................................

210

1,9

Slesvig-Holsten
Christiansfeld...............................................
111 rdl
Flensborg .....................................................
73 rdl
Rendsborg....................................................
845 rdl
Altona........................................................... 1.276 rdl
I alt ...............................................................................................

2.305

20,3

Tyskland
Lübeck .........................................................
435 rdl
Hamborg...................................................... 2.312 rdl
Frankfurt am Main ......................................
68 rdl
Mainz............................................................
219 rdl
I alt ...............................................................................................

3.034

26,8

England
London ........................................................
94 rdl
I alt ...............................................................................................

94

0,8

Frankrig
Ay..................................................................
63 rdl
La Flotte de Ré ............................................
67 rdl
Bordeaux ..................................................... 2.943 rdl
Sète...............................................................
855 rdl
I alt ...............................................................................................

3.928

34,7

Portugal
Oporto .........................................................
446 rdl
I alt ...............................................................................................

446

3,9

Ialt ..................................................................................................

11.330

100,0

Kilde: Bølcks status- og memorialbog 1836-1848
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Bølck importerede dels direkte fra de vinproducerende lande, dels
via mellemhandlere i Tyskland, hertugdømmerne og det kongerigske Danmark.
København tegnede sig for 11,6% af Bølcks kendte varekøb. Det
gjaldt puddersukker og melis, enebær, rom og genever, portvin og
anden vin, citronsaft fra forskellige firmaer samt Seltersvand fra Ro
senborg Brøndanstalt; desuden hjemtog vinhandleren et parti bom
uldstøj og tørklæder.
Provinsen leverede kun 1,9% af Bølcks indkøb. Fra Alborg afskibedes eddike, vineddike og sprit, mens Conradsminde Glasværk i
Himmerland sendte vinflasker og ølglas. I Horsens og Fredericia
hentede Bølck cigarer, røgtobak og snus. Hos Holmegårds Glasværk
fik vinhandleren vinflasker.
I Slesvig-Holsten solgte Spielwerg & Co. i hernnhuterbyen Chri
stiansfeld diverse tobaksvarer fra dets fabriksvirksomhed. Tobak fik
Bølck også fra Flensborg, desuden flasker. Den dominerende leve
randør til den århusianske vinhandler af flasker, vinglas og sylteglas
var Pederstamme Petersen på glasværket Frederiksfeldt ved Rends
borg. Et andet firma i Rendsborg leverede »couleur«. Altona var
som forventet det førende indkøbsted i hertugdømmerne. I Elbbyen handlede Bølck især med Joh. Wincklers Nachfolger. Bestillin
gerne drejede sig om forskellig tysk og fransk vin, hedvin og bræn
devin. Samme sted afgav han også ordre på skrivepapir og andet til
brug ved regnskab og korrespondance. Han købte glas til vin, øl og
snaps samt lidt tobaksvarer, sennep og hollandske sild. Noget øl blev
også taget hjem herfra, f.eks. bockbier og bajerskøl.
Efter Bordeaux var Hamborg Bølcks næststørste importsted af vin
og spiritus. Kontakten opretholdtes fortrinsvis med handelshuset
D. A. Cords, men også med J. G. F. Goering og andre firmaer. J. H.
Zarn var hovedleverandør, når det gjaldt korkpropper; desuden le
verede et par handelsforetagender tobaksvarer.
Også i Lübeck rekvirerede Bølck forskellig vin og spiritus, des
uden cinnober og farvestoffer til forsegling af flasker, propper samt
ost, te og papir. Her kan bl.a. nævnes firmaerne C.G. Erasmi & Co.
samt M. T. Seidel. Forbindelsen til Frankfurt am Main angik kun
champagne, mens indkøbet i Mainz ud over mousserende vin også
drejede sig om vin fra Rhinen og Mosel.
Hos H. & C. J. Feist i London hentede Bølck et mindre parti
rhinskvin, portvin og madeira samt en ubetydelighed double stout.
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I Oporto gjaldt det rød og hvid portvin og primært hos Matth. Feuerheerd & Co.
Frankrig blev Bølcks vigtigste direkte indkøbsland. I Mareuil-surAy afgav han ordre på 100 halvflasker champagne, mens fire okse
hoveder rødvin blev afskibet fra et firma i havnebyen La Flotte de
Ré ud for La Rochelle på Atlanterhavskysten. Det overrasker ikke, at
Bordeaux var Bølcks største importsted. Ordrerne blev placeret hos
Peros Mandis & Fils og i særlig grad von Hemmert D’Egmont & Co.
Bordeaux leverede naturligt nok vinene fra Médocområdet samt
brændevinene fra landskaberne Cognac og Armagnac henholdsvis
nord og syd for Bordeaux. Endelig importerede den århusianske
vinhandler fortrinsvis søde sydfranske vine, portvin, madeira og vin
sprit samt propper fra firmaet Wilhelm Cazalis Tutein i havnebyen
Sète ved Middelhavskysten mellem den spanske grænse og Rhônedeltaet.
Som påvist passerede Bølcks import først og fremmest byer i Her
tugdømmerne og Nordtyskland samt de traditionelle franske vinog udskibningsbyer Bordeaux og Sète, hvorimod København spille
de en tilbagetrukket rolle. Bølcks import foregik dels som blandede
indkøb hos handelshuse med et bredt varesortiment, dels som ind
køb hos mere specialiserede firmaer. Hans afregning for vareleve
rancerne fulgte datidens udstrakte praksis med veksler, sædvanligvis
med en forfaldstid på seks eller ni måneder. Betalingsadressen for
vekslerne var oftest Hamborg. Bølck trak især veksler på D. S. War
burg Wittve und Söhne i Altona i forbindelse med finansieringen af
sin import fra Frankrig. I øvrigt gik Bølck også til Nationalbankens
filial i Arhus, der var oprettet i 1837, når han skulle have diskonteret
veksler.
København spillede heller ikke nogen større rolle, hvad den rent
transportmæssige side ved hjemtagningen af vin og spiritus angår.
Den foregik normalt fra de nordtyske havnebyer, men i flere tilfæl
de også direkte, f.eks. fra Bordeaux med skipper Holm på skibet
»Julius« af Aalborg eller indladet på »Knud« ført af skipper Christi
an Cortzen. Fra Sète besørgedes fustager til Hamborg af en fransk
kaptajn Duret. I et andet tilfælde blev varerne fra Middelhavsbyen
fragtet til Hamborg af kaptajn Gregorius, hvorefter skipper J. Jør
gensen indskibede godset til Arhus. Fra La Flotte de Ré sørgede
skipper Revsbech for sejlads til Randers, også fra Oporto kunne
transporten finde sted med et dansk skib. Skipper M. Glasius med
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»Jette« blev hyppigt benyttet af Bølck til at bringe varer hjem fra
Lübeck.
Velankommet til Århus fra Nordtyskland eller Frankrig skulle
fustager og flasker behandles i tolden. Som andre importører havde
Bølck fået bevilget kreditoplag hos toldvæsenet i Århus. Denne ord
ning betød, at han først ved videresalg af de hjemtagne varer til in
denlandske kunder skulle præstere told og dermed sikre sig en
statslig henstand med betalingen. Omfanget af Bølcks kreditoplag
kendes fra memorial- og statusbogen, hvoraf det fremgår, at han
den 1. januar 1836 »skyldte« toldvæsenet 2.106 rdl. Denne sum da
lede langsomt for hver statusopgørelse afbrudt af et opsving om
kring 1842 og 1843 og videre ned til det sidst kendte beløb på 414
rdl. den 1. maj 1845. Faldet stemmer dermed overens med den af
matning i hans forretning, som vil blive beskrevet senere.

Kontokundernes erhverv og bopæl 1833-1848
Da der ikke er bevaret kassebøger, kan kontantkundernes varekøb
ikke belyses; derimod er det muligt ved hjælp af hovedbogen at ind
kredse den væsentligste del af Bølcks kontokunder fra 1833 til 1848.
Det gælder dels deres profession og bopæl, dels omfanget og ind
holdet af vin- og spirituskøbet. Dog må hovedbogen suppleres med
oplysninger om nogle kontokunder fra en Conto pro Diverse, som
Bølck har ført mellem 1834 og 1848 i et par forsvundne protokoller.
En diversekonto rummede sædvanligvis noteringer om kortvarige
eller løsere kontokunders varekøb. Navne på denne type kontokun
der er nedfældet i et revisionsdokument blandt fallitbopapirerne.
Det bidrager derfor til viden om endnu flere kontokunder, deres er
hverv og bopæl.13 Den følgende undersøgelse antages at give et
dækkende indtryk af Bølcks samlede kontokundekreds gennem 1617 år.
Hovedbogen og oplysningerne fra diversekontoen citeret i revisi
onsdokumentet opregner i alt 158 kontokunder i perioden 18331848. Nogle optræder kun et enkelt år, andre holder fast gennem
en årrække. Der er dels tale om en række næringsdrivende, dels
kunder som købte til eget forbrug. 108 kontokunder havde adresse
i Århus, mens 50 boede uden for byen.14 Efter erhverv fordeler de
århusianske kunder sig på følgende måde:
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o

Tabel 2. Kontokunder i Arhus 1833-1848fordelt efter erhverv
Købmænd ....................................................................................................
Gæstgivere, traktører....................................................................................
Fabrikanter ..................................................................................................
Håndværksmestre.........................................................................................
Skippere .......................................................................................................
Liberalt erhverv, kunstnere .........................................................................
Embedsmænd ...............................................................................................
Læger ...........................................................................................................
Apoteker ......................................................................................................
Andre ...........................................................................................................

29
9
5
25
2
9
21
5
1
2

Ialt ...............................................................................................................

108

Kilde: Bølcks hovedbog og revisionsdokument

Går man bag de forskellige erhverv i Tabel 2, træder repræsentan
ter fra 1830’rnes og 1840’rnes etablerede århusianske borgerskab
frem. Alle kan identificeres, men her må et udvalg række.
Fra købmandsgruppen sesj. H. Ågerup, H. C. Bursche, Chr. A.
Bünger, F. C. Døcker, Chr. Faurskov, P. Herschind, C. F. W. Lewerkhuusen, A. Lewis og H. Ph. Rée. Blandt gæstgivere og traktører er K.
N. Knudsen, N. Larsen, L. Marzetta samt Antonio St. Pietro og
Anne Schucany. Til fabrikantgruppen hører skibsbygmester B. Bonnesen, cikoriefabrikørerne Stellfeldt, såvel senior som junior - hen
holdsvis svigerfar og svoger til Bølck - samt brygger J. P. Jensen.
Håndværksmestre repræsenteres af snedker P. J. Fløistrup, buntma
ger L. Michelsen og urmager H. Stougaard.
Der er både høje og lavere embedsmænd, således stiftamtmændene J. A. Graah og C. G. Rosenørn, amtsforvalter A. P. Bjerg, byskri
ver J. W. Engelsted, prokurator og politiassistent J. Nielsen og fuld
mægtig, auktionsholder Chr. P. Hertz samt kapellan ved Århus dom
kirke, L. P. W. Grüner. Liberale erhverv tegnes af redaktør af Aarhus
Stiftstidende, A. F. Elmqvist, stadsmusikant P. Albrecht og prokura
tor D. C. Hald. De to skippere førte smakkerne på overfarten mel
lem Århus og Kalundborg.
Lægerne er den praktiserende J. W. Jespersen og stiftsfysikus F.
V. Willemoes, apotekeren er J. J. Reddelin. De to »Andre« er So
phie grevinde von Holstein og fhv. oberstløjtnant C. F. V. von Gåh
ier.
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De 50 kontokunder, som boede uden for Århus, grupperer sig som
vist i tabel 3:
o

Tabel 3. Kontokunderuden for Arhus 1833-1848fordelt efter erhverv
Købmænd ....................................................................................................
Urtekræmmere ............................................................................................
Gæstgivere, kromænd ..................................................................................
Apotekere .....................................................................................................
Møller...........................................................................................................
Godsejer, godsinspektør ..............................................................................
Proprietærer ................................................................................................
Forvalter, mejeriforpagter, skovrider ..........................................................
Præster, toldere, keger, officerer .................................................................
Skibskaptajn, prokurator .............................................................................
Fabrikantenke...............................................................................................

8
2
5
2
1
2
10
3
14
2
1

I alt ...............................................................................................................

50

Kilde: Bølcks hovedbog og revisionsdokument

Disse kunder hører ligesom århusianerne til middelstanden. 16 hav
de bopæl i jyske købstæder, 14 hørte hjemme i Århus amt, fire i
Skanderborg amt, fire i Randers amt samt en i Ringkøbing amt.
Desuden fandtes to på Samsø, mens fire fungerede som embedsmænd ved den statslige karantænestation på Kyholm ved Samsø.
Endelig boede en i Itzehoe i Holsten - tilsyneladende kun kunde et
enkelt år - samt tre i København, heraf en privatkunde og to urte
kræmmere.
Der er, som det var tilfældet med Århus by, tale om en blanding
af detailhandlende og privatkunder. Hvilke sociale grupper disse
detailhandlendes kunder var, vides ikke, men det må have været
den samme type forbrugere som Bølcks privatkunder, altså købstædernes og landdistrikternes etablerede næringsdrivende, embedsmænd og proprietærer. Vin og finere spiritus var uden for den
brede befolknings rækkevidde; det forhindrede både pris og tradi
tion.
Også alle disse »udenbys« kontokunder kan identificeres. Blandt
dem kan fra Århus nærmeste omegn nævnes forvalter Stenberg på
Marselisborg og skovrider Schou på Moesgård. Den enlige godsejer
var Niels Rosenkrantz Holstein-Rathlou på Rathlousdal ved Odder,
desuden godsinspektøren sammested, Th. Terndrup. Lægerne var

Vinhandler Poul Frederik Bølck

77

Vinhandler P. F. Bølcks kontokunder 1833-1848. Kilde: Bølcks hovedbog og revisionsdoku
ment.

A. F. Rauchmaul på Frijsensborg og distriktslæge H. F. Kjær i Holste
bro. På karantænestationen på Kyholm var bl.a. kommandanten,
premierløjtnant C. F. Kruuse, kunde hos Bølck. Desuden må an
føres gæstgiver Høm i Hobro og kromand Th. Jensen i Them. Møl
leejer M. O. Kaae fra Graae mølle i Lisbjerg, proprietærernej. Hvid
på Tammestrup, W. Watt på Holmstrupgård, M.H. Bering på Saralyst i Holme samt sognepræst N. H. Tegder i Feldballe. Til sidst kan
nævnes konsumtionsforvalter C. F. Lund i Holstebro og apoteker D.
Seidelin i Skanderborg samt købmand Th. Beckmann i Skive og en
ken efter tobaksfabrikant Bønnelycke i Horsens.

Kontokundernes varekøb 1833-1845
For at få et indblik i udviklingen og omfanget af kontokundernes
varekøb er årene 1833, 1836, 1839, 1842 og 1845 blevet gennem
gået. Fra 1833 kendes samtlige Bølcks kontokunder og deres ind-

78

Torben Ejlersen

køb med sikkerhed; derimod må antallet af kontokunder i de føl
gende år samt købssummerne være i underkanten. Det skyldes, at
protokollerne med diversekontoen, som han vides at have brugt fra
1834 og fremefter, ikke er bevaret, hvorved et ukendt, om end be
grænset antal kundenavne går tabt.15
Tabel 4. Kontokunder, købssummer og købsgennemsnit 1833-1845
År

1833

1836

1839

1842

1845

Kunder i Århus
Købssum/rdl
Gnmsnit/rdl

30
1.759
58

42
1.744
41

23
702
30

15
540
36

9
297
33

Kunder øvrige land
Købssum/rdl
Gnmsnit/rdl

17
1.257
73

19
563
29

10
428
42

8
656
82

3
63
21

Kunder i alt
Købssum/rdl i alt
Gnmsnit/rdl

47
3.016
64

61
2.307
37

33
1.130
34

23
1.196
52

12
360
30

Kilde: Bølcks hovedbog

Tabel 4 viser, at antallet af kontokunder voksede fra 1833 til 1836.
Derefter fulgte et drastisk fald de følgende år. Den samme tendens
viser købssummerne. Det gennemsnitlige kundekøb varierer noget
fra år til år, men der er generelt tale om dalende beløb.
En beregning af gennemsnitskøbet pr. kontokunde for de fem år
set som helhed viser, at en århusiansk kunde købte for 42 rdl. pr.
år, mens en udenbys kunde købte for 52 rdl. Forskellen kan for
klares med, at kundekredsen uden for Århus var præget af flere de
tailkunder - købmænd, gæstgivere og apotekere - end af privat
kunder. Det tilsvarende gennemsnitlige kontokundekøb hos den
københavnske vinhandler F. W. Luplau, beregnet for perioden
1833-1844, lå for en københavnsk kunde på 46 rdl., for en pro
vinskunde på 85 rdl. En anden københavnsk vinhandel, F. W. Raaschou, solgte i 1845 pr. københavnerkunde for 78 rdl., mens fir
maets provinskunder i gennemsnit aftog for 113 rdl. Vinhandler
Bølck havde i forhold til disse to kolleger i hovedstaden det laveste
salg pr. kunde."’
Bølcks handel var præget af betydelige udsving i de enkelte kon
tokunders købssummer. Det mindste kundekøb i Århus i 1833 var

Vinhandler Poul Frederik Bølck

79

således på 2 rdl., mens det højeste toppede med 266 rdl. Blandt
kunderne uden for Århus lå de tilsvarende summer mellem 2 rdl.
40 sk. og 264 rdl.

I det følgende vil der blive givet eksempler på vin- og spirituskøbet
hos kontokunder af forskellig profession og bopæl. Varekøbet af
spejler næppe kundernes totale forbrug, da de også kan have haft
deres gang hos andre handlende. Først nogle repræsentanter for
udenbys kunder, derefter en række århusianere.
Proprietær F. J. P. Folsach, Wedellslund i Sjelle, købte i 1838 varer
hos Bølck for 66 rdl.:
13 fl. Graves
90 fl. Médoc
11 fl. madeira
7 fl. portvin

Kromand Th. Jensen, Them Kro ved Skanderborg, afgav den 13. au
gust 1843 denne ordre på vin og spiritus til Bølck:
1
1
5
11
5
2
2
3
3
6
6
%
80
200
3
2

anker Médoc
anker gi. vin
fl. St. Julien
fl. Graves
fl. portvin
fl. madeira
fl. kirsebærcognac
fl. genever
fl. cognac
fl. gi. rom
fl. pomme ran s
fl. rhinskvin
tomme flasker
propper
dusin glas
kasser
Diverse hele og halve tomme flasker

Kromand Jensen var dermed i stand til at kunne tilbyde sine gæster
et ganske pænt udvalg af forskellige drikkevarer. Han tappede også
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selv på flaske og har måske solgt ud af huset. For at få ordren trans
porteret til Them fra Arhus måtte han betale leje af vogn for 3 rdl.
49 sk.

Købmand L. Bang, som drev forretning i Skanderborg, fik i 1835 le
veret for 117 rdl.:
3 ankre Médoc
1 anker ung vin
1 anker gi. vin
1 anker Marganx
12 11. madeira
44 11. portvin

Stiftamtmand Carl Gustav Rosenørn, Århus, havde sine præferen
cer, som det fremgår af opregningen af hans køb hos vinhandleren
i 1834 til 113 rdl.:
10
7
13
19
1
3

fl. Graves
11. rhinskvin
11. gi. vin
11. Médoc
fl. madeira
pægle brændevin
1
p<egl cognac
29 11. portvin
51 11. gi. rom

Det store romforbrug afspejlede måske Rosenørns jagtglæde og
hans politiske engagement som medlem af den jyske stænderfor
samling, hvor han en tid var viceformand. Hvor meget der tjente re
præsentative formål kan ikke afgøres.17
O

Peder Albrecht, stadsmusikant i Arhus og kaptajn i det borgerlige
jægerkorps, var kendt for livlig bramfrihecl, godt humør og for sit
selskabelige talent. I en fødselsdagssang til ham i 1823 fremhævedes
hans talent for at besejre det svage køn. Hans vin- og spirituskøb hos
Bølck stod dog ikke rigtig mål med disse sympatiske egenskaber, for
han hentede kun for 5 rdl. 28 sk. i 1835. Han kan naturligvis have
forsynet sig andetsteds:18
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fl. Médoc
fl. gi. vin
fl. gi. portvin
pægl genever

Overkrigskommissær, redaktør af Aarhus Stiftstidende, udgiver af
tidsskriftet Læsefrugter, bogtrykker og økonomisk engageret i byg
geri samt ivrigt medlem af klubben Polyhymnia, Adolph Frederik
Elmquist, havde trods alle disse gøremål også tid til at være konto
kunde hos vinhandler Bølck. Elmquist var også kendt for sit gæstfri
hjem.19 Elmquists valg af vin og spiritus viser en større variation end
mange andre af hans bysbørn. Hans vinregning beløb sig i 1837 til
45 rdl.:
1 fl. Graves
12 fl. Médoc
17 fl. Margaux
1 fl. muskat
8 fl. champagne
1 fl. kirsebærvin
5 fl.cognac
4 fl. portvin
2 fl. madeira

Antonio St. Pietro, konditor og gæstgiver i Århus, købte i 1835 for
67 rdl.:
43
24
67
1
36

fl.
fl.
fl.
fl.
fl.

Graves
Médoc
gi. vin
bourgogne
portvin

Klubvært Lorenzo Marzetta var en god kunde hos vinhandler Bølck
fra 1833-1841, måske også før denne periode. Han kom fra Italien
og tog borgerskab i Århus i 1797 og solgte oprindeligt med isen
kram, galanterivarer, parfume og meget andet. Fra 1810 slog Mar
zetta sig på restaurationsdrift i forbindelse med Kronprindsens
Klub. Senere blev han klubvært for Polyhymnia, den førende selska
belige og kulturelle forening i Århus med domicil i Kannikegade.
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Her kunne man spise til daglig eller afholde fester, mødes til passiar
og kortspil, især dyrkede man teater og musik. Polyhymnia søgtes
fortrinsvis af det bedre borgerskab med stiftamtmanden i spidsen,
mens mindre handlende og håndværksmestre holdt sig til forenin
gen Harmonien.
Marzetta var en respekteret vært og kendt for sin kogekunst.
Hvad kunne han tilbyde klubbens medlemmer og gæster af drikke
varer? Det må også for hans vedkommende antages, at han havde
andre leverandører. Fra Bølck fik Marzetta i 1834 bragt drikkevarer
for i alt 150 rdl.
2
4
1
20
94
107
15

fl. St. Julien
fl. Graves
fl. genever
fl. pommerans
fl. portvin
fl. cognac
potter eddike

Andre år købte han også Médoc, gi. vin og rhinskvin - denne præci
seret et år til Hattenheim - af hedvin også madeira. Han kunne også
skænke hvid og rød champagne for gæsterne. Klubværtens eddike
indkøb hos Bølck er bl.a. brugt i forbindelse med det varme og kol
de køkken. Hans indkøb af portvin og cognac var ganske betydeligt,
men Polyhymnia var også primært en »herreklub«.
Den alsidige fabrikant, købmand og reder Hartvig Philip Rée i
Vestergade i Arhus var en af Bølcks betydelige kunder. Han købte i
1835 for 202 rdl., nemlig
3000
700
6
1
1
2
2
85
6
19
9

propper
flasker
fl. Graves
fl. Rüdesheim
fl. Marcobrunnen
fl. gi. vin
fl. Médoc
fl. St.Julien
fl. Margaux
fl. portvin
fl. gi. portvin
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1
7
3
10

fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
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madeira
fransk brændevin
cognac
hvid rom
akvavit
o

Landvæsenskommissær Andreas Peter Bjerg, amtsforvalter ved Ar
hus Amtsstuedistrikt, hentede i 1833 vin og spiritus hos Bølck for 72
rdl.:
6
8
4
1
46
21/34
1
2
2
14
7
1
4
2
5'/2
31
360
1

fl. Graves
fl. gi. vin
fl. rhinskvin
fl. Rtidesheim
fl. Médoc
anker Médoc
fl. St Julien
fl. Larose
fl. rød bourgogne
fl. hvid bourgogne
fl. portvin
fl. madeira
fl. Malaga
fl. hvid rom
fl. gk rom
potter rom
fl. eddike
propper
»Geografisk Haand Lexicon«

Indkøbslisten viser, at Bjerg også må have købt til repræsentation. I
hans vinindkøb dukker bl.a. den dengang sjældne og kostbare »Bur
gunder« - bourgogne - op. Den hvide bourgogne kostede således 2
rdl. 32 sk. pr. flaske. Han fik også propper, måske til egen aftapning
på flaske af den indkøbte vin fra Médoc på anker.

Betalingsvaner ogfortjeneste
De fleste af Bølcks private kontokunder fik vin og spiritus leveret af
tappet på flaske. Enkelte andre som den netop nævnte amtsforval
ter Bjerg modtog regelmæssigt halve ankre Médoc ud over flaske-
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vin. Godsejer Holstein-Rathlou på Rathlousclal ved Odder ønskede
også at få noget af sit køb bragt på anker.
Leverance på flaske var den foretrukne form blandt købmænd,
gæstgivere og traktører i Arhus. Disse detailhandlende sendte et par
gange om ugen, sommetider daglig, bud efter flasker hos Bølck. Så
sparede de arbejdet med aftapningen og slap for at afse plads til
fustager. I de andre købstæder og i landdistrikterne derimod hjem
tog næsten alle detailhandlende vin og spiritus på ankre. Derfor
omfatter disse udenbys købmænd og gæstgiveres indkøb hos Bølck
tomme flasker og propper til egen aftapning.
Af Bølcks handelsforbindelse med gæstgiver Høm i Hobro frem
går, at han lejlighedsvis sendte vin i udvalg til en kunde; så kunne
pågældende returnere, hvad der ikke blev afsat. Det økonomiske
mellemværende med mange af kontokunderne blev ført i kontra
bøger, så kunderne kunne kontrollere deres indkøb.
Ved hjælp af Bølcks hovedbog kan man følge kontokundernes
trofasthed mod vinhandleren i perioden 1833-1848. Halvdelen af
de 110 kontokunder, som kendes fra hovedbogen, handlede hos
Bølck i 1-4 år, en fjerdedel af kunderne i 5-8 år, mens den sidste fjer
dedel holdt forbindelsen vedlige mellem 9-16 år.
Blandt de meget trofaste var købmand L. Bang i Skanderborg,
som købte ind hvert år fra 1832-1847, altså gennem 16 år. Hans be
talinger foregik med runde a conto beløb og regelmæssigt 3-4 gan
ge om året. Amtsforvalter Bjerg i Arhus var, som det er fremgået, en
solid vinkunde. Han købte alsidigt ind gennem 15 år fra 1833-1847
og betalte normalt sin regning kontant et par gange om året. Det
var undtagelsen, når han lagde et a conto beløb. Stiftamtmand Ro
senørn foretrak også at få sine regninger bragt ud af verden straks
med det fulde beløb fremfor at betale a conto. Selvom der i mange
tilfælde blev salderet eller præsteret a conto i januar eller februar
måned, prægedes ikke så få af kundernes betalingsvaner af ure
gelmæssighed. Man betalte, når man fandt det passende, eller man
ventede, indtil Bølck sendte en kontokurant. 1 flere tilfælde gik der
2-3-4 år, før en leverance blev betalt. Bølck synes ofte at have været

Kontrabøger er sjældent bevaret. Opslaget viser omslaget samt en side fra 1845 i kontrabogen
mellem købmand (dir. Fa urskov, Århus og vinhandler Bølck. Bølcks fallitbo, Landsarkivet for
Nørrejylland.
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tøvende med at inddrive sine udestående fordringer, eller han be
tragtede en gældspost som ude af verden, når blot han modtog en
del af beløbet.
Varebytte kom sjældent på tale som betalingspraksis, når det
gjaldt privatkunderne. Fuldmægtig W. Ingerslevs konto rummer
dog et eksempel på, at et skyldigt beløb blev betragtet som salderet
med det lidt uklare »diverse Sager«.
Varebyttet skete hyppigere med detailhandlerne. Købmand C.
Fauerskov betalte Bølck med rom, mens brygger og brændevins
brænder J. P. P. Jensen leverede brændevin og eddike for sit flaske
køb hos Bølck. Selvsagt betalte bødker Lemming sit vinforbrug ved
at reparere Bølcks ankre og oksehoveder. Hvordan klubvært L. Marzetta modregnede sine store varekøb hos Bølck står ikke klart. To
baksfabrikant Bønnelycke i Fredericia leverede cigarer og tobak for
sit vinkøb. En større sending flasker af norsk og fransk type fra Hol
megårds Glasværk betalte Bølck med et ridetøj, som han lå inde
med. Urtekræmmer M. A. Schinkel i København fik hos Bølck di
verse vine og hedvine, mens Bølck ud over penge tog sig betalt med
’/» anker kulør, 550 regningsblanketter samt - en strudsfjer til otte
rigsdaler!
1 andre tilfælde tog Bølck sig betalt med ydelser til sin hushold
ning. Det gjaldt således i flere tilfælde i forbindelse med leverancer
til købmænd. Skomager Kønckes vinordrer udlignedes med hæleflikning og andre former for skoreparationer. Det samme var sik
kert tilfældet med skomager Ludwigs. Skovrider Schou på Marselisborg betalte a conto med kartofler, kål og ærter, mens bager Schrø
der i noget omfang forsynede Bølck med brød og kager. Konsumti
onsforvalter Lund i Holstebro kvitterede for en sending vin med en
skæppe merinould og 25 pund tvist.
I Bølcks samlede økonomi var varebyttets omfang dog beskedent.
I modsætning til købmandsgårdene, hvis handel med omegnens
bønder var præget af et omfattende varebytte, domineredes Bølck
som specialhandlende af pengeøkonomi.
Hvad beregnede vinhandler Bølck sig i fortjeneste, når han solg
te en gros eller en detail? Bølcks indkøbspris pr. flaske fremgår af
statusbogen, salgsprisen af kundekontiene i hovedbogen. Men det
er umuligt at afgøre, hvornår den lagerførte vare er identisk med
den solgte, og dermed fortjenesten på en bestemt vin eller spiri
tus.
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De følgende udregninger er derfor usikre, men kan dog give et
fingerpeg om Bølcks bruttofortjeneste. De angivne salgspriser pr.
flaske gjaldt almindeligvis både privatkunder og detailhandlende,
idet den sidstnævnte gruppe oftest fik dem billigere ved at få ra
bat.
Først salget vin og spiritus på flaske. Den ældste bevarede status
over varebeholdningens omfang og værdi stammer fra 1. januar
1836. Her noteres stykpriserne, som er Bølcks indkøbspris inklude
ret transport, told og gebyrer. Flaskeemballagen synes normalt at
være indregnet i prisen, idet vinhandleren prissatte en tom flaske til
6 sk., mens et tomt anker normalt kostede 80 sk.

Tabel 5. Bølcks priser og fortjeneste ca, 1835-1840
Pr. flaske
Médoc
St. Julien
Margaux
Gammelvin
Graves
Bourgogne
Rhinskvin
Champagne
Portvin
Madeira
Ar rack
Cognac

Indkøbspris
rdl
sk
1
1
1
-

22
32
28
28
32
48
72
64
64
80
40

Salgspris
rdl
sk

2
I
2
1
1
1
-

28
56
44
36
40
48
16
28
16
64
48
64

Fortjeneste
sk
rdl

1

6
24
16
8
8
40
64
48
80
48
24

%
27
75
57
28
25
66
55
40
75
100
50
60

Kilde: Bølcks hovedbog

Tabel 5 omfatter de 12 hyppigst efterspurgte varer. Inddrager man
hele varesortimentet på flaske fra statusopgørelsen den 1. januar
1836 med dens i alt 22 forskellige vine og spirituosa og sammenlig
ner dem med de tilsvarende varers salgspriser, ligger Bølcks brutto
fortjeneste gennemsnitlig på omkring 60%. Ser man bort fra de fire
højeste og fire laveste procenttal for at eliminere de største udsving,
falder gennemsnittet til ca. 55%.
Det var som nævnt først og fremmest købmænd og gæstgivere,
som købte vin hjem i ankre fra vinhandler Bølck. Der er kun få ek
sempler på, at en kunde foretrak at få vinen i den større fustage ok-
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sehovedet. Transporten var mere besværlig, og det var et stort rum
fang at skulle pleje og finde plads til.
I Bølcks varestatus angives værdien af vin i fustager traditionelt
efter prisen pr. oksehoved. For at kunne sammenligne hans ind
købspris med hans salgspris skal der ske en omregning til anker.
Det betyder, at et anker Médoc i 1836 kostede Bølck 8 rdl. Hans
salgspris til købmænd og gæstgivere lå gerne på 12 rdl., hvilket be
tød en bruttofortjeneste på 50%. Privatkunder måtte derimod be
tale 14 rdl. for et anker Médoc. Det gav Bølck en bruttofortjeneste
på 75%. Et anker Margaux, der i status blev vurderet til 9 rdl., solg
te Bølck i en række tilfælde til detailhandlende for 16 rdl. Brutto
fortjenesten udgjorde her ca. 77%. Samme salgspris gjaldt flere pri
vatkunder.
Det skaber dog usikkerhed, at det ikke kan afgøres præcist, hvor
når den importerede vin er identisk med den solgte vin. Salgsstrate
giske overvejelser må også have spillet ind og fået Bølck til at fast
sætte prisen efter kunden.
Det fremgår ikke af hovedbogen, om transporten fra Arhus blev
indregnet i de nævnte salgssummer, eller om det var et mellem
værende mellem kunde og fragtmand. Ønskede kunden at beholde
selve vinankeret, skulle Bølck normalt betales med 80 sk., i enkelte
tilfælde med 64 sk.

Firmaets status
Der er ikke bevaret forretningsbøger, som kan give et indblik i
Bølcks økonomi fra etableringen af vinhandelen i 1827 og frem til
1835. Først mellem 1836 og 1845 rummer memorial- og statusbo
gen den række på i alt 11 statusopgørelser, som gør det muligt at få
overblik over firmaets udvikling - eller snarere over dets afvikling,
som det skulle vise sig! De første statusopgørelser fandt sted nogen
lunde regelmæssigt, derefter veksler intervallerne. Det kan tages
som varsel om et vaklende firma.
På aktivsiden beregnede han efter almindelig praksis værdien af
varelager, inventar, udestående fordringer og kassebeholdning. På
passivsiden opsummeredes gælden til toldvæsenet (kreditoplaget)
samt inden- og udenlandske kreditorer. Da Bølcks gæld til svogeren,
J. F. Stellfeld, snart svulmede op til en større post, bringes den i en
kolonne for sig i den følgende opstilling.
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Tabel 6: Bølcks status 1836-1845
Dato

1836
1836
1837
1838
1839
1841
1842
1843
1844
1845
1845

1/1
1/7
1/1
1/1
1/1
1/7
1/1
1/5
1/5
1/1
1/5

rdl

Stellfelds
andel af passiver
rdl

Egen
kapital
rdl

7.624
6.335
6.603
4.229
4.937
2.686
5.155
5.934
4.305
4.498
4.181

1.508
3.133
4.297
3.410
3.466
3.366

6.034
3.861
3.571
2.938
2.802
59
761
-195
-276
-526
-444

Aktiver2"

Passiver

rdl
13.658
10.196
10.174
7.167
7.739
2.745
5.916
5.739
4.029
3.972
3.737

Kilde: Bølcks memorial- og statusbog

Tallene taler deres tydelige sprog. Egenkapitalen skrumpede ind år
for år for fra 1843 at blive negativ. Det kraftige dyk i 1841 skyldes dog
delvis, at aktivsiden i status ikke medregner værdien af inventaret,
der i de tidligere status gerne blev vurderet til ca. 1.100 rdl. Denne
ændring hænger rimeligvis sammen med det forhold, som også ho
vedbogen dokumenterer, at Bølcks svoger, cikoriefabrikant J. F. Stell
feld, fra foråret 1841 fungerede som vinhandlerens største kreditor.
Stellfeld trådte vistnok dette år hjælpende til med et lån på 4.000
rdl., som blev tinglyst med sikkerhed i Bølcks løsøre. Det kan forkla
re, at værdien af inventaret blev trukket ud af de følgende års status.
Svogrenes økonomiske mellemværende kan med sikkerhed føres
tilbage til 1832, da Bølck giftede sig ind i Stellfeld-familien. I de før
ste år optrådte Stellfeld mest som kontokunde med småindkøb af
vin og spiritus; desuden fungerede Stellfeld fra 1834 og senere som
en slags kommissionær, idet han for Bølcks regning lejlighedsvis
solgte portvin, rhinskvin samt champagne. Stellfeld blev i voksende
omfang inddraget i Bølcks vinhandel som uformel kompagnon og
finansiel mellemmand.
Det er ikke muligt at trænge bag kulisserne og forklare Bølcks
deroute. Hvorfor svigtede hans handelstalent, var han syg, blev kon
kurrencen fra de købmænd, som også førte vin, for hård? Bølck syn
tes ikke at at have engageret sig i andre aktiviteter, der kunne træk
ke hans opmærksomhed bort fra vinhandelen.
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Fallitten
Trods den negative egenkapital i 1843, 1844 og 1845 kørte Bølck vi
dere. J. F. Stellfeld havde tilsyneladende spændt et sikkerhedsnet
under svogeren i håb om, at udviklingen på et eller andet tidspunkt
ville vende til det bedre. Flere store og små kontokunder fortsatte
trofast at gå til Bølck. Vinhandleren hjemforskrev stadig vin, spiri
tus, flasker og propper, om end i dalende omfang.
Da tabte en leverandør tålmodigheden. Bølck havde i 1847 ved et
par lejligheder købt et oksehoved Graves, et lignende rumfang gam
melvin og en fustage »Keller Genever« hos Joseph Owen i Køben
havn for i alt 409 rdl. Owen, som bl.a. var kendt som fabrikant af
gødning, virkede også som grossist og drev handel med vin og spiri
tus. Owen trak et par veksler på tilsammen det nævnte beløb hos
Bølck som betaling for leverancen. Den århusianske vinhandler ac
cepterede vekslerne, men magtede ikke at klare betalingen inden
forfaldsdatoen. Stellfeld forholdt sig passiv.
Owen gik da til Arhus byting for at få sine penge. Retten dømte
da ved domme den 3. februar og 6. april 1848 Bølck til at betale
Owen, hvad han skyldte med tillæg af renter, gebyrer og salær, i alt
433 rdl.211 forbindelse med den første dom bekræftedes tinglæsnin
gen af, at Bølck havde pantsat sit løsøre og varelager for 4.000 rdl.
mod 1. prioritet til Stellfeld.
Derefter bad prokurator Dahl på Joseph Owens vegne Arhus by
ting om at indlede fogedforretning for at gøre udlæg i Bølcks løs
øre. Den 7. august 1848 indfandt fogeden sig i Skolegade hos vin
handleren for sammen med prokurator Dahis fuldmægtig og et par
vidner at registrere løsøret, som blev vurderet til 861 rdl. Det var
langt under panteforskrivningen på 4.000 rdl.
Registreringen giver et detaljeret indblik i vinhandlerens inven
tar, møbler og ejendele samt varelageret. Fogeden vandrede gen
nem skænkestue og lager, også gennem et lokale, som Bølck havde
fremlejet til Læseforeningen, desuden køkkenet, de beboede værel
ser ovenpå, gæstekammer, loftet og øverste loft samt loftet i baghu
set. Da registreringen fandt sted på et tidspunkt, hvor Bølcks øko
nomi var i krise, giver den næppe et sandfærdigt billede af, hvordan
vinhandlerens forretning og hjem så ud, da det gik bedre.
Det tinglyste pantebrev på 4.000 rdl. forhindrede grosserer Jo
seph Owen i med fogedens hjælp af gøre udlæg i løsøret. Men pro-
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kurator Dahl gav ikke op. På sin klients vegne erklærede han, at
Bølcks ejendele var blevet pantsat for et beløb langt over deres vær
di. Derfor bad han den 21. august 1848 skifteretten om at tage
Bølck under behandling som fallent. Retten blev dermed opfordret
til at se på Bølcks samlede økonomi, ikke blot løsøret.
Det gik skifteretten med til. Den 16. september 1848 mødte embedsmændene op til en ny registrering. Man besluttede at gå frem i
samme orden som under fogedens besøg den 7. august. Af tidsmæs
sige grunde måtte man også tage noget af den 18. og 20. september
1848 til hjælp. Derefter blev kælderen med vinlageret forseglet og
nøglen taget i forvaring af skifteretten. Bølck erklærede ved rettens
besøg, at hans største kreditor var cikoriefabrikant J. F. Stellfeld.
Derefter blev sagen udsat, mens prokurator Peder Brendstrup
tog fat på at gennemgå Bølcks handelsbøger for at opklare, hvad
der måtte være af yderligere krav på Bølck, og hvad der kunne være
af udestående fordringer.
Den 24. maj 1850 havde skifteretten gjort fallitboet op. Indtæg
terne beløb sig til 1.578 rdl., mens udgifterne udgjorde 1.252 rdl.
Resultatet var et overskud på 325 rdl. til fordeling mellem kredito
rerne. Deres fordringer var tilsammen på 5.259 rdl. Skifteretten be
sluttede, at husleje, en lægeregning og noget skattegæld til kommu
nen samt en mindre post til J.F. Stellfeld skulle betragtes som privi
legerede fordringer og dækkes af overskuddet. Der blev følgelig in
tet tilbage til at fyldestgøre de øvrige kreditorers krav på i alt 4.934
rdl.
Den største taber blev Stellfeld, som mistede 3.325 rdl. Et vinfir
ma i Bordeaux måtte afskrive 534 rdl., mens overkrigskommissær,
redaktør Elmquist vinkede farvel til et gammelt lån til Bølck på 200
rdl. De andre tabslidende kreditorer var forskellige leverandører,
købmænd og håndværkere, som havde mindre beløb til gode hos
vinhandleren. Det gjaldt også amtsbarber M. Warberg, som måtte
skippe et tilgodehavende på syv rdl. for »l3/i Aars Opvartning med
Barbering« af Bølck.
Reelt noterede Stellfeld dog et større tab end det nævnte beløb.
Som en yderligere håndsrækning til Bølck havde Stellfeld ved en
auktion over fallitboets løsøre fået hammerslag for 1.035 rdl. Den
ne sum udgjorde 2/3 af boets indtægt på 1.578 rdl. Stellfeld hav
de således i alt stillet 4.361 rdl. til rådighed for at hjælpe sin svo
ger.
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Under behandlingen af fallitboet forlængede Stellfeld sin kauti
on for Bølcks huslejekontrakt i Skolegaden 35 fra oktober 1848 til
april 1849. Hvor den Bølckske familie derefter flyttede hen, og hvad
Bølck tog sig til i årene efter fallitten, er uvist. Poul Frederik Bølck
døde 77 år gammel den 3. februar 1876 i Sdr. Felding syd for Her
ning. Anna Dorthea Bølck fulgte sin mand i 1884 i en alder af 79 år.
Ægteparret var flyttet til Sdr. Felding tidligst i 1866. Da giftede dat
teren Emma sig med den stedlige sognepræst, Jens Peter Melchior
Sørensen. Det forhenværende vinhandlerpar havde taget ophold i
præstegården på deres gamle dage.22

Henvisninger
EA
KS
LN
RA

=
=
=
=

Erhvervsarkivet
Københavns Stadsarkiv
Landsarkivet for Nørrejylland
Rigsarkivet

Møntenhed
1 rigsbankdaler (rdl) = 16 rigsbankmark (mk) = 96 rigsbankskilling
(sk)

Vinmål
1 pægl =1/4 pot = 0,24 liter
1 flaske = 3 pægle = 3/4 pot = 0,72 liter
1 pot = 0,97 liter
1 viertel = 8 potter = 7,73 liter
1 anker = 40 potter = 38,64 liter
1 oksehoved = 6 ankre = 240 potter = 231,84 liter
1 pibe =12 ankre = 480 potter = 463,68 liter
1 fad = 4 oksehoveder = 24 ankre = 960 potter = 927,36 liter
1 stykfad = 30 ankre = 1200 potter = 1159,20 liter
Se Poul Rasmussen: Mål og vægt, København 1967 og Poul Thestrup: Pund og alen, Rigsarkivet 1991.

Ulrykt materiale
EA. P. F. Bølck. Hovedbog 1833-1848, Memorial- og statusbog 18361848, Journalbog 1836-1846.
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LN. Århus Byfoged. B 56. Skifteprotokol og skiftedokumenter vedr.
P. F. Bølcks fallitbo.
Til andet utrykt materiale henvises i noterne.
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En vestjysk købmands rolle i
verdenshandelen
Thomas Jensen (ca. 1610-1677) fra Ringkøbing
AF WILMA GIJSBERS

Danske historikere er i deres arbejde med den betydningsfulde okse
eksports historie ofte standset ved grænsen. Under sit arbejde med
sammenhængen i denne handel med okser mellem de to områder er
den hollandske historiker Wilma Gijsbers, Amsterdam, stødt på ma
teriale, der med udgangspunkt i Ringkøbing-købmanden Thomas
Jensen på flere måder belyser denne handel og viser de muligheder,
der forelå for en dansk købmand, når han slog sig ned i den tids ver
densby. Som forretningsmand fik han en ejendommelig skæbne med
skiftende bopæle i det fremmede og dog en vis position i hjemlan
det.
Artiklen har Wilma Gijsbers skrevet som en bearbejdelse af et afsnit
al’ en endnu ikke udgivet disputats om oksehandelen mellem Danmark/Slesvig-Holsten og Nederlandene. Artiklen er oversat fra hol
landsk al'Ole Degn, Viborg.

Indledning
I kirken De Grote of Sint Bavokerk i Haarlem blev Thomas Jensen be
gravet i 1677. Bedemænd kundgjorde nyheden om hans død i Haar
lem og Amsterdam, 82 sørgekapper blev lejet, 22 bærere ledsagede
ham til hans sidste hvilested. I Het Gulden Vlies, »Det gyldne Skind«,
gæstgiveriet, hvor Thomas Jensen boede ved sin død, blev der af
deltagerne i begravelsen fortæret for mere end 550 gylden. Der var
stil over begravelsen, gravstenen var enkel. Stenen, med gravnum
meret 479 indmejslet, ligger der endnu, foran døren til kirkens ven
stre hovedudgang mod Store Torv, de Grote Markt.1
Thomas Jensen var søn af Vibeke Madsdatter og Jens Olufsen d.
U. (død 1646), købmand, rådmand (1608-25) og borgmester
(1626-46) i Ringkøbing og tillige tolder (1627-46).2 Hans brødre
Oluf og Jens blev rådmand eller borgmester i Ringkøbing. Hans
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Thomas Jensens grav i kirken De Grote of Sint Bavokerk i Haarlem findes under Christian
Müllers imponerende orgel fra 1738. Stik af J. C. Philips (1763): Archiefdienst voor Kennemerland te Haarlem: Kennemer Atlas.

søstre Anne, Maren, Karen og Mette blev gift med personer fra
fremtrædende rådmandsfamilier i andre danske købstæder eller
med præster (jf. stamtræet og forklaringerne i bilag 1). Thomas
Jensen selv gjorde ikke politisk karriere, og han forblev ugift og op-
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holdt sig en del af sit liv som købmand i udlandet. Dette er sand
synligvis forklaringen på, at så lidt har været kendt om denne køb
mand.
Da velstand dannede grundlag for optagelse i det lokale styre, og
da okseeksport i slutningen af 1500-årene og i første halvdel af
1600-årene skabte gode og til tider høje indtægter for borgerne, ser
vi blandt borgmestre og rådmænd de vigtigste oksehandlere.3 Med
Thomas Jensens familie er vi derfor kommet til det velstående vest
jyske borgerskab og en aktiv gruppe oksehandlere. I en undersøgel
se i nederlandske arkiver af oksehandelen mellem Danmark og Re
publikken, et af de lande, hvor Thomas Jensen opholdt sig, er han
overraskende ofte trådt frem. Med disse tilknytningspunkter er un
dersøgelserne omkring hans person blevet fortsat i danske arkiver.
Denne artikel redegør for resultaterne.
Købmænd som Thomas Jensen, der arbejdede selvstændigt på
det internationale marked og udførte forretninger, hvor de bedst
kunne se deres interesse, spillede hverken i deres hjemland eller i
det fremmede land nogen politisk rolle, hvorved de kunne tiltræk
ke historikeres opmærksomhed. Så meget desto mærkeligere er
det, at Ludvig Holberg (1684-1754) bringer Thomas Jensen på bane
i sin Danmarks-historie. Thomas Jensens ry var dog ikke baseret på
hans politiske fortjenester, men på hans grove optræden i forholdet
til en dansk adelsmand, hvilket bragte gemytterne sammen på et
højt politisk niveau. Også denne strid skal tages op til behandling
her.

Thomas Jensens og hans families okseeksporl til Enkhuizen
Jens Olufsen og hans sønner Oluf og Thomas var i et langt tidsrum
aktive på oksemarkedet i Enkhuizen, det vigtigste marked for inter
national handel med magre okser i det hollandske område til om
kring 1650. Handelen på Enkhuizen kan belyses af befragtnings
kontrakter og attester i bevarede protokoller fra Enkhuizens nota
rer. Informationerne fra Thomas Jensens hovedsagelig i Amster
dam sluttede befragtningskontrakter er gengivet i bilag 2.
Den ældste fundne befragtningskontrakt for faderen Jens Oluf
sen indgået for en Enkhuizen-notar er fra maj 1629. ' Det betyder
ikke, at han ikke tidligere udbød sine okser på Enkhuizen-markedet. Men fra det år traf han regelmæssigt aftaler med skippere (ne-
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derlændere og en enkelt nordtysker) om transport af sine okser og
lod de med skipperne gjorte aftaler fastlægge i kontrakter gennem
Enkhuizen-notarer. Der er fundet 18 befragtningskontrakter sluttet
på vegne af Jens Olufsen i perioden 1629-45 i arkivet i Enkhuizen.
Jens Olufsens søn Oluf Jensen var i september 1629 til stede i
Enkhuizen. Det ved vi, fordi han under sit besøg sluttede en kon
trakt vedrørende afhentning af okser det følgende år. Ud fra hans
tilstedeværelse i Enkhuizen i efteråret kan vi slutte, at han ud over
okser også handlede med andre varer i Holland. Antallet af notar
indførsler i disse år vedrørende Thomas Jensens deltagelse i okse
handelen er vel ringe, men vi ved sikkert, at han i 1635 var til stede
i Enkhuizen, idet han da personligt indgik en befragtningskontrakt
der. Det fremgår ikke, om Oluf eller Thomas optrådte for deres far,
så længe de ikke selv havde en egen husholdning.
Det ligger nær for, set ud fra disse Ringkøbing-købmænds bopæl,
at forestille sig, at Ringkøbing på grund af den nære beliggenhed
var et af de vigtigste indskibningssteder for okser til eksport. Jens
Olufsen dirigerede i virkeligheden de af ham kontraherede skippe
re til Ringkøbing eller Nyminde, og i de kontrakter, hvori Thomas
Jensen optræder (en befragtningskontrakt fra 1635 og en attest fra
1641), nævnes Ringkøbing som indskibningsplads for okserne. Eks
porterede Oluf Jensen ifølge kontrakter sluttet 1629 og 1631 fra
Ringkøbing, så ses det af havnekæmnerregnskaber fra 1634 og 1635
fra Ribe, at han da dér tegnede sig for henholdsvis 102 og 104 okser.
Står Oluf Jensen endnu i en befragtningskontrakt fra 1635 nævnt
som købmand fra Ringkøbing, kom han overens med en skipper fra
Kuinre (Overijssel) om det følgende år at få hentet okser i Ribe.
Sandsynligvis trådte OlufJensen efter sit ægteskab med Maren Baggesdatter i forretningsforbindelse med sin svigerfamilie i Ribe/’
Året 1640-41 er det eneste, hvorfra den samlede danske okseeks
port over Ribe er kendt, takket være et bevaret bilag til Riberhus
lensregnskab. På grundlag af dette kender vi oprindelsen af de ok
ser, som Thomas Jensen eksporterede i 1641. I marts dette år havde
han købt 151 okser hos Christen Skeel på Holbækgård i Østjylland.
Hans bror Oluf eksporterede den 16. marts 1641 i alt 66 okser, købt
hos MalteJuel til Gessinggård, lensmand på Bøvling (30 okser), hos
Knud Svendsen til Tredje (6 okser) og hos Hans Krabbe til Søgård
(30 okser). To af disse gårde er beliggende i Vestjylland, Gessing
gård i Østjylland. Oluf stod det år påny i havneregnskabet fra Ribe,
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Kort over transportvejene for den danske okseekport 1641 med tallene for okserne fra regn
skaberne Ira de forskellige toldsteder. Tallene i parentes er for Thomas Jensens eksport, der
blot udgjorde 0,4% af den totale eksport, af den totale oversøiske eksport fra vestkysten 2,5%
og af eksporten fra Ringkøbing ca. 50%. Kort tegnet af P. Burm på grundlag afkort i Histo
risk Atlas Danmark (København 1988), s. 75.

nu sammen med svogeren Laurids Baggesen i Ribe, med 60 okser.
Muligvis var det til dels andre okser end de førnævnte 66, for ved de
hos Malte Juel købte okser er det i bilaget til Riberhus lensregnskab
bemærket, at Oluf ville stalde dem i Ringkøbing. Vi må formode, at
han afskibede dem fra dette område.1’
Fra samme år har vi også oplysninger om resultatet af transporten
af Thomas Jensens okser til markedet. I maj dette år forklarede en
flok søfolk fra Ringkøbing, Emmerlev, Tønder og Enkhuizen i huset
hos Enkhuizen-gæstgiveren og markedsmesteren David Bollaard, at
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de med en flåde på ti skibe var sejlet fra Ringkøbing Dyb for at op
fylde befragtningskontrakten. De var efter eget udsagn afsejlet i
godt vejr, havde undervejs ikke haft problemer med fjendtligheder
eller anden fare og var sejlet til Enkhuizen. Der havde de leveret ok
serne til købmændene eller deres faktorer. Men to Harlinger skip
pere, som førte Thomas Jensens okser i deres skibe, var trods en
gunstig østenvind faldet af fra flåden ud for Scholbalch, en rende i
havet mellem Schiermonnikoog og Ameland.7 På spørgsmålet om
eller hvornår Thomas’ okser endelig kom til Enkhuizen, må vi des
værre blive svar skyldig.
Blev Olufs og Thomas’ okser i 1641 eksporteret søværts, så ses af
en akt fra 1643, at faderen Jens Olufsen enkelte år lod sine okser
drive over land til Enkhuizen-markedet. Hans okser gav dette år an
ledning til en simpel strid mellem de to markedsmestre. Denne
strid skal her ikke nærmere omtales, men i hvert fald synes Jens
Olufsens okser dette år at være blevet drevet over land til Zwartsluis
(Overijssel), hvor de blev sejlet over Zuidersøen med Enkhuizen
som bestemmelsessted. Jens Olufsens folk logerede under markeds
besøgene siden 1641 hos David Bollaard. Dennes søn Pieter var i
1643 trådt i sin fars fodspor som markedsmester. Han var den, der
blev betegnet som hovedkøbmanden i brevet, som Jens Olufsen i
1643 havde medgivet sin tjener.8
I de følgende år varetog Pieter Bollaard Thomas Jensens fjernere
familiemedlemmers interesser. Således sluttede han som befuld
mægtiget befragtningskontrakter for Thomas’ svoger Jens Nielsen
fra Varde i 1643, for Thomas’ far Jens Olufsen i 1644 og 1645, for
hans brors svoger Peder Baggesen i Ribe i 1645, for Steffen Nielsen
i 1645 (gift med en kusine til Jens Nielsen) og for dennes svigersøn
Peder Nielsen fra Varde (den senere ejer af godset Lunderup). Jens
Nielsen selv lod i 1648 gennem Fem Pieters tegne en befragtnings
kontrakt. Fem var David Bollaards enke, som efter mandens død
fortsatte forretningen med hjælp af sønnen Pieter?'
I 1651 var det denne Enkhuizen-markedsmester Pieter Bollaard,
der for Amsterdams borgmestre fremhævede, at oksemarkedet i
byen havde vækstmuligheder. Han tilbød sin tjeneste, hvorved han
henviste til »det gode kendskab, han havde til de fleste danske
købmænd.« Med de kontakter, Bollaard havde til Ringkøbing-familien, må vi sikkert blandt de nævnte købmænd tælle den og
dens brede slægtskreds. Bollaard blev snart ansat som 2. markeds-
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mester i Amsterdam. Enkhuizen forsøgte endnu en tid at beholde
markedet med magre okser, men måtte dog snart overgive det til
Amsterdam. I hvilket år Thomas etablerede sig i Amsterdam, ved
vi ikke, men i et aktstykke fra 1651 fra en Amsterdam-notar bliver
han i hvert fald ikke længere betegnet som købmand fra Ringkø
bing, men han og en anden befragter nævnes som »købmænd i
denne by.«1"

Thomas Jensens rolle i oksehandelen på Amsterdam
Vi lærer Thomas Jensen i hans Amsterdam-tid at kende som en me
get aktiv købmand og dernæst som befuldmægtiget for tredjemænd. I 1651 deltog han i farten på Brasilien og Middelhavs-området. Han befragtede i årene 1655-60 (men også tidligere) for egen
regning eller i kommission for danske købmænd et stort antal kornog saltskibe tilhørende skippere fra Friesland, Holland og Vlieland.
Rug, byg eller malt blev indskibet ved den jyske vestkyst (Ringkø
bing, Varde, Grådyb eller andetsteds). Disse ladninger var for det
meste bestemt for Amsterdam. Til andre tider befragtede Thomas
Jensen skibe for at føre rug fra Amsterdam til Duinkerken, Oostende og Gent, nu og da »indenom« til Vlissingen og videre med kon
voj. To skibe, der hentede rug i Bremen og bønner i Emden, blev
dirigeret direkte til England. Alborg var ofte bestemmelsesstedet for
ladninger af salt eller andet »købmandskab« (således vin), som var
indskibet i Amsterdam. Der blev igen indladet havre, bestemt for
Rouen i Frankrig, byg til Danzig eller rug til Amsterdam, London el
ler Newcastle. En enkelt gang optrådte Thomas Jensen som garant i
korn- og salthandelen for andre. Hans deltagelse i disse handelsgrene er ikke undersøgt, hvor interessant den end kan være. Vi skal ret
te opmærksomheden mod Thomas Jensens rolle i den internatio
nale oksehandel i perioden 1654-62.11
I en enkelt befragtningskontrakt optrådte han selv som befragter
(1654, 1659). Langt oftere blev han nævnt som befuldmægtiget for
andre danske købmænd og en enkelt nederlænder. I bilag 2 opreg
nes de af Thomas Jensen i Amsterdam oprettede notardokumenter.
De omfatter bl.a. navne og bopæle for de deltagende parter (be
fragter, fuldmægtig, skipper), bestemmelseshavnene samt informa
tion om skibstype og ladning. Vi skal her begrænse os til omtale af
de befragtere, som Thomas Jensen gav befaling til indgåelse af be-
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fragtningskontrakter. Ud fra deres navne kan der tegnes et billede
af et netværk af oksehandlere rundt om Thomas Jensens person.
Hvorledes var det sammensat?
Allerførst Thomas Jensens familiemedlemmer. Hans søster Mette
Jensdatter, i mellemtiden enke, og hendes søn Mads Lauridsen yde
de Thomas Jensen tjenester i 1658 og 1659. Sandsynligvis fortsatte
de forretningen, efter at Thomas’ svoger Laurids Baggesen var død
i 1655, indtil bodelingen havde fundet sted. Broderen Jens Jensen i
Ringkøbing inddrog gentagne gange Thomas ved afslutningen af
befragtningskontrakter i Amsterdam (1655, 1657, 1658, 1659, 1660,
1662). Thomas optrådte også et antal gange for sin svoger Jens Niel
sen i Varde. Denne indgik kontrakter to gange på egne vegne og to
gange på vegne af storkøbmanden Henrik Müller i København
(1655).12
Også slægtninge til Thomas Jensens brødre og søstre forstod at
finde ham i Amsterdam. Således Bagge Lauridsen (Snur) i Alborg
(1662), søn af Else Baggesen (søster til Thomas’ svoger Laurids Bag
gesen). Dernæst gjorde også de førnævnte Steffen Nielsen fra Varde
(1654, 1655) og Peder Nielsen fra Bramming (1654, 1656, 1658,
1659) brug af hans tjeneste ved indgåelse af befragtningskontrak
ter.13 Thomas Jensen udfyldte således i Amsterdam en funktion for
sine familiemedlemmer og deres slægtninge svarende til den, Pieter
Bollaard i Enkhuizen havde haft, da markedet foregik der.
Herudover sluttede Thomas også et antal kontrakter for køb
mænd, hvormed der ingen familieforbindelser var. Vi nævner dem
kort. Mads Jakobsen i Varde (1655) var søn af den da nyligt afdøde
Varde-oksehandler og borgmester Jacob Clausen. Salomon Gerber i
Viborg (1659, 1662) havde siden 1654 et af kongen udstedt privile
gium som vinhandler og ejede en kendt gæstgivergård i byen, Para
dis. Rådmand Jens Mortensen i Ribe (1660) var siden 1659 (til
1672) slotsskriver på Riberhus og senere amtsskriver på Bøvling.
Også Hans Terkelsen, købmand i Ribe (1662) forekom blandt be
fragterne. Der var også en enkelt nederlandsk købmand, som ind
drog Thomas Jensen som befuldmægtiget (1656), Walraven Egons i
Driel (Gelderland).11
Næst efter de mange borgere forekom to adelige blandt Thomas’
fuldmagtsgivere, begge af Sehested-slægten. Mogens Clausen Sehested, for hvem Thomas optrådte som befuldmægtiget i 1655, var ved
oprettelsen af kontrakten endnu lensmand i Riberhus len (1651-
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55). I 1657 sluttede Thomas Jensen også en kontrakt med en Anne
Sehested i Ringkøbing.1’
Det ses således, at størstedelen af de okseeksportører, som Tho
mas Jensen stod i kontakt med, var af borgerlig herkomst. Navnene
på fuldmagtsgiverne giver os mulighed for at prøve, om befragt
ningskontrakterne også virkelig er anvendt, i det mindste når okser
ne blev udført over Ribe. Kontrakterne var jo ellers i virkeligheden
blot hensigtserklæringer om i fremtiden at foretage rejser. Førend
okserne blev afskibet fra den vestjyske kyst til Holland, blev der af
skipperne og skudemændene betalt henholdsvis tønde- og kabepenge og af eksportørerne øksnepenge, hvorfor deres navne blev
noteret i havnekæmnerregnskaberne. Denne administration er ale
ne bevaret fra Ribe, ikke fra andre vigtige vestjyske eksportsteder.
Vi skal her ud fra en række eksempler behandle muligheder og
vanskeligheder ved koblinger af informationer fra de i Nederlande-

Thomas Jensens
underskrift, sal j)a
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104

Wilma Gijsbers

ne sluttede befragtningskontrakter og Ribes havnekæmnerregnskaber. Vi må her gøre rede for den skiftende eksportandel for forskel
lige købmandsgrupper, der deltog i eksporten. I første halvdel af
1600-årene var det almindeligt brugt, at danske købmænd selv fulg
te okser eksporteret for egen regning til det hollandske marked. Fra
1640’erne voksede nederlændernes andel lidt efter lidt, indtil de
omkring 1660 dominerede eksporten såvel landværts som søværts.
Man har talt om ‘Hollændertiden’.16 Vi ser i Ribes havnetoldregnskaber ved siden af navnene på de danske eksportører også navnene
på nederlandske købmænd eller deres kommissionærer. Dermed
bliver billedet mere diffust og mulighederne for undersøgelser på
grundlag af disse kilder formindskes.
Hans Terkelsens eksport af okser i 1662 er et eksempel, hvor kob
lingen af de to kilder falder særlig heldigt ud. Sammenligner vi in
formationerne fra kontrakt af 21. februar 1662 sluttet af Thomas
Jensen for fuldmagtsgiveren Hans Terkelsen fra Ribe med skipper
Klaas Hendriksen de Wit fra Blokzijl (Overijssel) med angivelserne i
havnekæmnerregnskaberne, genfindes såvel skipperens som Hans
Terkelsens navne. For dette år kan det således fastslås med sikker
hed, at Hans Terkelsen selv fulgte med sine okser til det hollandske
marked, for ellers skulle det i regnskabet have været noteret, for
hvis regning øksnepengene var betalt.
Et andet eksempel, hvor koblingen af informationer ikke er mu
lig, angår Thomas Jensen selv. Ud fra det forhold, at han aldrig bli
ver nævnt i Ribes havnekæmnerregnskaber, kan vi slutte, at han al
drig selv optrådte som eksportør og heller ikke som kommissionær
for sin fuldmagtsgiver. Dog ved vi på grundlag af oplysninger fra en
attest sikkert, at Thomas Jensen i foråret 1653 var til stede i Ribe
med okser. Der afleverede han de 303 okser, som Ellert Ooms, Jan
van Aldewereld og Pieter Bollaard havde købt af ham.Ingen af
navnene ses i havnekæmnerregnskaberne. Da okserne blev afskibet,
skulle navnet på Thomas Jensens indkøber registreres i havnekæm
nerregnskaberne, men det kender vi ikke, for han er i attesten ikke
nævnt med navn. Desværre har vi fra denne rejse ikke fundet nogen
befragtningskontrakt, ellers kunne vi have efterset, om navnene på
de til transporten af de 303 okser hyrede skippere optrådte. Mulig
heden mangler i dette tilfælde. Måske var der ganske enkelt ikke
oprettet nogen befragtningskontrakt, men på stedet hyret skippere,
der lå på reden og ventede på fragt. Okserne kunne også, således
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som det skete med Jens Olufsens i 1643, være drevet fra Ribe over
land til Holland. I så fald skal i undersøgelsen inddrages toldregn
skaberne, som registrerede den landværts eksport. Dette er und
ladt. Vi savner derfor viden om, hvornår de omtalte okser dette år
blev bragt til det hollandske marked.
Med et tredje eksempel vil vi ved en sammenligning af de to kil
der understrege betydningen af kendskab til et netværk af han
delsforbindelser. Mette Jensdatter må i 1658 og 1659 have givet
broderen Thomas i opdrag at slutte befragtningskontrakter. Vi kan
se temmelig sikkert, at hun ikke selv fulgte med til markedet. Met
tes navn forekommer ikke blandt betalerne af øksnepenge. Hun
må således have givet okserne til en faktor. Nu optræder sønner
ofte som faktorer, men i dette tilfælde må vi konstatere, at i hav
nekæmnerregnskaberne nævnes hverken navnet på hendes søn
Mads Lauridsen, som i disse år sluttede befragtningskontrakter, el
ler navnet på én af hendes andre sønner. Dog møder vi deri nav
nene på de kontraherende skippere, således at kontrakterne vel er
opfyldt.
Nu må vi her introducere en person, som ikke er nævnt i det fo
regående, fordi han aldrig havde benyttet Thomas Jensen som be
fuldmægtiget. Det gælder Claus Glyssing, gift med en datter af Met
te Jensdatter og Laurids Baggesen. Vi ved, at denne Glyssing hand
lede med okser på Amsterdams marked. I 1654 havde han kontra
heret to skibe, der skulle hente okser i Grådyb. Efter 1655 synes han
at have flyttet sin eksport til Ribe, for i årene 1656, 1657, 1658, 1659,
1661 og 1663 blev hans navn noteret i Ribes havnekæmnerregnskaber. Det kan være, at Glyssing også i disse år lod sine interesser vare
tage af Bollaard, der måske var vant til at slutte sine befragtnings
kontrakter med en anden notar end den, Thomas Jensen benytte
de, hvorfor vi ikke møder ham. Men måske har vi med Glyssing fun
det et svar på spørgsmålet om, hvem der var eksportør af Mette Jens
datters og Mads Lauridsens okser. Det kan være en forklaring, at
Claus Glyssing i 1654 befragtede to skibe til at hente okser i Grådyb,
men fra 1656, efter svigerfaderen Laurids Baggesens død i 1655,
eksporterede sine okser over Ribe, mens han selv boede i Varde, og
Grådyb således var et logisk valg som indskibningsplads for hans ok
ser.18
Man kan således i denne periode, som det synes af ovenstående
eksempler, ikke lægge notarakterne og Ribes havenekæmnerregn-
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skaber ved siden af hinanden uden mere materiale til sammenlig
ning, selv om de refererer til samme handel. Tilknytningspunkter
fra andre kilder må være til rådighed for at kunne koble de to kil
der. Informationerne i befragtningskontrakterne er helt utilstræk
kelige til vurdering af omfanget af okseeksporten fra Danmark;
men kontrakterne er af værdi til beskrivelse af den sociale struktur i
handelen, idet de giver indsigt i okseeksporten fra vestjyske kyst
pladser, hvorfra havneregnskaber mangler.
Til slut vil vi se lidt nøjere på et aspekt i befragtningskontrakter
ne: ladningen. Akterne i bilag 2 viser ikke blot, at okser blev trans
porteret fra Jylland til Holland, men også, at andet gods blev med
taget på vejen. I befragtningskontrakterne sluttet efter 1660 var der
også ofte tale om indladning af hø i Republikken til rejsen, men da
høet tjente som foder til okserne på tilbagerejsen fra Danmark, og
ikke som handelsvare, er det ikke nævnt i bilagene.
I et antal kontrakter, som Thomas Jensen indgik, får skipperne
ordre om på rejsen til den jyske kyst at indtage en ladning bygge
materialer (mursten, fliser eller tagsten), forbrugsvarer (vin, salt
og tobak) eller frugttræer og frø for igen at losse ved den jyske
vestkyst, i et enkelt tilfælde den jyske østkyst. Om byggematerialer
ne var bestemt til befragterne selv, eller om de blev videresolgt til
tredjemand, ses ikke klart. Vi ser blandt andet, at Thomas’ svoger
Jens Nielsen fra Varde, om hvem vi ved, at han stod i kontakt med
Henrik Midler, i 1656 gav ordre om afskibning af byggematerialer.
I de akter, som Thomas Jensen i 1655 på vegne af sin svoger slut
tede med Henrik Müller, er intet nævnt om sten eller tegl, men i
et bilag fra 1655 ses Müller dette år at have indført 10.000 mursten
toldfrit fra Nederland. Nu er han andre år kendt som leverandør
af bl.a. mursten til kronen. Thomas Jensen kan således have spillet
en rolle som kontaktperson til Jens Nielsen og Henrik Müller ved
levering af byggematerialer til byggerier på de kongelige lensslot
te.19
Thomas Jensen har vi ikke kunnet identificere som hofleve
randør, og hans navn mangler i den publicerede liste med statsleve
randører, hvoriblandt mange af kongens kreditorer forekommer.
Dog synes Thomas Jensen umiddelbart også selv at have leveret til
kongen, thi i en ekstrakt i et toldregnskab fra Ringkøbing fra 166061 ses til Thomas Jensen udbetalt 400 rdl. af toldindtægterne.20 Om
gældens art siges desværre intet.
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Thomas Jensens faste ejendom i Danmark
Den danske økonomi hvilede på landbrugssektoren, hvorfor de
adelige godser havde en nøglerolle. Medlemmer af den lavere
adel, der var udelukket fra vigtige embeder, var ved slutningen af
1500-årene kommet i finansielle vanskeligheder, da markedet for
landbrugsprodukter brød sammen. I begyndelsen af 1600-årene
havde den danske konge og holstenske adelige været de to vigtig
ste långivere, men fra 1630’erne trådte danske adelige og borgere
i deres sted. En vigtig del af den adelige formue var placeret i god
ser. Fra 1632 fik kreditorerne tilladelse til at få sikkerhed i gods
som underpant for deres krav over for adelige. I 1641 blev det fast
sat, at også gæld til en ikke-adelig person kunne betales med ade
ligt gods, om også med forpligtelse for den nye godsejer til igen at
udbyde det til salg til adelen. Denne forholdsregel gjorde det
måske ikke profitabelt, men vel rentabelt for adelige og borgere at
udlåne penge til adelige til den i 1623 lovfæstede renteprocent på
6. Dette førte til en mærkbar ro på pengemarkedet indtil midten af
1640’erne. Efter Svenske-krigene (1643-45 og 1657-60) kom mange
medlemmer af højadelen, det økonomiske aristokrati, i finansielle
problemer, hvorved også de måtte ty til pengelån. Indfordringen af
gæld, der lidt efter lidt havde bredt sig over det danske samfund,
horisontalt (gennem kautionering) eller vertikalt (gennem arv),
var vanskelig på grund af det komplekse system af gældstransaktioner."9 I
Uigenkaldeligt virkede negative udviklinger i den for adelen så
vigtige landbrugssektor på indkomsterne for danske købmænd, der
forhandlede landbrugsprodukterne på det internationale marked,
og dermed på den internationale vare- og pengestrøm. Oksehande
len kunne for mange endnu ved midten af 1600-årene høre til den
bedste indtægtskilde, hvilket siger mere om tidens økonomiske al
ternativer end om oksehandelen selv. I krigsårene 1628-29 og 164445 fremviser eksportårsrækkerne i den internationale handel påfal
dende afbrydelser.22 Købmændene måtte regelmæssigt modtage ok
ser i stedet for penge på godserne for de dér leverede varer. Til de
res egen skade i øvrigt, fordi priserne på det hollandske oksemar
ked i visse år var lave, og fordi der i denne periode var store farer
forbundet med transport over land og med søværts transport. Og af
de formindskede indtægter fra okser solgt på det hollandske mar-
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ked måtte danske købmænd betale deres egen gæld, til danske ok
seproducenter for de købte okser og til nederlandske købmænd for
returvarer købt i Holland.
Skønt Thomasjensen fra omkring 1650 var aktiv frem for alt i ud
landet, havde den økonomiske udvikling i Danmark direkte følger
for ham, ikke alene fordi krisen i Danmark havde indflydelse på de
internationale handelsforbindelser, men også fordi han som kredi
tor for så vel adelige som borgere modvilligt blev godsejer i Dan
mark. Således kom omkring 1650 Jens Olufsens børn og Oluf Jen
sens enke, sandsynligvis ved arv fra (sviger)faderen Jens Olufsen, i
besiddelse af Gunde Rostrups gods. Arvingerne udbød 30. januar
1650 godset til salg til adelen. Muligvis er godset også på den tid
gået dem af hænde, for henvisninger af senere dato er ikke fundet.
Hvor mange penge Thomas fik ved arven, ved vi ikke, men måske
havde hans bosættelse i Amsterdam forbindelse med det forhold, at
han ved arven efter faderen kunne disponere over en startkapital,
hvormed han efter eget forgodtbefindende kunne deltage i den in
ternationale handel, hvor Amsterdam omkring 1650 var et banken
de hjerte.23
Få år senere, i 1657, kom Thomasjensen selv i besiddelse af jor
degods med bygninger i Sejlstrup sogn, i nordvesthjørnet af Vend
syssel. I 1651 var lenet blevet udlagt til forskellige af statens kredito
rer. Thomasjensen havde ifølge Viborg landstings skøde- og pantebøger fået godset som betaling for en udestående fordring tilhøren
de arvingerne efter Jacob Kohl (død 1656), borgmester i Arensburg
på Øsel (nu Kuressaare på øen Saaremaa ved Estlands kyst). Denne
havde igen fået godset som underpant af Steen Holgersen Bille. Ho
vedgården Sejlstrupgård gik ved Steen Billes død over til nogle afjacob Kohis kreditorer, nemlig Galtje Gratis fra Amsterdam og An
dries Pietersens enke og søn fra Staveren (Friesland). At Thomas
Jensen ikke nævnes i Traps Danmark skyldes, at han ikke var ejer af
hovedgården; han besad nogle hel- eller halvgårde, bol og gadehu
se hørende under hovedgården, i Smidstrup, Rakkeby, Astrup og
Stagsted. Thomas opbød på Viborg landsting 29. januar og 26. au
gust 1657 dette strøgods til adelen og påny 1663, 1664, 1669, 1670
og 1671. Der var tydeligvis manglende lyst hos adelen til at investere
i fast ejendom.21
Omfanget af Thomas Jensens besiddelser, som blev overladt til
forpagtere, fremgår af matrikler og jordebøger fra Alborghus lens
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skatteadministration. Sejlstrup hovedgård var efter jyske forhold af
betydeligt omfang, 90 td. hartkorn, idet gennemsnittet i Jylland lå
på 35 td. hartkorn, og for Nordjylland blot var på 30 td. hartkorn.
Thomas Jensens helgård var med 7 td. hartkorn også større end det
nordjyske gennemsnit for bondegårde, 4,2 td. hartkorn.21 Således
besad Thomas Jensen til sin død gods i Vendsyssel.
Niels Juel, ejer af Bonderupgård, formåede i tide at betale sin
gæld til Thomas Jensen og undgik således at skulle overdrage en del
af sit gods. Af en obligation, dateret Amsterdam 27. september
1659, ses, at Thomas Jensen har givet et forskud på 1.218 rdl. forud
for Juels og hans hofmester Peder Christensen Ostenfelds rejse til
England og Frankrig i 1656 og 1657 og til løsgivelse af Juel af den
nes arrest i Utrecht, at betale til Mourids dag 1660. Havde Juel ikke
været i stand til at betale sin gæld, var Bonderupgård med tilhøren
de bøndergods og alle friheder eller en anden hovedgård, som Juel
i mellemtiden havde erhvervet ved køb eller arv, tilfaldet Thomas
Jensen eller hvem, han i mellemtiden havde solgt obligationen til.
Den 22. august 1663 blev Niels Juels obligation til Thomas Jensen
overtaget af Christian Ostenfeld, professor ved Universitetet i Kø
benhavn og sandsynligvis far til ovennævnte Peder Ostenfeld. Belø
bet udgjorde, forhøjet med renter, 6% p.a., og 300 rdl. til omkost
ninger, skadegæld, i alt 1.570 rdl. Overdragelsen var gunstig for Tho
mas Jensen, set på baggrund af, at det aldrig var lykkedes ham at af
hænde sine besiddelser under Sejlstrupgård til adelen. Om det skul
le lykkes hurtigt med Bonderupgård var nu spørgsmålet. Ved krigs
afslutningen i 1660 var mange landejendomme i Danmark ubesatte.
I 1662 stod i Slesvig-Holsten allerede en fjerdedel af de adelige god
ser til salg, mens ikke færre end 23 adelige godser gik bankerot mel
lem 1660 og 1670.26
Også en række borgere kom i kløerne på Thomas Jensen. Ved en
taksering i en hustakst af ejendommene i Ribe i begyndelsen af au
gust 1661 blev han, anført med adressen Haarlem, noteret for ejen
domme, der placerede ham på en 15. plads blandt byens ejendoms
besiddere. Stenhuset på hjørnet af Torvet og Storegade, det senere
Hotel Dagmar, blev med grunden takseret til 950 rdl. Yderligere be
sad han en abildhave, takseret til 120 rdl., mellem Bispegårdsgade
og Puggårdsgade. Disse ejendomme havde han ikke selv købt; de
var tilfaldet ham for en gældsfordring efter svogeren Laurids Baggesens og søsteren Mettes død.27
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Thomas Jensens hus i Ribe, nu Hotel Dagmar. Foto stillel til rådighed af hotellet.

Svogeren Laurids havde ikke haft medvind i 1640’erne. I 1648, da
han besøgte Amsterdam med et skib med okser, var han blevet arre
steret på grund af en gældsfordring fra 1644. Heraf fremgik tyde
ligt, at han længe havde kæmpet med gældsproblemer. Derefter
krævede krigsårene med tilbagevirkende kraft deres. Laurids Baggesen rutschede nemlig ned på grund af kautionsforpligtelser for to
på hinanden følgende toldere, heraf den ene hans i 1650 afdøde
bror Peder. Begge toldere efterlod ved deres død toldkasser med et
stort underskud, som bl.a. Laurids måtte dække.28
Laurids Baggesen døde i 1655. I 1659 døde under pesten i løbet
af et par måneder Bagge (juni), broderen Mads (august) og deres
mor Mette (september). Nu var Thomas Jensen en af kreditorerne
i boet. Han havde tilgodehavender for leverede varer og lån (to
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obligationer udstedt af sønnen Bagge Lauridsen i maj 1659 i Am
sterdam). Afviklingen af dødsboet skulle lægge beslag på hans
tid.29
I december 1660 forsøgte Thomas Jensen at indkræve den ude
stående gæld på 2.417 dl. fra Laurids og Mettes arvinger. Thomas’
fuldmægtig, Peder Nielsen på Bramming, afslog at modtage beta
ling i andet end de bedste varer og gods, men hvad der var i huset af
guld, sølv og penge havde fogeden behov for at stille som sikkerhed
for underpantet, huset, i skifteregistreringen af 29. august 1660 tak
seret til 1.800 rdl. I oktober 1661 fordrede Thomas Jensen påny be
taling af sine tilgodehavender.30
Resultatet af boopgørelsen blev, at Laurids og Mette havde efter
ladt sig ejendom og tilgodehavender for 17.094 sldl., mens der var
udeståender for 7.037 sid. Ved bodelingen, der fandt sted 31. de
cember 1661, ses huset delt i 13 parter. Det var en foreløbig løsning,
for 21. maj 1662 blev der anvist en kongelig kommissær til at be
handle sagen. Resultatet er ikke kendt, men i skifteforretningen ef
ter Thomas’ død i 1677 nævnes intet om huset i Ribe.31
Der var også andre familiemedlemmer, hos hvem Thomas
prøvede at indkræve sine fordringer. Således havde Laurids Baggesens bror Lambert udstedt to obligationer, i 1655 i Amsterdam
og i 1656 i Ribe, på tilsammen 541 gylden med rente, som Thomas
senere forsøgte at indkræve hos enken. Byfogedens dom, at hun
måtte betale gælden, modgik hun dog med succes hos magistraten
i Ribe.32
Velstand var betingelse for en placering i det danske rådsaristo
krati, og for mange rådsmedlemmer var i første halvdel af 1600-årene eksport af okser en vigtig basis for velstand. Eksporten af okser
fortsatte, men på et lavere niveau under dårligere omstændighe
der. I litteraturen nævnes eksempler på borgmestre og rådmænd,
der på grund af svækket økonomisk position og gennem hyppige
fravær på grund af deres handelsaktivitet i et forsøg på at forbedre
deres finansielle position blev nødsaget til en for tidlig tilbage
trækning fra embedet. Også hér kendes et eksempel fra Thomas’
nærmere slægt. Den allerede nævnte Claus Glyssing, i mellemtiden
borgmester i Varde, så sig i 1671 tvunget til at gå af for at kunne af
betale sin gæld på 1.336 gylden til Amsterdam-købmanden Abra
ham Veldhuis.33
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Thomas Jensens deltagelse i arrestationen af Beck34
Hvad bragte nu den danske historiker Ludvig Holberg til at skrive i
sin Danmarks-historie om Thomas Jensens ‘ondskab’? - han kan
ikke have kendt ham, da han er født efter dennes død.35 Vi skal her
fordybe os i spørgsmålet om, hvad Holberg byggede sin negative
dom på: Thomas Jensens ubøjelige holdning efter arrestationen af
Joakim Beck til Gladsakse i 1652.
Joakim Beck (ca. 1604-82) havde gennem anden fjerdedel af
1600-årene en længere række len. Han var storgodsejer, havde 14
store sædegårde i Skåne og syv i det øvrige Danmark, på tilsammen
3.000 td. hartkorn. Han forsøgte i Andrarum sogn i Skåne at starte
en produktion af alun, hvorfor han i 1637 erhvervede et privilegi
um, som blev forlænget i 1645. Men han kæmpede med store tekni
ske vanskeligheder i produktionsprocessen. Det var muligvis bag
grunden for Joakim Becks i 1639 gennem Amsterclam-købmanden
Pieter Outgers opstillede kontrakt med alunmagermesteren Jan
Barbe, som sammen med en alunmager fra Luik (Sydlige Nederlan
de) og en tredje person rejste til Danmark for at tage prøver der,
hvor mineralerne blev udgravet. Skønt vi ikke har nærmere oplys
ninger om dette foretagendes succes, kan man gætte resultatet, selv
om alunfabrikationen i Andrarum under ledelse af en følgende ejer
skulle komme til at blomstre. Beck selv kom aldrig til at høste frug
terne af sine anstrengelser. Han kom til at lide hårdt under Svenske
krigene. Kort efter måtte han sælge forskellige af sine besiddelser
eller stille dem som underpant for at kunne fortsætte alunproduk
tionen. I 1649 kunne han ikke længere forvalte Silkeborg len på
grund af sin forværrede økonomiske stilling. Imens blev han trængt
af ‘hensynsløse kreditorer og medinteressenter’. Blandt dem ses
Thomas Jensen at have været.36
I årene 1650-53 opholdt Joakim Beck sig i Nederlandene, hvor
han i 1652 var blevet arresteret i Amsterdam. I 1652 udbrød Første
engelske Krig (1652-54) mellem Republikken og England, forårsa
get af den kommercielle rivalitet mellem de to lande. På grund af
det i 1649 sluttede forsvarsforbund mellem Danmark og Republik
ken forhindrede Danmark engelske skibe i at eksportere korn og
skibsbygningsmaterialer fra Østersøområdet.3' Vi ser arrestationen
af Joakim Beck og anholdelsen af 23 engelske handelsskibe med
hamp og andre varer i Københavns Havn bragt på bane i korre-
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spondancen fra den nederlandske gesandt Nanning Kaiser i Køben
havn til Hollands provinsialstater. Disse havde tydeligvis problemer
med arrestationen afJoakim Beck, en adelsmand fra en allieret stat.
Vi skal med de diplomatiske overvejelser omkring krigen i baghove
det rekonstruere striden omkring Joakim Beck på grundlag af beva
rede arkivalier.:!s
Den første henvisning til Joakim Becks sag daterer sig til 20. maj
1652. Peder Charisius fik da brev angående Joakim Beck, der havde
ansøgt om en skrivelse fra kongen til borgmestre og råd i Amster
dam, og dette var imødekommet. Charisius skulle anstrenge sig for
på kort tid at bringe en løsning på sagen. Den danske konge sendte
3. september en (ikke genfundet) anbefalingskrivelse til Hollands
provinsialstater. På samme tid skrev Nanning Kaiser et (ikke gen
fundet) brev om Becks arrestation, der 13. september 1652 blev ta
get op i Hollands provinsialstater. 18. september 1652 bragte Hen
rik Ramel i en samtale med Nanning Kaiser i København sagen om
Joakim Becks gæld i Amsterdam på bane. Kaiser fik 20. september
besøg af Axel Urup, lensmand på Københavns Slot. Han var nemlig
Becks ældre halvbror af moderens første ægteskab. På dennes an
modning skrev Kaiser breve til Hollands provinsialstater og til Am
sterdam, hvor Beck sad fængslet, hvorefter han samme dag aflagde
en genvisit hos Urup. Af Hollands provinsialstater var i mellemtiden
blevet ansat nogle kommitterede, der skulle undersøge korrespon
dancen angående denne sag og derefter rådgive dem.®
Hollands provinsialstater var i begyndelsen ikke helt klar over for
løbet af arrestationen, som blev behandlet af Amsterdams domme
re. Derfor gav de Amsterdams deputerede hvervet at indhente op
lysninger i byen. Det viste sig nu, at Beck var arresteret i byen efter
ordre fra Gerritjansz Backer (den unge) i forbindelse med en obli
gation på 3.000 rdl., som Beck ikke havde kunnet betale til en borg
mester i »Kingkoppen«. Det var imidlertid kendt, at Gerritjansz
Backer kun havde givet et lille forskud på obligationen og således
ikke var den vigtigste kreditor. Hvem dette var, blev ikke oplyst.
Yderligere kunne de deputerede meddele, at Beck var lokket til Am
sterdam under foregivende af, at der i byen var fordelagtig potaske,
vitriol o.a. varer at få.10
Amsterdams dommere havde ikke kunnet afslutte sagen. Beck
selv havde betegnet den som uantagelig og at henvise til den danske
konge og rigsrådet. Opfordringen blev afvist af dommerne, hvoref-
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ter der af Thomas Beck var indgivet appel ved Hof van Holland.
Hollands provinsialstater pressede dér på for at få en ‘ræsonnabel
akkord’ mellem Beck og Gerrit Jansz Backer, i betragtning af den
ringe betydning, Backer havde ved arrestationen af Beck. Hvis det
ikke lykkedes, mente de, at sagen bedst kunne erklæres uantagelig
og at henvise til Danmark. Denne løsning blev sendt til Hofvan Hol
land. Den 2. november pressede Hollands provinsialstater på over
for Hofvan Holland for at blive informeret om forløbet af sagen."
Fra København arbejdede gesandten Kaiser efter anmodning fra
den danske konges kommissærer på løsladelsen af Beck fra hans
fangenskab i Amsterdam; i Den Haag anstrengte den danske ge
sandt Peder Charisius sig for at få Beck på fri fod. I november 1652
redegjorde Charisius i et brev til den danske adelsmand Axel Urup
for højdepunkterne i sine anstrengelser. Det var dette brev, dateret
10./20. november 1652, Holberg henviste til i sin Dannemarks Riges
Historie. Hvad der nu fik løsladelsen af Beck til at trække sådan ud,
fremgår ikke tydeligt af de nederlandske arkivstykker, men Charisi
us har en klar mening. Han taler i sit brev om Thomas Jensens ‘sto
re, forhærdede ondskab.’ Skønt Thomas Jensens navn aldrig optræ
der i de officielle dokumenter, var han tydeligvås årsagen til, at den
ne ‘uret og falske sag’ trak så længe ud.12
Den 24. januar 1653 nævnes Thomas Jensens navn første gang i
de nederlandske dokumenter, nemlig i Hof van Hollands civile
domme. Gerrit Jansz Backer var sagsøgt ved den appel, hvor Beck
havde anlagt sag, Thomasjensen var sagsøgt uden forudgående for
beredende retslig undersøgelse. Sagen blev den dag ført mundtligt
for Hofvan Holland; nogle dage senere skulle dommen følge. Den
31. januar blev afleveret endnu et brev fra Peder Charisius til Hol
lands provinsialstater med anmodning om løsladelse af Beck. Råds
pensionærerne fik straks pålæg om at informere Hof van Holland
om, hvor langt sagen var kommet, og meddelte 1. februar, at den
ville blive behandlet mandagen derefter. For det tilfælde, at sagen
derefter blev bragt for Det Høje Råd (de Hoge Raad), skulle han
samtidig forud for Hofvan Hollands dom kræve hos rådet, at Beck
først blev sat på fri fod. Tirsdag den 4. februar afsagde Hofvan Hol
land dom. Den lød, at fængslingen af Beck ved Gerrit Jansz Backer
var ond, og at han skulle betale Beck for al lidt skade. Sagen blev
endnu ikke erklæret utilladelig og henvist til den danske konge og
hans rigsråd, som Beck tidligere havde foreslået. Indvendingerne,
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som Thomas Jensen havde fremført (på hvilket grundlag er ube
kendt), blev forkastet. Denne dom blev appelleret af Backer og
Jensen, hvorfor Det Høje Råd nu også måtte behandle sagen.13
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En måned senere, den 4. marts 1653, fulgte efter moden overvej
else Det Høje Råds dom. Hof van Holland fik ret i dommen an
gående Gerritjansz Backer; denne skulle betale halvdelen af procesomkomstningerne. Hof van Hollands dom angående Thomas Jen
sen blev ophævet, og de af ham fremførte indvendinger blev godta
get-"
Hermed er arrestationen afjoakim Beck belyst fra den nederland
ske side, men ikke fuldstændig trævlet op på grund af mangel på op
lysende procespapirer. Disse papirer er sandsynligvis efter Det Høje
Råds dom gået retur til de stridende parter for at kunne blive ført for
Kongens Retterting, hvori den danske konge og rigsrådet sad.k)
Hvad hele denne sag tydeliggør er, at rettergangen kunne træk
kes ud gennem gentagne anmodninger om appel. Det ser ikke ud
til, at intervention efter højere befaling har fremmet sagen. Hol
lands provinsialstater ville helst se denne sag afviklet så hurtigt som
muligt, men beføjelserne i deres retsudøvelse strakte sig ikke så vidt,
at de virkelig kunne påvirke procesgangen. Amsterdams dommere,
Hof van Holland og Det Høje Råd synes i denne sag ikke at have vil
let skabe præcedens for en undtagelse for en dansk adelsmand fra
den sædvanlige rettergang. Objektivt set gjorde Thomas Jensen ikke
andet end med alle retsmidler, der stod til hans rådighed, at holde
sine skyldnere til de frivilligt indgåede forpligtelser, mecl alle konse
kvenser, når de ikke kunne det.46 Venner skabte han dermed sikkert
ikke i Danmark.
Om Charisius nogensinde har revideret sin mening om Thomas
Jensens siethed er os ikke bekendt. I 1669 blev ingen anden end
Charisius amtmand over Alborghus amt, hvor Thomas Jensens god
ser var beliggende. Beck og Thomas Jensen skulle have truffet hin
anden igen for Kongens Retterting i København. Hvad dommen
end har været, finansielt kunne den ikke mere hjælpe Beck. Han
måtte sælge mange af sine besiddelser eller stille dem som under
pant. I 1658 gik Skåne tabt for Danmark. Joakim Beck døde i 1682
som en ødelagt mand.47

Thomas Jensens udvikling fra købmand til rentier
I 1647 optræder Thomas Jensens navn i kontobøgerne {rekening-courant-boekeri) fra Amsterdams vekselbank. Måske opholdt han sig fra
dette år i længere tid i byen. Om han derefter hvert år havde konto
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i vekselbanken, kan ikke ses, da et stort antal bøger er gået tabt. På
grundlag af bevarede navneregistre til kontobøgerne kan det med
et vist forbehold fastslås, at Thomasjensen fra 1647 til 1662 har haft
en konto (af navneregistrene, der som kontobøgerne gik fra febru
ar til august og fra august til februar det følgende år, mangler årene
1650 og 1655-58). I den følgende række fuldstændigt bevarede nav
neregistre fra årene 1666-70 mangler Thomas Jensens navn, hvoraf
ses, at hans konto er ophørt i årene mellem 1662 og 1666.
I kontobøgerne er indført tidspunkt, bestemmelse og omfang for
alle transaktioner mellem Thomas Jensens konto og de øvrige kon
tohaveres kontoer i vekselbanken. Nærmere oplysninger om trans
aktionernes art mangler.18 Fra perioden 1647-66 er blot seks konto
bøger bevaret. Her følger en oversigt over beløbene på Thomas
Jensens konto:
Kontobog:
bind
periode

11.
14.
15.
20.
24.
26.

febr.
aug.
febr.
aug.
aug.
aug.

1647-aug.
1648-febr.
1649-aug.
1651-febr.
1653-febr.
1654-fcbr.

1647
1649
1649
1652
1654
1655

folio

balance (i/)

273
698
698/1.340
698
698
698

2.700:
28.509: 1:8
80.220:19:-'9
43.476:11:8
mangler50
35.540: 7:-

Kilde: Gemeentearchief Amsterdam, Archief Wisselbank, kontobøger.

I 1650’erne var Amsterdam i lang tid Thomas Jensens arbejdsbasis,
hvorfra han styrede mange af sine sager: sluttede befragtningskon
trakter og modtog og afsendte varer. I 1660’erne synes han ellers at
have søgt lykken andre steder. Dette indtryk bestyrkes gennem nav
neregisteret til Viborg Landstings skøde- og panteprotokoller, hvor
der som Thomas Jensens bopæl i perioden 1659-71 ud over Amster
dam anføres Haarlem, København, Ringkøbing og Altona. At det
her givet drejer sig om én og samme person, ses af en attest fra seks
Amsterdam-købmænd, der i en notarakt siger, at de alle har kendt
ham ‘familiært’. Med nogle af dem havde Thomasjensen tidligere
handlet og korresponderet. De oplyser over for notaren, at Thomas
Jensen først havde logeret i Amsterdam og Haarlem i forskellige lo
gementer som pensionær, hvorefter han havde boet nogle år i Dan
mark, Hamborg og andre steder. I 1674 var han vendt tilbage til Re-
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publikken, hvor han de sidste år før sin død boede i offentlige gæst
giverier i Amsterdam og Haarlem. Han havde, så vidt de vidste,
hverken været borger i Amsterdam eller andre steder i Republikken
og havde aldrig ført en ‘privat husholdning’. Han havde altid op
holdt sig som en ‘fremmed’ i landet. Martinus Gaerts vidste yderli
gere at fortælle, at den eneste grund til, at Thomas Jensen vendte
tilbage til Republikken var, når skatmestrene i Amsterdam havde
besværet sig over at skulle udbetale renten til Gaerts på forskellige
af Thomas Jensens obligationer, til trods for, at denne havde givet
prokura dertil. ’1
Thomas Jensen bosatte sig som nævnt i 1674 igen i Holland, men
hans navn ses ikke mere i Amsterdams vekselbanks kontobøger. Han
synes at have indstillet sin deltagelse i den internationale varehan
del. Han udlånte ikke længere sine penge til private, men købte ob
ligationer udstedt af øvrigheden, således som mange nederlandske
købmænd gjorde på den tid. Udstedelsen af værdipapirer steg i den
ne periode med henblik på finansieringen af Den hollandske Krig
(1672-78), ført mellem Republikken, Frankrig, England, Münster og
Köln. Ved sin død besad han i alt 37 obligationer udstedt af Amster
dams skatmestre, 4 obligationer fra Holland og West-Friesland og et
skøde debiteret Det forenede ostindiske Kompagni (V.O.G.). Disse
værdipapirer, alle fra perioden 1674-77, havde en værdi af mere end
150.000 gylden.52
Efter midten af 1600-årene blev Danmarks handelsbalance nega
tiv. Landet havde vanskeligheder med at klare den økonomiske kri
se; landbrug og handel var svært ramt af krigen, industrien var ikke
kommet rigtigt i gang. Befolkningstallet var faldet stærkt som følge
af dødsfald under krigen, pest og udvandring. Købekraften var
mindsket som følge af et vedvarende hårdt beskatningstryk til fi
nansiering af krigen. Hvorledes kunne man bebrejde Thomas Jen
sen, at han ikke længere ville udlåne sine penge til danske, men i
stedet investerede i Nederland?

Thomas Jensens efterladte arv
Sine sidste dage levede Thomas Jensen som »aldrende ungkarl« i
Haarlem. Den 31. juli 1677 kaldte han notaren Laurens Baart til sin
sygeseng for at bekræfte testamentet, som Johannes Far havde op
stillet. Her reserverede han et antal legater til personer, som stod

En vestjysk købmands rolle i verdenshandelen

119

Opsummering af en del af Thomas Jensens obligationer i boopgørelsen. (Gemeentearchief
Amsterdam, NA Amsterdam, inv.nr. 4698, akte 173, folio 320).

120

Wilma Gijsbers

ham nær, og udnævnte Johannes Far og Daniël Coppens til sine ek
sekutorer af testamentet. Han døde den 5. august. En uge senere,
den 12. august, blev hans efterladte gods registreret af Far og Coppens. Testamentet og boregistreringen, som giver os et indblik i
hans bo og personerne, som han tilgodeså med testamentet, er gen
fundet i notarialarkivet i Haarlem, beroende hos Kennemerlands
arkiv i Haarlem.,3

Thomas Jensens ejendele var beskedne. Som ugift købmand, der
opholdt sig på skiftende bopæle, synes han at have ladet bekvem
melighed gå forud for luksus, hvad angik de forbrugsgoder, han
omgav sig med. Af møbler havde han blot to senge og en pult og til
beklædning af de boligrum, han lejede, et antal stolepuder og et
bordtæppe. Yderligere ejede han et portræt af Christian 4. og male
rier af‘en bondedans’ og ‘et nøgent fruentimmer’. Hans service be
stod af to tinlysestager, seks tinskåle og 12 tintallerkener. Mere luk
suøst, skrøbeligt service af glas eller porcellæn havde han ikke. Vel
ejede han et spejl af næsten en meters bredde, men det stod i Ham
borg hos en Jochem Moorman. ’1
Thomas Jensens administration omfattede to kopibøger (med
breve og regnskaber), effekter, to pakker breve vedrørende hans
gods Sejlstrup, to bundter breve og regnskaber vedrørende Pieter
Hansz i Hamborg samt gamle forseglede o.a. ikke nærmere angivne
dokumenter. Titlerne på hans trykte bøger, som blev opbevaret i en
kiste og en kuffert, blev desværre ikke nævnt i skifteregistreringen.:,a
De kunne have givet os et indtryk af hans interesser.
Ud fra de i registreringen nævnte beklædningsgenstande kan vi
se, at Thomas Jensen i al sin enkelhed dog fulgte moden. Det var,
set på baggrund af det enkle niveau, han holdt, et af de områder,
hvor han kunne adskille sig fra andre. Ved siden af vamse med ben
klæder og et stort antal løse ærmer og kraver, sandsynligvis i stil med
det elegante, såkaldte rhingrevekostume, bliver i Thomas’ boregi
strering også nævnt forskellige frakker, hvortil han bar korte og lan
ge halstørklæder, løse manchetter og silkestrømper. Også nogle få
kapper nævnes. Til forskellige klædningsstykker var anvendt kostba
re stoffer som silke og langhåret fløjl. Kården med gehæng og spad
serestok gav hans påklædning det rette præg. En påfaldende man
gel i garderoben var sko, huer og parykker. Endvidere oplyses om
en juvel (en rød sten med syv små diamanter, indlagt i guld, takseret
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til f 63,-) Han ejede også en bøsse, tre pistoler og to musketter. Det
te skulle tjene til forsvar af ham selv, hans rejsefæller og hans gods
på rejse. ’1’

I sit testamente havde Thomas Jensen reserveret et antal legater,
især til personer, der i hans liv eller efter hans død arbejdede for
ham: hans købmandstjener (der ud over f 400,- fik Thomas Jensens
klædning, senge og våben), tjenestepigen i gæstgiveriet (/ 100,-),
hans eksekutorer testamen ti (Far fik / 1.000,-, Coppens spejlet, der
stod i Hamborg), hans nevø Søren Paludanus (bøgerne, tin og ma
lerier, bortset fra portrættet af Christian 4., takseret til j 25,-). I le
gaterne blev heller ikke glemt den lutherske menighed, hvormed
Thomas Jensen ifølge en sikker familietraditon havde holdt kon
takt. I testamentet havde han tillagt de fattige i den lutherske me
nighed i Haarlem J 2.000, den i Amsterdam f 6.000 og den i Weesp
/ 1.000.57
Thomas Jensen havde givet eksekutorerne fuld dispositionsret
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ved boets behandling. Da Far og Coppens begge var bosat i Amster
dam, blev det efterladte gods i Haarlem sejlet dertil. Bodelingen
fandt sted der, og akterne derfra er også fundet i Amsterdams notarialarkiv. Efter broderen eller onkelens beretning om dødsfaldet
henvendte hans familiemedlemmer sig hos rådet i Ringkøbing. De
fortalte, at de var Thomas’ retmæssige arvinger og ansøgte om en
attest. Den 27. oktober mødte fuldmægtige for de arveberettigede
hos en Amsterdam-notar for at godkende udførelsen af testamentet
ved Far og Coppens.îS
I mellemtiden var eksekutorerne allerede begyndt på behandlin
gen af boet. Gennem en notar blev i månederne efter Thomas
Jensens død solgt en række obligationer, legater blev udbetalt til en
keltpersoner og til diakonen ved den lutherske menighed ligesom
de lovlige andele til fuldmægtige for enkelte arvinger.59
Den samlede efterladte formue udgjorde ifølge bodelingsakten
af 8. december 1677 f 170.103:11-, ca. 68.040 rdl. Thomas Jensens
besiddelser i Sejlstrup sogn (om andet gods var der ikke tale) er
heri ikke medregnet. Efter fradrag af al gæld (udestående regnska
ber, skat, omkostninger til begravelsen, salærer og ovennævnte lega
ter) blev der et beløb på j 145.500,- tilbage til fordeling til cle fem
arveberettigede. Det var Thomas’ eneste, endnu levende søster, Ma
ren, og børnene af hans afdøde søstre Anne, Karen og Mette og
broderen Jens Jensen (der var ingen børn i Thomas’ bror Olufs æg
teskab med Maren Baggesdatter). Arven udgjorde for hver af arvin
gerne J 29.100,-. Den 8. december overdrog eksekutorerne de re
sterende penge, obligationerne og bogføringen til arvingernes be
fuldmægtigede, Christoffer Friis, Thomas Andersen og Niels Mo
gensen. Regnskaberne og materialet er (endnu) ikke fundet i Dan
mark. Den 4. maj 1678 erklærede Far og Coppens over for notaren,
at arvingerne i Danmark godkendte bodelingen, og løste Christof
fer Friis, som efter aftale havde fået overdraget alle dokumenter, for
alle videre krav. Hermed var Thomas Jensens bo så godt som afvik
let.60
Det er desværre ikke muligt at måle væksten i Thomas Jensens
formue i forhold til successen i hans handelsaktivitet, da vi ikke ved,
med hvilken startkapital han begyndte, men vi kan i nogen grad
sammenligne hans besiddelser og finanser med hans søster Marens
og broderen Jens’. Var Thomas Jensen i 1661 én af de 15 største
ejendomsbesiddere i Ribe, så var hans søster Maren ved en lignende
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taksation i Varde den højest ansatte. Vi ved naturligvis ikke, om de
panter, som hun besad, var af samme værdi, men hendes skatte
ansættelse er utvivlsomt en indikator for den status, hun havde i Var
de. Når vi sammeligner Thomas’ efterladte bo med broderen Jens
Jensens (han døde 1664), bemærkes direkte den enorme formue
forskel (med hensyntagen til, atjensjensen sandsynligvis var yngre,
var begyndt senere med opbygningen af sin kapital og døde tidlige
re). Jens Jensen besad ved sin død aktiver for 17.456 rdl. foruden 44
okser og ikke nærmere specificeret oplagret gods i Hamborg. Passi
verne blev ikke opført i bodelingen, alligevel er borgmester Jens
Jensen blevet betegnet som en af Ringkøbings rigeste mænd i 1600årene. Med en sådan formue kunne man vel i en hollandsk by som
Hoorn fint være med, i Amsterdam var blandt rådsmedlemmerne
formuer på nogle hundredtusind gylden ingen undtagelse, og her
kom ingen uden dette i betragtning til en ledig plads i rådet. Heraf
ses ikke alene Thomas Jensens succes som internationalt arbejden
de købmand, men også den ringe kapitalevne i en vestjysk by som
Ringkøbing. Men danske købmænds kapitalevne begrænsede nu
engang omfanget af de forbindelser, de kunne finde på det interna
tionale handelsmarked efter midten af 1600-årene.bl

En forklaring på Thomas Jensens succes
En købmand som Thomas Jensen var ikke bundet af politiske græn
ser; hans virkeområde strakte sig over store dele af Europa, og han
må derfor have efterladt sig sine spor i forskellige europæiske arki
ver. En undersøgelse af internationalt arbejdende købmænd kan
derfor ikke begrænses til deres eget land.
I indledningen påpeges det, at Thomas Jensen på en række punk
ter adskilte sig fra sine nærmeste familiemedlemmer. Hans brødre
og søstre indgik gode ægteskaber med personer fra anselige famili
er, og hans far og brødre beklædte som succesrige købmænd
rådsposter i Ringkøbing. Vi må forestille os, at et standsmæssigt æg
teskab og en placering som politiker i Ringkøbing også havde været
inden for synsvidde for Thomas, om han havde sigtet mod det. Han
gav afkald på dette og valgte et liv som købmand i udlandet. I det
ubundne liv skjuler sig sikkert en forklaring på hans økonomiske
succes, da han helt kunne lade sig lede af sine økonomiske interes
ser.
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Det var under de forværrede økonomiske forhold i Danmark ikke
underligt, at Thomas Jensen, som efter sin etablering i Holland op
trådte som pengeudlåner for forskellige danskere (og mindst én
hollænder),62 synes at have foretrukket kontant betaling frem for
betaling af udeståender i stærkt devalueret fast ejendom. For en
købmand var det ikke tiltrækkende at sætte sin handelskapital i fast
ejendom, med mindre han ønskede at vise sin økonomiske succes
ved køb af og udsmykning af fast ejendom. I det hele synes han ikke
at have kastet sig ucl i ‘conspicious consumption’, i litteraturen om
talt som en af de faktorer, der bidrog til de alvorlige økonomiske
problemer, som nogle af de danske aclelsmænd havnede i. Ved sin
død boede han mecl sine beskedne ejendele som ungkarl i et gæst
giveri.
Thomas Jensen udviklede sig til entreprenør med en internatio
nal adfærd. I begyndelsen var han suerkt rettet mod Danmark. Han
opretholdt mange økonomiske kontakter med adelige og bemidle
de borgere i fædrelandet, men da kontakten blev sat økonomisk på
prøve, synes han at have ladet sine økonomiske interesser gå forud
uden sentimentalitet og upåvirket af, om der var tale om familie
medlemmer eller ikke. Den økonomiske usikkerhed og det proces
mæssige slid og slæb omkring inddrivning af lån hos private var
utvivlsomt grunden til, at han i 1670’erne gik over til sikrere inve
steringer af sin kapital i Holland. Vi ser ham dermed på samme vis
som de hollandske købmænd reagere på konjunkturmæssige og
strukturelle økonomiske forandringer, nemlig med køb af obligati
oner i Det forenede ostindiske Kompagni (V.O.C.). Risikoen for, at
disse obligationer skulle blive værdiløse, eller at udbetalingen af
rente i mellemtiden skulle blive standset, var til at se bort fra, i mod
sætning til obligationer udstedt af danske til Thomas Jensen, og de
udgjorde en sikker investering.
Vi får af de benyttede kilder for lidt viden om Thomas Jensens ka
rakter til at kunne vurdere, om han optrådte uhørt strengt mod sine
kreditorer. En købmand, der som han regelmæssigt optrådte som
pengeudlåner over for andre, måtte se strengt på betalingen af sine
udlån, om de skulle være rentable. Med forholdene i den danske
økonomi kunne det ikke forventes, at hans skyldneres økonomiske
situation skulle bedres på kort sigt.
Vi kan ikke sammenligne Thomas Jensen med købmænd, der var
storleverandører for kronen, som Henrik Müller, og han havde hel-
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1er ikke status som en dansk adelsmand. Dog må vi formode, at med
hans succes på den ene side og et stort antal danske adelsmænds fi
nansielle modgang på den anden side formindskedes den sociale
afstand. Joakim Becks arrestation og fængsling kan ses som den
mest dramatiske manifestation af den politisk ledende adelige tops
finansielle afhængighed af kapitalstærke borgere. Det var et lav
punkt i det hierarkiske, af stænderne opdelte danske samfund, men
samtidig var det også et forvarsel om et nyt samfund, hvor den pri
vilegerede adels magt blev begrænset med overdragelsen af den ab
solutte magt til kongen (1660), hvorved borgernes muligheder vok
sede med deres kompetence og velstand.
Hvor langt vi kronologisk kan følge rettergangen i processen om
kring Joakim Beck, bestemmes desværre af mangler i sagens aktstyk
ker. Vi kan ikke vurdere Peder Charisius’ dom over Thomas Jensens
karakter på grundlag af denne sag alene. Det er heller ikke klart,
hvorfor Thomas Jensen og ikke Backer er blevet bebrejdet arresta
tionen. Påfaldende er det, at Holberg rippede op i hele sagen i sin
Dannemarks Riges Historie mere end et halvt århundrede senere. Det
skulle kunne være en indikator for den almindelige politiske har
me, som sagen havde rejst i Danmark, og som Holberg mente at
måtte referere, men måske må vi i den bevidste passage ikke læse
mere end Holbergs egen forundring over Thomas Jensens brutali
tet, som blev demonstreret over for en dansk adelsmand og dermed
udfordrede den danske øvrighed.
Der er som grundlag for denne artikel alene disponeret over in
formationer fra offentlige arkiver. Thomas Jensens personlige kor
respondance og virksomhedsadministration er ikke genfundet.
Dog kan på grundlag af kilderne rekonstrueres, hvordan hans han
del var knyttet til et udbredt socialt netværk, og vi har fået nogen
indsigt i hans forhold på det internationale marked. Det sidste ord
om ham er ikke sagt med fremkomsten af denne artikel, men det
bliver vel tydeligt, at koblingen af undersøgelsesmateriale fra in
den- og udenlandske arkiver og relatering af dette til eksisterende
litteratur er et første krav, når det gælder at placere en internatio
nalt arbejdende købmand som Thomas Jensen i det rette perspek
tiv.
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Kilder og litteratur
Forkortelse^'
ARA
Algemeen Rijksarchief, Den Haag
AWG Archiefdienst Westfi iese Gemeenten, Hoorn
GAA
Gemeentearchief, Amsterdam
AVK
Archiefdienst voor Kennemerland, Haarlem
RAK
Rigsarkivet, København
LAV
Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg

Utrykte kilder
Algemeen Rijksarchief, Den Haag
Staten Generaal
Verbaal van de gedeputeerde Nanning Kaiser.
Staten van Holland
Registers van minuten van uitgaande missiven van de Staten en
Gecommiteerde Raden van Holland.
Registers van gewone resoluties van de Staten van Holland.
Hof van Holland
Sententies van het Hof van Holland.
Registers van missiven.
Hoge Raad van Holland en Zeeland
Register van geëxtendeercle sententiën.
Archiefdienst Westfriese gemeenten, Hoorn
Notariële archief Enkhuizen.

Gemeentearchief, Amsterdam
Notariële archief Amsterdam.
Lutherse kerk Amsterdam.
Resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland.
Wisselbank.
Archiefdienst voor Kennemerland, Haarlem
Notariële archief Haarlem.

Rigsarkivet, København
Lensregnskaber
Riberhus len, øksnetolclregnskab 1640-1641.
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Reviderede civile regnskaber; Registrant 108 B
Jyske Byer, Toldregnskaber 1568-1660, Ringkøbing.
Tyske Kancellis Udenrigske Afdeling, Alm. del 1, Indtil 1676
Ausländische Registrant, nr. 69, 1651-1653.
Privatarkiver før 1660
Axel Urup.

Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg
Ribe rådstuearkiv
Havnekæmnerregnskaber 1596-1685.
Hustakster 1657 og 1661.
Ribe byfogedarkiv
Originale registreringer og skiftebreve.
Ringkøbing rådstuearkiv
Rådstueprotokoller 1673-82.
Indkomne breve til magistraten 1626-1699.
Viborg Landstings arkiv
Skøde- og panteprotokoller 1660-1690.
Matrikler og jordebøger, Alborghus m.fl. amters matrikel 1664,
Børglum.

Trykte kilder og litteratur
Aktstykker og Oplysninger til Rigsrådets og Stændermødernes Historie i Fre
derik Ill’s Tid, 11,1 (1651-1652), udg. ved C. Rise Hansen, 1974.
Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van
Amsterdam, udg. ved J. G. van Dillen, III (\s-Gravenhage 1974).
Corpus constitutionum Danice. Forordninger, Recesser og andre
kongelige Breve, Danmarks Lovgivning vedkommende, 1558-1660.
Udg. ved V. A. Secher, 4, 1897.
Dansk biografisk leksikon, red. af Sv. Cedergreen Bech, 3. udg.,
1979-1984. C
Degn, Ole: Rig og fattig i Ribe. Økonomiske og sociale forhold i
Ribe-samfundet 1560-1660, 1981, 1-2.
Der Kinderen-Besier, J.H., Spelevaart der mode. De kledij onzer
voorouders in de zeventiende eeuw, Amsterdam 1950.
Enemark, Poul: Historisk Essay. Gamle toldregnskaber som histo
risk kildemateriale. Dansk studehandels struktur og omfang i sen
middelalder og tidlig nyere tid. (Historie. Jyske samlinger, ny række,
20,1993,72-87).
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Engqvisl, Hans Henrik: Bevaringsplan Ribe, 1969.
Gregersen, H. V.:Toldsted ved hærvejen. Arnkielernes hjemstavn,
Urnehoved-egnens og oksehandelens historie, 1978.
Heiberg Steffen: Afregninger med statsleverandører fra det 17.
århundrede, Rigsarkivets 1. afdeling, 1980.
Hertzum-Larsen, Holger: Kongens Retterting. Register til herre
dagsdomme 1616-1650, 1996.
Historisk atlas Danmark, red. aflette Kjærulff Hellesen og Ole Tax
en, 1988.
Holberg, Ludvig: Dannemarks Riges Historie, I-III, 1732, 1733,
1735.
Holland-Danmark. Forbindelserne mellem de to lande gennem ti
derne, red. af Knud Fabricius, L. L. Hammerich og Vilh. Lorenzen,
I, 1945.
Jas, J. R.: Pronk der waterschappen. Het bezit van dijkgraven en
hun besturen in het Zuiderzeegebied, Enkhuizen 1992.
Jexlev, Thelma: Lensregnskaberne. En oversigt, 1978.
Jong, Joop de: Een deftig bestaan. Het dagelijks leven van regen
ten in de 17de en 18de eeuw, Utrecht/Antwerpen 1987.
Kellenbenz, Hermann: Die wirtschaftliche Rolle des schleswig-hol
steinischen Adels in 16. und 17. Jahrhundert. Al te et Marte. Studien
zur Adelskultur des Barockzeitalters in Schweden, Dänemark und
Schleswig-Holstein, udg. ved Dieter Lohmeier, Neumünster 1978.
Kinch, J.: Familierne »Trellund« og »Baggesen«. (Samlinger til
Jydsk historie og topografi, VIII, 1880-1881,44-80).
Ladewig Petersen, Erling: The crisis of the Danish nobility, 15801660, Odense Universitetsforlag, 1967.
Larsen, Svend: Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de
århundrede, I-II, 1965.
Lindberg Nielsen, Carl: Varde bys historie, 1942.
Lindberg Nielsen, Carl: Ringkjøbing købstads historie, 1943.
Munck, Thomas: The peasantry and the early absolute monarchy
in Denmark, 1660-1708, 1979.
Rigsarkivet og hjælpmidlerne til dets benyttelse, I, 1. bind, red. af Wil
helm von Rosen, 1983.
Roorda, D. J.: Het onderzoek naar het Stedelijk patriciaat in Ne
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Trap,]. P.: Danmark, 5. udg., VI,1, Hjørring amt, 1960.
Viborg Landstings skøde- og pantebøger, 1645-1652, 1653-1657, udg.
ved Poul Rasmussen, 1969-1973, 1978.
Aakjær, Svend (red.): Viborg købstads historie, I-III, 1940.

Noter
Forfatteren takker Ole Degn for hjælp ved udarbejdelsen af artiklen og ved indsamlingen og
fortolkningen af det danske materiale, og Leo Noordegraaf takkes for randbemærkninger til
en første version af teksten.

1. GAA, NA Amsterdam, inv.nr. 4(598, akt 173, fol. 321, 08/12/1(577. I ‘Hel Guiden Vlies’
mødtes i første halvdel af I (500-årene digebestyrelsen i Deliland. De opbevarede også her
en del af deres arkiv: Jas, 1992, s. 20.
2. Se bilag 1.
3. Se f. eks. Degn, 1981, 1, s. 1 19; Lindberg Nielsen, 1942, s. 35, 90; samme, 1943, s. 49; Aakjcer,
1940, 1, s. 78; Larsen, 19(55, 1, s. 99.
4. Der er fundet endnu en ældre kontrakt fra 1(514, opsai af købmand Jens Olufsen: AWG,
NA Enkhuizen, inv.nr.848, akte 893, 01.05.1(514. Kontrakten kan dog også have relation (il
den fra Ringkøbing stammende ‘gamle’ Jens Olufsen, der også var aktiv på Enkhuizenmarkedet. Underskrifterne kan ikke sammenlignes, da aklerne fra 1629 og senere alle er
underskrevet af fuldmægtigene. - Fundne befragtningskontrakter (E = AWG, NA Enkhui
zen; A = GAA, NA Amsterdam, a = akt, f = folio. De med en * mærkede akter er ikke un
derskrevet og/eller ikke dateret) sluttet med Jens Olufsen som bestillingsgiver E, 923, a
208, 02.06.1(529; E, 924, a 208, 21.03.1630, a 109, 21.03.1630, a HO, 21.03.1630, a 122,
30.03.1630; E, 925, a 48, 30.03.1631, a 49, 31.03.1631; E, 926, a 42, 01.04.1632; E, 928, a 41,
07.03.1633, a 50, 11.03.1 (533; E, 929, a 95, 27.03.1634; E, 970, a 188, 29.03.1(536; E, 1017, a
48, 02.01.1644*, a 49, 13.01.1644, a 52, 29.01.1644, a (53, 31.03.1(544; E, 981, a 118,
31.03.1(545; E, 1018, a 7, 14.04.1645. - Oluf Jensen som befragter: E, 923, a 287,
28.09.1629; E, 925, a 72, 04.05.1631; E, 925, a 73, 04.05.1631; E, 970, a 93, 15.05.1635. Jens Jensen: A, 2399, f 19, 27.03.1655; A, 2400, I 22, 26.02.1657; f 25, 05.03.1657; f 25,
05.03.1657; f 42, 21.03.1658: f 42, 21.03.1658; f 42, 21.03.1658; f 43, 25.03.1658; f 43,
25.03.1658; f 43, 25.03.1658; f 43, 25.03.1658; f 61, 27.01.1659; f 62, 16.02.1659; f 63,
28.02.1659; 1'64, 17.02.1659; f82, 12.11.1659; A, 2401, fl, 19.03.1660, f 2, 26.03.1660, f 3,
22.03.1660*, f 4, 26.03.1660, f 9, 14.05.1660, f 17, 22.12.1660, f 17, 04.02.1660, 19,
08.03.1661, f 21, 07.03.1661, f 22, 10.03.1661, f 23, 10.03.1661, f 24, 10.03.1661, f 35,
20.02.1662, f 37, 22.02.1662, f 38, 28.02.1662, f 39, 28.02.1662, f 41, 20.03.1662, f 44,
22.03.1662, f56, 08.03.1664, f57, 12.03.1664, f58, 13.03.1664.
5. Oluf Jensens eksport: Med tak til Ole Degn, der har stillet sine upublicerede oplysninger
fra havnekæmnerregnskaberne 1596-1660 om ikke-ripensiske (danske og udenlandske)
okseeksportører til rådighed. Skipper fra Kuinre: AWG, NA Enkhuizen, inv.nr.970, akt 93,
15.05.1635. Oluf Jensens a\gteskab: Degn, 1981, 2, s. 192, anfører, at Oluf og Maren blev
gift før 1637, men del kan formodes, at det var i 1634 eller kort efter.
6. Bilag 1640-41: RAK, Lensregnskaber, Riberhus len, øksnetoldregnskab 1640-41. Holbækgård var en hovedgård i Holbæk s., Rougsø h., ca. 20 km nordøst for Randers. Gessinggård, nu Løvenholm, ligger ca. 30 km øst for Randers. Tredje ligger i Sønder Lem s., Bølling h., ca. 5 km sydøst for Ringkøbing. Søgård ligger i Nysogn s., Hind h., 6 km nordvest
for Ringkøbing.
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7. AWG, NA Enkhuizen, inv.nr.976, akt 149, 21.05.1641.
8. AWG, NA Enkhuizen, inv.nr.1015, akt 85, 04.05.1643.
9. Pieter Bollaard: AWG, NA Enkhuizen, inv.nr. 1017, akt 27, 25.09.1643 (Jens Nielsen);
idem, inv.nr. 981, akt 118, 31.03.1645 og inv.nr. 1018, akt 7, 14.04.1645 (Jens Olufsen);
idem, inv.nr. 1018, akt 21, 21.04.1645 (Peder Baggesen); idem, inv.nr. 1018, akt 14,
19.04.1645 (Steffen Nielsen); idem, inv.nr. 1018, akt 16, 19.04.1645 (Peder Nielsen).
Egentlig var Thomas Jensen i sidste tilfælde fuldmægtig, men i hans fravær varetog Bol
laard sagen. Fem Bollaerd: AWG, NA Enkhuizen, inv.nr. 1019, akt 88, 30.03.1648.
10. Bollaards tilbud: Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van
Amsterdam, III, 1974, no.1165 (magistratsbeslutning 08.11.1651 ). Jensens bopæl: GAA,
NA Amsterdam, inv.nr. 1535, fol. 51, 25.07.1651.1 øvrigt blev i en akt fra nov. 1652 Ringkø
bing igen nævnt som Thomas Jensens bopæl: GAA, NA Amsterdam, inv.nr. 1102, fol. 164b,
29.11.1652. I en Enkhuizen-akt fra april 1653 blev han nævnt som ‘dansk købmand i Am
sterdam’: AWG, NA Enkhuizen, akt 84, 24.04.1653. I 1654 var han ifølge en notar ‘reside
rende i byen’: GAA, NA Amsterdam, inv.nr. 1536, fol.237, 06.03.1654. Måske boede han
blot en del afåret dér.
11. Det af Thomas Jensen fragtede skib, som i juli 1651 var afsejlet til Brazilien, blev på tilba
gerejsen ved den engelske koloni Barbados beslaglagt og solgt af en engelsk orlogsflåde.
Skipperen fra Wormer i Holland havde bedt om et bevis for at kunne vise, gennem hvem
og hvorfor skibet var taget som prise. Admiral George Asqui havde: sagt ham, at han måt
te gå til parlamentet i London: GAA, NA Amsterdam, inv.nr. 1102, fol.164b, 29.11.1652. I
september 1652 blev nogle af Thomas Jensens skibe, på vej med en ladning salt fra Tunis
til Ålborg beslaglagt af engelske skibe: AWG, NA Enkhuizen, inv.nr.986, akt 84,
24.04.1653. En Hoorn-skippers skib blev fragtet af Thomas Jensen og Martino de Mayer i
Amsterdam for at sejle til Italien, for at losse gods i Goro og Venezia. Besluttede købmæn
dene også at fragte skibet på tilbagerejsen, skulle deres kommissionær påny lade skibet
med gods i Goro eller Venezia eller det græske Zakynthos eller Thessaloniki, med Amster
dam som bestemmelsessted: GAA, NA Amsterdam, inv.nr. 1535, fol.51, 25.07.1651. Se om
de øvrige steder: GAA, NA Amsterdam, inv.nr. 2399: fol. 45 (21.10.1655); fol.56 (07.03.
1656) ; fol.61 (13.03.1656); fol.64 (16.03.1656); fol.65 (17.03.1656); fol.72 (22.03.1656);
fol.74 (24.03.1656); fol.75 (29.03.1656); fol.79 (15.04.1656); fol.80 (15.04.1656). Idem,
inv.nr. 2400: fol.l (28.04.1656); fol.7 (22.-28.07.1656); fol.9 (27.07.1656); fol.26 (10.03.
1657) ; fol.26 (15.03.1657); fol.31 (05.04.1657); fol.33 (10.04.1657); fol.47 (09.04.1658),
fol.52 (08.06.1658); fol.58 (06.11.1658); fol.82 (?.10.1659) (ufuldstændig); fol.84 (12.11.
1659); fol.86 (17.1 1.1659). Idem, inv.nr. 2401: fol.12 (05.11.1660); fol.14 (16.11.1660). Se
også: GAA, NA Amsterdam, inv.nr. 1539, fol.247, 13.11.1658. Den oprindelige nummere
ring er fastholdt. Garant for andre: I 1654 stillede han garanti for Jonas Jensen Trellund
(1631-81) angående en leverance af fransk salt i Danzig. Trellund lod skipperen lade byg
o.a. varer i Kalundborg, med bestemmelsessted i Amsterdam, Edam eller Monnickendam:
GAA, NA Amsterdam, inv.nr. 1536, fol.237, 06.03.1654. Trellund, afen fremstående Ribefamilie, var i 1653 Thomas Jensens repræsentant for retten i en sag ved banken for søsa
ger. I denne akt betegnes Trellund som Thomas Jensens tjener: GAA., NA .Amsterdam,
inv.nr.2280, fol.64, 31.07.1653. Muligvis lærte Trellund købmandsfagel af ThomasJensen.
For egen regning var han aktiv i oksehandelen i 1654 og afsluttede 3 befragt ni ngskontrakter: GAA, NA Amsterdam, inv.nr. 2398, fol.55-56, 20. og 21.04.1654. I 1654 giftede han
sig med Sara Giessenbier, og de flyttede til København, hvor han beklædte en stilling som
dommer i Admiralitetskollegiet. Senere blev han kendt som ‘den store rige mand på (Chri
stianshavn': Kinch, 1880-81, s. 55-56; Degn, 1981 , 2, s. 196.
12. Okserne, som Müller eksporterede i 1655 fra Nvminde og Tipperland, stammede Ira Løn
borg bispegård: GA.A, NA .Amsterdam, inv.nr.2399, fol.24, 01.04.1655 og fol.26, 07.04.
1655. I 1663 eksporterede Muller 207 okser over Toldsted. I et senere regnskab blev
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Dragsholm nævnt som stedet, hvorfra han fik sine okser: Gregersen, 1978, s. 126-27. I 1672
lod Müller eksportere 44 og 120 okser via Ribe ved fuldmagt, heraf sidstnævnte fra Løn
borggård: LAV, D 22-340 Ribe rådstuearkiv, havnekæmnerregnskaber 1672 og 1673.
13.1 1659 tales om Peder Nielsen fra Varde, men det er sikkert den samme.
14. Gerber: Aakjcer, 1940, 1, s. 76, 295. Gerber var længe aktiv i oksehandelen: 1651-52 drev
han 444 okser over Haderslev: sstds, s. 77. Jens Mortensen: lejede 1655-60 nogle af byens
enge i Ribe, åbenbart med formålet at græsse okser: Degn, 1981, 2, s. 46, 199. Hans Terkelsen: eksporterede 1647-60 i alt 564 okser fra Ribe: Degn, 2, s. 64. Walraven Egons: I marts
1663 drev han 682 okser over Toldsted: Gregersen, s. 127.
15. Mogens Sehested: Fra 1655 til sin død 1657 var han lensmand på Bøvling og dermed ef
terfølger efter Malte Juel, af hvem Oluf Jensen i 1641 opkøbte 30 okser: Dansk biografisk
leksikon, 3. udg., 13, 1983, s. 330-31. Anne Sehested: GAA, NA Amsterdam, inv.nr.2400,
fol.27, 19.03.1657.
16. Enemark, 1993, s. 84.
17. Da okserne efter ankomsten ikke blev ‘konditioneret’, som Thomas Jensen havde lovet,
blev der af køberne betinget 1 rd. nedslag i købspris pr. okse til 32 rd. pr. par. Thomas
Jensens indkøbers regnskab blev fundet ikke i orden. Køberne indbragte sagen for Am
sterdams dommere. Fordi han ikke mødte, blev han i denne sag tillagt en ‘evig tavshed og
silentium’: GAA, NA Amsterdam, inv.nr.879, fol.178b, 04.12.1656.
18. Claus Glyssing: Lindberg Nielsen identificerede fejlagtigt Varde-borgmesteren Las Jensen
som Glyssings svigerfar: Lindberg Nielsen, 1942, s. 289. Grådyb: Fordi en skipper var kom
met for sent, blev der efter krav fra Pieter Bollaard, til hvem Glyssings okser var bestemt,
aflagt forklaring af 2 Enkhuizen-skippere: GAA, NA Amsterdam, inv.nr.878, fol. 117,
07.07.1654. 1656-63: LAV, D 22-340 Ribe rådstuearkiv, havnekæmnerregnskaber. Eksport
over Ribe: I skiftet efter Laurids Baggesen blev under bortskyldig gæld Claus Glyssing op
ført som kreditor med et beløb på mere end 400 sldl.: LAV, B 85 A-133, Ribe byfogedarkiv,
originale registreringer og skiftebreve, skifte efter Laurids Baggesen, 29.08.1660.
19. Mursten fra Nederland: RAK, Reviderede civile regnskaber; Registrant 108B, toldregnska
ber 1568-1660, Ringkøbing, brudstykker af toldregnskaber, regnskabsbilag 1654-57. Mur
sten til kronen: Heiberg, 1980, s. 131.
20. Andre i regnskabet nævnte af kongens kreditorer var Treschow (200 rd.), Otte Pogwisch,
lensmand på Frederiksborg (1.600 rd.), Corfitz Trolle, lensmand på Bøvling (1.000 rd.),
Albret Heins på vegne af rentemester Henrik Müller, Marselis og Klingenberg (i alt 486
rd.): RAK, Registratur 108 B, Toldregnskaber 1568-1660,Jyske byer, Ringkøbing.
21. Ladewig Petersen, 1967, passim.
22. Degn, 1983, l,s. 121.
23. Udbydelse 30.01.1650: Viborg Landstings skøde- ogpantebøger 1645-1652, 1969-73, s. 174. Jens
Jensens navn blev mærkeligt nok ikke nævnt i denne kilde. Hertzum-Larsen, 1996, nævner
Jens Jensen, loldskriver i Ringkøbing. Denne kilde er ikke nærmere undersøgt, men for
modentlig har sagen ført for kongens retterting også noget at gøre med arven: se sstd., s.
240, nr 49, 1650, s. 626-31. Thomas’ arv: Faderen Jens Olufsen var ikke ubemidlet. I 1638
havde han således et, sammenlignet med andre borgere, stort udestående i lån; af bor
gernes og bøndernes samlede beløb på 13.000 sldl. stod han for 5.000. I 1644 var han ikke
blot højt ansat ved brandskalningen, han kunne også betale hele beløbet kontant: Lind
berg Nielsen, s. 24, 48.
24. Jord i Sejlstrup s.: Viborg Landstings skøde- og pant ebøger 1653-1657, 1978, s. 261. Udlægget af
lenet: Jexlev, 1978, s. 283. Sejlstrupgård: lra.p, VI, 1, 1960, s. 320-321. Opbydelse 1657-71:
Viborg Landstings skøde- og pa n tebøger 1653-1657, 1978, s. 261 og 278. LAV, Viborg Lands
tings Arkiv, skøde- og panteprotokoller 1660-90. Benyttet er B 24-631 (25.03.1663); B 24632, 1665-66 (21.12.1664); B 24-636, 1669 B (19.08.1669); B 24-635, 1670 B (19.08.1670);
B24-642 (20.11.1671).
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25. LAV, Matrikler og jordebøger, Ålborghus in.fl. amters matrikel 1664, Børglum herred, s.
1253-1256. Jensens halvgård var (ansat til mere end 4-5 td.htk.) også større end de 4
td.htk. som Munck nævner som gennemsnit: Munck, 1979, s. 21 (note 15) og 245.
26. Forskud: St. Mouritius var 22. september. Obligation 1663: LAV, Viborg Landstings arkiv,
skøde- og panteprotokoller 1660-90: B 24-631, fol. 239-53 (obligation 27.09.1659 og over
dragelse 22.08.1663). Se om Ostenfeld: Dansk biografisk leksikon, 3. udg., 11, 1982, s. 73-74.
1660: Munck, 1979, s. 84-85. Slesvig-Holsten: Kellenbenz, 1978, s. 24-25.
27. Placering: LAV, D 22-298: Ribe rådstuearkiv: Hustakster 1657 og 1661. I hustaksten fra
1657 forekom Thomas Jensens navn ikke. Stenhuset etc.: LAV, D 22-298: Ribe rådstuearkiv: Hustakster 1657 og 1661, s. 5 og 28. Der er lo takster fra 1661, begge fra 8, august, den
ene i rd., den anden i sldl. En beskrivelse af huset: Engqvisl, 1969, s. 85-86.
28. Arrestationen: Den danske konge intervenerede til fordel for Lau i rids Baggesen. Se brev
med påskrift: Til borgmestre og råd samt fogeder og dommere i Amsterdam. Indlæg til
fordel for Laurids Baggesen i Ribe, København 14. jan. 1652: RAK, T.K.U.A., Almindelig
Del 1, Indtil 1676, Ausländische Registrant, nr. 69, 1651-1653, s. 327b. De to toldere:
Kinch, 1880-81, s. 67, 69.
29. Kinch, 1880-81, s. 70.
30. Skifte 1660: LAV, Ribe byfogedarkiv: Originale registreringer og skiflebreve, B 85 z\-133,
Skifte efter Laurids Baggesen, 29.08.1660. Okt. 1661: Kinch, 1880-81, s. 70.
31. Boopgørelse: Degn, 1981, 2, s. 101. Bodeling: I AV, Ribe byfogedarkiv: Originale registre
ringer og skiftebreve, B 85 A-133, Skifte efter Laurids Baggesen, 29.08.1660. Kgl. kommis
sær: Kinch, 1880-81, s. 70.
32. Kinch, 1880-81, s. 72-73.
33. Tilbagetrækning: Larsen, 1965, 1, s. 18. Aakjcer, 1940, 1, s.45. Abraham Veldhuis: Netop i
1670 tog Veldhuis affære. Han rejste til Varde, hvor han indkaldte retten. Glyssing ville be
tale ham i fast ejendom, men Veldhuis forlangte kontanter og lod ham arrestere efter by
rettens dom. Han appellerede til landstinget og højesteret, men med samme resultat. Amt
mand Hans Schack fik 29. marts 1671 befaling til at påvirke Claus Glyssing til at betale gæl
den inden 14 dage eller sætte borgen. Glyssing kunne ikke betale fordringen, hvorefter
hans hus og gods blev beslaglagt. Veldhuis fastholdt, at det blev solgt, og at Glyssing skul
de sættes fast. 13. juli 1672 fik Schack en kongelig befaling om at tilfredsstille Veldhuis:
Lindberg Nielsen, 1942, s. 64-65.
34. Med tak til dr. C.L. Verkerk for hjælp ved tolkningen af dommene.
35. Holberg, 1735, s. 95-96. Kinch henviser til samme spørgsmål: Kinch, 1880-81, s. 70.
36. Andrarum: Dansk biografisk leksikon, 3. udg., 1, 1979, s. 520-21. Om privilegiet 1637, se (Air
pus constilutionum Daniie, IV, 1897, s. 704-05. Jan Barbe: Hvis mineralerne efter prøver blev
fundet egnede til at fremstille alun af, skulle de blive, og på stedet en ny kontrakt sluttes
med Beck. I modsat fald skulle de vende direkte hjem: GAA, NA Amsterdam, inv.nr.420,
fol.359, 11.11.1639. Hensynsløse kreditorer: Dansk biografisk leksikon, 3. udg., 1, 1979, s.
520-21. Se også Kancelliets brevbøger, 1651, s. 62 og 224 (26.02. og 19.07.1652).
37. Holland-Danmark, 1945, 1, s. 89-90.
38. Kaisers korrespondance: GAA, archief 5038: Resoluties van de Staten van Holland en
Westfrieslancl, inv.nr.86, 17.10.1652. Striden omkring Beck: Noget forvirrende nævnes i
de officielle kilder en del gange Thomas Beck; imidlertid ses det af sammenhængen, at
der er tale om Joakim.
39. Charisius løse sagen: Kancelliets brevbøger, 20.05.1652. Med tak til Ole Degn for oplys
ninger fra de endnu ikke udgivne brevbøger fra 1652. Brev 3. sept.: GAA, archief 5038:
Resoluties van de Staten van Holland en Westfriesland, inv.nr. 86, 22.10.1652. Brev 13.
sept.: GAA, archief 5038: Resoluties van de Staten van Holland en Westfriesland,
inv.nr.86, 13.09.1652. Brevet er dateret 30. august. Samtale 18. sept.: Aktstykker og Op
lysninger til Rigsrådets og Stændermødernes Historie i Frederik Ill’s Tid, 11,1, s. 365.
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Rise Hansen henviser her til samtale med Nanning Kaiser om hans sendelse (il Danmark
i forbindelse med forhandlinger om en defensivalliance med Republikken (1652 aug.1653 marts): ARA, Staten Generaal, inv.nr.8464. Heller ikke der får vi nærmere oplysning
om striden om Becks arrestation. Ældre halvbror: Dansk biografisk leksikon, 15, 1984, s.
192-94. Genvisit: ARA, Staten Generaal, inv.nr. 8464: Verbaal van Nanning Kaiser wegen s
zijn /ending naar Denemarken in verband met onderhandelingen over con defensieve
alliantie met de Rcpubliek (1652 8. aug.-1653 15. marts), 20.09.1652. Korrespondance
undersøges: GAA, archief 5038: Resoluties van de Staten van Holland en Westfriesland,
inv.nr. 86, 13.09.1652.
40. Amsterdams deputerede: GAA, archief 5038: Resolulies van de Staten van Holland en
Westfriesland, inv.nr. 86, 17.10.1652. Beck lokket til Amsterdam: GAA, archief 5038: Ré
solûmes van de Staten van Holland en Westfriesland, inv.nr. 86, 22.10.1652. Det er uklart,
hvilket sled, del drejer sig om. 1 resolutionen af samme dato slår »Knipkoppen«: ARA, Sta
ten van Holland, Registers van gewone resoluties van de Staten van Holland, 1621-1652,
net en afsehriften: inv.nr. 5307 (1652 10.jan.-21.dec.), inv.nr. 5307, 22.10.1652.
•11. Sagen henvises til Danmark: GAA, archief 5038: Resoluties van de Staten van Holland en
Westfriesland, inv.nr. 86, 22.10.1652. Hofvan Holland: ARA, Staten van Holland, Registers
van minuten van uitgaande missiven van de Staten en Gecommiteerde Raden van Hol
land, inv.nr. 1394, 23.10.1652. 2. nov.: ARA, Staten van Holland, Registers van minuten
van uitgaande missiven van de Staten en Gecommiteerde Raden van Holland, inv.nr.
1394, 02.11.1652.
42. Kaisers arbejde: GAA, archief 5038: Resoluties van de Staten van Holland en West fries
land, inv.nr. 86, 17.10.1652. Thomas Jensen: RAK, Privatarkiver før 1660, Axel Urup, B:
Breve fra private 1647-74, a: til Axel Urup fra Petrus Gharisius 1652.
43. Dommen: ARA, Hof van Holland, Sententies van het Hof van Holland, inv.nr. 758,
24.01.1652. Af formuleringen fra 24. jan. synes det, som om Beck var den sagsøgte, men i
Hof van Hollands uendelige dom af 4. febr. ses tydeligt, al den angik Thomas Jensen:
ARA, Hofvan Holland, Sententies van het Hofvan Holland, inv.nr. 758, 04.02.1653. Hol
lands provinsialslater var således indhentet af situationen med resolutionen af 24. jan.
(som blev sendt som bilag til et brev af 27. jan. til Hofvan Holland), hvori de meddelte, al
de ville henvise sagen Beck til Hofvan Holland til beslutning: ARA, Staten van Holland,
Registers van minuten van uitgaande missiven van de Staten en Gecommiteerde Raden
van Holland, inv.nr. 1394, 27.01.1652. Se også: ARA, Hofvan Holland, Registers van missi
ven, inv.nr.390, 28.01.1653. Brev 31. jan.: GAA, archief 5038: Resoluties van de Staten van
Holland en Westfriesland, inv.nr. 87, 31.01.1653. Krav om Becks løsladelse: GAA, archief
5038: Resoluties van de Staten van Holland en Westfriesland, inv.nr.87, 31.01.1653 og
01.02.1653. Dommen appelleret: ARA, Hofvan Holland, Sententies van hel Hofvan Hol
land, inv.nr. 758, 04.02.1653.
44. ARA, Hoge Raad van Holland en Zeeland, Register van geextendeerde sententien, inv.nr.
745,04.03.1653.
45. Kongens retterting dømte ud over appelsager fra landsretterne også som første og eneste
instans i sager ve dr. adeliges liv og ajre: Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse, 1,1, s.
153-55.
46.1 1665 førte Thomas Jensen en proces for Højesteret. De protokollerede breve, der indi
rekte kunne have kastet lys over retssagerne, er desværre ikke genfundet: Viborg Lands
tings skøde- og panteprotokoller 1660-1690, Højesteretsdom: pr.br. 1666B, 05.09.1665.
47. Dansk biografisk leksikon, 3. udg., 1, 1979, s. 520-21.
48. Påfaldende er antallet af ganske store beløb, der bliver bogført mellem Thomas Jensen og
Jan van Wickevoort. Wickevoort’erne, Jan, Gaspar og Jochum, drev længe handel på Dan
mark. 20. maj 1630 gav de over for en Amsterdam-notar opgaven at indkræve udestående
gæld, penge, effekter og rettigheder fra skyldnere i Alborg, Arhus, Ribe, København o.a.
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steder i ‘Oostland’: GAA, NA Amsterdam, inv.nr.769, fol. 109, 20.05.1630. De var i disse år
leverandører til Hans Nielsen Friis i Ribe, se /Jcgvz, 1981, 2, labelbilag 11. Også den kgl.
faktor i Amsterdam Gabriel Marselis’ navn vender enkelte år (1649, 1651) tilbage i Tho
mas Jensens regnskab med vekselbanken.
49. Siden med beløbet er udrevet, men af slutopgørelsen i bogen ses, at det drejede sig om el
ringe beløb på f 64:14:8. Det er sammentalt med beløbet J 80.156:4:8 på fol. 698: GAA,
archief 5077: Wisselbank, rekening-courant-boeken, deel 15.
50. Den pågældende kontobog er vel bevaret, men el antal sider, med bl.a. Thomas Jensens
konto, er udrevel.
51. Thomas Jensens bopæle: Personnavneregister til Viborg Landstings skøde- og panieprotokoller 1660-1690: Haarlem (sept. 1659), Amsterdam (marts 1663), Haarlem (aug.
1663), Amsterdam (dec. 1664), København (sepl. 1665), Ringkøbing (aug. 1669), Alloua
(aug. 1670), Ringkøbing (nov. 1671). Gaerts: De seks købmænd (Johan Feiga, Laurens
Ketels, Martinus Gaerts, Hendrik Kool, Dirk van Dans og Willem Kerkman) forklarede vi
dere, at Thomas Jensen, så vidt de vidste, aldrig var inchandler: GAA, NA Amsterdam,
inv.nr. 4698, akt 153, fol. 276, 12.11.1677.
52. Den hollandske krig: de Jong 1987, s. 75. Værdipapirer 1674-77: GAA, NA Amsterdam,
inv.nr. 4698, akt 173, fol. 315-320, 08.12.1677.
53. Forberedelse af testamentet: GAA, NA Amsterdam, inv.nr. 4700, aki 55, fol. 130,
17.05.1679. Eksekutorer: AVK, Nr\ Haarlem, inv.nr. 381b, fol. 68, 31.07.1677. Thomas
Jensens forhold lil Coppens er ikke klart: Far skiltede i begyndelsen af 1660'erne kon
trakter med Jens Jensen, på opfordring af Thomas Jensen (se bilag 3).
54. Intet luksuøst service: AVK, NA Haarlem, inv.nr. 387, akt 161, 12.08.1677. Spejl: AVK, NA
Haarlem, inv.nr. 381b, fol. 68, 31.07.1677.
55. AVK, NA Haarlem, inv.nr. 387, akt 161, 12.08.1677.
56. Om klædedragten i Republikken på Thomas Jensens tid, se Der Kinderen-Besier, 1950, s.
170-83 (rhingrevekostume), 209-24 (frakke). Om Thomas Jensens garderobe og ejendele:
AVK, NA Haarlem, inv.nr. 387, akt 161, 12.08.1677.
57. Lutherske menighed: I Ringkøbing førte Olufsen/Jensen-fåmilien an i forskønnelsen af
kirkeinteriøret der. I 1633 modtog Hans Hansen Kjær 50 skil, af svigerfaderen Jens Oluf
sen som bidrag til bygning af kirkeorgelet. Olufsen skænkede herudover en lysekrone lil
kirken. Efter hans død skænkede arvingerne 50 rd. til at forsyne lysekronen med lys. I kir
ken hang yderligere et epitafium med portrættet af Hans Hansen Kjær med ægtefællen
Karen og deres børn: Lindberg Nielsen, 1943, s. 232-33, 348, note 33. Fattige menigheder:
AVK, NA Haarlem, inv.nr.38lb, fol. 68, 31.07.1677.
58. Ansøgning om attest: LAV, D 23-40 Ringkøbing rådsluearkiv, rådstueprotokoller, 1673-82,
s. 53-56, 59, 61b, 62, 63. Attesten findes i: LAV, D 23-58, Ringkøbing rådstuearkiv, indkom
ne breve til magistraten 1626-1699. Møde 27. okt.: Fuldmægtigene var Søren Paludanus,
Christoffer Friis og Peder Lauridsen: GAA, NA Amsterdam, inv.nr. 4698, akt 144, fol. 261,
27.10.1677.
59. Obligationer solgt: GAA, NA Amsterdam, inv.nr. 4698, akt 110, fol. 191 (til Mathijs Ben
ningen), akt 119, fol. 205 (til Daniël Coppens), akt 147, fol. 265 (til børnene efter afd.
Willem Six Carelsz). Teksten i akterne 111, 112 og 113 var fuldstændigt skrevet og under
skrevet af eksekutorerne, to vidner og notaren, men navnene på dem, som skulle have ob
ligationerne overdraget, er ikke indskrevet: GAA, NA Amsterdam, inv.nr. 4698, akt 111,
112 og 113, 14.08.1677. Enkeltpersoner: Til Johannes Far: GAA, NA Amsterdam, inv.nr.
4698, akt 118, fol. 203, 07.09.1677. Til Søren Paludanus: GAA, NA Amsterdam, inv.nr.
4698, akt 145, fol. 263, 27.10.1677. Daniël Coppens fik foreløbig/ 150,-af den bodel, som
han måtte restituere, da spejlet fra Hamborg var kommet: GAA, NA Amsterdam, inv.nr.
4698, akt 184, fol. 346, 15.12.1677. Diakonen: Thomas Jensen havde bestemt et samlet be
løb på / 9.000 til de fattige i de lutherske menigheder i Amsterdam, Haarlem og Weesp. I
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‘Testamenteursboek’ fra den Lutherske Kirke i Amsterdam blev 20. oktober 1677 noteret
f 3.000,-, det halve af det tildelte legat. Det var i sammenligning med andre legater et højt
beløb: GAA, Particulier Archief 213: Lutherse kerk Amsterdam, inv.nr. 1141: ‘Testamen
teursboek’, fol. 18. Den 12., 13. og 14. nov. henvendte el antal amsterdamske diakoner sig
til eksekutorerne om endnu at modtage J 6.000,-: GAA, NA Amsterdam, inv.nr. 4698, akt
155, fol. 279, 12., 13. og 14.11.1677. Det kan ikke alene have været bestemt til den amster
damske menighed; måske har menighederne i Haarlem og Weesp truffet en ordning med
de amsterdamske diakoner vedrørende indkasseringen af legaterne. Enkelte arvinger: Til
Peder Lauridsen og Ingeborg Lauridsdatter (Mette Jensdatters børn): GAA, NA Amster
dam, inv.nr. 4698, akt 146, fol. 264, 06.11.1677.
60. Besiddelser: 1 sit testamente havde Thomas Jensen ikke eksplicit disponeret over sine be
siddelser i Danmark. I skiftet var bestemt, at godset skulle deles mellem de 5 arveberetti
gede: GAA, NA Amsterdam, inv.nr. 4698, akt 173, fol. 327. Da den afdøde Jens Jensens
børn spurgte derom 17. maj 1679, meddelte eksekutorerne, al Thomas Jensen dengang
på spørgsmålet om, hvad der skulle ske med de ikke takserede og ikke delle besiddelser,
havde svaret, at hans arvinger i Danmark målte dele dem: GAA, NA Amsterdam, inv.nr.
4700, akt 55, fol. 130, 17.05.1679. Sejlstrupgård tilfaldt i 1684 på grund afen gældsfor
dring igen den danske konge: Trap, VI, 1, s. 321. Arven: G/\A, NA Amsterdam, inv.nr. 4698,
akt 173, fol. 312-327, 08.12.1677. Overdragelsen 8. dec.: GAA, NA Amsterdam, inv.nr.
4698, akt 174, fol. 329, 08.12.1677. Ikke alle obligationer var solgt. Dermed sad arvinger
ne med samme problem som Thomas Jensen i 1674, nemlig at renten på obligationerne
måtte indkasseres personligt. Sandsynligvis overdrog Christoffer Friis, der selv boede i
Ribe, af den grund 8 obligationer fra forskellige arvinger med en samlet værdi af./ 25.000
den 14. juli 1679 til den i Amsterdam bosatte Willem van Os, som påtog sig at opbevare
dem omhyggeligt. Van Os forpligtede sig til at betale dem tilbage til Friis, hvilket skele 29.
april 1680: GA/\, NA Amsterdam, inv.nr.4700, akt 79, fol. 177, 14.07.1679. 4. maj 1678:
GAA, NA Amsterdam, inv.nr. 4699, akt 70, fol. 160, 04.05.1678. Arven afviklet: El beløb på
./ 453:16:- havde eksekutorerne med samtykke fra de arveberettigede holdt tilbage til be
taling af småting: GAA, NA Amsterdam, inv.nr. 4698, akt 184, 15.12.1677. Af et aktstykke
fra 1679 ses, al 9. dec. 1677 var gennem Mattheus og David Neufville på vegne af Ham
borg-købmændene Jørgen Dircx og Mikael Philips Keusman (med hvem Thomas Jensen
stod i kontakt), gjort arrest, sandsynligvis fordi de mente endnu al have penge tilgode hos
Thomas Jensen. Arresten blev imidlertid ophævet, idet den ikke blev fornyet, og derfor
blev det tilbageholdte beløb på J 453:16:-, med de ./ 150,- (spejlet var i mellemtiden kom
met) i sin helhed overdraget til Gh risl offer Friis: GAA, NA Amsterdam, inv.nr.4700, akt 68,
fol. 152, 27.06.1679.
61. Marens ansættelse: Hun havde 5 ejendomme (af i alt 109) og besad i værdi mere end en
tiendedel af den takserede faste ejendom (huse og haver) i Varde: Lindberg Nielsen, 1942,
s. 91. Jens Jensen: Lindberg Nielsen, 1943, s. 99. Ved en taksation af bygninger og grunde i
Ringkøbing 1682 sås Jens Jensens og Ingeborgs sønner (Jens og Peder Jensen) og sviger
søn (Rasmus Pedersen) igen al tilhøre byens rigeste borgere: sstds., s. 48-49. Rådsmed
lemmers formue: Roorda, 1983, s. 124.
62.1 1651 havde Thomas Jensen i Amsterdam i den afdøde Enkhuizen skipper Jan Allards
Kikkerts bo et tilgodehavende på./ 2.335,- (langt det største beløb, som nævnes under bo
ets gæld): AWG, NA Enkhuizen, inv.nr. 985, akt 329, 19.12.1651.
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Bilag 1. Thomas Jensens familie
(Ringkøbing, København, Amsterdam,
Haarlem, Hamborg, Altona)
-Anne (ca. 1607-1675 9/3) g. ca. 1621 in.
(Ul/borg)
Kjclcl Nielsen1 (ca. 1596-164(5 14/2)
* Anne g.m. Christen Pedersen
* Maren g.m. Laurids Bording
* Melle g.m. Peler Vindings
* Vibeke g.in. Jørgen Jørgensen2
* Dorele g.m. Søren Nielsen
* Kirsten g.m. Thomas Andersen Wendel ’
* Maren den yngre g.m. Niels Mogensen1
* Anne den yngre
* Karen
* Niels5

- Thomas (ca. 1(510-1677)

- Olup (-før 1650) g. før 1637 m. Maren Baggesdalter (-1(592)

(Ringkøbing)

( Varde)

* Maren (-(‘Iler 1691) g.m. Jens Nielsen' (-ml. 1(555 og 1(559)
. Vibeke g.m. Laurids Christensen Friis
. Niels4
?

Jens Olufsen”
(-1(54(5)
g.m.
- Karen (-1(577 12/9) g.m.
(Ringkøbing)
Vibeke
Hans Hansen Kjær (Paludanus)10 (ca 1(500-1(552 28 / 8)
Madsdaller
* Søren Paludanus11
( Ringkøbing)
* Margareta Hansdailer g.m. Hans (iregers
* Lisbeth Hansdailer g.m. Christen Simons
Maren Hansdailer g.m. 1. Berlhcl Hendrikscn Thaulow12 2. Søren
Anchcrscn Kolding13
* Vibeke Hansdailer g.m. Augustinus Augusti risen Miller11
- Mette

(ca. 1613-1659) g. 1(533 m. Laurids Baggesen (1(507-1655)
* Ingeborg g.m. (Hans Glvssing’3
■ 15agge
. Mads
. Laurids
. Jens Lauridsen Baggesen g.m. Susanne Pedcrsdaller Vedel1“
* Margarete g.m. Niels Nielsen Holstebro17
* Laurids Lauridsen Baggesen14 g.m. Maren Clausdalter Glyssing
. dødfødt datter
. Vibeke
.Jens
* Peder Lauridsen Baggesen19 g.m. Karen Pedersdatlcr2”
.Jens
* Oluf
* Jens Lauridsen Baggesen21 g.m. Susanne Pedcrsdaller Vedel
. Vibeke
. Oluf

-Jens22

(-1664) g.m. 1650 Ingeborg Pedersdatlcr23 (1630-1(589 1(5/5)
* Jens21 g.m. Lisbeth Wichman2’
Margareta g.m. Jens Nielsen Golding21’
* Anna
* Peder27 g.m. Anne Marie Hasse24
* Vibeke g.m. Mikkel Eskildsen29
* Mette g.m. Rasmus Pedersen30

* = endnu levende slægtninge på tidspunktet for delingen af Thomas Jensens bo.

(Ribe)

(Ringkøbing)
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Forklaring på slægtstavlen
Oplysningerne om antallet af Oluf Jensens efterkommere og deres alder er usikker. Thomas
var formodentlig et af de ældre børn. Ud Ira kun to kendte fødselsår for Thomas’ søstre må
vi formode, at Thomas selv er kommet til verden ca. 1610.
Tre al Jens Olufsens børn indgik ægteskab med efterkommere af den kendte Ribekøbmand Bagge Pedersen ( 1578-1621 ) : OlufJensen ægtede før 1637 datteren Maren Baggesdaller, Mette Jensdatter i 1633 sønnen Laurids Baggesen (rådmand i Ribe 1650-55) og Jens
Jensen 1650 Ingeborg Pedersdatter, Bagge Pedersens barnebarn. Oluf og Jens Jensen boede
efter deres ægteskab fortsat i Ringkøbing, hvor Oluf på grund af sin tidliger død kun en kort
tid var rådmand ( 1647-48). Jens Jensen fulgte ham i rådet ( 1648-64), hvorefter han nogle må
neder beklædte borgmesterembedet. Han døde* samme år.
Jens Olufsens tre andre døt re indgik også standsmæssige ægteskaber. Anne Jensdatter æg
tede Kjeld Nielsen, der 1618-20 var rektor i Ringkøbing, hvorefter han fulgte sin far som sog
nepræst i Ulfborg. Maren Jensdatter ægtede Jens Nielsen, søn af borgmester Niels Thomsen i
Varde, der selv i 1649 første gang nævnes som medlem af rådet. Karen Jensdatter endelig æg
tede magister Hans Hansen Kjær (Paludanus), provst og sognepnest i Ringkøbing 1625-52.
Familien lagde stor vægt på præsteembedet i Ringkøbing. Karen og Hans’ datter Maren
ægtede faderens efterfølger som sognepræst i Ringkøbing, Bertel Henriksen Thaulow ( 165264). Eller hans død giftede Maren sig igen med efterfølgeren, Søren Andersen Kolding
(1664-90). Datteren af dette ægteskab æygtede Koldings efterfølger, Johan Christoffer Jacob
sen Eilertz (1690-1721).

Noter
1. Rektor ( 1618-20), senere sognepræst ( 1620?-1646?) i Ulfborg. 2. Sognepræst i Fårup. 3. By
foged i Ringkøbing (1672-84). 4. Foged i Øster Horne herred. 5. Sognepræst til Ølstrup, Ho
ver og Ulfborg. 6. Rådmand i Ringkøbing (1647-48). 7. Rådmand i Varde (1649-?). 8. Råd
mand (-1666). 9. Rådmand (1608-25), tolder (1627-46) og borgmester (1626-46) i Ringkø
bing. 10. Magister, provst og sognepræst (1625-1652) i Ringkøbing. 11. Major i tjeneste i Re
publikken Nederlandene. 12. Provst og sognepræst (1652-64) i Ringkøbing. 13. Provst og sog
nepræst (1664-90) i Ringkøbing. 14. Hører, rektor og sognepræst i Sønder og Nørre Bork. 15.
Rådmand (1661-65?) og borgmester (1665-71) i Varde. 16. Datter af sognepræst Peder Søren
sen Vedel i Rejsby. 17. Rektor (1661-64) og sognepræst i Ho og Oksby (1664?-92). 18. Råd
mand (1671- ), borgmester (1679-82) og rådmand (1682-95) i Varde. 19. Rådmand (16861707) i Ribe, ejer af Lunderup ved Varde. 20. Datter af Peder Nielsen, ejer af Lunderup ved
Varde. 21. Rådmand (1681-1702) i Ribe. 22. Rådmand (1648-64) og borgmester (1664) i
Ringkøbing. 23. Datter af rådmand Peder Baggesen i Ribe. Ingeborg ægtede efter Jens’ død i
1666 Christen Hansen Legardt, den senere Christian 5.s livlæge. 24. Rådmand (167(5-89) i
Ringkøbing. 25. Lisbeth havde tidligere været gift med tolder Niels Eskildsen, død 1676. 26.
Rådmand (1678-80) i Ringkøbing, tidligere gift med Ane Jensdatter og Magdalene Peders
datter H egelund. 27. Rådmand (1678-82) i Ringkøbing. 28. Datter af rådmand Jacob Hasse i
Viborg. 29. Kgl. tolder i Ringkøbing. 30. Rådmand (1680-1710) og borgmester (1710-14) i
Ringkøbing.
Kilder: (lari Lindberg Nielsen, Ringkjøbingkøbstads historie, 1942, og Varde bys historie, 1942, pas
sim; Ole Degn, Rig og fattig i Ribe. Økonomiske og sodale forhold i Ribe-samfundel 1560-1660, 1-2,
1981, passim; I AV, D 23-40 Ringkøbing rådstuearkiv, rådstueprotokoller, 1673-82, s. 53-56, 59,
61b, 62, 63; GAA, NA Amsterdam, inv.nr. 4698, akte 173-176, s. 312-333.
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Bilag 2: Befraglningskontrakter afsluttet gennem Thomas Jensen, også som
befuldmægtiget (bf)
befragter
Ira:

skipper
fra:

best.sted
Danmark el.
andetsteds:

dato:

afrejse: Thomas Jensen som:

14.05.1635
18.05.1643
19.04.1645
18.03.1654

1636
1644
1645
1654

befragter
bl. af Pecler Baggesen
bf. af Peder Nielsen1
bf. af Steffen Nielsen

Ringkøbing
Ribe
Varde
Varde

Kuinre
Blokzijl
?
Enkhnizen

Ringkøbing
Riber Nakken
Grådyb
Grådyb

18.03.1654
18.03.1654
25.03.1654

1654
1654
1654

bf. af Peder Nielsen
bf. af Peder Nielsen
befragter

Bramming
Bramming
Amsterdam

Gielhoorn
Zwartsluis
1 lärlingen

Grådyb
Grådyb
Ringkøbing

10.04.1654

1654

befragter

z\msterdam

Blokzijl

Ringkøbing

18.03.1655
23.03.1655
27.03.1655
27.03.1655
27.03.1655
27.03.1655
01.04.1655
07.04.1655
09.04.1655
08.02.1656
26.02.1656
29.02.1656

1655
1655
1655
1655
1655
1655
1655
1655
1655
1656
1656
1656

bf.
bf.
bf.
bf.
bf.
bf.
bf.
bf.
bf.
bf.
bf.
bf.

Varde
Varde
Varde
Ringkøbing
Varde
‘Riberhus'
København
København
Varde
Bramming
Driel
Bramming

Harlingen
Amsterdam
Amsterdam
I Iamburg
Enkhnizen
Blokzijl
I lärlingen
Harlingen
Enkhnizen
Harlingen
Blokzijl
Harlingen

20.03.1656

1656

bf. afjens Nielsen

Varde

Harlingen

Grådyb
Grådyb
Grådyb
Ringkøbing
Grådyb
Ribe
Nyminde
Nyminde
Grådyb
Grådyb
Ribe J
Grådyb
el. Ribe
Grådyb

04.04.1656
26.02.1657
05.03.1657
05.03.1657
19.03.1657
21.03.1658
21.03.1658
21.03.1658
25.03.1658

1656
1657
1657
1657
1657
1 (558
1658
1658
1658

bf.
bf.
bf.
bf.
bf.
bf.
bf.
bf.
bf.

Varde
Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing

Kampen
Harlingen
Gielhoorn
Vo Ile nh ove
I lärlingen
Harlingen
Harlingen
Harlingen
Kuinre

‘Tipperland
Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing

25.03.1658

1658

bl. afjensjensen

Ringkøbing

Blokzijl

Ringkøbing

25.03.1658

1658

bf. afjens jensen

Ringkøbing

Kuinre

Ringkøbing

25.03.1658

1658

bf. afjens jensen

Ringkøbing

Kuinre

Ringkøbing

27.03.1658
28.03.1658
30.03.1658
09.04.1658

1658
1658
1658
1658

bf.
bf.
bf.
bf.

Bramming
Bramming
Bramming
Ribe

p
Blokzijl
Blokzijl
Vlieland

Grådyb
Grådyb
Grådyb
Ålborg

05.04.1658

1658

bf. af Mette Jensen

Ribe

Blokzijl

Ribe

af Mads Jakobsen
af Steffen Nielsen
af Mads Jakobsen
al Jens Jensen
afjens Nielsen
af Mogens Sehested
af Hendrik ^Muller
af Hendrik Müller2
af Steffen Nielsen
af Peder Nielsen
af Walraven Egons
af Peder Nielsen

afjens Nielsen
afjensJensen
afjensjensen
afjens jensen
af Anne Sehested
afjens jensen
afjens jensen
afjensjensen
af jens jensen

af Peder Nielsen
af Peder Nielsen
af Peder Nielsen
af Mads Lauridsen
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best.stecl
Holland el.
andetsteds:

skib:
lype/slørrelse

ladning
frem/tilb.

Enkhuizen
Enkhuizen
Enkhuizen
Amsterdam

-/-/40 læster

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

potschip/72axl9fod
potschip/72ax 19‘/2 fod
wijdschip/36 last

Enkhuizen, Muidcn el.
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Enkhuizen el. Amsterdam
Enkhuizen el. Amsterdam
Enkhuizen el. Amsterdam
Enkhuizen el. Amsterdam
Enkhuizen el. Amsterdam
Enkhuizen el. Amsterdam
Amsterdam
Enkhuizen el. Amsterdam
Amsterdam

poischip/72xl81bd

-/ okser
-/okser
-/okser
2.000 (agsten+frugtiræer
(Harlingen)/okser
-/okser
-/okser
2 køer+1 tyr (Amsterdam) +
5.000 mursten+5.000 tagsten
(Hari i ugen)/okser
20 td. salt (Enkhuizen)/okser

wijdschip/51bfod
wijdschip/wijdschip/48* fod
wijdschip/47‘ fod
wijdschip/70Ibd
potschip/70fod
wijdsc h i p / ()9 ’/•_* lod
pontschip/48‘fod
wijdschip/wijdschip/68'fod
potschip/7()axIS1/.’ fod

-/ okser
-/ okser
-/okser
-/okser
-/okser
-/ okser
-/okser
-/okser
-/okser
-/okser
-/ okser

Enkhuizen el. Amsterdam
Enkhuizen el. Amsterdam
Enkhuizen el. Amsterdam
Amsterdam el. andetst.
Amsterdam el. andetst.
Amsterdam el. andetst.
Amsterdam el. andetst.
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam el. andetst.
Amsterdam el. andetst.
Amsterdam el. andetst.
Amsterdam
Amsterdam el. andetst.

gaffel/24 læster

-/okser
2.000 tagsten+2.000 røde
gu 1 vil i se r ( I l a ri i uge n ) / o kse r
wijdschip/48* x 1 Blod
8.000 sten (Harlingen)/okser
wijdschip/7()afod og44‘fod -/okser
-/okser
vvijdschip/72afod
wijdschip/70afod
-/okser
-/okser
wijdschip/68afod
-/okser
wijdschip/52'fod
-/okser
wijdschip/52'fod
wi j c 1 se h i p/ 52‘ fod
-/ okser
wijdschip/vin, tobak og salt (Amsterdam
e 1. En kh 11 izen ) / okse r
vin, tobak og salt (Amsterdam
-/el. Enkhuizen)/okser
wijdschip/vin, tobak og salt (Amsterdam
el. Enkhuizen)/okser
vin, tobak og salt (Amsterdam
wijdschip/el. Enkluiizen)/okser
wijdschip/-/ca 60 okser
wijdschip/-/ca 60 okser
wijdschip/-/ca 60 okser
fløjte/150 læster
salt, vin o.a. varer (til 10 fods
dybde)/okser el. andre varer
potschip/-/okser
wijdschip/48‘lbd
wijdschip/34 læster
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notar
protokol
akt/folio
E, 970 a89
E, 1016a100
E, 1018 al6
A, 2398 142
A,2398 142
A,2398 142
A,2398 145
A, 2398 147
A, 2399
A, 2399
A, 2399
A,2399
A, 2399
A, 2399
A, 2399
A, 2399
A, 2399
A, 2399
A,2399

112
f 13
El 8
119
120
121
124
126
127
147
149

A,2399 154
A, 2399 170
A, 2399
A, 2400
A,2400
A, 2400
A, 2400
A, 2400
A, 2400
A, 2400
A, 2400

176
022
125
125
127
142
143
143
143

A,2400 144

A, 2400 144
A, 2400 144
A,
A,
A,
A,

2400
2400
2400
2400

144
145
146
147

A, 2400 149
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befragter
fra:

skipper
fra:

best.sted
Danmark el.
andetsteds:

dato:

afrejse: Th o mas J e n se n so m :

27.01.1659

1659

befragter

Amsterdam

Tönning

27.01.1659

1659

bf. af jens Jensen

Ringkøbing

Enkhuizen

via Tönning
til Ringkø
bing eller
Bremen
Ringkøbing

16.02.1659
17.02.1659
28.02.1659
01.03.1659
01.03.1659
20.03.1659
21.03.1659
21.03.1659

1659
1659
1659
1659
1659
1659
1659
1659

bf.
bf.
bf.
bf.
bf.
bf.
bf.
bf.

Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing
Varde
Varde
Ribe
Ribe
Ribe*

Harlingen
Harlingen
Bremen
Amsterdam
Amsterdam
Blokzijl
Bremen
Blokzijl

Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing
Grådvb
Grådyb
Ball um
Ball tun
Ballum

25.03.1659
02.04.1659
07.04.1659
07.04.1659
07.04.1659
12.11.1659
19.03.1660
26.03.1660
22.03.1660
22.03.1660
26.03.1660
26.03.1660
14.05.1660
22.12.1660
04.02.1660
07.02.1661
07.02.1661
08.03.1661

1659
bf. af Mette Jensen
1659
bf. af Salomon Gerber
bf. af Mads Lauridsen
1659
1659
bf. af Mads Lauridsen
1659
bf. af Mads Lauridsen
1660
bf. afjens jensen
1660
bf. afjensjensen 3
1660
bf. afjens jensen 3
1660
bf. afjensjensen 3
1660
bf. afjensjensen 3
1660
bf. afjens Jensen 3
1660
bf. afjens jensen 3
1661
bf. afjens jensen
1661
bf. afjensjensen
1661
bf. afjensjensen
1661
bf. afjens Mortensen
1661
bf. afjens Mortensen
mul.1661 bf. afjens Jensen

Ribe
Viborg
Ribe 1
Ribe
Ribe
Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing
Ribe
Ribe
Ringkøbing

Blokzijl
Amsterdam
Makkum
Harlingen
Workum
Harlingen
Bremen
Hamburg
Bremen
Bremen
Harlingen
Harlingen
Harlingen
Harlingen
Harlingen
Blokzijl
Blokzijl
Enkhuizen

Ribe
Ringkøbing
Ribe
Ribe
Ribe
Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing
Riber Reden
Riber Reden
Ringkøbing

07.03.1661
10.03.1661
10.03.1661
10.03.1661
11.03.1661

1661
1661
1661
1661
1661

bf.
bf.
bf.
bf.
bf.

afjens jensen
afjensjensen
afjensjensen
afjensjensen
af Salomon Gerber

Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing
Viborg

Amsterdam
Harlingen
Hamburg
Medemblik
Harlingen

Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing
Grådyb

20.02.1662
21.02.1662
21.02.1662
22.02.1662
28.02.1662
28.02.1662
20.03.1662

1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662

bf.
bf.
bf.
bf.
bf.
bf.
bf.

afjensjensen
af Bagge Lauridsen
af Hans Terkel sen
afjens jensen
afjensjensen
afjensjensen
afjensjensen

Ringkøbing
Ålborg
Ribe
Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing

Harlingen
Blokzijl
Blokzijl
Stavoren
Zaandam
Zaandam
Harlingen

Ringkøbing
Ribe
Ribe
Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing
Ringkøbing

afjensjensen
afjens Jensen
afjensjensen
af Peder Nielsen
af Peder Nielsen
af Mette Jensen
af Mette Jensen
af Mette Jensen

Kilde: notararkiver Enkhuizen (E) og Amsterdam (A), a = akt, f = folio. Forkortelsen bf.= be
fuldmægtiget. Skibsmålene er angivet i længde over stævnene (a), længde indenskibs (b),
længde indenbords (c), bredde indenbords (d) eller i skibsrummet (e).
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best, sted
Holland el.
andetsteds:

notar
protokol
akt/folio

skib:
typc/størrelse

ladning
frem/tilb.

Amsterdam/Londen, Hull
King’s Lynn el. Newcastle

bojert/ca 50 læster rug

-/Ringkøbing: okser
el.Bremen: korn

A, 2400 f60

Amsterdam

-/ okser

A,2400 161

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

kaag/45‘xl7dfod
(ca.48 okser)
bojert/50* x 18dfod
bojert/50'x!8dfod
bojert/42,xl8<lfod
wijdschip/wijdschip/potschip/smakke/potschip/70x 19fod

-/okser
-/ okser
uspecific. gods/okser
-/okser
-/okser
-/okser
-/okser
-/okser

A,
A,
A,
A,
A,
A,
A,
A,

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
/Xmsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

potschip/71xl9'/‘2 fod
wijdschip/50* x 18<lfod
-/4Txl67_-dfod
-/41‘xl67’<1fod
-/42‘xl61/.’‘‘fod
wijdschip/smakke/42* x 1 (V’fod
-/54‘xl7ål8dfod
-/48‘xl7dfod
sinakke/44‘ x 16dfod
wijdschip/58* x2 T’fod
wijdschip/42å43‘xl7'1fod
wijdschip/vvijdschip/48* fod
wii jdschip/50* x 171// fod
potschip/71 ;'x 18dfod
-/71;,xl8dfod
wi jdschip/461//fod

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

-/ okser
-/okser
-/okser
-/okser
-/okser
-/okser
-/okser
-/okser
-/okser
-/okser
-/okser
-/okser
/ ca. 58 okser
andre va rer/okser
-/okser
-/okser
-/okser
100 td. salt+6.000 slen+
2.000 gulvsten/okser
-/okser
-/48‘fod
6.000 sten/okser
-/wi jdsch i p/6(y‘En khuizer fd -/ okser
-/okser
wijdschip/50* fod
fr ugttræe r+frø+a n c l re va re r/
wijclschip/ca 50 okser
okser
6.000 tagslen+6.000 sten/okser
wijdschip/50' x 17’//fod
potsch ip/72''x 19 '/_> fod
-/okser
-/okser
potschip/72axl9’/2 fod
wijdschip/50' x 17'fod
-/okser
-/okser
wijdschip/()2‘A.dam fod
-/okser
wijdschip/54‘ A.dam fod
wijdschip/uspecif. gods/okser

2400 f62
2400 f64
2400 f63
2400 1'68
2400 f68
2400 f69
2400 f69
2400 f69

A, 2400 f69
A, 2400 173
A, 2400 175
A, 2400 176
A, 2400 176
A, 2400 183
A,2401 f 1
A, 2401 f2
A, 2401 f3
A,2401 f4
A, 2401 1'4
A, 2401 f 5
A,2401 f 9
A, 2401 fl 7
A, 2401 fl7
A, 2401 fl8
A, 2401 fl8
A, 2401 fl 9
A,
A,
A,
A,
A,

2401
2401
2401
2401
2401

121
f22
f23
124
125

A,
A,
A,
A,
A,
A,
A,

2401
2401
2401
2401
2401
2401
2401

135
136
137
137
138
139
f41

1 ) Thomas Jensen var befuldmægtiget, men akten blev sluttet af Pieter Bollaard.
2) Thomas Jensen var befuldmægtiget, men kontrakten med Millier kom i stand via hans svo
ger Jens Nielsen.
3) Thomas Jensen var befuldmægtiget, men kontrakten blev afsluttet gennem Johannes Far.

Erhvervsarkivet 1948-1998

Den 4. juni 1998 fejrer Erhvervsarkivet sit 50 års jubilæum. I den an
ledning har arkivets arkivarer skrevet denne artikel, der skildrer in
stitutionen samt belyser positioner og visioner.

Erhvervsarkivet bliver til
Økonomisk historie, ikke mindst i Danmark, er en ret ung disciplin.
Før århundredskiftet kom der ganske vist værker med en økono
misk tilgangsvinkel på kildemateriale og problemstillinger, udarbej
det af professionelle historikere. Det var imidlertid karakteristisk, at
kildegrundlaget almindeligvis var offentlige arkiver, altså arkiver
skabt af og i offentlige administrative organer.
I begyndelsen af århundredet begyndte flere danske historikere
herhjemme at interessere sig for spørgsmål, der ikke kunne besva
res alene gennem offentligt skabte arkiver. Arbejdet blev bl.a. sat i
system af professor Aage Friis, der i 1922 tog initiativ til dannelsen af
af en indsamlingsorganisation, der siden blev bekendt under det
noget besværlige navn Videnskabernes Selskabs Kommission til Un
dersøgelse af de i Dansk Privateje Bevarede Kilder til Dansk Histo
rie. Under arbejdet stødte selskabet adskillige gange på betydelige
og omfattende private virksomhedsarkiver. Samlingerne var så om
fattende, at det statslige arkivvæsen ikke så sig i stand til at modtage
det tilbudte materiale. Det blev derfor overvejet, om de indsamlede
arkiver kunne samles på Kronborg, hvor der var planer om at opret
te et erhvervsarkiv i tilknytning til Handels- og Søfartsmuseet, der
havde til huse her.
I 1930erne kom der for alvor skub i den forskning, der afgørende
byggede på privatarkiver og der igangsattes nye indsamlingskam
pagner. Konkret drejede det sig om kildemateriale til forsknings
projekter, der pågik på Københavns Universitets nye Institut for Hi-

Erhvervsarkivet 1948-1998
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storie og Samfundsøkonomi. Ikke blot værdifulde erhvervsarkivali
er blev skaffet til huse, men vægtige publikationer kom der også ud
af det: om arbejdsløn, den faglige arbejderbevægelse samt arbejds
forhold inden for industri og håndværk.
Da projektet var afsluttet, og forfatterne havde fået stillinger, gik
forskningen nærmest i stå. Tilbage var de indsamlede arkiver, der
var på vej til at blive herreløse, da de offentlige arkiver fortsat ikke
havde plads. De kom imidlertid til at danne grundlag for etablerin
gen af den private institution Erhvervsarkivet i Arhus, der begyndte
meget forsigtigt i 1942.
Valget af Arhus som adresse for den nye institution skyldtes ikke
mindst det nye universitet, der gerne så en arkivinstitution føjet til
byens øvrige institutioner: Statsbiblioteket, byens museum, Den
gamle By og Observatoriet.
1. juli 1942 sammentrådte Komiteen for Oprettelse af et Er
hvervsarkiv i Århus for første gang. Dens formand var byens borg
mester E. Stecher Christensen. Blandt de øvrige medlemmer var fle
re repræsentanter fra universitetet samt rigsarkivar Axel Linvald.
Nævnes bør også professor Jørgen Pedersen, der netop havde be
nyttet de ikke-offentlige arkiver til sine studier over arbejdslønnen i
Danmark. Den senere finansminister, professor Thorkil Kristensen
var ligeledes med sammen med den utrættelige lektor fra Århus Ka
tedralskole Jens Clausen, der i mange år fungerede som komiteens
sekretær.
Århus kommune stillede lokaler til rådighed i det netop indviede
nye rådhus. Megen energi havde der været lagt i arbejdet, der siden
starten var i hænderne på daværende stud. mag. Vagn Dybdahl. I
1947 havde 1.400 firmaer og 43 handelsforeninger været kontaktet
med henblik på aflevering af arkiver og fået en opfordring til at bi
drage til finansieringen af den unge institution. Personalet skulle
alene bestå af en magister og to studenter.
På trods af den meget beskedne bemanding kom nye ideer fortsat
til. Professor C. O. Bøggild Andersen rejste således tidligt ønsket
om, at der blev igangsat en skriftrække for at tydeliggøre ikke blot
arkiverne, men også forskningsområdet. Siden kom der et forslag
om stiftelse af Selskabet til Fremme af dansk Erhvervshistorie. Me
ningen var, at erhvervsorganisationer, firmaer og enkeltpersoner
skulle stå sammen for at fremme ikke blot interessen for studiet af
erhvervshistorie, men også virke for fremme af arkiveringsprincip-
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Nogle af de lokaler, Erhvervsarkivet hk stillet til rådighed på Århus Universitet, var højloftede
kælderrum. I disse blev der indlagt etageadskillelse for at udnytte pladsen bedst muligt, og
rørføringer i hjørnerne blev skjult bag falske vægge. I el af disse rum blev Erhvervsarkivels
første læsestue indrettet.

per inden for dansk erhvervsliv samt endelig støtte Erhvervshisto
risk Arkiv, som det blev anført.
Komiteen fortsatte sit arbejde frem mod 1948. Arbejdet viste, at
der var grundlag for at oprette en ny institution med erhvervsarki
ver som et særligt arbejdsområde, og på et komitemøde den 4. juni
1948 blev institutionen skabt som en selvejende institution. I statut
terne blev der indsat bestemmelser, der sikrede Arhus Kommune
repræsentation i bestyrelsen sammen med Arhus Universitet. Statut
terne fastslog, at Erhvervsarkivet var direkte underlagt rigsarkiva
rens tilsyn. Nye kilder og ny inspiration til de historie- og økonomi
studerende ved det unge universitet hørte med i idégrundlaget for
den nye arkivinstitution.
Til arkivar og daglig leder ansattes den 26-årige mag. art i historie
Vagn Dybdahl, der som nævnt allerede som student havde deltaget i
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arbejdet helt fra den spæde start i 1942. Det var rigsarkivaren, der
ansatte »medhjælp« efter indstilling fra arkivaren i Arhus. Denne
var i øvrigt ved sin ansættelse sidestillet med ansatte arkivarer af »an
den grad« i Rigsarkivet. Statutterne fastslog tillige, at arkiverne ved
institutionens eventuelle ophør skulle overgå til Rigsarkivet.

Lokaler og nye initiativer
I 1950 måtte den unge institution forlade lokalerne i kælderen i
rådhuset. Oprindelig havde arkivet fået en kontrakt på 5 år fra
1942-47. Ikke blot boede man vederlagsfrit på rådhuset, men lys,
varme og rengøring blev tillige afholdt af Arhus Kommune. Der var
ikke længere plads. I stedet stillede universitetet større og bedre fa-

Flytningen til I Iammelbanegården i 1957 gav mulighed for en tiltrængt udvidelse af Er
hvervsarkivets læsestue. Læsepladserne blev flyttet væk fra reolerne, og de besøgende fik stil
let et bord til rådighed til pladskrævende arkivstudier. Bordel skulle dog deles med andre be
søgende.
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ciliteter til rådighed. Arkivet skulle dog selv stå for og betale indret
ningen, husleje krævede universitetet til gengæld ikke. Samlingerne
var vokset ganske betydeligt, og de nye faciliteter gav plads til 2.000
hyldemeter.
Der blev fortsat taget nye initiativer. Erhvervshistorisk Arbog var
startet i 1949, og det første bind var på det nærmeste skrevet af Vagn
Dybdahl. Her var anlagt redaktionsprincipper, der skulle komme til
at stå 50 år frem i tiden. Arkivets accession blev altid opregnet i be
retningen, der blev suppleret med levende artikler, hvis emner al
mindeligvis var hentet fra arkiverne.

Magasinforholdene på Hammelbanegården blev efterhånden meget trange. Der var ikke me
gen plads til at presse en ekstra bog eller pakke ind på reolerne, som billedet tydeligt viser.
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Samlingerne voksede - også hurtigere end beregnet - og allerede
efter få år meldte pladsproblemerne sig. Institutionen kunne ikke
udvide på universitetet, så megen energi blev brugt på at finde
fremtidige løsninger. Efter lukningen af privatbanen mellem Arhus
og Hammel i 1956 viste der sig en mulighed: den gamle Hammel
banegård. Igen krævede det betydelig energi at flytte og yderligere
penge til indretning af lokaler og indkøb af reolsystemer før arkivet
i 1957 kunne flytte ind.
I 1958 udtrådte borgmester Unmack Larsen af bestyrelsen som
følge af sygdom og blev fulgt af sin efterfølger, borgmester Bern
hardt Jensen. Ved konstitueringen af bestyrelsen blev borgmesteren
erstattet på formandsposten af professor Troels Fink, der havde haft
sæde i bestyrelsen lige fra etableringen af den selvejende institution
i 1948. Begge fik afgørende betydning for institutionens videre ud
vikling i et værdifuldt samspil med arkivets daglige leder, overarki
var Vagn Dybdahl.
Den gamle banegårds ventesal blev indrettet til hovedarkivmagasin, mens de gamle tjenesteboliger og kontorer blev udnyttet til
kontorer og værksteder. En lille læsesal - eller læsestue, som det
blev kaldt, blev der også plads til i den gamle banegård. Fortsat blev
der sat nye initiativer i værk, og arkiverne strømmede fortsat ind, da
der netop foregik betydelige omlægninger i erhvervslivet som følge
af voldsomme rationaliseringstiltag og virksomhedernes udflytning
fra byerne til industriområder udenfor. Det var sidste udkald for at
sikre de gamle handelshuses arkiver, ligesom fabriksarkiver med
rødder tilbage til industriens pionertid nåede at blive indsamlet, før
det var for sent.
Pladsproblemerne viste sig hurtigt igen. Lettere blev det ikke af,
at økonomien konstant havde været vanskelig, og igen og igen hav
de institutionen måttet henvende sig snart til den ene, snart til den
anden med anmodning om økonomisk støtte til konkrete projekter.
Det største problem var imidlertid, at det kneb ganske meget med
de daglige driftsbevillinger.
Pludselig meldte en mulighed sig. Statsbiblioteket på Bispetoften
havde siden sin start ved århundredskiftet haft til huse i en stor Hack
Kampmann bygning, men havde forlængst sprængt alle rammer. Fra
politisk side var det erkendt, at Statsbiblioteket måtte bygge nyt og
flytte sammen med Universitetet. Et stort projekt om et bogtårn var
på vej, og så meldte tanken sig: Hvad så med den gamle bygning?
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Erhvervsarkivet var fortsat en selvejende institution med egen be
styrelse, og en sådan kunne naturligvis ikke umiddelbart overtage
en statsbygning. Ved omdannelse af den selvejende institution Er
hvervsarkivet til en statsinstitution ville sagen imidlertid se helt an
derledes ud.
Efter indsats af ikke mindst Vagn Dybdahl lykkedes det at få om
dannet Erhversarkivet til en statsinstitution med egen arkivlov, og at
sikre den store centrale biblioteksbygning til den unge institution.
Samtidig blev budgettet udvidet, hvilket gav mulighed for en til
trængt forøgelse af personalet.
Arkivloven, der blev vedtaget 25. maj 1962, fastslog, at institutio
nen skulle ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer: rigsar
kivaren, to repræsentanter for erhvervslivet, to repræsentanter fra
universiteterne samt endelig to, udpeget efter indstilling fra besty
relsen. På den ene af disse poster fortsatte en repræsentant fra
Århus Kommune, borgmester Bernhardt Jensen. Formålsparagraf
fen fulgte de linier, institutionen allerede arbejdede efter: »modta
ge arkivalier fra erhvervslivets organisationer og virksomheder og
fra enkeltpersoner med tilknytning til det økonomiske liv, at stille
sådanne arkivalier til rådighed for den historiske forskning og selv
stændigt at gennemføre forskningsarbejder.«
Samarbejdet med Århus Kommune var i øvrigt blevet udvidet
ganske betydeligt, delvis som følge af de økonomiske vanskelighe
der den unge institution kæmpede med. Tilskuddet fra kommunen
blev forøget, men til gengæld overtog Erhvervsarkivet i et vist om
fang ansvaret for de ældre kommunale arkiver. Tilsvarende havde
Vagn Dybdahl sammen med borgmester Bernhardt Jensen taget ini
tiativ til dannelsen af Byhistorisk Udvalg, hvis styre bestod af institu
tionschefer blandt byens kulturinstitutioner. At det skulle udvikle
sig til en dundrende succes, havde initiativtagerne næppe forestillet
sig. Mere end 75 bøger er det blevet til med emner hentet fra byens
historie. Kildematerialet har ofte været en kombination af kommu
nale arkiver og erhvervsarkiver, der igen har demonstreret, at kilde
materiale til moderne økonomisk eller lokal historie ikke er et en
ten eller, men et både og.
1. oktober 1962 overtog staten Erhvervsarkivet. 1. marts 1963
overdrog Kulturministeriet officielt Statsbibliotekets bygning til Er
hvervsarkivet. Et pænt beløb blev samtidig bevilget til istandsættelse
og modernisering af den da godt 60 årige biblioteksbygning.
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I 1962 - med overLagcisen af Statsbibliotekets bygning på Vesler Allé 12 - hk Erhvervsarkivet
lyse, rummelige og behagelige læsesalsforhold. De besøgende på læsesalen - i daglig tale lille
læsesal - fik nu eget bord og kunne brede sig, når studierne krævede omfattende arkivalieundersøgelser.

Ai ene i den gamle Hack Kampmann bygning blev særdeles frugt
bare. Der var plads, og bevillingerne flød nu så rigeligt, at lederen
kunne bruge sin arbejdskraft på arkivets egentlige opgaver, indsam
ling af arkiver, tilgængeliggørelse og forskning. Samlingerne vokse
de konstant, og ikke mindst var det afgørende, at det lykkedes at
knytte forskningsaktive arkivarer til institutionen, ligesom samarbej
det med Arhus Universitet, her især Historisk Institut, medførte, at
der blev skrevet adskillige specialer med udgangspunkt i arkivets
samlinger.
Snart meldte pladsproblemer sig dog igen. Under gårdspladsen
blev der i 1970 indrettet et stort underjordisk magasin med kom
paktreoler med i alt 6.000 hyldemeter, og i 1981 blev der udvidet
mod nord i arkivets have med en stor ligeledes underjordisk maga
sinbygning i to etager med i alt 15.000 hyldemeter i kompaktreoler.
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Omlægninger i erhvervslivet betød imidlertid, at begge magasi
ner blev fyldt før beregnet på trods af kraftige kassationstiltag. Situa
tionen i dag er således den, at fjernmagasiner på tre forskellige
adresser er en del af dagligdagen med alle de uhensigtsmæssighe
der, det betyder. I alt huser arkivet omkring 50.000 hyldemeter arki
ver til belysning af dansk erhvervshistorie.

Erhvervsarkivets bygning
Da Statsbiblioteket flyttede til universitsområdet i 1962, overtog Er
hvervsarkivet bibliotekets hidtidige domicil. Det skete uden store
praktiske problemer, fordi det eksisterende justerbare hyldesystem
var velegnet til opbevaring af arkivalier.
Bygningen har en meget fornem placering i byen, beliggende på
Bispetoften i et udpræget institutionskvarter, der omfatter Tinghu
set, Kreditforeningen Danmark, Kunstbygningen, Frimurerlogen

Statsbiblioteket blev opført på Bispetoften, i dag bedre kendt som Vester Allé. Den monu
mentale bygning, der sidst blev anvendt som bibliotek lørdag 15. december 1962, er en do
minerende faktor i kvarteret.
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Arkitekt Hack Kampmann havde i sine planer for Statsbiblioteket, der blev opført omkring
århundredskiftet, gjort læsesalen til det centrale rum. Da Erhvervsarkivet rykkede ind i byg
ningen blev salen - i daglig tale kaldt Store Sal - ikke anvendt til sit oprindelige formål, men
anvendt til større undersøgelser, gruppearbejder og arkivarernes arbejdsplads. I dag er salen
igen inddraget som læsesal, idet halvdelen af bordene nu er optaget af apparater til læsning
af mikrokort.
Foto: Poul Pedersen
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og den gamle Borgerpigeskole, der i dag rummer handelsskoleun
dervisning. Beliggenheden er bestemt af jernbanens nærhed, for da
huset blev bygget i 1902 antog man, at mange brugere ville komme
med toget. Statsbiblioteket var jo beregnet for hele Jylland, et side
stykke til sjællændernes Kongelige Bibliotek.
På Det kongelige Bibliotek opbevaredes hele rigets bogskatte.
Der var en vis risiko for, at der kunne opstå brand, der kunne ud
slette samlingerne, derfor kunne det være klogt at flytte dubletter
ne et andet sted hen, f.eks. til Jylland foreslog en overbibliotekar.
Denne tanke huede en del politikere, der ville gøre noget for pro
vinsen, ja, nogle ville intet mindre end skabe et åndeligt center,
hvorfra kundskab og oplysning kunne brede sig. Statsbiblioteket
blev den første store kulturinstitution i provinsen, og det er klart, at
Arhus kommune spillede med. Helst ville kommunen have stillet
grund til rådighed ved Galgebakken nær det senere universitetsom
råde, men de nævnte betragtninger om jernbanen sejrede.
Arkitekt bag opførelsen var Hack Kampmann (1856-1920), en
kunstner, der har sat sit store præg på byen. Han var kongelig byg
ningsinspektør for Jylland, boede i Arhus og havde allerede i 1889
færdiggjort Landsarkivets arkitektonisk særdeles vellykkede byg
ning i Viborg. Af officielt byggeri stod han bag den store toldbods
bygning i Havnegade, Århus Teater og Marselisborg Slot, alt sam
men bygget ved århundredskiftet. Kampmann fik stor indflydelse
på biblioteksbygningens nøje placering på grunden, idet han så
perspektivet i en høj placering, så man ovre fra den anden side af
åen, på møllesiden, kunne se et stigende terræn, beplantet og be
grænset til den anden side af Vester Allé.
Kampmann var blandt de arkitekter, der fulgte efter stilkopierin
gens periode ligesom f.eks. Nyrop, skaberen af Københavns rådhus.
De to arkitekter var næsten jævnaldrende og havde stort set den
samme uddannelsesbaggrund. I sit virke var Kampmann måske lidt
mere europæisk, lidt mindre nordisk end Nyrop. I hvert fald tog
han inspiration fra Frankrig, Tyskland og Italien til sine byggerier.
Teatret er klassisk, toldboden har sine forbilleder i Nordfrankrig,
mens det er svært at finde mønstret bag biblioteksbygningen. Her
kan man finde både ægyptiske, græske og spanske træk i det ydre,
romerske, franske og dansk nationalromantiske i det indre.
Kampmann lagde megen vægt på materialevalget, og han opsøg
te uden tvivl produktionsstederne for at vælge det rigtige. Det gæl-
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der både mursten på teglværkerne og marmor fra italienske brud;
præcis hvor ved man desværre ikke. Også træsorterne til interiører
ne var udsøgte; cubamahogni og pitchpine dominerer. Men bortset
fra nogle italienske mosaikhåndværkere til gulvet samarbejdede
Kampmann i høj grad med de lokale håndværkere. De udførte un
der lokal kunstnerisk ledelse vældige stukkaturarbejder, ligesom de
fremstillede tre store lysekroner i messing og glas. Dermed skabtes
et jugendlignende interiør, for lysekronerne er led i en dekoration,
der begynder i stukken, hvor edderkopper i vækster fra den danske
flora spinder deres net, som er kronernes kabler. Rundt om den
øverste lyskrans flyver sølvsmede, om den nederste sommerfugle, alt
i stiliseret form. Glasperler symboliserer morgenduggen, og alt i alt
skaber dekorationen rummets karakter under de tre romersk inspi
rerede kupler med ovenlys.
Opførelsen af Statsbiblioteket blev betragtet som en meget vigtig
kulturel begivenhed, og hoffet, repræsenteret ved prins Christian
(senere Christian X) og prinsesse Alexandrine, der netop havde
overtaget Marselisborg Slot, var til stede ved indvielsen. Det var det
første kongelige besøg i det århusianske kulturliv. Også konsejlspræsident I. C. Christensen var til stede ved lejligheden.
Siden 1963 har huset været et udmærket domicil for Erhvervsar
kivet. Trods sine næsten hundrede år virker bygningen ikke slidt,
heller ikke i interiøret. Som brugersted er den dog ikke mere tids
svarende. Den fredede bygning må skånes mod forandringer og eg
ner sig ikke godt til moderne hjælpemidler, ligesom faciliteterne er
få og små.
Desuden har blot den mest nødtørftige indsamling sprængt ma
gasinernes rammer. Det har derfor været nødvendigt at bygge nye
magasiner under gårdspladsen og under græsplænen - i to etager mod åsiden. Herudover må arkivet desværre anvende ikke mindre
end tre fjernmagasiner til skade for hurtig ekspedition til brugerne.

Indsamling
Indsamling af private erhvervsarkiver til belysning af dansk er
hvervslivs og erhvervsudviklings historie var som nævnt i gang, før
Erhvervsarkivet blev etableret som institution i 1948. En del virk
somhedsarkiver var blevet indsamlet af Landsarkiverne og Arkiv
kommissionen i 1920erne og 1930erne, og Komiteen indsamlede
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mellem 1942 og 1948 yderligere omkring 350 arkiver fra virksomhe
der, erhvervsorganisationer og enkeltpersoner.
Både for disse indsamlinger og de følgende, der er foretaget af
Erhvervsarkivet gennem de seneste 50 år, gælder, at baggrund, prin
cipper og muligheder for at sikre bevaring af private historiske arki
ver er væsensforskellige for de vilkår, som Rigsarkivet og landsarki
verne arbejder under ved indsamlingen af offentlige myndigheders
arkiver. I den offentlige forvaltning er der pligt til at opbevare ar
kivmateriale og efter et vist åremål aflevere dette til Rigs- og lands
arkiverne, efter at der er foretaget udtyndinger og kassationer i det
efter arkivernes anvisninger. Private erhvervsvirksomheder, organi
sationer og enkeltpersoner har derimod som hovedregel ingen for
pligtigelse til hverken selv at opbevare arkivmateriale ud over 5 år
(efter forskellige bogførings- og skattebestemmelser) eller - bortset
fra aktieselskabers årsregnskaber, der skal tilsendes Erhvervsstyrel
sen - overdrage det til Erhvervsarkivet eller andre arkivinstitutioner.
Erhvervsarkivets mål for indsamlingspolitikken har været og er at
sikre bevarelsen af dels de mest betydningsfulde virksomheders ar
kiver, dels et repræsentativt udvalg af arkiver fra øvrige virksomhe
der og organisationer, der kan belyse de danske erhvervs historie og
deres betydning for samfundsudviklingen gennem de seneste 2-300
år. I bevaringsplanlægningen er indgået en række kriterier for ud
vælgelsen, herunder: typearkiver fra forskellige brancher, regional
spredning, samfunds- og forskningsmæssig betydning, pionervirk
somheder, særlig lokal eller branchemæssig betydning, nøglearki
ver, særligt velbevarede eller gamle arkiver.
Som følge af virksomheders og organisationers manglende for
pligtelse til opbevaring og aflevering af arkiver har indsamlingsar
bejdet dog i høj grad måttet finde sted med baggrund i, at hoved
parten af de historiske arkiver fra såvel eksisterende som tidligere
erhvervsvirksomheder er kasseret eller på anden måde gået til grun
de. Opbygningen af samlingerne har således ikke som inden for
den offentlige forvaltnings område kunnet foretages ud fra en »to
tal« arkivbestand, men har måttet foretages ud fra den forholdsvis
ringe andel af erhvervsvirksomheder, hvis arkiver har været bevaret,
og som vel at mærke har ønsket eller været villige til at aflevere dis
se til Erhvervsarkivet. Samtidig med afleveringerne bliver der nor
malt truffet aftaler om adgangsbetingelser for brugen af arkiverne.
Disse kan fastsættes af arkivskaberne, men følger dog ofte de be-
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stemmelser, der er gældende for offendige arkiver. I den forbindel
se må også nævnes, at det indimellem har været vanskeligt at skaffe
forståelse hos de afleverende virksomheder for, at også de mest een-

Med tiden blev magasinforholdene så trange, at en udvidelse var nødvendig. For at skabe
plads til de næste 10 års arkivmodtagelser gravede man ned i græsplænen foran arkivet i
1979. Det nye magasin skulle være i to underjordiske etager. For at undgå, at den gamle byg
ning skulle skride ned i udgravningen, blev den holdt på plads af to kraftige jerndragere, for
ankret ved kranens fod.
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trale og nyere dele af arkiverne skulle indgå i afleveringerne. I de
fleste tilfælde har det dog været muligt at få sådanne afleveringer i
stand, enten i forbindelse med, at der er blevet indgået særlige afta
ler om, at disse dele skulle være utilgængelige for brugere i en læn
gere periode end resten af arkivet, eller at en aflevering fandt sted
på et senere tidspunkt.
Hovedparten af de indsamlede arkiver er indkommet som følge
af Erhvervsarkivets egen opsøgende virksomhed. Til de første større
fremstød hørte en kampagne for indsamling fra erhvervenes hovedog brancheorganisationer, både på grund af organisationsarkiver
nes karakter af »nøglearkiver« og fordi afleveringer af disse kunne
virke befordrende for senere afleveringer af virksomhedsarkiver fra
de respektive erhvervssektorer. Over for virksomhederne er forskel
lige indsamlingsstrategier taget i anvendelse. Opfordringer i fagbla
de har vekslet med mere systematiske, direkte kampagner rettet
mod enkelte områder (»ældste forretninger« i 1950erne, mejerier i
det følgende årti, pengeinstitutter og kreditforeninger i 1970erne),
ofte i forbindelse med strukturændringer inden for de pågældende
brancher. Det har desuden været en generel erfaring, at virksomhe
derne har udvist størst interesse i arkivafleveringer, når disse kunne
finde sted i forbindelse med f. eks. fusioner, ejerskifter, virksom
hedsnedlæggelser, flytninger eller jubilæer, og disse forhold har
derfor også været inddraget i den samlede indsamlingsplanlæg
ning. I stigende grad har dog erhvervslivets kendskab til Erhvervsar
kivets aktivitet medført, at virksomhederne selv henvender sig om
arkivafleveringer.
På en række områder har arkivet desuden samarbejdet med an
dre institutioner omkring indsamlingsarbejdet. Arkivkommissionen
fortsatte i en årrække med formidling af afleveringer. Fra landsarki
verne er i årenes løb overført en række mindre virksomhedsarkiver,
der oprindelig har ligget i de offentlige skifteretters arkiver, og der
udover er der indgået aftaler om formidling af afleveringer med
både specialmuseer og en række special- og lokalarkiver, ligesom Er
hvervsarkivet i forbindelse med enkelte større forskningsprojekter
har medvirket med arkivindsamlinger.
I arkivets opbygningsfase har indsamlingspolitikken været meget
åben, bl. a. med henblik på at opbygge en bredt dækkende bestand
af arkiver fra alle erhvervslivets sektorer, men også for at markere et
imødekommende image over for aktuelle og potentielle arkivafleve-
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rere. Efterhånden som arkivbestanden er vokset, er indsamlingspo
litikken blevet mere differentieret og især blevet rettet mod endnu
dårligt dækkede eller nyere brancher, ligesom der nu gennemføres
systematiske kassationer i såvel tidligere som nye arkivfonds. Efter
etableringen af Dansk Arkivselskab i 1976 er der i samarbejde med
dette gennemført flere arkivanalyser, der indgår som væsentlige ele
menter i udformningen af den fremtidige indsamlingsplanlægning.

Arkivbestånd,
De indsamlede arkiver omfatter omkring 48 hyldekilometer arkiva
lier, fordelt på knap 7.000 arkivfonds. Til de ældste arkiver hører en
kelte lavsarkiver, der rækker tilbage til 1600-årene, mens de tidligste
handelsarkiver stammer fra første halvdel af det følgende århundre
de. De fleste af arkiverne er dog fra tiden efter 1800, og hovedvæg
ten i materialet er koncentreret til årene mellem 1850 og 1950, men
Erhvervsarkivet har også en del nyere - og foreløbig utilgængeligt arkivmateriale frem til 1980erne. Arkivernes omfang varierer meget
fra det gennemsnitlige omfang på 7-8 meter. Til de mere omfatten
de hører en række erhvervsorganisationsarkiver, hvoraf Dansk In
dustris, Det Danske Handelskammers og Dansk Arbejdsgiverfore
nings hver er på mere end 1.000 meter, og også fra bl. a. nogle real
kredit- og forsikringsselskaber, enkelte pengeinstitutter og virksom
heder som Danisco, B&W, Frichs, FDB, DFDS og Lauritzen-koncernen er afleveret arkiver på langt over 100 hm. Til de mindste arkiver
hører bl. a. en række af de ældste købmands- og handelsarkiver
modtaget fra landsarkivernes skifteretter. Mange af dem består kun
af et enkelt eller ganske få bind.
Som det fremgår af oversigten nedenfor, er den samlede arkivbe
stand fordelt på ca. 5.700 virksomheds- og institutionsarkiver, om
kring 970 organisations- og foreningsarkiver samt godt 250 person
arkiver. Branchemæssig er den fordelt over alle erhvervslivets sekto
rer, men med betydelig forskellig dækningsgrad.
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Arkivbestand, ultimo 1997
5712

Virksomheds- og institutionsarkiver

Heraf Landbrug mv.
Råstofudvinding
Freinstill i ngsvi rks( imbed
Værker
Bygge- og anlægsvirksomhed
Engroshandel
Detailhandel
Hotel og restauration
Transport og kommunikation
Finans- og forsikringsselskaber
Fo r re tn i n gsse r vice

118
22
1314
14
198
(545
2038
103
223
317
720
972

Organisations- og foreningsarkiver

Heraf Branche- og fagorganisationer
Øvrige
Personarkiver
Arkiver i alt

719
253
261
6945

Det ses umiddelbart, at landbrugssektoren er langt ringere dækket
af virksomhedsarkiver end byerhvervene, men det er i øvrigt van
skeligt at fastslå dækningsgraden inden for de forskellige sektorer,
da arkiverne er spredt over en lang tidsperiode. Hvis man relaterer
arkivbestanden til det antal virksomheder, der blev optalt ved er
hvervstællingen i 1935, kan »dækningsgraden« for industri/håndværk måles til ca. 1,5%, for handelsvirksomhederne til omkring
2,8% og for pengeinstitutter til godt 10%. Den faktiske dæknings
grad er således væsentligt lavere, idet der naturligvis har eksisteret
langt flere virksomheder i Danmark end dem, der indgik i 1935-tæl1 i ngen.
Det er dog vigtigt at have for øje, når man skal vurdere dæknin
gen af de forskellige erhvervsområder, at såvel organisationsarkiver
samt andre tværgående arkiver kan give et betydningsfuldt supple
ment til de oplysninger, der kan hentes i virksomhedsarkiverne,
ikke mindst fordi især de indsamlede organisationsarkiver dækker
et langt bredere udsnit af et brancheområde end de egentlige virk
somhedsarkiver. Det gør sig således i udpræget grad gældende på
landbrugsområdet. Dertil kommer, at både Erhvervsarkivets arkiv
bestand og indsamlingspolitik skal ses i sammenhæng med det ar
kivmateriale om erhvervslivet, der bliver indsamlet og bevaret i såvel
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de øvrige offentlige arkiver (Rigsarkivet og landsarkiverne) som i de
mange lokalarkiver. Især i de senere år er en sådan koordinering af
indsamlingsarbejdet kommet i gang.

Tilgængeliggørelse
For at gøre det indsamlede materiale tilgængeligt for forskere og
andre brugere har det været nødvendigt at foretage et omfattende
ordnings- og registreringsarbejde i de modtagne arkiver, og denne
side af den arkivfaglige virksomhed har rent arbejdsmæssigt udgjort
en meget betydelig del af den samlede indsats gennem årene. Som
følge af Erhvervsarkivets beskedne medarbejdertal har ordningsar
bejdet dog ikke helt kunnet »følge med« afleveringerne, og et ikke
ubetydeligt antal arkiver henligger fortsat usorteret eller kun grovsorteret og er derfor til dels utilgængelige for brugerne.
Hovedparten af de modtagne arkiver er som nævnt indgået, uden

Kreditforenings- og brandforsikringsarkivalier udgør en stor gruppe i Erhvervsarkivets samlin
ger. I begge arkivtyper er der el righoldigt billedmateriale. Som her fra Købstædernes aim.
Brandforsikrings arkiv, hvor man næsten er til stede ved en af de i tidligere tid så hyppige mølle
brande. 9. september 1941 gik møller P. A. Rasmussens vindmølle i Nykøbing Sjælland op i luer.
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at clet forinden har været muligt at foretage en egentlig kassations
behandling bortset måske fra rutinekassationer af enkelte regn
skabs- og administrationsserier. Et centralt led i ordningsarbejdet
har derfor også været vurderinger af, hvilke udtyndinger og kassa
tioner der kan foretages i arkiverne, før de færdigregistreres og op
stilles i magasinerne. Hovedformålet med tilgængelighedsarbejdet
har dog været og er at skabe overskuelige oversigter over de enkelte
arkivers indhold og den samlede arkivbestand samt at udarbejde
brugervejledninger i tilknytning til disse.
For de enkelte arkivfonds har ordningsprincipperne varieret ef
ter arkivernes særlige karakter, herunder de forskelle, der udsprin
ger af erhvervsgruppers og -branchers særlige arbejdsområder. I ar
kiver, der ved modtagelsen har været helt eller delvis ordnet efter
bestemte retningslinier/arkivplaner, er den oprindelige ordning
som hovedregel blevet bibeholdt og kun i fornødent omfang sup
pleret eller revideret. De fleste indsamlede arkiver har dog før afle
veringen været uregistreret og opstillet uden systematik. For disse
har Erhvervsarkivet udarbejdet ordningsplaner efter nogle bestem
te hovedretningslinier (organisation/styring, økonomi/regnskab,
korrespondence, virksomhed i øvrigt, særlige aktiviteter og diver
se), der så blev udbygget efter cle enkelte arkivers indhold. Efter Er
hvervsarkivets overgang til Statens Arkiver er der inden for de sene
ste år sket visse ændringer i rækkefølgen af ordningsplanens hoved
grupper, der nu opstilles efter en fælles »modelregistratur« for in
stitutions-, organisations- og virksomhedsarkiver i Rigsarkivet, Lands
arkiverne og Erhvervsarkivet.
Ved ordnings- og registreringsarbejdet bliver arkivets enkelte enhe
der (for løse sager og papirers vedkommende evt. samlet og ompak
ket i arkivæsker eller -pakker) fortegnet og beskrevet i en arkivregi
stratur, der ud over fortegnelsen over arkivets indhold indeholder en
indledning med bl. a. historiske oplysninger om arkivskaberen, afle
veringsinformation, adgangsklausuler og kassationer. I nogle, især
større arkiver, der omfatter længere serier af ensartet sagsmateriale,
er registreringen dog ikke overalt gennemført på pakke/bind-niveau.
De førdige arkivregistraturer er tilgængelige på arkivets læsesal på
kort (A5) eller - for større registraturers vedkommende - i Affer
mât i en nummereret registraturserie. Kun ganske få enkeltregistra
turer er publiceret i bogform. Det drejer sig om arkiverne fra to af er
hvervenes hovedorganisationer: Grosserersocietetet og Det Konge-
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lige Danske Landhusholdningsselskab, samt købmand Chr. H. Niel
sens omfattende og mangesidige købmandsarkiv fra Hjørring.
Enkeltregistraturerne er for virksomheds-, institutions- og perso
narkiver opstillet efter arkivskabernes geografiske hjemsted, oprin
delig efter amtsinddelingen før 1970, herunder alfabetisk efter byer
og landsbyer, og siden 1980 efter de nye amts- og primærkommu
ner. Organisationsarkiverne er placeret efter dækningsområde, dels
i de samme grupperinger, dels i nogle kategorier for henholdsvis
hele landet og de enkelte landsdele. Som yderligere indgange til re
gistraturerne har til slutningen af 1980erne fungeret henvisnings
kort med navne på de enkelte virksomheder, organisationer og per
soner samt tilsvarende fag- og branchekort.
Inden for det seneste tiår er søgeindgangene blevet suppleret
med og efterhånden erstattet af »Erhvervsarkivets Arkivoversigter«.

Modtagelsen af arkivet fra Kryolitselskabet Øresund gav gode muligheder for udforskning af
grønlandsk-danske relationer. Billedarkivet, der rækker tilbage til 1865, udgør en meget væ
sentlig del af arkivet. Iler ses kajpladsen i Ivigtut, fotograferet 26. juli 1870. Kryolit fra bryd
ningen denne og forrige sommer ligger i velordnede stabler ud til ladebroerne, hvor sejlski
bene »Frederik 7.« og »Agoslina« venter på at blive lastet.
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Disse guider indeholder koncentrater af registraturernes arkivoplys
ninger, opstillet primært i brancheorden efter Danmarks Statistiks
og den internationale erhvervsgrupperingskode, inden for hver
branchegruppe i kommunenummerorden og for hver kommune
alfabetisk efter arkivnavn. Desuden indeholder de omfattende nav
ne-, sted- og fagregistre. Arkivoversigterne er udkommet i tre bind i
perioden 1991-1995, og under udarbejdelse er desuden et supple
mentsbind, der dels fører oplysningerne frem til udgangen af 1997
samt indeholder samlede registre for de fire bind. Korte oversigter
over de kommende års afleverede arkiver vil - som det har været
tilfældet siden 1949 - blive registreret årligt i Erhvervshistorisk
Årbog, men derudover er det planlagt i løbet af 1998 at påbegynde
en løbende inddatering af nye arkiver i Statens Arkivers elektroni
ske arkivdatabase Daisy.
Som supplement til registraturer og arkivoversigter er der i årenes
løb udarbejdet forskellige hjælpemidler og vejledninger for forskere
og andre brugere af arkiverne. De ovenfor nævnte udgivne registra
turers indledninger udbygges således for Landhusholdningsselska 
bets vedkommende af afhandlinger i Erhvervshistorisk Årbog (EÀ)
1968 og Henrik Vedel-Smith: »For fædernelandets bedre flor«, 1996,
Grosserersocietetets af en vejledningsartikel i EÀ 1980, og en tilsva
rende grundig introduktion til det store arkiv fra Industrirådet er
publiceret i Erhvervshistorisk Årbog 1992. I årbogen er desuden
bragt vejledende artikler om forskellige arkivgrupper (samlede afle
veringer 1986, »store arkiver« 1980, erhvervsorganisationer 1995,
kreditforeninger 1972, sagførerarkiver 1985), og både her og i andre
tidsskrifter har arkivets medarbejdere publiceret arkivvejledende ar
tikler om bestemte arkivalietyper (bogholderisystemer, EÅ 1964,
regnskabsmateriale, EÅ 1996) eller emneområder (teknologihisto
rie i Made in Denmark ?, 1994, søfartsorganisationer i Maritim Kon
takt nr. 7, 1984, personalhistorie i Personalhistorisk Tidsskrift 1979).

Forskningen i Erhvervsarkivet
I loven om statens overtagelse af den selvejende institution Er
hvervsarkivet fra 1962 blev det fastslået, at der skulle foregå forsk
ning i institutionen. Foruden modtage- og registreringsfunktionen
som serviceforanstaltning for eksterne forskere skulle institutionens
forskere selvstændigt gennemføre forskningsarbejder.
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I Bryggeriel Stjernens arkiv er bevaret et omfattende reklamemateriale, der ofte pointerer
virksomhedens tilhørsforhold til arbejderklassen. Hvis husmoderen skulle byde sin håndvær
ker, i delte tilfælde maleren, en øl, var han nok mest glad for en »Stjerne«.
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Publikationsmulighederne var flere. Erhvervsarkivet har siden
1949 udgivet »Erhvervshistorisk Årbog« med især det formål at præ
sentere forskningsresultater, bygget på institutionens samlinger, altså
erhvervshistorie, økonomisk historie og social historie, en publikati
on, der naturligvis hele tiden har været åben for eksterne forskere.
En skriftrække har været publiceret ved siden af til større arbejder.
Ud over dette har der på Erhvervsarkivet været tradition for, at de
ansatte arkivarer har varetaget redaktør-, sekretær- og kassererpo
ster i forskellige udgiverselskaber, f.eks. på det alment videnskabeli
ge område inden for historieforskningen samt inden for lokalhisto
rien i regionen.
Men erhvervshistorien, den økonomiske historie og socialhistori
en har været de områder, hvor den største vægt blev lagt.
O

Erhvervshistorisk Arbog
Siden 1949 er de fleste emner inden for erhvervshistorien be
handlet. I alt er der bragt 231 artikler. Nedenstående er angivet
indholdet af artiklerne i Erhvervshistorisk Årbog, fordelt efter om
råder i perioderne 1949-1972 (101 artikler) og 1973-1996 (130 ar
tikler).
Indhold i Erhvervshistorisk Årbog, fordelt efter områder, procent

Landbrug
Håndværk
Industri
Handel
Kompagnier og kolonier
Skibsfart
Finansiering
Servicevirksomhed
Socialhistorie
Organisationer
Offentlig virksomhed
Økonomisk politik og teori
Arkivforhold
Andet

I alt

1949-72

1973-96

(5
5
8
2(5
3
6
2
5
0
14
3
11
9
3

1
2
24
14
5
3
2
7
12
12
5
6
5
3

100

100
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Årsagerne til fordelingen er komplekse. Der kan være tale om
trends i forskningsobjekterne. Der kan være nye områder, der er
dyrket op, inspireret af projekter; der kan være tale om de enkelte
forfatteres i denne sammenhæng vilkårlige interesser, og der kan
være forskelle på forfatterprofiler i de to perioder. Endelig er der
forholdet med alternative muligheder for at publicere inden for de
forskellige erhvervshistoriske områder.
Men dette er ikke et forsøg på at tegne profilen i den danske er
hvervshistoriske forskning; det er årbogen ikke repræsentativ nok
til; men at tegne årbogens skiftende profil og dermed også delvis at
belyse, hvilket materiale i arkivets samlinger, der er anvendt i de sid
ste 50 år.
Som det vil fremgå, er der tre hovedområder, der dominerer med
tilsammen halvdelen af artiklerne. Det er kerneområderne handel,
industri og organisationsforhold. Mens interessen for organisations
forholdene har været meget konstant gennem de 50 år, er der på de
to andre områder sket det, at interessen for industrihistorien har
været stærkt stigende, mens der har været et tilsvarende fald for
handelshistoriens vedkommende. En nærmere analyse viser, at han
delshistorien var et stærkt dominerende emne op til 1965. Artikler
ne i denne tidlige tid af arkivets historie var tæt knyttet til materialet
i samlingerne, i nogle tilfælde er der tale om kommenterede udgi
velser af aktstykker, og emnevalget kan godt være lidt ensidigt. En
milepæl blev nået i 1965, da årbogen nåede et omfang på næsten
500 sider, et temanummer omkring dansk-engelsk samhandel 16611963 som resultat af et samarbejde mellem arkivets medarbejdere
og den engelske historiker Brinley Thomas. Først mod midten af
1970’erne vender handelshistorien derefter tilbage, og nu med til
slutning fra eksterne forskere, en tendens, der har holdt sig siden.
De industrihistoriske artikler var noget mindre fremtrædende
helt op til 1980, hvorefter udviklingen accellererede, således at tre
fjerdele af denne kategori er publiceret i den sidste tredjedel af år
bogens foreløbige levetid. Området er stort, og artiklerne er spredt
over hele feltet: Tekstilindustri, kemisk industri og jernindustri er
vel dominerende, men også baggrundsartikler f.eks. om industriens
kraftmaskiner og anden innovation har fundet plads.
Området erhvervslivets organisationer og foreninger fik en kraf
tig opblomstring, da man i 1968 udsendte temanummeret om
Landhusholdningsselskabet 1769-1969, skrevet i et samarbejde mel-
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lem arkivets forskere og folk udefra. Herefter blev mangfoldige or
ganisationer og foreninger genstand for undersøgelse, fra de store
som Industrirådet, Industriforeningen, Dansk Fiskeriforening og
Grosserersocietetet til de mindre, men ofte interessante som Dansk
Exportförening og Samfundshjælpen.
Som nævnt omhandler halvdelen af indholdet de tre nævnte om
råder, mens den anden halvdel er stærkt spredt over mange emner.
Egentlig landbrugshistorie og håndværkshistorie er ikke blevet dyr
ket meget, og endnu mindre de finansielle institutioners historie, af
hvad art de måtte være. Økonomisk politik og teori har altid fundet
plads, men bemærkelsværdig er den store opblomstring inden for
socialhistorien siden midten af 1970’erne. Disse artikler har især
handlet om arbejderforhold, fra boliger til beskæftigelse, men også
småkårsfolks vilkår har været undersøgt generelt, både for 1880’erne og for 1930’erne.

Andre udgivelser
I den omtalte skriftrække er der gennem årene blevet udsendt 37
publikationer. Heraf er otte større værker. Tre omhandler handels
forhold: Provinskøbmændenes vareomsætning og kapitalforhold
1815-1847, en disputats af Per Boje, samt to bøger, knyttet til virk
somheden Korn- og Foderstof Kompagniets erhvervsområde. Den
første af Ib Gejl og Christian R. Jansen: Korn, købmænd & korn
kompagni omhandler dansk kornhandels og KFK’s historie fra
1896 til 1971, den anden af Flemming Just, Carsten Porskrog Ras
mussen og Ib Gejl: Fra købmandsgård til koncern tilsvarende tiden
1971-1996. Inden for fmanshistorien foreligger bogen Ib Gejl: In
denfor snorene, der behandler Fondsbørsens og fondsbørsveksele
rernes historie til 1945. Tre specialer inden for socialhistorien er
samlet i bogen Sociale studier, og i bogen Partier og erhverv, en
disputats af Vagn Dybdahl, foreligger der en blanding af socialhi
storie og organisationshistorie omkring forholdet mellem byer
hverv og politiske partier. Endelig er den økonomisk-politiske hi
storie repræsenteret ved en bog om Dansk Toldpolitik 1760-1797 af
Aage Rasch.
Ud over disse større publikationer er der en række mindre, hvor
til kommer udgivelse af forskellige hjælpemidler for forskningen.
Først og fremmest er der som tidligere nævnt tale om Erhvervsarki-
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vets arkivoversigter i tre bind, en guide til samlingerne, men også
om større registraturer i bogform, f.eks. over Grosserersocietetets
og over Landhusholdningsselskabets arkiver.

En bog, der meget ligner de tidligere omtalte større værker er dis
putatsen Middelstand i klemme?, en disputats af Jørgen Fink, som
har foretaget studier i danske håndværksmestres forhold 1895-1920.
Den er imidlertid udkommet hos Jysk Selskab for Historie, et udgi
verselskab, som foruden udgivelse af tidsskriftet Historie og Nyt fra
historien med to hæfter om året har udsendt et større antal publi
kationer i perioden 1957-1988, heriblandt mange disputatser, f.eks.
Kristian Hvidt: Flugten til Amerika. Hermed berøres en væsentlig
side af Erhvervsarkivets indsats i historieforskningen, idet samtlige
monografier fra Jysk Selskab for Historie er redigeret og udsendt
herfra. Det samme er tilfældet med de nævnte tidsskrifter indtil
1994, da Erhvervsarkivets indflydelse på Selskabet blev reduceret til

Firmaet Otto Mønstecls brevpapir, som det så ud omkring århundredskiftet og mange år der
efter, var udformet helt efter tidens smag med medaljer og rygende fabriksskorstene. Efter
hånden udartede denne form for brevhoveder, og i det her viste eksempel fyldte brevhovedet
halvdelen af brevpapiret! Brevhoveder kan, brugt med nogen forsigtighed, give et billede af,
hvordan byer så ud omkring århundredskiftet.
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besættelse af den administrative sekretærpost. Denne gradvise tilba
getrækning skyldes, at større og større ressourcer efter fusionerin
gen med Statens arkiver har måttet bindes i administrative og bu
reaukratiske tiltag på bekostning af forskningen, der er blevet neclprioriteret. Heldigvis er Universitetsforlaget blevet skabt i universi
tetsmiljøet, og det har overtaget mange af Selskabets praktiske op
gaver, ligesom redaktionsarbejdet også er overgået til dette miljø.
Før 1994 var som nævnt alle væsentlige praktiske opgaver vareta
get af Erhvervsarkivet. Det har noget med institutionens historiske
placering i det lokale kulturmiljø at gøre. Selv om arkivet siden
1963 har været en statsinstitution, har det samarbejdet intenst med
andre kræfter inden for historieforskning og formidling i Århus.
Forankringen i det lokale miljø understreges ved, at arkivet havde
en selvstændig bestyrelse med borgmester Bernhardt Jensen som
formand. Hvad det nævnte Jyske Selskab angår, har samarbejdet
især været vendt mod provinsuniversiteternes historiske institutter;
når det drejer sig om samarbejdet med arkiver, museer og bibliote
ker i Århus, har det været koncentreret i Århus Byhistoriske Udvalg.
Siden Udvalgets oprettelse i 1956 har administratorposten været be
sat af Erhvervsarkivets til enhver tid værende leder, og siden 1981
har sekretærposten også været besat i huset. Indtil slutningen af
1960’erne stod Udvalget bag en række større og mindre udstillinger
af folkelig karakter, og siden 1956 har det udgivet et større antal
bøger om historiske forhold i Århus.
I de første ti år blev der skabt et publikumsgrundlag ved udgivel
se af fortrinsvis personalhistorie og erindringer, samlet om temaet
Barn i Århus og Ung i Århus. Denne linje har været fortsat, når der
forelå gode manuskripter. Fra 1960 fulgte bøger med topografisk
indhold, Gamle Århusgader og Det ældste Århus. Fra 1963 fulgte
den første af en lang række temabøger. Borgmester Bernhardt Jen
sens udgivelser om det muntre Århus var blandt de første i denne
kategori, der blev fulgt op med en beskrivelse af Hollywood-tilstandene i byen i århundredets første del, hvor filmproduktionen blom
strede. Senere fulgte solide fremstillinger om Marselisborgskovenes
historie, trafikforhold, skoleforhold samt bogen Hus og hjem frem
til 1980. I 1980’erne fulgte temabøger om børneforsorgen og bu
tikshandelens historie, ligesom 1930’erne blev taget op, dels om kri
setidens Århus, dels i fotografisk gengivelse gennem Fredslund An
dersens linse. I 1990’erne er især erhvervshistorien blevet tilgode-
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set. Dels er udsendt Arhus havns historie i to bind, dels er der ud
sendt to bind om byens foretagere, De skabte Århus. Bøgerne har
haft stor gennemslagskraft; de bedst solgte er gået i et antal af
næsten 10.000 eksemplarer.
I 1972 blev der taget et nyt initiativ, idet Udvalget begyndte at ud
sende publikationen Århus-Årbogen. Det var her planen at præsen
tere mindre historiske artikler som baggrund for aktuelle begiven
heder, ligesom årbogen indeholdt et kalenderafsnit over året, der
gik, samt noget personalstof. Årbogen udkom i 20 år, indtil den blev
afløst af et nyt initiativ: en nyskrivning af byhistorien i form af værket
Århus - Byens Historie i fire bind. Dette værk, der skulle afløse fire
binds udgivelsen fra 1941, Århus gennem tiderne, er blevet til på den
måde, at alle byens væsentlige historiske forskningsinstitutioner har
givet bidrag ved sine forskere med deres specialområder. Men i en
form, styret af fire grundtemaer, der skal fastholde byens udvikling i
tusinde år i en litterær og letlæselig, men seriøs fremstilling.
Det sidste udgiverselskab med redaktion og administration i Er
hvervsarkivet er Historisk Samfund for Århus Stift, der udsender en
årbog. I denne præsenteres artikler med emner fra den østjyske re
gion, dog også fra Århus, hvor selskabet har sine fleste medlemmer.
Som en slags kuriosum ejede selskabet i en meget lang årrække Øm
kloster museum, hvorfor formandspost og kassererpost i denne
virksomhed blev varetaget i Erhvervsarkivet, der dermed fik medan
svar for den anlægsmæssige og forskningsmæssige udvikling af dette
museum.

Erhvervsarkivet under ændrede vilkår
Mecl arkivloven af 14. maj 1992 blev vilkårene for Erhvervsarkivet
fuldstændig ændret. Det var nu ikke længere en selvstændig institu
tion med egen bestyrelse, men en afdeling - eller enhed, som den
kaldes i daglig tale - under Statens Arkiver. Overarkivaren var fort
sat daglig leder, men nu som medlem af Statens Arkivers ledelse,
som blev forum for mange af de beslutninger, som tidligere overar
kivarer havde kunnet træffe på egen hånd. Og hvor bestyrelserne
havde holdt sig til de overordnede linjer for arkivets aktiviteter, traf
Statens Arkivers ledelse beslutninger på alle niveauer fra det meget
overordnede til det meget konkrete.
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Det betød ændringer i arkivets daglige arbejde på mange om
råder. Der var dog nogle af de hidtidige institutioner og samar
bejdspartnere, som Erhvervsarkivet fortsat kunne stå i forbindelse
med. Først og fremmest gjaldt det Arhus kommune. Erhvervs
arkivets position som faktisk stadsarkiv for Arhus by er ikke blevet
berørt af de mange forandringer. Det gode samarbejde har kun
net fortsætte. Som et led i dette er arbejdet i Byhistorisk Udvalg
også blevet fortsat, om end det også her har været nødvendigt at
regulere aktiviteten lidt nedad. I 1992 blev det således besluttet at
ophøre med udgivelsen af Arhus Arbog, der var blevet udsendt
siden 1972. Derimod er traditionen med at udsende en bog hvert
år op til jul blevet fortsat. Det har Byhistorisk Udvalg gjort si
den 1956, og her i århundredets slutning har man besluttet at fo
retage en slags foreløbig sammenfatning ved at udsende en ny Ar
hus bys historie. Den er omtalt nærmere andetsteds i denne arti
kel.
Men nogle af de traditionelle samarbejdspartnere, som Erhvervs
arkivet havde lagt sekretariat til, har måttet finde andre hjem. Det
har især ramt Jysk Selskab for Historie, som næsten fra arkivets start
fik hjemsted på Erhvervsarkivet, og som blev en del af Erhvervsarki
vets forskningsprofil. Tidsskrifterne Historie og Nyt fra Historien
blev ikke bare redigeret her, men også udsendt fra huset med alt,
hvad det indebar af pakning, adressering og videreekspedition til
postvæsenet. Det samme var tilfældet med den skriftrække, som Jysk
Selskab udgav. Disse funktioner er nu, som tidligere beskrevet, gle
det over til andre, selv om bestyrelses- og repræsentantskabsmøder
stadig foregår på Erhvervsarkivet, og overarkivaren fungerer som
selskabets sekretær.
En lignende udvikling har kendetegnet forholdet til Historisk
Samfund for Arhus Stift. Forbindelsen til Erhvervsarkivet er løsnet,
men ikke ophørt. Dette selskab har fortsat både formand og adresse
her, men får ikke længere den samme arbejdsmæssige støtte. Den
omfattende publikationsaktivitet, der tidligere var en vigtig del af
husets profil, er således blevet mærkbart reduceret.
Mere indgribende i arkivets dagligdag end dette har det været, at
med overgangen til Statens Arkiver blev Erhvervsarkivet hvirvlet ind
i den dybtgående omstilling af den offentlige sektor, som har været
undervejs siden midten af 80erne, og som udfolder sig med fuld
styrke i 90erne. Det blev et fremherskende politisk synspunkt i Eu-
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ropa, at de offentlige sektorer var for store og derfor enten måtte
reduceres eller effektiviseres eller begge dele. Overskriften for det
daglige arbejde kom nu til at hedde privatisering og markedsvilkår.
Tiltag i denne retning er blevet trukket ned over den offentlige sek
tor uden særlig stærk skelen til, at de ikke egner sig lige godt for en
hver aktivitet. Der er blevet udfoldet en offentlig styringsambition,
som har grebet dybt ind i alle sider af den offentlige sektor. Det
statslige område er blevet styret som en koncern med krav om løns
omhed og produktivitetstilvækst, også på kulturområdet, uagtet at
dette netop defineres som et område, der ikke kan fungere på mar
kedsvilkår, og hvor den kulturelle værdiforvaltning for en stor del
drejer sig om uerstatteligheder. Resultatet er blevet, at kulturområ
det nu må leve under vilkår, der er skabt med helt andre samfunds
sektorer for øje, og hvis egnethed til dette område endnu står tilba
ge at vise.
I Erhvervsarkivets hverdag betyder det, at et voksende antal ar
bejdstimer skal anvendes til indsamling og indrapportering af for
skellige statistiske oplysninger, ofte med reelt uensartet tællingsen
hed. I en lille institution uden særlig formaliserede arbejdsgange fø
les det ikke hensigtsmæssigt.
Et af de nye styringsinstrumenter er en form for programstyring.
Der indgås formelle aftaler mellem Statens Arkiver og Kulturmini
steriet om, hvad arkiverne skal lave i en bestemt periode. Det er de
såkaldte resultatkontrakter. De indgås for et afgrænset tidsrum, hid
til for hhv. 2 eller 4 år og tænkes så afløst af nye resultatkontrakter.
Resultatkontrakterne er et forsøg på at give centraladministratio
nen et fastere greb om de offentlige institutioners arbejde, men de
har den ulempe, at de svækker kontinuiteten. Der er allerede ek
sempler på, at personalenormeringen gøres afhængig af en resul
tatkontraktperiode, dvs. at i hvert fald en del af ansættelserne bliver
gjort midlertidige med deraf følgende stærkt øget personaleudskift
ning. Erhvervsarkivet har hidtil ikke direkte været omfattet af resul
tatkontrakterne i form af specifikke krav, derimod i høj grad in
direkte, idet det er nødvendigt at følge med i de mange nye tiltag in
den for Statens Arkiver, der udspringer af resultatkontrakterne. Det
har givet sig udslag på en lang række områder, hvoraf de vigtigste
skal nævnes her.
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Centralforeningen for Jyske Frisørlaug er et af de mange organisationsarkiver, (1er indgår i
Erhvervsarkivets samlinger. Der er i dag ikke mange, om nogen, der mestrer kopsætning, der
tidligere var en del af en frisørmesters uddannelse. På dette billede* er en jysk frisørmester i
1933 i gang med en kopsælning. I venstre hånd holder han kopjernet, som han bruger til at
perforere linden med, hvorefter der sættes opvarmede glaskopper over stedet. Der opstår el
undertryk, der stiger væske tid i koppen.
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Privatarkivområdet
Med arkivloven i 1992, der oprettede institutionen Statens Arkiver,
blev der behov for at afgrænse denne institutions virkefelt fra de
øvrige arkivinstitutioner i Danmark. Langt den største gruppe af
dem udgøres af lokalarkiverne. Det er som oftest små arkiver, der er
oprettet på lokalt initiativ og bæres oppe af idealisme og lokalpa
triotisme. Lokalarkiverne har siden 1949 haften landsorganisation,
Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA). Desuden fin
des der forskellige institutioner: biblioteker og museer og specialar
kiver, der har indsamlet arkiver. Fælles for alle disse er det, at de
indsamler private arkiver. De offentlige arkiver skal enten afleveres
til Statens Arkiver eller til et stadsarkiv eller lignende, der står under
tilsyn af Statens Arkiver og skal følge dettes regler. Men de private
arkiver er som flere gange nævnt ikke omfattet af nogen afleve
ringspligt og kan derfor afleveres hvorsomhelst.
Privatarkivområdet er således et stort og uoverskueligt felt, og i
forbindelse med arkivloven, der kun omfatter de statslige arkiver,
blev der derfor indsat en bestemmelse om, at Statens Arkiver skulle
prøve at koordinere privatarkivområdet. Der blev ikke tale om at
give Statens Arkiver en tilsynsret og/eller -pligt på dette område sva
rende til, hvad Statens Arkiver har i forhold til de offentlige arkiver.
I stedet blev der nedsat et såkaldt Privatarkivudvalg, der under for
sæde af rigsarkivaren har skullet søge øget samarbejde på området.
I dette udvalg har Erhvervsarkivet været repræsenteret, og der er fra
arkivets side blevet lagt et stort arbejde her.
Alle Statens Arkivers enheder indsamler privatarkiver, men Er
hvervsarkivet er den eneste af enhederne, der har det som sit ho
vedformål. Det har derfor været naturligt, at Erhvervsarkivet har væ
ret engageret i privatarkivudvalgets arbejde. Udvalget har i sin rap
port peget på behovet for at skabe klart definerede arbejdsfelter
mellem de mange institutioner, der opererer på området, så de ikke
går hinanden i bedene, og der er blevet udarbejdet konkrete forslag
til en opgavefordeling. Der er desuden blevet peget på det nyttige i,
at edb-registreringen af arkivalier i og uden for Statens Arkivers om
råde så vidt muligt blev koordineret, så brugerne i princippet kun
ne betjene sig af det samme system. Nogen direkte virkning har ud
valgets arbejde ikke umiddelbart fået, idet det videre arbejde måtte
afvente en revision af arkivloven i 1997. Den har resulteret i, at der
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igen er blevet nedsat et privatarkivudvalg, som så kan tage arbejdet
op, hvor det gamle slap. Det nye privatarkivudvalg er gjort perma
nent, så der er håb om, at der nu vil kunne komme mere kontinui
tet i arbejdet.
På egen hånd har Erhvervsarkivet i 1995-96 foretaget en undersø
gelse blandt over 1.000 mulige arkivafleveringer for at få et indtryk
af interessen i erhvervslivet for at aflevere arkivalier hertil. Under
søgelsen viste en betydelig interesse, men pegede samtidig på et ge
nerelt problem: at arkivfunktionen i almindelighed ikke prioriteres
højt i det danske erhvervsliv. Der ligger her en vanskelighed, som
Erhvervsarkivet må søge at overvinde i sin indsamlingspolitik.
Kopispredning er et andet område, hvor arkivet har fået nye opga
ver. Kopispredning er svaret på en flaskehals og således i god over
ensstemmelse med markedsprincipperne. I lang tid har slægtsfor
skerne været den største brugergruppe i Statens Arkiver. Deres in
teresse var koncentreret om nogle få arkivaliegrupper, som så blev
udnyttet intensivt. Det gælder kirkebøger og folketællinger. Det
skabte kødannelser på landsarkiverne, ikke mindst i Viborg, hvor
brugere langvejsfra ofte gik forgæves, fordi alle pladser på læsesalen
var optaget. Ingen af disse arkivaliegrupper fandtes på Erhvervsar
kivet, men der er blevet sat et mikrofotograferingsprogram i værk,
således at kirkebøgerne nu findes her i kopi. Dette program skal
fortsættes med folketællingerne. Resultatet af kopispredningen har
været en i sig selv glædelig forøgelse af antallet af besøgende på
læsesalen. Det har imidlertid gjort det nødvendigt at tage den gam
le læsesal i brug. Den er desværre - skønt bygget til formålet - ikke
længere tidssvarende, og højt på Erhvervsarkivets ønskeseddel står
derfor en ny læsesal.
Privatiseringen har også skabt nye opgaver for Erhvervsarkivet, idet
flere og flere offentlige institutioner overgår til privat drift. Dermed
overgår de rent arkivteknisk fra Rigsarkivet og landsarkivernes ar
bejdsområde til privatarkivernes. Det har skabt en stor gråzone af
tidligere offentlige eller koncessionerede selskaber, som nu fortsæt
ter i mere eller mindre officiøs form. Deres fremtidige arkivtilhørs
forhold er et af de punkter, der har været taget op til behandling i
privatarkivudvalget, og hvor en afgørelse afventer dette udvalgs vi
dere arbejde. Det er i øvrigt ikke første gang, at privatiseringspro
blematikken har haft indflydelse på Erhvervsarkivets arbejdsfelt.
Indtil 1872 var brandforsikring et offentligt anliggende, og de ældre
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Det kongelige danske Landhusholdningsselskab, der blev stiftet 1769, indeholder en lang
række informationer om forsøgene på at forbedre de økonomiske forhold for både samfun
det og den enkelte borger. Selskabet blev stiftet som et præmieselskab, hvilket betyder, at man
udlovede præmier for bestemte opgaver, men det var også muligt for den enkelte at sende et
forslag ind til bedømmelse og forhåbentlig belønning. I 1822 sendte mølleren på Dybbøl et
forslag om en styrbar luftballon ind til selskabet for at få en præmie! Med forslaget fulgte en
afhandling om, hvorledes luftmaskiner kunne styres i stille vejr, samt seks tegninger.
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brandforsikringsarkivalier ligger derfor på landsarkiverne. Men ef
ter liberaliseringen i 1872 blev det privat erhvervsvirksomhed, og de
nyere brandforsikringsarkivalier findes derfor på Erhvervsarkivet.
Der ligger imidlertid nogle principielle problemer her. Hvis en
virksomhed overgår fra offentlig til privat drift, ophører dermed
virksomhedens afleveringspligt af arkivalier. Hvis man fra det of
fentliges side ønsker, at den pågældende virksomheds arkivalier
fortsat skal afleveres, skal det enten gøres til et vilkår i forbindelse
med salget, eller også skal der en lovændring til. Det betyder imid
lertid ikke, at dokumentationen af den pågældende virksomheds
fortsatte aktivitet dermed automatisk er sikret. Hvis f.eks. virksom
heden videresælges til udenlandske ejere - sådan som man eksem
pelvis har set det med telefonvæsenet - overgår en del af beslut
ningsstrukturen i den pågældende virksomhed derved til udlandet
og unddrager sig så definitivt dansk myndighed, hvad arkivalierne
angår.
Informationsteknologi er givetvis det af de nye arbejdsområder, der
har haft størst betydning. Det ville være blevet en opgave for Er
hvervsarkivet under alle omstændigheder, uanset om arkivet var
blevet overført til Statens Arkiver i 1992 eller ej, men den form, ar
bejdet nu har fået, er naturligvis bestemt af, at IT-tiltagene skal ind
passes i en større sammenhæng og delvis kommer udefra som for
slag, ønsker og krav.
Arbejdet har flere sider. Det vedrører forholdet til de kommende
arkivalier i IT-form. Der skal fastlægges en standard på dette områ
de. Statens Arkiver har for de offentlige arkivaliers vedkommende
fået udarbejdet en sådan og kan på sit felt forlange den overholdt.
En lignende mulighed eksisterer ikke for Erhvervsarkivet, der ikke
har nogen formel myndighed i forhold til de organisationer og virk
somheder, der afleverer arkiver hertil. Opgaven vil derfor komme
til at bestå i at gøre de faste kunder, dvs. de organisationer og virk
somheder, der har en aftale om løbende aflevering, bekendt med
den offentlige standard og interesseret i at følge den så tæt som mu
ligt. Det vil være en indlysende fordel, at der etableres alment aner
kendte standarder på området, og det udspil, Statens Arkiver har fo
retaget, vil her kunne vise sig meget betydningsfuldt. Men da Er
hvervsarkivet som nævnt ikke har nogen myndighed i forhold til
dem, der afleverer arkiver hertil, må vi også finde udveje for at mod
tage bevaringsværdige arkivalier, som afviger mere eller mindre fra
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den offentlige standard. Sådanne afleveringer har dog endnu ikke
været aktuelle.
En anden side af edb-teknologien vedrører arkivernes egen brug
af dette nye medium. Det er umiddelbart klart, at der med edb
åbnes uendelige muligheder for håndtering af arkivalier. Der er
imidlertid en afgrundsdyb forskel mellem det teoretisk mulige og
det økonomisk-praktisk mulige, og opgaven for arkivvæsenet bliver
derfor at finde et ambitionsniveau, som virkelig udnytter de nye
muligheder uden at bevæge sig ud i det urealistiske.
Konkret er arbejdet kommet til at dreje sig om etablering af én
stor database, som skal bruges til alt vedrørende arkivvæsenet. Den
har fået navnet DAISY, hvilket er en forkortelse for Danmarks Arkivalske Informationssystem, og den skal som sagt omfatte alt. Den
kommer til at bestå af tre hoveddele, en journaldel til håndtering af
arkivvæsenets daglige administration (og egen arkivdannelse), en
sagsbehandlingsdel til bearbejdelsen af de indkomne arkivalier og
en publikumsdel, så brugerne kan finde frem til præcis de arkivali
er, de har brug for.
Det er naturligvis den sidste del af databasen, der har den største
almene interesse. Det er også den del, hvor spændingen mellem
det teoretisk og det praktisk mulige er størst. Målet må være at ska
be et søgesystem - omtrent svarende til en botanisk nøgle — som
gør det muligt at søge efter arkivalier, hvadenten man ved meget
eller lidt om sit emne på forhånd. Som nævnt ovenfor i omtalen af
privatarkivudvalgets arbejde er der et ønske om, at lokalarkivernes
fælles database (kaldet ARKIBAS) skal kunne kædes sammen med
Statens Arkivers database, således at brugere, der søger i den ene,
kan blive vist videre til den anden, hvis det er relevant. Hvis det lyk
kes, vil brugeren være meget godt hjulpet, idet man så i én søge
proces kan skaffe sig overblik over, hvad der findes af arkivalier offentligt og privat - til belysning af et bestemt emne. Men som
nævnt er det ikke ukompliceret at tilvejebringe disse muligheder.
Statens Arkiver har fået tilført øgede midler til dette arbejde, og
der er blevet oprettet en forholdsvis stor ny IT-afdeling i Rigsarki
vet, der skal arbejde med disse spørgsmål. Det er sket som led i re
sultatkontraktens bestemmelser. Erhvervsarkivet har som nævnt
ikke fået tillagt specifikke opgaver i resultatkontrakten frem til år
2000 og har derfor heller ikke fået tilført yderligere midler, men er
alligevel nødt til at tage del i udviklingen af databasen, idet der lig-
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Omkring århundredskiftet var cyklen på stærk fremmarch i Danmark som i det øvrige Euro
pa. Især de engelske og, som her, de tyske cykelfabrikker stod for en række reklamer, der ikke
blot viste et produkt, men også en livsstil. Plakaten stammer fra en lynsk cykelhandlers arkiv,
der for en stor dels vedkommendet består af kataloger, prislister, plakater og øvrigt reklame
materiale fra 1890’erne til 1930’erne.

ger en vigtig opgave i at indpasse de private arkiver i denne på en
hensigtsmæssig måde.
Et særligt hjørne af IT-arbejdet udgør de problemer, som regi
sterlovgivningen skaber. Den er nemlig meget restriktiv med anven
delsen af elektroniske registre og kræver dem slettet, når de ikke
længere er i brug. Det sker for at beskytte den enkelte borgers rets
sikkerhed, og det er naturligvis et hensyn, som ikke kan negligeres,
men man kunne forestille sig andre måder at bekytte retssikkerhe
den på end ved en fuldstændig ødelæggelse af de indsamlede oplys
ninger. Statens Arkiver har forsøgt at gøre sin indflydelse gældende
i dette spørgsmål i forbindelse med en revision af registerloven
1997-98 og har da også fået tilvejebragt en vis opblødning.
En alt for restriktiv registerlovgivning vil være en trussel ikke bare
mod forskningens muligheder, men også mod en række dokumen
tationsopgaver af både offentlig og privat karakter.
Internationalt samarbejde er blevet stadig mere betydningsfuldt. Er
hvervsarkivet har fra et tidligt tidspunkt orienteret sig mod det in
ternationale samarbejde vedrørende erhvervsarkiver. Det skete i
mange år gennem en særlig komité, Committee on Business Archi
ves i det internationale arkivråd. Den blev oprettet i 1974 på initiativ
af den engelske organisation Business Archives Council og med den
tyske professor O. Dascher fra Dortmund som en af de drivende
kræfter. Arbejdet i denne komité førte til, at der opstod dyb uenig
hed om komiteens fremtid. Det førte i 1988 til en beslutning om at
omdanne komiteen til en sektion under det internationale arkiv
råd. En sektion er imidlertid en mere omfattende størrelse, og ar
bejdsområdet måtte derfor udvides til også at omfatte arbejderbe
vægelsens arkiver. I 1990 kunne således Section of Business and La
bour Archives officielt stiftes som en af International Council on
Archives’ sektioner.
Meningerne i den gamle komité havde som sagt været delte om
det betimelige i denne ændring, og der blev derfor i 1991 etableret
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A/S De danske Spritfabrik
ker har gennem mange år
bidraget med afleveringer til
Erhvervsarkivets samlinger. I
1995 modtog arkivet en afle
vering, der indeholdt materi
ale lidt ud over det sædvanli
ge, idet der medfulgte en
række tegninger og doku
menter fra 1700- og lSOOtallet. Den her viste er en teg
ning til et pakhus i Knabrostræde 8 i København opført
1811.
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en løsere form for samarbejde mellem de europæiske erhvervsarki
ver som en slags fortsættelse af den oprindelige komités arbejde.
Det er foreløbig blevet til tre konferencer for European Regional
Economic Archives i 1991, 93 og 95 og til en stort anlagt internatio
nal konference i Glasgow i 1997 i samarbejde med amerikanske er
hvervshistorikere.
Det internationale samarbejde foregår også på nordisk plan. Det
er her Dansk Arkivselskab, der er bindeleddet. Dansk Arkivselskab
blev stiftet i 1976 på initiativ af Vagn Dybdahl og har siden haft fast
tilknytning til Erhvervsarkivet, der til stadighed har været repræsen
teret i bestyrelsen og har stået for tilrettelæggelsen af selskabets ak
tivitet. Dansk Arkivselskab er en forening for virksomhedsarkivarer
og giver ved sin blotte eksistens Erhvervsarkivet en række meget nyt
tige kontakter i det erhvervsliv, hvis arkivalier vi skal indsamle.
Dansk Arkivselskab har søsterorganisationer i de andre nordiske
lande, og de nordiske arkivselskaber samles med regelmæssige mel
lemrum til store kongresser. Det nordiske samarbejde er givende i
sig selv og samtidig med til at skabe øget soliditet og kontinuitet i
det videregående internationale samarbejde, hvor de nordiske lan
de kan støtte hinanden.
Med den tiltagende internationalisering er det afgørende nød
vendigt med øget internationalt samarbejde. Erhvervsarkivet har in
gen direkte kolleger i Danmark og har derfor glæde af at kunne ud
veksle erfaringer med andre tilsvarende arkiver i udlandet. Det gæl
der, hvadenten der er tale om egentlige erhvervsarkiver som i Fin
land og Skotland eller om forskellige regionale erhvervsarkiver el
ler erhvervsarkivsafdelinger i andre arkivinstitutioner. De proble
mer, vi står over for, er fælles og vil i øvrigt vokse i takt med den til
tagende internationalisering af erhvervslivet. Det er ovenfor blevet
antydet, hvad den vil kunne medføre i retning af koordineringsbe
hov, når kontrollen over virksomheder overføres til et andet land.
Det er i øvrigt ikke kun hele virksomheder, der her er tale om. Li
censrettigheder, enkeltprodukter og lignende kan sælges fra virk
somhed til virksomhed, og undertiden følger den nødvendige do
kumentation og forhistorie med, således at arkivalier pludselig be
finder sig fjernt fra det sted, de er blevet til. Denne udvikling inde
bærer ikke bare et behov for international koordinering af arki
vindsamlingerne, men er også en udfordring til meget grundlæg
gende arkivprincipper som f.eks. proveniensprincippet.
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Schiønning & Arvé producerede en luftring til cykler, /Equator, som de markedsførte ved
mange forskellige reklamer. Her er et blikskilt, der både viser luftringen og fabrikken i Kø
benhavn.
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For at følge med i dette har medarbejdere fra Erhvervsarkivet væ
ret på studieture og studieophold i bl.a.Oslo, Amsterdam og Minne
sota. Formålet med det internationale samarbejde er ikke mindst at
sikre, at Erhvervsarkivet kan løse sin opgave på et internationalt for
svarligt niveau, ganske særligt i forhold til det, der er Erhvervsarki
vets egentlige eksistensberettigelse: at kunne stille et kildemateriale
til rådighed for historieforskningen. Som led i disse bestræbelser
blev der i forbindelse med arkivets 50 års jubilæum arrangeret en
international forskningskongres i februar 1998, hvor historikere fra
universiteterne og arkivarer mødtes og udvekslede erfaringer for at
skabe bedre indbyrdes forståelse. Arkivarerne til orientering om de
nyere tendenser inden for den historiske forskning, og historikerne
til orientering om de principper, arkiverne følger i deres indsam
lings- og tilgængeliggørelsespolitik, herunder om de vanskelighe
der og begrænsninger, arkiverne har i den forbindelse, og om de
initiativer der tages til at skabe mere omfattende og lettere anven
delige søgeveje.

Arkivloven af 1992 har ændret Erhvervsarkivets hverdag, og arbej
det må så gøres under de ændrede betingelser, men opgaven står
uændret tilbage: at sikre den del af den politiske økonomiske og
kulturelle arv, som findes i virksomheders og organisationers arki
ver, og som ville være gået tabt, hvis ikke Erhvervsarkivet var blevet
oprettet. Et samfund, der kun har offentlige arkivalier som kilder,
har på forhånd afskåret sig fra at danne et afbalanceret billede af sin
egen historie.

Visioner om fremtiden
Arkiverne står over for voldsomme udfordringer. Ny teknologi på
kontorområdet er på vej til at revolutionere det gamle arkivbegreb,
baseret på papir. Hertil kommer krav til nye søgeindgange, der kun
kan honoreres ad elektronisk vej. Samarbejde mellem arkivinstituti
oner er ligeledes et krav fra brugerne, der er uden interesse i, hvor
dette eller hint arkiv opbevares. Her er det informationen, der er i
centrum. Det kræver igen opbygning af fælles edb-søgesystemer,
ikke blot i den statslige sektor, men også mellem lokalhistoriske ar
kiver og andre samlinger og Statens Arkivers enheder. Der satses
stærkt på dette område, der er endog meget vanskeligt at få til at
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fungere på et fælles datasystem. Den stadig stærkere brug af Inter
net betyder ligeledes, at stadig flere brugere forventer, at informa
tioner om samlingerne kan hentes ad den vej. Der er nok urealistisk
store forventninger til dette medium. Det glemmes ofte, at det
kræver en betydelige indsats »bag murene« at få samlinger og infor
mationer bragt fra hylderne over på »nettet«.
Krav til samarbejde på tværs gælder naturligvis ikke blot natio
nalt, men også internationalt. Erhvervsarkivet må søge at følge er
hvervslivets udviklingstendenser, og netop her spiller internationa
lisering en stigende rolle. Multinationale selskaber er ligeledes et
område, der stiller betydelige krav til samarbejde arkivinstitutioner
imellem.
Erhvervsarkivet har i nogle år som allerede berørt indgået i et
samarbejde med »søsterinstitutioner« i Skandinavien, Tyskland,
England, Skotland og USA, hvor der har været særlig inspiration at
hente.
Indsamlingspolitik, kassation og tilgængeliggørelse samt forsk
ning og overgang til edb- katalogisering har været helt centrale te
maer, der naturligt må stå i centrum i et område, hvor det er meget
vanskeligt for ikke at sige næsten umuligt at stille krav til den afleve
rende part.
Erhvervsarkivet har klare mål og ønsker til fremtiden. Indsam
lingsarbejdet må fortsættes, og overgang til indsamling af elektroni
ske medier lovliggøres og igangsættes. Der har været udarbejdet
strategiske arbejdspapirer på satsningsområder, og mangler i sam
lingerne er i et vist omfang lokaliseret. Publikum må have bedre fa
ciliteter. Læsesalene fra århundredskiftet midt i en fredet bygning
er ikke længere tilfredsstillende for et krævende publikum, der
medbringer bærbar PC og måske håndscanner til at samle data på.
Der har været gjort mange overvejelser i den anledning, og resulta
tet er blevet, at kravene kun kan honoreres ved bygning af en helt
ny moderne læsesal med alle faciliteter som et pavillonanneks til
den eksisterende bygning.
Kravene til magasiner er ligeledes fremsat. Her er ønsket en ma
gasinbygning uden for centrum med plads til yderligere omkring
25 hyldekilometer arkivalier. Når dette magasin er fyldt, er det sagt,
at elektroniske arkiver, der er langt mindre pladskrævende, tegner
fremtiden. Det betyder dog ikke, at håndtering og behandling af
fremtidens arkivalier bliver billigere end den traditionelle.
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UDVIDELSE

Skitseforslag til pavillon med ny læsesal for Erhvervsarkivet.

Et sidste ønske er, at det indsamlede materiale må blive anvendt i
langt højere grad, end det er tilfældet. Det er ikke arkivernes ejen
dom, det er borgerens, og det er indsamlet netop for at blive stillet
til rådighed for forskning og dokumentation i allervideste forstand.
Erhvervsarkivet ønsker ikke at leve en isoleret tilværelse, for kun
gennem dialog med det omgivende samfund kan institutionen op
fylde sin rolle.

Afleveringer
1. januar - 31. december 1997

Afleveringerne androg i 1997 med 112 sager i alt 5.277 enheder.
Der er modtaget følgende arkiver - opstillet efter hovedbrancher
inden for virksomheder og organisationer som i Erhvervsarkivets
Arkivoversigter Bd. 1-3:

Landbrug, skovbrug og fiskeri
A/S. Sønderholm Plantage, Sønderholm, Alborg. 1 pakke med vedtæg
ter, aktiebreve, regnskaber og diverse korrespondance 1877-1971.

Nærings- og nydelsesmiddelindustri
Borup Andelsmejeri, Borup, Viborg. 2 bind forhandlingsprotokoller
1903-1967.
A/S Danisco, København (fortsat aflevering). 13 bind og 92 pak
ker. Beretninger og regnskaber, revisionsberetninger og selvangivel
ser, statusbog, generalforsamlingsprotokol, bilag til generalforsam
linger, bilag til bestyrelsesmøder og delegationsprotokoller samt bi
lag hertil.
A/S De Danske Spritfabrikker, København (fortsat aflevering). 298
bind og 11 pakker 1882- 1995. Aktieprotokoller, statusbøger, balan
cebog, ordrebog, forhandlingsprotokoller, bilag til forhandlings
protokoller, revisionsprotokoller, årsregnskaber, månedsberetnin
ger, salgsstatistik, kassejournaler, hovedbøger og journalsager.
Ebstrup Andelsmejeri, Ebstrup, Silkeborg. 2 bind forhandlingspro
tokoller 1939-1971.
Fiskbæk Mejeri, Fiskbæk, Viborg. 1 forhandlingsprotokol 19271965.
Giudsted Andelsmejeri, Giudsted, Nr. Snede. 1 forhandlingsproto
kol 1956-1970.
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Hald Andelsmejeri, Hald, Skive. 4 forhandlingsprotokoller 18931970 og 1 medlemsprotokol 1959-1960.
A/S Peter Holm, dyrefoderfabrik, Gråsten. 1 lydbånd med interview
med direktør Knud Steen Hansen.
Mejeriet Haabet, Norup, Mariager. 1 forhandlingsprotokol 19521972.
Klejtrup Andelsmejeri, Klejtrup, Møldrup. 1 forhandlingsprotokol
1968-1971.
Rødkjcersbro Andelsmejeri, Rødkjærsbro, Bjerringbro. 10 bind 18861978. Forhandlingsprotokol, indvejningsbog, journaler, udbeta
lingsbøger, driftsudgifter og tilvirkningsbøger.
Simmelkær Mejeri, Simmelkær, Herning. 1 forhandlingsprotokol
1940-1968 og 1 tilsynsbog for dampkedler 1961-1977.
Sønder Rind Andelsmejeri, Sønder Rind, Viborg. 1 forhandlingspro
tokol 1913-1959 og 1 kaseinbog 1969-1970.
Andelsmejeriet Taul, Taul, Bjerringbro. 36 bind 1898-1972. Love og
vedtægter, forhandlingsprotokoller, hovedbøger, indvejningsbøger,

Iderigdommen var stor i besættelsestiden, når varemanglen betød, at der skulle fremstilles er
statningsvarer eller spares på de begrænsede ressourcer. I arkivet fra Waldorffs Papir-Industri
A/S kan man se et eksempel på en reklame fra oktober 1942 for Collo-Flippen, fremstillet af
papir.
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tilvirkningsbøger, salgsbog for ost, kassebøger, kassejournaler og
købs- og salgsbøger.
Vedbæk Andelsmejeri, Valsgård, Arden. 1 forhandlingsprotokol
1947-1973.
Vindum Andelsmejeri., Bjerringbro. 18 bind 1909-1973. Love og ved
tægter, forhandlingsprotokoller, regnskabsbøger, hovedbog, kasse
bøger, købs- og salgsbøger og lønningsbøger.

Tekstil-, beklædnings- og læderindustri
Fyens Sækkekompagni, sækkefabrik, Odense (fortsat aflevering). 1 bind
og 15 pakker 1945- 1987. Årsberetninger, årsregnskaber, ledelses
møder, korrespondance, udklip og billeder.
A/S Klem & Kryger, klædefabrik, Hellebæk, Hørsholm (fortsat afle
vering). 10 bind og 4 pakker 1891-1988. Bestyrelsesprotokoller, revi
sionsprotokol, aktiebreve, pantebreve, løn- og produktionsstatistik,
produktionsbog, lønningsbog, udklip og billeder.

Papir- og grafisk industri
C. Ferslev & Co., bogtrykkeri, København (fortsat aflevering). 2 bind
journaler 1881-1931.
A/S De Forenede Papirfabrikker, København (fortsat aflevering). 52
bind og 17 pakker 1887-1980. Rapportmateriale til bestyrelse og di
rektion, lagerbøger, afgiftsbog, hovedbogsregister, ordrebøger, pro
duktionsbog, brevjournal, brevkopibøger, kundefortegnelser og ud
klip.
Krohns Bogtrykkeri - Harald Jensens Bogtrykkeri, København. 1 bind
og 3 pakker 1896-1946. Hovedbog, korrespondance, beretninger og
nekrologer.
Waldorffs Papir-Industri A/S, København. 46 bind og 4 pakker. Re
ferater fra bestyrelses- og generalforsamlingsmøder, årsregnskaber,
revisionsprotokoller, forhandlingsprotokoller, lagerbøger, salgsstati
stik, kassekladder, lønningsbøger, prislister og billeder.

Kemisk industri m.m.
Alfred Benzon A/S, medicinalvarefabrik, København (fortsat afleve
ring). Kopi af filmen om Bøje Benzon.
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Jern- og metalværker og -støberier
A/S De Forenede Jernstøberier, Frederiksværk (fortsat aflevering). 2 pak
ker 1832-1928. Ejendomssager, overenskomster, kontrakter, paten
ter og varekataloger.

Jern- og metalindustri
Bjerringbro Maskinfabrik, Bjerringbro. 1 registerbind over montering
og tilsyn af FF Malkemaskinanlæg 1939-1963.
A/S Burmeister & Wain, skibsværft, København (fortsat afleve
ring). 15 bind interne meddelelser 1940-1988.
Lyac Power A/S, akkumulatorfabrik, Lyngby (fortsat aflevering). 6
bind 1912-1994. Jubilæumsskrift, manuskript til blyakkumulatorens
udvikling i Danmark, »Dansk And« og korrespondance.
Ringsted Jernstøberi & Maskinfabrik, Ringsted (fortsat aflevering). 5
bind og 2 pakker 1930-1997. Forhandlingsprotokol, årsregnskab,
prospekter, prislister, scrapbøger og fotos.
A/S Titan, maskinfabrik og jernstøberi, København (fortsat afle
vering). 1 pakke »Titan nyt« og udklip 1937-1963.

El-, gas-, varme- og vandforsyning
Århusbugtens Møllelaug, vindmøllepark, Norsminde Flak, Århus. 15
bind 1989-1996. Projektmateriale, vedtægter, bestyrelsesmøderefe
rater, budgetter, regnskab, rapporter, korrespondance og kassebi
lag.

Bygge- og anlægsvirksomhed
Chr. Adolf Bruun, malermester, København. 1 bind 1849-1860. Mate
riale vedr. farve- og lakfremstilling, opskrifter, patentansøgninger
og salgslister.
Christiani & Nielsen A/S, ingeniør- og entreprenørvirksomhed,
Søborg. 150 bind og 6 pakker 1904-1995. Beretninger og regnska
ber, hovedbøger, maskinbøger, journaler, regnskabsbilag, statuslis
ter bilag af russiske tilgodehavender, projektbøger, udklip og fotos.
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Arkivet Ira A/S Bruun & Sørensen, rådgivende ingeniørfirma, indeholder en større billed
samling, der dokumenterer mange al’firmaets projekter. Da mange byer gennemgår en ud
vikling med ændringer i bybilledet, kan man med held lede i disse »gamle« fotosamlinger for
at se, hvordan det tegnede sig for 30-40 år siden. I 1955 monterede firmaet en hovedledning
over Århus å for Århus Fjernvarme, og lokalkendte vil hurtigt bemærke, at der ikke er ret
mange af bygningerne tilbage, og af forretningerne er der kun en - skibshandelen - der sta
dig er åben.

Engroshandel
Bække Foderstofforrelning, korn- og foderstofforretning, Bække, Ve
jen. 4 bind 1923-1969. Hovedbøger, memorial og lagerbog.
A/S J. Hansen, engroshandel med ost, Arhus (fortsat aflevering).
19 pakker 1992-1995. Købs- og salgsmateriale og shippingsager.
Importkompagniet, korn- og foderstofforretning, Kolding. 1 hoved
bog 1923-1925.
Sophus E. Johnsen & Co.s Eftf., skibsproviantering, Arhus. 22 bind
1920-1957. Balancebog, kassebog og kladdebøger.
A/S Kjær & Sommerfeldt, vinhandel, København. 1 hovedbogsregi
ster 1860.
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C. &J. Sebbelov, delikatessevarer en gros, Silkeborg (fortsat afleve
ring). 5 pakker korrespondance 1988-1991.
A/S Texaco, olie- og brændselshandel en gros, København (fortsat
aflevering). 37 bind og 4 pakker 1899-1970. Forhandlingsprotokol
ler, årsregnskaber, revisionsprotokoller, hovedbøger, statusbøger,
journaler og billeder.
A/S L. M. Thurøe & Co., kulgrossistfirma, København (fortsat af
levering). 2 bind 1892-1921. Statusbog og interessentskabskon 
trakt.
Vestindisk Handelskompagni, engroshandel med nærings- og nydel
sesmidler, København. 77 bind og 1 pakke 1908-1990. Lagerlister,
råbalancer, hovedbøger, rescontri, journaler, købsbog salgsbog,
ordrebøger, vekselbøger, korrespondance, kassebøger og kassejour
nal.

Detailhandel
Andreas W. Andrup, købmand, Lemvig (fortsat aflevering). 3 bind og
1 pakke 1823-1886. Memorial, brevkopibøger og regnskab og lager
opgørelser.
Bangs Kunst Aps., brugskunst og gaveartikler, Århus (fortsat afle
vering). 1 farvefilm.
Sophus Th. Futtrup & Petersen, købmandsfirma, Lemvig (fortsat af
levering). 1 pakke konkursbosager 1856-1858.
Chr. Gregersen, radioforhandler, Støvring. 37 bind 1940-1979. Fak
turaer, kassebilag, korrespondance, regnskaber, kontrakter og ord
rebøger.
Marius Møller, købmand, Skanderborg. 31 bind og 1 pakke 19011968. Hovedbøger, registre, journaler, kassebøger, kassejournaler,
kopibog, prisbog, kladdebøger, personaleanbefalinger, reklameskil
te og udklip.
M. Rasmussen, detailhandler, Vonsild, Kolding. 1 hovedbog 19091913.
Skade Brugsforening, Skåde, Århus. 3 forhandlingsprotokoller
1872-1974.
Otto B. Wrobleivski, boghandel, København (fortsat aflevering). 19
bind og 8 pakker 1862- 1994. Statusbog, hovedbog, kassejournal,
prislister, lønningsregnskab, følgesedler, bygningstegninger, korre
spondance, afregninger og privat regnskabsbog.
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Kommunikationsvirksomhed,
Jydsk Telefon-Aktieselskab, Århus (fortsat aflevering). 302 bind 18961988. Forhandlingsprotokoller, årsregnskaber, kopibøger, brevjour
naler, korrespondance og avisudklip.

Finansierings- og forsikringsvirksomhed
Kreditforeningen af Grundejere i Fyns Stift, realkreditselskab, Odense
(fortsat aflevering). 34 pakker indfriede lånesager 1942-1993.

Ejendomsadministration og -handel samt
forretningsservice/liberale erhverv
A/S Bruun & Sørensen, rådgivende ingeniørfirma, Århus (fortsat af
levering). 42 bind og 7 pakker 1893-1977. Revisionsprotokol, aktie
protokol, forhandlingsprotokoller, årsregnskaber, statusbøger, pris
liste, korrespondance, tryksager, brochurer og billeder.
Advokatfirmaet Dam & Fintel, Viby, Århus (fortsat aflevering). 17
bind og 59 pakker 1985- 1991. Hovedbogholderi og journalsager.
Mogens Glislrup, advokat, København (fortsat aflevering). 1 pakke
journalsager 1971-1993.
Villy Hey, advokat, Kolding. 5 bind 1915-1932. Hovedbøger, incassoprotokoller og kassebog.
Marselisborg Slot, Århus. 1 vagtjournal 1939, 1946.
A/S Regnecentralen, databehandlingsvirksomhed, København. 1
pakke 1955-1977. Beretninger og regnskaber, aktionæroversigt,
budgetter, brochurer og udklip.
Mogens Voltelen, arkitekt, København. 118 bind og 221 pakker
1930-1994. journalsager, kopibøger, lønningsbøger, kassebøger og
kassejournaler.

Div. offentlig virksomhed
Elsted kommune. 2 bind 1940-1970. Pantefogedprotokol, dagbog for
sognefogeden.
Arhus kommune, Borgmesterens afdeling, Borgmesterkontoret (fortsat af
levering). 9 pakker 1982-1997. Taler ved Thorkild Simonsen, indby-
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Mange danske firmaer har eller har hall deres største virkeområde i udlandet. Blandt de virk
somheder, der stadig har en væsentlig aktivitet i udlandet, hører Christiani &: Nielsen A/S.
Firmaet havde en stab af ingeniører, der var ansvarlige for forskellige projekter. Et af hoved
arbejderne for ingeniør Poul Garde-Hansen var projekteringen af alle tribuner m.m. for
Jockey klubben i Rio de Janeiro i Brasilien. Tribunerne havde på det tidspunkt - 1924 - de
største udkragede tage i jernbeton. Dette projekt var ntvivlsomt medvirkende til, at Christiani
& Nielsen blev et al de bedst kendte ingeniørfirmaer i Brasilien.

delser og borgmesterkontorets aftalekalendre. Byrådskonlorel: 1 jour
nalsag 1885. Huslejenævnel: 9 pakker boligsagsregistre 1975-1990.
Økonomisk afdeling. 431 pakker journalsager 1985-1991.
Magistratens 1. afdeling, Beskaftigelsesforvallningen. 16 bind og 275
pakker 1979-1997. Hovedbogholderi, journalsager, korrespondan
ce og projekter.
Magistratens 2. afdeling, Stadsarkitektens kontor (fortsat aflevering).
12 bind huslejekvitteringsbøger 1957-1972.
Magistratens 3. afdeling, Social- og Sundhedsforvaltningen (fortsat af
levering). 2 pakker legatsager 1882-1980.
Magistratens 4. afdeling, Arhus Skolevæsen (fortsat aflevering). 15
pakker journalsager 1980- 1983.
Arhus Havnevæsen (fortsat aflevering). 8 fotos af sejlskibe i hav
nen.
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Afleveringer

Undervisnings- og forskningsvirksomhed
Stubbekøbing Tekniske Skole, fagskole, Stubbekøbing. 4 bind og 4 pak
ker 1909-1926. Bygningstegninger, møbeltegninger og kleinsmedetegninger.

Social- og velfærdsinstitutioner
Laurits Andersens Fond, København (fortsat aflevering). 3 bind og 6
pakker 1937-1996. Ansøgninger, prisopgaver, revisionsbilag og kas
sebilag.
Klosterklubben, ældreforening, Århus. 12 bind 1965-1993. For
handlingsprotokoller, medlemsprotokol, regnskabsbøger, noder og
sange og scrapbøger.

Erhvervs- ogfagorganisationer o. 1.
Andelsudvalget, København (fortsat aflevering). 3 bind 1942-1986.
Forhandlingsprotokoller og depotbog.
Danmarks Apotekerforening, København (fortsat aflevering). 4 bind
og 1 pakke 1847-1994. Forhandlingsprotokoller, kassebog, gæste
bog og diverse korrespondance.
Danmarks Rederiforening, København (fortsat aflevering). 25 kasser
journalsager 1948-1986.
Dansk Agrokemisk Forening, Frederiksberg (fortsat aflevering). 24
pakker 1987-1992. Medlemskorrespondance, bestyrelseskorrespon
dance, aim. korrespondance, registreringsudvalgssager, månedsrap
porter og regnskabsbilag.
Dansk Arbejdsgiverforening, København (fortsat aflevering). 7 bind
og 7 pakker 1971-1979. Sager vedr. DA.s 75 års jubilæum, DAFU-sager og billeder.
Danske Dagblades Forening, København (fortsat aflevering). 19 bind
og 756 pakker 1936-1997. Journalsager, kopibøger og arkivnøgle.
Danske Fysioterapeuter, København. 34 bind og 4 pakker 1894-1986.
Forhandlingsprotokoller, medlemsprotokoller, kassebøger diverse
korrespondance og regnskaber.
Danske Landboforeningers Husholdningsudvalg, Århus (fortsat afle
vering). 11 bind og 5 pakker. Mødereferater, korrespondance og
produktbeskrivelser.
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Det Danske Sagførersamfund, 11. Sagførerkreds, Kolding. 1 pakke
journalsager 1928-1933.
Entreprenørforeningen, København (fortsat aflevering). 34 bind og
305 pakker 1892-1993. Forhandlingsprotokoller, mægling- og vold
giftssager, arbejdsretssager og korrespondance.
Foreningen afJyske Landboforeninger, Arhus (fortsat aflevering). 36
bind og 56 pakker 1877-1978. Forhandlingsprotokoller, møderefe
rater, konkurrenceudvalg, regnskabsbog, stambogsføring og korres
pondance.
Foreningen afprivate Stempelpapirforhandlere i Danmark, København.
2 bind cirkulærer og breve 1929-1996.
Grafiske Organisationer; København (fortsat aflevering). 7 pakker
journalsager 1951-1989.
Håndværkerforeningen i København, København (fortsat afleve
ring). 1 pakke sager vedr. friboere i Alderstrøst 1986-1987.
Håndværksrådet, København (fortsat aflevering). 7 bind og 1 pak
ke 1953-1970. Årsberetninger, delegeretmøder, pjecer og cirku
lærer.
Provinshandelskammeret, København (fortsat aflevering). 2 bind og
60 pakker 1951-1991. Forhandlingsprotokoller og journalsager.
Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien i
Danmark, København (fortsat aflevering). 2 bind og 22 pakker 19721987. Beretninger og regnskaber, mødereferater og journalsager.
Træindustriarbejdernes Fagforening, Århus (fortsat aflevering). 40
bind og 2 pakker 1895- 1991. Forhandlingsprotokoller, generalfor
samlings- og mødeprotokol, kassebøger, rapporter og billeder.
Voldgiftnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed, København. 17 pak
kerjournalsager 1980- 1992.
Århus Håndværkerforening, Århus (fortsat aflevering). 192 bind og
13 pakker 1860-1992. Laugsprotokol, forhandlingsprotokoller, års
regnskaber, medlemsprotokoller, revisionsprotokol, forslagsproto
kol, klageprotokol, kontingentbog, kassejournaler, legatregnskaber
og svendeprøver.

Øvrige organisationer ogforeninger
Idrætsforeningen Olympia, Arhus. 1 medlemsprotokol 1925-1958.
Kalenderkvarterels Beboerforening, Arhus. 2 bind og 1 pakke 19741983. forhandlings- og mødeprotokol, kassebog og regnskabsbilag.
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I en efteraflevering fra Arhus Håndværkerforening var der en større samling af gamle foto
grafier fra Arhus. Motivet på billedet - o. 1898 - er gæstgivergården »Aarhus«, der lå i Fisker
gade. Bygningen blev revet ned i 1900, og »('Jemensborg« opført i stedet. I dag har Arhus
kommunale social- og sundhedsforvaltning til huse på adressen.

o

Malernes Sangkor, Arhus (fortsat aflevering). 2 pakker partiturer.
Venstres Amtsorganisation i Arhus amt, Arhus amt. 1 forhandlingspro
tokol 1932-1945.
Arhus Amts Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening, Arhus (fortsat afle
vering). 1 forhandlingsprotokol 1974-1987.
o

o

Kulturel virksomhed
O

o

Jazzselskabet i Arhus, Arhus. 24 pakker foreningsager 1940-1995.
Arhus Teater, Arhus (fortsat aflevering). 1 pakke vedr. tilskud fra
Undervisningsministeriet 1899-1939.

Personarkiver
Carl Emil Hamle, kursusleder, Arhus. 1 pakke materiale vedr stednavne
i Arhus kommunes skove 1924-1934.
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Otto Kier, civilingeniør og politiker, Århus. 5 bind 1930-1952. Politiske
notater og avisudklip og optegnelser.
Riis Knudsen, fotograf, Arhus. 411 pakker 1945-1957. Glas- og
filmnegativer og kundekartoteker.
Johan Henrik Lunøe, postforvalter, Århus. 1 pakke private papirer
1907-1985.
Mogens Helmer Pedersen, docent og organist, Arhus. 6 pakker 19671996. Sager vedr. Århus Unge Tonekunstnere, »Nota Koret«, »Vocalerne« og diverse foredrag.
Knud Henning Thede, Århus. 1 pakke private papirer 1890-1947.

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 & 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 Ålborg fra begyndelsen af 17. århundrede.
En dansk handelsekspedition til Nordamerika 1783. Et bidrag til Handels- og Kanal
kom pagn i c ts h i s to r i e.
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 bygn ing.
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 do store udstillinger 1889-1914.
Den teknisk-kemiske industri 1870-1914.
På forretningsrejse i Norge omkring 1830. Aktstykker fra skibsklarcringsfirmaet 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 Arhuslisterne 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 ogl. & 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: Landhushoklningsselskabet 1769-1969:
Christian Martfelt - patriot og den første sekretær.
Edward TcsdorpI til Ourupgård.
Jørgen la Cours arbejde i dansk landbrugs tjeneste.
Anders Nielsen, Svejstrup Østergård.
Flids og vindskibeligheds belønning. Præmiesvstemel, præmievinderne og deres ar
bejde 1769-1969.
Lærlingeinstitutionen. Oprindelsen, de første lærlinge og deres læresteder.
Landhushoklningsselskabet og andelsmejeriernes gennembrug.
Afvikling og nye baner. Landhushoklningsselskabet 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-galanlerihandlers varer.
Staten som kornhandler 1783-88.
Badeanstalter som erhvervsforelagender i 19. århundrede.
D. B. Adler og udviklingen af del danske kreditvæsen.
Et gründerforetagende. Engeldrupværk - en klædefabrik.
Registre til Erhvervshistorisk årbog 1959-69.

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

Erhvervshistorisk årbog 1971. 313 sider. Udsolgt.
Indhold: Småskibsfarten på Århusbugten 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’crne.
Selskabet for Indenlandsk Kunstllid 1808-1838. En erhvervsøkonomisk organisa
tionsdannelse fra Napoleonstiden.
En manufakturvirksomhed vokser op. Studier i S. Scidelins manufakturhandel
1843-70.
DEDS 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 fast landsspærring.
Provinskøbmænds rekruttering omkring 1760-1850 til belysning af købstædernes
borgerskaber før 1850.
Studiet af arbejdsløshed. El forskningsobjekt om beskæftigelsesforholdene i Dan
mark i del 19. århundrede.
P. Wulffs cigarfabrik 1868-1914.
Projekt Måløvhøj. En episode under 1930’crnes arbejdsløshed.

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

Erhvervshistorisk årbog 1976-77. 199 sider, kr. 100,00.
Indhold: Staten, kræmmerne og for lagssys lemel 1620-1735.
Østersøhandelcn og den svensk-russiske krig 1788-90.
C. E Tictgen og de første sporvejsanlæg i København 1863-70.
Arbejdsformidling og arbejdsløshed før 1914.
Småkårsfolk i og omkring Århus 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. Hassingjørgensens erindringer.
Træk af den industrielle udvikling 1897-1914.

Erhvervshistorisk årbog 1982. 210 sider, kr. 100,00.
Indhold: Del 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.
yirksomhedshistorie 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.
Silkebrocleret socialhistorie.
To Arhus-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 møbelelablissement.
Jernstøber M. H. Petersens ko pi bog.
Fyens Disconto Kasse 1846-8(5.
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 fællcssukkerkogeri 1876-1887.
En hovedorganisation, som aldrig blev til.
Beskæftigelsen i den tidlige danske industri.
Fortegnelse over Finn H. Lauridsens litterivre arbejder.
Dansk erhvervshistorisk litteratur.

Erhvervshistorisk årbog 1992. 251 sider, kr. 198,00.
Indhold: »Tobakken« i Esbjerg
Industrialiseringen i Randers-el lokalsiudium
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, Teuton og Dypian. Albert Nielsen Kemisk Fabrik ?\/S 1953-1990
Europæisk skibsbygning 1880-1950
Arbejderværnel - 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-arbejdere
Tietgen og den franske forbindelse
Købmandens kontaktflade - en rcgionalundersøgclsc
Mel og damp
Dansk erhvervshistorisk litteratur

Erhvervshistorisk årbog 1995. 229 sider, kr. 198,00.
Indhold: Dansk RckyliiHel Svndikat/DISA til 19-16
Tøjhusets ny Geværfabrik 1887-94
Vinhandler F. W. Luplau 1832-54
Erhvervsorganisationerne og deres arkiver i Erhvervsarkivel

Erhvervshistorisk årbog 1996. 215 sider, kr. 215,00.
Indhold: »Liimfabrikken« på Amagerbro
I I. Nielsen & Søn Maskinfabrik A/S, 191(5-1980
Hverdag på Provinsbankforeningcnskontor
Regnskabsmateriale som historisk kilde

Erhvervshistorisk årbog 1997. 197 sider, kr. 215,00.
Indhold: Skinnebus og motorvogn
Huset Broberg og kaffehandelen med Brasilien
Vinhandler Poul Frederik Bølck
En vestjysk købmands rolle i verdenshandelen
Erhvervsarkivet 1948-1998

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, A ndreas Jørgensen 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 Arhus 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 II. 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:
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. l-2?Ved Ole Degn. 1971. I 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, kn 73,20.

Jacob A. Buksti:
Et enigt landbrug? Konflikt og samarbejde mellem landbrugets or
ganisationer. En studie i landbrugets organisationsforhold med
udgangspunkt i 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 Buchardl 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.
Erhvervsarkivets Arkivoversigter bd. 3. Arkiver fra finans-, forsik
rings- og servicevirksomheder, erhvervsorganisationer m.v. 1995.
408 sider, kr. 160,00.

