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Fra Rosenborg Brøndanstalts
første år
Dansk mineralvandsproduktions opståen
Ved BIRGIT NÜCHEL THOMSEN

I 1831 oprettedes Danmarks første mineralvandsfabrik Rosenborg
Brøndanstalt. Foruden at være en erhvervsmæssig nydannelse bidrog
den indtil 1928 til det kulturhistoriske billede af København ved sin
brøndsalon, hvor københavnerne »gik brønd«. Erhvervsarkivet of
fentliggør hermed Rosenborg Brøndanstalts direktions- og general
forsamlingsprotokol fra 1831 — 1844 med 7 bilag. Man kan her følge
de vilkår, under hvilke anstalten etableredes. De detaljerede regn
skabsopgørelser giver et billede af priser, indtægter og omkostninger.
I en introduktion gives et omrids af virksomheden i det 19. århun
drede og dens kulturhistoriske betydning samt af den første danske
mineralvandsproduktion.

I957 nedlagde aktieselskabet Rosenborg Brøndanstalt mineralvandsfabrik
ken af samme navn, og hermed forsvandt Danmarks ældste mineralvands
fabrik, der i en lang årrække havde været førende inden for dansk mineral
vandsproduktion. Anstaltens arkiv blev overført til Erhvervsarkivet. Dets væ
sentligere dele består af forhandlingsprotokoller dækkende tiden mellem 1844
og 1911 samt bilag hertil for perioden 1829-1898. Desuden indeholder det
årsberetninger for tiden 1834-1903 og årsregnskabeme mellem 1844 og 1937.
Driftsregnskaber for tiden mellem 1834 og 1882 er opført i 49 bd., ligesom
hovedbøger for perioden 1880-1948 er bevaret i 69 bd. Arkivet opfordrer til
en større skildring, men der er her valgt foreløbig kun at udgive direktionsog generalforsamlingsprotokollen for virksomhedens første år og som intro
duktion at give et omrids af mineralvandsfabrikation i det 19. århundrede
og af Rosenborg Brøndanstalt.
I begyndelsen af 1800-tallet startedes den første produktion af kunstigt
mineralvand, men anvendelse af mineralske kilder var en gammel foreteelse,
ældst er deres berømmelse som helligkilder; i højmiddelalderen har man brugt
disse kilders varme vande til badning, og fra 1500-tallet har man drukket
deres vande, varme som kolde. Mineralvandene havde herved fra gammel tid
vundet hævd som midler mod snart sagt alle former for sygdomme. Omegnen
omkring kilderne blev kursteder; en lang række berømte kilder var allerede
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o. 1500-1600 taget i brug og havde givet navn til de mest kendte mineralske
vande som bl. a. Karlsbad, Eger, Wildungen, Selters, Pyrmont, Aachen og
Spaa. I 1700- og 1800-tallet er der spredt bade- og brøndkursteder over hele
Europa, især dog i Østrig-Ungarn, Tyskland, Frankrig og Italien. Livet om
kring adskillige af sådanne kursteder blev efterhånden meget mondænt med
smukke bygninger, haveanlæg og forlystelsessteder som teater, dansepavillon,
spillekasino, hjulgynge og karrusel. Ved de berømte kursteder som Karlsbad,
Aachen og Baden-Baden samledes Europas fornemste \
De store befolkningsgrupper formåede dog ikke at foretage dyre rejser til
sådanne kursteder. Som løsning på dette problem søgte man at transportere
naturligt mineralvand fra kilderne til forbrugerne, men den løsning var util
fredsstillende, fordi vandenes indhold af luftigere bestanddele derved kun
vanskeligt kunne bevares2. Tanken om kunstigt at fremstille mineralvande
ved efterligning af de naturlige vande dukkede op i 1700-tallet, og nogle
forsøg blev gjort 3. Den afgørende vending for den kunstige mineralvands
produktion skete dog først i 1821, da apoteker Friedrich Adolph Struve an
lagde verdens første egentlige mineralvandsfabrik i Dresden4. Struve havde
været i stand til langt nøjagtigere end tidligere at analysere vandet fra mine
ralvandskilderne og at reproducere dette med godt resultat. I andre europæiske
lande fulgte man hurtigt efter med at starte produktion på dette indbrin
gende felt5. Typisk nok efterlignede man de store kursteder omkring de natur
lige kilder ved at oprette brøndkursteder i forbindelse med den kunstige pro
duktion, ligesom de ydre forhold helst mest muligt skulle ligne de eksisterende
kursteders. Herved knyttedes til fabrikken brøndsalon med udskænkning på
stedet, og som man ser med Rosenborg Brøndanstalt, anlægges etablissementet
helst i parklignende smukke omgivelser. På skandinavisk grund fulgte Sverige
først efter. Allerede før Struve havde man i virkeligheden her gjort selvstæn
dige forsøg på dette felt med den Wernerske Brøndanstalt i Stockholm6,
men af varigere betydning blev den i 1823 oprettede stockholmske brønd
anstalt Kungsträdgården under ledelse af den berømte svenske brøndkurlæge
Jöns Jacob Berzelius 7. Teknisk blev Rosenborg Brøndanstalt en aflægger af
denne anstalt.
Det første initiativ til oprettelse af en dansk brøndkuranstalt blev i 1829
taget af professor, dr. med. Oluf Lundt Bang, der i samtiden var kendt for
sin interesse for mineralske og almindelige vandes helbredende kraft. Han
rejste sagen i bestyrelsen for den anstalt for medicinske bade, som man i 1824
havde oprettet ved Rysensteens bastion under navn af Rysensteen Søbade
anstalt, og tanken vandt tilslutning både hos bestyrelse og aktionærer. I be
gyndelsen af året 1831 indgav direktionen for Søbadeanstalten, embedsman-
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E. A. Nørgaard - brøndanstaltens tekniske leder.
Søndagsposten 28. marts 1886.

den, konferensråd Jonas Collin, kaptajnerne i søetaten M. Lütken og P. M.
Tuxen, storkøbmanden, agent Th. Suhr og lægen, professor O. Bang en aller
underdanigst ansøgning til kongen om privilegium for Søbadeanstalten på
anlæg af en indretning for kunstige mineralvandes tilberedning. Dette pri
vilegium blev 23. marts 1831 allernådigst meddelt, og man åbnede blandt
Søbadeanstaltens interessenter adgang til subskription på aktier à 25 rbd. Den
herved indkomne kapital var langtfra tilstrækkelig til finansiering af den nye
indretning, men det hastede med at få sagen sat i værk, da der i priviligiet
krævedes, at anlægget skulle være færdig inden to år, og da man var under
rettet om, at et udenlandsk interessentselskab ønskede at få tilladelse til at
indrette et lignende8. Det nye interessentselskab blev da i hast etableret som
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en afdeling af Søbadeanstalten under samme statutter og samme bestyrelse.
Den nære tilknytning til Søbadeanstalten ytrede sig også deri, at det først
var tanken at anlægge anstalten i Søbadeanstaltens have, således at brønd
drikningen kunne kombineres med medicinske bade i dette etablissement9.
Planerne tog imidlertid en anden retning og et større omfang end først
tænkt. Ved kaptajn P. M. Tuxens energiske mellemkomst opnåede man til
ladelse til at anlægge anstalten i Rosenborg have. Den unge kemiske ingeniør
E. A. Nørgaard, der i over en menneskealder skulle blive knyttet til anstal
ten, blev ansat som teknisk leder, og efter at han ved et studieophold ved
brøndanstalten i Stockholm var gjort bekendt med produktionsformen der,
bestiltes apparater efter Berzelius’ mønster fra Polyteknisk Læreanstalts værk
steder10. Etatsråd, hofbygmester Koch lagde planen til brøndanstaltens byg
ning, som blev placeret med facade ud mod Gothersgade.
Anstaltens første ti år var vanskelige med beskedent salg og store udgifter,
og man arbejdede derfor konstant med underskud. Dette nødvendiggjorde nye
aktietegninger. Man nåede i 1832 til en aktiekapital på 11.000 rbd., som i
løbet af 1833 forøgedes dl op mod 15.000 rbd. Da underskuddet efter op
tagelse af et lån på 7.000 rbd. stadig var betydeligt i 1834 og 1835, og en ny
aktietegning kun indbragte beskedne beløb, stod virksomheden i 1835 i en
krise, hvor bestyrelsen måtte anmode interessenterne om enten at opløse sel
skabet eller yde ekstraordinære ofre. Man havde på det tidspunkt en øjeblik
kelig underbalance på 1.700 rbd., som måtte dækkes, og en sum på i det
mindste 1.000 rbd. måtte bringes til veje til drift og vedligeholdelse for det
kommende år. Man red dog stormen af, idet interessenterne ønskede virk
somheden opretholdt. Nye aktier blev tegnet af selskabets aktionærer til et
beløb af 2.297 rbd., og 61 aktionærer tegnede sig for en ekstraordinær ydelse
af 5 rbd. pr. aktie, i alt 819 rbd. Fra begyndelsen af 1840’erne var krisen
definitivt overstået, og i 1842 kunne man for første gang udbetale et udbytte
på 4 %. I 1843 fastlagdes aktiekapitalen til 16.000 rbd. med 640 aktionærer,
hvis interimsbeviser ombyttedes med aktiebreve, 110 hele lydende på 100 rbd.
og 200 kvarte på 25 rbd. Løsrivelsen fra Søbadeanstalten blev herefter fuld
byrdet. Allerede i 1834 var privilegiet på fabrikation og salg af mineralvande
overført til Rosenborg Brøndanstalt, og fra 1845 adskiltes de to institutioners
bestyrelse, idet det nye foretagendes interessenter nu foretog selvstændigt valg,
og Brøndanstalten fik sine egne vedtægter11. Det gik herefter støt fremad for
virksomheden.
Brøndanstalten havde den dobbelte funktion både at være mineralvands
fabrik og kursted. Den vigtigste del af virksomheden var dog mineralvands
produktion til salg ud af huset, hvilket fremgår af følgende statistik :
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Solgt ud af huset

Brøndgæster

År
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850

.............
.............
.............
............. . .. .
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............> - - -

82
45
88
129
87
53
59
94

98
80
123
98
132
94
88
113

Helflasker

Halvflasker

11-192
6.646
6.611
7.822
7-194
8.885
8.980
8.406
10.542
9-519
7-951
10.525
14.122
9.101
6.279
6-567
7-93°

13-716
8.262
11.976
17.844
24.261
29-399
28.661
36.020
45-103
50.198
65-947
85-767
II7-239
108.632
79-887
97.102
113-977 12

Heraf ses, at brøndgæsternes antal i denne periode er nogenlunde konstant,
mens salget af mineralvand på det sidste tiår omtrent tredobles. Brøndgæ
sternes antal oversteg i de første 30 år ikke 200 13; i 8o’erne var det steget
til 600-700 årligt, hvorefter det igen faldt14, men også på dette tidspunkt
var salget i brøndanstalten underordnet i forhold til den samlede produktion,
der eksempelvis til sammenligning med de første år var steget til mellem 2-3
mill, kvartflasker om året mellem 1876 og 1887 15.
Rosenborg Brøndanstalts eneret på produktion af kunstige mineralvande
gennemhulledes i 1841 ved, at der tilstodes apotekerne ret til tillavning af
mineralvand; ved fornyet ansøgning om privilegium i 1851 blev sagen be
handlet i landstinget, hvor den fremlagdes af landstingsmand, apotheker S. L.
Køster. Landstinget skønnede, at den beskyttelse, som anstalten da i ti til tyve
år havde nydt, havde været tilstrækkelig til dens sikre etablering18. BeskytImport af mineralvande Eksport af mineralvande
(Krukker eller flasker)
(Krukker eller flasker)

1841
1845
1847
1855

...................
...................
...................
...................

7-214
38.288
53-83O
74-501

50 + 104 til Holsten
584
356
1.911 18

12

Birgit Nüchel Thomsen

teisen på det indenlandske marked faldt således nu helt bort; der havde imid
lertid i hele perioden været import af især tyske mineralvande, der var be
lagt med en moderat, men ikke ubetydelig told af io mark pr. ioo flasker17,
og tabellen nederst side 11 belyser importens og eksportens størrelse.
Heraf har Danmark og Slesvig aftaget 11.751 flasker i 1845 og 17.658
flasker i 1847, mens resten er gået til Holsten-Lübeck 19. Sammenligner man
disse importtal med Rosenborg Brøndanstalts salgsstatistik i dette tidsrum
(p. 11) ser man derfor, at importen til Danmark og Slesvig på trods af tolden

dog må have påført anstalten konkurrence. Den stærke stigning i de samlede
importtal fra 1841-45 fra 7.214 krukker til 38.288 samsvares af stigningen
i Rosenborg Brøndanstalts salg fra 26.416 helflasker i 1841 til 72.742 i 184620.
Der er i dette tidsrum sket et gennembrud for salget af mineralvand. Af de
i 1845 eksporterede flasker er 500 udgået fra København og skyldes måske
Rosenborg Brøndanstalt, medens i øvrigt tallet i 1847 vel må henføres til
reeksport21. Af eksporten i 1855 er langt den overvejende del gået til Norge
og Sverige22 og stammer formentlig for en stor del fra Rosenborg Brøndan
stalt, som fra 1843 sikrede sig tilladelse til at genindføre usolgte Rosenborg
vande herfra toldfrit23.
Virksomheden fik sin første indenlandske konkurrent som mineralvands
fabrik i fabrikken Sødring & Co., der startedes i 1855 i København. Konkur
rencen tog til fra firserne op til årene efter århundredeskiftet, hvor der grund
lagdes en række mineralvandsfabrikker i København og i provinsbyerne24,
ligesom konkurrencen fra de store bryggerier blev følelig. Ej heller som brøndkuranstalt kom Rosenborg til at stå alene. Man kan nævne Klampenborg
Vandkuur- Brønd- og Søbadeanstalt i Klampenborg fra 184425, Brøndku
ren i Tivoli fra 1840’erne26, mineralvandsfabrikken Maglekilde og Frederiks
berg Brøndanstalt i Frederiksberg have fra 1873 27, Ørstedsparkens Kuran
stalt fra 188328. I 1878 blev Preislers mineralvandsfabrik i Århus (grl. 1876)
til Set. Nicolauskilde Brøndanstalt, som tilbød medicinske vande, »der kunne
erholdes og nydes« på stedet29, ligesom man også i Århus en kort tid i 1885
forsøgte sig med brønd- og maltkure i Vennelystparken30. I Ålborg tilbød
Brøndanstalten Hygæa, der var oprettet i 1882, malt- og brøndkur31. I Sæby
Jærnvandskur- og Søbadeanstalt32 og i Silkeborg Brønd- og Vandkuranstalt33 var der også brøndkur; man benyttede her naturligt forekommende
mineralske vande fra henholdsvis Sæby jernvandskilde og Arnakkekilderne i
Silkeborgs omegn.
Rosenborg Brøndanstalts udbytte steg jævnt fra 1850’erne til 1875 fra
5-10% til 10-20% og holdt sig fra anden halvdel af halvfjerdserne til
slutningen af firserne på 25 %. Fra dette tidspunkt mærkede virksomheden
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konkurrencen fra de mange nye fabrikker, men kunne dog efter nogle be
tydelig dårligere år i slutningen af firserne og begyndelsen af 9o’erne placere
sit udbytte på et nogenlunde stabilt niveau af ca. 15-20 % i årene o. århun
dredeskiftet34. Udbyttets højde sammenlignet eksempelvis med Frederiksberg
Brøndanstalts og Klampenborg Brøndanstalts udbytte på o. 5-6 %35 viser
Rosenborg Brøndanstalt som den nu gamle og velkonsoliderede virksomhed
inden for dansk mineralvandsproduktion.
En forudsætning for virksomhedens trivsel havde været, at den tekniske
fremstillingsproces stod på højde med de bedste udenlandske forbilleders.
Efter at man på H. C. Ørsteds anbefaling havde ansat cand. polyt. E.A.
Nørgaard som daglig teknisk leder, havde denne under et studieophold i Stock
holm sat sig ind i apparaturet der, ligesom han havde haft lejlighed til at
deltage ved vandenes tilberedning. Trediverne igennem foregik produktionen
med enkelte forbedringer efter det berzelianske mønster. I 1842 rejste Nør
gaard spørgsmålet om en yderligere forbedring af vandenes kvalitet og fik
bevilget en studierejse til Struves fabrikker i Berlin og Dresden for om muligt
der at hente gavnlige erfaringer. Efter hjemkomsten var det Nørgaards
ønske at få fornyet apparatet efter det struveske mønster, ligesom han øn
skede at få kendskab til visse af Struves fabrikationshemmeligheder, som denne
havde tilbudt at stille til Rosenborg Brøndanstalts rådighed mod en sum på
i.000 preuss. thaler30. Dette sidste ville bestyrelsen dog ikke bevilge, men
fra 1843 foretoges en gennemgribende fornyelse af anstaltens apparatur hoved
sagelig efter de retningslinier, som Nørgaard havde forlangt. Nyanskaffel
serne var så betydelige og bekostelige, at de må betragtes som en fuldstændig
fornyelse af anstaltens produktionsapparat37.
Vi har en beskrivelse af den omhyggelige tillavningsproces i Køgelægen
Otto Giersings bog om mineralvande fra 185138. Ved vandenes tillavning
brugtes til soda- og seltersvand almindeligt kildevand, men til alle andre
arter destilleret vand, der ved ophedning var gjort lugt- og smagfri. Kul
syren udvikledes af fint stødt marmor ved hjælp af fortyndet svovlsyre og
udvaskedes meget omhyggeligt. Alle redskaber, som mineralvandet under til
lavningen kom i berøring med, var belagt med tin. Vandbeholderen var under
tillavningen omgivet med is, hvorfor vandet bestandig var nær frysepunktet;
det blev derved muligt at mætte vandet med kulsyre langt mere ensartet,
end når tillavningen, som sædvanligt andre steder, skete under et højere tryk
af kulsyre ved sædvanlig □ : tilfældig temperatur. Hvad tilsætningen af de
faste bestanddele angik, var man på Brøndanstalten særdeles påpasselig med
nøje at følge den kemiske analyses anvisninger; og for at mineralvandene
altid skulle være friske, blev de hver morgen tillavet kort før drikningens
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begyndelse ved en sammenblanding af frisk destilleret vand og koncen
treret mineralvand; efter drikningens ophør blev alle beholdere tømt og atter
fyldt med rent vand, som blev stående i disse til næste morgen, hvor vandet
blev uddrevet ved hjælp af ren kulsyre, førend fyldningen af beholderne atter
gik for sig. Til de varme mineralvande som Carlsbadervandet havde man
således en opløsning, der ved fortynding med et bestemt mål kogende destil
leret vand gav et mineralvand, nøjagtig så varmt, som det naturlige. Det
således tillavede vand mættedes omhyggeligt med ren kulsyre, og de varme
vandes temperatur vedligeholdtes nøje af den vagthavende ved hjælp af til
strømmende varmt og koldt vand og kontrolleredes ved termometre i og uden
for beholderne. Hver vandbeholder stod i forbindelse med en større beholder
med komprimeret kulsyre, som sikrede en indstrømning af kulsyre i vandet
svarende til det rumfang kulsyre, der forsvandt ved aftapning. Man sikrede
sig derved, at trykket, som blev kontrolleret ved et barometer, blev vedlige
holdt. Rosenborg Brøndanstalts produktionsmetode krævede uden tvivl større
arbejdskraft og udgifter end den ofte anvendte, hvor de tillavede vande henstod i beholderne fra den ene dag til den anden. Med hensyn til de kun
stige mineralvande til forsendelse rejste sig problemer ved fyldningen af fla
skerne og aftapningen, idet man måtte forhindre kulsyren i at undslippe og
holde den atmosfæriske luft borte. I anstalten bragtes flaskerne, når de skulle
fyldes, i lufttæt forbindelse med reservoiret med mineralvand, som var mættet
med kulsyre under 3-5 atmosfærers tryk. Ved påfyldning af et jernholdigt
vand måtte en mere kompliceret fremgangsmåde anvendes: først fyldtes kul
syren på flaskerne, og efter at vandet var påfyldt, indførtes kulsyre i proppe
rummet, hvorefter flaskerne tilproppedes under vand.
Resultaterne af den høje tekniske standard, man stræbte mod, udeblev
ikke. Rosenborgvandene fandt efterhånden en særdeles fin plads blandt de
kunstigt fremstillede mineralvande. Ved en undersøgelse foretaget i 1874 af
den svenske professor Tobias Robert Thaién omfattende skandinaviske og
nogle tyske kunstige mineralvande, deriblandt Struves fra Dresden og Leipzig,
placeredes Rosenborgvandene som nr. 1 m.h.t. kvalitet. Af 6 undersøgte
kunstige mineralvande fra Rosenborg Brøndanstalt var 4, nemlig Carlsbad,
Emser, Marienbad og Püllna, de bedste og 2, nemlig Eger og Pyrmonter, de
næstbedste af alle undersøgte kunstige vande. Rosenborgvandene erklæredes
at være såvel gennem saltenes passende mængde som endnu mere ved disses
rette blanding udmærket gode og de bedste af de kunstige30. I 1872 var
Brøndanstaltens vande de eneste mineralvande, der hædredes med sølvme
dalje på den nordiske industriudstilling i København. Ved den nordiske ud
stilling i København 1888 tilkendtes fabrikken medalje af 1. klasse (sølv
medalje) 40.
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Rosenborg Brøndanstalt blev ikke blot et nyt indslag i dansk erhvervs
liv, men bidrog tillige ved sin virksomhed som kursted til det kulturhistoriske
billede af København i det nittende århundrede. Da man i 1834 kunne åbne
anstalten og stille dennes faciliteter til publikums rådighed, havde den noget
af den veldædige institutions atmosfære omkring sig, hvilket jo også illustre
res ved, at man ved kongelig nåde fik tilladelse til at lægge anstalten i Rosen
borg have. Samtidens lægevidenskabelige litteratur tillagde mineralvandene
virkninger over for en lang række sygdomme. Ved den kemiske analyse af
mineralvandenes salte fandt man en række stoffer, som man mente af betyd
ning for den menneskelige organisme, og man sluttede uden videre herfra
til deres biokemiske virkning41. Man drog herved ofte for vidtgående kon
klusioner, men ifølge den svenske medicinalforsker Matts Bergmark havde
vandene dog en konkret virkning over for en række mere overfladiske onder.
Bortset fra svovl- og jernvandene indeholder mineralvandene først og frem
mest salte som kogsalt, glaubersalt, bittersalt og andre magnesiumsalte samt
natriumbikarbonat, og det er disse, som giver vandene visse medicinske egen
skaber. Ved deres saltvirkning er de i stand til, hvis slimhindernes modstands
kraft er nedsat ved katarr, at angribe sådanne syge celler, således at disse afstødes og nye friske celler vokser frem. Dette gælder ikke blot over for de
slimhinder, som mineralvandet direkte kommer i kontakt med ved drikningen,
men kogsaltet optages af blodet og transporteres til andre slimhinder i krop
pen og øver sin virkning der. Det forklarer den gunstige effekt, visse vande
kan have over for kroniske tørre katarrer i luftvejene og i slimhinder andet
steds. Salte som glaubersalte og magnesiumsalte absorberes kun i ringe grad
af blodet, men disses saltvirkning udøves i tarmen, opsuger her vand og har
herved virkning på afføringen, ligesom de også i nogen grad kan binde føden.
Denne bliver da ikke absorberet, og saltene kan derved virke afmagrende.
Glaubersalt modvirker blyforgiftning, og magnesiumsalte har en vis effekt på
galdestensanfald, idet de ved en indviklet mekanisme afstedkommer, at galde
blæren lettere tømmes. Natriumbikarbonat formår at neutralisere syre og vir
ker derfor lindrende på f. eks. mavesår, fordøjelsesvanskeligheder og krampe
i mavesækken. Mineralvandenes virkning på disse lidelser er dog afhængig af
lidelsens sværhedsgrad 42.
På dansk grund skrev bl. a. medlem af sundhedskollegiet professor ved
Københavns universitet, lægen C. Otto43 og Rosenborg Brøndanstalts inspek
tør cand. polyt. E. A. Nørgaard om mineralvandenes kemiske sammensætning,
saltenes fysiologiske betydning for den menneskelige organisme og de mange
sygdomme som brønddrikning kunne kurere. Man kan eksempelvis nævne den
lange liste af sygdomme, som Nørgaard anfører som kurerbare ved drikning
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af Carlsbadervand : Mavens og tarmkanalens sygdomme, opkastninger, mave
smerter, diarrhoe, forstoppelse, orm, leverens, miltens og portårens sygdomme,
forstoppelse i leveren og milten, galdesten, gulsot, hæmorrhoider, urinvejens
sygdomme, stendannelse i nyrerne og blæren, blærehæmorrhoider. Køns
organernes sygdomme, uordentlig menstruation, hvidt flod, ufrugtbarhed.
Brystsygdomme, slimhoste, stakånde, banken i hjertekulen. Kachexier og dyskrasier, gigt, blegsot, kirtelsyge. Kroniske sygdomme, kroniske metalforgift
ninger, mercurial sygdomme, mercurialgift og atrobiliarisk saftfordærvelse.
Nervesygdomme, hysteriske kramper, sanktveitsdans, lamhed, svagt syn, sort
stær, tunghørighed, svimmelhed, hovedpine, migræne, hypokondri og me
lankoli44. Det var sygdomme af denne karakter, som de fleste mineralvande
anvendtes mod, men hvert vand regnedes ofte for specielt virkningsfuldt over
for visse sygdomme. Mod disse onder ordinerede da Københavns læger brønd
kur på Rosenborg Brøndanstalt, ligesom anstalten havde sin egen brøndlæge,
i den første tid livkirurg Holmer. Man kunne f. eks. nyde den store eller den
lille brøndkur, som er faste begreber i tidens litteratur om mineralvand.
Professor C. Otto skrev i 1837 om indtagning af vand efter den store brønd
kur : »Ved denne kommer det an på, at patientens organisme til en vis grad
mættes med vandet, så at der avles en slags ny sygdom, der bevirker en
tilbørlig og varig forandring i det indgroede onde. Denne kur varer i al
mindelighed 4-5 uger; man lader dagligen drikke 4-12 bægre, og hvis der
skal bades, i det hele tage 24-30 bade. I henseende til anvendelsesmåden er
der stor forskel på, om man lader patienten hurtigen stige med doses af
vandet og lader ham tage det i stor mængde og derved forholdsvis meget
i kort tid, - eller om man kun lader det bruge i mådelige, kun efterhånden
stigende doses. I første tilfælde er virkningen meget hurtig, stormende,
ualmindelig heftig og angribende, - i andet derimod langsommere, mindre an
gribende, mildere og derved ofte mere gennemtrængende« 4o. Professoren vil
i almindelighed foretrække den sidste fremgangsmåde. Brøndkuren kunne som
ovenfor antydet have ubehagelige bivirkninger. Nørgaard nævner f. eks. bl. a.
kvalme, svimmelhed, tunghed i hovedet, smerter i underlivet, slet fordøjelse,
ildebefindende, afvekslende varme og kulde, ja ligefremme feberrystelser.
Denne såkaldte brøndfeber skal være forekommet hyppigt og blev opfattet
som et stadium på vejen mod helbredelse. Så drastisk har det næppe fore
gået for dem, der blot tog et par glas eller nød den lille brøndkur, der om
fattede drikning af ca. 2-6 glas om dagen, og dette har utvivlsomt været de
fleste.
Brøndkursæsonen på Rosenborg Brøndanstalt varede i reglen fra maj til
udgangen af juli. Udskænkningen fra brøndanstaltenes buffetter åbnedes i de
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Brøndgæster på de lange motionsbænke.
Satirisk tegning af Axel Thiess i »Vort Land« 19. maj 1901.

første år kl. 5 morgen og varede til kl. 9. Senere flyttedes tidspunkterne
til kl. 6.30 og kl. 7. For at vandene kunne få den rette virkning måtte kuren
forenes med motion ved stadig, hverken for hurtig eller for langsom, bevæ
gelse. Efter hvert glas spadserede man derfor 10 à 15 minutter i Rosenborg
haves gange, hvor der til gæsternes opmuntring spilledes hornmusik, - i en
lang årrække af Ramsøes populære orkester4“. Uden for brøndsalen, der i
øvrigt uden for sæsonen udlejedes til bazarer, udstillinger o. 1.47, var opstil
let såkaldte motionsbænke af lange elastiske planker, som kunne anvendes
af de brøndgæster, hvem spadseregangen ikke tiltalte48. Her sad man i lange
rækker og vippede - kaldet at gimpe - for ret at skaffe vandene rundt i krop
pen. Vandindtagningen skete på fastende hjerte, og sidste glas burde efter
forskrifterne følges af mindst en times spadseregang. I Kuranstaltens brønd
diæt forudsættes, at »man undgår alt, hvad der kan gøre voldsom indvirkning
på sjæl og legeme og i hans hverdagsliv tjene til næring for sygdommen, thi
med et nedtrykt sind og under de sædvanlige forretninger at underkaste sig
en brøndkur, er aldeles frarådeligt«. Det indskærpes, at cigar og tobaksrøg
ning er skadelig under kuren, og det hedder i diætforskriften: »Patienten
må på enhver måde vogte sig for forkølelse, bør ikke, for at hilse på nogen,
blotte hovedet, må iføre sig bekvemme, til vort ustadige klima svarende
klæder, og må især holde fødderne varme og tørre«. Søvn om dagen erklæ-
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res for i almindelighed at være skadelig, og te bør ikke nydes om formid
dagen. Man må ud over mineralvandene helst kun drikke koldt vand - slet
ikke spiritus, og i øvrigt må man holde streng diæt49.
Publikum var ofte folk fra Københavns bedre kredse, som følte behov for
kur efter vinterens selskabelighed 50. På besøgstavler kunne man læse, hvilke
navne, der gik brønd, og hvem man kunne risikere at møde. Brønddrikning
var blevet et karakteristisk stykke København og fik som sådan indpas i
tidens revyer f. eks. i visen »Brøndanstaltens pris« fra Charles Kjerulfs,
Anton Melbves og Axel Henriques’ sommerrevy 1885: Et eventyr i Rosenborg
have.

Hver morgen tidlig klokken fem,
må man op af køjen,
i førstningen så er den slem,
men snart sig lønner møjen.
Er man for vand-skabt ble’n af fedt,
for vand-før eller andet,
gå bare brønd lidt efter lidt,
så bli’r man vant til vandet!
Gå bare brønd! lidt efter lidt,
så bli’r man vant til vandet!

Efter århundredeskiftet løb tiden og lægevidenskaben fra brøndkuren.
Antallet af brøndgæster sank igen til o. 200 pr. sæson51. I 1928 måtte
Brøndanstalten på grund af Gothersgades udvidelse flytte fra Rosenborg have,
og dermed slog Brøndanstaltens dødstime som kursted. Man gjorde nogle
forsøg på at skaffe plads til kursted i egnede parkomgivelser som Frederiks
berg have, Tivoli og Ørstedsparken52, men da dette mislykkedes, og da brønd
kuren i øvrigt i de sidste år havde givet et årligt underskud på 3-5000 kr.53,
opgav man denne og fortsatte nu Rosenborg Brøndanstalt som ren mine
ralvandsfabrik. Produktionen tilpassedes i det 20. årh. til en ny tids krav
- de rent medicinske vande gled i baggrunden til fordel for sodavand og
de nu gængse former for mineralvande og læskedrikke. Anstalten flyttedes
fra Rosenborg have til mineralvandsfabrikken Sødring & Co.’s fabriksbyg
ninger, idet man samtidig overtog denne virksomhed. Ved denne lejlighed
erhvervede Carlsberg Bryggerierne og De forenede Bryggerier tilsammen ak
tiemajoriteten i A/S Rosenborg Brøndanstalt, i dag ejer de to bryggerier
hver 45 % af aktiekapitalen. I 1957 indstillede man efter en arbejdskamp
Rosenborg Brøndanstalts produktion indtil videre, da den i nogle år havde
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Rosenborg Brøndanstalt.
Tegning af F. Sedivy 1905.

været tabgivende 54. A/S Rosenborg Brøndanstalt eksisterer videre som ejen
domsselskab.
Det afsnit af direktions- og generalforsamlingsprotokollen, der publiceres i det følgende,
dækker tiden fra anstaltens start til 1844. Dette afsnit har sin særegne karakter derved, at
det er et historisk tilbageblik nøje bygget op på arkivalier fra arkivet; det er sammenskrevet
i 1844, da protokollen blev taget i anvendelse. I denne første del er regnskabsopgørelserne
opført i detaljer, mens man senere her kun anfører de væsentligste poster som produktionens
størrelse, nyinvesteringer, henlæggelser, overskud og udbytte m. m.
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ROSENBORG BRØNDANSTALT
Directions- og Generalf orsamlingsf or handlin ger.
Nærværende Bog, som bestaaer af Eet Hundrede og
Tre og Firsindstyve paginerede, gjennemtrukne og for
seglede Blade (366 Sider), authoriseres herved til For
handlingsprotocol, for Rosenborg Brøndanstalt.
Brøndanstaltens Bestyrelse,
Marts 1844.

O. Bang 55.

Collin 56.

I. Th. Suhr 51.

Allerede længe havde man f. eks. i England, Frankrig o. s. v. ja selv fra
Aaret 1809 i Stokholm, tilberedt kunstige Mineralvande, der dog, med Und
tagelse af Soda- og Selterservand, aldrig vandt nogen synderlig Tillid, og
følgelig ingen almindelig Anvendelse, paa Grund af den høystufuldkomne
Maade, hvorpaa de fremstilledes og deraf resulterende fjerne Lighed med
Originalerne.
Det var Lægen og Apothekeren Struve58 i Dresden forbeholdt, efter
kostbare, med Talent og Udholdenhed ledede, analytiske og synthetiske For
søg, at fremstille kunstige Mineralvande, der ikke ved Smagen kunde adskil
les fra de naturlige; og samme Mand grundede det første, alle billige For
dringer tilfredsstillende, kunstige Brøndanlæg i Dresden 1822. I Løbet af faa
Aar etableredes, udgaaende fra hiin Moderanstalt og, som Filialer af denne,
lignende Brøndanstalter i Berlin, Brighton, Königsberg, Leipzig, Moschau,
Petersborg. Et Aars Tid sildigere indrettede Prof. Berzelius59 en lignende
Anstalt i Stokholm - som dog i Fremstillingsmaade og Apparat var for
skjellig fra den Struvinske - de fandt Efterlignere i Åbo og flere Steder. Alle
disse Anstalter vandt ved deres Producters Fortrinlighed mere og mere Læ
gernes og med dem det store Publiums Agtelse og Tillid, og det varede ikke
længe, førend deres Drift blev meget lønnende. Saa gunstige Resultater kunde
ikke andet end tildrage sig Opmærksomhed.
Professor, Dr. Medecinæ, O. Bang, saae i saadanne Indretninger en Vel
gjerning for Fædrelandet, tog derfor Initiativet og i Ord og Gjerning op
muntrede til og understøttede Oprettelsen af en lignende Antalt hos os.
De øvrige af Søbadeanstaltens Bestyrelse Conferentsr. Collin, Captn.
Tuxen 60 og Agent Suhr, med Undtagelse af Etatsr. Beck 81, vare let vundne
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for et Foretagende, hvis Nyttighed var uimodsigeligt. Fra disse Herrer med
delte sig Interessen til stedse videre Kredse.
Et kunstigt Brøndanlæg var, med Hensyn til Brugen, nærbeslægtet
med Søbadeanstalten; da det, efter al Sandsynlighed, vilde lønne sig, naturligviis jo bedre, jo mindre den oprindelige Bekostning blev : saa syntes det
ikke blot i Søbadeanstaltens velforstaaede Interesse at begrunde en saadan
Anstalt, men endogsaa, om muligt, at begge Anstalter smeltede sammen.
Herpaa gik ogsaa den oprindelige Plan ud, og mange af Søbadeanstaltens
Medlemmer vare vundne for en saadan Realisation.
Professor Bang indhentede nu, 1829, Oplysninger om Anstalten i Stock
holm, i hvilken Anledning Bestyrelsen holdt et Møde i Slutningen af Novem
ber 1829. Fra dette Møde udeblev Etatsr. Beck, men indsendte en kraftig
Protest imod at sætte det projecterede Anlæg i Forbindelse med Søbade
anstalten. Desuden, mente han, burde en Generalforsamling sammenkaldes
for at anvise de fornødne Midler. Sagen stilledes for det Første i Bero.
I Begyndelsen af 1830 traadte Etatsr. Beck ud af Bestyrelsen, og Captn.
M. Liitken62 valgtes i hans Sted.
Da denne var gunstigt stemt for Foretagendet, aabnede den samlede Be
styrelse strax de første indledende Skridt ved at indsende en allerunderdanigst
Ansøgning om privilegium exclusivum for Søbadeanstalten paa at forfærdige
og udsælge mineralske Vande, hvilket under 23. Marts 1831 allernaadigst
bevilgedes med Eneberettigelse for 10 Aar, dog under den Forpligtelse, at
Indretningen skulde være i fuld Gang inden 2 Aar fra Privilegiets Udfær
digelse.
Den 22. Februar 1832 var Generalforsamling. De Tilstedeværende gjordes
bekjendt med privilegium exclusivum, som oplæstes med Underretninger,
Prof. Bang havde indhentet fra Stockholm, samt med et Overslag, meddelt
af den polytechniske Anstalts Bestyrelse, hvorefter Indretningen, naar man
benyttede Søbadeanstaltens Locale, vilde koste c. 2.000 Rbd. Forsamlingen
hævedes uden at nogen Beslutning blev tagen.
Den 7. Marts var en overordentlig General-Forsamling sammenkaldt.
Bestyrelsen henledte her de Tilstedeværendes Opmærksomhed paa, at der
intet passende Lokale til Indretningen af en Brøndanstalt fandtes i Søbade
anstalten; at man var betænkt paa at finde et for Kjøbenhavns Indvaanere
beqvemt beliggende, og vilde underrette Interessenterne derom, saasnart et
saadant var fundet; og at man, ifølge et omtrentlig Overslag, maatte antage,
at den hele Indretning ikke vilde koste over 10-12.000 Rbdr. For at tilveie
bringe denne Kapital saaledes, at alle de Interessenter, som ønskede det,
kunde deltage, antog Bestyrelsen, at der maatte udfærdiges ligesaa mange
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Actier som i Søbadeanstalten, d. v. s. 500 Stk., hver i det høieste paa 25 Rbdr.
Diretionen udbad sig, at de tilstedeværende Medlemmer paa en fremlagt
Liste vilde erklære, om de vilde deeltage i det nye Anlæg, og med hvormange Actier, eller ikke? 24 Medlemmer vare tilstede og af disse tegnede
22 sig strax for 77 Actier.
Der besluttedes dernæst, at Listen skulde tilstilles de øvrige Medlemmer
for at indhente deres skriftlige Erklæring. Hermed hævedes Forsamlingen.
Det nye rVctieselskab var saaledes constitueret - hidtil udelukkende af
Søbadeanstaltens Interessenter, og nærmest som Filial af denne - under
samme Bestyrelse som Søbadeanstalten, og med de samme Statuter Da Listen havde circuleret opfordredes Deeltagerne gjennem Adresseavi
sen, til at indbetale Beløbet for de tegnede Actier til Lieutenant Bähr63.
Pengene indsattes i Sparekassen.
Tillige anmodedes Bestyrelsen for den polytechniske Læreanstalt, om at
foreslaae et paalideligt chemisk-technisk Subject; der paa een eller anden
Plads i Udlandet kunde gjøre sig bekjendt med Sammensætningen af Mine
ralvandene og det dertil hørende Apparat. Af 2 foreslaaede Kandidater,
Arkanist Bergsøe04 og polyteknisk Kandidat Nørgaard,0;> valgtes Nørgaard,
som overrakt en Instrux, og udstyret med de fornødne Anbefalinger o. s. v.
strax afreiste til Stockholm, d. 10. Juli - Ifølge Forslag fra Captn. Tuxen
var Bestyrelsens Opmærksomhed især henvendt paa Kongens, □ : Rosenborg,
Have som Byggeplads for Etablissementet. Captn. Tuxen paatog sig at udtale
dette Ønske for hans Majestæt. Forslaget mødte imidlertid saa mange Ind
sigelser, at Captn. Tuxen var saagodtsom ved at opgive denne Plan.
I Bestyrelsesmødet d. 29. Mai besluttedes imidlertid at et skriftligt Forslag,
ledsaget af Kroquistegning over det intenderede Anlæg, skulde sendes i blot
een Directors Navn til Overhofmarschallatet. Dette paatog Captn. Tuxen sig,
og erholdt til Svar Overhofmarschallens Tilsagn, at han gjerne skulde med
virke til, at det forlangte Stykke af Rosenborg Have overlodes Bestyrelsen
til det angivne Øiemed, naar man maatte behage derom at indgive en aller
underdanigst Ansøgning. Bestyrelsen indgik derpaa under 28. Juli med An
søgning om 1120 kvadrat al. af Rosenborg Have indtil Gothersgaden, hvil
ket under 18. August næstefter allernaadigst bevilgedes.
Tegninger og Oplysninger om Lokaliteten og Apparatet i Stockholm indsendtes af Nørgaard, hvis Skildring af den nødvendige Plads og den uundgaaelige Bekostning langt oversteg Directionens Forventning.
Efter Nørgaards Hjemkomst, i Slutningen af September, holdtes forskel
lige Sammenkomster af Bestyrelsen, hvortil Professor Forchhammer06 og
Etatsraad Koch07 vare indbudne og Nørg. tilkaldt. Etatsraad Koch ud-
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kastede flere Planer og forelagde Overslag; Nørgaard foreslog, understøttet
af Etatsraad Ørsted08 og Professor Forchhammer, en Reduction af Appa
ratet, og Captn. Tuxen - naar man turde indlade sig paa Afvigelser fra
det Prøvede og Bekendte - at lade det hele Apparat udfærdige herhjemme.
Man indsaae, at den til Brøndindretningen overladte Plads var for lille,
og indgik derfor under 16. November med allerunderdanigst Ansøgning om
endnu 440 kv. al. af Rosenborg Have, hvilket under 26. November allernaadigst bevilgedes.
Det var ligeledes indlysende, at de 7.000 Rbd., som alt var tegnede, langt
fra vilde være tilstrækkelige, og man skred derfor til paany at indbyde til
Actietegning, hvorved Indskudsbeløbet steeg til noget over 11.000 Rbd. Paa
given Anledning blev i Bestyrelsesmødet d. 28. November besluttet :

i ) At Nørgaard skulde erstattes det, efter hans Opgivende, paa Reisen paa
Klæder lidte Tab, og desuden i Gratification for sit Arbeide 100 Rbd;
2) At han fra 1. Januar 1833 skulde nyde i maanedligt Honorar 20 r.,
indtil Indretningen var færdig til Afbenyttelse; hvormed der fra denne
Tid af skulle tilsikres ham saamange Procent, at hans Salair kunde blive
idetmindste 400 Rbd. aarlig, samt Værelse, Lys og Brændsel for hans
Person ;
3) At Nørgaard foruden Laborantforretningen skulde udføre alle andre Ind
retningen vedkommende Forretninger, som maatte paalægges ham af Be
styrelsen; og
4) xAt Brøndvandet fra Enden af Gothersgaden og fra Slotsbrønden skulde
undersøges, forinden man tog nogen Bestemmelse, om hvilket der skulde
anvendes.
Endnu var ingen Plan til Bygningen approberet.
1833-

Under 12. Januar fik Bestyrelsen gjennem Herr Etatsr. Koch Tilsagn
fra Overhoffmarschallatet om 4-500 Kubikfod lis fra den kongelige Iiskjelder, successive at afhentes i Sommerens Løb, uden Betaling.
Under 23. Januar behagede det Hs Majestæt allernaadigst at tillade, at
der for Fonden ad usus publicos’s Regning maatte tages Actier for 2.000 Rbdr.
I Februar begyndte Grundrydningen. Da der hidtil kun var tegnet Actier
til et Beløb af 13.000 Rbd., medens de forestaaende Udgifter, ifølge Over
slagene, vilde beløbe sig 4-5.000 Rbd. mere; saa lod Bestyrelsen under 26.
Marts paany udgaae en Opfordring til Søbadeanstaltens Interessenter om ny
Actietegning. Denne indbragte kun 1.400 Rbd.
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Rosenborg Brøndanstalt set fra Rosenborg have.
Tegning fra 1833. Bygningen var ca. 88 m lang og 9 m bred. I pavillonen til venstre, hvor indgangen fra
gaden var, fandtes et aftrædelsesværelse for herrer og et for damer med udgang til en særskilt række af
retirader. Ovenpå var betjentens værelse og brøndlægens konsultationsstue. Mellem de to pavilloner lå den
ca. 38 m lange brøndsal. I pavillonen til højre var der værelser til apparaterne, laboratorier, lokale for
kemikeren og kælder til opbevaring af de tilberedte vande. På denne pavillons mur ind mod brøndsalen var
anbragt 11 haner til udskænkning. På facaden til Gothersgade fandtes døre til pavillonerne og de ved bygnin
gen liggende gårdsrum. Igennem pavillonen til højre var indgang til udsalget af mineralvande.
Fra E. A. Nørgaard: Mineralvandenes Nytte og Anvendelse (1833).

Paa derom indgivne Ansøgning, d. 7. Marts, tillod Vandkommissionen
under 6. April, at en ny Arm maatte lægges fra Hovedrenden i Gothersgaden
ind i Brøndanstalten.
Under 25. Juli blev Bygning og Apparat, efter derovre foretagen Vur
deringsforretning, forsikret i Brandkassen for 19.100 Rbd.
Bygningsarbeidet fuldendtes først i Juli Maaned og Apparatet omtrent til
samme Tid. Heller ikke saae Nørg. sig istand til at begynde nogen Vand
lavning tidligere, da de foreløbige Arbeider, med aldeles uøvede Folk, medtog
længere Tid end han havde troet. Ved Prøvningen af Apparatet viste dette
sig meget mangelfuldt, og selve Vandlavningen mødte Vanskeligheder, hvor
paa Nørgaard slet ikke var forberedt.
Juli og August forløb uden at enten en Brøndkuur kunde begyndes, eller
udsalget af Vand paa Bouteiller finde Sted. Bestyrelsen kaldte Professor Forch
hammer til Hjælp. Han prøvede Apparatet, forkastede det, og foreslog en
Forandring af Tillavningsapparatet, som bevilgedes og iværksattes strax. Kar
ret blev færdig i September. Den dermed anstillede Prøve tilfredsstillede
Prof. Forchhammer, og en Generalprøve foranstaltedes hvortil Bestyrelsen
indbødes.
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Bestyrelsen indbød derpaa, d. 21. Septber, det Kgl Sundhedscollegium til
at tage Indretningen i Øiesyn og prøve Vandene. Mødet fandt Sted d. 2.
October, og Sundhedscollegiet bevidnede under 28. Octobr. Bestyrelsen sin
Tilfredshed med Indretningen af Anstalten og dens Producter.
Rosenborg Brøndanstalt var saaledes fra 26. October authoriseret til at
producere og udsælge mineralvande Under 29. October anmodede Bestyrelsen Prof. Forchhammer om frem
deles uafbrudt at tage anstalten i sin særdeles Varetægt, hvilket Hr Profes
soren under 19. November besvarede bekræftende.
I Erkjendelsen af Etatsraad Kochs kraftige Medvirken til at Bygningen
i rette Tid blev færdig, oversendte Bestyrelsen ham til samme Tid i Brev
et Beviis hvorefter han gjordes til Deeltager i Anlægget for 12 Actier.
Da den hele hidtidige Actietegning c 14.400 Rbd. langtfra var nok til at
dække alle Udgifter, sammenkaldtes en Generalforsamling til d. iste Novem
ber, hvor Bestyrelsen efter at have underrettet Forsamlingen om Sagens Gang
til Dato, aflagde hosfølgende Beretning om Status d. v. s.
At der for Actier til Dato var indbetalt:
i625r. r.S. og 11389 r. 68 sk.
At Nørgaards Reise o. s. v.havde kostet.......................
411 - 71 Sammes Gage.....................................................................
250 1500 Dunke ......................................................................
125 Møbler og Inventarium...................................................
222 - 8 Forskjell. Udgifter ...........................................................
890 - 90 Forskud paa Bygningsarbeidet........................................
6540 - 92 Do.
- Apparatet ....................................................
1000 I Behold.......................................................... iÔ25r r.S. 1948 r. 95 sk-

i625r r.S. 11389 r. 68 sk.
Da der imidlertid endnu bortskyldtes paa
Bygningen ...........................................................................
Maskineriet .........................................................................
Flasker og Glasvarer........................................................
og for forskjell,uafgjorte Fordringer.............................
og til løbende Udgifter, Materialer, Skatter, Lønnin
ger o. s. v. indtil næste Brøndtid, vilde omtrent udfordres ............................................................................

6109
2500 600 400 -

r. 10sk.

1000 -

10609 r- 10 sk.

som oversteg Beholdningen, som endnu kunde ventes forøges med 425 Rbd.
r. S. for 17 Actier, med c - 6.600 Rbd., saa foreslog Bestyrelsen at optage
et Laan af 7.000 Rbd. i Bygning og Apparat af Kreditcassen, hvilket
Generalforsamlingen, som herved hævedes, bifaldt.
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Til Kreditcassens Betryggelse ansøgtes endnu samme Dag det Kongel,
danske Kancellie om Bekræftelse paa det givne Privilegium i dets fulde Om
fang, uagtet den Tid, inden hvilken Anstalten skulde have været istand, var
overskreden. Ansøgningen bevilgedes under 5. December. Under 24. Decem
ber underrettedes Administrationen for Kreditcassen, at Søbadeanstalten
havde overdraget det under 23. Marts for 10 aar allernaadigst forundte Pri
vilegium paa at fabrikere og forsælge alle Slags kunstige Mineralvande til
Interessentskabet for det nye Anlæg, Rosenborg Brøndanstalt; og Directionen
erholdt derpaa under 30. December imod 1. Prioritet Panteret i Bygning
og Apparat, 7.000 Rbd. Sedler udbetalt af Kreditcassen.

i834-

Foruroliget over Tagets Tilstand - Selv Loftet hængte fuld af Vanddraaber - opfordrede Conferentsr. Collin i Januar sine Medcolleger til at besøge
Brøndanstalten i Regn- og Sneveir, for at Sagen kunde drøftes og Feilen,
om muligt, afhjælpes.
Den 27. Februar var Generalforsamling.
Bestyrelsen underrettede de Tilstedeværende om, hvorvidt Brøndanstalten
var rykket sit Maal, den productive Virksomhed, nærmere. Tillige oplæstes
følgende Prospectus over Brøndanstaltens Status indtil d. 21. Januar 1834.
Indtægter:
For 526 Actier indkommet.......................
Renter heraf
.......................
Laan af Kreditcassen ............................

Rbd.

Sølv
Sedler
210 r. 78 sk. og 13049 r. 68 sk.
139 - 18 7000 r.
350 r.

&

20049 r. 68 sk.

Udgifter:
Bygningen ...................................................................................... 12275 r- 5^ s^Inventariet .....................................................................................
1282 - 78 Maskineriet ..................................................................................... 1031 - 16 Materialer ......................................................................................
237 - 6 Nørg. Gage &Reiseomkostninger...............................................
745 - 7 Samme til forskjell. Udgifter....................................................... 1050 Adskilligt ........................................................................................
573 - 35 Saldo...................................................................................... 35° & 2854 - 82 -

Rbd. 350 & 20049 r. 68 sk.
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Da imidlertid Anstaltens Gjeld i Øieblikket oversteeg Beholdningen med
300 r. og Her Agent Suhr forskudsviis betalte de løbende Udgifter; var føl
gelig Indretningens Reusseren ved egne Kræfter afhængig af det Overskud,
Productionen og salget, Aaret omkring vilde give.
I Generalforsamlingen i Søbadeanstalten samme Dag afgav Generalfor
samlingen, for forefaldende Retshandlingers Skyld, den Erklæring til Proto
kollen, at det kongel allem. Privilegium af 23. Marts 1831, uden nogen
Indskrænkning, overdrages til det Interessentskab, som har anlagt Brøndan
stalten i Rosenborg Have, og til dennes Direction, saa at den herværende
Badeanstalt aldeles ingen Andeel deri skal have.
D. 7. Mai samledes Bestyrelsen i Brøndanstalten og vedtog:
1) At der i Udsalget skulde anbringen en Klap paa Forstuedøren;
2 ) At et Partie Seltservand m. m. skulde sendes Schrøder i Kiel i Commis
sion;
3) At en Generalprøve skulde aflægges d. 10. Mai;
4) At Abonnementskaart for enkelte Dage og for en heel Maaned skulde
være af forskjellig Farve;
5) At en Tjener, ikke en Pige, skulde bestride Opvartningen ved Büfetten;
6) At Apothekerne, paa derom indkommen Forespørgsel, skulde svares, at
man var villig til at lade dem (faa) Brøndanstaltens Vande i større og
mindre Partier paa Kontrabog, og med den sædvanlige Rabat, imod at
D’hrr forpligtede sig til at udsælge Vandene til Anstaltens Priser; hvor
imod Anstalten igjen vilde forbinde sig til ved Aarets Udgang at ombytte
eller tilbagebetale al overliggende Beholdning, med Undtagelse alene af
Selterser, Biliner, Geilnauer og Fachingervand;
7) At Brønddrikningen skulde staae Gjæsterne aaben daglig fra Kl 5-10,
dog saaledes at Indgangen lukkes Kl. 9; og
8) At en Annonce herom skulde, foruden i vore egne Blade, ogsaa indrykkes
i holsteenske, franske og norske Tidender.

Af disse Bestemmelser frafaldtes den iste førend den kom til Udførelse;
2) forbød af Mangel paa gode Vande sig selv Spørgsmaalet om Mineralvande, især Selterservand var i stærkt Tilta
gende; men Beholdningen kun ringe.
Det var Bestyrelsen indlysende, at Nørgaard med de Kræfter, der stod
til hans Disposition, ikke kunne overkomme det Hele. Man tilbød ham der
for først en Medhjælp ved Udsalget, Regnskabsføringen o. s. v., og senere, da
man tvivlede om, at han kunde producere saa meget, som der vilde blive
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Spørgsmaal om - ogsaa en chemisk Medhjælper: Bestyrelsen anviste ham
begge og traf Anord, med dem. Under 24. Juli indgik Bestyrelsen til Rentekammeret med Ansøgning om
Fritagelse for Bygningsafgift som under 16. August næstefter bevilgedes for 2
Aar, hvilket kommuniceredes Qvarterets Rodemester, Lund09 gjennem Herr
Agent Suhr.
Den hede Sommer havde godtgjort Nødvendigheden af et Nedsvalingsmiddel. Bestyrelsen samledes i September og vedtog, at en Brønd skulde op
kastes. Denne vilde, efter Forchhammers Formening, afgive Vand, der var
tilstrækkeligt koldt til Reservoirernes Nedsvaling i Brøndtiden.
Man ansøgte (September) Overhofmarschallatet om, og fik (Oktober)
udviist en Byggeplads.
En Brønd blev gravet og et Isoleringsrør opmuret; men Vandet var stin
kende og uskikket til Brug.
I Anledning af en Besværing fra Nørgaard, d. 14. November, over hans
Beboelsesleiligheds Indskrænkethed og livsfarlige Fugtighed, med Hentydning
paa, at den nok kunde udvides, og Fugtigheden afvendes ved Vinduer til
Gaden o. s. v. kom Bestyrelsen sammen med Etatsr Koch i Brøndanstalten,
November; En Udvidelse af Leiligheden var ikke at tænke paa, og istedet
for Vinduer foreslog Koch et Trækhul med Klap i Taget : hermed var Nør
gaard ikke tilfreds, og der blev følgelig ingen Forandring foretagen.

I^35Den 8. Mai holdtes en Generalforsamling i Brøndanstalten - Regnskabet
for 1833 og 1834 fremlagdes, og en Extract oplæstes.
Indtægt:
Den 25. Januar 1834 var Beholdningen:
r. S.
350 r. = 362 r.
og i sedler ...................................................................................... 2854 For Actier indkommet..................................................................
415 For Brønddrikning paa Stedet .................................................
878 For Vand paa Flasker ogDunke ............................................... 2338 For Flasker og Dunke ..................................................................
347 For Adskilligt ................................................................................
39 -

Ialt ....

24 sk.
62 24
34
74
94

"

7236 r. 24 sk.
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Udgift:

Bygningen ..........................................................................................
400r. 14 sk.
Apparatet ....................................................................................... 2486 - 24 Materialer etc. d. v. s. Flasker................................................... 1150 - 27 Inventariet .........................................................................................
822- 43 Folkeløn .........................................................................................
1297 - 12 Honorarer ...........................................................................................
415Adskilligt ........................................................................................
248 - 41 Beholdning .........................................................................................
416- 55 Rbd. 7236 - 24 sk.
Af Varer & Materialer fandtes ved 1834 Aars Begyndelse i
Behold for ................................................................................
Udgifter for Flasker og Materialer beløb som meldt...........
Adskilligt, Fabrikationen og Udsalget vedkommende...........
Folkeløn og Honorar....................................................................

643 r.
1150 - 27 sk.
248 - 41 1712- 12 -

Rbd. 3753 - 80 sk.

Værdien af Varer og Materialer samt sikre Fordringer ved
Aarets Udgang .......................................................................
Følgelig udgjorde Productionsomkostningerne i 1834...........
Transport, Productionsomkostninger for 1834 ........................
Derimod var i samme Anledning indkommet ........................
&
Følgel. i Behold til Dækning af Renter, Skatter, Bygningens
Apparat og Inventariets Vedligeholdelse ..........................
medens samme udgjorde .......................................................

og Underballancen altsaa..............................................

Rbdr.

960 r.

2 793
2793
3604
415

~ 80 s^- 80 - 34 -

1225 r. 50 sk.
3718 ■ 84 ■

2493 - 24 sk.

Da Anstalten saaledes var saagodtsom blottet for Driftscapital, de bety
delige Forandringer der i Aarets Løb vare foretagne ved Apparatet, Indret
ningen af den nye Brønd o. s. v. ubetalte, ligesom ogsaa de til 1835 Aars
Brug fornødne Flasker: saa foreslog Bestyrelsen Generalforsamlingen at op
tage et Laan af 3.000 Rbd., som bevilgedes. Hermed hævedes Forsamlingen.
Efter fra Nørgaard modtagne Oplysninger sendte Forchhammer efter
Brøndtidens Slutning en Prospectus i Circulation. Ifølge denne antages Brut
toindtægten indtil Nytaar at ville beløbe sig 1.912 Rbd. og Udgifterne 2.208
Rbd.
Det af den forrige Generalforsaml bevilgede Laan, 3.000 Rbd., var ikke
blevet optaget; derimod havde Agent Suhr til Apparater og Flasker forstrakt
Anstalten med over 1.600 Rbd.
Den meddeelte Prospectus lod intet Haab tilbage, om at Anstalten, hvis
Tag og Apparat trængte til Forbedring i det følgende Aar - skulde kunne
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fortsætte sin Virksomhed, uden endnu flere Offre. Bestyrelsen troede sig nød
saget til at lade udgaae et almindeligt Opraab til Actionærerne, om enten
at tage flere Actier, gjøre Tilskud, eller stille det hele Etablissement til Auction.
En Generalforsamling sammenkaldtes i det nævnte Anliggende til den 14.
December, hvor de Tilstedeværende, efter at være meddelt en Udsigt over
Anstaltens Forfatning, opfordredes som ovenfor meldt. 18 Actionærer tegnede
sig endnu for 51 Actier = 1.275 Rbd., og Grosserer Owen 70 havde i Brev til
Bestyrelsen tilbudt at ville tage Actier for al den Svovl- og Saltsyre An
stalten maatte tage hos ham i de næste 2 Aar, hvis Beløb han anslog til
500 Rbdr. Endvidere bestemtes, at Actionærerne, som ikke havde været til
stede, skulde i Circulære opfordres til
i ) enten at tegne sig for flere Actier, at betales først i 1836; eller
2) at tegne sig for et overordentlig Bidrag af 5 Rbd. pr Actie i Aaret 1836,
og hvis nødvendigt - endnu i 1837.
Hermed hævedes Forsamlingen.
Listerne blev strax udfærdigede og satte i Circulation. Nye Actier foruden
Owens, tegnedes
til Beløb i Sedler .........................................................................
og i Tilskud, à 5 Rbdr. Sølv, i Sedler....................................

2297 r. 51 sk.
819 -

Rbd. 3116 - 51 sk.

7836.

Brøndanstaltens ordinære Generalforsamling holdtes i Søbadeanstalten i
Februar Actionærerne underrettedes om Udfaldet af Actietegningen, og at An
staltens Bestaaen sandsynligviis var sikret herved. Regnskabet for forrige Aar
fremlagdes og følgende Extract oplæstes.
Indtægt:
Beholdningen d. ist Januar 1835
........................................
Regningskrav fra forr. Aar ........................................................
Renter af de i Sparekassen indest. Penge..................................
For Brøndgjæster indkommet .....................................................
For Vand paa Bouteilles..............................................................
For Flasker og Dunke ................................................................
Adskilligt ........................................................................................
For Forskudslaan af Herr Agent Suhr ....................................

416 r.
170 18 528 1425 21925 1684 -

55 sk.
92 93 -

91
6
68
71

-

Rbd. 4489 - 92 sk.
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Udgift:
Bygningsarbejde .........................................
Renter og Skatter......................................
Apparatet ...................................................
Inventariet .................................................
Vande, Flasker og Dunke.......................
Materialer ...................................................
Comptoirudgifter .......................................
Adskilligt......................................................
Folkeløn .......................................................
Beholdning ...................................................

.....................
.....................
.....................

271 r. 5 mk.
309 - i
>078 - 3

.....................
.....................
......................
.....................
.....................
.....................

1070
601
H
141
872
14

-

3
5
4
3

-

8 sk.
i

8
15

i
11

-

4489 r. 5 mk. 12 sk.

Ifølge denne Oversigt har Flasker, Materialer og øvrige
Productionsomkostninger beløbet sig........................................
1828 r. 23 sk.
Folkeløn ..............................................................................................
872- 39 Betalte Regninger fra forr. Aar.................................................
170 - 92 Vare- og Materialbeholdn. fra forr. Aar....................................
789- 4 3660 r. 72 sk.
Derimod beløbe Vare- og Materialbeholdn. samt Reg
ningskravet ved Aarets Udg.........................................................
Følgel. Productionsomkostn. i 1835.............................................
medens Brutto-Indtægten i samme Anledning var ...............
og Produktionsudbyttet følgel.......................................................
Men da Bekostningerne paa Bygning, Apparat
og Inventarium udgjør .............................................. J775 r.
hvoraf dog fra forrige Aar ....................................... ï35O r.
og følgelig for 1835 ...................................................

1617 r.

2044 r.
2388 r.
344 r.

425 r-

saa andrager følgelig Underbalancen for 1835 .....................

81 Rbd.

Saasnart det tegnede Actiebeløb var opkrævet, tilstillede Bestyrelsen Prof.
Forchhammer i Brev 200 Rbd., som Beviis paa deres Erkjendelse af hans For
tjenester af Brøndanstalten.
Under 17. April foreslog Prof. Forchhammer Bestyrelsen, at Brøndan
stalten skulde falbyde Karlsbadervand til Opvarmning paa Flaskerne hjemme
a 2 Rbdr. pr 100 Halvflr. uden Flasker.
En Anviisning til Opvarmningen tilbød Forchhammer at ville meddele.
Forslaget fandt Bestyrelsens Bifald, dog med den Forandring i den foreslaaede Priis, at Halvflasker uden Flaske skulde betales med 1 mk og paa 100
Halvflasker gives den sædvanlige Rabat, 20%.
Skattefrihedsterminen var udløben; Bestyrelsen indgik derfor paany til
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Rentekammeret med Ansøgning om Fritagelse for Bygningsskat, som under
25. Juni bevilgedes for 2 Aar.
Ligeledes tillod Magistraten under 19. September, at Fattig, Tugt-, Rasp& Forbedringshuusskatten, samt Vandskatten, maatte bortfalde for samme
Tidsrum.
I Anledning af en Besværing fra Nørg, 2. August, over hans Beboelsesleilighed, hans Arbeide og hans Løn, samt det Forhold, hvori han var stillet
til Forchhammer o. s. v., samledes Bestyrelsen kort efter i Brøndanstalten og
besluttede som følger:

1) At Nørgaard skulde for 1836, udbetales en Gratification af 200 r.;
2 ) At han herefter skulde nyde i Tillæg til den faste Løn, 400 Rbd, 6 %
af Bruttoindtægten; og
3) At han skulde overlades det saakaldte Doctorens Værelse.

^37-

Den aarlige Generalforsamling afholdtes paa sædvanligt Sted i Februar Regnskabet var fremlagt og en Extract deraf oplæstes.
Indtægt:

Beholdning fra forr. Aar.................................................
Indskud og Tilskud ..........................................................
Tilgodehavende fra 1835.................................................
For Brøndgjæster indkom...............................................
For Vande og Flasker.....................................................
Adskilligt.............................................................................

14
3116
89
1105
1953
39

r.
-

- 11 sk.
3 mk. 3
5 - 12

4
2

-

6318 r. 5 mk.

13
10
i sk.

Udgift:
Bygningsarbeide ......................................
Renter og Skatter....................................
Apparatet .................................................
Inventariet ...............................................
Indfriet Gjæld ........................................
Vand og Flasker.....................................
Materialer ................................................
Contoiret.................................................
Honorar & Folkeløn ..............................
Beholdning d. 31/i2 36...........................

..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................

rii 1404 -

44
308
154
84
1684
457
612

i mk. 8 sk.
- 6 - 8 7
4 - 7 2 - 8 5 - 9 5 2 3 - 12 4
4
i

6318 r. 5 mk. i sk.
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Flasker, Materialer og øvrige Productionsomkostninger
beløb sig ..........................................................................................
Folkeløn ...........................................................................................
Indbetalte Regninger fra forr. Aar...........................................
Beholdning af Varer og Materialer fra forrige Aar...............
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1082 r.
1404 89 1527-

17
32
92
14

sk.
-

4103 r. 59 sk.
Derimod udgjorde Værdien af Vare- & Materialebehold
ningen og udestaaende Fordringer ved Aarets Udgang ....

1591 r. 45 sk.

følgelig udgjorde Productionsomkostningeme i 1836 ...........
derimod har Indtægten i samme Anledning været...............

2512 r. 14 sk.
3188 - 19 -

følgel. Productionsudbyttet ..........................................................

676 r.

Da nu Renter, Skatter, Reparationer etc. etc. 1836 andrager
saa vilde der i 1836 have været et Overskud ........................
men Anstalten skyldte ved Aarets Udgang til Murer, Maler,
Snedker og Glarmester..................................................................

591
84

5 sk.

- 93 - 8 -

257 -

Hermed hævedes Forsamlingen.
I en Rapport om Brøndanstaltens Virksomhed og sammes Resultat anbe
faler Nørgaard Karlen til en noget forhøiet Løn, og sin Tjenestepige til en
Paaskjønnelse, fordi hun under Brøndtiden har holdt Localet rent, og sig selv
til en Kakkelovn paa det saakaldte Doctorens Værelse. Tillige beklager han
Fugtigheden paa sine Værelser og beder endnu engang om Vinduer, lige
gyldigt om i Gavlen eller Siderne.
Den 20. September samledes Bestyrelsen nede i Brøndanstalten. Captn.
Schaper71 var tilkaldt. Det vedtoges;

1) At Forstuegulvet og det dermed i Forbindelse staaende fordærvede Tøm
mer i Skillerummet o. s. v. skulde opbrydes og et Gulv, af Muursteensfliser henlægges istedet;
2) at der skulle brydes Huller i begge Pavilloners Sidevæge og 4re smaa Fag
Vinduer anbringes;
3) at et muret Skorstensrør - med Brandvæsenets Tilladelse - skulde lægges
igjennem Loft og Tag i den nordlige Pavillon, og en Vindovn med Rør
anbringes paa Doctorens Værelse;
4) at Kjælderhylderne skulde restaureres;
5) at Bygningens Afpudsning og Gesimsens Istandsættelse maatte beroe til
Foraaret.
6) at Karlen Peter Ruge maatte tillægges maanedlig 2 rbd. til den hidtil
hafte Løn 18 r. maanedlig, samt ham udbetales til Vinterbrændsel - 12
rbd.;
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7) at der for Vask og Rengjøring i Brøndtiden maatte føres 30 rbd. til Ud
gift i Regnskabet, og
8) at Nørgaard iaar, istedet for Procenter skulde udbetales 300 Rbd.

Z858.

Den aarlige Generalforsamling afholdtes i Søbadeanstalten d. 15. Marts.
Generalforsamlingen underrettedes om, at Prof. Forchhammer, paa derom
skeet Anmodning var indtraadt i Bestyrelsen, som forhaabedes at vinde In
teressentskabets Bifald, da det fornemmeligen maatte tilskrives hans indsigts
fulde og ufortrødne Assistance, at Brøndanstalten har bragt det dertil, at
Vandene nu ialmindelighed kunne leveres til Vedkommendes fuldkomne Til
fredshed. Regnskabet fremlagdes og en Extract deraf oplæstes.
Indtægt:
Beholdning d. iste Januar.............................................
Regningskrav fra 1836 ..................................................
Indskud ..............................................................................
Renter ................................................................................
Leie af Brøndsalen ..........................................................
For Brønddrikning paa Stedet selv.............................
For Vande paa Bouteiller og Flasker ........................
Adskilligt ...........................................................................

1555 r. 3 mk. 11 sk.
8 248-5 575 4 35 - 5 197-3 1504 2488 - 3 5 57 - 4 -

12 -

6663 -

Heraf beløbe Flasker, Materialer og øvrige Productions8 sk.
omkostninger sig ................................................................
1977 r.
Folkeløn .............................................................................. 1223 - 5 mk.
8 Indfriede Regninger fra 1836.........................................
248-5 Beholdn. af Varer & Materialer fra forr. Aar...........
1342 - 3 0
4792 - 2

-

Værdien af Varer & Materialer & Fordringer ved
Aarets Udgang ..................................................................

1677 -

Altså Productionsomkostningerne i 1837 .....................
I samme Anledning indkom.............................................

3115 - 2
4532 - 3

følgel. Productionsudbyttet .............................................
Derimod medgik til Renter og Skatter, Bygnin
gens, Apparatets og Inventariets Vedligeholdelse ....
Nettooverskud altsaa ........................................................
hvortil endnu kan henføres »Indskud« ........................

1417 r. i mk.
1207 210 575 -

785 Rbd.

5 -

5 -

i -

i sk.

15 2 2 sk.
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Avertissement fra Rosenborg Brøndanstalt i Berlingske Tidende 2. april 1838.

Vel bortskyldtes endnu paa Apparatet 85 Rbd., men saa var der igjen
under Udgifter indbefattet Bygningsarbeide for forr. Aar til Beløb 257 Rbd.,
hvorved Status følgelig fremstiller sig saameget fordeelagtigere. Paa Grund af
de forestaaende Udgifter besluttede Generalforsamlingen, at der ikke endnu
for 1837 skulde gives Udbytte.
Da ingen af Interessenterne hidtil havde været at formaae til at overtage
Revisionen af Aarsregnskaberne ; bemyndigede Generalforsamlingen Lieuten.
Bähr til at revidere 1835,
°g ^37 Aars Regnskaber. Paa bestyrelsens
Forslag vedtog endvidere Generalforsamlingen at Actiebreve skulde udstedes,
hele lydende paa 100 Rbd., halve paa 50 og Qvarte paa 25 Rbd., ved hvis
Udlevering en Extract af Regnskabet for 1837 lovedes vedtaget.
Endelig foretoges der Valg paa en ny Director i Herr Agent Suhrs Sted
og blev samme paany gjenvalgt. Hermed hævedes Forsamlingen.
Under 14. April ansøgte Bestyrelsen det kongelige Rentekammer om Fri
tagelse for Anvendelse af stemplet Papir til Actiebreve og sammes Transport,
hvilket allernaadigst bevilgedes under 9. Juni.
Under 21. Juli henvendte Bestyrelsen sig i Skrivelse til Overhofmarschallen med Anmodning om, at Plantningen udfor begge Ender af Brønd-
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anstalten maatte fjernes 3-4 Alen fra Bygningen, og at der udfor Salen maatte
anlægges enten et Blomsterpartie, eller eet eller flere bowling-green. Herpaa
behagede det under 27. Juli Overhofmarschal Haxthausen72 at svare, at
der ikke fra hans Side var noget iveien for at det forlangte kunde skee paa
Brøndanstaltens Bekostning, naar man vilde behage desangaaende at aftale
det Fornødne med Slotsgartner Petersen.73
Endvidere indgik Bestyrelsen til Rentekammeret med Begjæring om, at
Anstalten, paa Grund af Omstændighederne endnu fremdeles maatte fritages
for at erlægge Bygningsskat, hvilket under 4. August allernaadigst bevilgedes;
ligeledes tillod Magistraten under 10. August, at Kommunalafgifterne endnu
for 2 Aar maatte bortfalde.
I en Prospectus, som Nørg. under 15. September tilstillede Bestyrelsen,
foreslaar han adskillige Forandringer i Vandpriserne, hvis Nødvendighed han
siger at begrunde ved Kalculer uddragne af de 2 næstforudgaaende Aars
Resultater, at der, til Anstaltens Betryggelse, maatte antages een Karl til i
fast Tjeneste; en Hovedforbedring af Apparatet o.s. v.
For at afgive Betænkning i disse forskjellige Anliggender samledes Be
styrelsen i Brøndanstalten d. 28. November og vedtog som følger:
i ) At Betalingen for Drikningen paa Stedet, skulde forblive som hidtil : 2 r.
for 3 Dage, 4 r. for 7 og 12 r. for 28.
2) At Prisen paa Kulsyre, Soda, Selterser, Biliner, Fachinger og Geilnauer
skulde forblive, som hidtil, 14 sk. for Potsfl og 8 sk. for Halvpotsfl.;
3) At Prisen paa Karlsbadervand, fra 1. Januar 1839, nedsættes fra 1 mk.
til 12 sk. pr. Halvflaske; og at Pyrmonter, Driburger, Eger, Kissinger,
Marienbader, Emser, Wildunger, Püllnaer, Seidschützer o.s. v. forhøies
i Priis for 14 sk. og 8 sk. til 20 sk. og 12 sk. pr Heel og Halvpotsfl.;
4) At der fra Nytaar af maatte tages een Karl i fast Tjeneste, à 16 r. maanedlig;
5) At Forandringer og Forbedringer af Apparatet, som Herr Professor Forch
hammer maatte ansee absolut nødvendige, bevilges;
6) At Anstaltens Udsalg fra Nytaar af kun skal staae aabent alle søgnedage
fra Kl. 8-2;
7) At Apothekere og Andre, som have Udsalg af Brøndanstaltens Vande,
maae ved Aarets Slutning sende de under 3die Post nævnte Vande til
bage til Ombytning, samt
8) At der i Regnskabet maa føres 30 Rbd. til Udgift for Vask og Rengjør.
af Localet i Brøndtiden.
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^39Den aarlige Generalforsamling afholdtes i Marts. Regnskabet for forr. Aar
fremlagdes og en Extract oplæstes.
Indtægt:
Beholdning d. ist Januar 1838.........................................
Betalte Regninger fra 1837.............................................
Indskud for Actier..............................................................
Renter .................................................................................
Leie af Brøndsalen..............................................................
Brøndgjæster ......................................................................
Vande & Flasker ..............................................................
Adskilligt .............................................................................

2255 r.
5 sk.
386 - 5 mk. 10 sk.
250 61-2 - 10 12 134 1005 - 3 8 3114 - 4 70 - 3 -

Rbdr

7278 r. 1 mk. 13 sk.

Udgift:

Bygningsomkostninger .......................................................
Renter og Skatter..............................................................
Apparatet ............................................................................
Inventariet...........................................................................
Vande & Flasker ..............................................................
Materialer ...........................................................................
Kontoiret .............................................................................
Honorar ...............................................................................
Folkeløn ...............................................................................
Beholdning d. 31/i2 38 .....................................................
Rbdr.

894 r.
329 74 47 916 11737 250 1199 2386 -

2 mk. 2 sk.
5 - 5 - 12 8 5 2 - 12 - 3 8 - - - 11 i
i
- -

7278 - i mk. 13 sk.

Af Ovenstaaende udgjør Vande Flasker og øvrige
Omkostninger et Beløb.................................................... 2096 r.
Honorar & Folkeløn............................................................
1449Betalte Regninger for forr. Aar....................................
388 Varebeholdning fra samme Tid .......................................
1288-

3 mk. 7 sk.
1 - 11 1 2 5 3 -

Rbdr.

5222 - 5 mk. 7 sk.

Derimod udgjorde Værdien af Vare & Materialer,
samt Regningskravet ved 1838 Aars Udgang ............

1697 r. 4 mk. 5 sk.

Følgel. Productionsomkostningerne i 1838...................
hvormed Indtægten i samme Anledning beløb sig . .

3525 - 1
4639 - -

og altsaa Produktionsudbyttet

Rbdr.

Til Afholdelse af alle Bygningers, Apparatets og
Inventariets Vedligeholdelse paaløbende Omkostnin
ger, Renter, Skatter o. s. v. medgik..............................
Hvorefter en Underbalance.............................................

-

2 12 -

1113 r. 5 mk. 10 sk.

1212- -

-

98 r. 1 mk.

15 -

5 sk.
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Da der imidlertid i de anførte Aarsudgifter er indbefattet 85 Rbdr.’s
Gjæld fra forrige Aar, og 250 Rbdr. ere indkommen for 10 Actier, i alt
335 Rbdr.; medens der for Reparaturer paa Bygningen Apparatet og Inven
tariet ved Aarets Slutning bortskyldtes 266 r. 2 mk. 5 sk: saa reducerer
Underballancen sig følgelig til c - 30 Rbdr.
Generalforsamlingen vedtog, at der ikke endnu for 1838 skulde betales
noget Udbytte, samt at Lieutnant Bähr fremdeles, indtil videre, skulde revi
dere Aarsregnskaberne.
Herpaa hævedes Forsamlingen.
Efter endt Brøndkuur indgav Nørg. som sædvanligt, en Beretning om
Forretningernes Gang i 1839 °g det af de foretagne Priisforandringer etc.
flydende Resultat : Han beklager at Pakkjelderen hverken er stor - eller god
nok, anbefaler en af sine Arbeidsfolk o. s. v. Bestyrelsen samledes i denne An
ledning d. 14. November i Brøndanstalten, og vedtog:

i ) At endnu en Kjælder skulde anlægges,
2) At Nørgaard maatte faae sin Beboelsesleilighed brystpanelet, malet og
betrukket 3) at Nørgaard for bestridt Reengjøring maatte oppebære - 30 r. ;
4) At Karlen Jørgen Pedersen for 1839 °g fremtidigen aarlig - maatte ud
betales 10 Rbdr. for Brøndtiden.
5) At Karlen Peter Ruge maatte udbetales til Vinterbrændsel - 10 r., og
6 ) At endeel af Destillatør Prafft i Christiania tilbagesendt Seltservand maatte
afskrives sammes regning.

1840.

Paa den aarlige Generalforsamling d. 26 Februar, fremlagdes som sædvanl.
Regnskabet og en Extract oplæstes.
Indtægt:
Kassebeholdningen d. isteJanuar.................................
Betalte Regninger fra 1838 ............................................
Renter fra Sparekassen.....................................................
Brøndgjæster ......................................................................
Vande og Flasker..............................................................
Adskilligt .............................................................................

2386 r.
295 32664 4236 83-

1
2
2
4
5

mk. - sk.
1 - 14 - 10 - 14 -

Rbdr. 7698 - 4 mk. 7 sk.
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Udgift:
Bygningsomkostninger ...................................................
Renter og Skatter...........................................................
Apparatet ........................................................................
Inventariet ......................................................................
Regnskabsberigtigelse .........................................................
Vande & Flasker..............................................................
Materialer ........................................................................
Gomptoirudgifter.............................................................
Folkeløn ...........................................................................
Kommissionsudlæg..........................................................
Beholdning d.31/i2 39 .....................................................

74 r. 2 mk. 5 sk.
329- - - 8
98- 2 - 56 - 4 - 11
-- 1
8
1076 - - - 14
1119 - 1
10V2 112- - - 14
1329 - 3 3
4 -- ~
2
349^ " 4 ~
Tl1/2 ~

Rbdr. 7698 - 4 mk. 7
Heraf have Flasker, Materialer og øvrige Productionsomkostninger 1839 beløbet sig.............................. 2311 r. 5
Folkeløn .............................................................................
1329 - 3
Betalte Regninger fra forrige Aar.............................
295 - 2
Beholdning af Vare & Materialer ved Aarets Be
gyndelse ....................................................................... 1402 - 2

5339 r.

sk.

mk. V2 sk.
3
1
-

4

8V2 sk.

-

Dermed udgjorde Værdien af Varer & Materialer,
samt udestaaende Regninger d. 31/i2 39...............

1869 -

Følgelig Productionsomkostningerne i 1839..............
Men i samme Anledning var Indtægten...................

3470 - - 5312-3 -

altsaa Productionsudbyttet:
Til Renter og Skatter, Bygningens, Apparatets og
Inventariets Vedligeholdelse og Forbedring medgaaet ...........................................................................

1842 r. 2 mk. 14V2 sk.

Nettooverskud . .

1283 r. 5 mk. 6V2 sk.

55^ - 3

-

8V2 7

8

Af Anstaltens Skyld fra forrige Aar var i Aarets løb betalt 169 Rbd.
5 mk. 9 sk, hvorimod der ved Aarets Slutning bortskyldtes 591 Rbd. 3 mk.:
herved reducerer Nettooverskuddet sig til c - 862 Rbd.
Paa Grund af de forestaaende Udgifter, Apparatsforandringen den nye
Kjælder o. s. v. vedtog Generalforsamlingen, at der ikke endnu for 1839
skulde beatles noget Udbytte. Ligeledes vedtoges, at Lieuten. Bähr, ligesom tid
ligere, skulde besørge Revisionen af Anstaltens Regnskab.
Hermed hævedes Forsamlingen.
En Underretning om Brøndanstalten fra dens første Indretning indtil
1839 Aars Udgang meddeeltes i April i den Berlingske Tidende. Under 24.
Juni indgik Bestyrelsens allerunderdanigst Ansøgning til det kongel. Rente
kammer om Anstaltens Fritagelse for at betale Bygningsskat; hvilket aller-
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naadigst bevilgedes under ii. Juli. Ligeledes tillod Magistraten under 31.
Juli at Communalafgifterne endnu maatte bortfalde for 2 Aar.
I sin sædvanlige Aarsberetning beklager Nørgaard Tagets slette Forfat
ning, og mener en Forandring heraf uopsættelig nødvendig. Tillige klager
han over Svamp i Gulvet i Damernes Værelse o. s. v. I Forbindelse hermed
forelagde han d. 3. November Prof. Forchhammer og Etatsr. Bang det
Spørgsmaal skriftlig:
i ) Om Brøndanstalten turde, uden at krænke Apothekernes Ret, faldbyde sit
eget Karlsbadersalt?
2) Om den turde sælge destilleret Vand?
Den 4. November samledes Bestyrelsen. Der vedtoges som følger:
i ) At Taget skulde udbedres ved et Overtræk, der forhindrede Ødelæggel
sens videre Udbredelse, hvortil Forchhammer foreslog en Blanding af
Transod, Leer og Kridt, hvis Sammensætningsforhold han bad Nørg.
prøve;
2) At Gulvet i Damernes Værelse skulde kyaniseres, hvilket Forchhammer
ligeledes anbefalede Nørgaards Omsorg;
3) At destilleret Vand maatte overlades Tilhvirkere for 2 sk. Potten;
4) At Spørgsmaalet, om Karlsbadersalt maa udsælges herfra? bør henstilles
til Sundhedscollegiets Afgjørelse, samt
5) At Nørgaard for besørget Reengjørelse af Localet i sidste Brøndtid maatte
godtgjøres 30 Rbdr.

Mod Brøndanstaltens Berettigelse til at sælge sit eget Karlsbadersalt pro
testerede i Sundhedscollegiet Assessor pharmaciæ Tychsen.74 Bestyrelsen
henstillede derfor Spørgsmaalets Afgjørelse til det kongel, danske Cancellie.

1841.

Paa Generalforsamlingen i Februar forelagdes, som sædvanligt, Regnska
bet, og en Extract deraf foredroges :
Indtægt:

Beholdning d. ist Januar 1840..................................
Betalte Regninger fra 1839...........................................
Interesser ........................................................................
Brøndgjæster ..................................................................
Vande & Flasker............................................................
Adskilligt .........................................................................

3498 r. 4 mk. iPAsk.
415-5 - 15
147-5 - 12
713 - - 4222 - 3 - 15
73 - 4 3

Rbdr.

9072 - - mk. 8V2 sk.
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Udgift:
Bygningsarbeide ..............................................................
Renter & Skatter...........................................................
Apparatet ........................................................................
Inventariet.......................................................................
Vande & Flasker............................................................
Materialer ........................................................................
Comptoiret ......................................................................
Folkeløn ...........................................................................
Gommissionsudlæg .........................................................
Kassebeholdning d. 31/i2 40 ...........................................

Rbdr.
Flasker, Materialer og øvrige Productionsomkostninger beløbe sig til .....................................................
Folkeløn ...........................................................................
Betalt Regningskrav fra forr. Aar..............................
Beholdning af Varer & Materialer fra forr. Aar . .

Rbdr.

678 r. 4 mk. 15
324-5 5
464-1 - 12
155-2 - 12V2
1618 - 4 3V2
1314 - 5 33 - i - 10
1302 - 5 - 14
2 - 4 i/2
3176 - I -

-

-

9072 - - mk. 8V2 sk.

2969
1302
415
1451

r.
-

2 mk. i31/2sk.
5 - 14
5 - 15
2 i

6139 - 4 mk. n^sk.

Derimod udestod paa Regning
ved Aarets Slutning......... 385 r. 5 mk. 3 sk.
og af Varer & Materialer
fandtes i Behold for .... 2087 r. 4 mk. 9 sk. 2473 r. 3 mk. 12
Følgelig skrev Productionsomkostningerne i 1840 . .
I samme Anledning indkom derimod ........................

sk.
-

sk.

3666 r. - mk. 15V2 sk.
5573 - i - 13
“

Altsaa Produktionsudbyttet..................................Rbdr.

1907 - -

13V2 sk.

Til Renter og Skatter, Bygningens, Inventariets og
Apparatets Udvidelse og Forbedring medgaaet .

1623 - 2

12V2 -

Hvorefter endnu i Behold

Rbdr.

283 - 4 mk.

1

sk.

Ved Aarets Slutning bortskyldtes endnu c 200 Rbdr., medens der i
Aarets Løb var betalt af forrige Aars Skyld 591 rbd. 3 mk; følgelig repre
senteres Nettooverskuddet rigtigere ved - 675 r.
Generalforsamlingen besluttede paa Grund af det Anførte, at der ikke
endnu for 1840 skulde betales noget Udbytte; derimod vedtog den, at Lieutnant Bähr skulde revidere Regnskabet for 1840.
Herpaa hævedes Forsamlingen.
Under 16. Februar behagede det det Kongel, danske Cancelli at tillade,
af Brønd anstalten maa udsælge sit Karlsbadersalt til Alle og Enhver.
Apotheker J. A. Bech75 havde henvendt sig til Professor Forchhammer
med Anmodning om, at han maatte overlades det hele Udsalg af Karlsbadersalt, mod at Anstalten gav ham 25 % Rabat og han Apothekerne
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10% Rabat. Forchhammer udbad sig herover Nørgaard Betænkning. Nør
gaard erklærede sig misbilligende om Forslaget, og forelagde selv et andet,
hvorefter Bestyrelsen i et Møde i Brøndanstalten, d. 11. Marts, besluttede :

i ) At Anstaltens Karlsbadersalt skulde pakkes i Papir med Signatur i Form
af Karduser og sælges à 4 mk. pundet i hele pd., med den sædvanlige
Rabat, 20 % til Apothekerne, som i et Circulære skulde adspørges om
de vare villige til at modtage Artiklen til Salg à 4 mk. pd. uden nogen
Priisforbindtlighed for mindre Partier end 1 pd.;
2) At Anstalten, foruden de hidtil hafte Vande, skulde lave til Salg paa Bouteiller (halve) à 12 sk. uden Flaske: Vichy - Kreuznacher - og Magnesiavand.

Det omtalte Circulære til Apothekerne udgik : De erklærede sig alle villige
til at modtage Saltet til Salg paa de foreslaaede Vilkaar.
Under Brøndtiden opfordrede adskillige Brøndgjæster Etatsraad Bang til
at bevirke, at de efter fuldendt Brøndkuur kunde drikke daglig et Par Glas
Vand à 6 sk. i Brøndsalen, eller en Halvflaske til Udsalgets Priser.
Etatsraaden lovede det, Nørgaard protesterede herimod, omsider beslut
tede Bestyrelsen, efter nærmere Drøftelse af Spørgsmaalet :
»At der fremdeles maatte kunne abonneres paa en ugentlig
Kuur, à 2 Glas daglig mod ..............................................................
en do., à 3 GI. dagi., mod ..........................................................
At for enkelte Dage skulde betales pr. Glas ................................
pr. Halvflaske ......................................................................................
og pr. 7 Dage, à V2 fl. daglig,..........................................................

1 r. 3 mk.
2 r.
12 sk.
16 1 Rbd.

Disse Bestemmelser blev til Brøndgjæsternes Efterretning opslaaede i
Brøndsalen i Slutningen af JuniI sin Aarsberetning 2. Septbr, beklager Nørgaard Uleiligheden af Røg
i det lille Laboratorium, hvor han, Sommer og Vinter, maa arbeide for
aabne Vinduer o. s. v. Tillige yttrer han, som en paatrængende Nødvendig
hed, at Sandkapelpladen omstøbes og Ildstedet opmures.
Nogle Dage sildigere indsendte Nørg. Plan og Overslag over en lisbe
holder over Jorden etc. I Bestyrelsesmødet, September, bestemtes :
i ) At Kakkelovnsrøret i Laboratoriet maatte forlænges og en Jernklap an
bringes i Skorstenen, hvorved man troede at Røgen vilde forhindres.
2) At Sandkapelpladen maatte udbedres med et Baand og Ildstedet op
mures;
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3) At Nørg. Forslag om en lisbeholder over Jorden vel skulde tages til Følge;
men at man vilde ansøge O verhofmarschallatet om hertil at afgive en
Byggeplads - Hermed sluttedes Mødet.

Conferentsraad Collin indgik allerede d. 20. Septbr. til Overhofmarsch.
med Ansøgning om, at Anstalten endnu maatte forundes 60 kv. al. af Kon
gens Have stødende umiddelbart til Brøndanstaltens Gaardrum, til Anlæg
gelse af en lisbeholder over Jorden, hvilket under 29. Septbr. allernaadigst
bevilgedes. Nørgaard overrakte strax derpaa Prof. Forchhammer et For
slag, Udførelsen vedkommende, som, ledsaget af en Betænkning fra Herr
Professoren, tilstilledes Conferentsraad Collin, som forlangte Overslag over
Bekostningen o. s. v. forinden nogen Beslutning turde tages. Nørgaard ind
hentede de forlangte Overslag, som han ledsagede med en Betænkning. Nye
Overslag indhentedes og ledsagedes af nye Betænkninger og Kalculer; men
Aarstiden var saalangt fremrykket, og Veirliget saa slet, at Arbeidets Udfø
relse til Brug i denne Vinter maatte opgives, hvorfor ogsaa Planens Appro
bation opsattes.
Paa allerhøieste Forlangende blev, sidste Sommer, Privilegiets Confirma
tion søgt, og allernaadigst bevilget under 18. August.

1842,

Paa herom indgiven Ansøgning, tillod Brandkommissionen under 26.
Februar, at der til Brug for en lisbeholder maatte, som forlangt, opføres et
Bindingsværks-Skuur —
Den 23. Februar holdtes den aarlige Generalforsamling. Regnskabet frem
lagdes og en Extract oplæstes :
Indtægt:

Beholdning d. 1/i 41 .................................. .
Indfriede Fordringer fra 1840................. . .................
Renter af Sparekassen............................... . .................
Brøndgjæster .................................................. .................
Vande, Salt og Flasker................................ .................
Adskilligt ....................................................... .................
Rbdr.

368-1
32-3
1154 - 5
4780 - 3
96-3

-

9627 - - mk.

6
4
2
14
13

V2 sk.
-

9V2 sk.
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Udgift:
Bygningsomkostninger .......................................................
197r. - mk.
Renter & Skatter...........................................................
329- 4 Apparatet .........................................................................
105 - 5 Inventariet ......................................................................
72 - 5 Vande & Flasker...........................................................
1142 - 4 Materialer ........................................................................... 1435- 4 Comptoiromkostninger ...................................................
34 - 1 Folkeløn .............................................................................
1412- 4 Beholdning d. 31/i2 41 ................................................... 4895 - 5
Rbdr.
Heraf udgjør Vande, Flasker og øvrige Productionsomkostninger ............................................................
Honorar & Folkeløn .....................................................
Betalte Regninger fra forr. Aar..................................
Beholdning af Varer & Materialer fra forrige Aar . .

Rbdr.

9627 - - mk.

4sk.

14
12
12
13
4
5
9V2 9V2 sk.

2612 r. 4 mk. 1
1412 - 4 - 5
386 -1-6
2087 - 4 - 9

sk.

6499 - 2 mk.

5

sk.

Derimod udgjorde Anstaltens tilgodehavende Reg
ningskrav ved Aarets Slut
ning ..................................
541 r. - mk. 5 sk.
og Værdien af Varer &
Materialer ....................... 2190-3 - 15-

2731-4

-

4

Følgel. Productionsomkostningerne i 1841 ..............................................................
Derimod var Indtægterne i samme Anledning........

3767 - 4 6450 - 5 -

1
9

Altsaa Productionsudbyttet ..........................................
Heraf medgaaet til Renter, Skatter, Bygningens, Ap
paratets og Inventariets Vedligeholdelse og For
bedr...............................................................................

2683 -

8

Hvorefter Nettooverskudet ...........................................

1977 r. 2 mk. 14

sk.

Ved Aarets Slutning
bortskyldtes ........................c. 150 r.
men paa forrige Aars Gjæld
er i Aarets Løb udbetalt
136 r. 2 mk. 12 sk.
følgel. reducerer sig Nettoover
skudet til....................................................................

1963 r. 5 mk. 10

sk.

1 -

705 - 4

-

10

Bestyrelsen henledte derpaa Generalforsamlingens Opmærksomhed paa,
hvorledes Anstalten hidtil havde staaet i et trykkende Afhængighedsforhold
til de Folk der havde lis at sælge, at man stod i Fare for Anstaltens Virk
somhed midt om Sommeren kunde standse af Mangel paa lis; at man derfor
havde besluttet at bygge en lisbeholder over Jorden, som efter erholdt Over
slag vilde koste 12-1300 Rbdr.; at man i denne Anledning havde ansøgt
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Overhofmarschallatet om Byggeplads, og erholdt en saadan udviist. General
forsamlingen billigede det Vedtagne, og bestemte, at der for Aaret 1841 skulde
udbetales Interessenterne 4 % i Udbytte.
Hermed hævedes Forsamlingen.
En Beretning om Brøndanstaltens Virksomhed i de 2 sidstforløbne Aar
meddeeltes i Berlingske Tidende og Dagen.
Tegning af Iisbeholder-Bygningen fuldendte [ulæseligt navn] først i April
Maaned. Nørgaard optegnede nu Detaillen af Arbeidet, som, ledsaget af Teg
ningen, erholdt Bestyrelsens Approbation Paa Spørgsmaal fra Apotheker Møller,76 om ikke Apothekerne maatte
overlades destilleret Vand à 2 sk. Potten paa det for Mineralvandene al
mindelige Vilkaar, o : med 20 % Rabat, besluttede Bestyrelsen, at Prisen
skulle fastsættes til 2V2 sk. pr Pot, med 20 % Rabat for Apothekerne, hvilket
communiceredes Herr Apotheker Møller.
Under 19. April anmodede Bestyrelsen den kongel. Haveinspection om at
anvende sine bona officia hos Hofmarschallatet, for at det udfor Brøndan
stalten Eggende Havepartie maatte i alt Fald paa Brøndanstaltens Bekostning
- sættes i hensigtsmæssig Stand. Haveinspectionen henviste, paa Hofmarschallens Forlangende, Bestyrelsen til denne selv, som paa Anmodning herom
bevilgede det Forlangte og lovede at anmode Slotsgartner Petersen om at lede
det Hele Da Privilegiet allerede under 23. Marts f. a. var udløbet, saa ansøgte Be
styrelsen paany om Privilegiets Fornyelse, som under 23. Marts allernaadigst
bevilgedes for 10 Aar, fra 23. Marts 1841 at regne, dog med det Tillæg,
at Apothekerne forbeholdtes Ret til at tillave Mineralvande.
Terminen for bevilget Skattefrihed var udløben. Bestyrelsen indgik paany
til Rentekammeret med Anmodning om endnu at vorde fritaget for at betale
Bygningsskat, hvilket under 21. Maj allernaadigst bevilgedes. Ligeledes tillod
Magistraten under 3. Juni at Communalafgifter endnu for 2 Aar maatte
bortfalde.
De i forrige Aars Brøndtid som Reglement for Betalingen af enkelte Glas
eller Halvflasker, drukne paa Stedet, tagne Bestemmelser, vare, som ufuld
stændige, kun interimistiske.
Til Brug i forekommende Tilfælde udarbeidede Nørgaard en Taxt, som
Bestyrelsen billigede indtil videre.
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Abonnementstaxt.
Den store Brøndkuurfor 3 Dage..........................................
- 7 Dage..........................................
- 4 Uger..........................................
for en 5^ 6* o. s. v.Uge...........................................................
for enkelte Dage over de 4 Uger dagi.................................

2
4
12
3

r.
-

3 mk.

Den lille Brøndkuur

i ) for 7 Dage
2) - 7 do.
3) - 7 do.
4) - 7 do.
5) - 7 do.
6) - 7 do.

à 4 Glas dagi................................................
à 2 [ulæselig Maalangivelse] pr. Halvfl..
à 2 [ulæselig Maalangivelse] dagi.............
à 2 Glas dagi........................................
2
à [ulæselig Maalangivelse] Halvfl. dagi..
à [ulæselig Maalangivelse]
do.
do. .

3 r.
2-3 mk.
2 1 - 3 1 1 8 sk.

En tilsvarende 4e Ugers Brøndkuur:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

...............................................................................................
9 r.
...............................................................................................
7- 3 mk.
...................................................................................................
6 ...............................................................................................
6 ..................................................................................................
4 -3 ...............................................................................................
3 - 3 -

En tilsvarende 8C Ugers Kuur:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

...............................................................................................
...............................................................................................
...................................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

15 r.
12 9 10 8 6 -

Enkelte Uger over 4re Ugers Kuren betales i ligefrem Forhold til denne.
Ligeledes enkelte Uger over 8e Ugers Kuren i Forhold til denne.

Enkelte Dage over Fireugerskuren koster:

à
à
à
à

4 Glas daglig ......................................................................
2 Halvflr. dagi.....................................................................
2 Glas
een Halvfl. -

2
1
i
1

mk.
-

4
12
8
-

sk.
-

Paa endeel Brøndgjæsters Opfordring tillod Bestyrelsen under 8. Juni, at
der indtil videre maatte opføres Musik 2 Gange ugentlig i Rosenborg Have
til Brøndgjæsternes Opmuntring.
Nørgaard ønskede i sin og Anstaltens Interesse at gjøre en Reise til Berlin.
Han henstillede under 25. Juni denne Sag til Bestyrelsens Overveielse, og bad,
hvis den fandt Bifald - at nogen af Dhrr. Directører, som derfor maatte have
det bedst passende Bekjendtskab i Berlin, vilde iforveien forvisse sig om,
at Adgangen til den Struviske Anstalt der, mod eller uden Betaling, maatte
staa Nørgaard aaben. Bestyrelsen bifaldt Forslaget, og Professor Forchham-
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mer skrev i denne Anledning til Professor Heinr. Rose i Berlin, hvem Soltmann, Eieren af det kunstige Brøndanlæg i Berlin, gav det undvigende Svar,
at hans Forbindtlighedsforhold til Struve ikke tillod ham det, medens han
dog ikke tvivlede om, at jo Struve i Dresden vilde opfylde Ønsket, hvis
man desangaaende henvendte sig til ham; efter at dette Svar havde circuleret
i Directionen, enedes samme om, at lade Nørgaard reise til Dresden, uden
iforveien at henvende sig til Struve, hvorved man frygtede at skulle give
Sagen en for Udfaldet skadelig Vigtighed. Midlerne til Reisen anvistes Nørg.
og Candidat pharmaciæ Lund77 constitueredes i hans Fraværelse.
I sin Aarsberetning anbefaler Nørgaard - efter at have omhandlet Brønd
anstaltens Virksomhed i den forløbne Sommer - begge Karlene til en Paaskjønnelse for deres overordentlige Anstrengelse i sidste Brøndtid; ogsaa be
klager han egne Kaar o. s. v.
Efter sin Hjemkomst tilstillede Nørg., under 20. October, Bestyrelsen en
Beretning om hans Reise, hvori han især fremhæver det, hvorved Brønd
anstalten i Berlin fortrinligt udmærker sig for vor Anstalt, men nøies med at
hentyde paa det Ønskelige, uden at gjøre noget egentlig Forslag.
Under 23. September behagede det Magistraten at anmode Bestyrelsen om,
at lade Brøndanstalten selv besørge Gadefeiningen i Gothersgaden.

Under 2. Januar opkastede Nørg. de Forslag, han havde at gjøre, i
Spørgsmaalsform, som i Bestyrelsesmødet d. 4. Januar besvaredes som følger :
i ) Den mellem Salen og Arbeidsrummet værende tykke Muur nedbrydes, saavidt nød
vendigt, for de nye Reservoirers Anbringelse;
2) at nye Reservoirer, liig de berlinske, maatte bekostes til de varme Vande, dog saaledes at et Overslag over Bekostelighederne produceres, og et Prøvekar hurtigst mu
ligt udfærdiges;
3) at det overlades Nørgaard at besørge den for det forøgede Arbeide nødvendige Ar
beidskraft ;
4) at alle de øvrige Kar skulde fortinnes;
5) at der ingen forandring bør foretages ved vort Seltservand, hvad dets mousserende
Egenskab angaar.
6) at stærkere stemplede Flasker maatte bekostes, naar de kun kunne erholdes endnu
billigere end de hidtil bekomne.
7) at intet Vand i Brøndtiden maa overgjemmes paa Metalkarrene fra den ene Dag
til den anden;
8) at Tillavningen af aqva magnesica og andre nye Vande bestemmes af det fremtidige
Spørgsmaal om dem.
9) at Interimsbevisernes Ombytning med Actiebreve udsættes indtil en ny Udtælling af
Udbytte finder Sted; som
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10) at Udtællingen af det for 1841 endnu resterende Udbytte ligeledes først udbetales til
samme Tid;
11) at Gadefeiningen maa besørges ved enten Gadecommissairen, eller en Anden, efter
Accordt ;
12) at Gaarden maa brolægges efter det modtagne Overslag;
13) at Brøndposten maa optages og gjøres i Penge, og Hullet tilstoppes;
14) at Brandforsikringen af lisbeholderbygningen skulde blive besørget af Hs. H. Hr.
Gonferentsr. Collin;
15) at Candid, pharmaciæ Lund maatte i Honorar, for hafte Uleilighed,
udbetales .............................................................................................................
20 Rbdr.;
16) at Anstaltens anden Karl, Jørgen Pedersen, tilstaaes et Tillæg i Løn
af aarlig...............................................................................................................
16 Rbdr.;
17) at Karlen i Sygdomstilfælde bør faa Lægehjælp og Medicin for Anstal
tens Regning;
18) at Nørgaard for 1842 tilstaaes et Honorar af.............................................
200 Rbdr.

Dette vedtaget, hævedes Forsamlingen Angaaende Indretningen af de nye Kar opstod der en Meningsulighed
imellem Nørgaard og Forchhammer. Nørg. søgte skriftlig at motivere sin
Paastand, som understøttet af Poulsen 78, der skulle udfærdige Apparatet, en
delig approberedes af Forchhammer, efter forelagt Tegning, for det første dog
kun for et Prøvekar.
Den 9. Marts holdtes Generalforsamling. Interessenterne gjordes bekjendt
med Status og en Extract af Regnskabet foredroges.
Indtægt:
Kassebeholdning d. iste Januar ................................
Betalte Regninger fra 1841 .........................................
Renter fra Sparekassen .................................................
Leie af Brøndsalen..........................................................
For Brøndgjæster indkommet.........................................
For Vande, Salt og Flasker.........................................
Adskilligt .........................................................................

4895
541
245
130
1301
5597
153

r.
-

5 mk. 9V2 sk.
3 3
2 - 12
- 3 5 - 15
2 1V2 9

sk.

Bygningsarbejde .............................................................. 1383 r.
1mk. 15
Renter & Skatter...........................................................
325 18
Udbetalt Udbytte for1841 ...........................................
488 -8
Apparatet .........................................................................
105- 2 6
Inventariet ...........................................................................
61-1 - 10
Vande & Flasker
.....................................................
1292 47
Materialer ......................................................................
1838 18
Contoirudgifter ...................................................................
43"2 Folkeløn ........................................................................... 1666 2 - 10
Cassebeholdning d. 31/i2 42 .......................................... 5862 -1

sk.

9

sk.

12865 r. 4 mk.
Udgift:

Rbdr. 12865 - 4 mk.
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Beholdning af Vande, Flasker og Materialer etc.
beløb ...........................................................................
For Vande, Salt, Flasker o. s. v. indkom...................
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743 r. i mk.
2105- 5
7969 - 4

-

10819 - 4 mk.

9

sk.

13
15V2 5V2 sk.

Af Regningskrav fra forrige Aar var
indkommet .....................
541 r. 3 mk. 3 sk.
Beholdning af Varer & Ma
terialer ved Aarets Be
gyndelse beløb sig til . . 2190-3 - 15Flasker, Materialer, Folkeløn
og øvrige Productionsomkostninger ........................ 4840 - 2 9 Restanceudbytte ...................
158-- --

7730 - 3

Productionsudbyttet altsaa...........
Til Renter og Skatter, Bygningens, Apparatets og
Inventariets Udvidelse og Forbedring medgaaet.

Hvorefter et Nettooverskud ...........

-

il

3088 r. 2 mk. ioV2sk.

2363 - 1

-

725 r. 1 mk.

7
3V2 sk.

Men da der paa dette Aars Bygningsarbeide endnu
bortskyldtes ved Aarets
Udgang ...........................
43 r. 2 mk. 12 sk.
Medens der i Årets Løb var
for Reparatur paa Byg
ning og Apparat i 1841
betalt ................................
185 - 5 5 -

saa forøges Nettooverskudet følgel. med...................
og bliver altsaa ........................................................

142-2

-

8

867 r. 3 mk. ii^sk.

Generalforsamlingen gjordes endvidere bekjendt med Nørgaards Reise
og dennes Resultat, de tilsigtede Forandringer, at lisbeholderen var udført,
havde kostet 1200 Rbd., og stod nu fyldt med lis; at Regnskabet for forrige
Aar nu var revideret og befundet rigtigt. Generalforsamlingen besluttede, at
der for 1842 skulde udbetales Interessenterne 4% i Udbytte, og at Actieantallet, 646 Stk., skulde ved Indløsning reduceres til et rundt Tal 640, hvor
for skulde udstedes Actiebreve, hele lydende paa 100 Rbdr. og Qvarter paa
25 Rbdr.
Herpaa hævedes Forsamlingen.
En Underretning om Anstaltens Drift o.s. v. i det forløbne Aar offentlig
gjordes i »Dagen« og »Berlingske Tidende«.
I sin Aarsberettelse af 15. September fremhæver Nørgaard, næst An
staltens gode Forretninger, Fordeelagtigheden af den indrettede lisbeholder,
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de nye Flasker og det nye Sodavand. Derimod beklager han, at Arbeidet
undertiden er nærved at overstige hans Kræfter og at der endnu Intet er
fuldendt af det nye Apparat, hvorfor han anseer det for en hellig Pligt
mod Anstalten at tilraade, at endnu eet Prøvekar udfærdiges af en Anden,
navnlig Gamst79, for at begges Arbeide og Priser kunne sammenholdes. Han
gjorde endvidere opmærksom paa, at en Luftpunpe er uundgaaelig nødven
dig og foreslaaer, at lade Gamst gjøre den. Med hensyn til Gulvlægning
i Salen, udtaler han sig til Fordeel for den Slags Cementgulve, som er gjort
Anvendelse af i Thorvaldsens Museum; og med Hensyn til Taget for et
Skiferdække. Som nødvendigt anføres endvidere: Ejendommens afpudsning
udtil Haven; Forlængelsen af Laboratorieskorstenen, for at undgaae Røg;
Forandring af Tagene over begge Pavilloner og Indretningen af et Ildsted
med 2 indmurede Kjedler; Endelig henstiller han til Directionens Betænk
ning, om ikke Omstændighederne skulde tillade en Forhøielse af hans faste
Løn.
Under 5. September havde Nørgaard skrevet Struve i Dresden til, og
spurgt »for hvilken Priis han vilde gjøre ham bekjendt med hans Apparat
og Fremgangsmaade« Svaret lød: for 1.000 Thaler preuss. hvilken Under
retning ledsaget af en Betænkning, Nørgaard tilstillede Bestyrelsen, som dog
ikke fandt sig foranlediget til at gaae ind herpaa.
Endnu i September samledes Bestyrelsen i Brøndanstalten og vedtog :
1) at Nørgaard, med Hensyn til Arbeidets Uoverkommelighed, skulde tilforordnes en chemisk Assistent med 20 Rbdr. maanedligt Honorar;
2) at det skulde være Nørgaard tilladt at bestille det nye Apparat hos Gamst istedet for
hos Poulsen; dog ønskede man Luftpumpens Udfærdigelse forbeholdt Poulsen, der dog
isaa Fald maatte foresættes en vis Tid, inden hvilken den skulde være færdig;
3) at de attraaede Forandringer ved Ildsted og Skorsten i Laboratoriet bifaldtes, og over
lades Nørg. til Udførelse saasnart han ønsker det;
4) at Forandringen af Salgsgulvet, indtil videre udsættes;
5) at man, forinden man tog nogen Beslutning Taget angaaende, vilde indhente adskillige
Oplysninger; og
6) at Nørgaards faste Gage, foruden de 6 % af Bruttoindtægten, fra 1843 Aars begyndelse
fastsættes til 600 Rbdr. aarlig.

Da Anstalten endnu i October havde Overflødighed af lis, og Nørgaard
gjerne vilde have Beholderen udtømt, for at rense Pumpen, saa indgik han
under 21. October til Bestyrelsen med Forespørgsel, om man ikke torde aver
tere lis tilsalg herfra? Bestyrelsen foretrak ved en Meddelelse om vor lisbe
holder i »Berlingske Tidende« at henlede Publicums Opmærksomhed paa, at
vi endnu havde lis. Af 2 af Nørgaard indstillede Candidater, Candid, par-
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maciæ Matzen80 og Candid, pharmaciæ Næblerød,81 antoges Næblerød
fra i. November og en Contract mellem Nørgaard og ham oprettedes I Anledning af den paatænkte Forandring af Taget modtog Herr Agent
Suhr i October et Overslag fra Hüttmann82 over Tømmerarbeidet samt
Oplysninger Tagets Udstrækning o. s. v. vedkommende fra Nørgaard (De
cember), som i Forbindelse med et Overslag fra Hamburg, lagdes til Grund
for en Calcule som Herr Agenten satte i Ciculation :
Det besluttedes, at Taget over Salen og det østlige Endepartie skulde
forhøies, og disse 2 Tage, tilligemed Tagene over begge Pavilloner, lægges
med Skifer, saasnart Veirliget maatte tillade det. Uagtet idelig Paaskyndelse,
gik dog Udfærdigelsen af det nye Apparat, under Poulsen, saa langsomt frahaanden, at det var Nørg. indlysende, det heller ikke vilde fuldendes af ham
til Brug i næste Sommer. Nørgaard betydede Professor Forchhammer sin
Frygt, og Professoren paalagde ham derfor at træffe Aftale med Gamst om
Udfærdigelsen af et Prøvekar snarest muligt. (November).
Gamst meddeeltes strax en Tegning, ledsaget af en kort Beskrivelse, af
det ønskede Apparat; ogsaa her bleve Forventningerne skuffede: Arbeidet
nød ingen Fremgang i 1843.
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BILAG
i. Indstilling fra Bestyrelsen for Polyteknisk Læreanstalt af 18, februar 1832
om indretning af en brøndkur i forbindelse med Søbadeanstalten ved
Ryssensteens Bastion,

Directionen for Søebadeanstalten ved Ryssensteens Bastion har ønsket vor
Erklæring i hvorvidt vi anseer det for gavnligt, at sætte en Indretning til
mineralske Vandes Tilberedning i Forbindelse med Badeanstalten. - Da vi
ikke ere i Besiddelse af de fornødne Oplysninger for at bestemme om For
brugen af mineralske Vande er tilstrækkeligt stor for at betale Indretningen,
hvilket dog næppe kan drages i Tvivl, saa indskrænke vi os ikkun til det
techniske ved den tilsigtede Forandring og troe der at kunne lægge det
fortræffeligt indrettede Stokholmske Anlæg til Grund.
En Forbindelse af et Anlæg til mineralske Vandes Tilberedning med den
nu bestaaende Badeanstalt vil da have den Fordeel, at de Indretninger, som
paa Kobbertavlen, hvorpaa de svenske Anstalter findes fremstilte, ere beteg
nede med 33. 34. 35. 36. 37. 38. 40 og 47 kunne undværes som vilde
medføre en betydelig Besparelse.
Til Vandets Tilberedning vil der udfordres 2 Værelser, hvoraf det ene
tjener som Laboratorium for at sammensætte og opløse de Salte, som skulle
sættes til det kulsure Vand, og det andet til Forfærdigelsen af det kulsure
Vand, dets Blanding med de Salte, som findes i Karlsbader Vand, og dets
Opvarmning; desuden maatte der sørges for en rummelig og dyb Kjelder,
hvis man vilde tilberede flere andre Mineralvande, som skulde sælges paa
Flasker. Efter et meget overfladigt Overslag vil Indretningen af Apparatet
og Laboratoriet omtrent koste 2.000 Rbdr. Til Udviklingen af Kulsyren vil
man maaskee kunne benytte Faxøe Kalksteen, da den ikke synes at inde
holde bituminöse Stoffer, som gjør vore øvrige Kalksteen ubrugbare til kulsuurt Vand. Hvis selv Faxøe Kalk ikke kan bruges saa vil man være nød
saget til enten at forskaffe sig samme Kalksteen som bruges i Stokholm, fra
Aaker Kalkbrud, som man uden Vanskelighed vilde faae over Gothenborg,
eller ogsaa at benytte Gjællebecks Marmor fra Omegnen af Christiania. Vi
tilføie endnu, at jeg Zeise er istand til at forskaffe nøiere Oplysninger om
Indretningen i Stokholm dersom det skulde findes nødvendigt.

Bestyrelsen for den polytechniske Læreanstalt d. 18. Februar 1832.
H, C. Ørsted 1

W. C. Zeise 2

G, Forchhammer 3
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Til Directionen for Søebadeanstalten.
i. Se note 68. - 2. William Christopher Zeise (1789-1847). Ekstraordinær professor
i kemi ved universitetet. Lærer i kemi ved Polyteknisk Læreanstalt. - 3. Se note 66.

2. Brev til konferensråd Jonas Collin fra kaptajn P. M. Tuxen af 5. marts
1832 om anlæg af en brøndkur i Rosenborg have,
Efterat have overvejet de forskiellige Grunde for og imod at anlægge Ind
retningen for de mineralske Vande ved Badeanstalten, er jeg Kommet til det
Resultat, at naar ikke en betydelig Besparelse i Omkostningerne var for
bunden dermed, maatte man hellere vælge et andet Sted. - Da vi nu er
enige om, at der maa bygges, og nærligen overtydet om, at vor Badehuusbygning kun levner liden Plads til selv en Deel af Anlægget, ja saa got
som bestemte paa at bygge aldeles afsondret derfra, paa Brænde Magazinets
Grund, saa forekommer det mig at der er meget der taler for at søge en
anden Plads mere i Nærheden af Byens Midte. Intet Sted egner sig for
trinligere dertil, end Kongens Hauge, og man kan vel ikke mistvivle om
Tilladelse at indrette det der, naar Konditorer og Gøglere gives frit Spil
i Haugen. - Stedet har jeg taget i Øjesyn, og funden det allerbelejligst paa
Hjørnet af Gothersgaden og Kronprindssesse Gaden.
Udkast til et saadant Anlæg paa dette Sted findes vedlagt. De tvende
Pavillons, som ere paa Siderne af Porten, kunde benyttes, og bag dem op
føres en Salon til Udskiænkning. I Forbindelse dermed kunde Galleriets føres
langt hen mod Sprøjte- eller Brandkar Remissen.
Dersom denne Plads ej skulde være at erholde, hvilket maa befrygtes,
da derved den naturligste, skiønt nu ubenyttede, Hovedindgang blev aldeles
spærret, saa maatte man vælge en Plads langs Muren til Gothersgaden mel
lem bemeldte Remisse og Exerceerhuset. - Ogsaa til dette Anlæg har jeg
udkastet 2e Planer, som medfølge. Hovedmaalene, som jeg foreløbig antager
de bør være ere paategnede Planerne. - De nærmere Bestemmelser maa beroe
paa de Oplysninger vor Gesandt kan skaffe os. - Galleriet kan være med
Træe Søyler og Blik Tag. - Salonen og Laboratoriet af Muur og Bindings
værk. - Var det mueligt, at Captn. Schaper1 med sin store Praxis kunde,
til Onsdag, give os et aldeles løst Overslag på Bekostningen af det hele,
vilde det være særdeles ønskeligt. Beliggenheden maa være saaledes, at Patienterne kunne komme kjørende
dertil. Var dette ikke nødvendigt, kunde man maaske faa Hercules Pavillionen i Haugen. —
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Bliver Apoteker Tychsen2 Bestyrer, saa er Stedet ogsaa for ham fortrin
ligt beqvemt. Jeg er saa indtaget af denne Idee, at jeg nu slet ikke tænker mere paa
Anlægget ved Badeanstalten, og det saa meget mindre, som man derved ikke
paa mindste Maade kommer i Collision med Badeanstalten og dens Drift
og det nye Anlæg bliver en aldeles særskildt Entreprice under samme Direc
tion, og om mueligt, samme Interessentskab.
Jeg troer man bør sætte Portionerne til 20., og begynde med at tilbyde
Interessenterne en Portion for hver Axie de har; men ikke lade dem tage
flere, forinden man efter en vis Tids Forløb seer, hvad der bliver tilovers.
Maximum af Kapital bliver derved 10,000 rd. og jeg er temmelig sikker
paa, at det er mere end rundeligt, især da man jo er Mester for at deducere
Planen efter de havende Midler. Jeg frygter at komme noget seent paa Onsdag, men beder imidlertid at
Sagen sættes i Gang. -

D 5. Marts 1832

ærbødigst P. M. Tuxen3

Hr. Conferentsraad Collin4 Ridder og Dannebrogsmand.
i. Se note 71. - 2. Se note 74. - 3. Se note 60. - 4. Se note 56.

3. Beretning til konferensraad Jonas Collin jr a kaptajn P. M.Tuxen af
24. maj 1832 om en samtale med Frederik VI og hofmarskal Hauch angående
brøndkur i Rosenborg have,
I Dag har jeg talt med Hans Majestæt om at blive overladt et Stykke af
Rosenborg Hauge til Anlæg af Mineralske Vandes Præparation, men hans
første Svar var brat Ney. Ved lidt Parlementering bragte jeg det dog dertil,
at jeg maatte tale med Marschal Hauch1 og han sagde, som naturligt, at
førind man kunde bestemme Noget for eller imod, maatte man see Plan
af det intenderede Anlæg, saavelsom Kaart over Haugen. — Da jeg mærkede
Kongen ej havde stort Mod paa at overlade os noget af Haugen, spurgte
jeg ham, om vi da ej maatte faa en Stump af Esplanaden. - Dette afslog
han ligeledes, dog fornemmelig som et Sted han syntes upassende. Han mente
vi kunde got have det paa vor egen Grund. - Jeg sagde ham hvad der var
imod dette, men tilføyede, at hvis Hans Majestæt ey yndede dette Anlæg
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i Rosenborg Hauge, vilde Directionen ikke mere tænke derpaa, omendskiønt
vi intet andet Sted fandt at kunne sættes i Ligning dermed. Derpaa svarede
han, at vi kunde jo indkomme med Begjering ledsaget af de tilhørende Planer.
Jeg gik dernæst til Marschall Hauch, som var mindre utilbøjelig til at
entrere paa Sagen, end jeg formodede. Han indvendte imidlertid meget imod
at lægge Anstalten i Kongens Hauge, især med Hensyn paa Lugt, som Præ
parationen formodedes at vilde udbrede i Haugen. - Hvorvidt dette er at
befrygte, maatte vi vel let kunne faa oplyst hos Dhr Chemici. - Han havde
endnu i Dag havt et andet Forlangende om netop den samme Plads vi
attraaede, til et Anlæg, men reent ud afslaaet det. - Han meente, at mueligt
et Stykke ved Kronprindsesse Gaden ind imod Sølvgaden vilde være lige
saa beqvemt til Anlægget, naar man kunde hjælpe sig med Distancen mel
lem 2e Pavillions, saa de tillige kunde benyttes. Han foreslog ellers et Sted ved Volden eller Esplanaden som han meente
kunde være lige saa beqvemt. Imidlertid bad han mig meddele sig et Udkast
til Planen af de Bygninger, vi agtede at opføre, og den Plads vi troede at
behøve. - Dette ønskede han ikke fra Directionen, men fra et enkelt Medlem,
hvem han da confidentiel vilde sige sin Mening. Jeg sagde ham, at Kongen
havde tilladt mig at tale med ham derom, og dette syntes at gjøre ham
noget føyelig. Maatte jeg nu bede Hr. Conferentsraaden at tale med Capt.
Schaper2 og formaae ham til at gjøre det forlangte Udkast, samt at opmaale og aflægge en omtrentlig Plan, saavel af det Stykke af Haugen mellem
Exerceerhuset og Oplaget af Brandredskaberne, som det Stykke, der grændser
til Kronprindsessegaden op imod Grivten, som adskiller Frugthaugen fra Lysthaugen. Jeg har just nyeligen beseet dette Parti og tror der meget godt kan
blive Lejlighed sammesteds.
Frugthaugen er ellers forsynet med et hesligt Bræde Plankeværk imod
Kronprindsessegaden, og der er et Mellemrum mellem dette og Jerngitteret. Det er faldet mig ind, at vort Gallerie maaskee kunde anlægges paa dette
Strøy, som da gav et bedre Udseende end Plankeværket. Kunde dette blive færdig inden Kongens Reise, saa vilde jeg strax levere
det til Hauch.
Maaskee burde vi samles om denne Sag. Jeg hører at den polytech. Læreanstalts Direction har anbefalet Nør
gaard3 - Derimod anbefale Garlieb4 og Zeise5 en anden Mand ved Navn
Bergsøe0, som netop har lagt sig efter de mineralske Vandes Præparation.
Ham troer jeg vist man gør give Fortrinet, men hvorledes undgaae at støde
D.Herer, som anbefale Nørgaard? Jeg er til Tjeneste hvilken Tid og Time
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en Samling maatte ønskes, og haaber Hr. Conferentsraaden som sædvanlig
paatager Dem at indbyde dertil.
Ærbødigst P. M. Tuxen.
d 24. May 1832

Til Hr. Conferentsraad Collin Ridder og Dannebrogsmand.
i. Adam Vilhelm Hauch (1756-1838) overhofmarskal. - 2. Se note 71. - 3. Se note
65. - 4. Peter Johann Gottfried Garlieb (1787-1870) geolog, administrator ved Den kgl.
Porcelainsfabrik 1816-1833. - 5. Se bilag 1 note 2. - 6. Se note 64.

4. Brev til direktionen for Rysensteens Søbadeanstalt fra hofmarskal Hauch
af 18. aug. 1832 med tilladelse til anlæg af en brøndkur i Rosenborg
have.
Efter at have overrakt Hans Majestæt Kongen den mig fra Directionen for
Søebadeanstalten ved Ryssenssteens Bastion, tilstillede allerunderdanigste An
søgning, om at en liden Strimmel af Rosenborg Slotshauge, ved Muren ud til
Gothersgaden maatte allernaadigst bevilges til Anlæg for kunstige Sundheds
Brøndvande, samt efter derover at have afgivet min allerunderdanigste Be
tænkning, har det allernaadigst behaget Hans Majestæt at overlade Direc
tionen den i Ansøgningen ommeldte og paa vedlagte Brouillons Tegning
angivne Strimmel af Rosenborg Slotshauge, med Tilladelse for Brøndgjesterne til i de 3 Sommermaaneder i hvilke Vandene benyttes, i de tidlige
Morgentimer at have Adgang til Haugen; hvorved det dog paalægges Direc
tionen, at lade den allernaadigst overladte Strimmel behørigen indhegnes, og
at indestaae for, at Adgangen til Slotshaugen derfra kun benyttes af Brøndgjesterne samt at det Vand, som fra Indretningen bortskylles, ikke faaer Afløb
til Slotshaugen, men til Gothersgaden.
Ved at give mig den Ære herom, efter Hans Majestæts allerhøieste
Befaling, at meddele Directionen tienstligst Underretning, undlader jeg ikke
tillige at tilføie, at jeg desangaaende har tillagt Slotsgartner Lindegaard1
fornøden Ordre, til hvem Directionen behageligen ville henvende sig, naar
Indretningen ønskes paabegyndt. -

Frederiksborg Slot den 18. August 1832.
Hauch.
Til Directionen for Søebadeanstalten ved Ryssensteens Bastion.
i. Peter Lindegaard (1758-1832) slotsgartner ved Rosenborg have.
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5. Redegørelse af E. A. Nørgaard af 14. august 1833 angaaende den første
produktion af mineralvand.

De Vanskeligheder, der under Fremstillingen af kunstige Mineralvande have
mødt i Begyndelsen og have forsinket Arbeidet, ere af en Natur som jeg ikke
bør undlade at meddele den høie Direction.
I den seneste Tid opholdtes mit Arbejde en Tidlang ved Bestræbelser for
en rigelig Udvikling af Kulsyre, der længe mislykkedes, deels formedelst en
lille Mangel ved Apparatet, som jeg havde overseet, deels formedelst et urig
tigt Forhold af Syreblandingen, hvorom man i S verrig ikke havde meddelt
mig Sandheden. Endelig hævedes ved længe fortsatte Forsøg denne Deel, og
Gasudviklingen gaaer nu i enhver Henseende tilfredsstillende. En anden Van
skelighed har samme mødt ved Fremstillingen af Vandene. Isen, som jeg
deels have kjøbt hos Conditor Josty,1 deels faaet fra Kongens Iiskjelder,
er saa fuld af Uhumskheder, at den ikke blot tilstopper Sierne, men gjør
endogsaa, uagtet al Omhyggelighed med Udvaskning af Isen og Sining af
Vandet, Mineralvandet uklart. Det i Søndags fremstillede Carlsbadervand er
saaledes ganske blakket, og kun frie for Grums derved, at det har sat sig;
men ved den mindste Bevægelse i Vandet hæver det sig igen, og løber ved
Hanens Aabning ud, og jeg frygter meget for, at det alt fremstillede maa
casseres. Udtapningen af Beredningskarret gik formedelst Siens tilstopning saa
langsomt fra Haanden, at det medtog over den halve Dag, i hvilken Tid
Apparatet aldeles ikke kunde bruges mere. For de mindre Beredningsapparater gjelder det samme, og i Mandags var Isen saa slet, at det var mig
umuligt at faa Vandet til at løbe ud af Beredningskarret. Jeg seer mig end
ogsaa nødsaget til at tage Klokken af, og med Pensel afvaske Sien paa
Bunden af Beredningskarret for at faa Vandet til at løbe i Opbevaringskar
rene; og desuagtet fik jeg ikke Vandet til at løbe ud fra om Middagen til
Midnat. Vandet maatte nødvendigvis ved saadan Fremgangsmaade tabe sin
Kulsyre og nogle af Bestanddelene udskilles. Vandet var desuden endnu grum
set, saa det for at blive klart maatte sætte sig paa Opbevaringskarrene, og
skjøndt det staaer paa disse under et vedligeholdt Tryk af Kulsyre, betragter
jeg dog Vandet, som ubrugeligt og absolut spildt.
For at undgaa disse Vanskeligheder gik jeg igaar en anden Vei. Hofkjeldermesteren tillod mig at faa den bedste og reneste lis, der findes i
Iiskjelderen. Jeg gik selv med, og lik saa god lis, som der var at erholde.
Vandet til de mineralske Vande findes i det store Beredningsapparat. Isen
udskylledes og sattes til Vandet for at nedsætte det til o°. Jeg lod derpaa
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Vandet passere Tinrøret, hvorved det siedes gjennem Tinsien paa Bunden
af Beredningsapparatet, men kom endnu uklart ud, medrivende organiske
Levninger af Træ og Siestumper etc.
Det findes atter i de mindre Beredningsapparater, og udsøgte Smaastykker Is hakkes til for at vedligeholde en Temperatur af o° under Beredningen,
og desuagtet var Vandet saa tykt at det for en Deel stoppede den fine
Tinsie i Apparatet, og kunde først bringes i Opbevaringskarrene med Opoffrelse af en Deel af Kulsyren, og Beredningen af een eneste Flaske medtog
endnu næsten en heel Dag. Ved selve Vandet, som anvendes er der endnu
en Omstændighed, som gjør det mindre skikket til Fremstilling af mineralske
Vande efter Berzelii Principper. En af dets vigtigste Bestanddele er Svovl
syret Kali, som kun indeholdes i faa Mineralvande. Om dette Materiale er
saa uskyldigt at jeg tør lade det uænset, tør jeg ikke bestemme, men maa
lade DHerrer Læger afgjøre dette. Desuden indeholder det Magnesiasaite
i betydelig Qvantitet, som gjør, at Vandet ved Tilsætning af Opløsningen af
Carbonaterne bliver blakket formedelst det Forcarbonat, som dannes af Mag
nesia. Denne Uklarhed forsvinder vel tildeels ved Overmætning med Kul
syre, dog ikke fuldkomment. Da vort Destilleerapparat er af den Beskaffen
hed at det med en ringe Forandring kan i kort Tid levere en stor Mængde
destilleret Vand, saa har jeg ikke før ændret disse Omstændigheder ved
Vandet, da jeg mente jeg kunde tage destilleret Vand istedet. Dog vort
destillerede Vand bibeholder ved at passere og repassere det nye Fyrre-Trækar
en egen Lugt, som gjør det for Øieblikket ubrugeligt til Fremstillingen af
Mineralvande. Forbundet med Vanskeligheder af denne Natur synes mig
Fremstillingen af kunst. Mineralvande burde sættes paa en længere og sik
rere Prøve end det under de nærværende Omstændigheder er muligt, da
enhver Undersøgelse maa for Tidens Skyld forceres, saa den fornødne Paalidelighed bliver uopnaaelig. De indtrufne Uleiligheder ere alle af den Natur,
at jeg ikke har kunnet afgjøre noget desangaaende før i Øieblikket da Appa
raterne staae færdige til Brug.
Beredningen af Vandene fortsætter jeg, saagodt som det under de nær
værende Misligheder er muligt, men ønsker gjerne at den Høie Direction
vilde behage at see og prøve det alt tilberedte, som efter min Formening
bør casseres, da det hverken er eller kunde blive som det burde være.
Jeg vove i den nævnte Anledning at bede den Høie Direction at bestemme
et Møde til Afgjørelse af disse Punkter, thi uden at lade Tiden frie seer
jeg mig under de nærværende mislige Omstændigheder ikke istand til at
fremstille Mineralvande, der svarer til de Forventninger enhver Læge og
Brøndgjæst bør gjøre sig om vore Mineralvande.
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Jeg tør ikke berøre den Smerte det har voldt mig gjentagne gange at
have skuffet den Høie Direction med Hensyn til Løftet om at være færdig
til en bestemt Dag. Havde jeg ikke mødt saa mangfoldige Vanskeligheder
ved Apparaterne, der berøvede mig den Tid der udfordredes til præpara
tionen, saa havde jeg allerede for lang Tid siden været færdig dermed. Dog
det er fra denne Side fuldendt, men de andre Vanskeligheder med Gas
udviklingen, Vandet, Isen, Vandledningen, Destilleringen etc. er af den Be
skaffenhed, at de have skuffet mig i mine Forventninger, og gjort alle Løfter
tomme, en Omstændighed der til Bunds har berøvet mig en Deel af den
Tillid, jeg elsker over alt, og som jeg uden Ophør har, endog ved Tilside
sættelse af den tilbørlige Omhyggelighed for min Sundhed bestræbt mig for
at fortjene.
Ærbødigst
E. A. Nørgaard.
Den høie Direction for
Rosenborg Brøndanstalt. 14/8 33.
i. Anton Josty f. 1790, schweizerkonditor, bevillingshaver til Josty’s pavillon i Frederiks
berg have.

6. Erklæring fra sundhedskollegiet af 26. oktober 1833 om de fremstillede
vandes kvalitet.
Efter Indbydelse af Directionen for Rosenborg Sundheds Brønde have Collegiets Tilforordnede beseet den nye Foranstaltning til mineralske Vandes
Tilberedning, og finder saa ret Indretningen i det Hele smuk og hensigts
mæssig, som og, efter anstillede Prøver, de i samme tilberedte Vande, af en
lige saa god Qvalitet, som de, der kunne haves fra de bedste kunstige Brønd
anstalter i Udlandet, hvilket Collegiet, efter den ærede Directions Ønske,
med Fornøjelse bevidner.

Kiøbenhavn, i det Kongelige Sundheds Collegium, den 26. October 1833.
Saxtorph1

C. Fenger3

Herholdt 2

O. Bang*

Decanus

Withusen5

Eschricht*

A. C allisen0
Wendt10

Klingberg7

Thal8

C. Otto11

Til Directionen for Rosenborg Sundheds Brønde.
i. Johan Sylvester Saxtorph (1772-1840). Etatsråd, professor dr. med. - 2. Johan
Daniel Herholdt (1764-1836). Etatsråd, professor dr. med., stabsmedicus. - 3. Chri-
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stian Fenger (1773-1845). Etatsråd, professor, generaldirektør over kirurgien, livkirurg. 4. Se note 55. - 5. Carl Christopher Withusen (1778-1853). Professor i kirurgi, hof
kirurg. - 6. Adolph Carl Peter Callisen (1786-1866). Professor i kirurgi og regiments
kirurg. - 7. Henrich Matthias Wilhelm Klingberg (1774-1835). Professor, stabskirurg
i søetaten. - 8. Rasmus Samuel Thal (1785-1853). Extraordinær professor ved det kirur
giske akademi. Overkirurg ved Almindeligt Hospital. - 9. Daniel Friderich Eschricht
(1 799-1863). Professor dr. med., under-accoucheur ved fødselsstiftelsen og reservelæge
ved pleiestiftelsen. - 10. Johan Christian Wilhelm Wendt (1779-1838). Professor, dr.
med., stabskirurg ved landmilitæretaten, overmedicus ved Almindeligt Hospital. - 11.
Carl Otto (1796-1879). Professor dr. med., læge ved tugt-rasp- og forbedringshuset.

7. Klage til Rosenborg Brøndanstalts direktion fra E. A. Nørgaard af 2. august
1836 over arbejds-, bolig- og ansættelsesforhold.

Til den Høie Direction for Rosenborg Sundhedsbrønde.

Det er nu snart 2 Aar siden jeg tog mig den ærbødige Frihed at henvende
mig til Den Høie Direction med nogle Besværinger, og haabede tillidsfuldt
at faa mit Ønske, om ikke opfyldt, saa dog billiget. At Den Høie Direction
aldrig har værdiget mig noget Svar herpaa, vil jeg ikke nægte, har smertet
mig. Det er mig umuligt at indsee nogen anden Grund hertil, end at Den
Høie Direction maa have anseet mine Besværinger for enten overdrevne eller
ugrundede. Jeg har mange Gange senere overveiet, hvad jeg dengang skrev,
men har ingen sinde kunnet blive enig med mig selv om, at have forfeilet
Sandheden, og jeg tager mig derfor den ærbødige Frihed at kalde Den Høie
Direction de vigtigste Punkter tilbage i Erindringen.
Allerførst tog jeg mig den ærbødige Frihed at vise, at Karlearbeidet ved
Brøndindretningen næsten til enhver Tid er meer end een Karl kan udrette,
at jeg derfor ved mangfoldige Leiligheder saae mig nødsaget til at række
Haanden til Arbeider, hvortil jeg ifølge min Opdragelse, Constitution og
Legemsbygning er mindre godt skikket, da de indvirke forstyrrende baade
paa Sjæl og Legeme, og desuden kun kunne udføres af mig med Tilside
sættelse eller Opsættelse af vigtigere Forretninger til hvis Udførelse ofte kun
Natten bliver mig levnet.
Jeg beklagede mig dernæst over een for Sundheden fordærvelig Ubeqvemmelighed ved min Beboelsesleilighed, som jeg haabede vilde bleven afhjulpen.
Til disse Besværinger vovede jeg endnu at føie et Par Ønsker, der nærmest
havde til Hensigt at hentyde paa Midler, der vilde knytte min Interesse
nærmere til Indretningen, naar nemlig Indretningens Held tillige blev mit
Held, og naar Indretningen som Hjem for mig tillige blev mig noget mere
hjemlig, saa at jeg ikke mere behøvede enten aldeles at nægte mig selv en
Vederqvægelse og Opmuntring, Sjæl og Legeme nu og da kræve, eller søge
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dem uden for Huset med Tilsidesættelse af det Hensyn jeg skylder Vigtig
heden af min bestandige Tilstedeværelse.
Disse Ønsker bestode deri,
i ) at der maatte, om mueligt, skee en Forandring og Udvidelse af min
Beboelsesleilighed, og
2) at der maatte tilstaaes mig et Honorar, som staaer i nogenlunde Forhold
til det indbringende Arbeide, f. Ex. visse Procent for at bestride Udsalget,
staae Ansvaret o. s. v.
Paa eengang at ønske og see det paaankede afhjulpet og Ønskerne opfyldt,
tilstaaer jeg gjerne, kunde synes en Ubeskedenhed. Alene Opfyldelsen af et
af mine Ønsker vilde bidraget saare meget til at lindre Smerten af de øvrige
Tryk : men Den Høie Direction blev taus.
Tør jeg nu erindre mig, at DHrr Etatsraad Ørsted1 og Professor Forch
hammer2 (1832) anbefalede mig til Bestyrer af Brøndanstalten, maa jeg
erindre mig Herr Prof. Forchhammers Forsikring (Sommeren 1833) til en
Bekjendt (i Brøndanstaltens Ledelse), at ikke han men Nørgaard var Besty
reren; maa jeg endvidere erindre mig at Herr Prof. Forchhammer (Efteraaret 1833) i meget skaansomme Udtryk udbad sig Overbestyrelsen i blot
8 Dage, og tør jeg endelig erindre mig, at Hans Høivelbaarenhed Herr
Conferentsraad Collin3 (juni 1834) i Herr Agentens4 Nærværelse erklæ
rede, »at det jo slet ikke var Hensigten at jeg skulde gaae at sjoue, tappe
Vand og proppe Flasker f. Ex.«, : saa veed jeg i Sandhed ikke med hvad Grund
der fra Nytaar 1835 sattes mig det endnu haardere Vilkaar, at jeg ikke i de
meest trængende Tilfælde tør tage en Mand til Hjælp.
Alene for at spare Indretningen en Karl, har jeg saaledes de sidste 2 Aar
paa Herr Professor Forchhammers Opfordring været en bestandig Træl, og
jeg har anstrængt mig over mine Kræfter paa den allermisligste Aarstid, alene
for at undgaae ubillig Misnøie med den Mængde Arbeide, der præsteres i
en vis Tid. Dog hvad jeg har lidt vil jeg tie med : det vilde kun kjede og
trætte Den Høie Direction. Sandheden af det anførte vil være Den Høie
Direction indlysende, naar behageligst maatte betænkes, at vor Forraadstillavning - der tager sin Begyndelse ved Nytaarstid og vedvarer uafbrudt til
Brøndtiden, 12-14 Timer daglig, i hvilket Tidsrum jeg stadig gjør Karlen
Selskab ved Arbeidet - afbrydes saa ofte af alskens andre Forretninger, hvori
mellem Karlen og jeg dagligen maa dele os, at vi ikke med Anstrængelse
af fælleds Kræfter see os istand til i den Tid at bringe et Forraad istand,
der antages stort nok til Sommerforbruget. Derfor maa jeg ogsaa fortsat,
næsten hele Brøndtiden igjennem, lave Vand til Salg paa Bouteiller, om
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dette end ikke er Tilfældet daglig, saa er det dog Tilfældet flere Gange
ugentlig samtidig med Vandtillavningen for Brøndgjæster. Det mest anstrængende, Sjæl og Legeme vedrørende, Arbeide, som jeg alene af Agtelse for
Herr Professor Forchammers Anmodning og Forslag har overtaget mig tvertimod Den Høie Directions udtrykkelige Ønske og Villie (og hvorfor jeg,
saavidt jeg skjønner, heller ingen Betaling, enten har eller har haft), ophører
rigtignok den i. Juni. Men nu træder en anden Pine istedet, hvori jeg
dagligen maa være paa Benene mellem KL 3-4 om Morgenen, og gjøre Tje
neste ved Omsorgen for Brøndgjæsternes tilfredstillende Betjening om Mor
genen, ved vore øvrige Kunders Expedering om Dagen, ved Vandtillavning
og Fyldningen paa Reservoirerne eller Bouteiller, ved Regnskabsføring, Cor
respondance o. s. v. samt ved de nu og da forefaldende nødvendige analy
tiske Undersøgelser, dagligen indtil Kl. 9-10 om Aftenen uden nogensomhelst
Afbrydelse eller Hvile.
Er endeligen Brøndtiden forbi, saa maa jeg strax begynde Forbedringen
af Salte og Præparater, og skjønt Arbeidet i denne Tid ikke virker saa for
styrrende paa Sjæl og Legeme som daglige Overanstrengelser paa en mislig
og ugunstig Aarstid, og en altforstor Udvidelse af den daglige Arbeidstid,
som 16-18 Timer, hvorved der som oftest kun bliver 4-6 Timer levnet til
Søvn, saa bliver det mig dog ikke alletider muligt til Nytaar at have Alt
forberedt, analyseret, afveiet og ordnet i bestemte Solutioner for hver enkelt
Vandsort, formedelst det meget Regnskabsvæsen, jeg til samme Tid har at
afslutte og udfærdige. Derfor har jeg ogsaa i de sidste 2 Aar fra Nytaar af til hen paa Foraaret, haft fuldtop at bestille hver Helligdag med at opløse, filtrere, analy
sere, afveie og nu og da at præparere, ei at tale om den ugentlige og maanedlige Overføring i Hovedbøgerne fra Dagbilagene. Saadanne Vilkaar maa ledsages af særdeles Opmuntringer, naar de skulde
blive udholdelige. Aldrig har slige Vilkaar været mig gjorte til nogen Be
tingelse, og Opfyldelsen af dem anseer jeg derfor ogsaa for et reent Offer
ikke for nogen Skyld fra min Side.
For at udføre saameget og saadant Arbeide er 400 Rbd. aarlig for lidt
For saadan Betaling kan Ingen med Lyst og Iver anstrænge sig som om det
gjaldt en Faders eller Moders, en Kones eller Børns Liv. I 3 paa hverandre
følgende Vintre har Karlen ligget under for den barske og raae Aarstid,
og holdt Sengen 4-6 Uger. Hidtil har jeg, ved Guds Beskjærmelse, holdt
Besværlighederne ud ! Men hvor let kan ikke ogsaa jeg ligge under for Byrden?
Jeg ønsker ingen Skaansel, men anraaber Den Høie Direction at lade mig
vederfares det, thi de antydede Vilkaar ere ubillige, og maae enten lettes

63

Fra Rosenborg Brøndanstalts første år

ved Opmuntringer eller Ophør. Ogsaa maa jeg beklage at Den Høie Direc
tion ikke hidtil har forundt mig noget Navn, saa at jeg endnu ikke ret veed,
hvad jeg er ved Rosenborg Sundhedsbrønd, og ligesaalidt veed hvad Herr
Prof. Forchhammer ifølge Den høie Directions Ønske er ved Indretningen,
kjender altsaa ikke de Pligter og den Agtelse, jeg af nævnte Grund, skylder
ham og hans Befalinger. Noget særegent synes det mig ogsaa at tjene et
Interessentskab, hvis Medlemmer jeg ikke kjender og som ikke kjende mig:
ved en Generalforsamling her i Indretningen forrige Foraar traadte Herr
Lieutenant Bähr5 frem som Regnskabsfører og Herr Prof. Forchhammer for
mine øvrige Forretninger.
Hvis de sidste Forhold maatte enten forandres eller nærmere oplyses,
vilde det være mig særdeles kjært.
Maatte det behage Den Høie Direction at give mig et Navn, og saa
tydeligt og bestemt muligt betegne mig min Function og mit Forhold her
ved Indretningen til Herr Prof. Forchhammer, saa vilde derved megen ubil
lig Misnøie undgaaes, der nu maa følges af Misforstaaelse af Eens Pligter
og Rettigheder.
Endelig er det min ærbødige Begjæring til Den Høie Bestyrelse desuden
at maatte begunstiges med et Svar,
i ) om jeg tør gjøre mig Haab om nogen Forandring eller Udvidelse af
min Beboelsesleilighed, og
2) om en høiere Løn;
thi det er ikke blot Øieblikkets Tarv men min Fremtids Vel, jeg maa have
for Øie, og selv en høiere Løn alene vil være utilstrækkelig til at tilfreds
stille mig for ethvert Offer. Intet Arbeide vil være for suurt, naar det kun
finder Paaskjønnelse, og naar jeg ved andre seer mig Øieblikket lykkelig
gjort og Fremtiden smilende, saa er jeg Dem igjen ufortrøden Alt, hvad mine
Evner og Kræfter tillader.
I Haab om Den høie Direction ikke vil lade mig ubesvaret ret længe,
da Hensyn til Fremtiden gjør mig Spørgsmaalenes hurtigstmulige Afgjørelse
ønskelig, henlever med Højagtelse ærbødigst

E. A. Nørgaard.

Rosenborg Sundhedsbrønde 2. August 1836.
i. Se note 68. - 2. Se note 66. - 3. Se note 56. - 4. Se note 57. - 5. Se note 63.
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Boghandler i Slesvig og København
omkring 1864
Fra Vilhelm Trydes bog- og kunsthandels første år
Af FINN H. LAURIDSEN

Gennem to-tre menneskealdre spillede Vilhelm Trydes bog- og
kunsthandel på Østergade en betydende rolle i hovedstadens littera
tur- og kunstliv. Forretningen var grundlagt i 1862 i Slesvig af Ole
Peter Riis, men blev efter dennes død i december samme år over
taget af Tryde, der drev den til februar 1864. Da der efter krigen
ikke var nogen mulighed for at genåbne den i den tabte landsdel,
nyetablerede han sig i København. Af cand. mag. fru Inger Tryde
Haarløv, en sønnedatter af grundlæggeren, er til Erhvervarkivet af
leveret et ret stort arkiv, som dog for størstepartens vedkommende
omfatter tiden efter 1900 til forretningens endelige ophør i 1955.
Fra de første år er kun bevaret ganske enkelte bøger, deriblandt
de to kopibøger for udgåede skrivelser: 1863-68 og 1868-72, der er
hovedkilden til de efterfølgende træk fra virksomheden i dette tids
rum.

Indledning

en rejsende, der i 1860-erne sydfra i dagvognen nærmede sig Slesvig,
havde for sig en smuk by. Hesteskoformet lå den om Sliens vestre
ende omgivet af lave, delvis bøgebevoksede højdedrag og domineret af den
mægtige domkirke, af Michaeliskirken og Gottorp Slot. De tre bygningsværker
repræsenterede byens stolte fortid, mens de talrige, rastløst arbejdende vind
møller igen førte tanken frem til den travle nutid. Når dagvognen omsider
nåede frem til byen, standsedes dog brat den rejsendes meditationer; han
måtte finde holdepunkter i vognen for at værge sig mod den rystetur, der
mødte ham allerede i Frederiksberg. Som i alle andre danske købstæder var
brolægningen yderst slet, og hverken synet af Mågeøen eller Slien, der over
alt tittede frem mellem husene var i stand til at fange hans opmærksomhed \
Det var ellers efter danske forhold en stor by, han kom til. Indbygger
antallet lå i i860 omkring 12.000; Flensborg havde samtidig 19.000, Ålborg
og Århus kun 9.0002. Men Slesvig var ikke, hvad den havde været, og det
var oprørets skyld.
I århundredets første årtier havde byen været overmåde loyal mod den
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danske konge; de mange embedsmænd kunne længe virke som en dæmper
på politiske tilkendegivelser. Da Frederik VI i marts 1815 kom til byen,
spændte folkeskarerne hestene fra hans vogn og trak den under jubel til
Gottorp; men loyalitetstilkendegivelser af denne art hindrede ikke, at Slesvig
sammen med andre sønderjyske byer i 1817 i anledning af forfatningskom
missionen for Holsten tænkte på at bede kongen om en forfatning for både
Slesvig og Holsten. Datiden har næppe tænkt på de følger, ønsker i denne
retning kunne få. De var udtryk for tanker og følelser, der kun svagt rørte
sig i befolkningen, og som slet ikke var afklarede 3. Det blev de siden.
For det slesvig-holstenske oprør, der førte til treårskrigen 1848-50, havde
Slesvig spillet en betydelig rolle, og det kan ikke undre, at byen derefter
ikke nød nogen synderlig gunst hos den danske regering. Den mistede sin
overret og sin stænderforsamling, og jernbanen, der fra syd førte mod Flens
borg, fik den ingen berøring med. Først 1857 blev der givet tilladelse til anlæg
af en stikbane fra Klosterkro4. Bitterheden hos den tysksindede del af be
folkningen var dyb og truende; den afmales af erindringsforfattere i toner og
farver, som den moderne læser kender fra skildringer af den tyske besættelse
af Danmark 1940-45. Med resignation lod man gå hen over hovedet på sig,
hvad man ikke kunne ændre; men efterhånden vækkede »det danske over
mod og den danske hån, som Slesvig stiftede bekendtskab med fremfor andre
byer, lysten til opposition ; modsætningerne tilspidsedes stadig mere, blev stadig
bitrere« 5. Der blev ikke fra dansk side gjort noget forsøg på forsoning, og det
var tydeligt, mente tyske skribenter, at den før så driftige by skulle forandres
til et fiskerleje. Store skatter og erstatninger blev pålagt indbyggerne, og de
talrige tilflyttede embedsmænd og garnisonens officerer lagde, så vidt det var
muligt, ikke deres handel hos »insurgenterne«. »Kun i fortvivlede tilfælde
lod disse apostle for den danske intelligens »de tyske røvere« få en fortjeneste,
og de gjorde da undertiden til deres forbavselse den erfaring, at de tyske rø
vere hellere ville renoncere på denne fortjeneste og lide nød end arbejde for
deres penge« °. Slesvig var ikke nogen rar by at være dansk i, og der var heller
ikke ret mange, i al fald ikke hjemmehørende. Allerede i 1852 skrev gendar
meriinspektør J. E. Leerbech i en indberetning til ministeriet : »Ligesom stem
ningen i Angel er den mindst gode i landdistrikterne, således er Slesvig blandt
byerne den, hvori slesvig-holstenismen har slået dybest rødder. Der gives i hele
byen kun 3 à 4 loyalsindede borgere, hvorimod hele resten er slesvigholstensksindede eller i det mindste tysksindede og uden al forbindelse med Danmark.
De har lige til den senere tid holdt fast ved den tanke, at slesvig-holstenismen
igen ville sejre; men den seneste tids begivenheder synes dog at have nedstemt
deres håb, og når de først får overbevisning om, at deres ønsker ikke bliver rea-
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liserede, vil stemningen også her med tiden blive bedre. De har følt krigens
tryk og føler nu belejringstilstandens ulempe, og det går her som overalt,
hvor dette er tilfældet, at man under ingen omstændigheder ønsker noget
nyt oprør, medmindre man forud kan sikre sig en varig sejr« 7.
Det er ikke her stedet for en detaljeret gennemgang af det store arbejde,
der mellem de to slesvigske krige fra dansk hold gjordes for at skabe dansk
nationalitet nye muligheder i Sønderjylland. Hele kampen om sproget er et
af den sønderjyske histories mest spegede og vanskelige emner, og i debat
terne de to parter imellem har problemerne - ikke mindst da kampen stod
på - ofte været stillet op, så sluttelig påstand måtte stå mod påstand: hvad
den ene kaldte dansk, kaldte modstanderen noget andet, hvis ikke ligefrem
»ein corrumpirtes Sprachgemisch« - alt uden hensyn til for eksempel fænome
ner som dialekter. Et vigtigt våben blev bogen, og der blev fra »Komiteen for
Oprettelsen af danske Folkebiblioteker i Slesvig« i årene op til 1864 gjort et
meget stort arbejde for gennem anlæg af biblioteker at udbrede kendskabet til
det danske sprog og at befæste det i de egne, hvor det var særlig truet. Til
1862 havde komiteen uddelt mere end 56.000 bøger og småskrifter til 135
lokaliteter, og selv om det var dens indtryk - efter mange takkebreve at dømme
- at glæden hos den dansktalende del af befolkningen over de øgede læsemu
ligheder var voksende, havde den dog haft betydelige vanskeligheder og været
genstand for mange chikanerier. Den taler i sin beretning fra 1862 om »det
mægtige slesvig-holstenske partis vedvarende landsforræderiske bestræbelser«
og »en tysk stormagts uberettigede indblanding i de slesvigske forhold og den
tyske presses fortsatte frække angreb på vort sprog og vor litteratur«, der
alt bør opfordre »alle danske fædrelandsvenner« til støt at fortsætte arbejdet
for at stimulere interessen for dansk læsning8.

Dansk boghandel i Sønderjylland
Det var mange bøger, der således gratis blev uddelt, og mange biblioteker,
der var blevet oprettet; men vil man nu spørge, om dansk litteratur slet ikke
handledes i Sønderjylland, må svaret blive, at det i al fald ikke var i stort
omfang. Dette forhold hænger måske i nogen grad sammen med den kends
gerning, at dansk boghandel i det hele indtil oprettelsen af Boghandlerfor
eningen i København i 1837 ikke som handelsstand betragtet havde nogen
overvættes betydning. Censur, eftertryk og dårlige samfærdselsforhold frem
bød alvorlige hindringer, og hertil kom, at adskillige danske forfattere søgte
deres forlæggere i udlandet. Det var således let for f. eks. hamborgerne at
konkurrere i hertugdømmerne og Jylland med de københavnske boghandle-
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re. Bogkræmmerne kom syd fra agende op ad den knudrede oksevej med
deres transportable boglader fra by til by, fra marked til marked. Kirkerne
vedblev, som de havde været det langt tilbage, trods alle forbud, at være
samlingsplads for bogførerne; endnu i midten af det 19. århundrede kunne
man ved markedstid inde i domkirken i Slesvig finde en række boder, der
strakte sig helt ned gennem sideskibet, og hvorfra der kun måtte sælges bil
leder og bøger°.
Hertil kom, at det heller ikke, i al fald ikke efter 1837, var særlig let
at blive boghandler i Danmark. For med fordel at kunne drive boghandel
var det nødvendigt at blive antaget som rabatberettiget af Boghandlerfor
eningen, d. v. s. at man opnåede ret til at erhverve forlagsskrifter med en
rabat af i62/3 % i København, 20 % i provinsen og 25 % uden for rigets
grænser - alt med tillæg af eet frieksemplar for hver tiende indkøbte bog.
For at opnå foreningens godkendelse som rabatberettiget måtte man stille
en kaution, hvis størrelse i almindelighed fastsattes efter byens indbyggertal
eller efter omfanget af den handel, der kunne forventes på stedet10. I de
oprindelige vedtægter var der ikke sket nogen speciel placering af hertug
dømmerne; men ved nogle ændringer, der gennemførtes i 1844, blev de sat
på linie med udlandet, altså med en rabat på 25 %. Reglerne for antagelse
i hovedstaden og provinsen var i virkeligheden ens; den skete ved simpel
stemmeflerhed; men det var tilladt medlemmerne på steder, hvor der ingen
antagne boghandlere var, at give rabat til andre forhandlere, en bestemmelse,
der allerede var truffet i 1842. For boghandlere i hertugdømmerne og ud
landet behøvedes ingen antagelse, men når de havde kommissionærer i Kø
benhavn, og foreningens generalforsamling intet havde derimod, blev de op
taget på listen over de rabatberettigede, og så kunne rabat ikke nægtes dem.
For Sønderjyllands vedkommende så man heller ikke i begyndelsen alt for
strengt på kautionsforpligtelsen. Redaktøren af »Dannevirke«, P. C. Koch, i
Haderslev ville i begyndelsen af 1844 starte en boghandel og søgte i decem
ber 1843 foreningen om at få rabatret uden kaution. Hans udførlige skri
velse blev læst op på et møde i februar 1844, og skønt han altså ikke kunne
stille kaution, fik han dog sit ønske opfyldt, da »foreningen erkendte det
rigtige i at forøge bogafsætningen i hertugdømmet« n.
Allerede flere år tidligere havde man i øvrigt rakt det nationale arbejde
i Sønderjylland en hjælpende hånd. I september 1839 behandlede man en
ansøgning fra det nystiftede Slesvigske Selskab, der havde til formål at
udbrede dansk litteratur dernede, og som derfor søgte om rabat på de bøger,
det ville købe til uddeling eller oprettelse af læseselskaber. Det fremgår af
referatet af Boghandlerforeningens behandling af sagen, at man erkendte,
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at salget af danske bøger hidtil havde været uendelig ringe, og at en øget
afsætning derfor måtte anses for ønskelig. Selskabet fik sin rabat, 25 %, den
sædvanlige for udlandet12. Placeringen sammen med udlandet bevarede Søn
derjylland til 1855, da det ved en ændring af foreningens vedtægter blev be
stemt, at rabatten til de udenlandske boghandlere, der var opført på listerne,
skulle bortfalde. Slesvig nævnes nu jævnsides med de danske provinser, hvor
der kun måtte leveres til de antagne boghandlere13.
En opgørelse foretaget i 1859 viser, at der i hertugdømmerne var 23
boghandlere i 14 byer, heraf følgende i Slesvig:
Eckernførde .........................................................
Flensborg..............................................................
Haderslev.............................................................
Løgumkloster.......................................................
Rendsborg............................................................
Slesvig ..................................................................
Sønderborg ..........................................................
Tønder..................................................................
Åbenrå..................................................................

( 3.900 indbyggere) 1
(19.000
) 2
( 4.900
)3
( 1.337
) 1
(11.800
) 1
(12.400
) 3
( 4.000
) 1
( 2.900
) 1
( 5.000
) 1

Til sammenligning tjener, at Ålborg og Århus (begge 9.000 indb.) sam
tidig havde henholdsvis 2 og 4 boghandlere, København (150.000 indb.)
6314. Disse tal var i 1861 for Slesvigs vedkommende kun øget med 1 (i
Åbenrå), for København med 1315.
Det er et par gange nævnt, at Boghandlerforeningen var fuldt klar over,
dels at bogsalget i Sønderjylland var for ringe, dels at et øget salg kunne
have en national-politisk betydning. I den fra hovedstaden så fjerne landsdel
var tilfredsheden med foreningens politik imidlertid ikke udelt; et enkelt og
i formen måske noget særpræget eksempel på opfattelsen dernede træffes i
Dagbladet for 11. maj 1855. Korrespondenten, der var hjemmehørende i
Flensborg, havde tidligere skrevet om bagerforholdene; denne gang gjaldt
det den åndelige bespisning :
»Det er nemlig om det danske bogvæsen, jeg vil udbrede mig en lille smule for
at vise, hvorledes dets tarv varetages herovre af dets naturlige tjenere, de danske bog
handlere. Dog om disse folk kan man i Flensborg ikke tale i flertallet, thi vi have
kun een boghandel, og græder denne ikke som Peter Tordenskjolds eneste mand, så
kunne man fristes til at græde over den, både af sorg og harme over, at den betragter
sin opgave som et slet og ret boghøkeri, beregnet på, at ejeren med nemhed kan have
et godt udkomme, men forresten aldeles ignorerende den naturlige og nationale side
af sagen, den propagandistiske virksomhed i sprogets og nationalitetens interesse. Den
danske boghandel i Flensborg er et ualmindeligt begunstiget etablissement. Foruden byen
selv med dens mange danske indvånere, embedsmænd og borgere, den store lærde skole,
den danske skole o. s. v. forsyner den tillige hele Flensborg amts almueskoler med nød
vendige danske skolebøger og er, men rigtignok uden at være det i det omfang, den
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burde, central-hoveddepotet for den danske boghandel i hertugdømmet. Desforuden påstår
man, at boghandlerne i København, eller i det mindste den del af disse, som danner
Boghandlerforeningen, have lovet den nærværende ejer, at han nu for Flensborgs vedkom
mende skal nyde godt af den kredit og rabat, som foreningens medlemmer give hin
anden indbyrdes og til udenbys begunstigede. Formodentlig have de vedkommende fra
begyndelsen aldeles misforstået forholdene, eller også har man fremstillet en dansk bog
handlers stilling i Flensborg som så mislig, at der behøvedes kunstige midler for at
opretholde den, hvilket er en aldeles fejlagtig fremstilling af sagen. Konsekvensen af alle
disse særdeles begunstigelser, af dette beskyttelsessystem, som udelukker enhver kon
kurrence, er bleven den almindelige: forretningens hensygnen i læ af tryghed, magelig
hed og mangel på selvvirksomhed. Følgen er, at man indskrænker sig udelukkende til
forhandlinger af andres trykte sager. Det er således ikke rigtigt klart, om den danske
boghandel her i byen har en kommissionær i København, eller om den ikke snarere
selv er nedsunket til at være kommissionshandel for en boghandler i København. Jeg
tror i al alvor, at det sidste er tilfældet.
Flensb. Zeit, bemærkede forleden i en anmeldelse af de i den seneste tid udkomne
bøger, at i Slesvig var der intet udkommet, lige så lidt som der i de danske provinser
med undtagelse af Odense rører sig noget bogliv. Vi have dog en forening i Nordslesvig,
»Selskabet for Udgivelsen af danske Folkeskrifter« [i Haderslev], hvis virksomhed ingenlunde
er ubetydelig. Lysten til læsning er mere fremherskende hos den slesvigske almue end
måske på noget andet sted i Danmark. Det ses allerbedst deraf, at sognebibliotekeme, selv i de blandede sprogdistrikter, er så stærkt afbenyttede, at bøgerne bogstavelig
opslides derved. Om almuen just ikke er meget villig til at give penge ud for trykte
sager, så giver den dog gerne nogle skilling ud for sådanne trykte ting, som slå ned
i enkelte retninger, navnlig religiøse skrifter, små opbyggelsesskrifter og folkelige poesier,
der behandle for- og nutid i vers efter bekendte folkelige melodier. Den slags ting
burde medgives handlende, som søge meget omkring på markederne især i landsbyerne,
og udstyrede med en smule træsnit ville de vistnok være afhændelige. At begynde en
sådan propagandistisk virksomhed påligger vel nærmest den danske boghandler i Flens
borg som den betydningsfuldeste. Den må ikke føle sig for fin til at udgive »En ny
og sørgelig vise om Maren Hansdatter, hvis kæreste blev taget til soldat og blev hende
utro«. Den slags foræringer, som ikke koste over to skilling, ved man, at almuen finder
særdeles passende til markedsgave, og omrejsende handlende ville kunne blive af med dem.
Jeg indrømmer villig, at fordelen i begyndelsen næppe ville være stor, men det bør
også være ligegyldigt, thi et sådant foretagende er og skal være et pligtforetagende.
Så længe nemlig en dansk boghandel står ene i Flensborg og vil søge tilfredsstillende
at fyldestgøre de mere dannedes fornødenheder, vil fordelen være så betydelig, at man
godt kan ofre lidt i et patriotisk øjemed«.

Denne sidste passus er blevet Dagbladets redaktør, C. St. A. Bille, lidt
for stærk - eller måske lidt for naiv. I al fald har han tilføjet følgende
fodnote: »Red. nærer nogen tvivl, om det kan kaldes et »patriotisk« fore
tagende at udgive »sørgelige viser«, selv om disse er på dansk og udkommer
i Slesvig; men opfattet som paradox har den ærede korrespondents bemærk
ning dog unægtelig nogen sandhed«.
Korrespondenten sluttede denne del af sin lange artikel med at stille op
forholdet mellem dansk og tysk boghandel:
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»Krigen foranledigede efter svære fødselssmerter grundlæggelsen af en dansk bog
handel i Flensborg. Men dette kunne dog ikke forhindre, at senere også de tyske bog
handleres antal forøgedes med en virksom, dristig forretningsmand, hvis etablissement
her på stedet vel kun er en filial — hovedetablissementet er i Slesvig, hvor den danske
boghandel i Flensborg for lang tid siden burde have haft en filial - men denne filial
truer med en forfærdelig hurtig vækst, og da den danske boghandel indtil for ikke
lang tid siden skulle have alle tyske bøger over København, ligesom tilfældet endnu
for øjeblikket er med al fransk og engelsk litteratur, så have alt for mange danske
henvendt sig til den ikke danske boghandel for at undgå den Peer Gantes genvej, som
især ved vintertide, hvor pakkeposten foranlediger, men ikke retfærdiggør, meget økono
miske hensyn og afstedkommer forsinkelser, kan sætte selv en engletålmodighed på
prøve. Jeg er aldeles forberedt på at se van der Smissen som alle de danskes bog
handler. Pokker kommer efter de tyskere; de er om sig og på færde nat og dag, når
der blot er en skilling at fortjene, og det er måske ikke aldeles betydningsløst, at den
danske boghandel siden sidste flyttedag har indskrænket sit forretningslokale til det halve
af, hvad det før var.
Disse linier være helligede de københavnske boghandleres opmærksomhed. Amen!«

Det blev A. F. Høst, der som formand for Boghandlerforeningen kom til
at svare på dette skarpe, ironiske angreb. Svaret fremkom i form af en artikel
i Dagbladet for 22. maj 1855. Høst var naturligvis nødt til at tage fat på
det, mod hvilket kritikerens vigtigste stød egentlig havde været rettet, nemlig
de »særdeles begunstigelser«, hvorved vel skulle forstås en protest mod hele
det gamle lavssystem, som han fandt, at Boghandlerforeningen repræsenterede.
At foreningen i sin erhvervspolitik var endog særdeles snævert lavsbetonet,
er der for tiden ikke noget mærkværdigt i; det er i og for sig, selv om
diskussionen gik livligt, den flensborgske opfattelse, der er det i stedet. Allige
vel hævdede Høst, at den danske boghandler, hvis navn var M. A. Sundby,
ikke var blevet eneberettiget på grund af et beskyttelsessystem, men simpelt
hen, fordi der ikke havde været andre, der ønskede at nedsætte sig i byen,
og de med ham aftalte betingelser var ikke anderledes end for alle andre
af foreningen ukendte boghandlere uden for København16. Høsts forklaring
er sikkert rigtig for det givne tilfælde; en anden tankegang ville have været
umulig; alligevel har flensborgeren ret i hovedsagen: lavsånden virkede hæm
mende, og det stod dårligt til med dansk boghandel i Sønderjylland. For
slaget om at bruge datidens kiosklitteratur som sproglig murbrækker lod A. F.
Høst ligge; skillingsvisen var vel også i nogen grad stedbundet, og han har
næppe kendt meget til omfanget af denne »litteraturart« i hertugdømmet.

Ole Peter Riis og Vilhelm Trydes år i Slesvig
Den danske boghandel i Flensborg burde for længe siden have haft en filial
i Slesvig, fandt Dagbladets korrespondent, og det fremgår klart, at han fandt
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et sådant foretagende af væsentlig nationalpolitisk betydning. Han var ikke
ene om denne opfattelse; garnisonspræsten dernede, Erik Høyer Møller17,
der senere under pseudonymet »En gammel Feltpræst« blev en kendt for
fatter, søgte ved flere lejligheder at formå danske til at nedsætte sig. Det
havde harmet ham, at det, da han i 1850 som feltpræst kom til Slesvig,
ikke havde været muligt at købe en dansk bog, og på et givet tidspunkt i
i860 så det ud til, at han efter flere uheld var ved at være i kontakt med
den rigtige mand, en vis Friedrichsen; men planen løb endnu en gang ud i
sandet18.
Dette skal dog ikke forstås således, at det ikke i Slesvig var muligt at
købe danske bøger. Boghandlerforeningen havde i årenes løb i Sønderjylland
anerkendt flere tyske boghandlere som rabatberettigede, nogle under løfte
om at vise interesse for dansk litteratur19. I Slesvig var således anerkendt
C. L. D. Siemsen, hvis forretning imidlertid næppe gik alt for godt; han,
der tillige var bogbinder, figurerer regelmæssigt på foreningens restancelister20.
Blandt byens boghandlere var også den bekendte, fanatiske slesvig-holstener,
advokat, dr. C. F. Heiberg, der efter treårskrigen blev frataget sin sagfører
bestalling og derefter slog sig på boghandelen21. Heiberg søgte i april 1858
om rabatberettigelse, og Boghandlerforeningen erklærede sig villig til at tilstå
ham denne mod en kaution på 3.000 rd., en for en provinsby meget betyde
lig sum22. For ansøgeren havde denne åbenbart også været for stor, for
han havde et år senere endnu ikke fået bragt forholdet i orden og søgte da
at gøre Koch kunststykket efter fra 1844 - helt at slippe. Men foreningen
lod sig ikke rokke; han måtte klare sig uden rabatret23. Med de mange
tyske forbindelser, Heiberg havde, har denne udgang næppe været nogen ka
tastrofe for ham, så meget mindre som det på trods af alle bestemmelser lyk
kedes ham at sikre sig en kommissionær i København, nemlig F. E. Eibe,
der drev en omfattende kommissionsafdeling, den næststørste i hovedstaden24.
Arrangementet varede dog kun til 1861, da der på grund af nogle annoncer
fra Heiberg blev klaget til Boghandlerforeningen, og Eibe tildeltes følgende
»næse« : »Det er stridende mod det enkelte medlems pligter mod Boghandler
foreningen at optræde som kommissionær for handlende i Danmark og Sles
vig, der beskæftiger sig med at sælge bøger, men ikke af foreningen er aner
kendt som rabatberettigede boghandlere ... samt anses sådant medlem der
ved at have gjort sig skyldig i et brud på foreningens vedtægter«25.
Året efter, i 1862, blev spørgsmålet om oprettelse af en dansk boghandel
i Slesvig taget op for alvor, og mærkeligt nok kom det afgørende initiativ
fra en tysker. Sidst i januar henvendte boghandler J. Neddermeyer sig til
rektor for domskolen, professor S. L. Povelsen 26 og meddelte, at han stod

Boghandler i Slesvig og København omkring 1864

75

over for at opgive sin forretning: Han var kommet i den situation, at han
i første omgang med sine udtalte slesvig-holstenske sympatier havde mistet
sine danske kunders bevågenhed, og da han derefter søgte at holde sig uden
for politik, gik det på samme måde med de tyske, medens Heiberg var
blevet »dagens løve« og havde trukket hans kunder til sig. Det er tydeligt,
at brødnid over for den tidligere sagfører var en væsentlig bevæggrund for
Neddermeyer; han fremhævede meget stærkt, at det ikke ville være muligt
for to tyske boghandlere at klare sig, og denne kendsgerning var så øjensynlig,
at det næppe ville være ham muligt at afhænde sin forretning til en tysker.
For en dansk boghandler ville sagen stille sig helt anderledes. De fleste dan
ske hjemforskrev i øjeblikket deres bøger enten direkte fra København eller
gennem Sundby og Jespersen 27 i Flensborg. Var der en dansk boghandler i
Slesvig ville i al fald alle embedsmænd handle hos ham; desuden ville han
gennem de danske præster og skolelærere, hvis antal bestandig steg, også få
afsætning på landet. Heiberg behøvede en dygtig mand ikke at frygte ; han var
jo slet ikke uddannet i faget og måtte forlade sig på en forretningsfører.
Rektor Povelsen var vel klar over, at Neddermeyers argumentation var no
get farvet; men han fandt, at sagen fortjente den største opmærksomhed som
en virkelig gunstig lejlighed til endelig nu at få en dansk boghandel i byen.
Man må blot have fat på en mand med hovede, en solid faguddannelse
og lidt formue, skrev han til departementschefen for Slesvigske Ministeriums
3. departement, Th. A. J. Regenburg, der mellem krigene var den domine
rende personlighed i det danske arbejde i Sønderjylland28. Mere direkte
henvendte han sig samtidig til C. A. Reitzels20, og bad dem gøre sagen be
kendt. Han havde den bagtanke, at dette i datiden så fremtrædende firma
måske var at formå til at lægge en filial i Slesvig30.
Reitzel gav ham dog ikke meget håb. Man havde ladet brevet cirkulere
mellem Boghandlerforeningens medlemmer; men det var den almindelige
mening, at ingen af de begyndere, der kunne være tale om, havde fornøden
lyst og mod. Foreningen ville imidlertid tage sagen op på sit næste møde.
Med dette svar lod Povelsen sig ikke nøje. Han skrev straks tilbage og frem
hævede det betænkelige i at lade den gode lejlighed ubenyttet, så meget mere
som en tysk boghandler skulle tænke på at leje Neddermeyers forretnings
lokale (over for Regenburg skjulte han ikke, at denne meddelelse skyldtes
Neddermeyer selv, og at den altså kunne være opfundet for at øve pres).
Samtidig med denne fornyede henvendelse skrev Slesvigs kommandant, den
stærkt nationale, litterært interesserede oberst E. H. C. Wilster31 en lignende
til A. F. Høst32, med hvem han tidligere mundtlig havde drøftet problemet.
Wilster var også, hvad han ikke meddelte Høst, villig til at sætte sig i spidsen
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for en indbydelse til et aktielån for den nye boghandler, hvis han skulle
behøve det33.
Hvad der herefter skete i København, lader sig ikke se. Boghandlerfor
eningen nøjedes på sit martsmøde blot med at udtale, at det i høj grad var
ønskeligt, at der etableredes en dansk boghandel i Slesvig, og at det forment
lig kunne ske på meget gunstige vilkår34. Men i april havde Povelsen to
tilbud, nemlig fra Sally Josef Loria, der siden 1858 havde drevet forretning
i København35, og fra den unge boghandlermedhjælper Ole Peter Riis.
Loria havde i første omgang kun til hensigt at anlægge en filial, som han
ganske vist selv ville bestyre, medens han overlod forretningen i København
til en fuldmægtig; men da Povelsen ikke var sikker på, at man kunne stole
på dette arrangement, og at man ikke om kort tid i Slesvig måtte tage
til takke med fuldmægtigen i stedet for principalen, mente han det absolut
sundest at få en mand, der knyttede sin fremtid og sine interesser udelt til
Slesvig. Han gik derfor - også fordi han havde en fornemmelse af, at Loria
ikke var alt for velanskrevet i Boghandlerforeningen - ind for Riis. Hans
argumentation over for Regenburg i dette spørgsmål var dog ikke helt fast;
Loria havde tiltalt både ham og Wilster, og han ville i al fald ikke gå imod
departementschefen, hvis Loria havde vundet denne for sig. Det ser i øvrigt
på dette tidspunkt, 18. april, ud til, og det var måske medvirkende til Povelsens forsigtighed, at ministeriet var trådt ind i billedet med et tilsagn om
understøttelse til etableringen30. Hvordan det nu end forholdt sig med
overvejelserne i Slesvig, så havde Ole Peter Riis allerede forlængst indsendt
sin ansøgning om rabatberettigelse til Boghandlerforeningen, og på et møde
14. april var han blevet antaget. Kautionen fastsattes til det for en by af
Slesvigs størrelse lille beløb af 500 rd.37.
Riis var bornholmer, født i Rønne 19. april 1836 som søn af styrmand
Ole Jensen Riis og hustru Ellen Marie Bech. Sin uddannelse havde han fået
i København hos Michaelsen og Tillge, og han karakteriseredes som en
sjælden dygtighed og en elskelig personlighed 38. Den formue, som Povelsen
fandt hensigtsmæssig, havde han ikke; men hans forretning havde statens be
vågenhed, og selv havde han sine gamle principalers. Resultatet var, at sta
ten gennem Nationalbanken ydede ham et lån på 500 rd., samt at Michael
sen og Tillge kautionerede såvel for dette som for hans kredit30.
At oprettelsen af en dansk boghandel i Slesvig virkelig har haft en national
politisk betydning, ses af den kendsgerning, at man fra tysk side gjorde sig
anstrengelser for at vanskeliggøre den tilværelsen. Allerede da Neddermeyer
lukkede i april, glædede Itzehoer Nachrichten sig over, at den udmærkede
Heiberg nu ikke mere havde nogen konkurrent; en anden boghandler ville
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i denne by også altid vanskelig kunne klare sig40. Denne lille notits frem
kaldte en hel debat, idet Dagbladet aftrykte den, og dets korrespondent i
Slesvig meddelte nogle uger senere, at byen tværtimod alligevel ville få to
forretninger, nemlig fra 1. juli også »en loyal dansk boghandler«, idet O. P.
Riis overtog Neddermeyers lokaler og lager. Han var i øvrigt ikke sikker
på, at sagerne ville stille sig så let for Heiberg, når denne ikke mere kunne
vente »bidrag fra Tyskland i rede penge og kvitterede regninger«. Heibergs
nuværende popularitet grundede sig for en stor del i den martyrglorie, som
myndighederne havde skaffet ham ved i i860 at lukke hans forretning i for
bindelse med den såkaldte adresseaffære. Korrespondenten hentydede her til
en petition, som tyske kredse havde rettet til stænderforsamlingen, og som
blandt andet opfordrede til ikke at afbryde den urgamle forbindelse mellem
Slesvig, Holsten og Tyskland; petitionen havde givet anledning til betyde
lige spektakler41. Dagbladets artikel blev bemærket af Altonaer-Mercurs med
deler i Slesvig, og han havde den stik modsatte opfattelse : Riis ville ikke
kunne røre Heiberg det ringeste, og ingen af de virkelig loyale embedsmænd
ville berøve denne »deres højagtelse og velvilje«. »Eine »Boghandling« ist hier
am Orte etwas durchaus überflüssiges und wird nur durch ausserordentliche
Unterstützung fortsetzen können« 42. Den sidste passus lader ane, at de tyske
kredse var velunderrettede, et forhold, der mærkes flere gange i denne for
bindelse. Povelsen mente i øvrigt, at meddeleren i Slesvig var Heiberg selv,
og han skrev til Regenburg herom: »Jeg ville gerne ligefrem have frem
hævet i anbefalingen [en udtalelse om Riis], at det er den samme mand,
der for tiden er ene om at forsyne by og omegn med åndelig bespisning,
som regeringen med god grund formener at drive advokatforretninger, men
derimod ikke tror at burde formene at drive den mange gange fordærve
ligere boghandlerforretning- men det gik ikke an«43.
Medens de mindre avisartikler var forholdsvis moderate i tonen, fremkom
der i oktober i selve Tyskland et angreb på Riis’ boglade, der var holdt
i et voldsomt sprog. Det var den berygtede danskerhader, dr. Gustav Rasch,
kendt fra flere skandskrifter fra tiden mellem krigene, der i Börsenblatt für
den Deutschen Buchhandel tog forretningen op til behandling. I hysteriske
overdrivelser skildrede Rasch det danske styre i hertugdømmet i almindelighed
og dr. Heibergs skæbne, blandt andet i forbindelse med adresseaffæren, i
særdeleshed. Han fremholdt den lange række af ydmygelser, Heiberg havde
været genstand for: lukning af forretning, beslaglæggelse af bøger, husarrest
o. s. v., og han hævdede, at Heiberg var ruineret, da han efter 11 måneders
forløb kunne åbne igen. Neddermeyer levnedes ikke megen ære i livet : han
var ganske vist tysker, men hovedparten af hans kunder havde altid været
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danske, og han handlede mest med danske bøger. Virkelige tyske sympatier
gav han først udtryk for i i860 i forbindelse med adresseaffæren, og det
var netop herved, han lagde sig ud med begge lejre, fordi ingen ville vide
af en forræder. Hertil kom nu, at han faktisk havde hjulpet Riis ved at
nægte at betale sine kreditorer, hvorefter Riis i nogen måde var startet på
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stjålet tysk kapital. Rasch anså det for klart, at den danske boghandel ikke
kunne bestå ved »loyale« kunder alene, og han opfordrede i stærke ord alle
tyske forlæggere og andre leverandører til at nægte enhver form for leverancer
- selv ikke mod kontant betaling44. Denne opfordring synes at have været
helt uden betydning.
Bortset fra den offentlige debat om selve foretagendet er det ikke store
spor, Riis’ virke i Slesvig har sat sig. Povelsen meddelte hen på efteråret
Regenburg, at forretningen var kommet i god gænge, og at Riis havde
omgåedes med planer om at udgive en almanak for Slesvig med et par
ark folkelæsning. Det havde han imidlertid selv fået ham fra, fordi han fandt
arbejdet dårligt forberedt; men ideen var god nok, og man kunne gøre det
det følgende år og så blandt andet benytte almanakken til at bringe en kort
fremstilling af det slesvigske spørgsmål, som på den måde sikkert ville nå
vidt omkring45. Disse planer blev der ikke noget af. Riis var allerede, da han
i juni åbnede sin forretning, en dødsmærket mand; han led af tuberkulose,
og kun hans brændende interesse for det arbejde, han gik ind til, parret med
overbevisningen om at være med til at yde en pionergerning for fædrelandet
holdt ham oppe i endnu nogle måneder, indtil døden indtraf io. december
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1862. Det faldt i Povelsens lod at bringe ham til garnisonssygehuset, hvortil
Wilster undtagelsesvis havde skaffet ham adgang; Riis var så medtaget, at
Povelsen et par gange ventede, at han skulle dø mellem hænderne på ham40.
I forretningens arkiv træffes han kun på nogle få sider i en ordrebog, der
siden blev brugt som kopibog for udgåede skrivelser. Bestillingerne, der er
rettede til såvel danske som tyske forlag, rummer alle arter af bøger og
andre varer, der indgik i en datidig boghandel, men er i øvrigt lidet oplysende
for Riis’ virksomhed.
Itzehoer Nachrichten tog i forbindelse med dødsfaldet anledning til endnu
en støtteaktion for Heiberg. Man angreb Povelsen, dels for at forsømme sin
skole, dels for at have lagt dennes indkøb udelukkende hos Riis. Skolen var
grundlagt af den tyske kirke, og selv om man til ære for landsherren kaldte
den »kongelig«, var og blev den dog en landsinstitution - »keine für Däni
sche Zwecke und für die Eiderdänischen Tendenzen errichtete Erwerbschule«.
Det kunne ikke være meningen, at dens rigelige pengemidler kun skulle anven
des til gunst for den danske boghandel47. Hvad enten den tyske korre
spondent endnu en gang var særdeles velunderrettet eller ikke, så var det et
ømt punkt, han slog ned på. I januar 1863 beklagede Povelsen sig til Regenburg over, at han endnu ikke havde fået sin sædvanlige bevilling på 200
rd. til bibliotek og samlinger for regnskabsåret 1862-63. Dens udeblivelse ville
sætte ham i stor forlegenhed både for øjeblikket og fremtiden: for øjeblikket
fordi han i sin bestilling til Riis langt havde oversteget de 200 rd., der næsten
alene var gået til bogbinderarbejde, for fremtiden, fordi domskolebibliotekets
forbrug spillede en meget vigtig rolle i den beregning, der var opstillet for
den danske boghandel (for fuldstændighedens skyld bør det måske tilføjes,
at rektoren fik sine penge) 48.
Længe kom den nye forretning ikke til at stå tom. Riis’ død kom næppe
uventet, for allerede 14. december indsendte Vilhelm Tryde, tilskyndet af
den ene af Riis’ læremestre, Th. Michaelsen, andragende til Boghandlerfor
eningen om rabatberettigelse, og den tilstodes ham et par måneder senere
med samme kaution som forgængeren, 500 rd. — »på grund af de særlige
for ham talende omstændigheder«49. De sidste uger af december var han
dog formelt forretningsfører; men fra det nye års begyndelse arbejdede han
i eget navn50. Vilhelm Adolph Conrad Tryde var født 30. oktober 1837
på gården Nøjsomhed i Lyngby sogn som søn af proprietær Frederik Vilhelm
Tryde og Frantzine Emilie Huulevad. Han havde i årene 1852-57 stået i
lære hos boghandler J. Wagner i Helsingør og var derefter blevet ansat
i København hos H. J. Bing & Søn, Danmarks første stormagasin, dels som
medhjælper i firmaets boghandel, dels som forvalter på dets porcelænsfabrik

8o

Finn H. Lauridsen

(Bing & Grøndahl) 51. Endelig arbejdede han i de sidste 1V2 måned, inden
han rejste til Slesvig, hos boghandler Otto Schwartz 52.
Det vil af det foregående være fremgået, at det ikke var nogen let opgave
at være dansk boghandler i Sønderjylland, og når dertil kom, at Vilhelm
Tryde overtog en forretning, hvor meget endnu var under opbygning, kan
man forstå, at han havde nogle travle måneder efter sin ankomst. Det kan
derfor ikke undre, at han ikke fik tid til at ordne formaliteterne med Bog
handlerforeningen ; men der var man i almindelighed strikse, og i april fik
han en »erindring« om, at den krævede kaution endnu ikke var stillet53.
Man har vel også fundet, at det ringe beløb burde befordre hurtigheden; det
gjorde det nu ikke, for kautionen, der var stillet af faderen, blev først frem
lagt ved slutningen af året (1863) 54. Derimod sendte han allerede i maj
sin underskrift på rabatbetingelserne55. Lånet fra ministeriet overførtes uden
videre, og det kan se ud til, at Povelsen påtog sig kautionen for dette, idet
han dog sikrede sig selv gennem garanti for mindre beløb fra andre interes
serede 50.
Den danske boghandel i Slesvig blev med Trydes overtagelse på sin vis
startet påny. Han købte kun Riis’ lager, mens forretningens aktiver og pas
siver var ham uvedkommende - uden for så vidt som han påtog sig afvik
lingen57. Denne blev til gengæld langvarig og var ham gennem flere år
til ikke ringe ulejlighed58. Selv om forretningen havde en særlig national
opgave i landsdelen, var det naturligvis ikke tanken, at den skulle drives
uden forbindelse med tyske boghandlere og forlag. Den kunne da næppe
eksistere; og både Riis og Tryde havde således også kontakt med dr. Heiberg,
som Riis i øvrigt skyldte penge50. Hjertelig eller kollegial var den gensidige
tone, som følgende eksempel viser det, imidlertid ikke : Kort efter at Tryde
var begyndt at arbejde i eget navn, modtog han et brev fra Heiberg, hvor
denne anmodede ham om i fremtiden at korrespondere på tysk, »denn obwohl
ich Dänisch verstehe, sehe ich nicht ein, weshalb wir bei unserer Geshäftsverbindung nicht die am Orte gangbare Sprache reden sollen«. Da Heiberg til
med gennem mundtlig kontakt havde erfaret, at Tryde talte et udmærket
tysk, måtte han formode, at det var viljen, der manglede, og han anmodede
derfor om, at breve til hans forretning blev skrevet på engelsk eller fransk00.
Heibergs henvendelse bragte dog ikke Tryde fra koncepterne; han svarede
køligt ironisk og på dansk:
»Næst efter at takke Dem for den velvilje, hvormed De i Deres ærede skrivelse
af gårs dato har udtalt Deres mening om min færdighed i brugen af det tyske sprog,
tillader jeg mig at udtale min glæde over at være blevet forstået af Dem i mit moders
mål. Forhåbentlig vil det lykkes mig lige så fuldstændigt at blive forstået af Slesvigs

Boghandler i Slesvig og København omkring 1864

8l

tyske publikum, når jeg henvender mig til dette på tysk. Da De i Deres brev synes
at antage, at jeg kunne have haft nogen anden grund til at benytte mig af det danske
sprog end den, at det faldt mig lettest, så kan jeg ikke undlade at tilføje, at
det ikke er faldet mig ind, at vi boghandlere i vort forretningsliv havde noget med
politik eller nationale stridigheder at gøre. I øvrigt skal jeg i fremtiden efter Deres
ønske i mine forretningsbreve til Deres boghandel udtrykke mig på tysk, så godt jeg
formår. Idet jeg sluttelig takker Dem for Deres spøgefulde og, som det forekommer mig,
temmelig fjerntliggende råd at oprette en fransk-engelsk alliance, forbliver jeg Deres ær
bødige« 61.

Riis’ tyske hovedkommissionær havde været firmaet Boyes & Geisler i
Hamborg. Han synes der at have haft en kautionsfri kredit, en begunstigelse
man i begyndelsen ikke ville tilstå efterfølgeren. Try des økonomiske omstæn
digheder har næppe været alt for gode, for han meddelte på et tidligt tids
punkt, at han ikke foreløbig ville være i stand til at stille kaution, og at han,
hvis man ikke ville træde i forbindelse med ham uden denne, agtede at hen
vende sig til andre boghandlere62. Denne trusel iværksatte han straks i et
brev til boghandler A. Mentzel i Altona, hvem han bad om betingelserne for
leverancer af tysk litteratur, især videnskabelige skrifter »efter en større måle
stok, da kundekredsen næsten udelukkende består af videnskabsmænd, navn
lig filologer, medicinere og jurister« °3. Hamborgerfirmaet gik dog hurtigt
i sig selv, og Tryde er formentlig sluppet for kautionen, for han takkede alle
rede midt i januar, fordi forbindelsen nu kunne fortsætte på de gamle betin
gelser. Man kan her se, at det ikke har været et alt for stort lager, han overtog
efter Riis, idet han til firmaet skrev, at han havde temmelig megen plads i sin
butik64. Kun et par måneder beholdt Tryde imidlertid Riis’ kommissionær.
Først i marts beklagede han over for firmaet, at han ikke mere kunne gøre
brug af deres velvillige hjælp - han havde knyttet en direkte forbindelse med
Leipzig, tysk boghandels daværende centrum65. Hvad der var sket, opklares
først i juli måned i forbindelse med en brevveksling om en ældre bestilling.
Tryde erklærede her, at han i marts ikke havde angivet nogen nærmere
årsag, fordi han helst var fri, og han havde regnet med, at hamborgerne selv
var klar over den. Man havde lovet ham forgængerens betingelser : 20 % rabat
- og givet ham i2V2%; »und da die Fortsetzung der Geschäftsverbindung
mir daher nur Schaden bringen würde, sehe ich mich selbstverständlich ge
nötigt abzubrechen«66. Sagen var dog ikke helt slut hermed ; den førte til
endnu et par breve, og endelig i september lukkede Tryde af med følgende
salut: »Hvad angår Deres bemærkninger om anstændig boghandel, vil jeg
kun anføre, at jeg med de af mig i min skrivelse af 19. juli påpegede årsa
ger for øje roligt vil overlade enhver afgørelsen af, hvem der i vort gensidige
forretningsforhold har udvist anstændig boghandel« °7. Leipzigfirmaet var
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Löbl Reinsche Buchhandlung, som Tryde allerede i januar havde skrevet til;
det er ikke muligt at se noget nærmere om samhandelsbetingelserne ud over,
at han f. eks. for nyheder kun fik den ringe rabat af 5 %. Satsen har nok
været almindelig, for den diskuteredes overhovedet ikke88. Når det ser ud
til at være gået let hos Löbl Reinsche Buchhandlung, skyldtes det måske
i første række en anbefalingsskrivelse fra H. J. Bing & Søn; denne henviste
Tryde også til over for en anden Leipzigboghandler, Adolph Dürr, der
skulle levere ham engelske og franske bøger, særlig fransk videnskabelig litte
ratur oe.
Det ser ud til, at Tryde, i al fald i den første tid, har haft et mindre
udsalg på landet, nemlig hos urmager Jacobsen i Sattrup. Meget har for
retningerne ikke beløbet sig til, for der skulle kun stilles en kaution på 25 à
30 rd. Rabatten var i gennemsnit 10%; men Jacobsen skulle selv betale
portoen for, hvad han modtog, og for, hvad han eventuelt returnerede.
Varerne var hovedsagelig skolebøger og skrivematerialer, som Tryde lovede
at levere til særdeles billige priser. Alligevel har urmager Jacobsen nok ment,
at han fik for lidt ud af det, for han søgte at presse priserne, særlig på
papir; Tryde svarede ham da, at han skulle aftage større kvanta, hvis der
skulle være nogen rimelighed i det70.
Selv mødte den unge boghandler større velvilje, da han søgte at forbedre
sine indkøbspriser på papir. Han var under skarp konkurrence fra omvan
drende handlende, der sydfra kom til Slesvig i markedstiden; disse kunne sælge
til priser lig dem, Den Drewsenske Papirhandel fastsatte i sin priskurant;
men Tryde skulle have mere, da hans rabat på 8 % kun var tilstrækkelig
til at dække fragten71. I sin henvendelse til Drewsens anførte han, at hans
papirhandel ved en større rabat sikkert ville få en betydelig udvidelse, og han
lokkede med en bestilling på 100 ris koncept fra en kunde, der ville gå over
til det danske papir, hvis det kunne fås til samme pris som i København.
Den forretning blev der nu ikke noget af, kunden ville kun give 15 sk. pr.
ris, hvad der var for lidt, men Tryde opnåede at få sin rabat hævet til
i o % mod, at han fremtidig tog hele sit forbrug af papir hos Drewsens72.
Firmaet kom ikke til at fortryde sin velvilje; det fik betydelige leverancer
ikke mindst til militæret - de 50 ris koncept nr. 2, der i juli sendtes til
arsenalet i Rendsborg, var ikke nogen usædvanlig ordre73.
Det var naturligt, at det danske militær, der var stationeret i Slesvig og
syd der for, lagde sine indkøb i den nye bog- og papirhandel både som
institutioner og enkeltpersoner, især officerer. Af massevarer solgte Tryde
bl. a., foruden det utrykte papir, afregningsbøger og permissionspas til gar
nisonerne i Rendsborg og Slesvig, og han søgte også at komme ind i Eckern-
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førde74. Handelen med officererne fik han ikke udelt glæde af; adskillige af
dem var dårlige betalere, og hans elskværdige kreditgivning blev ham siden
til megen sorg og besvær. Et eksempel på, hvor lille forretningen var på trods
af, at den tilsyneladende gik tilfredsstillende, og hvor omhyggelig Tryde måtte
være, finder man netop i forbindelse med en officerskunde. En løjtnant, der
siden var kommet til Fredericia, havde bestilt en tysk bog, Strickers Chemie,
til 2 rd. Han annullerede imidlertid ordren, men for sent til, at Tryde kunne
annullere sin, hvilket denne forklarede i et brev indlagt i bogen, som han
alligevel sendte. Løjtnanten returnerede pakken uåbnet, og Tryde måtte til
at skrive og forklare, at bogen som postbestilt var betalt ved afsendelsen
fra Leipzig og ikke kunne tilbagesendes : »Jeg tillader mig at gøre Dem be
kendt med disse grunde, idet jeg samtidig retter en indstændig opfordring
til Dem om at indsende bogens beløb« - alt for 2 rd.75.
Småærgelser af denne og lignende art havde Tryde adskillige af, som
når hans kommissionær i København, Wilhelm Prior, betalte regninger, uden
at det udtrykkeligt var angivet. »Det er dobbelt vanskeligt at få en sag
klaret, når vedkommende har fået sine penge«, skrev Tryde i sin bebrej
delse76. Eller når han efter en rykker til ham selv sendte Fr. Wøldike også i København - 50 rd. ledsaget af følgende bredside : »Da jeg af tonen
i Deres brev må antage, at De enten tidligere har tilsendt mig en anmodning
(hvilken jeg ikke har modtaget), eller også at De forudsætter et kendskab
hos mig til Deres pengeforlegenheder, som jeg desværre ikke er i besiddelse
af, så tillader jeg mig herved at anmode Dem om at meddele mig, hvilken
af delene, der er tilfældet«77. Tryde havde temperament, og det slog ikke
sjældent gnister i hans breve.
Det var sent, den danske boghandels forpost mod syd var stillet ud, og
nogen lang levetid fik den ikke. Den truende krig dukkede også frem i forret
ningskorrespondancen. Den i. januar 1864 skrev Tryde til Drewsens : »De
større troppesamlinger her og i omegnen bevirker naturligvis, at handelen
med papir er en del livligere hos mig; men da man desværre ikke kan være
forvisset om dettes ved varen, må jeg i mine ordrer gå frem med forsigtig
hed; dette er grunden til de jævnligt gentagne småordrer«. Tryde har som
så mange andre haft fornemmelsen af, at det kunne gå helt galt, og først
i februar svirrede trods alle forsikringer rygterne om rømning. Så sent som
den 5., dagen før Dannevirkenatten, bestilte han dog i København 20 pund
rødt lak; men han slutter sin ordre med følgende P.S.: »Såfremt vore tropper
skulle blive tilbagetrukne, ønskes lakket naturligvis ikke afsendt«78. Dagen
efter blev han tvunget til at forlade Slesvig.
Af begivenhederne den 6. februar findes mange skildringer både fra
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dansk og tysk side; de sidste søger altid at slå fast, at der blev gjort alt
for at hindre tumultariske optrin; men voldsomt er det alligevel gået til
i den by, hvor hadet til det danske styre var særligt brændende. Det var
blevet overladt østrigerne at besætte Slesvig, og allerede ved 7-8 tiden ryk
kede regimentet Coronini ind i Frederiksberg, lidt senere kom jægere fra
Steiermark. Ved middagstid proklameredes på torvet prins Friedrich af Au
gustenborg som hertug Freiderich VIII af Slesvig-Holsten ; stemningen piske
des op med afsyngelsen af oprørssangen »Schleswig-Holstein meerumschlun
gen«, og det blev besluttet at fjerne de danske embedsmænd og udnævne
tyske. »Ingen hindrede os deri, vi var den dag det »suveræne folk« «, skriver
en forfatter. Delegationer blev af mængden på en borgerforsamling om efter
middagen udvalgt til at gå rundt og »opsige« embedsmændene og til samtidig
at opfordre dem til at forlade byen. Rektor Povelsen var en af dem, der
måtte undgælde, og han tog efter en kort betænkningstid afsted sydpå; der
var givet ordre til, at alle skulle være ude inden aften. Selv tyske forfattere
må indrømme, at det var hårdt man gik frem, og at det er par steder kom
til uroligheder med rudeknusning o. lign.; men de undskylder det med det
årelange tryk, der havde hvilet på befolkningen, og den rodfæstede forbitrelse,
dette havde avlet70.
Hvorledes Vilhelm Tryde forlod Slesvig, hvilken vej han valgte, eller
hvad han i øvrigt oplevede i den store forvirring, melder forretningsarkivali
erne intet om. I en lille stemningsmættet erindringsskitse af vennen, forfat
teren Johannes Helms, der var lærer ved domskolen, træffer man ham om
aftenen 5. februar. Helms henter ham og tager ham tillige med to unge
læger fra sindssygeanstalten med hjem. De fire mænd sidder stille i Helms’
stue og taler kun af og til dæmpet sammen - »betagne som vi var ved stil
lingens alvor, og i forventningen om, hvad der skulle komme«. Medens timerne
snegler sig hen, kan de alligevel ikke lade være med at klynge sig til håbet
om, at det i virkeligheden er et dansk angreb, der er under forberedelse;
men ved midnat hører de kanonerne rumle på gaden, og da de af soldaterne
får deres bange anelser bekræftede, går de hver til sit80. Den næste dag
flygtede Tryde og slap til kongeriget efterladende alt, hvad han ejede og
havde, bag sig. Sin virksomhed måtte han være forberedt på at opgive, og
det gjaldt kun for ham, når krigen var forbi, at bjerge så meget som muligt
for at skaffe midler til at starte påny. Resten af vinteren, om foråret og som
meren indtil udgangen af august arbejdede han ved korpsintendanturen81.
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Vilhelm Tryde i København - opgøret med Slesvig
På trods af, at den unge boghandler ikke kunne have nogen mening om,
hvordan han stod økonomisk, har det dog været ham klart, at han måtte
fortsætte som selvstændig. Han søgte først at komme til Randers, hvor der
var en forretning ledig efter den nylig afdøde boghandler Christian Brum
merstedt82. Forretningen var helt ny, den havde kun været i virksomhed
et årstid; men Tryde blev ikke den foretrukne83. Resultatet af hans over
vejelser blev derefter, at han etablerede sig i København, hvor han lejede
lokaler på Østergade. I november indgav han til Boghandlerforeningen an
dragende om rabatberettigelse, og denne blev ham tilstået med 8 stemmer
mod 2. Kautionen fastsattes til 3.000 rd., et beløb, der voldte Tryde vanske
ligheder at få dækket ind. Han prøvede at få det nedsat med 1.000 rd.,
men dette blev afvist84.
Selv om det af den bevarede journal 1865-67 ser ud til, at forretningen
har haft en udmærket handel allerede i sit første år, viser på den anden side
kopibogen, at likviditeten på grund af debitorerne fra Slesvig ikke har været
god. Til at varetage sine interesser dernede antog Tryde en derboende, tysk
sagfører, og det fremgår af breve til denne, at han måtte efterlade et tilgode
havende på 755 rd.85. Fra Trydes forsøg på at inddrive sine penge ses det,
at han i visse tilfælde slet ikke tog hensyn til de af krigen hidførte foran
dringer. Han havde således til amtshuset leveret 60 danske læsebøger, som
skulle have været betalt af Gottorp provsti, men som man ikke havde nået
at afregne, selvom regning var afgivet. Efter krigen holdt han sig lige ud
til det salg, der havde fundet sted, og krævede sine penge - af de tyske
myndigheder. Disse afviste naturligvis, dels med henvisning til, at bøgerne var
blevet borte, dels til, at man ikke havde nogen provstikasse80. På tilsvarende
måde forholdt det sig med en dansk militærenhed, der bl. a. havde bestilt
240 skyldbøger til afhentning først i februar 1864. På grund af tilbagetræk
ningen blev bøgerne aldrig afhentede; men Tryde havde efter almindelig
handelsbrug debiteret dem i sine bøger og sendte derfor regning, som han
også fik honoreret for en dels vedkommende, der var leveret. Skyldbøgerne
betalte man ikke, og Tryde protesterede : »Da jeg, såfremt det ærede batteri
ikke betaler bøgerne, som nu ville være mig ufatteligt, må lide et uforskyldt
tab, håber jeg, at den indsendte regning bliver fuldstændig honoreret«, i øv
rigt tilbød han at levere bøgerne, når han atter kunne komme til Slesvig87.
Hvad den endelige udgang er blevet for disse større debitorer, oplyser
arkivmaterialet ikke, selv om det på et givet tidspunkt lykkedes at opklare
skolebøgernes skæbne, og selv om de danske myndigheder tilsagde deres bi-
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stand88. Derimod kan man se, at Vilh. Tryde havde held til en gang i løbet
af efteråret 1864 at komme til Slesvig og få pakket sammen. Helt uvidende
om, hvad der efter den tyske besættelse var sket med hans sager, var han
ikke. Allerede i slutningen af februar havde han modtaget en detaljeret rede
gørelse, der er underskrevet : Jacobsen - muligvis en lærling. Denne fortæller,
at medens Trydes ejendele var blevet spredt rundt til venner, stod varerne
i bogladen urørte. Natten til 7. februar var der blevet knust nogle ruder;
men de var straks blevet sat ind igen. Den unge mand har tydeligt sat pris
på Tryde; han ville gerne arbejde sammen med ham igen, selv om han ikke
troede på, at forretningen, hvis Danmark tabte krigen, havde nogen fremtid
»i dette tyske hul«. At Tryde i det hele ikke har været nogen upopulær
skikkelse i Slesvig, fremgår deraf, at et par af de ledende tyskere har sagt
til Jacobsen, at de, dersom de havde haft anelse om, at Tryde ville flygte,
ville have opfordret ham til at blive og selv garanteret for hans sikkerhed80.
Uden videre var det ikke gået for ham at få sine ting fri. Det fremgår
af en »Vorstellung und Bitte« af 26. september fra den tyske sagfører til
Slesvigs magistrat, at denne i sin opfattelse af sagen - modsat Tryde med
danskbøgerne - foruddiskonterede krigens følger, således at man nægtede ud
levering under henvisning til, at afviklingen af Riis’ bo ikke havde fundet
sted efter de nugældende tyske retsprincipper. Sagføreren hævdede herimod,
at der af alle parter var handlet i god tro, og anførte desuden som et vægtigt
argument, at den ene af Riis’ to søstre, der havde været umyndig, da man
handlede, i mellemtiden var blevet myndig og havde godtaget det skete. For
dette bøjede magistraten sig og gav tilladelse til flytningen på betingelse af,
at Tryde betalte de i den forløbne tid påløbne retsomkostninger 90. Det var
dog ikke alt, han tog direkte til København; en del gik til opbevaring hos
Löbl Reinsche Buchhandlung i Leipzig, hvem han også bad om råd med
hensyn til afsætningen af et større parti skolebøger og tyske værker, som han
ikke mente at kunne sælge i København. En del ting direkte fra Leipzigboghandelen ville han meget gerne have denne til at tage tilbage: »Skulle det
være Dem muligt at tjene mig i at tage disse genstande tilbage«, skrev han,
»er jeg Dem særdeles forbunden, da jeg sandelig har haft tab nok allige
vel« 91.
Det var naturligvis ikke udelukkende tilgodehavender, Tryde havde efter
ladt sig; han havde også en del gæld, som han erklærede sig villig til at betale
- Slesvig kommune undtaget. Den havde krævet ham for 18 kurantmark i
skat og 5 for gasforbrug, og dem ville han i al fald ikke betale, for, som
han skrev: »Wenn die Bürger der Stadt mit sind um mir ausjagen, können
sie doch nicht erwarten, dass ich ferner Steuer bezahlen sollte«ö2. Også
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butikslokalerne voldte besvær. Huset tilhørte svovlstikfabrikant Ludvig Hintze,
der efter krigen ligeledes etablerede sig i København93. Tryde skrev til ham
i begyndelsen af 1865 og krævede tilbagebetaling af for meget erlagt husleje der var betalt for hele 1864 - idet han havde erfaret, at butikken i no
vember eller december var blevet udlejet til dr. Heiberg. På denne henven
delse svarede Hintze intet, og Tryde var da så forsynlig at sende sit bud
med kvittering for tilbagebetalingen : »... da jeg måtte antage, at tiden
ikke havde tilladt Dem at berigtige denne sag«. Hintze svarede budet med
at henvise til, at han ville tale med Heiberg om sagen; men nu blev Tryde
vred, og han affyrede mod sin tidligere vært en af sine sædvanlige bred
sider : »I denne anledning skal jeg tillade mig at meddele Dem, at jeg intet
har med Heiberg at gøre, men vil holde mig til Dem som den, der uden
mit vidende og vilje til anden mand har bortlejet den af mig lejede og
betalte butik i Deres gård, og at jeg, hvis De ikke i mindelighed afgør sagen,
ad rettens vej vil drage Dem til ansvar for Deres uberettigede behandling« 94.
Nogen alvor af sin trusel ser det dog ikke ud til, at Tryde har gjort. Fire må
neder efter, i juli, skrev han til sin sagfører i Slesvig og anmodede denne
om at undersøge, om Heiberg var flyttet ind i 1864 (han nævnte her, at
Heiberg havde købt huset), for det havde Hintze erklæret at være ukendt
med, og han holdt sig nu ikke længere alene til fabrikanten, men ville
gerne prøve, om han ikke fra den ene eller den anden kunne få i al fald lidt
tilbagebetalt95. Som i flere andre tilfælde, kan det heller ikke her ses, hvad
resultatet er blevet.
Skønt Vilh. Tryde af og til i disse sager, der ofte kun drejede sig om
småbeløb, når man ser bort fra hans temperamentsudfoldelser, kunne synes
rethaverisk og nærtagende, er det forkert at påhæfte ham disse karakter
træk på grundlag heraf. Han var virkelig i nød for penge. Den livlige officers
handel i de sidste krisemåneder i Slesvig havde han for en stor del ikke fået
noget for, og et betydeligt antal sider i hans kopibog er det første år op
taget af rykkerbreve. Af ca. 50 sådanne er de 40 til militære. Han startede
som regel høfligt og venligt; men tonen blev hurtigt skarp, og han truede
med retslig incasso, henvendelse til de respektive regimenter o. lign. Brevene
følger tre faser; den tredie er forslag om afdragsvis afvikling eller anmodnin
ger om accept af veksler. Tryde lagde mange gange i sådanne rykkerbreve ikke
skjul på sin situation, som når han bebrejdede en premierløjtnant i Hillerød,
at denne ikke havde overholdt en aftale : » ... De må tro, at jeg ikke er
forlegen for penge, ellers ville De næppe sådan flere gange narre mig. Da
denne forudsætning imidlertid er aldeles falsk, og da jeg netop nu har stærk
trang til penge, så må jeg herved opfordre Dem til hurtig betaling«98. I
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et samtidig brev til Næstved afslørede han, hvad trangen skyldtes; han fore
slog en veksel: » ... da jeg så derved kan få nogen hjælp til min husleje,
som giver mig anledning til frygt« °7.
Rykkerbrevene kan dog ikke alene inddeles i faser; der er også social for
skel. En korporal i Århus får følgende : »Ved at efterse mine bøger finder
jeg, at De endnu henstår med et uafgjort mellemværende fra 1863 på 2 rd.
Dette beløb skal jeg have Dem anmodet om at betale hurtigst muligt, da
jeg, hvis betaling ikke inden udgangen af denne måned er i mine hænder,
vil se mig nødsaget til at henvende mig til regimentet«. Til en kammerjunker
i Slagelse er tonen en ganske anden : »Deres velbårenhed vil sikkert undskylde,
at jeg herved tager mig den frihed at erindre Dem om betaling af Deres
regning fra 1863, der beløber sig til 9 rd. 2 mk. o sk., hvilket jeg visselig
ikke skulle have tilladt mig, hvis jeg ikke ved min nyetablering var kommet
i pengeforlegenhed«08. Kammerjunkeren var måske en mand, der stadig
kunne regnes som kunde - korporalen næppe, og beregningen var rigtig,
for den førstnævnte fortsatte med at handle i forretningen09.
Selv om det tydeligvis var strengt at drive de udestående fordringer hjem,
og grovfilen af og til måtte frem, glimter dog også ind imellem humoren
som til forhenværende kommandersergent Fehrn : »Da jeg af Deres høflige,
i en smuk dannet form, holdte brev indser, at en fortsat strid om de 2 mk.,
som De ikke har betalt, kun vil skaffe mig ærgelser, er det mig en fornøjelse
at være så velhavende at kunne skænke Dem dette beløb, og er således
forhåbentlig vort mellemværende for stedse afgjort« 100.
Endnu godt otte år efter fordrivelsen fra Slesvig havde Vilh. Tryde
ikke fået afsluttet sine forhold dernede. Der blev i flere år ingen korrespon
dance ført med den tyske sagfører; men i begyndelsen af 1870’erne dukkede
han frem igen. Formentlig har de ændrede omstændigheder bevirket, at ad
skillige tyske kunder ikke så sig foranlediget til at afgøre deres mellemvæ
rende med en af de forhadte danske, for der var stadig uindfriede regninger.
Sagføreren sendte i 1869 opgørelse for sit eget arbejde; men Tryde ville
ikke betale, fordi bilag for de enkelte poster savnedes. Da den anden af de to
bevarede gamle kopibøger sluttede i 1872, korresponderede man fortsat om
dette problem. Sproget blev efterhånden lidt spydigt, som når man diskute
rede, hvem af parterne der havde været heldigst, da sagføreren fik overdra
get hvervet at ordne de slesvigske sager, eller når sagføreren opfordrede Tryde
til at bestikke en eller anden i Slesvig til at eftersøge bilagene101. Sluttelig
kom de overens, i december 1873 var papirerne i København102.
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Vilhelm Tryde.
Foto formentlig fra omkring
1870 af Vilhelm Tillge, Hel
singør, med hvem Tryde stod i
forretningsforbindelse.
Hos Inger Tryde Haarløv.

Forlægger og boghandler

Allerede i Slesvigtiden havde Vilh. Tryde lejlighedsvis givet sig af med for
lagsvirksomhed. Han havde udsendt en »Tysk Læsebog for Begyndere« af
Chr. Beissel103 og en hel serie af regnebøger udarbejdede af adjunkt ved
den kongelige domskole H. P. H. Grünfeld 104. Disse sidste fortsatte han med
i København, dels i form af nye udgaver, dels nye bøger. Ved en udsendelse,
der fandt sted midt på året 1865 udelod Tryde den fortale, det åbenbart
havde været sædvane at bringe i Slesvig. Motivet herfor er rigtig Trydesk:
»Jeg antager nemlig, at det her i kongeriget, hvor enhver fremtrædende måde
at gøre sig bekendt på bliver anset for vigtighed, snarere kunne virke skade
ligt end gavnligt for bøgernes afsætning, hvis jeg havde gjort mine egne
forhold til genstand for fortalen, og da jeg ikke ville blive anset for kompetent
til at udtale nogen dom over regnebøgerne, foretrak jeg at lade fortalen helt
falde bort«105.
Ifølge paragraf 6 i overenskomsten af 18. januar 1837, hvorved Bog
handlerforeningen stiftedes, kunne der af forlagene for hver 10 eksemplarer
leveres 1 frieksemplar til bogaftageren 10°. Det var ikke noget, man skulle
gøre, men alle gjorde det, og undladelse heraf blev i almindelighed betragtet
som mindre honnet. Tryde havde ikke fra Slesvig givet frieksemplarer, for
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regnebøgerne var i Danmark kun blevet solgt på kommissionsbasis, og denne
handelsform var undtaget. I København startede han med stadig ikke at gøre
det og fik straks vrøvl med boghandlerne, idet bøgerne var en ret god vare;
men boghandlerne ville naturligvis ikke anbefale dem, når fortjenesten var
ringere end på andre107. Over for adjunkt Grünfeld udtrykte han, at han
fandt systemet rimeligt, og denne har sikkert samtykket heri, for spørgsmålet
figurerer kun den ene gang. Et lille pudsigt træk fra samarbejdet finder
man i 1866: Tryde sendte en korrektur, og i et ledsagende brev bad han
Grünfeld ændre et regnestykke eller eventuelt helt lade det udgå. I stykket
havde forfatteren skrevet, at boghandlerne ofte gav deres kunder 25 eller
33 % rabat, og det fandt Tryde ikke heldigt, idet der slet ikke måtte gives
rabat til kunder, derimod nok fra forlæggere til sortimentsboghandlere; men
den androg kun 16, 20 à 25 % 108. Hvad angår rabatten til private, var
Vilh. Trydes brev ikke helt korrekt. Den synes i det hele taget at have været
et af de vanskeligste punkter for boghandlerne at komme overens om. Det
var ikke forbudt at give sådan rabat; paragraf 4 i overenskomsten af 18.
januar 1837 anførte udtrykkeligt : »Der kan gives 6 % rabat, når køberen for
langer det, og der til samme person eller bibliotek sælges enten på en gang
eller dog indeholdt i en og samme regning for 100 rd. eller mere; for 500
rd. eller mere kan der gives 10 % rabat; men man må så meget som muligt
undgå at give sådan rabat til private; den må hverken offentlig eller under
hånden tilbydes, men kan ydes på direkte forlangende« 10°.
Trods slutningens stærke form er det tydeligt, at der åbnes mulighed for
at sikre en god handel, der eventuelt var gjort afhængig af en rabatydelse.
Der blev i øvrigt i 1844 også givet tilladelse til at yde frieksemplarer til
private for hver tiende indkøbt bog; men kunden måtte vælge mellem de
to former for rabat110. Stadig var det dog altså noget, man helst ikke talte om,
således som det fremgår af Trydes protest. Netop for Grünfelds regnebøger
fik frieksemplarerne en vis betydning. Tryde gjorde et stort arbejde for at få
dem indført i københavnske skoler, og hertil uddelte han, som han skriver:
»en mængde frieksemplarer til skolebestyrerne«. Samtidig var det nødvendigt
at holde priserne nede, og han kunne derfor kun byde forfatteren 100 rd.
i honorar for en ny bog. I forhold til andre, danske bøger var det for lidt,
indrømmede han; men den lave salgspris var et vigtigt aktiv111.
I et brev af 8. januar 1863 til A. Mentzel i Altona (jfr. s. 81) skrev
Tryde, at hans kundekreds i Slesvig næsten udelukkende bestod af videnskabsmænd, og når der ses hen til de store leverancer til domskolen og til, at
f. eks. lægerne ved sindssygeanstalten handlede hos ham, samt endelig, at
en stor del af embedsmændene havde akademisk uddannelse, kan det vel
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efter den tids opfattelse være rigtig nok. I forbindelse med opgørelsen dernede
fra overgav han i 1866 kravet på et medlem af den sidstnævnte gruppe
til retslig incasso. Den tidligere kunde blev højlig fornærmet og skrev be
brejdende, at fremgangsmåden undrede ham, da Tryde jo havde haft sin
subsistens ved embedsmændene, en påstand, denne i sit svar fandt for stærk;
men han nægtede ikke, at han havde grund til at være dem taknemmelig »det vil dog sige de af dem, som betalte det, de købte; overfor Dem, der
købte uden hidindtil at betale, finder jeg ingen anledning til at nære varm
taknemmelighedsfølelse« 112.
Var Trydes kundekreds i Slesvig således bestemt af de særlige forhold,
er det interessant at se, at den i al fald i det første år i København beva
rede en speciel sammensætning, der synes medbragt fra de sidste måneder
i Sønderjylland. Af 242 bogførte kunder i 1865 var ikke mindre end 57
officerer, medens de øvrige grupper faldt nogenlunde jævnt efter følgende
skala: Handlende 29, studerende 28, håndværkere 18, kvinder 15, embeds-
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og tjenestemænd 14, lærere 12, institutioner, skoler o. lign. 11, præster 10,
sagførere 10, betitlede (justitsråd o. lign.) 10, landbrug 5, læger 5, industri
drivende 3, diverse 2, ikke angivet 13113.
På grund af mangelen på hovedbøger, kontokuranter, lagerlister o. a. i
de ældre dele af det Trydeske arkiv er det vanskeligt at udlede noget videre
vedrørende den egentlige boghandel, og da de fleste danske forlag var be
liggende i hovedstaden, har den ikke givet anledning til megen korrespon
dance. Hertil kommer endvidere, at Tryde simpelt hen i de første år ikke
interesserede sig meget for denne gren af forretningen. Som svar på en fore
spørgsel fra Löbl Reinsche Buchhandlung i Leipzig skrev han i oktober 1867,
at han flere gange havde tænkt på påny at træde i forbindelse med dem,
uden at det var blevet til mere end tanken; virksomheden havde udviklet
sig stærkt siden han var begyndt i København, men det var i kunsthandelen,
hovedindsatsen var lagt114. Enkelte småtræk, måske af mere kuriøs karakter,
meddeler kopibogen dog, som når f. eks. institutbestyrer Helms i Korsør ikke
kan få sin bestilte Fabricius’ Danmarkshistorie, fordi universitetsbogbinder
D. L. Clément »har så travlt med at støtte Augustforeningen i at befæste
båndet mellem konge og folk, at han i længere tid ikke har kunnet få tid til
at passe sit bogbinderi«115. I 1867 havde Tryde en - ganske vist kun i brev
omfang - stor affære med en fuldmægtig på Kronborg amtsstue i Esrom. Fuld
mægtigen, som han kendte lidt til privat, havde fået sendt bøger op til et beløb
af 27 rd.; men i stedet for at betale dem havde han brugt dem til at »forbedre
sin pecuniære stilling«, altså solgt dem. Noget videre kom der dog ikke ud af
det, skønt de vekslede breve ikke var uden trusler; for Tryde blev resultatet
muligvis det kedelige, at han gik glip af en leverance til et påtænkt læsesel
skab deroppe116.
I øvrigt er affærer et gennemgående træk i de gamle kopibøgers mange
og ofte meget lange breve. Tryde har drevet sin forretning stædigt og hånd
fast, og hans hovedvåben i vanskelige situationer var ironien, der kunne gå
helt over i spot. Elegant behandlede han den unge cand. polit. Vilhelm Bruun
de Neergaard, senere kammerherre og godsejer m. m., i en af de evindelige
betalingsdiskussioner :
»Deres brev af 30. marts, som jeg først i dag får lejlighed til at besvare, er De så
venlig at begynde med en beroligende erklæring, forsåvidt jeg - hvad De formodentlig
antager kunne være rimeligt - skulle have næret frygt for Deres hidsighed. Idet jeg tak
ker Dem for denne velvillige omsorg for min ro, føler jeg mig forvisset om, at det ville
være Dem en glæde at erfare, at jeg ikke har næret nogensomhelst frygt i den henseende,
ja ikke engang har anet at jeg måske svævede i fare«117.
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Hårdere var han ved boghandler Fr. Wøldike ( jfr. s. 83), til hvem forhol
det i København, så lidt som det havde været i Slesvig, var det bedste :
»Idet jeg takker for Deres i ærede af i dag meddelte underretning om, hvad De
ikke vil lade Dem foreskrive af andre boghandlere, hvilken oplysning har været mig
dobbelt behagelig, eftersom jeg ikke havde anmodet om den, undlader jeg ikke, med
hensyn til de tilbagesendte bøger at meddele, at disse henligger for Deres regning hos
mig og selvfølgelig ikke vil blive betalte, da jeg har været berettiget til at remittere dem.
Hvad i øvrigt Deres slutningsbemærkning angår, da skal jeg næst efter atter at udtale
min beklagelse over den tilbøjelighed, De har til at være mindre høflig i Deres breve
- kun gøre opmærksom på det morsomme i, at De, hvis forretning jo aldrig har ud
mærket sig med den strengeste orden, taler om at vise den tilbørlige omhu samme dag,
De sender mig en afregning, der er fejl118.

Det er med Try des egen brevfacon in mente morsomt at se ham skrive
følgende til toldkontrollør N. M. Holten i Horsens i anledning af en flaske
rødt blæk til 4 mark, som kontrolløren havde fundet ubrugeligt :
»Den lidenskabelige tone, De har holdt Deres brev i, giver mig anledning til at an
befale Dem at lægge vind på at behandle sådanne småsager med større sindsro, som for
uden at være sømmeligere ikke frister modtageren til at blive grov« 119.

Der må dog ved bedømmelsen af disse enkeltstående eksempler som karak
tertræk erindres om, at de i virkeligheden er ganske tidstypiske; omgangs
tonen og den polemiske form var langt fra sart, således som det også kendes
fra datidens presse.
For Tryde som boghandler var det en betydningsfuld gevinst, da han
fik overladt hovedforhandlingen af så vel generalstabens kort, som de første
hæfter af værket om »Den dansk-tyske Krig i Årene 1848-50« 120. Med det
sidste havde han dog den skuffelse, at det efter udsendelsen af 2. hæfte blev
taget fra ham, uden at han selv synes at have været klar over grunden.
Tryde var meget ked af det skete - værket var utvivlsomt en god artikel og han følte, at der var kastet en skygge over hans forretningsførelse, så
meget mere som han havde haft både ulejlighed og omkostninger på at skaffe
subskribenter. Uden videre ville han ikke give slip, og det fremgår af hans
klage til generalstabens taktiske afdeling, at subskribentlisten ville forblive
velforvaret hos ham, ligesom han forlangte en »klækkelig godtgørelse« og
fremhævede, at han hverken ville kunne afregne straks eller skaffe restopla
get af de to første hæfter til veje. De var spredt til næsten samtlige danske
boghandlere og til adskillige norske, svenske og tyske121.
Af Boghandlerforeningen, der i realiteten - selv om den også optog bog
handlere - var en forlæggerforening, blev Vilh. Tryde medlem i 1866 ca.
1V2 år efter sin nyetablering. Han blev foreslået af F. V. Hegel fra Gylden-
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dal og indvalgt med 12 stemmer mod 3. Samme år fik han lov til at
ombytte 1.900 rd. af sin kaution, 1.500 i obligationer fra Jyske Købstads
kreditforening og 400 fra Jyske Landejendomkreditforening, med en selvskyld
nerkaution på 1.500 rd. udstedt af veksellerer H. P. Hansen122.

Fotograjihandler
I Wroblewskys Adressebog for den danske, norske og svenske Boghandel 1867
anførte Tryde sig som bog- og fotografihandler, og i brevet fra oktober
samme år til Löbl Reinsche Buchhandlung (jfr. s. 92) skrev han, at det
især var kunsthandelen, han hidtil i Købehavn havde lagt vægt på. I
sammenkædningen af fotografi med kunst er der i dag ikke noget mærkvær
digt, og der var det langt mindre dengang, da lysets billeddannende virk
ning på en specielt præpareret glasplade var en forholdsvis ny opdagelse, der
for mange var omgivet med en god portion mystik. Det var først i 1839,
at man i Videnskabernes Selskab i Paris offentliggjorde de forsøg, som de to
franskmænd Niepce og Daguerre, dels hver for sig og dels sammen, i over
20 år havde gjort. Denne offentliggørelse bragte fart i udviklingen, og i alle
lande eksperimenterede man videre, både med forbedringer af den kemiske
sammensætning af glaspladens belægning og med forbedringer af linserne
i de apparater, man anvendte123. I 1860’erne var man nået til at fremstille
fortræffelige billeder, der hurtigt blev medvirkende til en ændring i smagen
for vægdekoration; det blev muligt for små penge foruden naturbilleder o. lign,
at smykke med verdenskunstens mestre, og »familiehjørnet« blev almindeligt.
Allerede i et udateret brev sandsynligvis fra 1864 bad Vilh. Tryde Löbl
Reinsche Buchhandlung om billeder, herunder også fotografier, særligt til
brug for vinduesdekoration, og i 1865 bad han samme firma være behjælpe
lig med at skaffe Budtz Müller & Co., et af de mest betydende billedforlag i
København, en kommissionær i Leipzig. Det var dog først, da han sidst på
året kom i kontakt med Andreas Fritz i Århus, at der begyndte at ske no
get 124. Fritz var en estimeret maler, elev af bl. a. Christen Købke og Vilh.
Marstrand; han havde modtaget Kunstakademiets både lille og store sølvme
dalje; men som så mange andre kunstnere i provinsen har han formodentlig
ikke haft let ved at leve af sit maleri. At han så tillige virkede som fotograf
er ikke noget enestående for ham. Fritz specialiserede sig, i al fald i første
omgang, i topografiske billeder - landskabs- og byfotografier. Silkeborgegnen
var et yndet emne : Gudenå ved Silkeborg, Silkeborg fra Fruens bænk, Drewsens fabrik, Almindsø, Frederik VII’s høj og Himmelbjerget. Fra Århus havde
han naturligt nok talrige motiver : Århus fra klinten i Risskov, skovfoged-
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huset sammesteds, Pouls og Thors møller i Marselisborg o. m. a., men han
var heller ikke bange for at tage langt omkring, således som »Et parti ved
Holms mølle, Grejsdalen« eller »Prospekt af Kolding« viser det125.
I begyndelsen af 1866 overtog Vilh. Tryde som hovedkommissionær hele
salget af Fritz’ fotografier. Malerens pengenød bevirkede, at man var nødt
til at arrangere sig således, at lageret kun skulle bestå af 1 eksemplar af
hvert nyt billede. Det skulle betales kontant ved modtagelsen mod fradrag
af 50 % rabat; men kommissionæren skulle så til gengæld bære omkost
ningerne ved forsendelse og avertering126. Rabatten kan synes temmelig høj;
men Tryde må have set sin fordel ved denne ordning, for han havde tid
ligere ladet sig nøje med 33V3 % og så ladet leverandøren dække fragt
og avertering127.
Forbindelsen med Fritz optager en meget stor del af Vilh. Trydes kor
respondance. Salget var skiftende, og han måtte af og til beklage, at det ikke
var muligt at afregne så hurtigt, som han havde håbet128. Men han var om
sig og tog alt i betragtning, som når han f. eks. sendte billeder à condition
til boghandler C. Nielsen i Silkeborg, »da jeg formoder, at sommeren vil
bringe et større antal rejsende til Silkeborg og omegn« 12°. Forholdet blev
dog ikke uden gnidninger. Friz var ikke forretningsmand og tog det ikke
så nøje med aftaler, så da han med nogle dyrskuebilleder gik uden om sin
kommisisonær, tog denne naturligvis dette ilde op og foreholdt ham, at de
sagtens kunne være solgt i hovedstaden, »hvor der findes kongehus, prins
Hans, grever og andre hesteforstandige folk« 13°. Helt tilfreds med sam
handelen var Fritz ikke, og han spekulerede en overgang på at flytte til
København^ hvad der ikke blev noget af, selv om Tryde tilskyndede ham
bl. a. under henvisning til, at han der bedre kunne tage billeder på opfor
dring og således få mere at lave131. Da der mod slutningen af året 1866
var solgt alt for lidt, lod Tryde ham vide, at det virkelig var hans egen
skyld, når han ikke havde sørget for at have sine nyheder fremme så betids,
at de kunne komme med i julehandelen. Fritz havde åbenbart ventet på en
anmeldelse af nogle billeder fra den kendte geograf, adjunkt Ed. Erslev; men
hans kommissionær stak ikke op for den fine mand og skrev frejdigt : »Var
det ikke bedre at lade ham, der sikkert er en stor skryder, sejle i sin egen
sø«132. Med den gensidige tone, brevvekslingen efterhånden antog (Fritz’
kan fornemmes i Trydes svar), var det ikke underligt, at forbindelsen efter
hånden ebbede ud, og det selv om det lykkedes Tryde i januar 1867 at
anbringe nogle af Fritz’ billeder på den fornemme Pariserudstilling133.
Fritz’ speciale var som nævnt landskabsbillederne; men der var mange
andre emner i den nye kunst, som fandt god afsætning. De tredimensionale
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stereoscopbilleder, til hvilke der skulle bruges en speciel betragter, var uhyre
populære, ligeledes, men kun en kort tid, de såkaldte »tryllebilleder«, blanke
ark, som kunden købte hjem og først kunne få det usete billede frem på ved
at lægge et stykke fugtigt filtrerpapir over134. Endvidere var der kolererede
gengivelser af nationaldragter, bygningsværker og sidst, men ikke mindst, de
talrige portrætter af europæiske fyrstehuse og andre rangs- og standspersoner.
I flere af de lange bestillingslister til udenlandske firmaer forekommer den
preussiske kongefamilie, prins Friedrich Carl, Bismarck og general Gablenz
sammen med de russiske og franske kejserfamilier135. Det ses, at end ikke de
mest forhadte navne fra 1864 var tabu. Så megen vægt lagde Tryde på denne
del af sin virksomhed, at han endog i efteråret 1866 foretog en rejse til Berlin
for der at knytte kontakter med de førende billedforlag 130
Rejsen var dog ikke alene ment som en orientering for import, men også,
og måske nok så meget for at skaffe aftagere for en eksport. I denne for
bindelse dukker selveste H. C. Andersen op. Tryde havde udsendt en mappe
med børnegrupper, som digteren havde sat rim til, og han søgte nu at få
mappen ud i Tyskland med en oversættelse af versene. Det tyske forlag
Kuntzmann & Co. i Berlin var interesseret, men søgte at få Andersen, som
Tryde selv forhandlede med i sagen, til at skrive hele eventyr til andre bil
leder, hvad der dog ikke lykkedes. Han stod over for en rejse til Paris og
havde øjensynlig ikke lyst, selv om forlaget var ivrigt og søgte at spore ham
i den franske hovedstad137. Større glæde fik Tryde af Thorvaldsens værker,
idet han både solgte billeder af disse til udlandet og udsendte en tysksproget
katalog over museets samlinger138.
Med sin fotografihandel trådte Tryde efterhånden i forbindelse med en
række europæiske lande. Til Wm. Jansen i London afsatte han billeder af
det danske kongehus, Thorvaldsens statuer i Frue kirke og norske og svenske
nationaldragter; fra L. Duchon i St. Petersborg købte han - i ret store mæng
der - fyrstebilleder og fra hoffotograf Joh. Jäger, Stockholm, stereoscopbil
leder af den store industriudstilling der i 1866. På de sidste forregnede Tryde
sig i øvrigt; han indkøbte temmelig mange og annoncerede dem i Illustreret
Tidende blandt andet med anførelse af, at de var optaget af den fotograf,
der tre timer efter udstillingens åbning havde overrakt kong Karl XV en
afbildning af højtideligheden. Billederne var temmelig dyre: 17V2 rd. pr.
sæt, 36 sk. pr. stk., og det var måske grunden til, at der kun gik 26 stk.,
hvad Tryde efter 1V2 års forløb måtte beklage over for Jäger139. For
uden de her nævnte ses forbindelser med Frankrig, Norge og Østrig-Ungarn.
Der er for udlandet det interessante, at danske billeder der var billigere end
her hjemme, hvad forhandlerne naturligvis tog fortrydeligt op; men for
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Den nye kunst var ikke blot til at nyde på væggen eller i familiealbummet;
den gav også billedbogen forøgede muligheder. Ovenstående er fra de omtalte
børnegrupper med rim af H. G. Andersen. Det kongelige Bibliotek.

Trydes vedkommende ses det kun, at han har taget det til efterretning, om
end han fandt det »forunderligt« 14°.
For det indenlandske detailsalg af fotografierne synes hovedmarkedet at
have været København. Vilh. Tryde havde ganske vist forsøgt at lægge Fritz’
landskabs- og bybilleder ud i kommissionslagre hos provinsboghandlerne, men
uden større held. Fotografierne var luksusartikler, til hvis udstyrelse der stil
ledes særlig krav med hensyn til opsætning og emballage. Elegance var et
nøgleord, og det var ikke nær alle billeder, forhandleren fik præsenteret,
der kunne påhæftes denne betegnelse. Mørke eller plettede kopier var almin
delige foreteelser141. Som følge af de store krav var der derfor i begyndelsen
tale om ret kostbare varer, som ikke fandt købere overalt. Til fotograf Fr.
Kaysen i Randers skrev Tryde lige ud : »Vore boghandlere i provinserne sæl-
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ger ikke slige ting, selv om de har dem i kommission. Deres interesse er
for stærkt optaget af de genstande, de forhandler uden for boghandelen, til
at kunne vise nogen iver for vore artikler; de mange forskellige galanteri
varer skulle sælges og derfor bliver fotografierne lagt til side«142. Galan
terivarerne træffes jo endnu i en vis udstrækning især i mindre byer, og
Tryde havde selv i Slesvig på forlangende måttet føre f. eks. en parfumeri
artikel som »Esprit de Waldemar« 143.
Lige som tilfældet har været i forretningens andre grene, træffes også
i denne de uundgåelige stridigheder, hvoraf et par enkelte skal fremdrages.
En af leverandørerne var den kendte skrivelærer, krigsassesor G. Rosenkilde,
søn af skuespilleren C. N. Rosenkilde144. Han var i 1863 begyndt på foto
graferingen og specialiserede sig i kunstnerbilleder, det være sig digtere, malere,
og - naturligvis - skuespillere, af de sidste især kostymebilleder. Karakteri
stisk for hans forbindelse med Tryde var det, at boghandleren aldrig kunne
forstå hans breve, og det blev ikke bedre, selv om han gang på gang fik
det at vide. Rosenkilde var meget produktiv og salgsivrig, og hvis han fandt,
at hans varer ikke viedes tilstrækkelig opmærksomhed, f. eks. ikke blev udstil
let, tog han, straks sagen op og fremsendte en protest. Tryde forstod den del
vis, men svarede, at han nok selv skulle bestemme, hvad der skulle i hans
vinduer145. I 1869 kom det til en alvorlig uenighed. Ekspedienterne i forret
ningen kritiserede over for det købende publikum Rosenkildes billeder, og
denne, der på en eller anden måde fik det at vide, truede med at ophæve
forbindelsen. Tryde tog en kopi af brevet og sendte denne til afsenderen, idet
han samtidig med, at han udbad sig en fortolkning, tilføjede : »At jeg, omendskønt jeg ikke har forstået brevet, dog har en fornemmelse af, at det ikke
er høfligheder, det indeholder, er vistnok rigtigt!« Truslen gav han hårdt
igen på ved at erklære, at han ikke ville tage i betænkning at offentliggøre
de skrivelser, han i tidens løb havde modtaget fra Rosenkilde. Kunderne ville
da hurtigt finde ud af, hvem der havde uret146. På trods af den lidt
håndfaste omgangsform, varede det dog nogle måneder, inden samhandelen
helt blev afbrudt, og da det endelig skete, var Tryde aldeles uvidende om
årsagen, således som det fremgår af følgende linier: »Af Deres skrivelse
erfarer jeg tillige til min forbavselse, at der igen er en tvist imellem os, hvorom
De ønsker en erklæring, samt at denne tvist endogså er af den art, at jeg
vil kunne vente en indkaldelse for retten. Da det imidlertid er mig fuld
stændig ubekendt, der nu for gud ved hvad gang er kommen os imellem,
må jeg, forinden jeg udtaler mig derom, udbede mig oplysning om, hvori
tvisten består; inden jeg ved det, er det mig - det må De dog indrømme
- umuligt at afgive nogen erklæring«147.

Boghandler i Slesvig og København omkring 1864

99

Medens Tryde synes at være sluppet helskindet fra Rosenkilde, gik det
ham knap så godt med fotograf Harald Paetz, hos hvem han havde bestilt et
antal mapper med billeder af kgl. skuespiller Ludvig Phister. Mapperne var
tænkt til julehandelen 1868; men da de først kom frem i januar 1869,
nægtede Tryde at modtage dem alle148. Paetz handlede resolut, annonce
rede, at han afbrød forbindelsen, og henvendte sig til en sagfører149. Efter
en del tovtrækkeri med denne, hvorunder han blandt andet søgte at få
annoncen tilbageholdt, måtte Tryde imidlertid på visse betingelser bekvemme
sig til at modtage samtlige billeder150. Året efter hævnede han sig imidler
tid med følgende »elskværdighed« til fotografen: »Idet jeg takker Dem for den
venlige opmærksomhed, De viste mig ved at underrette mig om, at Deres frues
portræt ikke findes i samlingen »Bouquet des dames«, benytter jeg lejlig
heden til at forbyde Dem at skrive ordet herved med h foran v’et«151.
Paetz’ hustru var den tidligere skuespillerinde ved Det kongelige Teater Julie
Smith. Hun var et betydeligt talent, men havde sammen med manden, der
oprindelig var skuespiller, forladt scenen i 1865 152.
Det var som før nævnt en meget betydelig interesse, den unge bog
handler viede den nye kunstgren, og det kan derfor ikke undre, at der
blandt dens udøvere blev lagt mærke dertil, således at man overdrog Tryde
at fungere som et slags kontor for den forening, man oprettede. Han modtog
indmeldelser, og han ekspederede i nogle år foreningens blad, Den foto
grafiske Forenings Tidende153.

Slutning

»Blandt alle »Strøgets« fængslende vinduesudstillinger er der måske ingen,
der har den magt til at standse de forbigåendes skridt nogle øjeblikke som
kunst- og boghandler Trydes livligt skiftende ophængning af kunstblade, der
snart i smagfuld ordning samler sig til et overblik over en enkelt kunstners
eller en bestemt retnings produktion, snart med årvågen aktualitet belyser en
af dagens begivenheder. I langt over en menneskealder har dette billedgal
leri daglig samlet beskuende skarer om sig og gjort »Trydes vinduer« til
en københavnsk lokalitet, ikke mindst kendt og gæstet af turistskarerne syd
og øst fra« - »en københavnsk lokalitet«, således karakteriserede National
tidende 14. november 1904 i anledning af 40-års jubilæet Trydes forretning.
På grund af meget betydelige huller i arkivmaterialet er det ikke muligt
at følge udviklingen i enkeltheder ; men det er givet, at det særlig er to forhold,
der har betinget den, nemlig specialiseringen, valgt på det rette tidspunkt,
og Trydes utrættelige energi. Hertil kom, at hans butik - måske på grund af
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39. Gældsbeviser af 30. juni og 24. sep.
1862 velvilligst udlånt af Inger Tryde
Haarløv; Forhandlingsprotokol s. 18990, møde 3. sep. 1862.
40. Gemeinnützige unterhaltende Itzehoer
Nachrichten 30. april 1862.
41. Dagbladet 20. maj 1862.
42. Altonaer-Mercur. Zeitung und Anzeige-Blatt für die Herzogtümer Schles
wig, Holstein und Lauenburg 31. maj
1862.
43. Regenburg: Brev af 2. juni 1862 fra
S. L. Povelsen.
44. Börsenblatt für den Deutschen Buch
handel und die mit ihm verwandten
Geschäftszweige 29. okt. 1862. Om
Rasch, se Salmonsens Konversations
leksikon XIX, s. 936.
45. Regenburg: Brev af 7. nov. fra S. L.
Povelsen.
46. Regenburg: Brev af 10. dec. fra S. L.
Povelsen.
47. Itzehoer Nachrichten 17. dec. 1862.
48. Regenburg: Brev af 27. januar 1863
fra S. L. Povelsen.
49. Forhandlingsprotokol s. 193, møde 10.
feb. 1863. Dansk Boghandlertidende
11. april 1918.
50. Erklæring af 18. dec. 1862 fra Povel
sen hos Inger Tryde Haarløv og Re
genburg: Brev af 27. januar 1863 fra
S. L. Povelsen.
51. Wagner og Bing’erne i Dolleris: Dan
marks Boghandlere 1837-1892. Bing’
erne endvidere i Porcellænsfabrikken
Bing & Grøndahl 1853-1903, 1903.
52. Schwartz i Dolleris: Danmarks Bog
handlere 1837-1892. Biografi af Tryde
i samme forfatters Danmarks Bog
handlere, 1893.
53. Forhandlingsprotokol s. 196, møde 13.
april 1863.
54. Forhandlingsprotokol s. 202, møde 1.
dec. 1863. Kautionsdokumentet af 5.
okt. 1863 hos Inger Tryde Haarløv.
55. Forhandlingsprotokol s. 198, møde 15.
maj 1863.
56. Regenburg: Breve af 29. april, 21.
juni og 26. juli fra S. L. Povelsen.
57. Købekontrakten, udateret, hos Inger
Tryde Haarløv.

58. Kopibog 1863-68 (Kpb. 1863-68):
Brev af 7. jan 1863 til Den Drewsenske Papirhandel, Kh.
59. Kpb. 1863-68: Brev af 5. jan. 1863
dr. Heiberg.
60. Kpb. 1863-68: Brev af 29. januar 1863
hos Inger Tryde Haarløv.
61. Kpb. 1863-68: Brev af 30. jan. 1863
til dr. Heiberg.
62. Kpb. 1863-68: Brev af 8. jan. 1863
til Boyes & Geisler, Hamborg.
63. Kpb. 1863-68: Brev af 8. jan. 1863
til A. Mentzel, Altona.
64. Kpb. 1863-68: Brev af 14. jan. 1863
til Boyes & Geisler.
65. Kpb. 1863-68: Brev af 14. jan. 1863
til Boyes & Geisler.
65. Kpb. 1863-68: Brev af 5. marts 1863
til Boyes & Geisler.
66. Kpb. 1863-68: Brev af 19. juli 1863
til Boyes & Geisler.
67. Kpb. 1863-68: Brev af 29. sep. 1863
til Boyes & Geisler.
68. Kpb. 1863-68: Brev af 11. feb. 1863
til Löbl Reinsche Buchhandlung, Leip
zig.
69. Kpb. 1863-68: Brev af 11. feb. 1863
til Adolph Dürr, Leipzig.
70. Kpb. 1863-68: Brev af 20. jan. og 4.
feb. 1863 til urmager Jacobsen, Sat
trup.
71. Om Den Drewsenske Papirhandel, se
bl. a. Luis Bramsen: Fra 19. Århundre
des Handelsliv. Erhvervshistorisk År
bog III, 1951.
72. Kpb. 1863-68: Breve af 28. jan. og
27. marts 1863 til Den Drewsenske
Papirhandel.
73. Kpb. 1863-68: Brev af 4. juli 1863
til Den Drewsenske Papirhandel.
74. Kpb. 1863-68: Brev af 2. juni 1863
til kaptajn Smidt i Eckernforde.
75. Kpb. 1863-68: Brev af 27. okt. 1863
til løjtnant Eckeroth, Fredericia.
76. Kpb. 1863-68: Brev af 3. nov. 1863
til Wilh. Prior, Kh. Prior i Dolleris:
Danmarks Boghandlere 1837-92.
77. Kpb. 1863-68: Brev af 23. nov. 1863
til Fr. Wøldike, Kh. Wøldike i Dol
leris: Danmarks Boghandlere 18371892.
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78. Kpb. 1863-68: Brev af 5. feb. 1864
til S. Friedländer, Kh.
79. C. N. Schnittger a. a., s. 205-10.
80. Johannes Helms: Nogle Erindringer
fra de sidste Dage i Slesvig i Januar
og Februar 1864. I sammes Fortæl
linger og Digte, Sange og Viser, 1888,
s. 18-19.
81. Dolleris: Danmarks Boghandlere, 1893,
s. 207.
82. Brummerstedt i Dolleris: Danmarks
Boghandlere 1837-1892.
83. Forhandlingsprotokol s. 212, møde 2.
sep. 1864.
84. Forhandlingsprotokol s. 216, møde 12.
nov. 1864, s. 220, møde 14. dec. 1864,
og s. 222, møde 15. feb. 1865.
85. Kpb. 1863-68: Brev af 27. sep. 1864
til advokat Schaeper, Slesvig.
86. Kpb. 1863-68: Brev af 6. feb. 1865
til sekretær Hvalsøe Møller, tidl. Sles
vig.
87. Kpb. 1863-68: Udateret brev til ikke
angivet militærenhed.
88. Kpb. 1863-68: Brev af 7. marts 1865
til advokat Schaeper.
89. Brev af 25. februar 1864 hos Inger
Tryde Haarløv.
90. Forestillingen af 26. sep. med påskrift
af i. okt. af Slesvigs magistrat hos
Inger Tryde Haarløv.
91. Kpb. 1863-68: Udateret brev til Löbl
Reinsche Buchhandlung.
92. Kpb. 1863-68: Brev af 7. marts 1865
til advokat Schaeper.
93. Jfr. Mercantil-Kalender for det danske
Monarki 1862 og samme for Konge
riget Danmark 1867.
94. Kpb. 1863-68: Brev af 9. marts 1865
til fabrikant Hintze.
95. Kpb. 1863-68: Brev af 14. juli 1865
til advokat Schaeper.
96. Kpb. 1863-68: Brev af 5. april 1865
til premierløjtnant Pio, Hillerød.
97. Kpb. 1863-68: Brev af 5. april 1865
til Axel Zimmermann, Næstved.
98. Kpb. 1863-68: Udaterede breve til kor
poral Lyck, Århus, og kammerjunker
Haffner, Slagelse.
99. Journal 1865-67, passim.
100. Kpb. 1863-68: Brev af 6. marts 1865.
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101. Kopibog 1868-72 (Kpb. 1868-72):
Breve af 8. og 27. marts 1871 samt
3. april 1872 til advokat Schaeper.
102. Papirerne og brev af 22. dec. 1873
hos Inger Tryde Haarløv.
103. Bogen er opført i H. P. H. Grünfeld:
Teoretisk-praktisk Regnebog. Andet
Kursus, for Borger- Real- og Latinsko
ler. Vilh. Trydes Forlag, 1866.
104. Om Grünfeld, se Frederik Hansen:
H. P. H. Grünfeld fra Kajnæs, Overlæ
rer ved Den kgl. Domskole i Slesvig.
Efter hans egne Optegnelser, 1938.
105. Kpb. 1863-68: Brev af 18. maj 1865
til adjunkt Grünfeld, Slesvig.
106. Hassø a. a., s. 27.
107. Kpb. 1863-68: Brev af 12. juli 1865
til adjunkt Grünfeld.
108. Kpb. 1863-68: Breve af 1. og 6. juni
1866 til adjunkt Grünfeld.
109. Hassø a. a., s. 27.
110. Hassø a. a., s. 65.
in. Kpb. 1863-68: Breve af 27. sep. og
15. nov. 1866.
112. Kpb. 1863-68: Brev af 9. marts 1866
til aktuar Boesen.
113. Optalt efter journal 1865-67.
114. Kpb. 1863-68: Brev af 11. okt. til
Löbl Reinsche Buchhandlung.
115. Kpb. 1863-68: Brev af 11. sep. 1866
til institutbestyrer Helms, Korsør. Au
gustforeningen var oprettet i august
1864 af konservative helstatsmænd i
skarp modsætning til det nationallibe
rale parti. Dens første programpunkt
lød på at styrke båndet mellem kon
gen og folket og indskærpe kongedøm
mets betydning.
116. Kpb. 1863-68: Breve af 25. og 27.
feb., 14. og 27. maj, 12., 15 og 24
juni til fuldm. Schytte; brev af 12. juni
til forpagter Tommerup, Esrom.
117. Kpb. 1868-72: Brev af 5. april 1870
til de Neergaard. Om denne, se A.
Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen:
Gandidati og examinati juris 17361936 etc., III, 1957, s. 234.
118. Kpb. 1868-72: Brev af 22. april 1868
til Fr. Wøldike.
119. Kpb. 1868-72: Brev af 18. nov. 1870.
120. Kortene tilbød Tryde bl. a. til dr. Hei-
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124.

125.

126.
127.

128.

129.
130.

131.

132.
133.
134.

135.

136.

137.

Finn H. Lauridsen: Boghandler i Slesvig og København omkring 1864

berg i Slesvig, jfr. kpb. 1863-68: Brev
af 4. feb. 1867.
Kpb. 1868-72: Brev til generalstabens
taktiske afdeling af 29. aug. 1870.
Forhandlingsprotokol s. 246, møde 13.
marts 1866, s. 247, møde 11. april,
s. 253, møde 8. juni og s. 256, møde
17. juli.
Budtz Müller: Noticer om Fotografiens
Historie og Udvikling. Den fotografiske
Forenings Tidende 1865, s. 1, 97 og
113. I kommission hos Vilh. Tryde.
Om denne som fotograf, se Bjørn Ochsner: Fotografer i Danmark indtil År
1900, 1956, s. 92.
1863-68: Brev af 10. jan. 1867 til
Fritz og breve af 20. jan. 1866 til
boghandlerne B. Møller, Vejle, og L.
C. C. Estrup, Kolding.
1863-68: Brev af 1. feb. 1866 til
Fritz.
1863-68: Brev af 21. nov. 1865 til
fotograf F. E. Hansen, Roskilde. Om
denne, se Ochsner a. a., s. 116.
Således f. eks. kpb. 1863-68: Brev af
19. april 1866 til Fritz.
Kpb. 1863-68: Brev af 11. juni 1866.
Kpb. 1863-68: Brev af 16. juli 1866
til Fritz. Prins Hans (1825-1911) var
Christian IX’s broder.
Kpb. 1863-68: Brev af 5. dec. 1866
til Fritz.
Kpb. 1863-68: Brev af 20. dec. 1866
til Fritz.
Kpb. 1863-68: Brev af 16. jan. 1867
til Fritz.
Kpb. 1863-68: Brev af 6. april 1866
til L. Wiener, Hamborg. Tryllefotografiet i Den fotografiske Forenings Ti
dende 1866, s. 126-127.
F. eks. kpb. 1863-68: Brev af 18. aug.
1866 til H. Kuntzmann & Co., Berlin.
Kpb. 1863-68: Brev af 12. sep. 1866
til Kuntzmann. Rejsens tidspunkt og
varighed kan skønnes nogenlunde der
af, at der mellem 27. sep. og 24. okt.
ikke er skrevet breve.
Kpb. 1863-68: Breve af 4. jan., 16.
marts og 17. april til Kuntzmann.

138. Kpb. 1863-68: Brev af 10. juli 1867
til Kuntzmann og kpb. 1868-72: Brev
af 7. juni 1870 til direktionen for
Thorvaldsens museum.
139. Kpb. 1863-68: Brev af 24. feb. 1868
til Wm. Jansen, London; brev af 13.
aug. 1867 til L. Duchon, St. Peters
borg; brev af 28. juli 1866 til Joh.
Jäger, Stockholm; Illustreret Tidende
19. aug. 1866 og brev af 2. feb. 1868
til Jæger.
140. Kpb. 1868-72: Brev af 21. juli 1868.
141. Kpb. 1863-68: Breve af 19. april og
13. aug. 1866 samt 16. jan. 1867 til
Fritz; brev af 4. dec. 1866 til foto
graf G. Støckel, Rønne. Om denne, se
Ochsner a. a., s. 323.
142. Kpb. 1863-68: Brev af 12. okt. 1867
til Kaysen. Om denne, se Ochsner
a. a., s. 174.
143. Kpb. 1863-68: Brev af 27. april 1863
til apoteker Aarsleff, Præstø, Esprit
de Waldemars opfinder.
144. Ochsner a. a., s. 286.
145. Kpb. 1863-68: Brev af 15. juni 1867
til Rosenkilde.
146. Kpb. 1868-72: Brev af 8. marts 1869
til Rosenkilde.
147. Kpb. 1868-72: Brev af 9. juli 1869
til Rosenkilde.
148. Kpb. 1868-72: Breve af 6. nov. 1868
og J9- jan 1869 til Paetz. Om denne,
se Ochsner a. a., 269.
149. Annoncen i tillæg til Berlingske Ti
dende 21. jan. 1869.
150. Kpb. 1868-72: Breve af 16. og 27.
feb. samt 8. marts 1869 til overrets
sagfører Ludvig Heckscher.
151. Kpb. 1868-72: Brev af 11. marts 1870
til Paetz.
152. Biografisk Leksikon XVIII, s. 629-30.
153. Kpb. 1863-68: Passim efter etablerin
gen i København.
154. Nordisk Boghandlertidende 15. nov.
1889.
155. Dansk Boghandlertidende 11. april
1918.
156. Det danske Bogmarked 21. april 1956.

En københavnsk boglade
ved århundredets begyndelse
Af EMIL RÖNNOW

Nedenstående erindringer af fhv. lærer Emil Rønnow har tidligere
været offentliggjort i Det danske Bogmarked, årgang 1959. De blev
oprindelig skrevet til den Trydeske bog- og kunsthandels 75-års ju
bilæum i 1937 som en hyldest og tak for de 15 år fra 1900-1915,
da forfatteren var ansat i den kendte boglade. Forfatteren skildrer
såvel forretningens dagligliv, dens udstyr og dens varer som årets
travle højdepunkter: sommer og jul, og han bringer morsomme
småtræk fra kendte og ukendte kunders besøg.

ILHELM TRYDES bog- og kunsthandel på Østergade nr. 3-5 var et
gammelt anset firma, da jeg den 1. juli år 1900 kom i lære der.
I en menneskealder havde det haft hjemme på Østergade og været en
uadskillelig del af gadebilledet op mod Kongens Nytorv. Man behøver blot
at minde om Erik Henningsens bekendte maleri af »Østergade ved Juletid«,
der gennem talrige reproduktioner var kendt landet over.
Men de lokaler, hvortil mine minder knytter sig, var af forholdsvis ny
dato. Et par år i forvejen, nemlig 1898, var firmaet flyttet ind i den nyop
førte ejendom nr. 3-5 (hvor nu »Dansk Rejsebureau« har lokaler). Stedet
ejedes af Vilhelm Tryde selv. Havde det knebet med pladsen i den gamle
boglade, så var der nu rådet bod på det. På den smalle gadedør nær var hele
facaden helliget forretningen. Der var to store vinduer og et lille op imod
Kongens Nytorv.
Trydes vinduer - ja, dem kendte hele byen - de var som en kalender,
der afspejlede de forskellige årstider.
I »billedvinduet« (til højre for butiksdøren), der repræsenterede kunst
handelen, kunne man se de store højtider markeret ved udstilling af religiøse
billeder, sommeren ved muntre engelske væddeløbsbilleder og efteråret ved
jagtbilleder. Man kunne, hvis man opmærksomt fulgte de skiftende udstil
linger - og det var der mange, der gjorde - lære alle kunstens store mestre
at kende. Man kunne blive hensat til Italiens skønneste egne og byer, og
man kunne få øjet opladt for, hvilken ejendommelig og stemningsrig by
København er, gennem de mange raderinger af danske kunstnere.
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Mangen københavner har - måske uden at ane det - fået sin sans for
kunsten vakt og næret, når han passerede dette vindue.
Og så det andet store vindue, »bogvinduet« - også det talte sit stumme,
men lærerige sprog. Her sås ved forårs- og efterårstid alle de nyudkomne
danske bøger, her var den bedste udenlandske litteratur og i sommertiden
et rigt udvalg af de kendte rejsehåndbøger - de røde »Baedekere« og de
gule »Griebener« sammen med de mere beskedne danske med de blå omslag.
Her var store subskriptionsværker i farveprangende omslag, og her indvarsledes julen med »Juleroser«s kunstneriske farvegengivelser og de engelske og
franske julehefters strålende pragt. Her var noget at se - og her blev også set.
Endelig var der »det lille vindue«.
Det kunne selvfølgelig ikke hamle op med sine store brødre, men alligevel
- på sin måde var det lige så vigtigt. Her var ofte udenlandske kunsthefter
med fine illustrationer, og her var »pinden«. Det var en ganske enkel metal
tværstang højere oppe i vinduet, og her anbragtes altid de allersidste nyheder
eller den bog, der netop var dagens samtaleemne.
»Pinden« i Trydes vindue var kendt af alle. Forlæggere kom og bad
om at få en af deres nyheder anbragt her, og forfattere indfandt sig og
anmodede - mere eller mindre beskedent, alt efter deres litterære anseelse om at få deres bog udstillet.
Endelig var der nogle udhængskabe mellem vinduerne, hvor der kunne
anbringes mindre fotografier, kunsthefter eller lignende. Et af dem var for
resten altid helliget en udstilling af visitkort med landets fineste navne og
menukort fra legationernes og aristokratiets middage.
Selve bogladen var et højloftet rum, der foran strakte sig i så godt som
hele facadens bredde og fortsattes til den ene side i hele grundens dybde.
Væggene var beklædt med brunt fløjl og optoges af høje bogskabe og reoler
af mahogny - alt var udført efter arkitekten, professor Erik Schiødtes teg
ninger. Det virkede lidt tungt, men stilfuldt og solidt.
På væggen lige overfor indgangsdøren hang en række store, indram
mede billeder, ofte udmærkede farvegengivelser efter gamle mestre. Begge
de to forreste sidevægge optoges af høje bogskabe, ovenpå hvilke der stod
kalipastaafstøbninger af antike buster.
Skabene rummede dels de mange rejsehåndbøger, dels indbunden skøn
litteratur. De sidste var så godt som alle i de den gang så yndede »pragtbind«,
shirtingsbind med meget guldtryk. De var mere kønne at se til end egentlig
praktiske og holdbare, men brugtes som regel til gaver navnlig ved konfir
mationer.
Lige for indgangsdøren var en bred disk med årets danske (og norske)

Erik Henningsens maleri fra Østergade: »Ved juletid«. Trydes forretning i nr. i ses til venstre i billedet.
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litteratur. Bøgernes omslag var langtfra så farvestrålende som nu; omslags
tegninger ret sjældne. De fleste var i ensfarvede omslag; men det typografiske
udstyr var absolut førsteklasses, og papiret udmærket. Og hvilken samling
store navne kunne disken så ikke fremvise, navnlig op imod jul -.
På engang kunne der således være nyheder af Drachmann, Pontoppidan,
Herman Bang, Gustav Wied, Johannes Jørgensen, Johs. V. Jensen, Aakjær,
Skjoldborg - og Bauditz. Og af nordmænd Bjørnson, Lie, Thomas P. Krag
og Hamsun.
Og disse bøger blev købt og læst. Der var et stort bogkøbende og litte
rært interesseret publikum, der nøje fulgte med og gennem udvalgssendinger,
hvoraf ofte flere bøger blev beholdt, stadig var à jour med litteraturens gang.
Forlæggerne behøvede ikke gennem kostbare reklamer at gøre folk opmærk
somme på, hvad bøger betød. Det vidste man på forhånd, og de populære
serieudsendelser af ældre litteratur som f. eks. »Gyldendals Bibliotek« vakte
sansen for god læsning i de bredeste lag. Det var andre tider, andre inter
esser end nu - man kan beklage det, men ændre det? Sidedisken var helliget kunstbøger og udenlandsk litteratur. I disse år
begyndte der - navnlig på tysk - at udkomme en række smukt illustrerede
kunstbøger om ældre og yngre malere. De havde et begejstret publikum og
mange købere. Også af fremmed skønlitteratur blev der læst meget. De franske
romaner i de kendte gule omslag og de billige »tyske« Tauchnitzudgaver
af engelske forfattere. Og på det tyske bogudstyrs område skete der netop
nu en stor forandring. De tidligere ret tarveligt trykte bøger med gotiske
typer og beskedne omslag blev nu erstattet af smukt trykte udgaver med
latinske typer og stilfulde, meget kunstneriske omslag. Albert Langen i Mün
chen og »Insel Verlag« i Leipzig, for blot at nævne et par navne, foran
drede det tyske publikums smag i løbet af ganske få år.
I de store åbne reoler langs bogladens længdeside stod så hele den danske
litteratur i uindbundne exemplarer. Den begyndte med skønlitteratur og endte
med faglitteratur på bagvæggen, en imponerende samling, der stadig holdtes
i alfabetisk orden og geled af de yngste lærlinge.
Ned gennem lokalet stod tre store montrer og diske, fulde af mindre kunst
blade og fotografier og mellem dem lå tre mægtige mapper på store jern
stativer. De gemte det store lager af kunstblade af alle arter. Skulle man
have en af dem op, måtte der to mand til at løfte den tunge mappe op på
disken.
Allerede fra forretningens første dage havde handelen med kobberstik og
litografier spillet en stor rolle; men det var dog først i halvfjerdserne, da
den mekaniske reproduktion, fotogravuren, begyndte at vinde frem, at Trydes
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kunsthandel fik sin store betydning. Firmaet fik eneret for Skandinavien på
en række store, udenlandske kunstforlag, først og fremmest Gaupel & Cie. i
Paris, og gennem det spredtes i hundredvis af smukke reproduktioner ud
over Norden. De gamle kobberstik, der hovedsagelig havde haft historiske
og religiøse motiver, forsvandt vel ikke helt. Man solgte således stadig stik
som »Den sixtinske Madonna«, Tizians »Marias tempelgang« og Murillos
Madonna og de store kobberstik med motiver fra den franske revolution og
af danske Ballins kendte »Christian IV på Trefoldigheden«.
Men hovedparten var gengivelser af nyere, især franske kunstneres male
rier, navnlig de pragtfulde billeder fra krigen 1870-71 af Alphonse de Neu
ville og Edouard Detaille (de var den stående festgave til officerer, der holdt
bryllup eller havde jubilæum). Der var også herlige landskaber og livfulde
jagt- og dyrebilleder.
Alt var billigere end de gamle kobberstik, og masser af hjem, der før havde
måttet nøjes med ret jævne kobberstik og litografier, fik nu deres vægge pry
det med god og lødig kunst. Danske kunstforlæggere fulgte efter, og der
kom smukke gengivelser af malerier af vore bedste landskabsmalere som
Skovgaard, Lundbye, Kyhn og andre. Flere af disse reproduktioner fandtes
også i mindre formater, så man, selv for en beskeden sum, kunne skaffe
sig en smuk vægprydelse.
Hertil kom, at man lagde mere smag i billedernes indramning, flere
rammesorter at vælge imellem, både enkle mahognyrammer og smukke for
gyldte efter gamle mønstre.
Hver tid har sin mode - også på det kunstneriske område, og ved
århundredets begyndelse var der navnlig to slags billeder, der var i vælten,
billeder af Napoleons liv og af den schweiziske maler Arnold Böcklin. - Der
fandtes et utal af hans billeder i alle formater. Hans billeder lå ikke som
andre fordelt efter motiver, nej han havde sine egne mapper, der stadig
udtyndedes og fyldtes påny. Alle kendte ham, og selv i de lag, hvor store
kunstnere og deres værker var ukendte, kendte man hans »Insel der Toten«,
»Heiliger Hain« o. s. v. Man havde også rammer, der særligt var kompone
rede til hans billeder - ofte alt andet end smagfulde, men meget attråede.
Sjælden har en kunstner haft en så forrygende succes - men kun for en tid.
Hvor er de nu henne, alle hans fantastiske billeder med skovens og havets
fabelfigurer? Er de opmagasinerede på pulterkamre eller i kældre? End ikke
i marskandiserboderne ser man dem mellem runde »salonborde«, etagérer og
andet af »klunketidens« herligheder. Ja, tiderne forandrer sig.
En tysker sagde en gang til mig: »Tro ikke, jeg er uforstående overfor
Böcklins kunst; men hos os er det så galt, at man slet ikke kan blive fri
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for ham. Ved fødselsdage og jul får jeg uvægerlig en Böcklin i ramme, så
jeg ser ham allevegne i mit hjem. Mine sofapuder, mit vægtæppe er prydet
med billeder af ham. Man kan sandelig også få for meget af det gode.«
En anden smagsretning havde også sine tilhængere - omend ringere i an
tal, så des mere glødende, næsten som en sekt. Det var de engelske prærafaeliter Rosetti, Burne Jones osv. Mest var det her unge damer og herrer
af et vist kunstnerisk snit, der hørte til sekten.
Atter andre kunstbegejstrede unge søgte til den moderne franske kunst.
Der var raderinger af Rops, Raffaëlli og andre, litografier af Carrière og
træsnit af Valoton, for blot at nævne nogle navne.
Noget senere kom der en række fine og stemningsfulde farveraderinger
med landskaber og marinebilleder. De var meget dekorative og fik et stort
publikum.
Forøvrigt var det en norsk kunstner, Fritz Thaulow, der var en af de
første og største inden for denne genre.
En hel del danske kunstnere dyrkede også raderkunsten. Tom Petersen
og Emil Krause skildrede det gamle København, mens Peter listed havde
nogle fine og stemningsfulde interieurer. Carl Blochs raderinger var sjældne
og dyre og kom kun i samleres eje.
Men der var dog en reproduktionsart, der overskyggede alle andre og på
en måde prægede hele kunsthandelen i denne periode, kulfotografierne. Disse
fotografier med deres varme, brune tone (uforgængelige kaldtes de, fordi de
ikke falmede ved lysets indvirkning således som de almindelige fotografier)
var dukket op i begyndelsen af 8o’erne, havde kæmpet sig frem gennem 90’erne og stod nu som sejrherre ved det nye århundredes begyndelse. Det var
den unge Ove Tryde, der havde fået dem indført i forretningen, efter at han
var kommet hjem fra et flerårigt ophold i udlandet. De blev snart kunst
handelens hovedartikel. Så godt som alle europæiske museers hovedværker
var blevet fotograferet og selv exclusive privatsamlingers ukendte skatte kom
frem. Smagen skiftede, snart var det den ene snart den anden maler eller
kunstskole, der var favoriten. Først kastede man sig begejstret over Frans Hals.
Hans glade skyttebrødre og forsorne figurer tog alle med storm - det var
som en pendant til Drachmanns landsknægtsideal. Så kom de store land
skabsmalere Ruysdael og Hobbema, interieurmalerne Vermeer og Pieter de
Hooch. Masser af hjem havde dem på deres vægge. Andre foretrak den span
ske malerkunst, den mere populære smag fandt behag i Murillo, den mere
kræsne i Velazquez. Senere drejede smagen mod den italienske kunst i alle dens
faser. De kom fra de store italienske fotografifirmaer Allinari og Brogi i Firenze
og Anderson i Rom. Ellers var det Hanfstängel i München og navnlig Braun
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& Cie. i Dornach i Elsass, der leverede de fleste gengivelser i kulfotografier
(Braun havde således en smuk samling af malerierne i kgl. malerisamling i
København).
Kulfotografierne kostede 6, 12 og 40 kr.; men den, der ikke havde råd
til at betale disse priser, behøvede alligevel ikke at gå glip af at få gengi
velse af den store kunst. En række store firmaer, Hanfstängel og Bruckmann
i München og de to ovennævnte italienske fotografer AHinari og Brogi og
Neuerdein i Paris, havde fotografier til 1 kr. stykket (italienerne endda til
80 øre).
I ramme kostede disse gengivelser en 3-4 kr., og nede i kælderen under
bogladen var der en mængde af disse billeder foruden naturligvis større og
bedre. De var i den tid meget yndede som gaver.
Der var også mellem disse billige fotografier en mængde arkitektur og
landskabsbilleder fra Italien, og mange, der havde gæstet dette skønne land,
kunne her opfriske de kære minder, og mangen rejselysten sjæl fik sin rejselyst
styrket og forøget. Også af de gamle tyske byer fandtes et stort udvalg af
fotografier.

Bag ved selve bogladen var to mindre lokaler. Et, hvor bogholderiet var,
og hvis vægge dækkedes af skolebøger og tysk faglitteratur samt de store
tyske bogkataloger med al deres vidunderlige fylde og nøjagtighed, og et,
hvor expeditionen af subskriptioner og forsendelser foregik. Her var også
budenes plads, hvor det joviale ældste bud, Johannes Svendsen (»arbejdsbien«, som vi kaldte ham), som i over 50 år var i firmaets tjeneste, og hans
yngre hjælper residerede.
En vindeltrappe førte herfra ned til kælderen, hvor der var oplag af
papir og lignende. Her var også personalets frokoststue, der var yderst spar
tansk, idet den senere hen flyttedes ind i lagerkælderen ved siden af og fik
et mere tiltalende udstyr.
Kælderen ud mod gaden var helliget de indrammede billeder og de
mange smukke terracottafigurer efter danske og udenlandske skulpturer. Den
kendte billedhugger L. P. Jørgensen havde grundlagt en fabrik, der fremstil
lede en hel række udmærkede kopier af Ny Carlsberg Glyptoteks mestervær
ker, som altid havde et meget stort publikum.
Væggene hernede var dækkede af indrammede billeder, og på lange
borde, betrukket med grønt klæde, var et væld af indrammede billeder.
Senere, da lagerkælderen måtte afgive en del af pladsen til frokoststuen,
inddroges resten af den til udvidelse af billedkælderen. Men inden alt dette
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skete, var det store rum brugt til lager af mange forskellige ting, og her
fandtes de store kasser med prøver af alverdens billeder.
At finde en af de gamle prøver frem kunne let tage flere timer og var
et alt andet end propert arbejde; men hvilken fryd var det ikke at se alle
de hundreder af billeder, der her lå i lagvis oven på hverandre. Det var
et storslået kursus i reproduktionskunstens historie gennem et halvt århun
drede, en dykken ned i en verden af skønhed, der rigelig gav erstatning for
alt det støv, man indåndede under arbejdet.
Forretningerne holdt længe åbent i de tider, fra 8 morgen til 8 aften - ja
inden 8-lukningens indførelse kunne en forsinket kunde endda godt trække
tiden ud til henad 9.
Middagstiden var fem kvarter, senere 1V2 time, så der blev ikke megen
tid til at sluge maden i, hvis man boede langt borte.
Arbejdet kunne vel synes ensformigt; men de skiftende tider året igen
nem bragte alligevel rig afvexling.
Straks efter nytår begyndte udskrivningen af kundernes regninger. Mer
eller mindre kom de så og betalte; en enkelt grandseigneur - så utroligt
det end lyder nutildags - endogså helt eller delvis i - guldstykker. Ak, hvor
tiderne har forandret sig.
Så fulgte den store årsopgørelse med de forskellige forlæggere. Alle bø
ger blev ordnet efter forlag, og to medhjælpere var stadig optaget af opgørel
sen, der undertiden kunne strække sig over et par måneder. Opgørelsen med
billedforlagene ligeledes.
Henad foråret begyndte de nye bøger så småt at komme. Vel ikke så
rigeligt som om efteråret, men af og til hændte det dog, at en forlægger valgte
netop denne årstid til at udsende en eller anden bog, som ellers ville være
mere upåagtet mellem efterårssæsonens mængder.
Forårskonfirmationerne bragte selvfølgelig også salmebøger og bibler frem.
De tidligere tunge salmebøger med de mange tillæg var begyndt at blive
afløst af de små nye på tyndt »indiapaper« og med fine bøjelige bind. Der
var noget for enhver smag, og dog kunne det hænde, at man ikke kunne til
fredsstille en kunde, som den dame, der - trods det store udvalg - ikke
fandt den salmebog, hun ønskede, fordi ingen af dem passede - til hendes
bordtæppe.
Til konfirmationen blev der også solgt mange indbundne bøger. J.P. Ja
cobsens samlede skrifter, Bjørnsons fortællinger og Sophus Bauditz’ roma
ner var altid stående gaver.
I årets løb måtte der naturligvis samles en masse støv i et så stort lokale,
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og om foråret - gerne i maj måned - fandt den store hovedrengøring sted.
De sidste år inden krigen blev den fordelt på to gange - den ene en søn
dag fra tidlig morgen til hen på eftermiddagen; men i de første år foregik
det altid en lørdag nat. Alle bøgerne blev så båret ud i den lille gård, banket
og børstet, billederne tørret af, mens et par giarmestre vaskede glasloftet
og flere vaskerkoner tog sig af paneler og gulve.
Det var ofte en drøj omgang; men alligevel gik det med liv og lyst,
og de forskellige pauser, hvor der serveredes smørrebrød og kaffe, hjalp på
humøret.
Når man så henad morgen kom ud på gaden og så det første grå lys
over Kongens Nytorvs grønne træer, så vidste man, at nu var man på det
sidste. Men det var først, når det var helt lyst, at man gik hjem for at
hvile efter den lange nat - hvis man da ikke først gik en tur ud på Lange
linie med en af kammeraterne for at nyde den dejlige udsigt i morgenbe
lysning.
Med sommeren kom turisterne. Fra junis begyndelse til slutningen af
august kom en stadig strøm af amerikanere, englændere og tyskere. Flest
af de sidste. Med urette blev disse ikke vurderet efter fortjeneste. Folkevittigheden - eller måske snarere nogle ubetænksomme blade - kaldte dem
»pølsetyskere«, velsagtens fordi de tog mad med på deres ture og da navnlig
det sidstnævnte pålæg. Det var synd og skam at se ned på disse elskværdige
og stærkt interesserede mennesker, der dog - selvom det var gennem småsummer - alligevel lagde mange penge her i landet og var begejstrede for vor
natur og kunst. Men man manglede den gang på mange måder blik for
turismens betydning, og nægtes kan det jo ikke, at nogen skyld havde tyskerne
selv i den lidt komiske betragtning af dem. De gik ofte - i alt fald mange
af dem - i dragter, der kaldte på smilet. De gik i det samme tøj, som de
brugte til deres bjergture uden at tænke på, at det tog sig lige så komisk
ud her på lavlandet, som hvis vi ville have gået på bjergbestigning i sejl
sportstøj.
Englænderne og amerikanerne var meget velsete, dels fordi der i offent
ligheden rådede en stærk anglofil stemning, og dels fordi mange af dem
købte for ret anselige beløb. Jeg husker således, at en enkelt amerikaner
en gang købte for 90 kr. alene af fotografier fra København og Thorvald
sens museum - mange penge den gang. Nå, man havde jo heller ikke de bil
lige postkort som nu, selvom de allerede da begyndte at komme godt med.
Turisttiden var en munter og interessant tid. De mange fremmede livede
op og gav mange nye indtryk.
Vore faste kunder lå så godt som alle på landet sommeren igennem. Kun

114

Emil Ronnow

først i juli måned, når væddeløbene på Eremitagesletten afholdtes, så man
igen nogle af dem. Kassereren for »Foreningen til den ædle hesteavls fremme«
sad så et par dage nede i kælderen og solgte billetter til løbene, og der var
da hele dagen et rykind af folk, der skulle med til løbene.
Var sommeren varm, kunne det være slemt nok i byen, og man længtes
ud i det fri; men bedst af alt var dog sommerferien. Selvom den i de første
år kun var otte dage, syntes man dog, man kunne nå alverden i dem, og
man længtes lang tid i forvejen til, at den skulle komme.
Når man så lørdag aften havde gjort alle sine sager færdig, sagt farvel
og kom ud på gaden i dagslyset - ja så var det hele som et billede på
selve ferien - fra mørket ud i lyset. Tungt var det jo så selvfølgelig at
skulle tage fat igen; men hvad — minderne fra ferien havde man, dem
kunne ingen tage fra én.
Alt eftersom sommeren gik på hæld, kom den ene efter den anden af
kunderne hjem til byen, solbrændte og glade, og de første dage i september,
der ofte var lyse og smukke, førte en skare gamle kendinge med sig på
promenaden gennem Strøget. Ved 3-4-tiden kunne man den gang se de fleste
af datidens kendte personligheder passere forbi. Tempoet var ikke så forjaget
som nu. De få automobiler, der fandtes, forstyrrede ikke roen, og de hygge
lige, gamle hesteomnibusser luntede jævnt og sindigt afsted. At sidde oven
på dem (i godt vejr vel at mærke) og tage turen fra Rådhuspladsen til
»Hesten« eller omvendt og se på de forbipasserende var en ren fornøjelse.
Når efteråret kom, begyndte også selskabeligheden, og der blev trykt
menukort til legationerne og aristokratiet med våben præget i guld og farver.
Konfirmationerne kom igen, og den egentlige bogsæson begyndte.
Udgivelsen steg op imod jul, hvor de rigtig store træffere viste sig.
November er for de fleste forretningsfolk en død og kedelig tid, dobbelt
kedelig, når vejret er slet; men december bringer så som regel erstat
ning. Så udkommer den rigtige julelitteratur. Først »Juleroser« og de for
skellige børnehefter, der med deres stærkt farvede omslag fortæller om fest
og julehygge. - »Blæksprutten« kommer sidst, hen imod midten af måneden,
og så ved man, at nu er julen nær.
Gaderne fyldes med mennesker, der er ude at se på julevinduer, og
salget stiger fra dag til dag. Ved terminstid kommer godsejerne til byen,
og mange af dem gør store juleindkøb. Som tiden nærmer sig jul, må man
være forsigtig med at love billeder i ramme færdige.
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De to søndage før jul er der åbent om eftermiddagen - salget er måske
ikke stort, navnlig den første, det er mest nysgerrige, der kommer; men
fra nu af arbejdes til langt over lukketid med indpakning og expedition af
ordrer. Ved titiden kommer der aftensmand fra en restaurant i nærheden.
Store fade med smørrebrød, der smager dejligt, selvom omgivelserne er den
støvede kælder.
Aften for aften bliver det senere og senere, inden man kommer hjem.
Klokken bliver n - 12 - i - ja endog 2; men nu er det også juleaften
imorgen. Alle de store ordrer er expederede, så det nu kun er mindre ting,
der skal sendes ud. Om formiddagen juleaftensdag kører budene i droske
med de sidste pakker. Ofte er det rent tilfældige kunder, der kommer i bog
laden, folk, der skal have købt den julegave, de har glemt.
Det er eftermiddag, og mørket falder allerede på - nu er der kun få
timer, til der skal lukkes. Så kommer det højtidelige øjeblik, da man kaldes
ind i Vilhelm Trydes kontor og får sin konvolut med julegratialet. Man
skynder sig ned i kælderen og får febrilsk talt indholdet. Hurra, der er mere,
end man havde ventet - så bliver julen endnu bedre.
Kort efter lukkes der, og efter alle gode ønsker om en glædelig jul skynder
man sig hjem. Juleaften er én eneste stor glædesfest, nu er alt sliddet glemt,
alle de mange dage med meget arbejde, alle de mange nætter med for lidt
søvn. Hvad gør det så, at man måske falder i søvn, mens juletræet tændes.
Nu har man fri og to lange dage at hvile ud i. Mellem jul og nytår byttes der - ikke altid behageligt - hverken for
kunden eller den handlende - og så er det nytårsaften. »Vejviseren« kommer
og bliver sendt ud, og så lukkes der kl. 7. Året er forbi. - Det nye venter.
Sådan gik året sin jævne gang; men ofte opli vedes det også af større
begivenheder, både indre og ydre. Således fejredes firmaets halvhundredeårige
beståen ved en stor fest på Skydebanen, hvor mange kendte personligheder
var indbudt foruden personalet. I langt mindre stil, men meget hyggelige
var et par baller, der holdtes i Vilhelm Trydes hjem i Kronprinsesse
gade 18 og på sommerboligen, den idylliske villa »Solvang« i Jægerborg Allé.
Tilstede her var den elskelige gamle universitetsboghandler G. E. C. Gad. Han
havde et meget gejstligt ydre (var også søn af en biskop) og holdt ved denne
lejlighed en poetisk festtale. - Villaen er borte, Jægersborg Allé helt forandret
- kun mindet er tilbage.
Ved ballet om vinteren (vi yngre kom først efter lukketid) kom den ene
tilfældigt ned i billedkælderen og fandt her sin kollega med en bog i hånden,
mens han gjorde forskellige dansetrin - han repeterede turene »Les lanciers«
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efter en dansebog. Men mærkeligere var det, at han, der ellers var glathåret,
i aftenens anledning var krøllet over hele hovedet. Det var nok derfor han
søgte ned i kælderen og ikke brød sig om at lade sig se af sine kammerater.
Bogladens udmærkede beliggenhed gjorde selvfølgelig, at man fra dens
vinduer kunne se en mængde begivenheder, der foregik på Strøget - og det
var forresten ikke så få. Det var jo den store hovedvej gennem byens indre,
og ad den kom alle de kongelige vogntog, om det var i sorg som ved kongens
dødsfald eller i glæde, som da kong Edward VII for første gang besøgte
vort hof efter sin tronbestigelse.
Alt det så man glimrende fra butiksdøren, også festen den strålende juli
dag, da Livgarden fejrede sit halvtredjehundredeårige jubilæum. Da kom
kong Frederik VIII og kronprinsen (den senere Christian X) ridende i spid
sen for hele garden, og bagefter fulgte årgang på årgang lige fra veteranerne
fra 1864 til de sidst permitterede. Ved denne lejlighed var der også en fyrste
lig person, der fra døren så toget. Det var den unge hertuginde af Guise,
hvis mand, prins Jean, også gik med i toget i sin danske garderuniform.
Hun var kommet forbi og havde søgt plads ved butiksdøren for at se på
toget. Vilhelm Tryde fik hurtig fat i en stol, så »dronningen af Frankrig«
bedre kunne se på stadsen.
Mere borgerlige var andre begivenheder, som da liget af Bjørnstjerne
Bjørnson førtes gennem byen på vej til havnen, eller da de gamle hesteomni
busser kørte deres sidste tur til Rådhuspladsen. Propfulde af passagerer indeni
og ovenpå, pyntet med flag og guirlander kørte »de gamle rumlekasser«
gennem Strøget ombølget af folks råb og latter.

En så gammel og anset forretning havde selvfølgelig en stor og forskellig
artet kundekreds - lige fra medlemmer af kongehuset til almindelige døde
lige. Både kong Christian X og dronning Alexandrine besøgte bogladen lige
som prinsesse Marie og de to kongedøtre dronning Alexandra og kejserinde
Dagmar. Navnlig i de år, de opholdt sig på »Hvidøre«, kom de jævnligt
og gjorde ofte store indkøb af billeder og skulpturer.
Mest imponerede dronning Alexandra; skønt hun ikke var særlig høj,
virkede hun dog fuldtud majestætisk. Med det fine, milde ansigt og den ven
lige optræden vandt hun alle. Hun havde et smil til enhver, selv den yngste
lærling, og når hun gik, hilste hun med et venligt nik til alle. Det var i
sandhed en dronning.
Kejserinden syntes mere indesluttet og havde et næsten sørgmodigt ud
tryk - var det, som anede hun den frygtelige skæbne, der skulle ramme hendes
familie? Dog kunne det også hænde, at de to søstre, når de var nede i billed-
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Vilhelm Trydes forretning Østergade 3-5.
Tryde havde selv ladet den store dobbeltejendom opføre i 1898 og var således tilbage, hvor han begyndte i
1864. Foto hos Inger Tryde Haarløv, formentlig fra omkring 1910.

kælderen for at gøre et udvalg der, kunne lade etiketten fare og give sig
til at le og spøge som to unge piger, der var på indkøb. Ofte ledsagedes
de af prinsesse Victoria og storfyrst Michael.
En anden dronning faldt det i min lod at expedere, vel sagtens fordi
hun var på rejse incognito. Det var dronning Marguereta af Italien, enke
efter kong Umberto I. Hun kom en dag, ledsaget af en hofdame, ind i
bogladen, og først ved expeditionens slutning opdagede jeg, at det var »Euro
pas smukkeste fyrstinde«, jeg havde talt med.
Så godt som hele aristokratiet var kunder. Mange fik store bogpakker
til gennemsyn ud til gårdene, og de kom altid ind i bogladen, når de var
i byen. Det var i sin helhed en meget repræsentativ samling af damer og
herrer. Det var jo i årene inden lensafløsningen, da der endnu fandtes de
store stamhuse. Adelen talte også dengang virkelig en række fremtrædende
personligheder, mænd som lensgreverne Danneskjold-Samsøe og Mogens Frijs
er sjældnere nuomstunder. De og mange andre var smukke repræsentanter
for dansk adel. Mens datidens radikale litteratur ofte fremstillede adelen som
degenereret og åndelig indskrænket, var der her lejlighed til at konstatere
det modsatte. Det var mennesker, enhver nation kunne være stolt af.
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Også det højere bourgeoisi kom her. Så godt som alle medlemmer af den
berømte familie »Hansen« (Grut) og dens mange slægtninge i andre familier.
Der var den fine, elskværdige grosserer P. F. Heering, der kom hver morgen
og gik tur med Vilhelm Tryde. Der var den meget omtalte etatsråd Augustin
Gamél og hans broder etatsråd Arnold Gamél og mange mange andre, hvis
navne dengang kendtes af alle, og som figurerede i aviserne gang på gang.
Der var højtstående embedsmænd i statens og kommunens tjeneste og en
hel række af hærens og flådens officerer. Jeg husker således, at den omstridte
general Bahnson, som de radikale blade udskreg som den brutaleste milita
rist, viste sig som en mild og fin ældre herre, der blandt andet en gang
forbavsede mig i højeste grad ved - under omtalen af den strenge vinter at udtale, at det værste jo i grunden var, at en mængde fattigfolk så kom
til at lide dobbelt nød. Var det virkelig »Højre«s gamle krigsminister, der
efter den almindelige mening kun tænkte på fæstning og kanoner?
En anden meget bekendt militær var general Gerstenberg (bekendt som
oversætter af russisk litteratur). Hans høje, let foroverbøjede skikkelse med
det noget trætte ansigt og det store firkantede skæg var velkendt af alle,
når han i strøgtiden gik på Østergade.
En gang havde han bestilt en russisk bog, og Vilhelm Tryde meddelte
ham, at den ikke kunne skaffes gennem kommissionæren i Leipzig, men måtte
rekvireres direkte fra St. Petersborg. - »Kære hr. Tryde,« sagde generalen
med sin lidt trætte stemme, »om De får den fra himmelen eller helvede, er
mig aldeles ligegyldigt - når bare jeg får den.« En gang bestilte han nogle
visitkort og dikterede: »von Gerstenberg«. »Javel, von Gerstenberg,« gentog
jeg. »Jeg kan forstå, De foragter mig, fordi jeg vil have dette »von« med.«
»Aldeles ikke, hr. general.« »Nå, det er pænt af Dem, jeg skal nemlig sige
Dem, at når man kan føre sin slægt tilbage til det 15de århundrede, så
har man vel nok også lov at være lidt glad for det.«
En anden gang var der sket en lille fejltagelse, og på spørgsmålet, om
generalen ville have tingen lavet om, rettede han sin ludende skikkelse i
vejret og sagde med høj røst: »Nej, det vil generalen ikke - jeg er ingen
krakiler.«

Af flådens mange udmærkede officerer - og vi havde dem som kunder lige
fra viceadmiralen til de yngste løjtnanter - var måske ingen så iøjnefaldende
som kommandør Hovgaard, kongens jagtkaptajn, kendt for sin deltagelse i
Nordenskiölds berømmelige expedition og meget andet. Han var en meget
høj mand og gik som civil som oftest med høj hat, hvad der gjorde, at han
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så endnu højere ud. Han var altid i godt humør, og når hans hjertelige
latter lød gennem bogladen, virkede den meget smittende.
Også kunstens mænd var hyppige gæster, malere og tegnere vel nærmest
for at sælge eller få deres arbejder udstillet. Der var både de store berømt
heder som Krøyer og Tuxen, den fine, elskelige professor Vermehren, billed
huggeren, professor Stein og mange andre mindre kendte.
En hel del kunstnere dyrkede raderingen og kom altid og fremviste deres
nye arbejder. Der var den uhyre flittige Tom Petersen med de mange køben
havnske billeder, E. Krause, Peter listed, Cilius Andersen og den fantasi
fulde Louis Moe, for blot at nævne nogle.
En ejendommelig skikkelse var også (den vistnok dengang afgåede) aka
demiprofessor C. V. Nielsen, som udstillede en mængde akvareller af dansk
arkitektur, alle udførte med den mest minutiøse nøjagtighed.
En komplet modsætning til ham var en mand, som kunstnerne ikke helt
ville anerkende som en af deres egne, nemlig Einar Rausthøj. Han var over
retssagfører og forfatter af flere romaner, en bohèmetype, som den gang ikke
var helt sjælden. Det var store, fantastiske landskabsbilleder i pastel, han
malede, og mange af dem var af en vis dekorativ virkning.
Havde han nu fået fat på en eller anden bekendt, som han antog mulig
vis var køber, kom han ind i bogladen med ham og foreviste ham sine
kunstværker. En gang havde han forsøgt sig i en anden retning end den sæd
vanlige. Det var et stort, mørkt billede med mange figurer. Rausthøj havde
nu igen kapret en eventuel køber, en meget svær mand, vel nærmest af
restauratørtypen. Med store fagter og stor veltalenhed fremviste kunstneren
billedet. Manden så ret uforstående ud og ytrede endelig, at han ikke var
klar over, hvad det forestillede. »Det er korsfæstelsen,« sagde Rausthøj. »Det
var Satans,« sagde manden. Det blev naturligvis ikke solgt.
Tiden var den gang udpræget litterær, og det var derfor også rimeligt,
at man så en hel del af dens kendte størrelser, både forfattere, litterater og
forlæggere. Mange af de førstnævnte kom ind i bogladen for at høre, hvordan
salget gik af deres bøger, eller for at bede om deres sidst udkomne måtte
komme på »pinden« i det lille vindue.
Jeg erindrer at have set Sophus Bauditz, Christoffer Boeck, Herman
Bang, Walther Christmas, Gustav Esmann, Svend Leopold, Thomas P. Krag
og flere andre. Også Georg Brandes husker jeg at have set, han gjorde et
ret nervøst og distræt indtryk.
Helt anderledes virkede en anden litteraturhistoriker, etatsråd P. Hansen,
»Faust«s fortræffelige oversætter. Han gjorde et meget roligt og værdigt ind
tryk, og da han var en god kunde, så jeg ham ret ofte. En lille episode
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angående ham glemmer jeg aldrig. En elskelig gammel tysk litterat, Siebold,
kom ofte hertil om sommeren og korresponderede nu og da med Vilhelm
Tryde, som han bad om visse litterære oplysninger. Han fik dem altid, men
engang satte han ham i en virkelig forlegenhed. En dag kom Vilhelm Tryde
ud fra sit kontor og sagde med et fint smil : »Her sætter Siebold mig virkelig
i en slem forlegenhed. Hvad skal jeg svare ham? Han beder mig opgive sig
professor P. Hansens nuværende opholdssted.« Etatsråden var død for to må
neder siden.
Den meget temperamentsfulde dr. Theodor Bierfreund, hvis bøger om
Firenze den gang var meget læste, var altid fyr og flamme, når han docerede
et eller andet kunstnerisk emne. Ofte satte han sig da op på kanten af et
bord og dinglede med sine lange ben. En gang husker jeg, han var i den
ivrigste diskussion med den unge Ove Tryde og angreb ham på det vold
somste, fordi han ikke, som doctoren, ville gå med til at sætte komponister
lavest blandt kunstnerne. »De kan jo lave de dejligste ting i musik uden at
have den ringeste idé om kunst og anden kultur,« sagde han. Den gode
doctor regnede nemlig slet ikke med mennesker, der ikke som han selv svær
mede for renaissancen - især den florentinske. Underligt var det så heller
ikke, at vittighedsbladene betegnede ham som »kunsthysteriker« og ikke som
kunsthistoriker.
Da Vilhelm Tryde i mange år sad i bestyrelsen af »Den danske Bog
handlerforening« og i en årrække var dens formand (han blev ved sin
afgang etatsråd, hvad han burde have været længe før), kom der selvfølge
lig mange boghandlere og forlæggere til ham. Først og fremmest naturligvis
direktørerne for Gyldendalske Boghandel. Der var Jacob Hegel, der i det
ydre lignede en godsejer (han havde også en pragtfuld hestestald ved sit
landsted »Skovsgård« ved Ordrup). Og der var hans meddirektører, den
livlige og temperamentsfulde Ernst Bojesen, tidens første maître de plaisir,
og den rolige, stilfulde Peter Nansen.
Nansen var højt skattet på grund af sine charmerende egenskaber. At
han forstod at optræde på en stilfuld måde, viser følgende lille episode. En
gang ved et eller andet af Vilhelm Trydes jubilæer mødte Nansen og leverede
fire visitkort og bad om at måtte blive meldt. På alle kortene stod Peter
Nansen; men nedenunder var på hvert skrevet forskelligt: Direktør for Gyl
dendalske Boghandel, Medlem af Forlæggerraadet, Forfatter og Gammel
Kunde. Det var en selvfølge, at han blev vel modtaget.
Det var heller ikke få af scenens kunstnere, man i årenes løb lærte at
kende. Først og fremmest professor William Bloch. Det var i de år, han havde
genoptaget sin virksomhed som sceneinstruktør ved Det kgl. Teater og skabte
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den række af uforglemmelige Holbergforestillinger, der gjorde ham berømt
i dansk teaterhistorie. En så gennemkultiveret, fin og elskværdig personlighed
skal man lede længe efter. Selvfølgelig var det kun gnister af hans ånds
rige ild, der faldt af her; men er det ikke ofte sådan, at et menneskes sande
værd viser sig klarest i de små ting og overfor de små, overfor de tjenende,
dem, man så let overser? Overfor de store, de officielle har man altid sin
optræden i orden. Og William Bloch var ens mod alle, han talte venligt til
den yngste lærling som til chefen selv og kom med nogle af de små, fine
bemærkninger, der altid rummede et dyb af visdom og livserfaring. Stod
man ude på gaden og ordnede et og andet ved udhængsskabene, og han
så kom forbi, fik man den fineste hilsen, man kunne forlange, selvom han
fulgtes med en eller anden litterær størrelse. Han havde altid tid til at vise
sin sjældne høflighed.
Også fru Anna Bloch var elskværdigheden selv, og det var de i grunden
alle sammen, de, der dengang var de førende, kammersanger Simonsen og
Peter Jerndorff. Den sidste var dengang over al måde agtet for sit smukke
sprog, noget vi unge ikke helt kunne fatte. Vi fandt, at der var noget sippet
og gammeljomfruagtigt over ham, som vi ikke kunne forstå.

Mange mærkelige personer fik man lejlighed til at se, mange morsomme
scener forefaldt, og mange vittige ord og bemærkninger hørtes i den gamle
boglade. Umuligt at huske dem alle.
Her kun et par stykker. »Grevinden af Bagsværd«, Grevinde SponneckMayer, der forøvrigt handlede her, længe inden hun blev gift med grev
Sponnech og senere hr. Mayer. Hun var en god kunde og købte mange
bøger. Kom hun ind i bogladen kunne man mærke det helt ud i baglokalet
- så stærk parfume brugte hun.
Der var grosserer Carl Poulsen af fotografifirmaet Heinrich & Poulsen.
Han var en fanatisk elsker af kulfotografier efter gammel kunst. Hans hjem
lignede et helt museum. Jeg så det en gang, jeg var nemlig ven med en
nevø af ham. Da han tilsidst ikke havde plads til flere kulfotografier - de
var endog anbragt på dørene, ja på toilettet -, var det han største fryd at
arrangere ophængning af kulfotografier i sine gode venners hjem.
En aften kom en herre og en dame ind i bogladen. De så på alt muligt,
og skønt de åbenbart var danske, slog de stadig over i fremmede sprog.
Det var hr. og fru Fleron - hun kendt under kunstnernavnet Lona Barrison,
han hendes impressario.
Rundt om i landet så man den gang ofte et billede af en ung kvinde
med et fint, noget melankolsk udtryk og med håret redt ned over ørene. Det
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var tidens skønhedsideal, Cleo de Merode, veninde med kong Leopold II
af Belgien, ham vittighedsbladene kaldte »kong Cleopold«. Hun var danser
inde og gæstede også København på en af sine mange turneer. En dag kom
hun ind i bogladen, ledsaget af en duenna.
Det faldt i min lod at expedere hende, og tilfældigt var en kendt journalist
netop tilstede. Han skyndte sig at hilse på hende og ville begynde at kon
versere hende. Madame vendte hovedet bort og svarede ikke et ord. »Hvem
er det?« hviskede duennaen, og jeg kan endnu høre den foragt, der lød i sva
ret: »C’est seulement un jounaliste,« hvorpå hun smilende vendte sig mod
mig. Det kan nok være, jeg var stolt.

En dag opimod jul stod vi ved fordisken og ordnede nogle bøger. På én
gang så vi rent tilfældigt ud på gaden og lagde mærke til, at omnibussen,
der kørte derude, gjorde en mærkelig drejning ind mod fortovet, og et sekund
- nej mindre - efter lød et brag så frygteligt, som om hundrede kanoner var
affyret på én gang. Omnibussen var kørt ind i bog vinduet. Den blev halet
ud, ruden sat ind, og vinduet pyntet om; men vi kom jo lidt sent derfra
den aften.
Årene gik, de år før krigen, man nu kalder de lykkelige, og en dag var
krigen der. Krigserklæring fulgte på krigserklæring. Hvordan ville det gå os?
Blev vi også ført med ind i malstrømmen? Folk blev nervøse - man skulle
spare, man afsagde alle de blade, der kunne afsiges. Mange ting var svære at
få, ja måske umuligt. Kunderne diskuterede situationen, når de kom ind i
bogladen, og ude på gaden gik den lange avismand, der plejede at stå oppe
ved Hotel d’Angleterre, og brølede af fuld hals: »Blojbaje æ begønt.«
Lidt efter lidt faldt man noget til ro, man indrettede sig efter de ændrede
forhold, og trods spændingen gik livet så nogenlunde i de vante spor.

I sommeren 1915 forlod jeg min plads for at gå over i en anden livsstilling.
Det var en lørdag, der syntes som alle andre, måske mest som lørdagen før
en sommerferie med al dens spænding og forventning. Så blev det lukketid,
og der blev sagt farvel til kammeraterne - og så gik jeg gennem den mørke
gang, der endnu var lys af den synkende sols sidste stråler.
Min tid i den gamle boglade var forbi. Der kom helt andre tider, hvor
krigen ganske forandrede forholdene her i landet, hvor pengene fik en helt
anden værdi, hvor store formuer opstod - for atter at svinde, hvor gamle
firmaer sattes i skygge for nye, som måske selv igen forsvandt----- . Den gamle
boglade lå der som før og syntes uforandret. Når jeg kom forbi, forstod jeg
ikke, at jeg stod herudenfor og ikke derinde.
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Det var først den dag i foråret 1918, da jeg stod i Frue Kirke ved etatsråd
Vilhelm Trydes kiste sammen med nuværende og tidligere medhjælpere, at
det rigtig gik op for mig, at nu var der for alvor sat punktum for et
afsnit i mit liv - det var på en måde et stykke dansk kulturhistorie, jeg
havde levet med i. Jeg tror, også de andre havde de samme tanker, da vi
lidt senere stille bar vor gamle chef ned gennem kirken.

Da jeg skrev disse erindringer - det var i 1937, 75 året for firmaets grund
læggelse - stod den gamle boglade endnu uforandret. Men allerede året efter
var den ikke mere. Da jeg sidste gang var derinde, lå alt i opbruddets forvir
ring. Væggene var ribbede for de mange billeder, alle reolerne gabede tomme.
Snart forandredes lokalernes indre og ydre skikkelse, deres kendte træk i Øster
gades fysiognomi forsvandt. Selv det kendte firmanavn forsvandt, og for den
yngre slægt siger det intet.
Men i dansk kulturhistorie har det spillet en rolle, der aldrig bør glemmes.

En tømrermesterfallit 1799
Lavstilstande og byggeforhold i København
Af TAGE KAARSTED

Artiklen behandler en københavnsk tømrers genvordigheder. Efter
den store brand i 1795 søger han optagelse i tømrerlavet, men mø
der megen modstand. Han optages dog og køber året efter en
brandtomt, som han bebygger. Da han derpå forsøger sig som bygge
spekulant, går det galt, og han må til sidst opgive sit bo. Artiklen
kaster lys over lavsforholdene og byggekonjunkturerne i København
efter branden.

en 16. december 1799 indfandt Hof- og Stadsrettens skiftekommission
i København sig hos tømrermester Jørgen Hinrich Meyer på hans bolig
i Læderstrædet 48. Meyer havde tre dage forinden indgivet konkursbegæ
ring, og skiftekommissionen repræsenteret ved fuldmægtig Jacob Saxild mødte
nu op for at tage hans bo under behandling1. Mens det før 1795 hørte
til undtagelserne, at murer- og tømrermestre gik fallit, var der i perioden
1799-1801 hele 10 sådanne fallitboer til behandling ved skifteretten i Køben
havn. Hvad der hændte Hinrich Meyer i december 1799, var a^tsa ikke
usædvanligt, og årsagerne til falitten var nok også tidstypiske2.
Hinrich Meyer var født 1750 i Tyskland og kom 19 år gammel til Køben
havn som tømrersvend. I 1700-tallet kom håndværkssvende i tusindvis hertil
især fra Tyskland. Efter 5-6 års forløb var Meyer blevet ansat hos arkitekt
og hoftømrermester Andreas Johannes Kirkerup, senere hofarkitekt, brand
major og en af Københavns mest foretagsomme bygmestre. For eftertiden er
Kirkerup kendt som det smukke Liselunds arkitekt og som leder af brand
slukningen under Københavns bombardement i 1807 3.
14. april 1779 indgik Meyer i Garnisons kirke ægteskab med Anne Nielsdatter, men ægteparret sluttede sig i øvrigt til St. Petri tyske menighed, hvor
deres tre børn blev døbt. Af fadderlisterne fremgår det, at Meyers ansættelse
hos Kirkerup har bragt familien i forbindelse med kredse af en vis social an
seelse - i al fald optrådte som faddere for Meyers børn flere kendte og ansete
navne, fortrinsvis hentet fra den bedre portion af de københavnske håndvær
kere og arkitekter, f. eks. kgl. bygningsinspektør Boye Magens, arkitekt og
murermester Johan Quist og den senere hof-miniaturemaler Chr. Hornemann.
Kirkerup selv var i 1783 fadder og navngiver for det eneste af ægteparrets
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Amagertorvs brand i 1795. Det var til Amagertorv tømrermester H. Meyer byggede
sit kompleks efter branden.
Kobberstik G. L. Lahde.

børn, der nåede voksen-alderen, den senere arkitekt og embedsmand Johan
Andreas Meyer (d. 1822)4.
Den stilling, Meyer havde hos Kirkerup, var da også ret betroet. Han
var nemlig polerer, d. v. s. den håndværker, der førte tilsyn med de mange
udenlandske svendes arbejde; polerer er afledet af det franske parleur, pole
reren skulle kunne pariere med de talrige fremmede svende. København havde
netop på denne tid en udpræget opgangsperiode på grund af de store euro
pæiske og koloniale krige, som Danmark holdt sig udenfor, og Kirkerup ud
foldede en rastløs byggevirksomhed. Her fik Hinrich Meyer straks fuldt op
at gøre, idet han for det meste forestod nye bygningers opførelse.
Den 5. juni 1795 udbrød den store ildsvåde; da den tre dage senere eb
bede ud, var 950 ejendomme i 55 gader ødelagt. Byens håndværksmestre
fik travlt — ikke mindst Kirkerup, og Hinrich Meyer øjnede nu i denne
bygge-højkonjunktur en chance for selv at blive mester. Han indsendte i
november 1795 en ansøgning til kongen om at blive tømrermester i lavet
med ret til at holde svende og udlære drenge; men som så mange andre af

126

Tage Kaarsted

de svende, der netop i de dage søgte mesterskab, ønskede Meyer ikke at
aflægge mesterprøve. Som grund angav han, at han som en fattig mand,
der måtte ernære kone og børn, ikke havde råd til at gøre mesterstykke.
Da Meyer den 4. november 1795 havde udfærdiget sin ansøgning, lagde
han gåsepennen fra sig og begav sig på en vandring rundt i byen, som
man kan følge i tømrerlavets kopibog. Han skulle have sine kvalifikationer
attesteret.
Som naturligt var, begyndte han hos sin mester, Andreas Kirkerup, der
erklærede intet at have haft at udsætte på hans arbejde og betegnede ham
som en habil tømrersvend. Det var jo en behersket anbefaling efter tyve
års betroet arbejde, men rimeligvis var Kirkerup i en lidt prekær situation :
En for varm anbefaling kunne måske støde lavsbrødrene. Vi skal senere
se hvorfor. Derpå gik turen til direktøren for Det classenske Fideikommis,
P. H. Classen, der selv var amatørarkitekt, men i øvrigt betjente sig af Kirke
rup. Classen erklærede, at Meyer med flid og kyndighed havde udført det
arbejde, han var betroet ved opførelsen af det classenske bibliotek (Amaliegade 38). Samme vedtegning gav hofagent Erik Erichsen ham for arbejdet
med hans nu nedbrændte gård. Jacob Holst, der var hofmester hos stats
minister, kammerherre F. C. Rosenkrantz, på hvis palæ Meyer havde arbej
det som polerer fra 1776 til 1787, roste ham som »munter og venskabelig«.
Seks andre, som Meyer havde arbejdet for, bevidnede alle hans duelighed,
flid og arbejdsomhed. Bevæbnet med disse udtalelser indsendte Meyer sin
ansøgning.
Ansøgningen kom til Københavns magistrat, der, som skik og brug var,
afæskede tømrerlavet en erklæring om Meyer og en anden tømrersvend, Johs.
Frost, der også søgte dispensation. Lavets vise brødre var afgjort ikke inter
esseret i alt for mange nye mestre, der kunne bidrage til en skærpet konkur
rence, og i lavets erklæring hed det om de to svendes attester, at de ikke
sagde andet, end at de var pålidelige. Om Meyer sagde lavet, at en vedlagt
erklæring fra murermester Quist var uheldig for Meyer, da tømrerarbejdet
på Quists gård var dårligt. Kvistvalmen var skæv og flugtede ikke med taget.
Lavet hævdede som sin opfattelse, at enhver duelig svend kunne gøre mester
stykke, og at det ikke var for dyrt. Den eneste grund til, at de to svende
søgte dispensation, var overbevisningen om egen udygtighed, hed det5.
Meyer måtte da belave sig på at lave mesterstykke, men i mellemtiden
viste en frelsende engel sig. Det i 1754 stiftede kgl. Skildre-, Billedhuggerog Bygningsakademi, som havde fået lavets erklæring til udtalelse, dekrete
rede, at Meyer kun skulle forfærdige en tegning til et stykke tømmerværk,
efter lavets anvisning, for at han kunne antages som mester i lavet. I 1771.
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var det for at højne smagen blevet bestemt, at mestrene skulle forelægge
Kunstakademiet ridset af deres mesterstykke og selve mesterstykket til appro
bation, før de blev optaget i tømrerlavet. Enevælden var ofte lavsfjendtlig og
lod derfor ved Kunstakademiets godkendelse flere gange svende optage uden
mesterstykke til stor fortørnelse for lavet. Den 21. marts 1796 mødte Meyer
op hos stykmestrene og fik udleveret den stillede opgave. Den 12. april af
leverede han sin tegning til bedømmelse hos dem. Stykmestrene var ham ikke
nådige. I deres erklæring til magistraten skrev de, at Meyer vel havde
nogen indsigt i tømrerprofessionen, men når stykket »skulle in natura efter
tegningen forfærdiges, kunne det på en del steder ikke bringes til sammen«6.
Det var jo reelt en ret sønderlemmende kritik. Naturligvis er det vanske
ligt i dag at afgøre, om Hinrich Meyer virkelig var så ringe en håndværker,
som lavet ville gøre ham til, men der er dog næppe tvivl om, at den ener
giske nedvurdering af hans evner hang sammen med lavets ønske om at
udelukke en konkurrent. Meyer var næppe hverken værre eller bedre end
mange af lavsbrødrene. Kunstakademiet var da heller ikke længe om at god
kende Meyers tegning, og den 25. april 1796 optoges Meyer i lavet. Kort
efter indskrev han tre lærlinge deriblandt sin egen søn, Johan Andreas. Også
Johs. Frost blev optaget uden mesterstykke. I 1796 optoget i alt otte mestre,
af hvilke kun én havde gjort mesterstykke og kun én mestertegning, nemlig
Meyer7.
Går man mesterfortegnelsen for 1807 igennem, viser det sig, at af de i
alt 37 mestre havde 17 gjort mesterstykke (i perioden 1767-1806), 1 var
blevet mester efter at have vundet Kunstakademiets guldmedalje, nemlig
Kirkerup i 1774, 4 havde lavet mestertegning (1795-1798) og 15 var uden
prøver af nogen art blevet indskrevet som mestre (1790-1804). Eller sagt med
andre ord havde lavet ikke haft indflydelse på optagelsen af over halvdelen
af de pågældende mestre. Ved forordningen af 2. marts 1800 beskar kongen
i øvrigt lavenes magt yderligere. Det bestemtes nemlig ved denne lejlighed,
at enhver svend, når han i fire år havde arbejdet som svend, fik ret til at
nedsætte sig som frimester8.

Meyer var altså nu mester med alle deraf flydende rettigheder. Der var
nok at tage fat på, og han gik straks i samarbejde med andre bygnings
håndværkere om deltagelse i genopbygningen af de afbrændte kvarterer. Han
havde blandt andet tømrerentreprisen på Petersens Jomfrukloster, Petri ty
ske menigheds stiftelse på Amagertorv 9. Det var almindeligt, at de brand
lidte grunde skiftede ejere. I de fem afbrændte kvarterer Strand, Øster,
Snaren, Vester og Nørre beholdt kun ca. en fjerdedel af grundene deres
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hidtidige ejere. De fleste grundstykker opkøbtes af murer- eller tømrermestre,
som bebyggede brandtomterne og derpå solgte ejendommene med fortjeneste.
Også Meyer forsøgte sig som byggespekulant, men ikke med noget gunstigt
resultat for ham 10.
I Strand kvarter købte han i april 1797 to sammenhængende grunde, nem
lig Læderstrædet matrikel nr. 48 A og B. (efter 1806-matriklen nr. 307)
og Amagertorv nr. 48 (nr. 30). Ejeren var bogtrykker Poul Poulsen, og
prisen for grundene med alt, hvad der forefandtes på dem - d. v. s. nogle
ruiner, en jernovn og en kobberkeddel - var 6.300 rd., for hvilken sum
Meyer udstedte en panteobligation med arkitekt Kirkerup som kautionist og
selvskyldner. Desuden indrømmedes der de 6.300 rd. anden prioritets-pante
ret. Ved købet overtog Meyer et første prioritetslån på 8.000 rd., ydet af
Københavns Brandforsikring, der ved siden af sin forsikringsvirksomhed også
drev almindelig lånevirksomhed mod huspant. Af disse 8.000 rd. udbetalte
brandforsikringen halvdelen kontant og resten i annuiteter. Uden selv at eje
en øre var Meyer således i besiddelse af en udmærket grund i byens bedste
kvarter. I løbet af sommeren 1797 påbegyndte han nu opførelsen af en større
gård ud til Amagertorv, et mindre hus til Læderstrædet og et mellemhus.
Da bygningerne stod færdige i sommeren 1798 fik Meyer yderligere et
lån på 4.000 rd. i Københavns Brandforsikring i gården på Amagertorv. I
huset til Læderstræde fik han også et lån på 4.000 rd., men fra den i
marts 1797 stiftede Kreditkasse for Husejere i København. Samtidig flyttede
lejerne ind10.
Husene indbragte en udmærket lejeindtægt. I Amagertorv 48 gav kæl
deren 180 rd. i årlig leje, mens butikken i stueetagen, der var udlejet til en
silke- og klædekræmmer, indbragte 300 rd. For første sals lejligheden gav
stadsfysicus, dr. C. E. Mangor 310 rd., mens justitsråd Frantz Dræby betalte
180 rd. for anden sal. I Læderstrædet 48 var lejen for kælderen 200 rd.,
i stuen boede Meyer selv, første sal gav 95 rd. og anden sal 85 rd. Desværre
oplyser skiftesagens bilag intet om grunden til, at kælderen var så meget dy
rere end lejlighederne. To diminutive lejligheder i mellemhuset gav henholds
vis 68 og 44 rd. i årlig leje. Den samlede lejeindtægt var således ialt 1.462 rd.
om året. Når renter, skatter, forsikring og andre udgifter på ejendommene
var trukket fra, blev der ca. 250 rd. tilbage til Meyer for uden fri bolig11.
I foråret 1799 kom Meyer i forbindelse med en handelsmand ved navn
Abraham Isaac. Det var næppe noget fordelagtigt bekendtskab for Meyer,
der synes at have været lidt godtroende. Selv sagde han, at Abraham Isaac
havde forledt ham til at indgå på en tvivlsom handel. Isaac tilbød at købe
Meyers nyopførte kompleks, og som en del af betalingen skulle Meyer over-
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tage Isaacs ret store gård på landet, som formentlig er blevet anprist i de høj
este toner. Meyer havde ingen forstand på landbrug, men har selvfølgelig
ment at gøre en god forretning. 14. august 1799 blev der truffet aftale
mellem Meyer og Isaac om dennes overtagelse af Meyers hus og gård.
Prisen fastsattes til 25.500 rd., hvoraf Meyer skulle have udbetalt 5.500 rd.
på mikkelsdag i september.
Skødet på Meyers overtagelse af gården, Christianslund i Vester Egede
sogn, Tybjerg herred, Vordingborg amt, blev underskrevet den 3. september
1799. Gården var på 7 td. og 6 sk. hartkorn ager og eng og med en
skovskyld på 4 skæpper. Fem bortfæstede gadehuse hørte med. Bygningerne
var assureret for 3.640 rd., og prisen for bygninger, hartkorn, besætning
og redskaber var 11.000 rd. Heraf skulle 2.500 rd. betales kontant ved skødets
underskrivelse, endvidere måtte samtidig en første prioritet på 3.000 rd. over
tages. For resten af købesummen udstedtes en panteobligation til Isaac mod
anden prioritets panteret i gården.
Havde begge parter sat deres ejendommes priser i overkanten af deres
virkelige værd, kunne alt være godt; men det var ikke tilfældet. Meyers pris
var ret rimelig, Isaacs alt for høj. Endvidere skete der nu det, at Abraham
Isaac gik fallit, før skødet på hans køb af Meyers hus og gård var blevet
underskrevet. Isaacs fallit stod i forbindelse med den almindelige likviditets
krise, der via Hamborg nåede København i sommeren 1799. Isaac var speku
lant i den større stil, han holdt stort hus, havde fire tjenestefolk og et kostbart
indbo, men krisen knækkede ham, og den 20. oktober 1799 t0S skifteretten
hans bo under behandling. Meyer var nu kommet i en pinlig situation. Han
havde købt en gård til overpris uden at have solgt sit eget kompleks. Ja, han
havde oven i købet været så letsindig at yde Isaac 2.500 rd. kontant, og nu
kunne han selv kigge i vejviseren efter de 5.500 rd., som Isaac skulle have
betalt ham mikkelsdag, thi salget af Meyers ejendomme var jo ikke gået i or
den, og Meyer havde derfor intet krav på Isaacs bo.
De 5.500 rd. var nødvendige for Meyer, hvis gæld var på ca. 5.000 rd.
bl. a. til forskellige leverandører og håndværksmestre, der havde arbejdet for
ham. Da kreditorerne nu erfarede om Meyers uheldige ejendomshandel, er de
formentlig blevet bange for deres penge og har presset på for at få dem.
Hofarkitekt Kirkerup, der før havde støttet Meyer, kautionerede for veksel
gæld, mens Meyer forgæves forsøgte at få sine ejendomme afhændet for
samme pris som til Isaac. Da det samtidig gik op for Meyer, at hans udbeta
ling på gården Christianslund og mere til også var tabt, så han ingen vej ud
af sin likviditetskrise. Den 13. december 1799 tilskrev Meyer da Hof- og
Stadsrettens skiftekommission, at hans kreditorer ikke ville oppebie den lange
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forhaling. »Desårsag er jeg nødsaget til at opgive mit bo til skifterettens be
handling af frygt for overfald af mine kreditorer. Derfor må jeg bede, at mit
bo må tages under skiftebehandling til deling mellem mine kreditorer, så
vidt samme kan tilstrække« 12.
Det kan måske være af interesse at se, hvilket bohave skiftekommissionen
fandt, da den mødte op hos Meyers. Det var ikke store sager, en almindelig
københavnsk håndværksmester havde på de tider. I stuen til gaden fandtes
to små spejle, to indlagte kommoder, et egechatol, et 8-dages stueur, et
brunmalet slagbord, et lidet bakkebord, 6 stole, en spinderok, tre fag kappe
gardiner samt en grønmålet topseng med kattunsomhæng og dyner, tæpper
og puder. De dyreste ting var chatollet og uret, der takseredes til hver io rd.
I portkammeret, hvor sønnen Johan Andreas logerede, var et lidet rundt
spejl, et grønmålet skab, et bakkebord, en malet dragkiste med skab, en bræddeseng med lærredsomhæng, forskelligt sengetøj, et gammelt skab med 20
høvle og forskelligt værktøj. I køkken og spisekammer fandt man 5 gamle
tintallerkener, en tinlysestage, en kobbervaskekeddel, to øsekedler, to mes
singkander, tre jerngryder, en bradpande, en stegpande, to baljer, to kaffe
møller, 18 beskadigede tallerkener, noget bliktøj, stentøj og trætøj samt et
par vandspande. Det hele bogførtes omhyggeligt og sattes i værdi ved hjælp
af vurderingskonen, madam Nør. Bohavets samlede værdi udgjorde 90 rd13.
Prokurator J. F. Wilse blev nu beskikket til kurator for boet, i hvilket der
den 30. januar 1800 blev foretaget første session. Her mødte panthaverne og
forlangte Amagertorv-Læderstræde 48 solgt ved auktion. Imidlertid hævdede
nu kurator i Abraham Isaacs bo, prokurator R. Top, at disse ejendomme var
solgt og skødet til Isaac og derfor tilhørte dennes fallitbo! Der er næppe
tvivl om, at dette var et prokurator-fif. Der var muligt nok skrevet slutseddel,
men prokurator Wilse kunne ved udskrifter af skøde- og panteprotokollerne
bevise, at ejendommene ikke var tilskødet Isaac. I samfulde fire år førtes der
nu en vidtløftig og langvarig meningsudveksling om dette problem. Men ved
sessionen den 13. 12. 1803 måtte prokurator Top vedgå, at han ingen bevis
ligheder havde, og sagen blev så afgjort i Meyers favør14.
I mellemtiden var ejendommene solgt, men da begge parter var gået
fallit, skulle dette jo under alle omstændigheder ske. Ved auktion den 15.
maj 1800 solgtes ejendommene til hofarkitekt Kirkerup for 24.280 rd., altså
1.220 rd. under den pris, Isaac skulle have betalt. Men gården Christianslund
skulle også under hammeren. Prokurator Wilse havde straks sendt meddelelse
om Meyers konkursbegæring til birkedommer A. G. Beck, der havde ført til
syn med gården for Isaac og nu gjorde det for Meyer. Det var ikke noget
lysteligt billede, Beck oprullede i sit svarbrev. Den tidligere forpagter havde
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ladet gårdens bygninger forfalde, udpint markerne og skamhugget skoven.
Beck havde dog fået repareret bygningerne og også fået pengene af Isaac,
kort før denne solgte til Meyer. Alligevel var Meyer blevet taget ved næsen,
han havde givet 6-7.000 rd. mere for gården, end den var værd, mente birke
dommer Beck. Da Isaac havde købt den i 1795, havde han kun givet 4.000 rd.,
og gården var sikkert bedre dengang end nu ! Birkedommerens vurdering var
dog lidt for pessimistisk; thi den 31. juli 1800 solgtes Christianslund for 7.235
rd. til tidligere statsminister, lensgreve Joachim G. Moltke, der efter at være
trådt tilbage som minister ved systemskiftet i 1784 væsentligt var optaget af at
passe og pleje sine godser, specielt Bregentved. Fra salgssummen gik dog første
prioriteten på 3.000 rd. til Sofie Høyelse sal. Nikolaj Lorentzen i Køge samt
andre privilegerede fordringer, så at der i alt blev 3.744 rd. tilbage til dæk
ning af anden prioriteten på 5.500 rd., der som nævnt tilhørte Abraham
Isaac15.
Til Meyers prioritetsgæld kom forskellige andre gældsposter på i alt ca.
5.000 rd. bl. a. vexelgæld på 1.900 rd. til Kirkerup. Da boet endelig opgjor
des stod en beholdning på 8.100 rd. over for en anmeldt gæld på 10.500
rd. Imidlertid vanskeliggjordes afslutningen af boet ved, at Abraham Isaac
var bortrømt, men i marts 1804 kunne Meyer omsider opnå en mindelig
ordning med Abraham Isaacs bo; og efter at have betalt de mindre, privile
gerede kreditorer var der en gæld til de uprivilegerede kreditorer på ca.
4.000 rd. tilbage. Heraf tegnede Kirkerup sig for 3.100 rd.; resten skyldtes
til seks håndværksmestre. De gik nu med til at give Meyer en akkord på 30 %.
Endelig den 17. september 1805 kunne boet sluttes ved, at det extraderedes således, at Meyer atter fik sit bo til fri rådighed. Prokurator Wilse
fik nu udbetalt sit salær på 500 rd., mens Meyer modtog restbeholdningen
på 1.259 rd- til fordeling blandt Kirkerup og de seks andre tilbageværende
kreditorer16.
Næsten seks år var forløbet, siden Meyer indgav konkursbegæring, men nu
var sagen sluttet - i virkeligheden med et langt gunstigere resultat, end man
kunne vente. Når man så bort fra de uprivilegerede kreditorer, der kun fik
1.259 rdderes 4.000 rd., havde Meyer kunnet svare hver sit. Bohavet
havde familien fået lov at beholde, og under hele sagen arbejdede Meyer
uanfægtet videre, kun afbrudt af de talrige møder i skiftekommissionen. En
fallit tog man ikke tungt på, og ved extraditionen i 1805 kunne Meyer be
gynde på en frisk. Af lavets protokoller fremgår det, at han stadig holdt lære
drenge, arbejde fik han også, blandt andet for hofmarskallatet. Større entre
priser påtog han sig dog ikke, og ejendomshandeler holdt han sig fra, han
havde én gang spist kirsebær med de store. Den 20. april 1817 døde han af
brystsyge17.
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Beretning om virksomheden
i. april 1958-31. marts 1959

Indsamling af arkiver

fleveringerne til Erhvervsarkivet er fortsat af et betydeligt omfang. De har
u i det forløbne år andraget ca. 4.700 bind og pakker og er væsentligst
en følge af den stigende tendens til, at institutioner og virksomheder selv hen
vender sig med ønske om aflevering. Dette forhold må betragtes som et udtryk
for den stadig øgede interesse for og forståelse af arkivets virksomhed og funk
tioner.
Afleveringerne fordeler sig således :
Linnedvæveriet Carl Flensburg og Sebbelov, København. Firmaet, der er
grundlagt 1879, har afleveret sit arkiv til 1947, 500 bind og pakker; det be
skæftiger sig i hovedsagen med fabrikation af duge. Arkivet rummer kun
meget lidt vedrørende produktions- og lønningsforhold, men til gengæld så
meget mere vedrørende afsætningen, alene 368 bind er brev- og fakturakopi
bøger.
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger. Fra Fællesforeningens ho
vedkontor i København er modtaget en meget omfattende samling arkivalier
vedrørende organisationens og brugsforeningsbevægelsens historie, ca. 1.800
bind og pakker med en vægt af 12 tons. Der har allerede for flere år siden af
foreningens eget arkiv været foretaget en undersøgelse af, hvad der måtte være
bevaret af brugsforeningsarkiver fra tiden før den endelige koncentration i
1896. Resultatet var magert, kun 3 bind fra Ølstykke 1869-85; Erhvervs
arkivet har dog allerede i forvejen på anden måde modtaget enkelte andre,
ligesom man er vidende om, at der fra pastor H. C. Sonnes pionerarbejde med
Thisted Arbejderforening er bevaret arkivalier. Fra en anden af pionererne,
købmand Severin Jørgensen, rummer samlingen personalia og materiale fra
hans virksomhed i Vester Nebel og Århus, hvor Fællesforeningen for jyske
brugsforeninger i en årrække blev drevet i hans navn. F. D. B.’s eget arkiv
indeholder i hovedsagen kun arkivalier vedrørende den erhvervsmæssige virk
somhed og da især forbindelsen med brugsforeningerne ude i landet, hvis ud
vikling således indirekte kan belyses både i regnskabsbøger og korrespondance.
Med arkivet fulgte en udklipssamling bestående af 28 meget store pakker. Den
er opklæbet og registreret og indeholder artikler og avisstof af enhver art ved-
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rørende hele andelsbevægelsen. Det almindelige skæringsår for afleveringen er
1927, da Fællesforeningen gik over til et nyt bogholderisystem; men enkelte
rækker når dog helt frem til 1940.
Aktieselskabet Hasselbalch & Co., Lyngby, København. Virksomheden er
grundlagt i København i 1876 af Christian Hasselbalch som en kjoleforretning
en gros. 1889 begyndte Hasselbalch som den første i Danmark under firma
navnet Dansk Gardin- og Tekstilfabrik en fabrikation af gardiner, og 1892
flyttede denne fabrik til Lyngby, hvor der tillige optoges produktion af hvide
varer. 1910 oprettedes Dansk Farveri og Merceriseringsanstalt, også den
første af sin art her i landet, og samtidig kom der to datterselskaber A/B Sven
ska Gardinfabrik i Gøteborg og Akts. Norsk Gardinfabrik i Halden. De tre
danske firmaer er nu også aktieselskaber. Deres arkiver, ca. 1.000 bind og pak
ker for årene 1889-1953 er afleverede. Som omfanget viser, er næsten alt
bevaret fra hele perioden af såvel regnskaber som korrespondance ; som særlig
værdifulde kan af regnskaberne fremhæves mere end 100 lønningsbøger for fa
brikkernes arbejdere, der i en periode androg over 1000. Til arkiverne slutter
sig arkivet fra Lyngby Mølle, som Hasselbalch overtog omkring århundred
skiftet. Møllens arkiv er på 42 bind for årene 1891-1953.
Handelshuset Moses & Søn G. Melchior, København. Til den i 1952 fore
tagne aflevering er føjet en ny, der fortrinsvis rummer korrespondancesager og
spænder over årene 1916-52.
Firmaet drev oprindelig en omfattende oversøisk handel med mange varer,
ikke mindst på Vestindien, men har allerede i en årrække væsentlig koncentre
ret sig om kaffe og te, og det er da også denne handel, der afspejler sig i de
yngre arkivalier. Afleveringen er på 60 pakker.
Nordisk Andelsfor bund. Forbundet, der er oprettet i 1918, er de nordiske
brugsforeningers indkøber på verdensmarkedet. Dets arkiv bestående af 155
bind og pakker er afleveret for 1919-27. Hovedstammen udgøres af korrespon
dancesager med forretningsforbindelser over næsten hele jorden.
Plums Handels akties elsk ab, Assens. Den store Assens-forretning har fortsat
sine afleveringer. I årets løb er afleveret korrespondance og regnskabssager
1919-50, og firmaets arkiv udgør nu den største enkeltsamling i sin branche.
Tarskov Vandmølle, Framlev herred, Harlev sogn, Århus amt. Fra pro
prietær P. O. Schmidt, Tarskov Vandmølle, er modtaget 3 bind og 1 pakke.
Arkivalierne, der går over årene 1746-1912, vedrører såvel møllens ejendoms
forhold som dens og den tilhørende møllegårds drift. Et af bindene er en privat
regnskabsbog for en af proprietær Schmidts forfædre, der i begyndelsen af det
19. århundrede var på kontoret hos byfoged J. L. Schumacher i Århus.
Tømrerfirmaet Weber, Roskilde. Tømrermester H. Weber, Roskilde, har
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afleveret 60 bind og 1 pakke arkivalier fra sit gamle familiefirma. Samlingen,
der spænder over årene 1830-1901, rummer fortrinlige oplysninger om lønog arbejdsforhold, og den indtager alene ved sin størrelse en særstilling, idet
mere omfattende håndværkerarkiver ret sjældent påtræffes.
Handelshuset Ørum & Wulff, København. Indehaveren af firmaet Hen
riques & Zøylner, grosserer Jul. E. Jørgensen, København, har afleveret otte
protokoller for årene 1805-74. Det var alt, hvad der efter kassation i slutnin
gen af 1920’erne var tilbage af arkivet fra handelshuset Ørum & Wulff, som
i forrige århundrede indtog en fremtrædende position i handelen på Island.
Seks af protokollerne er kopibøger for udgåede breve, hvoraf en enkelt er ført
på Island og indeholder breve til Danmark.
Firmaet gjorde et overordentligt betydningsfuldt arbejde for at opretholde
kontakten med den isolerede 0 under fastlandsspærringen, og kopier af breve
til den berømte, engelske opdagelsesrejsende og naturforsker Sir Joseph Banks
viser, hvordan man udnyttede hans indflydelse hos den engelske regering til
fordel for sikring af Islands forsyninger.
Længere fremme i århundredet er det bl. a. begivenhederne i 1848 og
deres formodede betydning for handelen, der er emnet. Meddelelser om vejr
liget, politiske forhold og økonomiske konjunkturer veksler i samme brev med
oplysninger om forsendelse af trøjer, sokker, klipfisk, tjære og tobak.

Andre indgåede arkiver
Industri: Randers Museum har afleveret en mindre samling vedrø
rende Randers Dampfarveri 1912-39; desuden er modtaget arkiverne fra
fiskekonservesfabrikken C hr, Hansen & Co,, Kerteminde, 1911-53, og for
laget og papirvarefabrikken P. Blicher & Co,, Kolding, 1916-19, samt enkelte
papirer fra Fyens Stifts Møllerforening, afleverede af Fåborg byhistoriske Ar
kiv.
H andel: Grossererfirmaet Harald V. Larsen, København, har afleveret
hovedbøger og journaler for årene 1881-1928, og Købmandsstandens Oplys
ningsbureau, Århus, arkivet fra købmand C hr, Olesen, Skive, 1881-1901.
Banker og sparekasser: Til samlingen af pengeinstitutter er der
sket tillægsafleveringer til Fyens Disconto Kasses og bankierfirmaet D. B, Ad
lers arkiver. For det sidstes vedkommende drejer det sig om årsbalancer 1851—

I923Landbrug: Egentlige godsarkiver er hidtil kun indgået i meget ringe
omfang; men i år har Landsarkivet for Fyn dog afleveret et ret stort fond fra
gårdene Bjergeskovgård og Tange gård 1906-51 (fra boet efter landbrugskan
didat Helga Sehested ).
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Andet: Fra den tidligere direktør for Aarhus Oliefabrik Fredk‘ Lausen
modtoges i dennes sidste leveår endnu en aflevering til det store og meget be
tydningsfulde privatarkiv. Fra Falcks Redningskorps er afleveringerne fortsat
med abonnementssager udtagne 1958. Af retsbehandlede arkiver kan anføres
store samlinger fra Kolding og fra Frederiksværk købstad og Halnæs birk.
Ordningsarbejdet
Arbejdet bar i beretningsåret endnu præg af flytningen til den nye bygning,
idet omplaceringer og nye pladssigneringer optog betydelig tid. Ordnings
arbejder er dog udført i følgende arkiver: Akademiet for de tekniske Viden
skaber, Foreningen af jyske Landboforeninger, Industriforeningen i Køben
havn, A/S Anilinkompagniet, fiskekonservesfabrikken Chr. Hansen & Co. A/S,
Kerteminde, Chr. Boyes Vinhandel A/S, Århus, købmand N. K. Nielsen, Hol
stebro, og Moses & Søn G. Melchior, København. Endvidere er der udført
ordningsarbejder i en større gruppe retsbehandlede arkiver hidrørende fra
Fredericia og Ålborg. Disse er indtil videre utilgængelige.

Håndbiblioteket
Bogbestanden er forøget med 961 bind, hvoraf en stor del er gaver fra
Danmarks tekniske Bibliotek og fra Handelshøjskolen i Århus. Som tidligere
år er der modtaget gaver fra Det kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket samt
jubilæums- og tidsskrifter fra firmaer og myndigheder og organisationer i Dan
mark, Norge, Sverige, England, Schweiz, Vest- og Østtyskland, U.S.A, og
Østrig.

Arkivets ledelse

Siden 1945 havde Århus byråd som sin repræsentant i Erhvervsarkivets
styre indvalgt borgmester, fhv. justitsminister Sv. Unmack Larsen. Da borg
mester Unmack Larsen på grund af sygdom i efteråret 1958 udtrådte af by
rådet blev hans efterfølger borgmester Bernhardt Jensen indvalgt i styret som
Århus byråds repræsentant. Borgmester Unmack Larsen havde i hele perioden
1945-58 fungeret som formand for arkivet, dvs. i den tid, hvor arkivet blev
opbygget og rammerne for dets arbejde lagt. Med megen interesse og utrætte
lig iver arbejdede borgmester Unmack Larsen for institutionens vel, og aldrig
var hans hjælpsomhed over for personalet usvækket. Erhvervsarkivet er megen
tak skyldig for denne indsats.
På et møde i styret den 19. marts 1959 konstituerede man sig med profes
sor, dr. phil. Troels Fink som formand og borgmester Bernhardt Jensen som
næstformand.
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Økonomi og personale
Til driften er modtaget tilskud fra Undervisningsministeriet, Århus kom
mune og Århus havn. Videnskabernes Selskabs Arkivkommission har bekostet
forskellige ordningsarbejder i arkiver, hvis aflevering er formidlet gennem
kommissionen. Af Undervisningsministeriet er bevilget et beløb til hjælp ved
udgivelsen af årbogen, der yderligere - i form af annoncer - har fået støtte
fra Fyens Disconto Kasse, A/S Titan og Fællesforeningen for Danmarks Brugs
foreninger. Erhvervsarkivet bringer hermed sin hjerteligste tak for de modtagne
tilskud og gaver.
Cand mag. Vello Helk, der fra januar 1956 havde været ansat i arkivet i
henhold til en midlertidig bevilling, forlod arkivet 30. maj 1958 ved bevillin
gens udløb for derefter at blive ansat i Rigsarkivet. Arkivar Vello Helk havde
under sin ansættelse udført et energisk og dygtigt arbejde. Foruden at have
leveret bidrag til »Erhvervshistorisk årbog« har arkivar Helk bl. a. forestået
nyordningen af håndbiblioteket og gennemført ordning og registrering af Gros
serer-Societetets arkiv.

Anden virksomhed
Som i tidligere år har Erhvervsarkivet deltaget i forskelligt historisk oply
sende arbejde. Fra 1958-59 kan således nævnes, at man medvirkede ved ud
givelsen af værket »Århus Promenade 1909-59« og ved tilrettelæggelsen af
den historiske udstilling »Århus Promenade 1909«, både bogen og udstillingen
var affødt af 50-året for landsudstillingen i Århus 1909. Endvidere har man
på en række områder bistået virksomheder og enkeltpersoner - ud over den
hjælp, der gives på læsestuen - med oplysninger af historisk og erhvervshisto
risk karakter. Af personalets arbejde i øvrigt kan anføres: arkivar Vagn Dybdahl udgav i 1958 »Caspar Palludan Müller : Videnskab og skole«, en samling
af historikeren Paludan Müllers rektortaler og afhandlinger, forsynet med ind
ledning og noter. Endvidere har arkivar Dybdahl fortsat deltaget i redaktionen
af »Skrifter udgivet af Jysk Selskab for Historie, Sprog og Litteratur« og af
tidsskrifterne »Jyske Samlinger. Tidsskrift for Danmarks historie« og »Nyt fra
historien« og bidraget dertil med anmeldelser og litteraturoversigter, ligesom
han var medredaktør af ovennævnte »Århus Promenade 1909-59«.
Arkivar Finn H. Lauridsen har forestået redaktionen af »Århus Stifts År
bøger« og som formand ledet arbejdet i »Historisk Samfund for Århus Stift«.
Han har været medarbejder ved og deltaget i redaktionen af Århus byhistoriske
Udvalgs publikation »Århus Promenade 1909-59« samt bidraget med anmel
delser til »Jyske Samlinger« og »Nyt fra historien«.
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Postgang i det 19. århundrede.
Om opbevaring af mikrofilmarkiver.
Teknikerens og historikerens krav til industriarkiver.

Erhvervshistorisk årbog 1951. 110 sider, kr. 10,00.
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. 9,75.
Indhold: Et dansk handelshus i Australien. Melchior & Co., 1853-62.
Fra 19. århundredes handelsliv II. Af Luis Bramsens erindringer.
Af Limfjordshandelens historie. Aggerkanal og Doverodde.
Den illoyale konkurrence. Begrebets opståen.
Några reflexioner rörande industrirationalisering och arkiv.

Erhvervshistorisk årbog 1953. 116 sider, kr. 9,75.
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. 11,75.
Indhold: Jens Bang og det ålborgske saltkompagni.
De nordsjællandske landboreformer og statsfinanserne.
Revisorloven af 1909: Forudsætninger og debat.
Fra købstadshandelen i det 18. århundrede. En lollandsk klage fra 1762.

Erhvervshistorisk årbog 1955. 154 sider, kr. 16,25.
Indhold: Adelig studehandel i 16. århundrede.
Økonomisk debat i Slesvig og Holsten 1773-1807.
En sjællandsk komkøbmand. Af agent H. H. Schous levned og optegnelser.
Om jubilæumsskrifter.

Erhvervshistorisk årbog 1956. 212 sider, kr. 16,25.
Indhold: Dalum Papirfabrik. Fra konkurrence til sammenslutning.
Fra arkiverne. Breve fra G. A. Broberg i 1866.
Tillæg: »Sagførere i Århus«.

Erhvervshistorisk årbog 1957. 96 sider, kr. 14,00.
Indhold : En købmandsskæbne i Alborg fra begyndelsen af 17. århundrede.
En dansk handelsekspedition til Nordamerika 1783. Et bidrag til Handels- og
Kanalkompagniets historie.
Den merkantilske Forening. Fra det 19. århundredes børsliv.
Socialdemokratiet og brugsforeningerne frem til 1908.

Erhvervshistorisk årbog 1958. 171 sider, kr. 16,25.
Indhold: En tømrerslægt i 19. århundrede.
Den økonomiske debat om lavs- og købstadsprivilegier i sidste halvdel af
18. århundrede.
Erhvervsarkivets bygning.
Registre til Erhvervshistorisk årbog 1949-58.

Erhvervshistorisk årbog 1959. 141 sider, kr. 16,25.
Indhold: Fra Rosenborg Brøndanstalts første år. Dansk mineralvandsproduktions opståen.
Boghandler i Slesvig og København omkring 1864. Fra Vilhelm Trydes bogog kunsthandels første år.
En københavnsk boglade ved århundredets begyndelse.
En tømrermesterfallit 1799. Lavstilstande og byggeforhold i København.

Vagn Dybdahl og Finn H. Lauridsen:
Personregister over Arbejdsgiveren 1900-1952. 1954. 120 sider, kr. 6,00.

Rasmus Berg:
Minder fra håndværk og industri. 1954. 115 sider, kr. 11,75. (Udsolgt).

Vagn Dybdahl, Andreas Jørgensen og Finn H. Lauridsen:
Oversigt over industrihistorisk litteratur 1945-54. 1955« 23 sider, kr. 2,00.
Aage Rasch:
Dansk toldpolitik 1760-1797. 1955. 362 sider, kr. 19,00.

Vagn Dybdahl, Vello Helk og Finn H. Lauridsen:
Sagførere i Århus. Undersøgelser og aktstykker tilegnede Carl Holst-Knudsen.
1886 - 28. maj - 1956. 139 sider, kr. 12,00.

ANNONCE

»Den synlige Virkning af Brugsforeningerne er jo den,

at Befolkningen kan købe sine Livsfornødenheder billigere
end tilforn - ogsaa hos de Handlende«.
Udtalelse i november 1895
af Severin Jørgensen, FDBs første formand.

I mere end 60 år har Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin
ger virket for at opfylde forbrugernes krav om kvalitet og fornuftig

pris.

I 1959 omsatte FDB for 780 millioner kroner varer, fordelt gennem
1900 brugsforeninger til en tredjedel af Danmarks befolkning.
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