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Fra Nyborg til Santa Fé de Bogota
og retur
AF TAGE KAARSTED

Professor, dr. phil. Tage Kaarsted, Odense Universitet, beretter her om Nyborgdrengen Carl Michelsen, der i 1833 15 år gammel forlod det lille jødiske
samfund i Nyborg og slog sig ned i Colombia. Her blev han Danmarks første
generalkonsul og grundlagde en talrig slægt. Et oldebarn, Alfonso Michel
sen, var 1974-78 Colombias præsident.

I 1983 holdt jeg foredrag om dansk politiks øjeblikkelige tilstand for de
ambassadører, der er akkrediteret i København. Ved frokosten præsentere
de doyenen sig som Pedro López Michelsen, ambassadør for Colombia.
»Hvordan kan man hedde Michelsen og komme fra Colombia«, spurgte
jeg i min hjertens enfold. Ambassadøren svarede: »Vi er fra Nyborg«. Og i
det samme huskede jeg, at Colombia havde haft en statspræsident af dette
navn. Det var ambassadørens bror. For resten havde deres far også været
præsident. Det viste sig, at Pedro Lopez Michelsen havde visse huller i sin
viden om sine fynske forfædre. Jeg lovede at udfylde dem med Landsarki
vets og Rigsarkivets gode hjælp, mens til gengæld han berettede om Mi
chelsens i Santa Fé de Bogota
Ud af dette kom der en fascinerende slægtshistorie, som jeg her gengiver
nogle træk af. Den er ikke genealogisk udtømmende, lige så lidt som den
prætenderer at yde noget væsentligt bidrag til de danske jøders historie,
endsige emigrationens. Jeg vil blot fortælle en historie om nogle mennesker
i et par århundreders malstrøm i håb om, at den udsiger noget om tidernes
skiftende vilkår.

Fredericia
En rod af slægten går til Burgkunstadt i Unterfranken i Bayern. Stamfade
ren, Jacob Koppel, var købmand dér og døde ca. 1793. To sønner, Marcus
Koppel (1750-1831) og Bendix (el. Pinchez) Koppel (1751/53-1833), drog

8

Tage Kaarsted

til Danmark i slutningen af 1700-tallet. Navnet Koppel er i øvrigt bayrisk
diminutiv for Jacob. Som så mange andre jøder slog de sig ned i Fredericia
som handlende.
Ved privilegiebreve af 1674 og 1682 var Fredericia blevet en fristad for
afvigende religioner, blandt dem den jødiske. 1679 fik den første jøde bor
gerret, flere kom til, og en synagoge oprettedes 1719. Den mosaiske kirke
gård findes stadig. For at jøder lovligt kunne bosætte sig i Fredericia
krævedes et kongeligt lejdebrev, men magistraten så igennem fingre med
dette krav. Jøderne drev som nævnt handel, derunder låneforretninger, og
de kom langt omkring i Jylland.
Myndighederne var principielt på vagt over for jøderne. Men der var
trods alt en relativ afslappet holdning til de mosaiske bekendere. Man vil
derfor i 1700-årene se små jødiske samfund opstå i danske provinsbyer.
Byfogederne holdt øje med dem, og de var naturligvis unddraget en række
af de rettigheder, som de gode luthersk-evangelisk danskere havde, f.eks.
højere uddannelse eller stillinger i statens tjeneste. Jøderne var henvist til
at drive handel og håndværk. Når de løste næring, krævedes der strengere
økonomisk sikkerhedsstillelse end for kristne. De fleste jøder var fattige,
men var de heldige og vindskibelige, havde de dog mulighed for at slå sig
igennem og nå en relativ høj social position. Også dygtige jøder høstede
fordel af den såkaldte florissante tid, hvor dansk handel blomstrede i læ af
de store krige. Vi er tillige i oplysningstiden, hvor man begyndte at anlæg
ge et mere frisindet syn også på jøderne. Alt i alt må man vel sige, at de
danske jøder i 1700-årene de facto var stillet en hel del bedre end de fleste
andre af deres trosfæller i diasporaen.
Ved folketællingen i 1787 var der i Danmark 1830 jøder fordelt på 343
familier. Langt de fleste, nemlig 1503, boede på dette tidspunkt i Køben
havn. Derpå kom Fredericia med 165 og Helsingør med 61 personer. I
Nyborg var der blot to familier på ialt 9 personer.1

Bendix Koppel i Nyborg
Den evigt vandrende jødes historie er klassisk. Der er ikke noget bemærkel
sesværdigt i, at de to brødre rystede Sydtysklands støv af deres fødder og
søgte lykken mod nord. Marcus blev i Fredericia. Hans efterslægt har gjort
sig stærkt bemærket i Danmark: chefredaktør for Politiken Valdemar Kop
pel (1867-1949), boghandler Henrik Koppel (1871-1934) og kunstnere som
arkitekten Nils Koppel (f. 1914), billedhuggeren Henning Koppel (191881) og designeren Nina Koppel (f. 1942).2
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De to ældste familieportrætter, som kendes. Pinches eller Bendix Koppel (1751/53-1833) og hans
datter Rosine (1795-1855), der blev mor til Carl Michelsen.
Fotos (hos Sv. Moritz, Ålborg) efter malerier.

Der er heller ikke noget mærkeligt i, at Bendix Koppel drog videre fra
Fredericia til Nyborg.
I al fald er det en kendsgerning, at »Bendix Koppel af den jødiske
nation« 3. april 1782 fremstod for magistraten på Nyborg rådstue. Han
præsenterede »en attest og recommendation« fra magistraten i Fredericia,
hvoraf fremgik, at han havde »conditioneret« hos broderen Marcus, bor
ger og handelsmand i Fredericia. Magistraten tog oplysningerne for gode
varer, og efter at Bendix havde aflagt troskabsed efter forordningen af 15.
september 1747 og betalt 24 rigsdaler til Brandkassen, fik han lov til at
nedsætte sig i Nyborg som handlende i Nürnbergerkram og galanterier.3
Nyborg hørte med sine ca. 2000 indbyggere til de større danske købstæ
der, den havde fæstning og var centralt beliggende som overfartssted mel
lem Fyn og Sjælland, og med en havn, der kunne tage efter datidens
forhold store skibe.
Bendix Koppel blev øjensynlig ret hurtigt en velstående mand. 11. de
cember 1785 fik han tinglæst skøde på ejendommen på hjørnet af Nørrega
de og Korsgade, købt af konsumtionsinspektør Jacob Svitzer for 550 rd.4
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Ved brandtaksationen i 1791 vurderedes den efter forbedringer til 820 rd.
Den bestod af et toetages forhus i bindingsværk på 9 fag til Nørregade og 8
til Korsgade samt et træskur. Ved folketællingen i 1787 registreredes Ben
dix Koppel (33 år) som boende her sammen med sin 20 årige hustru
Birgitte Isaachs og tjenestepigen Bine Selikmann (26 år). Indkvarteret hos
dem fra Nyborgs garnison var kompagnifeltskær Rasmus Hjort (48 år).5
16. marts 1795 fik Bendix Koppel tinglæst skøde på købet af matr. nr. 109
på Kongegades nordre side tilhørende oberstløjtnant Waltersdorff.4 Af
brandtaksationen fra 1791 kan man se, at Bendix Koppel erhvervede sig et
helt kompleks. Forhuset - afbindingsværk - var på tre etager og 21 fag
langt, et sidehus på to etager og 19 fag langt og endelig et træhus på to
etager og 12 fag. Det hele takseredes til 2900 rigsdaler, og gården var en af
de største i Nyborg.6
Kort efter gik det hele op i flammer. 11.-12. september 1797 brændte
stort set den halvdel af byen, som lå vest for Adelgade, og Bendix Koppel
led herved økonomisk tab. Ved folketællingen i 1801 anføres Bendix Kop
pel som boende Nørre Mellemgade 105.7 Denne folketælling giver gode
oplysninger om Bendix Koppel og hans familie. Den anfører købmanden
som 48 år og hans hustru Birgitte Isaachs, 34 år.8 Derpå følger sønnerne
Isach (13 år), Nathan (11), Wulff (10), Samuel (9), Sedelman (8), Koppel
(3) og Aron (1). Døtrene: Rosine (6) - hende hører vi mere til - og Esther
(4) . Der kom yderligere fire sønner: Abraham (1802), Moritz (1804), San
der (1805) og Marx (1810). På dette tidspunkt var Birgitte Koppel 44 år,
og efter at have født 13 levende børn synes det, som om naturen satte en
stopper for yderligere familieforøgelse.
Af folketællingslisten fra 1801 fremgår, at tjenestefolkene omfattede en
informator på 20 år ved navn Isach Michel (sen), en ugift gårdskarl på 39,
to tjenestepiger på 20 og 18 år samt en 34 år gammel kommis, der var
enkemand.
Det var en driftig familie med begavede børn - måske var Isach Michel
sen også en god lærer. I al fald blev Nathan det første jødiske barn, som
blev optaget i en dansk latinskole. Bendix Koppel sendte i 1798 en ansøg
ning til Danske Kancelli, hvori han bad om, at sønnen måtte komme i
Nyborg Lærde Skole uden at blive døbt. Faderen tilføjede, at han ønskede,
at Nathan deltog i undervisningen i kristendomskundskab, så at han selv
kunne forme sin religiøse opfattelse. Af ansøgningen fremgår også, at Ben
dix Koppel - et år efter branden - ikke havde råd til at sende drengen i
skole udenbys. 4. januar 1799 gav regeringen den nødvendige tilladelse.
Den 10-årige vise Nathan, der blev student i 1808, havde ført jødernes
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emancipation et skridt fremad. Nathan Koppel døde 1834 som praktise
rende læge i Ålborg.9 Hans ældre bror Isach (1787-1842) blev købmand i
Nyborg. Af de yngre brødre blev Wulff (1790-1863) ligeledes købmand i
Nyborg, tillige overformynder og sparekassedirektør, Samuel (1793-1876)
også købmand i Nyborg, mens Sedelman (eller Seligman - 1794-1818)
angives som forsvundet som læge i Rusland. Koppel (1798-1879) blev
farmaceut i Nyborg og København, Aron (1800-1868) sadelmager i Oden
se, Abraham (1802-1831) skomager, Moritz (1804-1887) dyrlæge i Oden
se, Sander (1805-1878) maler i New York og senere rentier i København og
Marx (1810-55) arkitekt i Hamborg.
Hvad døtrene angår møder vi om lidt Rosine (1795-1855). Esther (17961866) blev gift med købmand Moses Lemle i Kerteminde.10
I 1829 solgte Bendix Koppel sin købmandsgård til sønnen Samuel
(1793-1876) og opgav året efter sit borgerskab som købmand i Nyborg.2
17. december 1822 var Bendix’ hustru, Birgitte, død, og da der ikke var
nogen jødisk kirkegård i Nyborg, blev hun bisat i Fredericias gamle mosai
ske kirkegård. Bendix Koppel selv døde 82 år gammel under et ophold hos
datteren i Kerteminde 3. oktober 1833 og blev begravet ved sin hustrus
side.11 Få dage efter var der skiftesamling, hvor svigersønnen Moses Lemle
og sønnerne, Simon, Koppel og Aron på samtlige arvingers vegne på tro og
love opgjorde Bendix Koppels dødsbo til 3000 rigsdaler - en ganske be
tragtelig formue efter datidens forhold.12

Rosine og Isach Michelsen
I Bendix Koppels hjem fandt vi i 1801 den 20årige lærer Isach Michelsen.
Hvornår han kom til Nyborg vides ikke. Hans far kan have været købmand
Jacob Michaelsen født ca. 1760 i Bamberg i Bayern. Isach angives som
født 12. april 1784 i Polen (andre steder mere upræcist 1781 eller 1783),
hvilket ikke udelukker det nævnte faderskab, da de jødiske handelsmænd
som allerede anført var meget mobile. En bror til Isach var Levin, født ca.
1794 i Preussen. Mens Isach blev optaget i Bendix Koppels hjem som
informator for den store børneflok, løste Levin borgerskab som bunt- og
kasketmager og rejste senere til Århus.
Blandt Isachs elever var den blot seks år gamle Rosine. Da hun voksede
til, fattede hun og Isach kærlighed til hinanden - hvis det da ikke var et
arrangeret ægteskab. Herom tier kilderne. Men 28. april 1812 opnåede
Isach Michelsen kongelig bevilling i henhold til kancelliplakat af 1. maj
1810. Den fastsatte bestemte krav for jøder født uden for Danmark, og 3.
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Isach Michelsens store ejendom i Kongegade, Nyborg. Tegningen viser bygningen, som den så ud ved
opførelsen - et smukt ny-klassicistisk hus.

august 1812 kunne magistraten i Nyborg da udstede borgerskab til Isach
Michelsen som detailhandler.
Først 20. december 1815 blev Rosine Koppel og Isach Michelsen gift.
Hvor fa ortodokse jøder, der var i Nyborg, ses af, at der i 1 O-året 1814-1824
kun skete fem vielser. Blandt dem var i 1817 Isachs 23 år gamle bror Levin,
som blev gift med Esther Goldsmidt på 22 år og i 1823 Rosines 27-årige
søster Esther, der indgik ægteskab med den 4 år yngre tidligere omtalte
Moses Lemle fra Kerteminde.13
Isachs og Rosines første barn var Helene (1816-96) g.m. købmand Isak
Samuel Hirsch (1797-1870), denne artikels hovedperson Carl (f. 9. maj
1818), Edel (1820-1901) g.m. fætteren, købmand Jacob Michelsen (182084), købmand Koppel Michelsen (1822-94) g.m. Jette Heckscher (182487), Jette (1824-1913) g.m. advokat Ludwig Heckscher (1813-1882), So
phus (død som spæd 1827) og Frederikke (1829-1904) g.m. købmand og
vekselerer Marcus Hecksher (1814-90).10
Isach Michelsen klarede sig godt. I 1829 flyttede han ind i Kongegade
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Ejendommen, som den så ud i 1920rne. I dag er den yderligere meget forsømt. Renovering er dog
igangsat i november 1985. De to billeder er fra Otto Andrup: Sparekassen for Nyborg By og Omegn
1847-1947 (Nyborg 1947).

119b, en nyopført, stor og smuk gård, der i dag som nr. 12 henligger delvis i
ruin.
I 1814 - året før Isachs og Rosines bryllup - var den forordning udkom
met, som bragte jøderne borgerlig ligestilling i de fleste henseender. Den
var med til at fremme integreringen og assimileringen. Det så man i 1831,
hvor byfogeden atter foretog en særskilt opgørelse over de mosaiske beken
dere - helt var ligestillingen altså ikke gennemført. Heraf fremgår, at der
kun var 27 personer af den nævnte kategori - og langt de fleste var enten en
Michelsen eller en Koppel.
Også i dem begyndte det at tynde ud. Omtalt er Carls mormors død i
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1822 og morfaderens i 1833. I 1831 druknede Abraham Koppel, Carls
morbror. Og seks uger efter døde Carls far Isach 4. juni 1831, kun 47 år
gammel. Som de andre af familien blev også han begravet på Fredericias
mosaiske kirkegård.
Menneskeligt set var det en trist historie. Rosine Michelsen var nu enke,
kun 36 år gammel og sad tilbage med seks børn i alderen 2 til 15 år.
6. juni mødte skifteretten op hos Rosine i den kun to år gamle køb
mandsgård, Kongegade 12. Enker skulle dengang have en værge beskikket,
i dette tilfælde svogeren købmand Lemle fra Kerteminde. Efter boets opgø
relse blev Rosines ældre ugifte bror Isach Koppel beskikket som hendes
værge. Butiks- og lagerlokalerne blev forseglet, og Rosine fik af boets be
holdning udbetalt 100 rigsdaler til at føre husholdningen videre med. 14.
juni 1831 begyndte den egentlige og meget minutiøse boopgørelse. Heraf
fremgår, at Isach og Rosine Michelsen har haft et stort og overordentlig
veludstyret hjem - forsynet med empiremøbler. Der var to store stuer med
sofaer, skabe, spejle, borde, chatol (boets næst dyreste effekt, vurderet til
50 rd.), og skufferne var fyldt med bestik, duge, servietter o.s.v. Der var en
møbleret korridor, køkken med alt køkkenudstyr, spisekammer, bryggers,
fadebur, vognport med stor karet - boets dyreste genstand vurderet til 160
rd. og en mindre vogn til 40 rd. - stald med hest, kælder med alt til vask
m.v., på 1. sal værelser til jomfruerne - alene betegnelsen viser, at Michel
sens hørte til de øvre sociale lag - soveværelse, kvistkamre og loft. Overalt
var der dyre jernovne. Indboet vurderedes ialt til ca. 1.000 rd.
16. juni begyndte man registreringen af Isach Michelsens butiks- og
varelager. Enken begærede at hensidde i uskiftet bo og ønskede, at hendes
41 årige bror Wulff Koppel, som havde været ansat i forretningen, skulle
føre denne videre. Dette skete også, og Wulff blev som allerede nævnt en af
Nyborgs fremtrædende erhvervsmænd. Boopgørelsen giver et præcist sig
nalement af Isach Michelsens forretning. Hans varelager bestod af betyde
lige mængder klæde, silketørklæder, sjaler, fløjl, taft, kattun, lommetørklæ
der, strømper, flonel, bomuld, kniplinger, blonder, tvist, gaze, garn, bænd
ler, flor, satin, knapper, kamme, handsker, paraplyer, blyanter, pennekni
ve o.s.v. De største enkeltposter omfattede bomuldstørklæder, bomulds
garn, kniplinger og atlask. Hele denne del opgjordes til ca. 4000 rd. Hertil
kom så et mindre lager til en værdi af godt 200 rd. bestående af sagogryn,
melis, kanel, peber, laurbærblade, mandler, ingefær, stivelse, allehånde,
kaffe, puddersukker, svedsker, kandis, te og ris.14
Der må have duftet dejligt i Isach Michelsens forretning, som omsat til
vore dages sprogbrug var en manufakturforretning med et delikatesseud-
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salg. Dernæst viser boet, at der ikke var tale om nogen helt lille forretning,
som Wulff Koppel nu kom til at drive videre. Først som forretningsfører for
Rosine og fra 1838 som indehaver.2
28. juni 1855 døde Rosine antagelig under et ophold i København, hvor
nogle af hendes børn boede.11 I februar 1856 solgte arvingerne Kongegade
12 til købmand Thyboe for 15.500 rdl.15
På dette tidspunkt havde Carl Michelsen i adskillige år opholdt sig i den
nye verden på den anden side Atlanterhavet. Kilderne tier om, hvad han
har lavet umiddelbart efter faderens død. Ved folketællingen i 1834, hvor
Carl var 16 år, boede han ikke længere i Nyborg.15 Man kan slutte, at han
er blevet sat i handelslære.

Santa Fé de Bogota
I begyndelsen af 1800-tallet løsgjorde de syd- og mellemamerikanske stater
sig fra det spansk-portugisiske herredømme. Samtidig hermed øgedes han
del og skibsfart mellem disse lande og Danmark. 11816 oprettedes som det
første et generalkonsulat i Brasilien (Rio de Janeiro). I 1825 var det samle
de antal danske konsuler i verdensdelen kun 2, men i 1848 23, hvoraf 5 var
generalkonsuler. Denne udvikling var dikteret af den betydelige danske
skibsfart både mellem de enkelte nye sydamerikanske stater indbyrdes og
mellem verdensdelen og Vestindien, Nordamerika og Europa. Kommercekollegiet støttede konsulatsoprettelserne, stærkt tilskyndet af handelens or
ganer (Grosserersocietetet i København, Kommercekollegiet (d.v.s. Han
delskammeret) i Altona o.a.), hvorved man selvfølgelig også tænkte på at
styrke samhandelen mellem de sydamerikanske stater og Danmark.
Men med oprettelsen af konsulater fulgte eo ipso en anerkendelse af de
nye stater, og en sådan var Departementet for de udenlandske affærer i al
fald i 1830rne betænkelig ved, da de konservative stormagter var imod.
Politiske hensyn krydsede som så ofte før og siden de merkantile interesser.
Dog, som det stigende antal konsulater godtgør, arbejdede tiden for aner
kendelse, idet det snart viste sig, at de nye stater havde vundet deres
selvstændighed for at bevare den, hvad også stormagterne måtte erkende.16
Under Simon Bolivar tog også Colombia del i det store sydamerikanske
oprør, og i 1819 oprettedes republikken Colombia, hvortil sluttede sig
Venezuela, Ecuador og Panama. 1829-30 udtråd te de to første dog, og
Colombia antog navnet Ny Granada indtil forfatningen af 1863, hvor nav
net blev Estados Unidos de Colombia. Colombias første præsident var
Simon Bolivar (1821-30). Efter hans død var landet præget af oprør og
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En landlig scene vel for 100 år siden i det uvejsomme Colmbia. Vandbærere står i kø ved kilden.
Det kgl. Bibliotek.

borgerkrige, af regionale stridigheder og mellem konservative og liberale,
de to partigrupperinger, der helt til vore dage har bevaret deres magtstilling.
Men klimaet var godt og naturrigdommene betydelige (kaffe, kakao,
sukker, tobak, tømmer, guld, kobber o.s.v.), mens andet måtte indføres
(tekstiler og metalvarer). Der var omkring 1850 ca. 2 mill, indbyggere, og
udførslen opgjordes til ca. 4 mill, rigsdaler, hvoraf guldet udgjorde 3 mill,
rd. Navnlig englænderne gjorde sig gældende i handelen.17 Der var gode
havne på begge sider af landtangen ved Panama. Men hovedstaden var
Santa Fé de Bogota beliggende 3000 m over havet og fjernt fra de to
rivaliserende hovedhavne Cartagena og Santa Marta. For at komme til
Bogota måtte man langt op i det 20. århundrede først foretage en lang og
besværlig rejse med skib ad Magdalenefloden og derpå bestige høje bjerge.
Al transport foregik på muldyrryg, og ofte tog turen fra havnebyerne til
Bogota lige så lang tid som sejlturen fra Europa. Denne varede endnu i
midten af 1800-tallet normalt et par måneder, idet man ofte lagde ind ved
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Madeira og Skt. Thomas. Den anden vej gik det på grund af strømforhol
dene op mod en uges tid hurtigere.18
I midten af 1800-tallet var Bogotas indbyggertal ca. 50.000, altså efter
datidens forhold en stor by og ifølge samtidige beskrivelser en smuk by, vel
med snævre gader, men også med prægtige torve, springvand, klostre og
kirker. Der var universitet og højere læreanstalter, regeringsbygninger og
talrige handelshuse. Modsætningen mellem de sociale klasser var betyde
lig, rige forretningsmænd og godsejere stod over for et talstærkt, uoplyst
proletariat. Men det betragtedes endnu som naturens orden.17

Dansk generalkonsul i Bogota?
Hvornår præcis Carl Michelsen fra Nyborg kom til Bogota, har det ikke
været muligt at klarlægge. I et brev af 18. februar 1848 til General Told
kammer og Kommercekollegiet siger han, at han har været femten år borte
fra sit dyrebare fædreland.19 Carl har altså kun været 15 år gammel, da
2
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han forlod Danmark. Han kan være kommet via et engelsk handelshus
eller andre danskere allerede etableret i Bogota. Vi ved det ikke, men nogle
må familien i Danmark have faet til at tage sig af knøsen, da han i 1833
forlod sin hjemstavn.
I 1845 var han på en forretningsrejse i Europa, og under et ophold i
Nyborg den 26. oktober skrev han til Kongen og ansøgte om at blive dansk
generalkonsul i Bogota med ret til - som det var sædvane dengang - at
beskikke vicekonsuler i de vigtigste havnebyer. På dette tidspunkt havde
han »i en række af år været etableret som købmand i republikken NyGranadas hovedstad«. Af ansøgningen fremgår, at han mest drev handel
med England og Frankrig. Carl begrunder sin ansøgning med, at det piner
ham at skulle fragte sin. europæiske import til Ny Granada på engelsk køl
og at skulle chartre engelske skibe ved de vestindiske øer, når produkter fra
Ny Granada skulle den anden vej, mens han kan se danske skibe ligge og
vente på ladning for ofte at gå halvtomme til Europa. Dette skyldtes, at
Danmark ikke havde en handelstraktat med Ny Granada. Carl anfører
ikke, at den danske regering siden 1830rne havde søgt at opnå en sådan,
men forgæves, bl.a. fordi man ikke havde en anerkendt repræsentant i
landet. Men selvfølgelig har Carl gennem sine gode forbindelser i Bogota
vidst dette.
Derimod skrev han, at de begunstigede nationer opnåede en 20% toldre
duktion. Da Carl Michelsens handelshus betalte 100.000 piastre om året i
toldafgift, var der altså et betydeligt beløb at spare. En piastre omregnes i
samtidige kilder til mere end en rigsdaler. »En sådan forskel er for betyde
lig for mig, som (d.v.s. selvom) jeg af patriotisme ville foretrække mit lands
skibe fremfor fremmede«. Man forstår ham!
Det ville, hævdede Carl Michelsen, være nemt at fa en handelstraktat i
stand, og Danmark kunne ikke komme til at lide derved, da de fleste skibe
fra Ny Granada ville anløbe det toldfri Altona, hvorved den nødvendige
gensidighed var til stede. En traktat ville også være til gavn for de dansk
vestindiske øer, som blot lå 5-6 dages sørejse fra Santa Marta.
Om forholdene i Ny-Granada skrev han, at efter talrige års uro var der
nu udsigt til en fredelig tid, hvor handelen i dette »den nye verdens
skønneste land« ville blomstre. Som referencer henviste Carl til den ungar
ske gesandt i Bogota og til handelshuse i London, Liverpool, Paris, Ham
burg og Genua, som han havde forretningsforbindelse med.
Carl Michelsens ansøgning var forsynet med den varmeste anbefaling
fra byfogeden i Nyborg, Frederik L. Bierfreund, som fremhævede, at han
havde kendt ansøgeren fra hans tidligste ungdom som »lige så retskaffen
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som duelig og virksom«. Dette udsagn har Kommercekollegiet nok lagt
større vægt på end byfogedens handels- og udenrigspolitiske konstatering
af det værdifulde i, at Danmark fik kontakt med de nye stater i Sydame
rika.20
Ovenfor er det store beløb, som Carl Michelsen betalte i told, omtalt.
Heraf kan det sluttes, at han drev forretninger af betydeligt omfang. Sin
position cementerede Carl yderligere ved i Bogotas domkirke 4. november
1849 at gifte sig med Maria del Carmen Uribe, datter af Don Miguel
Saturnino Uribe og dennes elskerinde Donna Carmen. Han havde hermed
gjort et ualmindelig godt parti. Den gode Don Miguel burde måske snarere
have båret navnet Don Juan, thi Maria var et af flere udenomsægteskabeli
ge børn, men Miguel Uribe behandlede disse på lige fod med sine ægtefød
te børn, hvad også hans testamente vidner om.
Familien Uribe havde opnået monopol på at drive saltminer og på at
distribuere saltet, ligesom man også havde en tobakskoncession. Enorme
2*

20

Tage Kaarsted

jordarealer og skove hørte til familiens besiddelser. Kontrakterne med
staten var meget givtige, og på det tidspunkt i 1840rne, hvor Carl Michel
sen havde lært familien Uribe at kende, var den en af Colombias rigeste og
mest indflydelsesrige. Carl fik et godt forhold til sin svigerfar, hvis kompag
non han blev. Sammen tjente de især ved monopolhandelen mange penge ikke uden bataljer med rivaliserende forretningsfolk.
Inden giftermålet havde Carl Michelsen ladet sig døbe og - sært nok for
en indvåner i et hyperkatolsk land - optage i den protestantiske kirke. Men
den kendte han jo bedst fra Nyborg. Han blev da også begravet på den
protestantiske kirkegård i Bogota. Til sin død bevarede han sit danske
statsborgerskab.21

Sagens behandling
KongenJod Carl Michelsens ansøgning gå til udtalelse i General Toldkam
mer og Kommercekollegiet 18. november 1845. Da der stadig var enevælde
i Danmark, kunne Kongen og hans embedsmænd retligt afgøre sagen
straks uden at spørge nogen. Men enevælden respekterede korporationerne
og deres velerhvervede rettigheder. Derfor spurgte Kommercekollegiet
Grosserer-Societetet i København og de tilsvarende organer i Altona og
Flensborg.
Fra Flensborg Handelsforening svarede man omgående 29. november
1845, at man altid havde ment, at der burde oprettes danske konsulater i
fremmede lande - blot det kunne gøres uden særlig bekostning for staten!
Derfor anbefalede man konsulater i Patras, Dundee, Emden - og Bogota.
Handelskamrene i Altona derimod foretrak i svar af 2. december 1845 og 6.
februar 1846 konsulater i Cartagena og Santa Marta, da man fandt hande
len på Bogota for begrænset.22
Grosserer-Societetet i København gik derimod svanger i ni måneder, før
det svarede. De velærværdige grosserere har åbenbart ikke været stive i
Sydamerikas geografi, eller måske formulerede de sig blot kluntet, for deres
svar lød, at da Bogota (og Patras) »sjældent besejles af skibe her fra
staden«, var det næppe i den københavnske handelsstands interesse, at der
oprettedes konsulater dér.
Efter disse høringer tilskrev Kommercekollegiet 24. oktober 1846 Det
kgl. Departement for de udenlandske Sager og begærede dettes mening.
Det er helt klart, at Kommercekollegiet lagde op til et positivt svar, idet
man fremhæver den korte afstand fra Santa Marta til de dansk-vestindiske
øer og den 20% toldbesparelse. Det understregedes også, at da det »må
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anses for magtpåliggende at træde i traktatligt forhold med republikken
Ny-Granada, ville det være ønskeligt, at i samme i forvejen var ansat en
konsulats embedsmand...« 23
24. november 1846 fik Kommercekollegiet det ønskede svar. Udenrigsdepartementet anså det også for meget ønskeligt, at en traktat kunne ind
gås med Ny-Granada som med Venezuela og Uruguay, hvorfor også gene
ralkonsulatet burde placeres i hovedstaden Bogota. Men, spurgte
udenrigsdepartementet i diplomatiske vendinger, havde Kommercekolle
giet nu også sikret sig, at Carl Michelsen var skikket til posten?
Ergo måtte den bureaukratiske maskine begynde forfra. 5. december
1846 tilskrev Kommercekollegiet påny Grosserer-Societetet og handels
kamrene i Flensborg og Altona, om de mente, at Carl Michelsen i givet fald
kunne anbetroes posten som generalkonsul i Bogota, idet kollegiet anførte
navnene på hans handelsforbindelser.24
18. januar 1847 svarede Grosserer-societetet, at det ikke kendte Carl
Michelsen og derfor havde spurgt to af de opgivne referencer, i Hamborg
firmaet Parish & Co., der ville kommunikere direkte med Handelskamme
ret i Altona, og Irving & Co. i London, som varmt anbefalede Carl Michel
sen, hvem man handlede med og ydede kredit. Det var jo såre godt - så
meget mere som udtalelsen var underskrevet af L. N. Hvidt, W. Duntzfelt,
C. A. Broberg, M. W. Sass, N. J. Meinert og andre medlemmer af Grosse
rer-Societetets komité - alle tidens mest fremtrædende forretningsmænd.
Handelskammeret i Flensborg henviste til Handelskammeret i Altona,
og dette erklærede 23. december 1846, at Carl Michelsens soliditet var
gunstig.25

Carl Michelsen generalkonsul
Omsider havde møllen malet færdig, og 9. februar 1847 kunne Kommerce
kollegiet forelægge Kongen en allerunderdanigst betænkning, der med om
hu registrerede alle indhentede oplysninger og i største ydmyghed indstille
de til Kongelig Majestæt at oprette et generalkonsulat i Bogota og besætte
det med Carl fra Nyborg. 12. februar 1847 behagede det Kongen at god
kende begge dele, og straks derefter ekspederede Kommercekollegiet Carl
Michelsens udnævnelse - bilagt den obligatoriske ed til underskrift samt en
regning på 141 rdl. for den kongelige udnævnelse.26 Det var ikke ganske
billigt at blive generalkonsul. Carl Michelsen skulle også selv betale unifor
men, og de indtægter, der var tillagt konsulerne i form af havneafgifter, var
oftest utilstrækkelige - rent bortset fra, at Bogotas havneafgifter af gode
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Ved sin udnævnelse til generalkonsul for Danmark i Colombia måtte Carl Michelsen aflægge troskabs
ed til den danske Konge. Her ses dokumentet, der findes i Rigsarkivet.
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grunde var lig nul. Men ærens træ er det fagreste, og den prestige, hvervet
som generalkonsul indebar, var næppe noget at kimse ad i forretningsmæs
sig henseende.
Kollegiet anmodede i skrivelsen Carl Michelsen om selv at tilvejebringe
den nødvendige exequatur, d.v.s. den tilladelse, som modtagelsesstaten
giver fremmede konsuler til at udøve deres virksomhed. Dette var helt i
overensstemmelse med praksis.27 Hvordan skulle man ellers komme offi
cielt i kontakt med en stat, man hidtil ikke havde været i forbindelse med?
Kollegiet sendte også den almindelige instruks for konsuler. Den befattede
sig rigtignok mest med havnenes problemer, men kunne dog tjene som en
generel vejledning. I Kollegiets skrivelse redegøres der vidtløftigt for, hvor
ledes en konsul har at forholde sig over for danske skibe. Utvivlsomt beroe
de denne vejledning på en antagelse af, at der ville blive beskikket vicekonsuler i Ny-Granadas havnebyer, hvorfor det var hensigtsmæssigt, at gene
ralkonsulen kendte praksis.
Kommercekollegiet bad sluttelig Carl Michelsen om at fremskaffe NyGranadas handelsstatistik og præferenceaftaler og om at stille forslag ved
rørende de forhold, en traktat mellem Ny-Granada og Danmark skulle
omfatte.28
Det var altsammen såre godt, men den eneste, der ikke fik officiel under
retning, var Carl Michelsen. Gennem danske og engelske forbindelser erfa
rede han om sin udnævnelse. Han fik sin morbror Koppel Bendix Koppel i
Nyborg til 26. februar 1847 at rykke for udnævnelsen. Helt grotesk blev
det, at Kommercekollegiet over for generalkonsul Carl Michelsen 21. janu
ar 1848 notificerede Kong Christian VIIIs død og Frederik VIIs tronbesti
gelse.29
Forklaringen var den simple, at datidens postomkartering mellem Dan
mark og Sydamerika rutinemæssigt var Skt. Thomas, og at Kommercekol
legiet ikke havde fulgt Carl Michelsens anmodning om at benytte det
danske generalkonsulat i London. Hele denne postale forvirring skal ikke
udredes her. Flere rykkere fra Carl og hans morbror fulgte, og kollegiet
sendte alt fornødent ud endnu engang.
Intet nåede Carl Michelsen, som derimod fik officiel udenrigsministeriel
underretning af 3. april 1849 om blokaden af nordtyske havne i anledning
af de dansk-tyske fjendtligheder. Regeringen i Bogota var klar over, at der
var tale om postale problemer og betragtede allerede nu Carl Michelsen
som Danmarks officielle repræsentant. Det fremgår bl.a. af, at Ny-Granadas regering havde udnævnt Wolf S. Lewy i København til konsul for NyGranada i Danmark.30
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Noget egentligt portræt af den colombianske Michelsen-slægts stamfar, Carl Michelsen, synes ikke at
eksistere. Men på dette gruppebillede, som hænger i Colombias Nationalmuseum, ses blandt de høje
hatte Carl fra Nyborg som nr. 4 fra venstre, mens svigerfar, Miguel Saturnino Uribe, som nr. 3 står lige
bagved. Personerne er alle fremtrædende Bogotå-borgere fra 1860erne.

Baggrunden for denne er ikke uinteressant, fordi den viser den mobilitet,
der trods de dårlige kommunikationsforhold var i forrige århundrede. Wolf
Lewy’s bror var naturvidenskabsmanden Bernhard Carl Lewy (1817-63),
som kun 30 år gammel i kraft af sin velbegrundede anseelse var blevet
professor ved universitetet i Bogota. Han udnyttede sin indflydelse til formentlig i snæver forståelse med Carl Michelsen - at fa sin bror udnævnt
til konsul for Ny-Granada.
Endelig! I løbet af sommeren 1849 nåede Carl Michelsens officielle ud
nævnelsespapirer frem, og i brev af 17. august 1849 kunne han oplyse
udenrigsministeriet i København om, at han havde givet Ny-Granadas
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udenrigsminister udnævnelsesdokumentet, som man nu var i færd med at
oversætte, og sluttelig meddelte Ny-Granadas udenrigsministerium Carl
Michelsens exequatur 4. september 1849. Danmark havde omsider faet
konsulære forbindelser med, hvad der snart kom til at hedde Colombia.
Det morsomme er, at samme år havde en liberal valgsejr medført, at man
ikke blot forbød slaveriet og gav indianerne fri bevægelsesret, men man
afskaffede også de toldtariffer, som havde faet Carl Michelsen til at søge
generalkonsulatet oprettet. Nu kom der frihandel, hvilket i øvrigt medførte
en betydelig forøgelse af Colombias udenrigshandel, også med Danmark.
En handelstraktat med Danmark sluttede Colombia først i 1926, og ved et
af skæbnenes luner blev det Nyborgdrengen Carls sønnesøn Alfredo Mi
chelsen, der som colombiansk chargé d’affaires i London kom til at under
tegne traktaten på Colombias vegne.31

Carl Michelsen syg
Carl Michelsen fik hurtigt udnævnt vicekonsuler i Baranquilla, Santa
Marta, Cartagena, Rio Hacha, og som medhjælper i Bogota svigerfaderen
Miguel S. Uribe (til dennes død 1865).
Carl Michelsen indberettede til udenrigsministeriet i København om
forholdene i Ny Granada. Ikke alle indberetninger synes dog bevarede.
Som nævnt var de liberale dominerende efter 1849, men uroen var betyde
lig, og 24. april 1854 kunne Carl Michelsen oplyse, at en militær revolution
havde taget magten i Bogota og provinsen uden om den. Da provinserne i
øvrigt var imod kuppet, forudså generalkonsulen, at de nye magthavere
ikke ville holde mere end 3-4 måneder. Indberetningen nåede London 15.
juni 1854 med den franske gesandts kurér, men så gik det også hurtigt. 17.
juni var den i Hamborg og dagen efter i København.32
Dette kup afløstes af nye. 1861 blev kirkens jordbesiddelser konfiskeret,
og 1863 ændrede staten ved en ny forfatning navn til Colombias forenede
Stater.
Midt i alt dette afbrød den colombianske provisoriske regering ved de
kret af 26. november 1862 de diplomatiske forbindelser med en række
lande, derunder Danmark, ved at tilbagekalde Carl Michelsens exequatur.
Den danske regering reagerede ud fra gensidighedsprincippet, og O. B.
Suhr, der i 1854 havde afløst Lewy som colombiansk konsul i København,
ophørte med sin virksomhed. Tilsyneladende lå alt nu i skår. Ikke nok med
det; 9. april 1868 ramtes Carl Michelsen af en hjerneblødning. Længe var
han bundet til sengen, og rask blev han aldrig, idet han i al fald fra 1871
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var delvis lammet. Han kunne derfor ikke fortsætte sin forretningsvirksom
hed som hidtil, men måtte have hjælp af andre, blandt dem Bendix Koppel
(se senere).
Første gang, Carl Michelsen efter sygdommen dukker op i udenrigsmini
steriets akter, er ved et brev dateret 18. august 1872. Med vaklende hånd
fortæller han dels om sin sygdom, dels om det mere glædelige, at den
colombianske regering ved dekret af 9. juli 1872 påny havde givet ham
exequatur. Herefter kunne Danmark atter anerkende colombianske konsu
ler i Danmark - fra 1874 på Skt. Thomas og fra 1883 i København.
I brevet til udenrigsministeriet foreslog Carl Michelsen, at man på
grund af hans sygdom accepterede hans ældste søn Carlos Michelsen som
vicekonsul i Bogota. Carlos Michelsen (1850-1930) var netop blevet ud
nævnt til professor i kemi ved universitetet i Bogota og var tillige ejer af et
teglværk, hvilket gav ham en uafhængig stilling. Aret efter blev Carlos
Michelsen da også vicekonsul, en post han bestred til sin død.
I perioden derefter indberettede generalkonsulatet om de generelle for
hold specielt vedrørende dansk skibsfart, og det fik efterhånden igen ud
nævnt vicekonsuler i de vigtigste havne øst for Panamatangen.33 Carl Mi
chelsens tilstand er det svært at danne sig et præcist indtryk af. 24. juli
1886 tilskrev han det danske udenrigsministerium om at udnævne en uløn
net chargé d’affaires i Bogota - nemlig ham selv, hvad han tidligere forgæ
ves havde foreslået. Forslaget motiveredes med, at han bedre kunne vare
tage danske interesser, hvis omfang var stigende.
Ministeriet gav et venligt formuleret, men blankt afslag i oktober 1886.
De danske interesser forekom ikke betydelige nok, når man sammenlignede
med andre stater, hvor vi heller ikke havde egentlig diplomatisk repræsen
tation. Hertil kom, at Colombias generalkonsul i København fra 1883,
Bendix Koppel (se nedenfor), var dansk statsborger og derfor ikke kunne
blive colombiansk chargé d’affaires i København, og det ville efter ministe
riets opfattelse se besynderligt ud, om vor generalkonsul i Bogota blev
anerkendt som chargé d’affaires, den colombianske i København ikke.
Ministeriet understregede i sit afslag, at man nærede den største tillid til, at
Carl Michelsen fortsat ville være i stand til at varetage de danske inter
esser.
Om den danske regerings tillid til Carl Michelsen kunne der ikke være
tvivl. Allerede 22. december 1856 blev han Ridder af Dannebrog, og 26.
maj 1892 blev han dekoreret med Kommandørkorset. Carl Michelsen døde
7. marts 1893 efter tiltagende sygdom. Også den colombianske regering
agtede Carl Michelsens indsats. Udenrigsminister (senere præsident)
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Marco Fidel Suarez tilskrev 8. marts 1893 i et kondolencebrev sønnen
Carlos, at »den afdøde var som bekendt udstyret med sjældne personlige
gaver og nød almindelig sympati og agtelse her i landet, hvor han jo havde
været bosat i så mange år, og disse omstændigheder gør hans bortgang
dobbelt følelig«.34

Alexander Koppel konsul
Inden vi ser på Carl Michelsens efterslægt, må en parentes indføres. Rosi
nes ældre bror var Samuel Bendix Koppel (1791-1876), købmand i Nyborg
og gift med Adolfine Warburg (1809-62). To af deres sønner, altså Carls
fætre, emigrerede også til Bogota, af hvilke Bendix (1835-1906), som Carl
havde bragt med sig ud efter et ophold i Danmark, snart blev associé i
firmaet Koppel og Schrader. Om det er dette firma, som i sin tid tog sig af
Carl Michelsen, eller om det er en frugt af hans tilstedeværelse, vides ikke.
Men den yngre bror Josef Sander, kaldet Alexander Koppel (1846-1931)
blev efter at have været i lære i Kerteminde-firmaet Delcomyn selv tilknyt
tet Koppel & Schrader i Bogotå i 1871. Han arbejdede i Bucamaranga, en
af Colombias største indlandsbyer, i 10 år, og forblev der også i 1879 under
det store oprør mod de fremmede. Men i 1882 etablerede han firmaet
Alexander Koppel & Co. i Bogota, ligesom han blev direktør i Colombias
Nationalbank. I 1875 giftede han sig med en Kertemindepige ved navn
Emma Olsen (1850-1904). På alle måder søgte han at indføre danske varer
på det sydamerikanske marked. Han efterfulgte i 1893 sin fætter Carl
Michelsen som dansk konsul, 1894-1922 med titel af generalkonsul.35
Den ovenfornævnte Bendix Koppel vendte tilbage til København, hvor
han blev Colombias generalkonsul 1883-1906. Der syntes næsten at være et
familiemonopol på de dansk-colombianske diplomatiske forbindelser.
Først fra 1925 fik Colombia en udsendt generalkonsul i København.
Det var på Bendix Koppels anbefaling, at Alexander Koppel blev dansk
generalkonsul. Da Bendix erfarede, at fætteren var død, skrev han straks til
sin gode bekendt udenrigsministeriets direktør, gehejmeråd P. Vedel, og
betegnede sin bror som den bedst stillede og nyttigste mand. Rigtignok
havde Carl flere sønner, der var colombianske, og den ældste, Carlos,
karakteriserede Bendix Koppel som »en fortrinlig mand af god stilling og
ansat af den colombianske regering i et af ministerierne i Bogota«, men
hverken han eller brødrene kunne tale eller skrive dansk.36
Carlos selv støttede Alexander Koppels kandidatur, idet han bl.a. frem
hævede, at denne var dansk undersåt, og danske undersåtter skal som
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Anden generation i Colombia,
Carlos Michelsen (1850-1930).
Han var professor i kemi, departe
mentschef i ministeriet for land
brug og minevæsen og forret
ningsmand. Fra 1873 og til sin
død i 1930 var han dansk vicekon
sul, men han ønskede ved fade
rens død i 1893 ikke at blive gene
ralkonsul. Hvervet overgik i ste
det til faderens fætter, Alexander
Koppel (til 1922). Maleri i famili
ens eje.

bekendt alt andet lige foretrækkes ved besættelsen af honorære konsulpo
ster.
En bizar omstændighed skal fremdrages. Dagen før Carl Michelsen ud
åndede, skrev en dansk officer i Bogota, S. Høegh Warming, til udenrigs
minister Tage Reedtz-Thott og anbefalede at udnævne vicekonsul Carlos
Michelsen til faderens efterfølger. I brevet røbedes, at hvad Bendix havde
karakteriseret som »en ansættelse«, dækkede over embedet som departe
mentschef for agerdyrkning og minevæsen i det ministerium, som bl.a.
også havde statistisk kontor under sig. Efter Warmings mening var der
ingen dansker i Bogota, som egnede sig. I 1892 havde parlamentet vedta
get en lov, som skulle animere til indvandring, og danskere ville være
velkomne som agerdyrkere: Derfor måtte det være ideelt, om landbrugets
departementschef, som selv drev en mønstergård på savannen ved Bogota,
blev dansk konsul. Carlos kunne ganske vist ikke dansk, men Warming
oversatte i forvejen hans breve, når det var påkrævet, idet Warming som
generalinspektør for Colombias statistik samarbejdede med Carlos Mi
chelsen.
Når Carlos Michelsen selv pegede på Alexander Koppel, er det svært at
se, hvad Warming ville med dette utidige brev - ud over måske at sikre sig
posten som vicekonsul. Warming undertegnede sig som oberst og instruk-
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Carlos Michelsen fotograferet på sin 70 års dag i 1920 omgivet af sine børnebørn. Længst til højre i sort
Alfonso (præsidenten) og foran ham i mørkt tøj med hvidt bælte Pedro (ambassadøren). Det må have
kostet store anstrengelser at fa en sådan sæk lopper til at være stille på en gang.
Foto i familiens eje.

tør for den colombianske hær. Men han var også cand. polit, og havde i
1891 forladt den danske hær som kaptajn efter egen ansøgning for at blive
underdirektør ved officerskolen i Bogota. Senere forlod han Bogotå og
bosatte sig i Santa-Marta, hvor han i 1903 af al magt søgte at blive dansk
vicekonsul, idet han gjorde sig fantasifulde forhåbninger i anledning af
dannelsen af Dansk-Vestindisk Co. Uforsigtigt skrev han personligt til
udenrigsminister J. H. Deuntzer og erindrede ham om, at de kendte hinan
den. Deuntzer påtegnede sagen: »Baron Zytphen Adeler ved vist nærme-
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re besked«. Det gjorde den udmærkede embedsmand. Han skrev blot
»Straffeloven § 177«. Den handlede om »omgængelse mod naturen«,
d.v.s. homoseksualitet, og hermed var Warming sat ud af spillet. Han var
en eventyrer.37

Den første præsident: Alfonso Lopez Pumarejo
Efter denne digression kan vi vende os til Nyborg-drengen Carl Michelsens
efterslægt. Carlos, den ældste, er nævnt. De øvrige var Daniel (1858, død
som spæd), Gustavo (1864-1936), som blev dr. jur. og diplomat, en tid
chargé d’affaires i Berlin og gift med en dansk-jødisk kvinde, Nathalie
Kalckar (f. 1868), og endelig Ernesto (f. 1867), bankdirektør i Bogota.
Carlos Michelsen, der konverterede til den katolske tro, blev gift med
Antonia Lambana (1852-1911); i dette ægteskab var der seks børn. Af disse
giftede i 1911 Maria (1890-1949) sig med Alfonso Lopez Pumarejo (18861959). Hermed er vi midt i det politiske liv i et land, som er et af de mest
gennempolitiserede. Alfonso Lôpez Pumarejo, der var den første præsident
for The American Mercantile Bank i Colombia i 1918, blev nemlig også
republikken Colombias præsident.
En stor del af Colombias problemer - også de politiske - hidrørte fra
manglen på kommunikationslinjer i det uvejsomme land. Først med flyfor
bindelserne og anlæg af radiostationer fra 1920rne begyndte der at opstå en
egentlig national politik med landsdækkende aviser. Colombiansk politik
blev herefter tillige ikke længere alene stridigheder mellem små veluddan
nede og velstående grupper, men også et spørgsmål om at appellere til
masserne.
Ved præsidentvalget i 1930 medførte splittelse i det hidtil regerende
konservative parti, at de liberale vandt præsidentvalget. Alfonso Lôpez
tilhørte det liberale parti og blev i 1931 af præsidenten udnævnt til minister
i London og delegeret ved den økonomiske verdenskonference i London. I
1933 var han delegeret ved den 7. pan-amerikanske konference.
Alfonso Lôpez Pumarejo var altså en kendt, respekteret og verdenserfa
ren mand, da han i 1934 stillede op og vandt præsidentvalget. Han havde
oven i købet et program, der fik de konservative til at gyse: højere beskat
ning af de velstående. Da han efter valget søgte at efterleve sine valgløfter,
erklærede højesteret hans indkomst- og formueskat for grundlovsstridig.
Lopez havde også stillet jordreformer i udsigt for at tilfredsstille landprole
tariatet, der med stigende utilfredshed så på storgodserne, hvis ejere ofte
boede fjernt fra deres besiddelser. Jord skulle gives til dem, som ville
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Tredje generation repræsenteret
ved Carlos’ datter Maria Michel
sen de Lopez (1890-1949) gift
1911 med Alfonso Lopez Pumarejo.
Foto i familiens eje.

producere til byerne - uden at der ændredes radikalt ved besiddelsesprin
cipperne. Da der i 1935 blev liberalt flertal i kongressen, fik Lopez 1.
august 1936 gennemført en forfatningsændring, så at der ikke længere var
mulighed for ved konstitutionelle kneb at spærre vejen for reformer. Skønt
stort set alle de liberale tilhørte den romersk-katolske kirke, var de traditio
nelt antiklerikale, og Lopez gik yderligere et skridt ved at adskille stat og
kirke, således at kirken bl.a. mistede sin indflydelse på skolevæsnet. Lopez’
slogan var: Revolutionen marcherer! Sådan oplevedes det formentlig også i
Colombia. De underprivilegerede så frem til en bedre tilværelse, de besid
dendes harme var stor. Lopez satte sociale reformer igennem og søgte at
afhjælpe arbejdsløsheden. Militæret, der var konservativt, søgtes pacifice
ret ved forflyttelser. Gennem nationalisering af politiet skulle dette gøres
loyalt.
Efter behag kan man sige, at her var tale om Colombias New Deal,
faktisk kaldtes Lopez for Colombias Franklin D. Roosevelt - eller om et
forsøg, der kunne minde om de skandinaviske velfærdsstater. Der var sta
dig forbindelse mellem Danmark og familierne Michelsen og Kalckar, som
lettere lod dem se de sociale uretfærdigheder, skønt de selv tilhørte over
klassen.38 Men de liberale troede også, at den rigtige måde at undgå mas-
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Alfonso Lopez Pumarejo (1886-1959) var Colombias præsident 1934-38 og 1942-45. Ifølge Colombias
grundlov kan man ikke genvælges til præsident før efter fire år. Avisbillede fra indsættelseshøjtidelighe
den i 1934.
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sernes oprør på var ved at imødekomme nogle af deres krav. De konservati
ve (især storfabrikanter og godsejere) mente, man skulle holde masserne i
ave på sædvanlig manér gennem små privilegerede grupper støttet af
kirken.39
Men det liberale parti kunne ikke i længden - og den var ikke særlig lang
- holde til Lopez’ radikale kurs og delte sig i en moderat fløj og en radikal.
I 1938 blev den moderat-liberale Eudardo Santos, ejer af Colombias mest
indflydelsesrige Avis »El Tiempo«, præsident. I 1942 lykkedes det Alfonso
Lôpez Pumarejo at blive valgt til præsident for anden gang. Kampen var
hård, og Lôpez blev fra højrefløjens leder Laureano Gômez udsat for an
klager for korruption, for at føre en forkert udenrigspolitik o.s.v. Samme år
blev Lopez taget til fange under et i øvrigt ubetydeligt mytteri i hæren.
Han slap fri efter to dages forløb og fik en stormende modtagelse i Bogotå,
men foretrak i juli 1945 at overdrage præsidentposten til sin vicepræsident
Alberto Lieras Camargo, skønt Lôpez var blevet frikendt for korruptions
anklagerne. Han ville undgå en splittelse af det liberale parti. Denne ind
traf dog, idet Gabriel Turbay og Jorge Elicér Gaitån begge opstillede,
hvilket gjorde det muligt for den konservative Mariano Ospina Pérez i
1946 at vinde præsidentvalget.

Den anden præsident: Alfonso Lôpez Michelsen
Også Colombia har sin 9. april. Mens den niende pan-amerikanske kon
gres blev afholdt i Bogota, myrdedes 9.4.1948 Gaitan, der havde overtaget
ledelsen af det liberale parti efter Turbays død og vundet et komfortabelt
flertal ved parlamentsvalget. De højreorienterede kræfter havde startet
»la Violencia«, idet drabet blev indledningen til ni års borgerkrigslignen
de tilstande, hvor formentlig mere end 300.000 blev dræbt ud af en befolk
ning på dengang ca. 13 millioner.
Den øjeblikkelige reaktion på Gaitans drab var dannelsen af en liberal
konservativ koalitionsregering. Følgerne af drabet reflekterede dybe sociale
og økonomiske spændinger i det colombianske samfund. De underprivile
gerede havde rejst sig i afmægtig harme mod generationers undertrykkelse.
Colombia havde været fredeligt i et halvt århundrede, men under overfla
den lurede eksplosionen. Nu udplyndredes Bogotas centrum, kun med nød
og næppe kunne militæret hindre præsidentpaladset i at blive stormet, på
landet blev kirker og klostre brændt, præster myrdet.
De liberale trak sig allerede året efter ud af regeringssamarbejdet, og i
1950 valgtes den højreorienterede Laureano Gômez uden modkandidat til
3
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præsident. De liberale var helt udmanøvrerede, men et triumvirat under
Eduardo Santos, Lieras Restrepo og Lopez søgte at genskabe partiets
magt. De havde dog svært ved at enes om den rette taktik. Skulle man
konsekvent nægte ethvert samarbejde med den konservative regering eller
netop søge indflydelse ved at samarbejde? På landet og i Bogota bredte de
voldelige handlinger sig; anført af »chulavitas«, en art dødspatruljer, jagtedes de liberale, og i september 1952 blev de to ledende aviser II Tiempo og
El Espectador samt Lopez’ og Lieras’ hjem totalt ødelagt, uden at politiet
greb ind. Lopez var nabo til præsidenten, men dennes garde løftede ikke en
finger for at beskytte Lopez. Han og Lieras Restrepo måtte søge asyl i
Venezuelas ambassade, hvorfra de fik lov at tage til Mexico City. Præsi
dent Gomez’ og hans vicepræsident Roberto Urdaneta Arbelaez’ diktatur
var nu uindskrænket. Censur og fortsat belejringstilstand var en konse
kvens heraf, øget samarbejde med kirken en anden. De groveste former for
undertrykkelse af de liberale blev anvendt. Franco var Gomez’ ideal, og nu
var der fri bane. I realiteten var der tale om borgerkrig mellem liberale og
konservative.
Skønt hæren var politisk neutral, søgte Gomez at afsætte dens leder
Gustavo Rojas Pinilla, hvilket i 1953 førte til, at hæren indsatte denne som
præsident med den opgave at tilvejebringe demokratiske tilstande og få de
20-30.000 guerilla’er til at indstille kampene, hvilket stort set lykkedes ham
bl.a. ved hjælp af amnesti. Men på trods heraf fortsatte den socialt betinge
de uro, og Rojas’ styre antog snart karakteren af et rent militærdiktatur
med undertrykkelse af pressen, studenterne o.s.v. Da der blev piftet ad
hans datter, der var til tyrefægtning, åbnede militæret ild, og mange tilsku
ere blev dræbt. Dag for dag svækkedes Pinillas position, og han måtte
forlade landet efter at have indsat en militærjunta. Dette medførte i 1956,
at de liberale under Lieras Camergo indgik en alliance med ærkefjenden de
konservative, hvis leder Laureano Gomez fra sit eksil i Spanien billigede
dette middel til at få militærregimet fjernet. Det lykkedes efter en storstrej
ke i 1957, og nu udmøntedes alliancen i en ejendommelig politisk stude
handel: De to partier skulle i 16 år dele alle politiske hverv mellem sig med
lige mange til hver. Også præsidentposten skulle gå på omgang mellem
konservative og liberale. I 1958 valgtes Lieras til præsident.
Blandt dem, der ikke så med sympati på denne unaturlige politiske
våbenstilstand, var Alfonso Lopez Pumarejo’s ældste søn, dr. Alfonso Lo
pez Michelsen (f. 1913) og altså Nyborg-drengen Carls oldebarn. Præsi
dent Ospina Pérez (1946-50) havde udnævnt ham til leder af Colombias
FN-delegation. I øvrigt havde han til 1958 levet som et intellektuelt med-

Fra Nyborg til Santa Fé de Bogota og retur

35

lem af en af Colombias mest fremtrædende familier, der havde tjent en
formue bl.a. på kaffehandel. Han var medlem af den eksklusive Bogota
Country Club, men han var samtidig forfatter til romanen »Los Elegidos«
(»De udvalgte«). Den beskrev Colombias overklasse som en aflukket
gruppe, der behøvede fornyelse. Da han havde været i politik nogle år,
beskrev et i øvrigt seriøst værk ham i 1967 som en kultiveret og intelligent
bymand, men også som en amatør, der var for meget aristokrat og intellek
tuel til at lede en folkelig bevægelse. Værket citerer en politisk modstander
(Julio César Turbay) for følgende: »Han er kvalificeret til at være medlem
af et planlægningsråd, men han mangler de elementære forudsætninger for
at lede en massebevægelse«.40
Samtidshistorikeren skal være forsigtig med også at agere fremtidshisto
riker, for fa år efter blev Alfonso Lopez Michelsen faktisk lovlig valgt
præsident.
Længe inden - i 1960 - havde han om den foreskrevne, omtalte 50%
formel ironisk til en svensk journalist sagt: »Kan De forestille Dem, at
man under 30-års krigen blev enige om i fire år at tro på paven, i fire år på
Luther?«41 Alfonso Lopez Michelsen dannede snart en venstrefraktion in
den for de liberale (‘Alfonsistas’) eller Movimiento Revolucionario Liberal,
som angreb den nationale samlingsregering. Ved kongresvalgene i 1962 fik
den 12 mandater i Senatet og gik fra 20 til 33 i Repræsentanternes Hus svarende til over 1/3 af de liberale stemmer. Lôpez Michelsens parti er
karakteriseret som blødt venstreorienteret og hentende sine stemmer fra de
mellemstore byer, landet og nogle af guerillabevægelsen krydret med lidt
kommunisme. »En koalition af revolutionære og revisionister«. Lopez Mi
chelsen betegnes som under ingen omstændigheder revolutionær, selv om
hans fraktion som nævnt antog navnet Movimiento Revolucionario Liberal
(MRL).42
Den nationale front holdt vel tiden ud til 1974, men udviklingen var
fortsat præget af uroligheder og vold. I 1968 aflagde Paul VI som den
første pave besøg i Latinamerika. I Colombia formanede han landbefolk
ningen til at afstå fra voldsanvendelse, fordi denne modvirkede sociale
reformer, men selv paven talte for døve øren. Uro med drab fortsatte både i
1970, hvor Rojas’ tilhængere ved præsidentvalget søgte at skabe kaos, og i
1971.
Ved udløbet af den politiske »våbenstilstand« valgtes Lôpez Michelsen,
der 1968-70 havde været udenrigsminister, 21. april 1974 ved det første
åbne præsidentvalg i mere end 25 år til Colombias præsident. Hans mod
kandidat var Laureano Gomez’ søn Alvaro. Alfonso Lôpez Michelsen fik 3
3*
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Colombias præsident, Carl Michelsens oldebarn, Alfonso Lopez Michelsen (f. 1913) fotograferet til
Associated Press i det øjeblik 22. april 1974, hvor han har faet at vide, at han har vundet præsidentval
get med et jordskredslignende resultat.
Nordfoto.

mill, stemmer, det hidtil største stemmetal afgivet på en præsident. 7.
august 1974. blev Carl Michelsens oldebarn indsat i præsidentembedet,
som han beklædte i fire år. Han afløstes af den ligeledes liberale Julio Cesar
Turbay Ayala.
I sin præsidentperiode fik Alfonso Lopez Michelsen normaliseret Co
lombias forhold til nabostaterne, ligesom han optog diplomatiske forbin
delser med Cuba. Han udfoldede aktive mæglingsbestræbelser under de
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Et andet oldebarn, præsidentens
bror, Pedro Lopez Michelsen (f.
1914) fotograferet 18. april 1975
på vej for at aflevere sine akkre
ditiver til Dronningen ledsaget
af oberst, kammerherre C.G.U.
Grüner. Det er ambassadøren til
Venstre.
Centralfoto.

forhandlinger, som medførte USA’s overdragelse af Panamakanalen til
Panama fra år 2000. Af de betydelige indtægter Colombia havde i disse år
fra kaffeeksporten, båndlagde Alfonso Lopez Michelsen en stor del som
reserver for at konsolidere økonomien. Han brugte en nødretsbestemmelse
i forfatningen til at drive sin økonomiske lovgivning igennem, derunder
skattenedsættelser. Derimod kunne han ikke komme igennem med ved
hjælp af en forfatningskommission at forbedre lovgivningsproceduren.39
I 1982 genopstillede de liberale Alfonso Lopez Michelsen, men tabte
valget med få tusinde stemmer. En ung liberal, der kun fik 700.000 stem
mer mod Lopez’ 3 mill., opstillede og banede vejen for den konservative
Belisario Betancur.
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Tilbage til Danmark
Året efter præsidentvalget i 1974 udnævnte præsidenten sin bror, dr. Pedro
Lopez Michelsen, til Colombias ambassadør i Danmark. 18. april 1975
afleverede han sine akkreditiver til Dronning Margrethe.
Pedro Lôpez Michelsen (f. 1914) er uddannet bl.a. på London School of
Economics og var som ung attaché ved Colombias legation i London.
Under krigen arbejdede han i den colombianske jungle for i samarbejde
med den amerikanske regering at finde erstatning for de gummiplantager,
japanerne havde erobret. Efter krigen blev han 1. sekretær ved Colombias
ambassade i Paris og senere medlem af den kommission, der skulle studere
mulighederne for en ny kanal mellem Atlanten og Stillehavet (gennem El
Chocoskovene, som Lôpez Michelsen kender godt). Dernæst passede han
sine landejendomsbesiddelser i Lianos Orientales. Lieras Restrepo, præsi
dent 1966-70, udnævnte ham til guvernør over øerne San Andres og Provi
dentia i det caraibiske hav, og da han afgik herfra, arbejdede han som sine
forfædre i Banco de Colombia, indtil han blev ambassadør i Danmark.
Tilbage er at konstatere, at Isach og Rosine Michelsen gennem deres søn
Carl i dag i Colombia har en efterslægt på 130 oldebørn, blandt dem en
ekspræsident, bankmænd, læger, dyrlæger, forretningsmænd, diplomater,
kunstnere, matematikere o.s.v. Mange af dem meget kendte. Næste slægt
led, Carls colombianske tipoldebørn tæller p.t. 35. Men blandt disse vil
ambassadør Michelsens tvillingesønner Rodrigo og Bernardo blive i hen
holdsvis Norge og Danmark. Ringen er sluttet: Danmark-Colombia og
retur.38
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Købmand og brænder
- Erindringer fortalt af Thomas Jørgen Ahlmann,
Fredericia-

I august 1881 stiftedes A/S De Danske Spritfabrikker, og hermed var der
skabt en hel ny konkurrencesituation for de mange større og mindre brænde
vinsbrænderier.
Meget hurtigt sluttede større brænderier op om det nye firma, og blandt
disse var også virksomheden Ohlsen & Ahlmann i Fredericia.
Spritfabrikken var grundlagt i 1846 af firmaet T. J. Ahlmann & Co. som
en sidevirksomhed til en omfattende købmandsgård og et mindre bryggeri.
Nedenstående erindringer er fortalt af købmand og brændevinsbrænder
Thomas Jørgen Ahlmann (1814-1892), siden nedskrevet og udvidet af hans
søn, direktør Johannes Ahlmann (1851-1939). Beretningen giver et levende
indtryk af, hvordan en driftig købmand søgte at udnytte datidens erhvervs
muligheder. Sidst i 1870’erne gennemgik virksomhederne et generationsskif
te. Tiden var løbet fra den meget sammensatte virksomhedstype med rod i
købmandsgården. Sidevirksomhederne i form af bryggeri og brænderi samt
detailforretning blev solgt fra. Firmaet ændrede hurtigt profil efter salget af
ikke mindst spritfabrikken, og i 1882 flyttede forretningen til København, nu
koncentreret omkring engrosforretninger med jern- og metalvarer.
Noterne er udarbejdet af Henrik Fode, der ligeledes har foretaget enkelte
sproglige rettelser samt udeladelser uden betydning for helheden.

Jeg er født i Gråsten d. 4. april 1814.1
Min første undervisning nød jeg hos skolelærer Lock, senere havde vi
huslærer; lørdag eftermiddag var vi altid fri for undervisning, men fritiden
udfyldtes da med at pille rosiner til butikken.
Kort før min konfirmation rejste jeg med købmand Fritz Gorrissen til
Hamburg for at præsenteres som lærling. På tilbagerejsen fulgte jeg med de
jævnaldrende Hermann Hjardemål og Ernst Bertheau, senere professor i
Göttingen; begge besøgte mig i mit hjem i Gråsten og jeg fandt i dem to
oprigtige venner, et venskab som vedligeholdtes til den seneste tid; deres
forældres hus i Hamburg stod mig til enhver tid åbent.
Den 4. april 1830 blev jeg konfirmeret i Gråsten Slotskirke af pastor
Hoeck og nød samme dag i forening med mine forældre den hellige
nadver.2
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Kort efter konfirmationen tiltrådte jeg min første plads, nemlig som
lærling hos det meget ansete firma Claus Witt i Hamburg, en af den tids
mest ansete detaillister i kolonial- og farvevarebranchen.
Rejsen var dengang en del besværligere end nutildags. Den tiltrådtes om
morgenen fra Gråsten med skipper Peder Hansen og i Egernsund kom min
ældre broder Peter, som dengang var i teglværkslære hos Peter Hansen i
Egernsund, ombord for at ledsage mig til Flensborg; om aftenen da vi
ankom hertil, indlogeredes vi i Görges gæstgivergård og den følgende mor
gen fortsattes rejsen med en fragtvogn til Hamburg, som vi nåede fire dage
senere.
I Hamburg toges logi i Stadt Kiel på Gänsemarkt, for morgenen efter
ankomsten at tiltræde pladsen hos Witt.
Læretiden var dengang almindeligvis syv år, men begrundet på chefens
død slap jeg fri med fem år. Der var to sønner i forretningen ved faderens
død, og den yngste af dem var min nære ven! En af mine kolleger hos Witt
var Wilhelm Martens fra Rensburg, som senere overtog faderens forret
ning dersteds og igennem ham gjorde jeg senere bekendtskab med agent
Hartvig Holler, Carlshütte som for mig må betegnes som meget betyd
ningsfuldt.3
Som kommis tiltrådte jeg i året 1835 plads hos firmaet A. F. Woldsen im- og exportforretning; det gjorde en meget betydelig forretning på her
tugdømmerne Slesvig og Holsten, havde f.eks. i Flensborg ca. 50 kunder!
Her var jeg i 2 år, men medens jeg som lærling havde fri kost og logi i Witts
hus, måtte jeg som kommis selv sørge for mit underhold. Jeg boede først
hos madam Hundertmark på Kraienkamp og senere hos Jens Hansen,
bogholder hos I. Ph. Rée, i samme hus og jeg var her et år sammen med
min søster Catharine, som besøgte skolen i Hamburg. Jeg boede på anden
sal og havde fra mit værelse den skønneste udsigt over Elben. Det første
stykke møbel, som jeg anskaffede for egen regning, var et chatol af det
dengang meget yndede »sukkerkassetræ« og det gik senere i arv til min
søn Johannes.4 Jeg betalte det med 12 taler Courant og denne udbetaling
stillede betydelige krav til min pengepung!
I året 1837 vendte jeg tilbage til Gråsten og virkede i min faders forret
ning, som dengang havde antaget ret betydelige dimensioner. I forretnin
gen arbejdede på denne tid A. F. Amstrup (senere i Kiel) og C. A. Møller
(senere på Bygholms Mølle).5 Faders forretning var dengang meget alsidig
og der kan næppe nævnes den ting, som var udelukket fra dens område.
1840 etablerede jeg i Horsens en korn-kommissionsforretning; kornet var
imidlertid i dette år af så slet kvalitet at der hermed intet var at gøre;
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Købmand Otto Friedrich Ahlmann (1786-1866). Han opbyggede en betydelig købmandsforretning i
Gråsten.
Foto i privateje.
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derimod gjorde jeg en betydelig omsætning i kløverfrø for egen regning,
solgte bl.a. 5000 pund til Grev Frijs-Frijsenborg. Samtidig indledte jeg
forbindelse med jernværket Carlshütte ved Rendsburg (tilhørende oven
nævnte hr. Holler) og påbegyndte salg af støbegods derfra.6
Jeg foretog i denne anledning en rejse til Fyn og gjorde ved denne
lejlighed forretning med konsul Geelmoyden i Fredericia, som gav anled
ning til at jeg senere i en årrække af over 40 år var bosat i Fredericia.7
Min fader var imidlertid ej meget henrykt over min virksomhed i Hor
sens og tilskrev mig blandt andet: »at dersom jeg ikke ville andet end
dagdrive, da skulle jeg komme hjem til ham, som havde tilstrækkelig be
skæftigelse for mig!« Jeg foretrak imidlertid at bevare min selvstændighed
og indrettede i en fart en kolonialbutik i Horsens, som efter datiden at
regne måtte betegnes som meget elegant; mahognidisk regnedes dengang
for at være meget luksuriøs.
Den bundne beskæftigelse kunne ikke fængsle mig i længden, og jeg
opgav denne, da jeg i sommeren 1841 købte konsul Geelmoydens ejendom i
Fredericia, beliggende straks til højre indenfor Prinsens Port, lige overfor
den senere opstillede statue af landsoldaten.8 Med ejendommen fulgte en
kolonial- og kornhandel, 30 tdr. land gode jorder samt et meget lille bræn
deri; købesummen var 10.000 Rdl. (20.000 kr.), hvilket må betegnes som
billigt. Konsul Geelmoyden virkede endnu 1/2 år i forretningen, og hans
hustru førte husholdningen, hvorefter han flyttede fra byen.9
I september 1841 foretog jeg en forretningsrejse igennem Jylland for at
købe korn; bl.a. besøgte jeg konsul Sørensen i Hobro, hvorefter jeg første
gang så dennes niece frk. Marie Hundewadt fra Dedensdorf ved Bremen,
som var på besøg hos ham.10 »Sehen und lieben war eins« og jeg følte
pludselig savnet af en livsledsagerinde. Jeg måtte endnu samme aften rejse
til Fredericia, men allerede 4 uger efter så Hobro mig igen! Jeg foregav at
vente vogn fra min broder Peter på Langholt, og da denne udeblev (forme
delst den slet ikke var bestilt) så måtte jeg blive flere dage her, friede og fik
»ja«.11 Den 5. oktober var vor forlovelsesdag. Otte dage efter rejste vi
under eskorte af Marie Buchwald til Gråsten for at forestille min forlovede
for mine forældre, som var meget lykkelige over mit valg. Jeg vil herved
også mindes min så tidlig afdøde søster Catharine, som fuldtud delte min
glæde!
D. 26. marts 1842 blev vi i Hobro viede af Pastor Vogelius.12 Jeg havde
den glæde at være omgivet af mine kære forældre, mine søstre Marie og
Helene samt mine brødre Peter og Otto.
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Købmand og brændevinsbrænder Thomas Jørgen Ahlmann (1814-1892) købte i 1841 en ældre køb
mandsgård i Fredericia. Den blev siden udvidet med brændevinsproduktion, bryggeri, købmandshan
del og importforretning for jernstøbegods.
Foto i privateje.
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Den 2. august 1843 skænkede min hustru mig en søn, som efter min
fader døbtes: Otto Frederik.
I 1844 dannede jeg sammen med agent Holler, Carlshütte og Møller
Leck et interessentskab til drift af bundgarnfiskeri og salteri i Fredericia og
antog hr. Westergaard som leder af anlæg og drift. Driften, der begyndtes i
foråret 1845, syntes at blive et lovende og ret rentabelt foretagende, og der
fiskedes ihvertfald i 1847 så rigeligt, at der blev et overskud til interes
senterne af ca. 4000 Rdl. I 1848 blev garn og redskaber som sædvanlig
udsatte ved Treide, men blev forstyrret af krigen, ligeså i 1849 da garn og
redskaber måtte blive stående og til dels blev ødelagt og gik tabt. Hertil
kom, at negrene i Vestindien på grund af slaveemancipationen ikke mere
ville spise sild og afsætningen stoppede.13 Dermed endte foretagendet som
ikke senere blev genoptaget.
I 1844 købte jeg et brænderi af nogle købmænd fra Hamburg. Det var
indrettet efter tidens bedste principper og udført af tidens dygtigste i faget,
kobbersmed Freund i Berlin. Hele anlægget blev i 1845 flyttet til Frederi
cia, hvor jeg opførte et nyt brænderi. Brænderidriften var indrettet på
kartofler, men da der netop udbrød kartoffelsygdom, stoppedes driften på
grund af mangel på materiale, og produktionen måtte omstilles på korn.
På denne tid kom Peter Bloch i min forretning. Han blev ikke alene min
svoger, men også min trofaste ven igennem hele livet!
D. 1. juli 1847 oprettedes et interessentskab til drift af brænderiet, bestå
ende af
kammerjunker Hoick med 2/10
Møller Leck med 2/10
O.F. Ahlmann til Ussinggaard med 2/10
undertegnede med 4/10
Interessentskabet bestod dog ikke længe, da jeg år efter år udbetalte mine
medinteressenter.
Ved siden heraf drev jeg en ikke ubetydelig kornforretning, som i 1846
antog så stort omfang, at jeg måtte leje pakhuse i Holtenau ved Kiel; på
dette tidspunkt turde denne forretning måske rettest betegnes som spekula
tion, baseret på den mislykkede kartoffelhøst. Jeg havde engageret mig
stærkere end mine midler tillod, og måtte som følge deraf standse betalin
gerne, men opnåede imidlertid hurtig ved hjælp af min broder Otto, den
gang ejer af Ussinggaard, en ordning med mine kreditorer, så at min
forretning i Fredericia ej led nogensomhelst standsning.14
I 1846 havde jeg indrettet et lille hvidtølsbryggeri som navnlig i krigsåre-
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ne 1848-50 bragte mig god fortjeneste og som under disse forhold udvi
dedes.
I vinteren 1847-48 udbrød krigen, og sidst i april måned måtte min syge
hustru med vore 3 børn, Otto, Marie og Christine flygte fra byen; da hun af
helbredshensyn ikke kunne tåle at køre, foretoges rejsen med et lille sejlskib
til Svendborg og herfra med vogn til Hvidkilde, hvor hendes onkel Lorent
zen tog hende og børnene i sit hus; her fødtes 8 dage senere (3. maj)
Dagmar. En stor hjælp og trøst var os i denne svære tid Christines amme,
vor trofaste »gamle Ane« som blev hos os i mange år.
Imidlertid havde fjenden indesluttet Fredericia og åbnede et bombarde
ment, som fik mig til at rømme byen og søge over til Fyn. Jeg rejste til
Svendborg for at leje lagerrum til brændevin, tog tilbage til Middelfart som
bombarderedes fra Snoghøj, derfra til Strib hvor der lå en jagt med korn til
mig, på hvilken jeg, som politisk mistænkelig arresteredes og under bevogt
ning førtes til kachotten i Middelfart; anden dagen løslodes jeg igen, rejste
til Odense og videre til Svendborg-Hvidkilde hvor min hustru endnu var
sengeliggende. Byfoged Jessen i Svendborg kom herud med politibetjente,
arresterede mig og førte mig til det almindelige fængsel i Svendborg, hvor
jeg tilbragte 24 timer. Da jeg den følgende dag løslodes stillede jeg på
byfogedkontoret den fordring, at man måtte sikre mig min ret som dansk
borger til ikke, således uden grund hvert øjeblik at arresteres. På kontorets
foranstaltning sendtes en ordonnans til general Hedemann i Odense og
efter dennes ordre udfærdigede auditør Lund - der kendte mig personlig et meget vidtgående pas, der sikrede mig at kunne rejse alene eller med
familie uden at kunne anholdes af nogen. Dette viste sig da ei heller fornø
dent: Jeg lejede en vogn i Svendborg og kørte med den udenom Odense,
men boede et sted nær Vissenbjerg, hvor min kusk havde en svoger, der var
sognefoged.
Vi blev der vel modtagne, men da sognefogeden erfarede mit navn hos
svogeren, udtalte han til denne sin misfornøjelse med at han havde ført mig
ind under hans tag, thi der var stikbreve efter mig. Kusken, der vidste
besked, henviste ham til mig og mit pas klarede hans åsyn. Disse forfølgel
ser udsprang alle fra en kilde, en mand ved navn H..... i Odense, der
havde mistænkeliggjort mig.
Da jeg kom til Assens og sad der på gæstgivergården, kom talen blandt
gæsterne på, at umiddelbart forinden havde tyskerne - som jo havde besat
Fredericia - fundet 3 kanoner, danskerne havde nedgravet. På spørgsmål:
»hvem mon der har vist tyskerne dem?« svarede postmester Würtzen:
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Købmand Ditlev Ohlsen og hustru Christine f. Ahlmann. Det var Ditlev Ohlsen, der flyttede virksom
heden til København og koncentrerede den om sanitetsartikler og støbegods.
Foto i privateje.
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»Det har Ahlmann!« »såh«!! »ja! han sidder rigtignok derhenne, og han
har været 8 dage på Fyn«! sagde spøgefuglen, men hans spøg behagede mig
forresten ikke!
I juli 1848 efter indtrådt våbenhvile, returnerede vi til Fredericia, som
var stærkt belagt med dansk militær.
Imidlertid brød krigen atter ud i 1849, og jeg måtte igen flygte med min
familie, nu til Båring på Fyn hvor vi lejede os ind hos en bonde. Otto, kun 6
år gammel, blev givet i pension hos en skolelærer i Asperup; Peter Hansen
var under krigen kusk og kørte Otto derhen med vor egen køretøj, som vi
havde med til Båring.
Min ejendom blev under et bombardement af Fredericia truffet af en
bombe og nedbrændte (brænderiskorstenen tjente fjenden som skive); den
var den første gård som brændte i byen! Jeg stod på færgebroen i Strib og
iagttog branden; brænderi og våningshus blev fuldstændig ødelagt.
Under krigen kom jeg til København og blev ved denne lejlighed af
gamle grosserer Erichsen opfordret til at ledsage ham til Sverige. Jeg mod
tog tilbudet og rejste omkring indtil jeg i Wenersborg af avisen erfarede
udfaldet af slaget ved Fredericia d. 6. juli 1849, i hvilket som bekendt
fjenden blev fordrevet på hele linien. Jeg rejste nu ufortøvet tilbage og
flyttede kort tid efter med min familie til Fredericia, hvor jeg lejede et hus
på det østlige hjørne afGothers- og Danmarksgade som beboelse indtil min
ejendom var genopbygget; her fødtes d. 29. dec. 1849 vor datter Cathrine,
et yndigt barn, som imidlertid allerede døde d. 7. juli 1850.
Et gammelt hus, som lå midt i gården på min nedbrændte ejendom, var
reddet ved branden og her åbnedes straks et butiksudsalg af kolonialvarer.
Først tog jeg fat på genopbygningen af brænderiet og bryggeriet, og da
dette var færdig toges fat på våningshuset. 1850 tog vi dette i brug hen på
efteråret og butikken flyttedes ind i samme.
Ved mine mange rejser på Fyn havde jeg bemærket, at der på grevskabet
Glorup, der tilhørte grev Moltke Hvitfeldt, fandtes et vandløb som ved
opdæmning kunne afgive en betydelig vandkraft; jeg lod mig indføre hos
greven, som efter min udvikling om sagen fandt megen interesse for sam
me; jeg erholdt det fornødne terræn i arvepagt og begyndte snart med
opdæmning, som lykkedes over al forventning.
Jeg fattede den plan at anlægge et hammerværk til fabrikation af høstleer, spader, økser etc. og engagerede til fabrikkens tekniske indretning en
ingeniør Wedekind fra Altona. Han var ej opgaven voksen, hvorfor jeg i
hans sted antog ingeniør Jorns fra Osterode i Hartzen, som jeg i 1853
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personlig hentede. Han lagde planerne til fabriksbygningerne og sammes
maskinelle indretning.
Wedekinds fader besøgte mig resp. sønnen engang og bemærkede: »es
sei gut wenn der eine das Geld, der andere den Verstand habe«, hvortil jeg
bemærkede: »es sei aber schlimm, dass dem einen das Geld, dem andern
der Verstand fehle«.
Firmaet blev anmeldt som »Kongshøj Hammerværk«.15 For at skaffe
fabriksarbejdere rejste jeg i året 1853 til Motala Hammerværk, men besty
reren kaptajn Karlson var på værftet i Norrköping; jeg rejste efter ham
derhen, traf ham, og han lovede mig gode folk, men sendte ingen!
Jeg rejste derfor i 1854 til Westfalen for at søge en værkmester i nærhe
den af Hagen, som var mig anbefalet, ved navn Kröger; jeg engagerede
ham, og han tiltrådte pladsen sidst i sept, samme år; vi begyndte med
nogle fa mand. Kröger forblev på værket i mange år. Jeg havde fundet en
kompagnon for dette foretagende i konsul Kruse i Nyborg som parteciperede med 7000 Rdl.16
Desværre viste det sig i årenes løb at foretagendet ikke var rentabelt;
fabrikatet var ganske vist godt, men med priserne kunne vi ikke konkurrere
med udlandet, og jeg var derfor glad over i året 1859 at få værket solgt til
min kompagnon Kruse om end med temmeligt tab! Ej mindre glad var min
hustru, da hammerværket meget hyppig fordrede min nærværelse. Rejser
ne blev tilbagelagt med enspænderkøretøj, men jeg savnedes i hjemmets
store bedrift.
Det viste sig snart at der ikke var plads nok til udvidelse af bryggeriet,
som også var begyndt at brygge »Baiersk-Ol« dvs. lagerøl; jeg erhvervede
derfor en større grund ved »Kongens Port« og anlagde her i 1852 den
første underjordiske kælder, som i 1855 udvidedes ved tilbygning.
Brænderi, bryggeri og støbegodsforretningen lagde så stærk beslag på
min interesse og arbejdskraft, at jeg besluttede at skille mig ved butikshan
delen, som jeg da i 1855 tillige med våningshuset solgte til firmaet Rose &
Nickelmann for 22000 Rdl., men jeg beholdt stueetagen som bolig og
kontor og blev også boende her så længe jeg levede i Fredericia.17
I 1859 anlagdes ved »Kongens Port« en ny lagerkælder, men det var
dog en blivende gene at øllet måtte brygges på ejendommen ved »Land
soldaten« og derpå køres herop til gæring og lagring, en mangel der først
blev afhjulpet under mine efterfølgere. Under udgravningen af denne så
kaldte »ny kælder« pådrog jeg mig en gastrisk sygdom, der svækkede mit
helbred i så høj grad, at lægen i 1861 forbød en planlagt rejse med min søn
Otto igennem Norge til Bergen.
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Direktør Johannes Ahlmann (1851-1939) og hustru Wilhelmine Julie Olde. Han var fra 1883 dfrektør
for Carlshütte jernværk ved Rendsborg. Ægteparret er her fotograferet ved deres guldbryllup 24. maj
1928.
Det var Johannes Ahlmann, der færdiggjorde faderen Thomas Jørgen Ahlmanns levnedsløb.
Foto i privateje.

I Sydtyskland havde jeg med interesse set de store ølhaller, hvor brygge
rierne direkte udskænkede deres fabrikat for en billig penge; jeg optog
denne ide, og anlagde i 1860 imellem brænderi og våningshus en meget
stor hvælvet hal med egetræsborde og bænke, hvor der udelukkende blev
skænket øl af mit eget fabrikat for 4 skilling glasset og ellers ingen drikkeva
rer. Her mødtes embedsmænd og borgere, officerer og menige og »Bädecker« omtalte lokalet som en seværdighed. Ikke mindre seværdig var
skænkesvenden »Peter Hansen« i sine hvide skjorteærmer med kalot på
hovedet.18
I 1861 indtrådte Detlef Ohlsen fra Flensborg som ung mand i forretnin
gen, en medarbejder der skulle blive af den aller største betydning både for
de forskellige virksomheders videre udvikling, som for familiens vel, da han
senere blev såvel kompagnon som svigersøn.19 Han var begavet med en
4*
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udmærket forstand og besad en utrættelig arbejdsevne, parret med største
soliditet og energi.

Ohlsen overtog først kontorforretningerne, men med årenes løb kom han til
erkendelse om, at navnlig brænderidriften førtes efter forældede princip
per, og at her måtte indføres gennemgribende reformer for at opnå et
udbytte, der stod i forhold til anlæggets størrelse! Fader overlod Ohlsen
initiativet i denne retning, men alle planer blev afbrudte ved krigen med
Tyskland-Østrig som udbrød i efteråret 1863. Belært af krigen 1848-50
pakkede mine forældre i tide deres bohave og sendte dette til Fyn tillige
med heste og vogn. I januar flygtede moder med os børn til Odense hvor vi
fandt en bolig på hjørnet af Vester- og Klaregade; senere flyttede familien
Bloch ind i samme ejendom. Fader derimod forlod først Fredericia henad
foråret og lejede sig ind hos en bonde i Røileskov på Fyn, Jørgen Hansen,
hvis gård lå umiddelbart ved vandet og så højt, at man fra den kunne
overse Fredericia. Ohlsen forblev i forretningen og overtog ledelsen; driften
blev på forlangende afkommandanten opretholdt indtil bombardementet,
under hvilken Ohlsen også satte over til Fyn. Brænderiet fik adskillige
granater, men kunne dog snart sættes i drift igen. Våningshuset led navnlig
ved den stærke belægning med militær; der lå på gården 500 østrigere, da
fader i sommerens løb kom tilbage, men da han i eftersommeren hentede
sin familie tilbage til hjemmet, lå der højst 50 mand.
Efter at der var kommet ro i forholdene, optoges atter planerne om
reformer i driften; Ohlsen orienterede sig på de toneangivende fabrikker i
Flensborg og Hamborg, engagerede fagmænd der kendte de nye metoder,
og i 1867 indførtes gærfabrikationen i brænderiet. Medens dette hidtil kun
var i drift de 7 måneder om året, så blev der fra nu af ikke alene indført
helårsdrift, men end også 2 1/2 år igennem arbejdet uafbrudt dag og nat
med to hold mandskab og det endda med de samme maskiner og apparater
som hidtil; dette frembragte en enorm produktion og stor fortjeneste og gav
Ohlsen lejlighed til at vise sine glimrende egenskaber ikke alene som fabri
kant, men også som købmand.
Afsætningen af pressegæren var vanskelig, da den kun holdt sig frisk i 8
dage medens transporten til markedet i Hull og Newcastle (via Hamburg)
tog ca. 3 dage. Når der nu var overflod på markedet, så brugte modtagerne
den påstand at gæren var ankommen fordærvet. Jeg erindrer en dag midt i
december hvor der kom telegram fra agenten i Hamburg: »Yeast verdor
ben! sollen wir in Themse werfen?« worauf Ohlsen antwortete: »Stehen
lassen!« og trods snestorm og kulde rejste han med første tog til England,
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Sådan så direktionskontoret ud omkring 1914 hos Ohlsen & Ahlmann, Havnegade 39, København.
På denne adresse indrettede forretningen sig straks efter flytningen fra Fredericia, og det var herfra
firmaets eneforhandling af jernstøbegods fra Carlshütte blev styret.
Kontoret domineres ganske af store malerier. Et stort naturmaleri og to større portrætter. Det er D.
Ohlsen og Johannes Ahlmann, sidstnævnte netop direktør for Carlshütte jernværket ved Rendsborg.
På det store dobbeltskrivebord ses telefon, klokke, blækvugge og stempler.
Foto i privateje.

hvor han forlangte at se sit fabrikat. Man bragte kurve med fordærvet
indhold, men på Ohlsens påstand at det ikke var hans fabrikat undskyldte
man sig med en »mistake«.
Men man tog sig iagt for fremtiden!
Med bærmen opfordredes 700 kreaturer om året og for at skaffe stald
rum til disse, erhvervedes »Schröders Gård« i Norgesgade, som ombygge
des til stalde, desforuden byggedes i denne periode et toetages våningshus i
Norgesgade ved siden af bryggeriet, hvor familien Ohlsen beboede stuen,
medens fader tænkte sig 1. sal som sin aftægtsbolig, men han flyttede aldrig
derind.
Det er imidlertid betegnende for min faders fremsynethed, at brænde
riet, trods produktionens enorme udvidelse, forblev i den skikkelse som
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fader i 1850 efter branden havde givet det. Bryggeriets produktion blev
også hævet, men dog langtfra i den grad som brænderiets!
Støbegodsforretningen var anbragt i et pakhus, som lå for enden af
Kirkestræde og den gik sin jævne gang år efter år!
I 1868 blev Ohlsen optaget som kompagnon i det gamle firma Ths. J.
Ahlmann & Co., og samme år giftede han sig med min søster Christine.
Fra denne tid trak min fader sig væsentlig tilbage fra ledelsen, som herefter
ganske lå i Ohlsens hånd, medens fader levede for sin familie og sin
sundhed!
Han foretog hyppige rejser til udlandet med moder og mine to søstre
Dagmar og Elfride og opholdt sig med forkærlighed ved Genfer-søen flere
måneder om foråret.
Efter sin egen udtalelse var tiden fra 1867/76 de 10 lykkeligste år han har
levet, da han så sine bestræbelser kronede med held, og i disse også ved
jævnt godt helbred og lykke i hele familien, kunne leve som han ville.
I 1867 fejrede mine forældre sølvbryllup i Fredericia. Blandt gæsterne
erindrer jeg faders gamle onkel fra Åbenrå, senator Jürgen Ahlmann,20
hans broder Peter fra Langholt med hustru og alle 4 børn, hans broder
Wilhelm med hustru og datter Magda, Louise Sørensen-Hobro, Bloch med
hustru og børn, Møller-Bygholm med hustru (de to sidste moders søstre),
oberst Arntz med hustru og søn Sofus, Kaalund-Kolding med hustru Pe
tersen-Voel.
I året 1878 trådte min fader ganske ud af forretningen for at gøre plads
for mig.21 Han flyttede i 1881 med sin hustru, døtrene Dagmar og Elfride
til København og beboede der en dejlig 2. etage i ejendommen Nørre
Farimagsgade 23.
Elleve lykkelige år levede han her og døde efter få dages sygeleje d. 3.
januar 1892, kun 3 måneder før sit guldbryllup!22

Noter og henvisninger
1. Søn af købmand i Gråsten Otto Fr. Ahlmann (1786-1866). Slægtsoversigt ses i Dansk Biografisk
Leksikon 1. udg. bd. I, 98. Se endvidere Herman Hagenah, Wilhelm Ahlmann. Das Lebensbild
eines Schleswig-Holsteiners (Kiel 1930) samt Verzeichnis der Nachkommen des Kaufmanns Otto
Friedrich Ahlmann und seine Ehefrau Magdalene, geb. Lorenzen (Rendsborg 1938). I Morten
Kamphönener, Træk af Gråstens historie (Sønderjysk Månedsskrift 1971 no. 5) er Otto Fr.
Ahlmann’s betydning for Gråsten behandlet.
Manuskriptet er afleveret af grosserer Else Margrethe Ahlmann-Ohlsen, København, til De Dan
ske Spritfabrikker, der har ladet det indgå i virksomhedens arkiv i Erhvervsarkivet.
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2. Johannes Hoeck, sognepræst i Adsbøl-Gråsten 1823-39. Otto Arends, Gejstligheden i SlesvigHolsten. Bd. III (1932) 97.
3. Markus Hartwig Holler (1796-1858) grundlagde 1827 det første jernværk i Danmark og Hertug
dømmerne under navnet »Carlshiitte« ved Rendsborg. I midten af 1850’erne beskæftigede jern
værket omkring 500 medarbejdere. Produktionen blev rettet mod forbruget i hjemmene, på landet
og i byggeriet. Købmand Otto Fr. Ahlmann blev i begyndelsen af 1840’erne eneagent i Norden for
jernstøberiet. En søn, Johannes Ahlmann (1851-1939) blev i 1883 salgsdirektør for jernværket. Biographisches Lexikon für Schleswig-Holstein und Lübeck (1982) bd. 6 127 fT.
4. Se note 3.
5. A. F. Amstrup drev kommissions- og speditionsforretning i Kiel. Mercantil-Calender 1858, 143. C.
A. Møller må have været forpagter af møllen under Bygholm gods, der i 1835 blev overtaget af
August Schütte, hvis familie drev godset frem til 1916.
6. Se note 3.
7. Købmand og konsul Geert C. F. Geelmuyden (1791-1882). Hans »Geheime Conto bog« 18201881, er bevaret i Erhvervsarkivet. Heri ses de økonomiske forbindelser mellem Geelmuyden og
Ahlmann fol 32 fT.
8. Iflg. Geelmuydens hovedbog var prisen på nævnte ejendom ikke 10.000 Rdl. men 10.400 Rdl.
Hertil kom, at G. eftergav Ahlmann 1000 Rdl. ved dennes bryllup, eller senest ved Ahlmanns 30
års fødselsdag. Kontoen nedskrives da også med de nævnte 1000 Rdl. ved A’s bryllup 26/3 1842.
Hovedbog fol 33.
9. Geelmoyden flyttede til København, hvor han blev svensk-norsk vicekonsul. Han tjente betydelige
beløb ved køb og salg af fast ejendom og værdipapirer. - Ovennævnte hovedbog.
10. Vicekonsul, købmand, dampbrænderiejer og propritær Søren Sørensen (1801-64) fader til sociallæ
gen, senere sygekasseinspektør Th. Sørensen.
11. Nis Peter Ahlmann (1811-84). Købte 1840 hovedgården Langholt ved Nørresundby med tilhøren
de gods.
12. Pastor Magnus Vogelius (1775-1856). S. V. Wiberg, Almindelig dansk præstehistorie bd. 1, 652
(1870) Anna Katarina Marie Ahlmann født 9/9 1822 i Gråsten. Død sammested 12/5 1843.
13. Se bl.a. herom i Johs. Brøndsted (red.), Vore gamle tropekolonier (1967) bd. 3, 16 fT. og 153.
14. Ussinggård ved Horsens blev købt ca. 1833 af Otto Frederik Ahlmann (1812-73), Thomas Jørgen
Ahlmanns broder. Gården blev solgt 1854. J. J. Hansen, Større danske landbrug Bd. V. (1933), 94.
15. Kongshøj Hammerværk i Øksendrup sogn på Sydfyn blev drevet som fabrik for landbrugsredska
ber 1851-95. Siden blev den omdannet til Kongshøj Mølle, der fremstillede elektricitet. Trap V
udg. bd. V, 846.
16. Sandsynligvis storkøbmanden Joh. Kruuse i Nyborg. Mercantil-Calender 1852, 166.
17. Rose & Neckelmann, grovvareforretning. Mercantil-Calender 1856, 256.
18. Herfra er beretningen forfattet af Thomas Jørgen Ahlmanns søn Johannes Ahlmann.
19. Dithlef Albert Heinrich Ohlsen (1840-1913), gift med Thomas Jørgen Ahlmanns datter Christine
1846-1926. Han var udlært i N. C. Kacks dampsukkerraffinaderi i Fredericia i 1858. - Meddelelser
om isenkræmmerforeningen i København, 1880-1905 (1905) 142.
Bryggeriet i Fredericia var anlagt i 1847 som hvidtølsbryggeri af købmand Th. J. Ahlmann. I 1850
blev det indrettet til fremstilling af bayersk øl. I 1879 overgik det til et konsortium under navnet
Fæstningsbryggeriet, af hvem det i 1898 solgtes til A/S Østjyske Bryggerier. Krak, Danmarks
ældste forretninger (1915), 328. Firmaet blev herefter drevet sammen med Otto Fr. Ahlmanns søn
Thomas Jørgen under navnet Ohlsen & Ahlmann.
20. Købmand, senator Jürgen Ahlmann, se Johan Hvidtfeldt og Peter Kr. Iversen (red.), Åbenrå bys
historie (1967) bd. II.
21. Johannes Ahlmann indtrådte 1878 i forretningen, men udtrådte allerede igen i 1882 for at blive
salgsdirektør for Carlshütte jernværk ved Rendsborg. Se note 3.
22. I 1877 oprettedes en filial i København, og hele virksomheden flyttede hertil i 1882. Forinden var
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betydelige dele dog blevet solgt fra. Brænderiet således i 1881 efter salg til De Danske Spritfabrik
ker, bryggeriet var da allerede solgt fra. Se note 19.
Samtidig med udflytningen udtrådte Johannes Ahlmann af firmaet, hvorefter virksomheden kon
centrerede sig om handel med tekniske- og sanitetsartikler. I 1928 blev det overtaget af Brødrene
Dahl, som dog formelt bevarede det gamle firmanavn. (Green, Danske Fonds og Aktier (1912)
1013.

Søren Frich og hans fabrik
AF FRITZ LE FEVRE

Undersøgelser over den tidlige danske industrialisme har for det meste væ
ret centreret omkring den generelle eller branchemæssige udvikling, mens
studier over enkeltvirksomheders opkomst og vilkår har været sjældne.
I det følgende behandler cand. mag. Fritz le Fevre grundlæggelsen og
opbygningen af A/S Frichs Jernstøberi og Maskinfabrik i Arhus, der i løbet
af Søren Frichs ejerperiode 1854-85 voksede op til at blive en af provinsens
største jernindustrielle virksomheder. Grundlaget for undersøgelsen, der
især belyser ændringerne i produktions- og afsætningsstruktur, er hovedsa
gelig firmaets velbevarede arkiv, der er afleveret til Erhvervsarkivet.
Som tillæg til afhandlingen bringes Søren Frichs dagbog 1851-1853, der
bl.a. omhandler hans uddannelsesrejser til Belgien og England.

Indledning
Til de brancher, der voksede frem i forbindelse med de tidlige industrialise
ringsfaser i Danmark, hører jernstøberierne. Deres udvikling tog fart fra
1830’erne, og i de følgende årtier kom de til at spille en vigtig rolle dels i
den begyndende modernisering af landbruget, dels i forbindelse med op
bygningen af den første danske industri.
Undersøgelser over enkelte jernstøberier, deres udvikling og placering i
industrialiseringsprocessen foreligger der kun ganske fa af, og dette er
baggrunden for den følgende studie over Frichs Jernstøberi og Maskinfao
brik i Arhus fra oprettelsen i 1854, indtil den oprindelige indehaver Søren
Frich i 1885 afstod virksomheden.1
Frichs fabrik skal således ses som et eksempel på, hvilke vilkår den
tidlige jernindustri havde i midten af 1800-tallet. Gennem virksomhedens
konkrete udvikling kan man se den tidlige jernindustris grundlag og udvik
lingsmuligheder i forbindelse med den generelle industrielle udvikling i
Danmark i anden halvdel af 1800-tallet, både hvad angår moderniseringer
ne i landbrugssektoren, den gradvise mekanisering i industrisektoren og
udbygningen af transportsektoren.
Fra Frichs fabrik er bevaret et enestående godt regnskabsmateriale, som
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belyser firmaets udvikling i den tidlige fase, og som derfor har kunnet
danne grundlag for denne artikel.
Af dette materiale er i det følgende først og fremmest benyttet hovedbø
ger og journaler, der indeholder regnskabsmateriale til belysning af pro
duktion, kunder og omsætning, samt bibøger for specielle varetyper (møl
letøj, dampmaskiner og -kedler). Desuden er anvendt omkostningsbøger
over forskellige arbejdsopgaver, der yderligere kan belyse råvareforbrug,
fortjenester m.v. Fabriksarkivet, der opbevares på Erhvervsarkivet, rum
mer derudover betydeligt mere materiale fra den her behandlede periode,
der kunne uddybe udviklingsforløbet yderligere. Af arbejdsmæssige grunde
indgår det dog ikke i undersøgelsen.
Som appendix til artiklen bringes endvidere Søren Frichs dagbog fra
1851-53, der giver et indtryk af hans baggrund og uddannelse samt overve
jelserne forud for etableringen af fabrikken i 1854.
Jernindustriens opkomst
Nøgleindustrien for det industrielle gennembrud i sidste halvdel af 1800tallet var jernindustrien, og denne industrigren var en af de brancher, som
voksede stærkest.
Før 1830 var der kun meget fa jernindustrielle virksomheder i Danmark,
alle placeret i København, med undtagelse afen enkelt i Frederiksværk. I
løbet af 1830’- og 1840’erne blev der oprettet en del jernstøberier i købstæ
derne. I midten af 1840’erne fandtes der 16 jernstøberier i provinsen, og
dette tal var i 1855 vokset til 98, og i 1872 til 143 jernindustrielle virksom
heder. De fleste købstæder havde således fra midten af århundredet mindst
et jernstøberi med tilhørende maskinfabrik. Det første jernstøberi i Jylland
var C. F. Weiss’s jernstøberi i Horsens, der blev oprettet i 1831, på Fyn
kom i 1836 M. P. Allerups jernstøberi i Odense, og Århus fik sit første
jernstøberi i 1841, Meuhlengrachts og Bøegs jernstøberi og maskinværk
sted.2
Ofte blev jernstøberierne anlagt sammen med en maskinfabrik, der ud
over at producere udstyr til landbruget også fremstillede maskinudstyr til
den gryende industri. De fleste maskiner, som den tidlige jernindustri
lavede i 1830’- og 1840’erne, var dog ofte meget grove og simple, industrien
importerede hovedparten af sine maskiner fra England, også dampmaski
ner, hvoraf der på dette tidspunkt kun blev produceret meget fa i Dan
mark. Først fra midten af 1800-tallet begyndte en dansk produktion af
dampmaskiner og arbejdsmaskiner, som kunne måle sig i pris og kvalitet
med importerede maskiner.
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Brevhoved fra firmaets første år. Til venstre ses det oprindelige fabriksanlæg fra 1854: jernstøberiet,
metalstøberiet og yderst til højre hovedbygningen med kontor, portnerbolig, snedkerværksted samt
Frichs privatbolig. Til højre vises nogle af fabrikkens varetyper: dampmaskine, gravkors ogjernrækværk.
Fra Frichs’ arkiv, Erhvervsarkivet.

Regeringen værnede lovgivningsmæssigt om de tidlige jernstøberier fra
omkring 1830, da tolden på indført støbegods blev forhøjet. Denne beskyt
telsestold gavnede jernindustrien i de første faser af den tidlige industrialis
me. Dog var det ikke gældende inden for maskinproduktionen, hvor damp
maskiner ofte kunne indføres toldfrit på licens.3
I løbet af I860’- og 1870’erne skete der en produktionsmæssig specialise
ring indenfor de større jernindustrier. Nogle virksomheder specialiserede
sig i produktion
af dampanlæg og maskiner, hvilket var tilfældet med
o
Frichs i Arhus og Møller og Jochumsen i Horsens. Enkelte virksomheder
gik over til udelukkende at producere specialudstyr til en enkelt branche.
Blandt disse kan nævnes den århusianske virksomhed Caroc og Leth, der i
1880’erne leverede anlæg til de nye andelsmejerier.4 Derimod fortsatte de
fleste små virksomheder med at fremstille bygningsstøbegods og land
brugsredskaber.

Den industrielle udvikling i Århus
Det århusianske bysamfund gennemgik en kraftig økonomisk og befolk
ningsmæssig vækst i anden halvdel af 1800-tallet, hvor byen ændrede sig
fra at være en lille provinsby med handel og håndværk som de vigtigste
erhverv til at blive et stort industrialiseret bysamfund. I perioden fra 1840
til 1890 voksede bybefolkningen fra 7.078 til 33.306 indbyggere eller næ
sten til en femdobling af bybefolkningen i løbet af 50 år. Væksten i indbyg
gertallet skyldtes først og fremmest den store tilvandring fra landet af unge
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mennesker. Grunden til, at byen kunne opsuge denne store tilgang, var de
mange nye arbejdspladser, der blev etableret i perioden inden for industri
og handel.
Et væsentlig element for den lokale handel og industri var udbygningen
°
af infrastrukturen. Allerede i 1862 fik Arhus sin første jernbaneforbindelse
- til Randers. Fra 1868 var linien udbygget sydpå med forbindelse til
Tyskland og København, og i 1871 var hele den jyske længdebane fra
Frederikshavn til den tyske grænse færdigbygget.5 Herved blev byen et
trafikalt jernbaneknudepunkt, hvilket fik stor betydning for dens handel og
industri. Samtidig blev havnen i midten af 1800-tallet udvidet til en dyb
vandshavn, og byen blev et hjemsted for en del dampskibsruter, dels til
København, dels til England med landbrugsvarer som korn, smør og krea
turer.6
I perioden fra 1840 og frem til 1880’erne opstod der en lang række
industrielle foretagender i byen.7 Til de vigtigste industribrancher hørte i
hele perioden tekstil- og konfektionsindustrien. Den største virksomhed var
P. V. Stampes klædefabrik (med farveri og uldspinderi), der blev etableret
i 1846, og af andre kan nævnes Werners og Holms klædefabrikker. Alle
disse virksomheder gik meget tidligt over til dampkraft. Også inden for
tobaksindustrien fandtes i byen flere store fabrikker, hvoraf den største var
Schmalfelds tobaksfabrik (1846).
Inden for nærings- og nydelsesmiddelindustrien fandtes flere damp
brænderier, af hvilke de fleste var oprettet tidligt i forbindelse med køb
mandshandel (f.eks. M. C. Lottrup, J. Ormslev og N. Malling). Derimod
var Liisberg og Meisners spritfabrik startet udelukkende som brænderi og
ølbryggeri i 1834. Fra 1840’erne gik en del af disse brænderier over til at
benytte dampkraft som energikilde. I 1856 oprettedes byens første bajersk
ølbryggeri, Ceres, der i årenes løb blev en betydningsfuld virksomhed.
Inden for teknisk-kemisk industri havde byen flere mindre virksomhe
der, bl.a. Bangs oliemølle (startet i 1830) og H. C. Møllers sæbefabrik og
oliemølle (1829), hvortil i 1871 kom Aarhus Palmekærnefabrik.
Jernindustrien blev fra midten af 1800-tallet en af de betydeligste indu
stribrancher. Som nævnt fik byen sit første jernstøberi i 1841, Meuhlengracht og Bøegs, og i 1848 etablerede Chr. Christensen byens andet. Begge
virksomheder havde som hovedproduktion byggestøbegods og agerdyrk
ningsredskaber. Frichs blev grundlagt 1854 og ved midten af 1860’erne var
det vokset til byens største jernindustrielle foretagende. I 1873 overtog
Caroc og Leth det gamle meuhlengrachtske jernstøberi, som blev udvidet
med en maskinfabrik, hvis hovedproduktion hovedsagelig blev mejerima-
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skiner og mindre dampanlæg. I forbindelse med jernindustrien kan endelig
nævnes jernbanernes reparationsværksted, som blev oprettet i 1862.

Søren Frichs baggrund og uddannelse
Søren Frich blev født 1827 på gården Bolund vest for Horsens. Hans far,
Johan Peter Frich (1797-1872), var uddannet jurist og ejede flere store
proprietærgårde på Horsenskanten. En kortere periode var han medlem af
Stænderforsamlingen i Viborg og senere landstingsmedlem.8 Moderen, Jo
hanne Marie Harpøth (1801-76), var datter af storkøbmand Søren Harpøth i Ringkøbing.
Omkring 1840 blev Søren Frich sendt til den nyoprettede videnskabelige
o
realskole i Arhus. Efter realeksamen i 1845 tog han til København, hvor
han i flere år læste på Den Polytekniske Læreanstalt. Her tog han eksamen
i teknisk mekanik, maskinlære og tegning.9
I 1848 meldte han sig som frivillig i krigen, men efter våbenstilstanden
blev han hjemsendt, hvorefter han tog arbejde som lærling på jernstøbe
rierne i Frederiksværk. Da krigen igen brød ud, blev han indkaldt og
udnævnt til sekondløjtnant. I 1850 blev han hårdt såret i slaget ved Isted,
og efter en rekreationsperiode på et halvt år søgte han i marts 1851 sin
afsked og tog et par måneder senere arbejde som volontør på støberierne i
Frederiksværk. Her opholdt han sig knap et års tid og fik sin første prakti
ske uddannelse i støbning.
Derefter startede han i april 1852 som led i sin videreuddannelse inden
for jernstøbning en rejse til udlandet for nærmere at studere udviklingen
inden for jernindustrien. Hans første ophold var på støberierne i Charleroi
i Belgien, ligeledes som volontør. Her studerede han mekanik, men da han
følte, at de praktiske kundskaber fra Frederiksværk var for utilstrækkelige,
og udbyttet af opholdet her derfor for dårligt, fortsatte han til England for
at lære om støbning og maskinarbejde. På en maskinfabrik i Newcastle tog
han arbejde som almindelig lønarbejder og forblev her til sommeren 1853,
da han - efter næsten halvandet års udenlandsophold - igen vendte hjem.
Som det fremgår af dagsbogsnotaterne fra udlandsopholdet (jfr. s. 93fl),
blev han her klar over, at de danske støberier stod langt tilbage i forhold til
især de engelske, og at der derfor ville være mulighed for ham med sin
viden herfra at kunne etablere sig som jernstøber og landbrugsmaskinfabrikant.
Efter hjemkomsten overvejede Frich, hvor han skulle placere en jernin
dustriel virksomhed. Valget faldt på Århus, da han forudså, at byen ville
blive knudepunkt for det jyske jernbanenet. Desuden havde byen en god
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beliggenhed med et stort opland. Endelig havde Frich et godt lokalkend
skab til byen fra sin skoletid i årene 1840-45.
Frich havde således både en solid baggrund for at kunne etablere sig
som fabrikant og en udmærket teknisk og praktisk uddannelse.

Hovedtræk i fabrikkens udvikling 1854-85
Etableringen 1854-55
Indtil næringsfrihedsloven trådte i kraft i 1862, var det nødvendigt at søge
om tilladelse hos centraladministrationen, hvis man ønskede at anlægge
fabriks virksomhed. Lavene havde stadig væk produktionsmonopol. Derfor
søgte Frich i februar 1854 de offentlige myndigheder om bevilling til at
starte et kombineret jernstøberi og maskinbyggeri i Århus.
Bevillingen, som han fik kort tid efter, gav ret til at anlægge og drive et
jern- og metalstøberi og derudover tilladelse til at indrette et værksted til
forfærdigelse af alle typer mekaniske arbejder og maskiner.10
Samtidig købte Frich af købmand H. Schandorff en stor grund i Århus
by på hjørnet af Søndergade og Sønder Allé på et område, som endnu var
delvis ubebygget. Grundens pris var 6.200 kr., og pengene til grunden fik
han af sin far.11
Startkapitalen til at anlægge selve fabriksvirksomheden lånte han ligele
des af faderen. Det samlede lån fra denne i perioden 1854-55 beløb sig til
omkring 46.000 kr., som sønnen senere betalte tilbage i rater.12
I sommeren 1854 opførtes fabriks bygningerne, der var grundmurede
med tegltag. Den største indeholdt kontor, beboelse til portneren og en
bolig til Frich selv foruden snedkerværksted og udstillingslokale til støbe
gods. Et andet hus blev indrettet til maskinværksted. Herudover var der 2
fritliggende bygninger indrettet til henholdsvis jernstøberi og metalstøberi.
Bygningerne blev takseret til 30.240 kr., et betydeligt beløb efter datidens
målestok.
Inden for det følgende år anskaffede eller fremstillede fabrikken selv de
nødvendige maskiner og værktøj. Ved vurderingen i 1856 i Købstædernes
almindelige Brandforsikring blev inventaret vurderet til 21.570 kr., og det
fremgår heraf, at fabrikken fra starten havde indlagt en dampmaskine på
10 H.K. - leveret fra Brdr. Jochumsen i Horsens; desuden var anskaffet en
række arbejdsmaskiner, af hvilke bl.a. den store plandrejebænk blev leveret
fra England. Fra starten fik fabrikken endvidere installeret gasbelysning
fra det nyoprettede Arhus Gasværk.
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Fabriksanlæggets udbygning 1855-85
Det er ikke muligt i Frichs’ arkiv at undersøge de samlede investeringers
omfang, da disse ikke fremgår af hovedbøgerne, og kun for perioden 187585 kan det ud fra fabrikkens journaler og hovedbøger ses, hvilke investerin
ger fabrikken foretog i maskiner. For at få et overblik over fabriksanlæggets
bygningsmæssige udvikling er man derfor henvist til brandforsikringsma
terialet. Fabrikken var fra oprettelsen forsikret i Købs tædernes almindelige
Brandforsikring, og herigennem kan hovedlinien i fabriksbygningernes ud
vikling følges. I samme selskab var indtil 1874 også maskiner og inventar
forsikrede, mens oplysninger om maskinparkens udbygning i årene deref
ter som nævnt kan hentes i fabrikkens egne regnskabsbøger.
Det må dog understreges, at brandforsikringssummerne ikke er identiske
med fabriksanlæggets faktiske handelsværdi. Fabriksgrundens værdi ind
går således ikke i brandforsikringssummen.
Tabel 1 viser udviklingen i fabriksanlæggets værdiansættelse i Søren
Frichs ejerperiode 1854-85.
Tabel 1: Forsikringssum for fabriksanlægget 1854-85
År

Bygninger

Maskiner og inventar13

1854
1856
1857
1867
1868
1869
1871
1875
1876
1877
1879
1880
1882
1883
1884

30.240
37.220
39.640
42.840
44.360
56.800
68.200
-

—

kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.

kr.

21.570
31.740
35.638
42.360
43.082
53.082
55.482
57.582
60.582
63.182
65.760
70.322

kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Kilder: Århus Rådstuearkiv: Brandtaxationsprotokoller 1847-85. Frichs’ arkiv: Hovedbøger og jour
naler 1875-85

I 1856 og 1857 blev kun bygget nogle få mindre bygninger, og hovedgrun
den til stigningen i bygningsbrandforsikringen til 39.640 kr. var en forhø
jelse af forsikringssummen for hovedbygningen. Ved brandtaksationen i
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Frichs fabrikker, Søndergade 1889. Fabrikken set fra syd. Udenfor billedet, til venstre, lå fabrikkens
kontor og tegnestue.
Litografi i N. Malmgren: Danmarks Industrielle etablissementer 1889.

1867 noteredes, at sliberiet var blevet udvidet, hvorved forsikringssummen
blev forhøjet med 3.800 kr., mens udvidelsen i 1871 bestod i opførelsen af
en ny magasinbygning, vurderet til 1.520 kr. Samtidig blev de ældste
fabriksbygninger fra 1854 ændret og ombygget i perioden 1867-71. Dog var
der her i højere grad tale om en omplacering af de forskellige arbejdsfunk
tioner på fabrikken end om en egentlig udvidelse af fabriksanlægget. I 1875
flyttede kontor og beboelseslejlighed over på den modsatte side af Sønder
gade til en nyindkøbt ejendom her, hvorefter det gamle kontor blev indret
tet til maskinværksted. Endvidere blev der i årene 1875-76 opført en ny
værkstedsbygning, nyt kulhus og et rensehus. Hermed steg forsikringssum
men til 56.800 kr., i forhold til 1871 en stigning på 28 %. I 1882 kom
endnu en udvidelse af fabriksanlægget, en stor udvidelse af jernstøberiet
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samt opførelse af en ny smedie og et smedeværksted. Fabriks bygningernes
forsikringssum blev hermed forhøjet med ca. 20 % til 68.200 kr., altså en
betragtelig udvidelse af fabriksanlægget i slutningen af 1870’erne og begyn
delsen af 1880’erne.14
En endnu stærkere vækst var der i værdien af maskiner og inventar fra
21.570 kr. før 1867 til 42.360 kr. i 1871. Den fordobling i inventarets
forsikringssum, der således fandt sted, var foranlediget af indkøb af maski
ner: valsemaskiner, damphammer og flere drejebænke i forbindelse med
ombygningen og udvidelsen af fabriksbygningerne i perioden 1865-71.
Resultatet af maskinparkens forøgelse var, at værdien af bygninger og
maskiner blev omtrent lige store i 1871. I forbindelse med nybyggeriet
1875-76 blev maskinparken igen stærkt udvidet. Der investeredes for ca.
10.000 kr. i maskinanlæg, en forøgelse af værdien på 25 %.
I årene 1877 til 1879 forekom der kun meget små investeringer i maski
ner (det skyldtes den generelle økonomiske lavkonjunktur, som også ramte
Frichs i sidste halvdel af 1870’erne), men i årene 1880 til 1884 kom yderli
gere en række nyanskaffelser i maskiner til, så den samlede værdi fra 1879
til 1884 yderligere voksede med ca. 22 %. Disse anskaffelser skete i forbin
delse med den store udvidelse af fabriksanlægget i 1882.

Arbejdsstyrke, omsætning og overskud
En kontinuerlig række af opgørelser år for år for virksomhedens størrelse,
økonomiske resultater og udvikling i øvrigt i den behandlede periode er det
ikke muligt at fremlægge som følge af huller i det bevarede arkivmateriale.
Især det forhold, at hovedbogen 1869-75 mangler, og at der ikke er bevaret
lønningsbøger fra før århundredskiftet, gør det vanskeligt at fremlægge
sådanne samlede opgørelser. De følgende oversigter skal derfor ses på
denne baggrund.
Udviklingen i arbejdsstyrken er ofte et godt mål for den enkelte virksom
heds udvikling og vækst, men da der i Frichs’ arkiv intet er bevaret om
fabrikkens arbejdsstyrke i den her undersøgte periode, har det været nød
vendigt at hente oplysninger fra andre kilder, d.v.s. offentlige tællinger og
private undersøgelser. Tallene stammer fra et meget forskelligt materiale,
hvorfor man skal tage dem med et vist forbehold. Således kan optællings
tidspunktet være forskelligt fra år til år, der kan være forskel på, om både
faste og løse arbejdere er medtalt, m.v. Endelig er der kun fundet oplysnin
ger fra en del af årene.

5
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Tabel 2: Arbejdsstyrken 1855-85
År

Antal arbejdere

År

Antal arbejdere

1855
1867
1868
1869
1870
1871

26
60
70
70
70
78

1872
1877
1878
1881-83
1885

116
100
90
110
160

Kilder: Se note 15.

Arbejdsmæssigt kan der således hos Frichs konstateres følgende udvik
lingsmønster med 3 vækstperioder. Arbejdertallet steg langsomt fra 1855
til 1868, og efterfulgtes af meget kraftig vækst i begyndelsen af 1870’erne.
Efter et kortere tilbageslag i sidste del af dette årti udvidedes arbejdsstyr
ken igen betydeligt i løbet af 1880’ernes første halvdel.
Udviklingen i fabrikkens samlede omsætning kan følges i de bevarede
hovedbøger 1854-68 og 1876-85. Den fremgår af tabel 3.
Tabel 3: Omsætningen 1854-68 og 1876-85
År

1854-58
1859-63
1864-68

Totalomsætning (kr.)

År

Totalomsætning

161.915
285.854
344.838

-

883.800
1.489.788

1876-80
1881-85

Kilde: Frichs’ arkiv: Hovedbøger 1854-68 og 1876-85.

Tabellen viser, at der i de 3 delperioder fra 1854 til 1868 i begyndelsen af
1860’erne foregik en vækst i omsætning på ca. 77 % i forhold til perioden
1854-58. Derimod var væksten i 1864-68 mere behersket, ca. 21 %. Bag
grunden for denne stærke vækst i begyndelsen af 1860’erne var især jernbao
nebyggeriet i Arhusområdet 1861-62, der medførte betydelige arbejdsop
gaver for Frichs med leverancer af såvel jernbanemateriel som udstyr i
forbindelse med entreprenørarbejderne ved baneanlæggelsen. Først for
1876-80 er der igen bevaret tal på omsætningen, og disse viser, at omsæt
ningen igen var steget kraftigt, nemlig med 156 %, sammenholdt med
tallene fra 1864-68. Hvis man sammenligner med arbejdsstyrkens udvik
ling, var årene 1876-80 i forvejen ikke specielt gode. Det tyder på, at der
må være sket en betydelig vækst i omsætningen i første halvdel af 1870’er
ne, hvorfra talmaterialet ikke er bevaret. I perioden 1881-85 skete der
ligeledes en markant omsætningsstigning (på 69 %).
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For hele perioden som helhed kan det konstateres, at der var tale om en
nidobling af produktionsværdien fra 1854-58 til 1881-85. Dog må det be
mærkes, at tallene kun viser hovedtrækkene i udviklingen, da omsætnings
opgørelserne af arbejdsmæssige årsager kun er foretaget for 5-års perioder
og ikke for hvert år for sig.
De enkelte års udsving kan derimod følges, hvad angår fabrikkens néttooverskud. Gennem fabrikkens regnskabsmateriale er det muligt at få et vist
indblik i dette for årene 1875-84. Det er dog ikke muligt at gennemskue,
hvordan dette overskud er beregnet, da hovedbogen med Frichs kapital
konto først er bevaret fra ca. 1879. Beløbene, der er anført i de bevarede
journaler, fremgår af tabel 4. Det ses, hvorledes de samlede beløb for
afskrivning og forrentning af drifts- og anlægskapital samt det beregnede
nettooverskud har svinget i forhold til de økonomiske konjunkturer i disse
o
ar.

Tabel 4: Afskrivninger og nettooverskud 1875-84 (kr.)
År

1875
1876
1877
1878
1879

Afskrivninger

Nettooverskud

År

Afskrivninger

Nettooverskud

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

26.000
20.000
12.000
8.602
10.664

1880
1881
1882
1883
1884

10.000
14.223
16.000
25.000
25.000

20.415
38.000
29.655
55.154
-

Kilde: Frichs’ arkiv: Journaler 1875-84 og hovedbog 1881-85.

I tabel 4 afspejles landbrugskrisens gennemslag fra 1876. Til og med 1879
kan krisevirkninger spores i nettooverskuddets fald, med året 1878 som
bundrekord med kun 8602 kr. i nettooverskud. Men allerede i 1880 be
gyndte det at gå frem for virksomheden, og især årene 1881 og 1883 var
særdeles markante med et stort rekordagtigt overskud. Sammenlignes de to
gode år 1875 og 1883, kan det konstateres, at der er tale om en fordobling
af overskuddet i forhold til det sidste gode år i 1870’ernes højkonjunktur.

Frichs salg affabrikken 1885
I efteråret 1883 averterede Frich sin fabrik til salg, men fik den først solgt i
1885. Den blev afhændet til hans søstersøn, cand.polyt. Hilmar Vestesen,
og dennes studiekammerat, cand.polyt. John Wied, i kompagniskab.
Salgssummen for fabrikken var 175.000 kr. for de faste ejendomme og
83.000 kr. for det løse og faste inventar samt driftsmateriel. Den samlede
salgsværdi var altså 258.000 kr.,16 og ved sammenligning med tabel 1 kan
5*
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det konstateres, at brandforsikringssummen kun dækkede knap halvdelen
af salgsværdien. Forskelsværdien indbefatter dog naturligvis også den vær
difulde strøggrund samt driftsmateriellet.
Efter salget af fabrikken bosatte Søren Frich sig i Åby vest for Århus,
hvor han købte en landejendom. Efter at have levet som landmand i 12 år,
solgte han ejendommen i 1898. Herefter bosatte han sig igen i Århus, hvor
han levede sine sidste år. Han døde i 1901.

Produktionsstrukturen
På grundlag af fabrikkens hovedbøger og journaler samt fortegnelse over
leveret mølletøj er foretaget en optælling af de mest gængse varetyper, som
fabrikken producerede. Det må dog tilføjes, at der findes enkelte andre
varetyper, som også blev fremstillet i et stort omfang, men som kildemate
rialet desværre ikke giver mulighed for optælling af. Det gælder f.eks.
jernvinduer. Disse og andre mindre betydningsfulde varetyper indgår ikke
i tabel 5, men vil blive inddraget i den følgende gennemgang.
Tabel 5: Produktion af udvalgte varetyper 1854-85
Varetype
Byggestøbegods
Landbrugsredskaber/maskiner
Jernstøbt
mølletøj
Dampmaskiner
Dampkedler
Arbejdsmaskiner

1876-80

1881-85

I alt

1854-58

1859-63

1864-68

1869-75

127

155

12

13

6

-

313

479

464

114

16

-

-

1073

17
2
3
27

63
7
16
37

136
24
24
64

357
44
68
173

205
26
32
76

204
40
53
93

982
143
196
470

Kilder: Frichs’ arkiv: Hovedbøger 1854-68 og 1876-86, journaler 1856-85, fortegnelse over leveret
mølletøj 1855-92.

Det tidlige produktionsmønster 1854-65
Byggestøbegods og landbrugsredskaber
Frem til begyndelsen af 1860’erne var byggestøbegods en af fabrikkens
hovedproduktioner. De væsentligste varetyper på dette område var kakkel
ovne, komfurer, jernvinduer, rørledninger samt søjler og jerndragere. I
tabel 5 ses, at produktionen af kakkelovne og komfurer kulminerede først i
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1860’erne, hvorefter denne produktion faktisk ophørte. Fabrikken fortsatte
dog med at fremstille jernvinduer og jerndragere, men det blev herefter en
underordnet produktionsgren, og kun i særlige situationer påtog fabrikken
sig større arbejdsopgaver inden for bygningsstøbegods. Blandt de sidste af
disse kan nævnes leveringen af jernkonstruktionen til Arhus banegårds
perronhalvtag i 1862.17
Den anden hovedartikel i fabrikkens første år var landbrugsredskaber og
mindre landbrugsmaskiner. De vigtigste varetyper inden for denne katego
ri var svingplove og tærskeværker samt hakkelses- og rensemaskiner. I
løbet af 1860’erne nedskår Søren Frich dog fremstillingen af landbrugsma
skiner betydeligt, og i slutningen af 1860’erne ophørte fabrikken med den
ne produktion, men fortsatte dog med i ny og næ at reparere enkelte
tærskeværker for omegnens større landbrug.
Grunden til, at Frich afviklede sin produktion af de to hovedartikler i
løbet af 1860’erne, var ikke manglende efterspørgsel, men den omlægning
af produktionsstrukturen, som fandt sted fra midten af 1860’erne. En ræk
ke jernindustrielle virksomheder i provinsen fortsatte med at fremstille de
ovennævnte hovedartikler, således at landbrugets efterspørgsel kunne
imødekommes.18

Mølletøj
Inden for støbningsområdet startedes en specialproduktion af jernstøbt
mølletøj i 1855. Det var først og fremmest leveringer af jerngangtøj til
vand- og vindmøllerierne på landet, der erstattede de tidligere benyttede
trægangværk. I perioden fra 1855-58 til 1859-63 voksede produktionen af
mølletøj til en 3-4 dobling af antallet. Grunden til denne ekspansion var
møllerinæringens frigivelse i 1850’erne, der medførte et voksende nybygge
ri af kornmøllerier på landet.19 Frich forstod tidligt at udnytte dette store
potentielle markeds behov. I den tidlige fase opbyggede fabrikken et stort
modellager af mølletøj, så fabrikken blev i stand til at levere komplette
møllerianlæg bestående af jerngangværk, vingeaksel, stjernehjul og drev i
forskellige mål, afhængig af mølleriets størrelse.20
Fabrikkens ekspertise på dette specialområde medførte, at den efterhån
den kom til at levere mølletøj og andre halvfabrikata til mange af landets
møllebyggere.

Øvrige produktioner
I 1855 fremstilledes den første dampmaskine på 2 H.K., der blev leveret til
H. Schandorffs dampbrænderi i Århus. Det blev starten på fabrikkens
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produktion af dampanlæg. Antalsmæssigt var der dog i de første år kun
tale om en mindre produktion i forhold til fabrikkens andre aktiviteter, og
de følgende dampmaskiner, der også især gik til brænderierne, var ligeledes
små anlæg (2-7 H.K.).
Få år efter etableringen begyndte Frichs at fremstille industrimaskiner
til forskellige brancher. I 1856 leverede firmaet en del af bryggeriinventaret
til det nyetablerede bryggeri Ceres i Arhus. I 1857 fulgte en større ordre pa
en levering af et antal arbejdsmaskiner og kedler til det nyoprettede suk
kerraffinaderi Stelter, Husum og Co., også i Arhus.21 Heller ikke antallet af
arbejdsmaskiner voksede dog stort fra slutningen af 1850’erne til begyndel
sen af 1860’erne.
I forbindelse med jernbanebyggeriet omkring Arhus i 1861-62 påbe
gyndte Frich imidlertid en produktion af jernbanemateriel. Sporskifter,
signaludslyr, drejeskiver, kulkraner, dræsiner og andet specialstøbegods
blev gængse varetyper inden for denne specialproduktion, der i begyndel
sen af 1860’erne fik stor produktionsmæssig betydning for fabrikken.
Som noget helt specielt optog firmaet i 1858 støbning og omstøbning af
kirkeklokker. Antalsmæssigt var denne produktion ikke af stor betydning,
idet der fra 1858 til 1885 blev fremstillet 29 klokker, men det viser, at
firmaet i det første tiår påtog sig mange specialopgaver for at udnytte
fabrikkens produktionskapacitet.22
Fabrikkens produktionsprogram i denne fase var således meget bredt,
spændende fra traditionel støbegods og smedearbejde til maskinfremstilling, men med bygningsstøbegods og landbrugsudstyr som hovedartikler. I
løbet af 1860’erne aftog denne produktion til fordel for en voksende frem
stilling af dampanlæg og maskiner. Også produktionen af mølletøj steg. Til
trods for, at enkelte nye varetyper blev inddraget i produktionen, skete der
en indsnævring af produktionsmønstret fra midten af 1860’erne.

Den nye produktionsstruktur 1865-85
Dampanlæg
Fremstillingen af dampmaskiner og dampanlæg blev efterhånden en af
fabrikkens hovedområder. Som det fremgår af tabel 5 voksede produktio
nen af dampmaskiner stærkt fra midten af 1860’erne og frem til midten af
1870’erne. Gennemsnitlig blev der på årsbasis fremstillet 5-6 stk., og der
var nu tale om en regelmæssig produktion i modsætning til de første 10 år.
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Parti fra fabrikkens gårdsplads ca. 1904. Frichs’ arkiv indeholder en stor fotosamling, der indeholder
billeder af bygninger, interiører, personale og - især - produktionsemner. Hovedparten af billedmateri
alet er fra efter århundredskiftet. Både bygningerne her og på de følgende to billeder stod dog uden
store ændringer siden Frichs sidste ejerår.
Foto i Frichs’ arkiv, Erhvervsarkivet.

På grundlag af fabrikkens kalkulationsbøger fremgår det endvidere, at de
mindre dampmaskiner fra slutningen af 1860’erne blev fremstillet som
lagervarer. Denne tendens blev yderligere forstærket i 1870’erne og
1880’erne.
I slutningen af 1870’erne skete som følge af den økonomiske krise en vis
stagnation i produktionen af dampanlæg, men denne udvikling blev vendt i
første halvdel af 1880’erne, hvor den gennemsnitlige årlige produktion af
dampmaskiner steg til 8 stk. Grunden til væksten i dampanlæg på dette
tidspunkt var ikke mindst den begyndende produktion af anlæg til de nye
andelsmejerier.
Fremstillingen af dampkedler var, som det ses i tabel 5, nært sammen
hængende med dampmaskinproduktionen, idet kedlen var et nødvendigt
tilbehør til dampmaskinen. Der fandtes naturligvis kunder, som i forvejen
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havde et dampanlæg, og som nøjedes med at udskifte dampkedlen. Derfor
var antallet af producerede dampkedler noget højere end dampmaskinean
tallet.
De første dampmaskiner, som fabrikken fremstillede, havde alle været
ret små, og også i denne periode dominerede de mindre dampanlæg på
mindre end 10 H.K. Virksomheden fik dog efterhånden kapacitet til også
at producere de større kraftmaskiner (på indtil 30 H.K.), som især kunne
finde afsætning inden for olieindustrien, papirfabrikker, savværker samt
cementindustrien. Således fik cementfabrikken Cimbria ved Mariager i
1874 installeret en dampmaskine på 30 H.K., mens en knap så stor maski
ne blev leveret til Aarhus Palmekærnefabrik i 1872 (25 H.K.).

Tabel 6: Produktion af dampmaskiner 1854-85
Kunder

1854-58

59-63

64-68

69-75

76-80

81-85

Dampbrænderier
Tekstilindustri
Kemisk industri
Jernindustri
Papirindustri
Savværk/ træindustri
Landbrug
Mejerier
Dampmøllerier
Diverse

2
-

4
1
1
1

2
6
2
4
6
1
3

4
11
4
4
1
2
3
4
11

2
4
2
1
1
3
2
1
10

1
4
1
1
3
2
3
21
1
4

I alt

2

7

24

44

26

41

Kilder: Frichs’ arkiv: Hovedbøger 1854-68 og 1876-85, journaler 1856-85.

Den voksende produktion af dampanlæg blev afsat til et bredt spektrum af
erhvervsvirksomheder, der i forbindelse med mekaniseringen gik over til
eller udbyggede dampkraftanlæg. Den nærmere fordeling, der fremgår af
tabel 6, viser følgende mønster: Fra midten af 1860’erne og frem til begyn
delsen af 1880’erne var industrisektoren hovedaftager. De vigtigste kunder
kom fra tekstilindustrien, men Frichs fremstillede også dampmaskiner til
en række andre industribrancher, bl.a. jernindustrien, dampbrænderierne
og savværkerne. Desuden aftog de større landbrug en del dampanlæg, der
især blev anvendt som drivkraft til damptærskeværkerne.
I begyndelsen af 1880’erne ændredes dampmaskineproduktionen noget,
idet mere end halvdelen blev afsat til de mange nyoprettede andelsmeje
rier.
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Interiør fra maskinværkstedet ca. 1904. Billedet givet et godt indtryk af »damp-mekaniseringen«. Fra
en dampmaskine placeret uden for værkstedet førtes kraften via et stort antal drivremme og aksler over
til de mange forskellige arbejdsmaskiner. Såvel den uafskærmede kraftoverførsel som - hvad billedet
også viser - den ringe belysning - gav anledning til mange arbejdsulykker i den tidlige mekaniske
industri.
Foto i Frichs’ arkiv, Erhversarkivet.

Arbejdsmaskiner
Den anden hovedproduktion blev fremstilling af industrimaskiner og møl
lerimaskiner. I løbet af anden del af 1860’erne skete der en markant vækst i
produktionsantallet af maskinanlæg, som yderligere blev forstærket i
1870’erne, selv om produktionen også på dette område svingede noget i
forhold til konjunkturforløbet.
Inden for maskinproduktionsområdet skete der ingen specialisering.
Tværtimod var der tale om en yderligere spredning til nye industriområ
der, f.eks. papirindustrien. I 1860 fik Frichs den første ordre på maskinan
læg til Silkeborg papirfabrik, og fra dette tidspunkt begyndte fabrikken en
stor produktion af papirmaskiner til de fleste af landets papirfabrikker
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Interiør fra jernstøberiet ca. 1904. Fabrikken beskæftigede både faglærte og ufaglærte arbejdere. I
støberiet var de ufaglærte støberiarbejdere og rensere i overtal. Af faglærte beskæftigedes her kun
formere, mens maskinværkstederne desuden anvendte faglærte grov- og kleinsmede samt modelsned
kere.
Foto i Frichs’ arkiv, Erhvervsarkivet.

(bl.a. foruden Silkeborg Dalum ved Odense, Maglemølle ved Næstved og
Ferslews papirfabrikker i København).
Til den kemiske industri kan nævnes store maskinanlæg til olieindustri
en og gødnings- og svovlsyreindustrien. Da Aarhus Palmekærnefabrik blev
etableret i 1871, fik fabrikken leverancen på et meget stort antal specialma
skiner, ligesom fabrikken producerede en lang række arbejdsmaskiner til
den tidligere nævnte cementfabrik Cimbria i 1874. Det drejede sig om
slemmeværker, knusemaskiner og jerntøj til cementovnene. Derudover
blev der fremstillet et meget stort antal maskinanlæg til farverier og uld
spinderier, og i 1884 startede fabrikken endvidere en hel ny produktion af
mejerimaskiner (f.eks. kærneværker og smøræltemaskiner). Udover frem
stilling af industrimaskiner produceredes også et større antal møllerimaski-
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ner. Denne produktion lå i naturlig forlængelse af fabrikkens specialpro
duktion af mølletøj.

Specialproduktioner
Ifølge tabel 5 skete en meget stor vækst i antallet af mølletøj fra slutningen
af 1860’erne og i første halvdel af 1870’erne, og mølletøj blev i løbet af
1860’erne et af fabrikkens hovedproduktionsområder. Ekspansionen i pro
duktionen af mølletøj stoppede imidlertid i midten af 1870’erne, hvor møl
lerierne også blev ramt af den økonomiske krise,23 og produktionsniveauet
lå i anden halvdel af 1870’erne og i første halvdel af 80’erne på et lidt lavere
niveau omkring 200 stk.
Det samlede antal mølletøj, der udgik fra fabrikken fra 1855 til 1885,
udgjorde 1073 stk. Sættes dette antal i relation til det samlede antal land
møllerier, som eksisterede i 1881, nemlig 2519, kan det konstateres, at
Frichs i disse år leverede mølletøj til omkring 40 % af alle landets landmøl
lerier. Fabrikken havde en meget dominerende position inden for denne
produktionsgren.
Som erstatning for nedgangen i antallet af maskinudstyr til industrien,
startede Frichs i begyndelsen af 1880’erne en produktion af mejerianlæg.
Fra 1883 til 1885 leveredes 13 komplette mejerianlæg, samtidig med, at
fabrikken startede produktion af mejerimaskiner.
En anden specialproduktion, som yderligere voksede, var fremstilling af
jernbanemateriel, der i 1870’erne og 1880’erne blev en af fabrikkens ho
vedproduktionsområder. I begyndelsen af 1870’erne forsøgte firmaet sig
endvidere med jernskibsbygning. Allerede i 1860’erne havde fabrikken be
skæftiget sig med dampskibsreparationsarbejde, og på grundlag af denne
erfaring startede firmaet i 1872 en skibsproduktion og byggede i årene
1872-73 2 dampskibe: »Forellen«, et lille jernskrueskib på 8 H.K., og
dampskonnerten »Tumbleren«. Det blev dog ikke nogen succes, idet bl.a.
»Forellen« viste sig at have ret dårlige sejleegenskaber.24 Grunden til det
dårlige resultat var formentlig, at fabrikken ikke selv havde den fornødne
ekspertise. Herefter opgav fabrikken sin skibsproduktion, men fortsatte
dog i de følgende år med at foretage skibsreparationer.
I 1879 startede fabrikken derimod en anden specialproduktion, som
lykkedes, nemlig »de mollerupske smøreapparater«. Disse var beregnet til
automatisk at skulle smøre dampmaskinens cylindre ved hjælp af et smø
ringsmiddel, som blev aktiveret ved hjælp af dampen. Teknisk set betød de
et stort fremskridt i forhold til de hidtil manuelt betjente smørehaner. Frich
havde købt patentet og eneretten af opfinderen, maskinmester C. Molle-
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rup, som var ansat ved statsbanerne i Arhus. Denne nicheproduktion
blev en vigtig produktionsartikel for fabrikken i første halvdel af 1880’erne.
Fra 1879 til 1885 blev der skønsmæssig fremstillet omkring 7000 apparater,
og denne standardvare kan betragtes som en erstatningsproduktion for det
vigende marked, der på pågældende tidspunkt var for en del af Frichs’
produktion.

Afsætningsmarkedet
I dette afsnit gives et indblik i, på hvilke markeder Frichs produktion blev
afsat, samt undersøges, hvilken betydning afsætningsmarkedet havde for
produktionsomlægningerne. Afsnittet falder i to dele. I det første sættes
fokus på Frichs kundekreds inden for hovedsektorerne: landbrug, industri
og transport. I andet afsnit undersøges afsætningsmarkedet geografisk med
henblik på at vurdere, hvilken betydning det lokale og det nationale mar
ked havde for fabrikkens produktion.
Til det formål er der ud fra de i hovedbøgerne opførte købere af fabrik
kens produkter foretaget en række beregninger. Af arbejdsmæssige grunde
er dog foretaget den begrænsning i undersøgelsen, at der kun er medtaget
kunder med ordrer på 300 kr. og derover på årsbasis. Dette medfører, at
der i de to første 5-års perioder 1854-58 og 1859-63 kun er registreret
henholdsvis 54% og 73% af totalomsætningen. Den øvrige omsætning
hidrørte fra en stor kreds af småkunder, især landbrugere, men som det
fremgår af tabel 7 var det kun i de første 10 år, at Frichs hentede en stor del
af sin omsætning fra denne kundekreds. For de følgende 3 perioder havde
de helt små kunder ingen nævneværdig betydning.

Tabel 7: Afsætningsmarkedet 1854-85, fordelt på erhvervssektorer
1859-63

1854-58

kr.

%

kr.

%

kr.

28022
40708
3450

32
47
4

65930
57388
62234

32
27
30

109424
130094
30570

38098

12

9168

3

133476

Diverse

15106

17

23674

11

28594

9

69563

Ialt

87286

Sektor
Landbrug
Industri
Transport
Heraf jernbaner

% af total
omsætning

54%

100 209226 100 298682

73%

Kilder: Frichs’ arkiv: Hovedbøger 1854-68 og 1876-85.

87%

1881-85

1876-80

1864-68

%

kr.

37 154357
44 454088
10 197225

100 875233

99%

%

kr.

18
52
23

244787
394348
380599

15

7

%
17
27
26

286389

19

425074

30

100 1444808 100

97%

Søren Frich og hans fabrik

77

Landbrugssektoren
Af tabel 7 ses, at landbrugssektoren var et meget vigtigt marked, hvor ca.
en trediedel af fabrikkens produktion fandt afsætning. I virkeligheden har
landbrugets andel været noget større, idet som nævnt kredsen af småkunder - der ikke er med i beregningen - for de flestes vedkommende kom fra
landbruget. Skønsmæssigt må det antages, at over halvdelen af fabrikkens
omsætning i starten kom fra landbrugssektoren.
Fra 1854 og frem til begyndelsen af 1860’erne var det især byggestøbe
gods og landbrugsredskaber/maskiner, Frichs leverede til godserne og de
større gårde. Grunden til landbrugets store efterspørgsel efter disse varety
per var som nævnt den langvarige højkonjunkturperiode, som det danske
landbrug befandt sig i fra omkring 1830 og frem til begyndelsen af 1870’er
ne. I denne gyldne »kornsalgsperiode«, hvor Danmark eksporterede store
mængder korn til især England, steg priserne, og den øgede indtjening for
landbruget medførte udskiftning og modernisering af redskaber og byg
ninger.26
I første del af 1860’erne afviklede fabrikken imidlertid størstedelen af sin
produktion af landbrugsmaskiner og byggestøbegods. Derefter foretog fa
brikken kun reparationer af enkelte landbrugsmaskiner for omegnens store
landbrug samt leverede en del dampmaskiner til godsejernes damptærske
værker. Denne produktionsændring fra de gængse varetyper der produce
redes på hovedparten af de danske jernstøberier, til en mere specialiseret
produktion må være et resultat af en bevidst strategi, idet landbruget også i
de følgende år fortsatte den påbegyndte moderniseringsproces.
Mens selve landbruget således fik en aftagende betydning, skete der en
stor ekspansion inden for et erhverv med direkte tilknytning til landbruget,
nemlig mølleribranchen.27 Derfor forblev landbrugssektoren fortsat et stort
afsætningsmarked. Selv om der ikke har kunnet foretages samlede bereg
ninger af landbrugssektorens økonomiske betydning i første del af 1870’er
ne, må det ud fra produktionen af mølletøj formodes, at det stadigvæk var
et af de betydeligste markeder efter industrien.
I første del af 1870’erne blev landbrugets højkonjunkturperiode bremset
på grund af landbrugets faldende priser på korn på verdensmarkedet. Det
medførte en opbremsning i investeringerne i landbruget og også inden for
møllerierhvervet, hvilket for Frichs vedkommende tydeligt gav sig udtryk
ved en nedgang i leverancerne til møllerierne. Af denne grund aftog land
brugssektorens markedsandel markant i sidste del af 1870’erne.
Landbruget omstillede i løbet af 1870’erne og 1880’erne sin produktion
fra en overvejende vegetabilsk produktion til en animalsk, hvor man satse-
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de på kød- og mælkeproduktion. En følge af omlægningen blev bl.a. andels
mejeriernes fremvækst.28 Fra 1882 til 1890 blev der således opført ca. 700
andelsmejerier ud over hele landet, og grundlæggelsen af disse skabte i
løbet af 1880’erne et nyt stort marked for jernstøberierne og maskinfabrik
kerne. Dette forstod Frichs straks at udnytte og opfylde branchens specielle
behov for udstyr og maskiner. Det er grunden til, at landbrugssektoren
værdimæssigt voksede betydeligt i første del af 1880’erne. Dog var land
brugssektoren som helhed ikke længere det vigtigste afsætningsmarked.
Den var blevet overhalet af industrisektoren og transportsektoren.
Industrisektoren
Industrialiseringsprocessen i anden halvdel af 1800-tallet bevirkede, at der
blev etableret en lang række fabriksindustrielle virksomheder med damp
kraft som energikilde. Desuden anskaffede ældre virksomheder dampkraft.
I 1840’erne og 1850’erne gik erhverv som dampbrænderier, klædefabrik
ker, farverier og uldspinderier over til at anvende damp som drivkraft.29
Det medførte en voksende efterspørgsel efter dampanlæg og arbejdsmaski
ner hos de større maskinfabrikker.
Allerede fra starten var industrisektoren et betydeligt afsætningsmarked
for Frichs. Den voksede i løbet af 1860’erne til det største marked, og fra
midten af årtiet blev omkring halvdelen af fabrikkens omsætning afsat til
industrisektoren. Frichs specialiserede sig ikke i maskiner til en enkelt
branche, men leverede udstyr til vidt forskellige grene af industrien. Til de
vigtigste grupper hørte dampbrænderier, klædefabrikker, farverier, ciko
riefabrikker, savværker, jernindustrielle virksomheder, papirfabrikker og
oliemøller.
Selv om der ingen samlede beregninger foreligger på udviklingen fra
1869 til 1875, tyder meget på, at tendensen fra 1860’erne fortsatte med
yderligere styrke. Det viser bl.a. tabel 5 tydeligt, idet den øgede afsætning
af dampanlæg og maskiner i høj grad gik til industrivirksomheder.
Den store vækst i industriens investeringer i begyndelsen af 1870’erne
kom således også Frichs tilgode. I denne periode fik fabrikken bl.a. meget
betydelige ordrer fra flere store papirfabrikker, f.eks. Dalum papirfabrik og
Maglemølle papirfabrik. Desuden fik fabrikken en meget stor lokal ordre
på levering af dampanlæg og maskiner til den i 1871 grundlagte Aarhus
Palmekærnefabrik, og endelig kan nævnes leverancer til den nystartede
cementfabrik Cimbria ved Mariager i 1874, hvor Frichs både leverede
dampanlæg, slemmeværker og jerntøj til cementovnene.
Trods den økonomiske krise, som satte ind fra midten af 1870’erne, og
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som ramte fabrikken, kan det fastslås, at industrisektoren fortsat var fa
brikkens vigtigste afsætningsmarked i anden del af 1870’erne. Omkring
halvdelen af omsætningen kom fra industrien, hvor fabrikken i disse år især
nød godt af en række meget betydelige kunder inden for papirindustrien.
Foruden Dalum og Maglemølle, så var der i disse også leverancer til den
nyoprettede Ferslews papirfabrik i København.
Derimod tabte industrisektoren i første del af 1880’erne tydeligt terræn.
Afsætningen hertil aftog fra halvdelen til omkring en fjerdedel af omsætnin
gen, og endog i absolutte tal var der tilbagegang. Den generelle afmatning
inden for industrien, der bevirkede færre investeringer i maskinanlæg, kom
Frichs for alvor til at mærke i denne periode.
Transportsektoren
Fra 1840’erne og fremefter blev landets transportnet udbygget, vejene blev
udbygget og forbedret, jernbanelinier blev anlagt, og de første jerndamp
skibe blev bygget i Danmark. Det medførte betydelige ordrer til en del af
landets jernindustri. Også for Frichs vedkommende fik transportvæsenets
- og herunder især jernbanernes - udvikling betydning. Fra en beskeden
andel i 1850’erne kom transportsektoren i begyndelsen af 1860’erne til at
aftage ca. 1/3 af den beregnede omsætning. Denne sektor blev hermed et af
de betydeligste afsætningsmarkeder. Fra midten af 1860’erne aftog dens
betydning igen, idet den værdimæssigt blev halveret og kun dækkede 10 %
af omsætningen. I tiåret 1876-85 var dens andel igen vokset til omkring en
fjerdedel af omsætningen, og den fik dermed økonomisk lige så stor betyd
ning som industrisektoren. Den helt afgørende rolle i denne afsætning
spillede leverancerne af materiel til jernbanerne.
I 1861 begyndte man anlæggelsen af den jyske længdebane, hvor den
første strækning, Århus-Randers, blev indviet i 1862. I de følgende år
fortsattes udbygningen, så man i 1871 havde færdiggjort den jyske længde
bane fra Frederikshavn til den daværende tyske grænsestation i Vamdrup.
Desuden blev der i Arhus i 1862 oprettet et jernbanereparationsværksted. I
1867 overtog staten de jysk-fynske jernbaner, hovedkontoret for statsba
nerne blev placeret i Århus, og derefter skete en kraftig udbygning af
værkstedsfaciliteterne her.30
Frichs’ leverancer til jernbanerne, der fremgår af tabel 7, fandt efter
1867 først og fremmest sted til statsbanerne. Der leveredes materiel til
enkelte privatbanekunder, men deres ordrebeløb var dog forsvindende små
i forhold til de statslige baners indkøb.
Tallene for afsætningen til jernbanerne i tabel 7 giver et godt indtryk af
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jernbanernes økonomiske betydning for Frichs. Fabrikkens geografiske
placering var med etableringen af centralværkstederne og statsbanernes
o
hovedkvarter i Arhus særdeles gunstig med henblik på at opnå status som
hovedleverandør til DSB, og der er formentlig ingen tvivl om, at det er i
sammenhæng hermed, at man skal se Søren Frichs gradvise opgiven af
landbrugsmaskinproduktionen. Han gav bevidst plads for produktionen af
jernbaneudstyr og materiel for at blive i stand til at opfylde jernbanens
specielle behov.
Det kan i hvert fald fastslås, at fabrikken i begyndelsen af 1860’erne fik
en meget stor kunde i jernbanen, idet 12 % af den samlede produktion blev
afsat her til. Det nye marked har således virket vækstfremmende for Frichs
i begyndelsen af 1860’erne. Senere i årtiet, da jernbaneanlæggene i Arhus
foreløbig var overstået, svandt leverancerne dog betydeligt ind, men meget
tyder på, at de allerede steg kraftigt igen omkring 1870. Selv om der ikke
kan beregnes samlede tal for jernbanernes ordrebeløb i første halvdel af
1870’erne, kan det dog på grundlag af fabrikkens journaler konstateres, at
statsbanerne bestilte jernbanemateriel for betydelige beløb. Det skyldtes
bl.a. centralværkstedets store udvidelse i denne periode samt jernbanenet
tets fortsatte udbygning og forbedring.
For peridoen 1876 til 1885 ses, at Frichs fik mellem 15 og 19% af sin
omsætning fra jernbanerne. Værdimæssigt blev beløbet mere end fordoblet
fra sidste del af 1870’erne til første halvdel af 1880’erne. Statsbanerne blev
dermed i disse år en af fabrikkens største kunder, der blev stærkt medvir
kende til at skabe den store omsætningsfremgang fra slutningen af halv
fjerdserne.

Diverse kunder
Frichs’ omsætningsfremgang var dog, som det fremgår af tabel 7, ikke
udelukkende baseret på leverancerne til DSB. Fabrikken havde fortsat et
bredt aftagermønster, og også for flere andre sektorer var der fremgang at
spore på denne tid.
Dette gjaldt ikke mindst inden for den sektor, der i tabel 7 benævnes
»diverse«. Denne kreds af kunder var en meget blandet kategori, der bl.a.
omfatter offentlige institutioner og semioffentlige værker (gas- og vandvær
ker) samt aftagere af serie- og masseproducerede varer beregnet til et
anonymt marked, f.eks. vognbøsninger og smøreapparater.
I forbindelse med udbygningen af de offentlige forsyningsvirksomheder i
1870’erne og 1880’erne fik Frichs en del leverancer til en række gasværker
og vandværker. Dog var der indenfor denne gruppe tale om en behersket
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vækst og helt frem til slutningen af 1870’erne var denne »sektors« andel af
omsætningen stadigt faldende.
I firsernes første halvdel voksede »diverse-sektoren« imidlertid til at
udgøre ca. 30% af omsætningen. Den store fremgang skyldes igangsætnin
gen i 1879 af produktionen af de automatiske smøreapparater til dampma
skinecylindre (Mollerupske smøreapparater), som Frich havde taget pa
tent på.
Apparaterne blev for det meste afsat til en enkelt grossist i København,
der tog dem i kommission, og som fik provision af salget.31 I årene 1881-85
aftog denne mellemhandler således smøreapparater svarende til en værdi
på omkring 300.000 kr. Denne nicheproduktion blev således medvirkende
til Frichs’ stærke omsætningsmæssige vækst i 1880’ernes første halvdel,
hvor denne standardvare alene dækkede ca. 20% af omsætningen.
geografiske afsætningsmarked
I dette afsnit undersøges fabrikkens geografiske afsætningsmarked, herun
der især hvilken økonomisk betydning det lokale marked havde i forhold til
det nationale. Hovedtallene fremgår af tabel 8, i hvilken gruppen »lokale
o
marked« dækker det nuværende Arhus amtskommune.
Tabel 8: Det geografiske afsætningsmarked 1854-85

kr.

%

kr.

Lokale marked
Øvrige Jylland
Øerne
- København
København
Udlandet

76204
5450

93
7

190700
12944

-

-

-

-

312
4792
-

Ialt

81654

Marked

% af total
omsætning

50%

100 208748

%

kr.

91 241378
6 46826
3
-

622
622
3196

85%

kr.

%

kr.

%

83
16

541648
114756

66
14

742721
193385

52
14

1

91208
56860
16722

11
7
2

83204
396569
5042

6
28
-

100 292644 100

73%

1881-85

1876-80

1864-68

1859-63

1854-58

%

821194 100 1420921 100

93%

95%

Kilde: Frichs’ arkiv: Hovedbøger 1854-68 og 1876-85.

Fra etableringen og frem til midten af 1860’erne var fabrikkens produktion
helt baseret på det lokale marked. Fabrikken forsynede især det lokale
landbrug med støbegods og redskaber, men derudover leveredes maskiner
og dampanlæg til den lokale industri, hvor Frichs allerede i den første tid
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fik en række kunder blandt de voksende industrielle foretagender. I det
århusianske område var de største Sukkerraffinaderiet, bryggeriet Ceres,
Stampes klædefabrik, Liisberg og Meisners dampbrænderi og Chr. Bangs
oliemølle, og fra de nærmeste købstæder kom der betydelige ordrer fra
Mikael Drewsens papirfabrik i Silkeborg samt fra tekstilvirksomheder og
dampbrænderier både her og i Randers.
Med de varetyper, der dominerede det første tiårs produktion hos
Frichs, kunne fabrikken derimod ikke udkonkurrere de øvrige købstæders
lokale jernstøberier. Kun en ganske ringe del af produkterne afsattes i det
første 5-år i det øvrige Jylland, og dertil kom i begyndelsen af 1860’erne
enkelte, hovedsagelig engangskunder fra hovedstadsområdet.
I forbindelse med produktionsomlægningen i midten af 1860’erne be
gyndte afsætningsmarkedet imidlertid at ændre sig. Især fra det jyske om
råde steg efterspørgselen ret hurtigt til at udgøre omkring 15% af den
samlede omsætning. Afsætningen kom især til at bestå af leverancer til et
større antal møllebyggere og leveringer af dampanlæg til en række jyske
provinsindustrier (dampbrænderier og farverier/uldspinderier).
Det hang også sammen med, at fabrikken kun havde få konkurrenter
uden for det lokale område i Jylland. En undtagelse var dog Møller og
Jochumsens maskinfabrik i Horsens, der havde et produktionsmønster,
som lignede Frichs’.32 Formodentlig må denne virksomhed have været en
alvorlig konkurrent til Frichs i det sydlige Østjylland, Horsens-, Vejle og
Koldingområdet. Det er i hvert fald karakteristisk, at Frichs kun havde
forholdsvis fa kunder i dette område.
Først fra 1870’erne kom øerne og København til at spille nogen betydelig
rolle for Frichs’ afsætning. Uden for hovedstadsområdet var salget, der
udgjorde 5-10% af omsætningen, dog fordelt på forholdsvis få kunder, og
hovedparten bestod af maskiner og udstyr til papirfabrikkerne i Dalum ved
Odense og Maglemølle ved Næstved. Også den københavnske andel gik i
slutningen af halvfjerdserne for en væsentlig del til papirindustrien, men
desuden vandt Frichs indpas inden for hovedstadens metalindustri.
I løbet af 1870’erne var den lokale markedsandel således vigende, idet
den aftog til omkring to trediedele af omsætningen. Den havde dog stadig
den afgørende betydning for produktionen, ikke mindst fordi Frichs havde
en solid og stadig kundekreds blandt de store lokale industrivirksomheder,
hvortil i årenes løb bl.a. leveredes 38 dampanlæg foruden et stort antal
arbejdsmaskiner. Dertil kom de store specialleverancer til DSB’s central
værksted.
I første halvdel af 1880’erne steg Københavns markedsandel til over en
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fjerdedel af omsætningen og blev derved det næstvigtigste afsætningsmar
ked for Frichs efter det lokale, hvis andel gik ned til godt halvdelen. Væk
sten i afsætningen hertil skyldtes dog næsten udelukkende salget af de
tidligere nævnte smøreapparater, men derimod ikke en forbedret konkur
renceevne i forhold til hovedstadens maskinindustri.
I hele den undersøgte periode fik eksporten ikke den store økonomiske
betydning. I midten af 1860’erne fik fabrikken nogle enkelte leverancer til
Nordslesvig og Skåne, bestående af dampmaskiner og en del mølletøj, dog
var der tale om ret små ordrer. Firmaet gjorde dog tilsyneladende ikke
noget for at komme ind på det udenlandske marked. F.eks. afsattes en stor
del af de ovennævnté smøreapparater i udlandet,33 men da Frichs benytte
de en københavnsk grossist som mellemhandler, tyder meget på, at fabrik
ken ikke selv var interesseret i at opdyrke udenlandske markeder og kon
takter.

Afslutning
Hovedparten af den eksisterende litteratur om jernindustrielle virksomhe
der fra den tidlige industrialiseringsfase består af fest- og jubilæumsskrif
ter. De er som oftest kortfattede og focuserer hovedsagelig på grundlægge
rens person, hvorfor deres værdi til belysning af virksomhedens nærmere
udvikling som regel er meget begrænset.
Af de dyberegående undersøgelser af jernindustrifirmaer findes kun fa.
Blandt de nyeste kan nævnes Søren Kolstrup: Vulcan - en fabrik i provin
sen, (1981), der bl.a. er baseret på et delvist bevaret virksomhedsarkiv.
Et så velbevaret firmaarkiv som Frichs, der giver mulighed for en under
søgelse som denne, er en sjældenhed, hvad der naturligvis bidrager til at
gøre resultaterne interessante i et industrihistorisk perspektiv.
Undersøgelsen har således væsentligt kunnet udbygge kendskabet til
den tidlige jernindustris opkomst og vilkår i provinsen samt give et indblik
i, hvordan industrialiseringsprocessen var vækststimulerende for den tidli
ge jernindustri.
Sammenlignes Frichs med provinsens og Københavns jernindustri, viser
undersøgelsen, at fabrikkens etableringsvilkår og produktion var typisk for
de tidlige jernindustrier, mens den i sin senere udvikling gennem opbyg
ning af specialproduktioner skilte sig ud i forhold til de fleste øvrige jernin
dustrivirksomheder.
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Søren Frichs dagbog 1851-1853
D. 2. Januar 185135
Naar Tanken forener sig med Villien, ligger Ordet som en ydmyg Slave for
dens Fod; vil Tanken trygle Ordet om Lydighed, bliver det vildt og ure
gerligt.
D. 4. Januar
Den frie Aand steiler for Snørlivet; tvinges den deri, falder den isøvn,
undertiden vaagner den dog og sprænger Snørlivet.
D. 4. Januar
Dem, der falde i Slaget, skal man ikke beklage men misunde, for deres
Fædrelandskjerligheds Skyld blive deres Synder tilgivne; de komme i Him
len. Døden viser sig ikke for dem som en nøgen Beenrad med klamme
Fingre, - de Feiges Skræk - en kraftfuld og venlig Skikkelse staaer ved
deres Side, De udstrække Haanden imod den og sige med et saligt Smiil
»kom kun, jeg er beredt«. -

D. 5. Januar
Det er en stor Tilfredsstillelse for Aanden at læse Andres Tanker ud af
deres Øine og Pande. Aldrig er et Ansigt skjønnere - eller farligere - end
naar en bestemt Tanke eller Følelse er læselig deri; det er Aandens Seir
over det Legemlige, Øiet, Panden, hver Muskel i Ansigtet maa lyde sin
guddommelige Hersker. Er Grundtanken hos et Menneske god og kjerlig,
bliver Ansigtet tiltrækkende; selv om Formerne ere stygge og omvendt.
Deraf »Herskerpande«, dyrisk Blik, »saadan et Ansigt har ingen ærlig
Karl«. - For at læse rigtig maa de 2 Aander have den samme Retning for
deres Virksomhed, - de maa være beslægtede - den ene indadvendt, den
anden udadvendt; dog kan der ogsaa herske fuldkommen Reciprocitet, de
læse da gjensidig i hinandens Ansigt - de forstaae hinanden - . D. 8. Januar
Ofte taler man bedst til en Anden gjennem Trediemand. Trediemand
forstaaer i Almindelighed kun halvt hvad man siger. Den man taler for,
hænger med hele sin Sjæl ved den Talendes Læber; denne er sig det bevidst
og det forøger hans Veltalenhed i en mærkelig Grad; han taler fra Leveren.
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Den man taler til maa helst være lidt indskrænket; den man taler for er som
oftest ordknap; ofte bliver dog den Sidstes Sjæl overfyldt af de fremvældende Tanker og skaffer sig Luft i korte, sjælfulde Bemærkninger, der blive
fremsagte med en vis Tilbageholdenhed. Det var Tanker, der uvilkaarligt
bleve udslyngede ved deres egen Kraft. - De ere sjeldne og kostbare. -

D. 11. Januar
Poesie er et Lynglimt fra Guddommen, der slaaer ned i den menneskelige
Sjæl og bemestrer sig for et Øieblik Menneskets hele Tilværelse: Blodet
standser i Aarene, Ordene hendøe, Tanken forvirres, Lemmerne stivne.
Følelsen alene er virksom, Tanken, Villien og alle det animalske Livs
Functioner ere for et Øieblik satte ud af deres Virksomhed.
D. 18. Januar
Clara Raphael er et livfuldt og smukt Sjælemalerie.36 Hun er dristig, men
ungdommelig og famler efter sit Standpunkt; hun trænger til at anskue sig
selv; hun vil virke for Quindens Emancipation, jeg ønsker hende al mulig
Held; blot hun ikke skade Sagen ved at gaae for vidt. Jeg vilde kun ønske hun havde stridt med lige Vaaben, da hun forsvarer
sin Religion; Præsten er raa og brutal, hans Tale bestaaer kun af døde Ord
uden Liv, derfor vinder hun en let Seir. Hendes Maade at betragte Døden
paa er rigtig. Folks Sorg over en Død er enten blandet med Egoisme eller
Hyklerie. Ingen vover at glæde sig over Ens Død. D. 20. Januar
Det er et farligt patriarchalsk Forhold, der bestaaer i Jylland mellem Herre
og Tjener. De stakkels Kjøbenhavnere kjende det ikke, de maa for deres
Egenkjærligheds Skyld nøies med at elske deres Hund. D. 23. Januar
Min Broder er bleven forlovet.37 Havde han sagt mig, at han havde isinde
at forlove sig, og spurgt mig hvem han skulde kaste sine Øine paa, saa
havde jeg pegt paa Emilie. Hun er det elskværdigste Væsen, jeg har seet,
især vil hendes Elskværdighed vise sig, naar hun bliver Huusmoder.
Hun er den personificerede ufordærvede Naturlighed; det var smukt at
see hende klamre sig fast til min Fader, da hun første Gang saae ham efter
Forlovelsen; i hendes Blik laae der: Tak, fordi han havde sat en saadan Søn
i Verden, Løfte om at elske ham som han fortjente og Bøn om at betragte
og behandle hende som en kjær Datter. -
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Med samme sjeldne Naturlighed kom hun mig imøde og kaldte mig ved
Fornavn, og endskjøndt mit indvendige Thermometer steg adskillige Gra
der, saa viste det udvendige kun paa tempereret; Min Kulde maatte nød
vendigvis saare hende, og det fortrød mig; men saadan er jeg nu engang,
jeg maa holde alle Mennesker 3 Skridt fra Livet, kommer En mig nærmere,
støder jeg ham fra mig.
Det samme var Tilfældet, da min Broder fortalte mig Historien; jeg blev
usædvanlig glad; men jeg blev rolig ved at læse: »Berlingeren« sagde ikke
et eneste Ord, forandrede ikke min Stilling, og jeg troer heller ikke, jeg
fortrak en Mine. Emilie vilde gjerne, at jeg skulde sige »du« til hende, men det gør jeg
naturligvis ikke, naar Forholdet først har faaet en vis Fasthed, saa kommer
det nok af sig selv.
Kun Faa kunne glæde sig ved en saadan Opdragerinde som hun har
havt. - Da min Broder spurgte mig, om jeg kunde gjette, hvem han var
blevet forlovet med, sagde jeg »Nei«, endskjøndt jeg turdet have veddet
100 mand mod 1, at det var med hende; af hvad Grund jeg turde det, ved
jeg ikke, maaske fordi jeg af Alle helst vilde have hende til Svigerinde. D. 24. Januar
Man kan hvad man vil. Det var et Ordsprog, som Menneskene skulde
lægge sig noget mere paa Hjerte, der vilde da ikke være saa megen Syg
dom. Hvorfor har Mennesket vel faaet dette Element af den guddommelige
Aand, Villien? Mon ikke for ved dens Hjelp at herske over sit Legeme og
den lavere Natur. Naar man vil være rask, kan man aldrig blive »ind
bildt« syg og den indbildte Sygdom avler den virkelige, der igjen gaaer i
Arv. Villien kan endog gjøre en Dødens Candidat levende. - Havde Betin
gelsen for at jeg vilde leve efter Slaget ved Idsted ikke existeret, saa troer
jeg vist, at jeg var død. D. 27. Januar
Den Velvillie, de have viist mig, har optøet nogle iiskolde Fors tands theorier, som jeg havde dannet mig, og som jeg ansaae for saa overordentlig
praktisk deilige; de have lært mig, at ogsaa Hjertet har sin Berettigelse.38
Jeg skal være dem evig taknemmelig derfor. lisskorpen, der var ifærd
med at lægge sig om Hjertet, blev nu smeltet ved en mild Varme; havde
den faaet Lov til at blive tyk, var den maaske engang'bristet.
Desuden har han, formedelst éin Kierlighed til mig, frelst mit Liv. Hvilken forunderlig Tryllekraft ligger der ikke i de Ord: »Han har reddet
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mit Liv« de binde mig til ham med Taknemmelighedens uløselige Baand;
jeg kunde slide i dem som en vild Tyr, de holdt dog, især da jeg maa sige
»Han har reddet mit Liv med sin Kierlighed« det er Lænker, som ikke
tynge, og jeg maa bære dem til min Død, maaske hiinsides Graven, hvem
ved? - Kierligheden overvinder Døden. Var jeg da bange for Døden dengang? Nei! tvertimod priste jeg mig selv
lykkelig hver Gang Døden stod ved min Side efter Slaget ved Idsted; jeg
var vis paa at St. Peter vilde have lukket op for mig uden at spørge om
Pas. I forrige Tider har jeg undertiden ønsket mig Døden, aldrig af Fortviv
lelse, men naar Øiet lyste af en uendelig Glæde over Livet, naar jeg let
svævede hen over Jorden, saa jeg syntes min Fod neppe berørte den, og
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naar hver Muskel uden den mindste Modstræben hurtig som Lynet udfør
te Villiens Bud. Jeg havde da den største Lyst til at omfavne hele Verden.
Min egentlige Grundtanke er min Eiendom, de Tanker, jeg sender ud i
Verden, og de Ord, jeg indklæder dem i, tilhører ikke udelukkende mig
mere. Mange tage dem for gode Vare og troe, at de udgiøre en integrerende
Bestanddeel af mit inderste Væsen, og derefter forme de dette i al Gemyt
lighed og undertiden studsende og korsende sig over min Ufølsomhed. Støvet ligger paa Vandets Overflade og skjuler dets Klarhed, om det skal
føres bort eller trænge ind og gjøre Vandet urent afhænger af Omstændig
hederne. - Det er farligt, men det kildre den falske Forfængelighed.
Enkelte see mig dog længere end til Tænderne. -

D. 30. Januar
Jette sagde til mig idag, at jeg trængte ofte til Overbærelse baade for hvad
jeg sagde og hvad jeg gjorde, og hun har Ret, jeg er ofte raa og ubændig,
undertiden endog tilsyneladende uhøflig. Det er saaledes kun sjelden jeg
siger Tak til Doctoren og hans Kone, og naar jeg siger det, er det med en
vis Tilbageholdenhed. Jeg vilde helst være fri derfor, men Grunden er ikke
Utaknemlighed, det er fordi det almindelige Udtryk »Tak for sidst« eller
»Mangetak« er saa langt fra at udtrykke min Følelse, at de næsten fore
komme mig at blive Ironie i min Mund. Hvorledes da bedømme mig, veed
jeg ikke rigtig; men jeg har dog ofte Glæde mærket, at de ansaa mig for at
være bedre end jeg maatte være, naar man vilde dømme mig efter mine
Ord. Jeg har ogsaa den slemme Vane, at fremsætte mine Meninger altfor
crasse og stødende, saa de nødvendig maa saare et følsomt Menneske, og
saa bliver jeg forhindret fra at forklare mig nærmere med Maade, hvorpaa
mine Theorier bliver optagne. Naar jeg har besøgt Folk, »hvis Liv eller
Død jeg lidet ændser«, saa kand jeg takke i de meest velvalgte Udtryk; men
det er fordi min Følelse kun er ganske almindelig. D. 1. Februar
Ja! jeg har hærdet mig mod Følelsernes Magt, saa den aldrig træder udvor
tes frem uden først at spørge om Forlov. Det er maaske galt; dog det veed
jeg, at dersom jeg ikke havde bragt den til Lydighed, saa kunde jeg neppe
have seet Alle saa frit i Øiet som nu.
Giver man Følelsen frit Løb, saa udarter den let til Sentimentalitet, og
det er den værste Pestbyld paa Nordens Kraft og Ærlighed, da den strider
mod vor Caracteer, vore fra Fædrene nedarvede Sæder og Skikke. - Lad
Tydsken beholde den, den er ham velundt. -
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D. 11. Februar
Bourneville betragter de Faldne fra samme Standpunkt som jeg, de trænge
ikke til vore Taarer og vor Medlidenhed for at komme gjennem Skjersilden;39 Paludan Møller anseer, ligesom jeg, Villien som det største Beviis
for at vi have en guddommelig Aand, saa at endog Villien kan overvinde
Døden.40 Det styrker ikke min Tro paa min Paastands Rigtighed, den var for
stærk til at rokkes; men det glæder mig at jeg ikke staaer ene, og det styrker
min Agtelse for Digterne; nu indseer jeg klart, at de ere Forkjæmpere for
Menneskeslægten til Sandheds Erkiendelse de kunne i den fulde Nydelse af
Sandhed og Kraft gribe de Sandheder, som jeg først troede bleve aabenbare, naar man havde den ene Fod i den anden Verden.

D. 17. Februar
Min Moder og Wulf ansaa det for umuligt, at jeg kunde blive saaret, og da
de hørte, at jeg var blevet det, trode de fuldt og fast, at det var et meget let
Saar.41 - Skjebnen har altid været mig gunstig, jeg har havt en uendelig
Tiltro til den gunstige Stjerne, under hvilken jeg er født, og bibragt Andre
den samme Tro. - Denne Tro og ikke Ligegyldighed var Grunden til, at de
ansaa mig for usaarlig; og hvor kunde det være Ligegyldighed? Hun er min
Moder, og han, der af alle mine Bekjendter, er i Besiddelse af de fleste og
ædleste Dyder, stiller mig høit i sine Venners Rækker. - Og har Skjebnen
da været mig ugunstig? Nei! Saalænge vi Alle vare stillede ligemeget blot,
blev jeg ikke ramt; da jeg var alene Skiven, mens de andre laae bag Gjer
det, gav Skjebnen mig et Vink i Form af en Kugle paa min Bag, der ikke
kunde trænge igjennem Papiret i min Taske, og først da jeg ikke vilde
forstaae Vinket, blev jeg saaret. Jeg trodsede Raad og overmodig Skjebnen
og forlangte Umuligheder af den, og jeg blev straffet. Maaske var jeg ogsaa
bleven altfor overmodig, dersom Straffen var udebleven, saa jeg har ingen
Grund til at klage.
D. 4. Marts
Idag har jeg søgt min Afsked. Alle have raadet mig til at søge Pension,
skjøndt de maa tilstaae, at der Intet tilkommer mig medrette, naar det er
givet, at jeg bliver rask, og det føler jeg, jeg gør. En Ansøgning om Pension
vilde være Begyndelsen til at nedbryde mine Begreber om Ret; jeg vilde i
Førstningen som Pensionist ansee mig selv som en Blodsuger paa Landets
Marv, og det vilde være mig umuligt at see Folk lige i Øinene; maaske jeg
engang kunde love det; men i begge Tilfælde var det dyre 200 rbd om
Aaret.
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Jeg har undertiden truffet paa Mennesker, der have anseet mig for at
staae saa høit over dem, at de næsten ansee mig for et høiere Væsen. De
have logret for mig som en Hund for sin Herre, deres Aand har krympet sig
under Vægten af min; naar de kom mig for nær, har jeg tugtet dem til de fik
en passende Afstand, og der have de logret og næsten krøbet paa Bugen
som en Hund for at bede om Tilladelse til at kysse den Haand, der svang
Svøben mod dem. Hvorledes de have været tilmode, veed jeg ikke rigtig;
men for mig var det som om min Strube blev snøret sammen, det onde
Blod rullede hovmodigt i Aarerne, Spiren til Foragt for Menneskeslægten
begyndte at udvikle sig, Selviskheden og alle onde Lyster rørte sig, og det
kostede stor Anstrengelse at holde dem nogenlunde i Tømme; desværre er
det ikke lykkedes mig aldeles at tilintetgøre denne Foragt for Menneske
slægten, som paa denne Maade er kommet ind i min Sjæl og dog indseer
jeg tilfulde at Intet er saa fordærveligt for et menneske som Beundringen og
Tilbedelsen af sit eget Jeg, - den kolde Egoisme. Jeg føler bestandig en isnende Kulde i saadanne Menneskers Nærhed og
undgaaer dem, næsten som af Instinkt, saa meget som muligt.
D. 16. Mai 1851 Frederiksværk42
I mange Aar hørte jeg tale om Poesie uden at vide hvad det var, jeg ledte
og søgte, men forgjeves, jeg fortvivlede næsten over min egen Mangel paa
Dannelse; jeg vidste ikke dengang at Poesie er et Intet uden Umiddel
barhed og skræmmes bort af den kolde Reflexion.
I 1848 blev jeg engang pludselig greben af en unævnelig Magt, det var
Poesien, der krystede mig i sine Kjæmpearme og trykkede et Indvielsens
Kys paa mine Læber. Jeg hengav mig fuldt i Øieblikket, og ved senere at
analysere min Tilstand erkjendte jeg, at det maatte være Poesie og takkede
Gud for Aabenbarelsen. Senere har jeg oftere været grebet. Vi rykkede ud mod Fjenden for første Gang at slaaes, vi kom ikke til det,
men det er ligegyldigt. - Soldaterne troede det, - da sang de i henrykt
Begeistring »den tappre Landsoldat«, men da de kom til de Ord »men
kommer jeg ei hjem til min gamle Faer og Moer« forandredes pludselig
deres Stemme, - pludselig - de bleve et Øieblik greben af Kjerlighed til
Livet, de tænkte et Øieblik paa den Sorg, Efterretningen om deres Død
vilde forvolde deres Forældre; men ogsaa kun et Øieblik; Fædrelandskjer
ligheden vandt Seire, de hengave deres Liv visse paa at vinde det igien; og
denne Bortvisen af Fristeren, denne Opofren af det Kjæreste selv af Livet,
var Poesie; deres Sjæls Grebethed af den reneste Fædrelandskjerligheds
hellige Flamme blev aabenbaret for mig i al sin Skjønhed og opfylde mig
med en til da ukjendt Salighed.
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D. 22. Mai
Den blinde Tro er overordentlig elskværdig, den meddeler en mild veemodig Stemning til Iagttageren, og til samme Tid maa man bøie sig for den,
da man føler sin egen Ringhed ved siden af den; den gjennem Tvivlen
vundne Tro er meer imponerende; de fattige i Troen forbauses ved Tanken
om de overstaaede Kampe; han har overvundet Fristeren, Verdens For
fængelighed i sit eget Hjerte. Seirherren kjender man paa hans mægtige
Pande, der bærer Præget af en himmelsk Høihed, paa hans Øie, hvoraf en
overjordisk Ild udstraaler naar han taler om Troen; han danner lettest
Proselytter af Forhærdede, da han er sig sin Tro bevidst og selv veed hvor
Skoen trykker. Troen er hellig, der er Ydmyghed, derfor maa man ære den; den blinde
Tro er reen og uskyldig, derfor er den mild og tiltrækkende; den reflecterede Tro har været brødefuld, en falden Engel, der har mistet sin Uskyld;
men ved en usædvanlig Villiens Kraft har den afkastet Synden og afsonet
Brøden, derfor er den imponerende. - I Afstand see de Forhærdede i ham
en af deres Lige og nærme sig lettere til ham end til den blinde Tro, da de
føle at de Intet have tilfælldes med den, og at den vilde knuse dem aldeles
ved den blotte Bevægelse, derfor frygte de dens Nærhed.
D. 24. Mai
Det største Gode her i Livet er det at kunne give. - Idag blev der indsamlet
Penge til en fattig Kone, og disse simple Arbeidere gave af deres suurt
fortjente Løn, kun en Enkelt vægrede sig og det med en saadan Haarhed,
at man kunde mærke han maatte gjøre Vold paa sig selv for at ikke Hjertet
skulde løbe af med Pungen.
Jeg stod som paa Naale og ønskede Intet hellere end at blive opfordret til
at give min Skjerv, men hans Sømmelighedsfølelse forbød ham det, da han
ikke regnede mig til Værkets Folk og den falske Undseelse holdt mig
tilbage fra at tilbyde min Hjælp, maaske det for endeel ogsaa havde sin
Grund deri, at jeg ikke vilde beskjemme dem der ikke gav.
Dovenskab og falsk Undseelse have ofte undertrykt Hjertets Fordringer
hos mig. Naar jeg mødte en Tigger paa Langelinie, forsulten og nedbøiet af
Alderdom og Kummer greb min Haand uvilkaarlig efter en Skilling; men
var det koldt, kostede det mig for megen Anstrengelse at faae Skillingen
frem, og var der mange Folk, skammede jeg mig ved at være medlidende. Jeg ærgrede mig over min Feighed, men gav Intet. - Undertiden har jeg
givet, men sjelden mere end 1 Skilling eller 4, og jeg ærgrede mig over min
Karrighed, da jeg selv havde i Overflødighed. -
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D. 2. September
Her er ogsaa saavel som andetsteds menneskelige Dyder og Lyder, her er
endeel Misundelse og Bagtalelse, - gid jeg bestandig kunde holde min
Stemme fra at blande sig i den slags Tale; men det er saa fristende, saa
spidsborgerlig, enten taler man i den tordnende politiske Kandestøbertone, naar der er et stort Auditorium eller i den bekjendte dæmpede og
fortrolige, naar man kun er 2 sammen; man troer sig at være de bedste
Venner, men begynder strax at bagtale hinanden, saasnart man har vendt
hinanden Ryggen. Her er det gaaet efter det gamle Ordsprog: »Gammel Kjerlighed ruster
ikke«. Ja, stor maa Kjerlighedens Magt være mellem Mand og Quinde,
naar den kan overvinde flere Aars Adskillelse og sætte unge Roser paa
gamle Kinder. —

D. 9. December 1851
Der gives Øieblikke i Livet, da man fristes til at misunde Guderne deres
Magt; man fristes til at tvivle om Guds Retfærdighed og til at troe paa det
Ondes, Underfundighedens og Løgnens Seir over det Gode.
Tydsken har væltet sig ind over os fordi der blev løiet os paa, de fik
Prygl, men vedbleve at lyve og ved Hjelp af Løgnen vilde de rive os Sjælen
ud af Livet; havde jeg guddommelig Magt og Myndighed, saa vilde jeg
slaae Tydsken med Pest og Bylder til de lode mit arme Fædreland i Fred.
Jeg veed det er en Brøde at friste Gud, men hvad kan det vilde Sind ikke
udruge for Tanker og Ønsker, naar Løgn og Rænker have i 3 samfulde Aar
piint En, saa Marven har raslet i Beenpiberne, og man ikke engang har
Lov til at gaae en ordentlig Bærsærkergang, naar Galden træder for stærkt
i Blodet. - Dog lader os ikke fortvivle, thi saa er Alt tabt; der hører Mod til
at slaaes, men der hører større Mod til at vente og lide til Forløsningstimen
kommer. Maaske slaaer Tydskens og Løgnens Time før man venter, og da
vil der blive Glæde i Danmark, naar det ikke mere kan siges: »End raader
Tydsken i Danmark«.

D. 1. Marts 1852
Der er for Øieblikket en Forvirring i hele Europa, som maaske neppe
Historien kan vise Mage til. Friheden kjæmper med Slaveriet. De Store vil
gjøre de Små til Trælle; de Smaa vilde plyndre de Store, Alle vilde være
Konger ikke af Navn men af Magt. Der er saa lidt Ærlighed at Intet nævnes
ved sit rette Navn. Gud fornægtes, det Hellige spottes, og den der kan
spotte stærkest bliver anseet for en Halvgud af sig selv og Andre. Enhver
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troer at have fundet de Vises Steen, naar han ved en ny Phrase kan bevise,
at Følelse og Dyd ingen Berettigelse har for det »frie« Menneske.
Den frie Aand maa ikke standses i sin frie Flugt, derfor bortkastes Sprog,
Sæder, Skikke, Fædrelandskærlighed og alt hvad der binder Mennesket til
den fædrene Jord, som noget Unyttigt og Besværligt.
Man maatte fortvivle paa Menneskeslægtens Vegne dersom man ikke
deri kunde Skimte noget Falsk der skjuler Spiren til noget Bedre. - »Fri
heden« er Løsenet; men der ere mange Forvildede, der skeie ud og skade
den gode Sag, fordi Formen endnu ikke er funden.
Alle vilde tale i den høie Stiil, der er hævet over det foragtelige Støv og
den forældede Jord, og derfor sige de noget Sludder. De raabe paa »Ide
en« til de ere komne saa høit at de svimle, saa raabe de endnu stærkere paa
det Praktiske, for at vise sig selv og Andre at de staae saa uhyre fast og
saaledes vippe de frem og tilbage og imens gaa de Store og grine i Skjægget
og oprykke hver enkelt Spire af den unge dyrekjøbte Frihed. Saalænge der
er een tilbage, og saa begynder Kampen forfra og den vil blive ved indtil
Religion og Ærlighed bliver indsat igjen i sin fulde Ret. -

Luttich d. 3. Mai 185243
Jeg mærker allerede Følgen af at være udenfor mit Fødeland; der kunde jeg
altid faae et godt Raad, naar jeg trængte dertil, her maa jeg staae paa mine
egne Been, og det er ogsaa det bedste, naar man blot kunde lære den Kunst
rigtig. De faae Dage, jeg allerede have været udenlands have lært mig, at
jeg hjemme skulde have lagt en bedre Reiseplan; hidtil har jeg famlet om
paa Lykke og Fromme, men det er fordi jeg stolede paa Andre som jeg var
vant til. D. 6. Mai
Jeg burde have lagt en bedre Plan hjemme. Jeg troer det havde været bedre
at reise til England da jeg har bestemt at indrette mig paa danske Fornø
denheder af Støbejern, og derfor maatte jeg have søgt det Land, der lignede
Danmark meest, det er uomtvisteligt England, og der er desuden en ganske
anden Aand i Belgien og Tydskland. Couillet d. 5. Juni 185244
Har man ingen anden Gavn af at komme udenlands, saa har man dog den,
at man lærer at tænke før man handler. Da jeg reiste hjemme fra, vidste jeg
ikke hvad jeg vilde her, men nu har jeg mærket, at det ikke nytter mig stort
at lægge mig efter Mechaniken, mine Forkundskaber ere for faa, jeg maa
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hellere holde mig ved Jorden og lære Støberiet tilgavns dertil en Smule
Maskinarbeide. Her er jeg ikke sikker paa at blive ret længe, da man seer med skjæve
Øine til Volontairerne, og at blive jaget herfra, just som jeg havde faaet en
lille Mundsmag af Mechaniken, ville maaske forstyrre hele min Fremtid. Jeg maatte maaske hellere have gaaet til England for der at uddanne mig
for Alt hvad der henhører til Agerdyrkningsredskaberne, da der Intet fore
findes her af den Slags; men det kan skee endnu, naar jeg først har været
her i nogen Tid. - Og maaske er det bedre som det er. Var jeg kommen til
England uden nogen Plan, uden Bekjendtskab, uden Anbefaling, saa hav
de jeg brugt en uhyre Mængde Penge, maaske til ingen Nytte. - Altsaa mit
Løsen er Agerdyrkningsredskaber og Støberie.
Jeg haaber, at jeg derved kan fortjene mit Brød, da Danmark er ifærd
med at udvide og forbedre sin Agerdyrkning især ved Hjælp af Maskiner. Mit Navn vil sandsynligvis ikke derved blive optegnet i Annalerne som
mine Ungdomsdrømme havde foregjøglet mig, men for at være lykkelig
behøves ikke stor Rigdom, bedre er det at have et godt Udkomme og ikke
være misundt.
Newcastle d. 26. October 1852
Idag fremstillede jeg mig for sidste Gang for Hawks Crawsay for at høre
min Dom.46 - Støbemesteren vilde Intet høre om Plads for mig, da han af
Mangel paa Arbeide havde været nødt til at afskedige flere Folk. - Da jeg
for sidste Gang spurgte ham, forandredes pludselig hans Ansigt og rastløse
Væsen og i de hjerteligste Udtryk sagde han, at det var ham umuligt at
hjelpe mig; men han vilde gjøre det saafremt han kunde. Men da fik jeg en af disse Indskydelser, som kun sjelden bliver Menne
skene tildeel: jeg bad ham om en Priiscurant, fordi jeg forudsaae Mulighe
den af at komme til at vende Næsen hjem efter og maaske jeg da kunde
skaffe dem Afsætning paa Jern og Couks. - Han talte med Crawsay, og
fremsagde derpaa de velklingende Ord: »Du kan komme imorgen«. Hvad der foregik i det hemmelige Raad veed jeg ikke; maaske Udsigten til
ved mig at faae Afsætning gjorde endeel, men jeg troer at min Beredvillig
hed til at finde mig i min Skebne, da han for sidste Gang gav mig Afslag
havde givet et gunstigt Indtryk paa ham, og endelig maa hr. Fawcus’s
Bestræbelser ikke forglemmes. - Jeg troer næsten jeg kan sige, at jeg idag
har havt Lykken med mig. -
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Newcastle d. 5. November 1852
Da jeg tog fra Frederiksværk, troede jeg, at jeg var en flink Arbeider, der
kunde gjøre Alt, da jeg kom til Belgien mærkede jeg, at jeg var en ussel
Karl. - Jeg lærte endeel der, men her i England har jeg nu arbejdet i 14
Dage og kan næsten ikke gjøre et ordentligt Stykke. Jeg veed jeg kan naar jeg rigtig vil, men min uhyre Feil i Begyndelsen er
at gaae for rask og ikke give mig ordentlig Tid til at tænke paa Vanskelig
hederne før det er for sildig. Hidtil har jeg bestandig gaaet i Ledebaand, nu
maa jeg staae paa mine egne Been, og det er det, der kniber, desuden er jeg
for ilter og vil ikke tage mod Raad, der saa velvillig bliver mig ydet. Det er piinlige Dage, især fordi jeg mærker, at jeg ikke fortjener min
Dagløn; men jeg haaber, at det snart skal have en Ende, thi ellers staaer jeg
i Fare for at blive jaget herfra som et unyttigt Stykke Meubel, eller i
heldigste Tilfælde miste min Dagløn. D. 24. November
Den menneskelige Natur er stolt og selvisk, i Udlandet er man stolt af sit
Fødeland hjemme af sin Fødeby og der af det fædrene Huus. Manden er
stolt af sin Kone og sine Børn, Konen af Mand og Børn men Pebersvenden
har kun sig selv at være stolt af, og derfor bliver han ofte kaldt en Særling.
Han føler sig noget ene overfor andre Mennesker, er kun opoffrende ifølge
Luner der have deres Rod i hans Selviskhed og er derfor eller kaldes en
Gnier. —

D. 4. December
»There is something glooming among the lower classes« siger Disraeli,47
og han har Ret; men det er ikke tøilesløs Frihed der higes efter, det er blot
Nedsættelse af den uhyre Løn til enkelte af Statens Tjenere og Frihandel
saa Afgifterne kunne blive mindre og Levnetsmidlerne billigere. Det er de
Store, der faae den høie Løn og sælge Kornets dyrt; de ville leve af de
Fattiges Sved, men Sved er kostbar og forvandles den til Blod, da vee de
Store, thi da kommer Gjengjeldelsen. - Dog vil det neppe komme dertil,
Englænderen er ikke Franskmand. Newcastle d. 5. December 1852
Intet er saa morsomt som at gjøre et Indblik i den menneskelige Natur. Da jeg skulde forlade Misses Alderoons toge de Nøglen til Skabet fra mig af
Frygt for at jeg skulle løbe bort med den, skjøndt der Intet af Deres var i
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Skabet, og den ældste lod mig sige ved den yngre, at jeg maatte klare før
mit Tøi blev baaret bort. - Stakkels Piger! Skjebnen har nægtet dem Mand
og Børn at elske og derfor har den ene vendt sin Kjerlighed til Penge, den
anden til Katte.48 - I mit stille Sind loe jeg ad disse Angreb paa min Ære,
som Folk kalde det, da jeg ikke kunde ansee mig for mere hæderlig ved at
skjelde dem ud og jeg har mærket at min rolige Opførsel har indgivet dem
mere Tillid end om jeg ved grove Skjeldsord havde givet min saakaldte
retfærdige Harme Luft. - Der er nu min Ven, Formanden og Kjæmpen,
Madam, hans Krop og Ansigt er stort, hans Stemme stærk og bydende
men Ingen lyder ham.49 Den lille Person er altid rolig, han siger Intet og
tilsyneladende seer han Intet, men de vide Alle, at han seer Alt og han er
frygtet. - Det er det Indre, Aanden det Uforklarlige der gjør det. Newcastle d. 24. December 1852
»Af megen Tale kommer Fortrydelse men Taushed er sikker« siger et
gammelt Ordsprog og der er Sandhed deri. For at tilfredsstille sin Snakkelyst nødes man ofte til at tale ilde om sin
Næste; det kildrer Forfængeligheden at være vittig. Men paa den søde Kløe
kommer den sure Svie; man bliver hadet for sin Munds Skyld og der
kommer en haard Knude i Hjertet. Djerv Mand taler aldrig om sine Følelser og Planer. Det gaaer dermed
som med Dampen i en Kjedel, holder Laaget tæt, saa voxer Kraften, er der
blot e.i lille Aabning, hvorigjennem Dampen kan slippe ud og lade høre fra
sig, saa aftager Kraften.

Gateshead d. 10. Januar 185350
Biskop Middeltons Leveregler51
Vogt dig for at opgive Evret. - Vær altid rolig. - Vær aldrig ledig. - Vær
nøiagtig i Forretninger og gjør enhver Ting i sin Tid. Hav aldrig Hastværk.
- Bevar Herredømmet over dig selv, og lad dig ikke snakke fra din Overbeviisning. Staae tidlig op og spar paa Tiden. Hold paa Din Værdighed men
uden at synes stolt; Manerer er Noget for Alle og Alt hos Somme. Pas paa
din Tunge i Samtaler, vær opmærksom og langsom til at tale. Disk aldrig
op med umoralske Meninger. - Vær ikke paatrængende med Grunde til
dem, der ingen Ret har til at spørge. Tro ikke at noget er urigtigt eller
ligegyldigt i din Opførsel. Det er bedre at give end at følge Exempter. - I
alle dine Handlinger husk vel paa Enden. -
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D. 18. Januar 1853
Det er med Frihedens Drøn som med Jordskjelv, Ingen kan bestemt forud
sige naar de komme. Alt kan synes saa roligt og fast og i samme Nu føles
Rystelsen over hele Europa.
I 1848 da den franske Revolution brød ud, tænkte Ingen hjemme paa
Forandring i det fredelige gammeldags Forhold mellem Herre og Tjener;
men pludselig uden noget Varsel eller nogen Aftale var der Oprør i Leiren.
Pigerne vilde ikke malke, Karlene vilde ikke vadske Sviin og det netop i de
samme Dage i Jylland som i Sjælland og Fyen. »Frihed og Lighed« er en Løgn, men »Frihed og Menneskelighed« er
en Ret. - Frihed for mig selv og Andre til at troe og gjøre hvad jeg vil og
kan som ærlig Mand og Ret til at blive behandlet som et Menneske og ikke
som en Hund. -

Gateshead d. 23. Februar 1853
Englænderne ere strenge Folk at have med at gjøre. Det gjelder her mere
end paa Fastlandet »Hjælp Dig selv!« thi her ere republikanske Regjeringsformer. - Er man ydmyg og beskeden, saa bliver man traadt paa
Tæerne, træder man derimod frem som om hele Verden var Ens Eiendom,
saa tænker de det er en allerhelvedes Karl, som maa være rig, og saa ere de
flinke. Penge have de en sjelden Ærbødighed for. - Jeg har ikke gaaet paa
Roser her, men ligemeget, jeg har lært endeel af forskjellig Slags, som
maaskee kan være mig til Nytte senere hen i Livet. Der forestaaer en stor
Forandring i vore Forhold hjemme, nemlig hvad Forholdet mellem Herre
og Tjener angaaer, og det er bedre at lære i den unge Alder end naar man
bliver gammel.
Gateshead d. 14. Marts 1853
Hvilken Forskjel mellem Englænderen og Dansken. Englænderen vil raade
over Alle han kommer i Berøring med; hans Natur og Opdragelse er
herskesyg og stolt. Dansken er fredelig og beskeden. - Det trænger igjennem i alle Forhold selv i Kirken. Den danske Præst staaer som den menneskekjærlige Veiviser til Frelsen; den engelske som en Politiebetjent af den
gamle Skole med Stok. Hans Tale fra Prædikestolen er haard og han søger
at gjøre Folk troende ved Hjælp af Forstanden. Hjerte er der neppe noget
Spor af. Undertiden synes han selv det bliver for grovt, og saa fortæller han
Folk, at han ikke selv er meget bedre end de, men at det er hans Pligt at
vise dem hvor store Syndere de ere. Imidlertid bliver han kun troet af Faa;
man fristes snarere til at antage at han sætter sin Stolthed i en øieblikkelig
7
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Beskedenhed. Hans Prædiken gjør heller ikke noget Indtryk. Mange gaae
bort før den begynder. Nogle sove og de fleste gabe; men møde skulle de. Gateshead d. 22. Marts 1853
Ethvert Menneske burde skrive Dagbog, for ikke at tabe sig selv af Syne,
for ikke det ene Aar at have en Mening modsat den man det foregaaende
ansaae for den rette, for naar man bliver gammel ikke at glemme at man
har været ung, for naar Livets Alvor gjør sin Ret gjeldende, da ikke for egen
Fordeel at tilsidesætte Andres Menneskerettigheder. Det hører Ungdommen til at elske Friheden for sig selv og alle Andre.
Alderdommen holder igjen, den er bleven vant til at herske over de Ube
midlede og vil ikke opgive en Vane, som den kalder Ret; - den har glemt
sin Ungdom, og denne Glemsomhed er Skyld i mange Ulykker. Ogsaa for mig har denne Glemsomhed indfundet sig, saa de Tanker jeg
har nedskrevet for et par Aar siden forleden næsten forekom mig som
fremmede, og jeg følte i Øieblikket min Udygtighed til at undfange nogle
lignende. - Tiden bringer Omskiftelser og Forandringer ogsaa i Sjælen;
men klog Mand sætter Mærker paa den Vei han har vandret for ved
Ledighed at see sig tilbage om han gaaer i det lige Spor. -
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Aarhuus Stiftstidende 7.5. 1901 (nekrolog) og Degn & Dybdahl, 71-72. Af utrykt materiale findes i
familieeje: Karakterbog for S. F. 1844-45, Dagbog 1851-53, samt datteren Thyra Obels erindrin
ger, 1934.
10. Holmbo Kaad og Nordentoft, 51 og 58-61. Dette speciale indeholder en række oplysninger om
Frichs Maskinfabrik, hentet fra andre kilder (skøde- og panteprotokoller, brandforsikringsmateria
le, indberetninger fra Århus toldkammer), idet forfatterne ikke har benyttet A/S Frichs’ arkiv.
11. Af sammenligningshensyn er også pengebeløb fra før møntreformen 1875 anført i kroner i stedet for
rigsdaler. (1 rigsdaler = 2 kroner).
12. Thyra Obels erindringer samt Frichs’ arkiv: hovedbog 1854-58.
13. For maskiner og inventar er for 1856-71 anvendt brandforsikringsvurderingsbeløbet, for 1875-84
den på fabrikken bogførte værdi. Selv om beløbene før og efter 1874 således ikke kan sammenlignes
umiddelbart, viser de dog hver for sig hovedtrækkene i investeringerne.
14. Brandtaxationsprotokoller for Århus 1847-92.
15. Arbejdertallene er for 1855 og 1871-72 hentet fra industri- og erhvervstællingerne, for 1867-70 og
1877-78 fra Holmbo Kaad og Nordentoft (109), der bygger på indberetninger fra Århus toldkam
mer, for 1881-83 fra Bayer og for 1885 fra Malmgren.
16. Holmbo Kaad og Norden toft, 92.
17. Bernhardt Jensen, 16.
18. Willerslev, 170.
19. Samme, 133-34.
20. Frichs’ arkiv: Kalkulationsbøger 1860fT, fortegnelse over leveret mølletøj 1855-92. Dansk Handels
tidende 2.9. 1899.
21. Sukkerraffinaderiet blev startet af et konsortium, som købte nogle fabriksbygninger på Frederiksbjerg i udkanten af Århus. Disse bygninger havde tilhørt klædefabrikken Bruunshåb ved Viborg,
der i 1852 havde anlagt en filialfabrik i Århus. Sukkerraffinaderiet gik konkurs i 1862 og blev
derefter nedJagt. (Sejrs Århus-index).
22. Frichs’ arkiv: Samlede produktionsemner 1858-1917, hvori findes en komplet fortegnelse over
fabrikkens produktion af kirkeklokker.
23. Mackeprang, 162.
24. Frichs’ arkiv: Journaler og kalkulationsbøger 1872-73. Fode, 29-35, Sejr, 46.
25. Industriforeningens arkiv: Besvarelsesskema.
26. Sv. Aa. Hansen, 137.
27. Mackeprang, 161-69.
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Sv. Aa. Hansen, 216-217, Bjørn 13-48.
Axel Nielsen, 398.
Buch og Gomard, 197-208.
Frichs’ arkiv: Hovedbøger 1879-85.
Ranløv, 4-8.
I journalerne nævnes undertiden, men tilsyneladende ikke konsekvent, at nogle af smøreapparater
ne var beregnet til eksport.
34. Dagbogen overgik efter Søren Frichs død til datteren Thyra Obel (1868-1948) og opbevares nu hos
dennes datterdatter Elisabeth Alsing Andersen, København. Hun takkes hermed for sin tilladelse
til publiceringen af dagbogen.
35. I slaget ved Isted den 24. og 25. juli 1850, hvor den danske hær sejrede over slesvig-holstenerne,
blev Søren Frich hårdt såret ved en træfning. Kuglen ramte den ene lunge, hvor den satte sig fast og
indkapsledes. Lægerne mente ikke, han overlevede, men efter en lang rekreationsperiode lykkedes
det ham at komme over det. Under sin sygdoms- og rekreationsperiode var Søren Frich i Køben
havn, hvorfra de første dagbogsnotater stammer.
36. Mathilde Fibiger (1830-72), der som forfatterinde var en af Danmarks første kvindesagsforkæmpe
re, udgav i januar 1851 under pseudonymet Clara Raphael sin opsigtsvækkende bog »Tolv Breve«
om kvindefrigørelse og lighed mellem kønnene.
37. Der hentydes til den ældre broder Johan Joakim Frichs (1826-93) forlovelse med Emilie Mansa
(1821-1898). Broderen blev 1844 student fra Aarhus Katedralskkole. 1854 tog han juridisk embeds
eksamen og udnævntes 1861 til byfoged i Skagen, hvor han 1868-90 tillige var borgmester.
38. Der hentydes sandsynligvis til nogle personer, som plejede Frich i rekreationsperioden. Den under
30. januar nævnte Jette er formentlig også en af disse.
39. Bourneville er en fejlskrivning for balletmesteren og koreografen August Bournonville (1805-79).
Denne skrev 1849-51 en række artikler i dagbladet »Flyve Posten« om behandlingen af de sårede
og invaliderede soldater fra 3-års krigen.
40. Forfatteren Frederik Paludan-Müller (1801-76). Der må hentydes til versromanen Adam Homo, et
læredigt om den menneskelige skrøbelighed. Den var udkommet 1841-48 og udsendtes såvel 1849
som 1851 i reviderede udgaver.
41. Wulf er sandsynligvis Børge Emanuel WulfT (1826-1900), der begyndte at læse jura i 1844, samti
dig med Frichs ældre broder. WulfT deltog i felttoget i Slesvig i 1850 og blev såret. Senere blev han
landmand. (A. Falk Jensen og H. Hjorth Nielsen: Candidati og Examinati Juris 1736-1936, 1936).
42. Efter rekreationsperioden tog Frich arbejde på jernstøberierne i Frederiksværk som volontør. Her
lå de store statsejede jern- og kanonstøberier, der beskæftigede 200-300 arbejdere.
43. Lüttich er det nuværende Liège i Belgien. Byen var omkring 1850 en af de industririgeste byer i
Europa. Her fandtes meget store stenkulsgruber, våbenfabrikker og jernstøberier. Frich har sikkert
i en kortere periode studeret de jernindustrielle virksomheder i byen. Dog tyder meget på, at han
ikke har taget arbejde i byen.
44. Couillet er en forstad til industribyen Charleroi i det sydlige Belgien. Byen var i forrige århundrede
centrum for landets jernindustri.
45. Newcastle var en af Englands store industribyer i 1800-tallet. Byens vigtigste industri var jern- og
metalindustrien.
46. Hawks Crawsay og Fawcus kan ikke nærmere identificeres. Crawsay må dog være driftsleder e.l. af
den jernindustrielle virksomhed, hvor Frich søgte arbejde.
47. Citatet stammer fra Benjamin Disraeli (1804-81), engelsk konservativ politiker. Han var finansmi
nister 1852 og senere i flere perioder premierminister.
48. Misses Alderoons - åbenbart 2 søstre - drev et pensionat eller logihus, hvor Frich boede.
49. Madam var en af formændene på den virksomhed hvor Frich fik arbejde. Det samme må den
person være, som betegnes »den lille person«.
50. I Gateshead, en industriby i nærheden af Newcastle, hvor der fandtes store jernværker med

28.
29.
30.
31.
32.
33.
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støberier og maskinfabrikker, fik Frich arbejde efter at være rejst fra Newcastle.
51. Levereglerne var udformet af Thomas Fanchaw Middleton (1768-1822), biskop i Calcutta, der
udgav en lang række moralske og religiøse skrifter. »Levereglerne« udkom i deres populære form
1831 i Le Bas: »Life of Middleton«.

De små i byen under krise
Håndværkere og småhandlende i 1880’erne
AF HENRIK FODE

I de senere år har studiet af håndværket og de små selvstændige erhvervsdri
vendes forhold under den industrielle proces i Danmark, påkaldt sig fornyet
interesse. Det er erkendt, at den voldsomme transformationsproces, som
samfundet gennemlevede fra ca. 1870-1910, ikke alene skyldtes omlægnin
gen af landbruget og etableringen af større industrielle produktionsenheder.
De små erhvervsdrivende, opfattet som selvstændige håndværkere og bu
tiksdrivende, må tillægges en væsentlig betydning. Håndværket var ikke,
sådan som det bl.a. blev opfattet i samtiden, et udtryk for en førindustriel
produktionsform, der var på vej til at forsvinde - men omvendt en afgørende
bestanddel og underlag for den industrielle udvikling i landet. Tilsvarende
var de småhandlende ikke blot et »fordyrende mellemled«, men afgørende
for at sikre og fremme industriens afsætning. Begge havde således en fælles
funktion i det økonomiske liv. Håndværk og småhandel må derfor ikke
betragtes ud fra et nedgangsperspektiv, snarere havde de en katalysator
funktion. De indrettede sig på at udnytte markedet optimalt og tilpassede
sig ændringer heri bl.a. ved at supplere håndværk med handel samt udvide
udvalget af varer.
Siden 1978 har der været afholdt en serie »round tables« i England,
Tyskland og Frankrig, hvor netop denne erhvervsgruppes forhold under den
fremvoksende industrialisme er blevet behandlet.
Nærværende er det danske bidrag, der blev præsenteret på konferencen i
Paris - Nanterre, 4.-5. maj 1984. Emnet var de små selvstændige i byen
under økonomisk krise.1 Som et resultat af arbejdsgruppens aktivitet ud
sendtes i 1984 GeofT. Crossick og Heinz Gerhard Haupt (red.), Shopkeepers
and Master Artisans in Nineteenth-Century Europe.

Håndværket havde rødder langt bagud i tiden og var som stand og sam
fundsgruppe sig selv bevidst, mens detailhandelen - ikke mindst i provin
sen - var en ny gruppe, der først var i fremmarch fra 1870’erne og 1880’er
ne. Den havde faet sin eksistens som følge af håndværket og industriens
øgede produktion til et ukendt marked.
Dansk økonomi var endnu i 1880’erne stærkt knyttet til landbruget, og
den økonomiske konjunktur her forplantede sig til byerhvervene. Landbru-
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gets forholdsvis gode år betød da også, at opgangsperioden, med afbrydel
se 1875-78, fortsatte frem mod 1883, da agrarkrisen bed sig fast i Danmark
og på det nærmeste varede årtiet ud. På trods af krise i landbruget og afledt
effekt heraf, voksede nettofaktorindkomsten i samtlige erhverv fortsat år for
år i 1880’erne, dog svagt i 1883, 1884 og 1885, da den lå meget tæt på 0,
mens den fra 1888-89 steg til 5,3%. Det statistiske materiale muliggør
desværre ikke tættere studier, dog er det åbenbart, at landbruget nåede et
lavpunkt i 1888 med et fald i nettofaktorindkomst på 24% fra 1880-1888,
mens samtlige erhverv under et udviste en vækst i samme periode på 20 %.
I 1880’erne udgjorde nettofaktorindkomsten fra landbruget ca. 1/3 af den
totale NFI.2
Der skete således meget i byerhvervene under krisen, en opbygning og
omlægning, der i detaljer ikke er kendt - eller søgt belyst. I denne transfor
mationsproces - med en hastig voksende specialisering - indtog småhånd
værket og småhandelen en væsentlig rolle, selv om det er helt åbenlyst, at
visse byerhverv fik karakter af nøderhverv, og der fandt da også en vis
»overmætning« sted på visse områder, og der er næppe tvivl om, at nogle
erhvervsdrivende nødvendigvis måtte være meget økonomisk sårbare. Der
var ikke konstant plads til alle i det lokale økonomiske system. Afmatning
skabte arbejdsløshed, og et udtryk herfor er bl.a. de vandrende håndværks
svende.
Afvandring fra landbruget til byen var en følge af landbrugskrisen, og for
samfundshusholdningen fik byerhvervene stigende økonomisk betydning. I
Århus steg befolkningstallet eksempelvis fra 1880 til 1890 med 24% - fra
25.000 til 33.000, mens den voldsomste stigning kan konstateres netop i
kriseårene 1883-84, med en vækst på hele 13 %, hovedparten herafkom fra
landdistrikterne.3
I disse år voksede en række af den moderne bys institutioner frem.
Kreditforeninger, banker og sparekasser foruden en udvidelse af hele det
offentlige apparat med politi, fattigvæsen, offentlig forsyningsvirksomhed,
sygehuse m.m.

Den institutionelle ramme
Frem til 1857 var håndværkets forhold nøje knyttet til dets laugsorganisationer. Liberalismen betød imidlertid en helt ny næringslovgivning. Hånd
værkets laug blev ophævet og svende- og mesterprøver gjort frivillige. Også
handelen blev liberaliseret, enhver kunne slå sig ned i byerne som handlen
de, blot der var løst borgerskab. Der var hermed åbnet for en fri etablering
i de gamle byerhverv.
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Håndværket havde været stærkt utilfreds med den nye lovgivning, og
dens vedtagelse havde da også på det nærmeste bragt erhvervet i en chocktilstand, som først blev forvundet i begyndelsen af 1870’erne.
Liberalismen havde også skabt en fri forfatning med en vis kommunal
selvstændighed. Skolevæsen og fattigforsorg var således lagt ud til disse
små enheder, fødestedskommunen havde forsørgelsespligt for den fattige,
hvis han ikke havde boet i byen i mindst 5 år.
Endnu i begyndelsen af 1870’erne under højkonjunkturen var de små
erhvervsdrivende uden egentlig politisk talerør, og fungerede på det nær
meste isoleret, da det gamle laugs funktioner var ophævet. I 1879 - under
den begyndende krise - fik håndværket skabt en organisatorisk overbyg
ning, Fællesrepræsentationen for dansk industri og håndværk, der bl.a.
skulle påvirke det politiske system. Småhandelen fik først en tilsvarende
organisation i 1890. Gennem disse organisationer taltes det lille selvstændi
ge erhvervslivs mærkesager: Toldbeskyttelse, næringslovsrevision, lærlin
gelovgivning, svende- og mesterprøver, konkurrencebegrænsning m.m.4

De små i byen
Håndværket var endnu i 1880’erne præget af den ældre tids forestillinger:
Familien skulle sikres et økonomisk underhold. Der kan således tales om en
polyfunktionalitet, for ved siden af de sociale, politiske, juridiske forhold
ønskede håndværket fortsat at fastholde træk af standens ældre kulturelle
særpræg, ligesom standens eller fagets æresbegreber fortsat spillede en
afgørende rolle, og den kom endnu til udtryk gennem dyb foragt for maski
ner og maskinprodukter. Formålet med håndværkerbedriften var således
næppe et ønske om ekspansion og rigdom, men blot at skabe tryghed og
sikre en standsmæssig indkomst.5
Situationen for de småhandlende var vel nok på en række områder
forskellig herfra. Standsbevidstheden synes endnu at være ukendt, hvilket
vel nok hænger sammen med det forskellige rekrutteringsgrundlag. Små
handel krævede ikke faglig uddannelse eller særlige færdigheder hos ud
øveren, og derfor havde dette område den stærkeste karakter af »nøder
hverv« i krisetider, ligesom boligsituationen kunne være den direkte anled
ning til, at familien åbnede butik. Forretningen fulgte med boligen. For
at drive selvstændigt erhverv i byerne skulle der forinden erhverves et
såkaldt borgerskab eller næringsbevis. I figur 1 ses udviklingen i udstedel
sen af sådanne i Århus og København.6
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Det fremgår at udviklingen kulminerede i Århus i 1883, 1884 og 1885 med
et markant lavpunkt i 1881, mens udviklingen allerede tog fart i Køben
havn i 1880 og nåede en foreløbig kulmination i 1882 og 1884, hvorefter
kurven viser en faldende tendens frem mod 1890. Figuren synes således at
underbygge den påstand, at der i krisetider »skulle være en flugt til selv
stændighed«.
Der har imidlertid endnu ikke på dansk materiale været foretaget dybere
undersøgelser af dette materiale bl.a. med henblik på at konstatere, hvor
længe de etablerede virksomheder blev opretholdt, og hvem der stod bag,
hovedparten synes dog at have været småhandlende. Kildematerialet er
meget vanskeligt og ujævnt, og regnskabspligt havde de små selvstændige
ikke.
Vi kender ikke meget til det økonomiske grundlag hos de små selvstæn
dige, men det, at de meget ofte skiftede adresse er måske nok et udtryk for
»økonomiske bevæggrunde«. Man flyttede mod »bedre og dyrere adres
ser« - eller også gik det den anden vej. En undersøgelse af fly tte tilbøj eligheo
den hos en enkelt håndværkergruppe - sadelmagere og tapetserere i Arhus
fra 1880 til 1890 - viser således, at allerede 62 % af fagets udøvere havde
faet ny adresse i 1885, mens godt 20% helt var forsvundet. 5 år senere
havde en betragtelig andel igen skiftet adresse, nye udøvere var kommet til,
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Vandrebogen - eller flippen - som den populært blev kaldt, var både hadet og elsket. Hadet, fordi den
skulle bruges til at kontrollere de farende svende, og elsket, fordi dens mange stempler var et vidnes
byrd om megen rejseaktivitet.
Vandrebogen blev indført ved lov i 1828 og fungerede på det nærmeste som et pas.
Her er det bagersvend Peder Jensens bog fra 1879. Bogens mange stempler er et uhyggeligt vidnes
byrd om den svære krise i begyndelsen af 1880’erne.

og ældre igen forsvundet. Blandt byens urmagere tegner sig et tilsvarende
billede, men her er det tillige karakteristisk, at der kan konstateres en
fagmæssig kontinuitet på adressen. Faget var i øvrigt mellem 1880 og 1890
genstand for en voldsom vækst med fra 10 til 16 udøvere, også et tidskarak
teristisk fænomen, specialvarebutikkerne var på vej, måske også fremskyn
det af krisen.7
Det bedste billede af håndværkets og småhandelens økonomiske forhold,
synes imidlertid at kunne tegnes gennem analyser af sagførerarkiver og
bobehandlinger, idet begge kan give et forsigtigt billede af virksomheder
nes økonomiske grundlag.8
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Eksempelvis havde en bager sidst i 1870’erne åbnet egen forretning. Det
skete på et svagt økonomisk grundlag, og hele virksomhedens indretning
var da også kun muliggjort som følge af kredit fra den murermester, der
havde ombygget bagerbutikken. Driftskapital var der derfor ikke meget af,
så også her blev leverandørkreditten af afgørende betydning. Efter kun få
år som selvstændig bagermester, måtte han give op, og sagføreren gjorde
boet op - og det tegner i dag et billede af det økonomiske grundlag for et
stort butikshåndværksfag, og de økonomiske forhold i en mindre dansk
købstad omkring 1880.9
Tabel 1: Bager Jensen, Thisted, Konkursbo 1880
Kreditorer
Leverandør af

%

Mel
Sukker/Chokolade
Kul
Andre

25
42
10
23

Kilde: Thistedsagførerne, (EA).

Billedet af bagermesterens konkursbo, er interessant derved, at der kun
optræder forretningskredit heri, og intet vedr. familiens private forhold.
Man synes måske at kunne slutte, at kreditorerne tidligt havde en vis
kontrol med den svagt fungerende bagerforretning. Leverandørkreditten
var da også aldeles afgørende for bagermesteren, og bemærkelsesværdigt er
det at notere, at den ikke blev ydet lokalt, men af større handlende i de
store østjyske købstæder. Kun kredit på kul samt 19% af de udestående
fordringer, murermesterens ombygning, blev givet lokalt. Leverancer af
mel, sukkervarer m.m. kom fra større leverandører med adresse uden for
byen.
Det er naturligvis vanskeligt at sige, hvor repræsentativt et sådant bille
de er, men det viser trods alt, at den private kredit var afgørende, ligesom
det også giver et indtryk af de økonomiske forbindelseslinier, og måske vil
tilsvarende bredere undersøgelser kunne tegne et billede af en ny byhierar
kisk bystruktur. De større byer fik stigende betydning, og de mindre blev
økonomisk afhængige af de større erhvervsdrivende, der fik adresse her.
Vi ved ikke, om de større handlendes engagement, på bekostning af de
mindre lokale handlende, er et udtryk for krisen - kun de større var i stand
til at yde kredit. Det er endnu uudforsket.
Som det er fremgået, er der noget der tyder på, at kredit ikke altid blev
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ydet lokalt, men at leverandører og købmandshusene fortsat spillede en
afgørende rolle for det mindre erhvervsliv. Det er da også påfaldende, at
den organiserede kredit i form afbank- eller sparekasselån ikke ses i bager
mesterens bo. Blev der imidlertid ydet lån til de små selvstændige i byen,
så blev de almindeligvis også tinglyst, og da givet mod sikkerhed i fast
ejendom.10 Det organiserede pengemarked var vel nok på vej, men endnu
dækkede det ikke de mindstes behov. Først op i 1890’erne skete der en
lettelse heri, detailhandlere og småhåndværkere fik deres eget net af
banker.
Banker og sparekasser synes ikke nævneværdigt at have mærket krisen,
de synes - som set - at have været forsigtige med kreditgivningen. Stikprø
ver i bevarede bank- og sparekassehovedbøger synes heller ikke at vise, at
der var påfaldende bevægelser i enkelte konti.11 Indlånsmassen var set
under ét jævnt stigende i 1880’erne - men det kan være vanskeligt at drage
større slutninger heraf - da banksystemet endnu var under opbygning.12
Den private kredit var således fortsat afgørende for de små i byen, og den
blev naturligvis holdt under nøje opsyn, og blev betingelserne ikke over
holdt, blev der straks skredet ind. Adskillige breve fra store handelshuse er
i dag et vidnesbyrd om, at »beløbet skulle inddrages under stor streng
hed«.13 Men alligevel gik det ofte galt, og forretningen eller håndværksbe
driften måtte erklæres konkurs.
Væksten i falliterklæringen, er derfor også et vidnesbyrd om krise.

Tabel 2: Falliterklæringer. Århus købstad og Danmark
År

Århus

Danmark

1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890

45
22
16
18
12 '

7
17 ►80
15
29,

604
558
350
266
304
330
370 ► 2103
476
623 ,

►80

► 1965

Kilde: Stat. Tabl. IVB,3,6 og 7 (1883-93).
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Selv om tallene lokalt er beskedne, så er de trods alt et vidnesbyrd om
økonomiske vanskeligheder, men mere sigende er det vel nok, når de ses i
lyset af, at kreditorerne blev mere påpasselige. Fra 1876-80 vedrørte
42,1 % af sagerne værdier under 200 kr. (1/4 årsløn for en arbejder), mens
denne andel i den følgende periode, kriseårene 1881-85 voksede til
51,6%.14
Voksende økonomiske vanskeligheder i samfundet ses også ved en analy
se af fattigvæsenets regnskaber - efter konkurs og personlig fallit måtte
mange netop henvises til fattigunderstøttelsen.
Nedenstående tabel består af en sammenregning af 74 småkommuners
fattigregnskaber i Randers amt.

Tabel 3: Randers Amts fattigvæsen. Driftsudgifter 1880-1890

År

1880 = 100
index

1880
1881
1882
1883
1884
1885

100
161
94
105
96
97

År

index

1886
1887
1888
1889
1890

114
114
100
103
105

Kilde: Randers Amtsrådsforhandlinger. Div. år.

Regnskaberne fra fattigvæsenet i dette amt viser, at krisen slog igennem i
1881, da omkostningerne nåede et højdepunkt. Krisen fra landdistrikterne
°
nord for Arhus forplantede sig hurtigt til byen, og i købstadens fattigvæsen
viser regnskabstallene den samme bevægelse, også her med øgede omkost
ninger i 1886 og 87. I disse år endte mange håndværkere på byens fattig
gård. I København var således 2/3 af fattiglemmerne netop fra håndvær
kerstanden.15

Håndværkeren i byen
Håndværkeren nærede en dyb respekt for sin klasse, og han så med foragt
på den ufaglærte. Den fremvoksende socialisme blev derfor også hos den
selvstændige mester mødt med nedsættende bemærkninger, og endnu i
1870’erne identificerede hovedparten af svendene sig med mester og hans
klasse, da dejo selv - sådan som det hidtil havde været - kunne regne med
at blive selvstændige.16
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Der var megen romantik knyttet til de farende svende. Her ses et par tømmersvende iført det særlige
navertøj, der var karakteristisk ved den brede hat og vesten med perlemorsknapperne. Der hørte også
en snoet stok til - kaldet ziegenhaineren. Ordet naver er afledt af ordet Skandinav, og blev almindeligvis
benyttet om de farende svende i udlandet.
I virkeligheden var denne rejse på »valsen« ofte en balancegang mellem det frie friske liv med
masser af arbejde og vagabondens tilværelse med druk og arbejdsløshed.

112

Henrik Fode

Håndværkeren havde fra gammel tid sin plads i byhierarkiet - selv om
også selve håndværkergruppen var »klassedelt« Prisen på borgerskabs
bevillinger tegner et vist omrids af dette, ikke mindst da de regelmæssigt
blev reviderede.
I 1868 blev håndværkerne i Arhus placeret i 4. klasse - af 5, mens kun et
enkelt fag - bogtrykkerne stod opført i første klasse. I 1873 blev listen
revideret, og håndværkererhvervene blev splittet op. Konditoren og garve
ren rykkede op i 2. klasse, og bagerne sammen med farverne, hjul- og
karetmagere, møllebyggere, murere, orgelbyggere, fotografer, skibs- og bå
detømrere, smede samt stentrykkere og tømrere blev placeret i 3. klasse.
De fag, der ikke blev nævnt, hørte fortsat til 4. klasse. - Under dem stod
fortsat »handlende med bøger« og marskandisere.
Der blev kun foretaget fa ændringer i det mønster frem mod århundred
skiftet. Over håndværkerne stod derfor de større købmænd og handlende
foruden embedsmænd og officerer samt detailhandlere. De små handlende
blev åbenbart opfattet som finere end de fleste håndværksfag, så de blev
også placeret i 2. klasse. Nederst i byhierarkiet stod industrialismens og
fabrikkernes ufaglærte arbejdskraft.17
Krisen i byerhvervene kunne imidlertid have skabt alvorlige forstyrrel
ser i dette mønster. Der er næppe tvivl om, at mange mestre frygtede en
overfyldning og dermed proletarisering af deres fag, nu da laugene ikke
længere havde bemyndigelse til at regulere tilgangen. Der er da også ad
skillige vidnesbyrd om, at mestrene støttede deres unge i beslutningen om
»at gå på valsen«. Svendevandringerne skal derfor også ses som et kon
junkturfænomen - en vandrende arbejdskraftsreserve - der søgte hen, hvor
der var mulighed for beskæftigelse. Det lykkedes da også mange at få
arbejde i kortere eller længere tid, da krisen og de økonomiske konjunktu
rer ramte geografisk og fagmæssigt forskelligt. Hertil kommer naturligvis
også, at der kunne være store forskelle på de enkelte virksomheders mulig
heder for at modstå de økonomiske vanskeligheder.
Nedenstående tabel viser dette ganske tydeligt. Den er bygget op på
omfattende studier og beregninger i de udvalgte virksomheders lønnings
forbrug, alene muliggjort af bevarede lønningsbøger.18 Dette materiale
giver nok det bedste og mest præcise indtryk af konjunkturforløbet i den
enkelte virksomhed. Desværre er de opregnede virksomheder alle fra det
lidt større område, men der er intet tilsvarende bevaret - eller skabt - i den
helt lille virksomhed. De havde ganske simpelt ikke behov herfor - og der
var ikke lovgivningsmæssige krav hertil. Det var imidlertid arbejdspladser
som de opregnede, der antog de vandrende svende, når de bankede på
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porten og søgte arbejde, og derfor vil virksomhedernes økonomiske udvik
ling naturligt være interessant set sammen med håndværkervandringerne.

Tabel 4: Aktivitetsbevægelser. Målt i forbrug af løntimer 1875-1884
1880 = 100

1870
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884

Maskinfabrik
Eickhoff
København

Jernstøber
Rasmussen
Slagelse

Tømrer Weber
Roskilde

110
134
137
115
103
99
100
123
118
128
149

-

91
101
133
109
70
86
100
75
63
79
76

137
138
121
86
85
100
120
109
108
100

Kilde: Lønningsbøger div. virksomheder. (EA).

Tabel 4, hvis virksomheder består af tojernindustrielle og en større hånd
værksmester, tegner et vist fælles mønster. Aktiviteten faldt hos alle fra
1877. Herefter var udviklingsmønstret forskelligt mellem tabellens virk
somheder. For tømrermesteren var aktiviteten fortsat lav i begyndelsen af
1880erne, hvorimod Eickhoffs Maskinfabrik allerede i 1884 havde en større
økonomisk aktivitet end i højkonjunkturårene i begyndelsen af 1870erne.
Omvendt havde jernstøber Rasmussen svært ved at overvinde krisen. Det
ujævne billede viser, hvor forskelligt krisen ramte, og indicerer, at der skal
meget omfattende studier til, for at give et dybtgående signalement af,
hvordan krisen ramte byerhvervene og de små selvstændige, og hvordan de
tilpassede sig de ændrede sociale og økonomiske vilkår i byen.19
Det er imidlertid helt klart, at det især var de gifte, der søgte over i
småhandel. I krisetider var den ugifte mere forsigtig med at etablere selv
stændig virksomhed. Muligvis blev også generationsskifter i håndværket
udsat i de svære år, men det ved vi endnu ikke meget om. Til gengæld ved
vi, at talrige håndværkssvende foreløbig opgav tanken om at blive selv
stændig for i stedet at drage på valsen.
8
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3
J.G.A. Eickhoffs maskinfabrik på Vesterbrogade i København var en meget avanceret virksomhed, der
fremstillede trykkerimaskiner.
Fra virksomheden er der bevaret et værdifuldt og i sjælden grad detaljeret regnskabsmateriale helt
tilbage til fabrikkens start i 1848.
Arkivet har flere gange været benyttet forskningsmæssigt, bl.a. giver lønningsbøgerne et præcist
billede af den økonomiske aktivitet i virksomheden. Billedet i den noget idealiserede streg er fra Niels
Malmgren, Danmarks industrielle etablissementer - fra 1888/89. Da beskæftigede fabrikker mellem
100 og 120 mand.
Det var en værdifuld arbejdsplads for den unge, da tidens mest moderne teknik blev anvendt her.
Det var da også et stort ønske blandt mange af de farende smedesvende, at fa lov til at arbejde på
fabrikken.

»På valsen«
Fra ældre tid havde det i håndværket været sædvane, at den ugifte gav
plads for den gifte - den ugifte kunne jo altid »gå på valsen« og søge
arbejde og dermed sikre sit eget underhold - for siden i bedre tider at vende
hjem og blive selvstændig og stifte familie.
Studiet af danske håndværkervandringer synes således at være en direk
te indikator på det økonomiske liv i byerhvervene hvor høj rejseaktivi
tet netop er udtryk for økonomisk krise. Naturligvis har der været sto
re lokale variationer i det økonomiske mønster - det var jo hele drivkraf-
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ten bag vandrebevægelsen. Man rejste hen, hvor man ventede at kunne fa
arbejde. Vandrebevægelsen kan således også analyseres med henblik på at
klarlægge den »økonomiske temperatur« lokalt.
Vandrende svende
Siden 1828 skulle den vandrende svend være forsynet med en særlig vandrebog, der skulle forevises politiet, når han passerede en by. Hos politiet
blev der ført protokoller over disse viseringer, og idag ligger der i arkiverne
et enestående kildemateriale.
I nedenstående figur 2 ses vandringerne i tre udvalgte byer langs de
store rejseruter gennem landet 1875-1890.20 Toppe og dale synes tydeligt
at tegne et billede af den økonomiske konjunktur. Figuren viser en parallel
udvikling i de tre byer, toppe og dale følger hinanden, med toppunkter om
kring 1880 og igen i 1886.1 1887 lægges viseringssystemet om, håndværker
bevægelsen havde fået ophævet viseringstvangen for den organiserede del
af håndværkerne. Tallene kommer derfor ned på et lavere niveau, men
også de mindre talstørrelser viser et parallelt forløb.

1875

1880

1885

1890
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Bestemmelser fra 1828 krævede som nævnt, at den rejsende svend altid
skulle medbringe sin vandrebog og lade den visere hos politiet i de byer,
han rejste igennem. Bevarede vandrebøger giver derfor et ret præcist bille
de af de forhold og arbejdsmuligheder, der bød sig. På nedenstående kort,
er en ung bagersvends rejseaktivitet i 1884 og 1886 indtegnet på et samti
digt kort fra en rejsekalender.
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Den fede linie viser vandringerne i 1884 og den stiplede i 1886. I 1884
fulgte han hovedruten mellem landsdelene, mens han i 1886 fulgte en
sydligere rute - men det hele var på det nærmeste forgæves - kun kortvari
ge arbejdsperioder blev det til for vor 21-23 årige bagersvend - og til slut
blev han sendt hjem på fattigvæsenets regning.21

Tabel 5: Udskrift af bagersvend Peder Jensens vandrebog 1884-1886
1884
Århus

Silkeborg
Horsens
Vejle
Fredericia
Odense
Nyborg
Korsør
Slagelse

7/1
9/1
11/1
13/1
16/1
20/1
21/1
22/1
23/1

Skelskør
Køge
Roskilde
København
Hillerød
Frederikssund
Roskilde
Ringsted
Næstved

26/1
27/5
28/5
29/5
30/6
1/7
2/7
3/7
4/7

1885

København
Køge
Sorø
Slagelse
Korsør

24/7
1/8
2/8
2/8
3/8

Nyborg
Odense
Silkeborg
Århus
Skanderborg

4/8
16/1116/12
17/12
18/12

1886
Vejle
Kolding
Middelfart
Assens
Fåborg
Svendborg
Rudkøbing
Nakskov
Maribo
Saxkøbing

8/2
12/2
13/2
13/2
15/2
16/2
17/2
19/2
20/2
22/2

Nysted
Stubbekøbing
Vordingborg
Præstø
Næstved
Ringsted
Køge
Roskilde
Frederikssund
København
St. Heddinge

22/2
25/2
26/2
27/2
1/3
2/3
4/3
5/3
8/3
10/3
11/3

Ikke blot var der tale om en konjunkturarbejdsløshed, men den blev natur
ligvis også påvirket af en sæsonarbejdsløshed. I nedenstående figur er
svendevandringer 1880 i Arhus analyseret med henblik på en klarlæggelse
af vandremønstret over året. Påfaldende er det at se, at sommermånederne
ikke er de gode arbejdsmåneder, som man kunne have forventet, hvilket
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kan være et vidnesbyrd om krise i byggefagene. Efterårsmånederne viser en
lavere vandreaktivitet, noget der sikkert skal forklares med forhold i land
bruget.

Figur 3 Svendevandringer, Århus 1880. Månedsfordelt.
Januar 213=100

Vandreaktiviteten var forskellig fra fag til fag, sådan som det ses af tabel 6.
Bagerne var en særlig talrig gruppe efterfulgt af smede, skomagere og
bygningshåndværkere, der var stærkt afhængige af de økonomiske kon
junkturer.22
Tabel 6: Århus Svendehjem
Gæstelisten fordelt på fag 1882

Fag

%

Bagere
Smede
Sadelmagere
Slagtere
Skomagere
Blikkenslagere
Malere
Snedkere
Murere
Skræddere
Formere
Øvrige fag

21
8
8
7
7
7
6
5
4
4
3
20

Total

100
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I et forsøg på at bringe ordnede forhold for de farende svende - og dermed undgå, at en hel stand blev
lagt for had på grund afvagabondering- gjorde håndværkerbevægelsen en kolossal indsats i kriseårene
ved at rejse såkaldte svendehjem.
Dette - Fredericia Svendehjem - blev indviet i 1886 og virker nok så imponerende. Andre steder i
landet måtte Rejseforeningerne dog nøjes med at træffe aftaler med en lokal gæstgiver.
Frem mod 1890 voksede op mod 65 svendehjem frem overalt i landet. De store og imponerende
bygninger lå langs de store rejseruter: I Østjylland, tværs over Fyn mod København.

Et forsøg på kontrol
Den voldsomme vandreaktivitet i 1880’erne skabte naturligvis megen uro i
byerhvervene. For det første gav det politiet meget arbejde med kontrol, og
det betød betleri og en konstant uro på arbejdspladserne, da der ustandse
lig kom »farende svende forbi for at søge arbejde«.23 Hertil kom naturlig
vis også, at det var et alvorligt socialt onde, der i 1880 havde faet et så stort
omfang, at det betød at op mod 10 % af alle unge mænd mellem 20 og 35 år
var på valsen, hvilket igen indebar, at en betragtelig del af håndværkets
unge levede på kanten af et eksistensminimum. Det kunne naturligvis ikke
andet end skabe despekt for håndværkerstanden som helhed. Håndværker
bevægelsens store nye hovedorganisation fra 1879 - Fællesrepræsentatio
nen for dansk industri og håndværk - så det da også som sin første hoved
opgave at fa svendevandringerne bragt under kontrol. Et middel hertil blev
oprettelsen af kontrollerede svendehjem. I 1887 havde Rejsehjemsbevægel-
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sen faet det hele bragt under en sådan kontrol, at politiets krav om visita
tion blev ophævet for medlemmer af Rejseforeningen.
Bag de mange rejsehjemsforeninger - op mod 65 - stod lokale hånd
værksmestre og svende. I begyndelsen var de kontrolleret af mestrene,
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siden af svendene. Arbejdsanvisning blev efterhånden knyttet til hjemme
ne, siden tillige en sygeforsikring.24
Frem mod 1890 blev der rejst store imponerende svendehjem rundt om i
landet, sådan som det fremgår afkort 2. Midlerne var ofte indsamlet lokalt
ved særlige håndværkerfester suppleret af bidrag fra større fabrikanter,
sparekasser og mestre.
Rejseforeningerne bidrog således i høj grad til at svække det visuelle
billede af krisen i byerhvervene. Håndværket havde selv indkapslet de
værste symptomer på krise - den vandrende og ofte tiggende håndværks
svend - væsentligt er det imidlertid også at påpege, at vanskelighederne for
de unge i håndværket i første omgang ikke blev betragtet som et samfunds
anliggende, men som et standsspørgsmål.25
Rejsehjemsbevægelsen fik i 1880’erne en betydelig succes, og fik derfor
betydning for den nye selvbevidste holdning, håndværket efterhånden ind
tog. Håndværkerne kunne derfor allerede sidst i 1880’erne begynde at tage
nye opgaver op, der yderligere styrkede håndværkererhvervene i forhold til
det omgivende samfund - og som skulle gøre dem mindre sårbare overfor
nye økonomiske kriser. Der blev skabt et net af nye håndværkerbanker,
indkøbsorganisationer, en fagpresse m.m., ligesom håndværket i stigende
omfang begyndte at tage del i det politiske liv, ikke blot i det lokale bystyre,
men også i Rigsdagen.26
Alt det betød, at håndværket trådte ud af byerhvervenes krise i 1880’er
ne som en helt ny stand - den nye middelstand, der i løbet af 1890’erne
følte sig stærk nok til at etablere formelle kontakter med den stadig større
gruppe af småhandlende. Ud af alt dette skabtes byernes middelstandsbe
vægelse.
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Afleveringer
Afleveringerne androg i kalenderåret 1984 ca. 16.000 bind og pakker. Der
er modtaget følgende arkiver:

Organisationer
Aim. Dansk Gartnerforening, København. 276 bind og 8 pakker, 1835-1975,
forhandlingsprotokoller, statusbøger, hovedbøger, kassebøger, journaler,
medlemsbøger, annonceprotokoller og udklipsbøger.
Centralforeningen af Bager- og Konditormestre i Jylland, Arhus (fortsat afleve
ring). 118 bind, 1874-1978. Hovedbøger, medlemsprotokoller, kassebøger,
kontingentjournaler, strejkeforsikringsjournal og referater.
Danmarks Rederiforening, København (fortsat aflevering). 331 bind og
2437 pakker, 1884-1971. Hovedbøger, journaler, journalsager, møderefera
ter, korrespondance, cirkulærer, kopibøger og fotos.
Danmarks Sparekasseforening, København (fortsat aflevering). 66 pakker
journalsager, 1967-82.
Dansk Arbejdsgiverforening, København (fortsat aflevering). 50 bind og
1789 pakker, 1896-1981, overenskomster, arbejdsretslige sager, journalsa
ger og miljøsager.
Dansk Arbejdsgiverforening, København (fortsat aflevering). 50 bind og
1789 pakker, 1896-1981, overenskomster, arbejdsretslige sager, journalsa
ger og miljøsager.
Dansk Privatgartnerforening. 1 pakke. Indgået sammen med arkivet fra
Aim. Dansk Gartnerforening.
Erhvervsrådet for dansk Gartneri og Erhvervshavebrug. 34 bind, 1933-75. Indgået
sammen med arkivet fra Aim. Dansk Gartnerforening.
Industrirådet, København (fortsat aflevering). 87 bind og 15 pakker di
verse sager, 1970-83.
Kolonialgrossistsammenslutningen KOSA, Arhus. 12 pakker, 1956-84. Cirku-
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lærer, medlemskorrespondance, mødereferater, medlemslister og rekla
memateriale.
Københavns Bagerlaug, København. 53 bind og 81 pakker, 1898-1977. Års
beretninger, hovedbøger, korrespondance, prislister og lønregulativer.
Modtaget fra Odsherred Museum.
Landbrugsraadet, København (fortsat aflevering). 78 bind meddelelser og
beretninger, 1920-82.
Sammenslutningen afArbejdsgivere inden for Jern- og Metalindustrien i Danmark,
København (fortsat aflevering). 1 bind og 96 pakker, 1974-83. Forhand
lingsprotokol, brancheforeningssager og mæglingssager.
Søfartsrådet. 16 bind og 101 pakker, 1926-71. Hovedbog, journalsager
samt korrespondance. Indgået med arkivet fra Danmarks Rederiforening.
o
Teknisk Landsforbund, Arhusafdelingen, 6 bind og 6 pakker, 1919-75. For
handlingsprotokoller, revisionsprotokol, kassebog og korrespondance.
»Den unge Gartner«, Arhus (fortsat aflevering). 1 pakke, 1930-68. Love,
vedtægter, mødeindkaldelser og korrespondance.

Industri og håndværk
Dameskrædderinde K. Andersson, København. 3 bind kontrabøger 1905-13.
Modtaget fra Københavns Bymuseum.
Herrekonfektionsfirmaet Joh. Bigier & Søn, København (fortsat aflevering).
1 pakke med fotografier fra virksomheden omkr. 1944.
A/S Brandts Klædefabrik, Odense (fortsat aflevering). 104 bind og 12 pak
ker, 1883-1982. Aktieprotokol, årsregnskaber, revisionsbøger, statusbøger,
kreditorbøger, garnbøger, salgsbøger, lønningsregnskaber og kontrakter.
Desuden medfulgte materiale fra investeringsselskabet af 4. dec. 1940 og
A/S Kagniska.
Skræddermester J. C. Christensen, Arhus (fortsat aflevering). 3 bind og 3
pakker, 1909-76. Driftsregnskab, status, kladdebog og fabrikstilsynsbog.
Desuden medfulgte materiale fra Skræddermestrenes Konfektionsfabrik,
Vejle.
A/S Dansk Rayon Væveri, Lyngby (fortsat aflevering). 142 bind og 123
pakker, 1882-1970. Status, driftsregnskab, revisionsprotokoller, forhand
lingsprotokoller, hovedbøger, kassebøger, salgsbøger og lønregnskab. I ar
kivet medfulgte materiale fra Hasselbalch & Co., Dansk Farveri & Merceringsanstalt, Norsk Gardin Fabrik, A/S Svenska Gardinfabrik, Dansk Gar
din- og Textil Fabrik og Neumann & Zimmermann samt Chr. Hasselbalchs Legat.
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Det Forenede Dampskibsselskab i København har i forbindelse med ombygningsarbejder i hovedsædet
afleveret et meget betydeligt og stort arkiv, der supplerer det allerede modtagne. Ganske interessant og
værdifuldt er bl.a. en meget omfattende billedsamling, der belyser livet i og omkring selskabets mange
skibe helt tilbage til omkring 1870 og 100 år frem.
Her gengives emigranter ombord på Skandinavien Amerika Liniens nye skib »Hellig Olav« i august
1904. En hel serie billeder viser, hvordan livet formede sig om bord for passagererne på de forskellige
klasser.

A/S De Danske Cichoriefabrikker, København (C. F. Richs & Sønner A/S)
185 bind og 14 pakker, 1896-1968. Vedtægter, hovedbøger, kassebøger,
memorialer, købs- og salgsbøger, vekselbøger, råvarebøger, driftsprotokol
ler, produktionsbøger, lønningsbøger, ordrebøger og konsignationsbøger
samt billedalbums (Richsbøger) og diverse reklamemateriale.
De Danske Mejeriers Maskinfabrik, Kolding (fortsat aflevering). 1 bind
lønningsbog, 1901-02. Modtaget fra Kolding Lokalhistoriske Arkiv.
A/S De danske Spritfabrikker, København (fortsat aflevering). 14 bind,
1896-1979. Købsbøger, protokol og kopimateriale vedr. A/S A. Wilson,
Århus.
De forenede Bryggerier A/S, København (fortsat aflevering). 44 bind og 49
pakker, 1973-79. Lønningsbøger, beholdningsbøger og korrespondance.
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Hanstholm Maskinteknik v/Paul Zander, Hanstholm. 1 pakke korrespondan
ce 1976-78. Modtaget fra ingeniør Per Søndergaard, Hanstholm.
A/S Hellesens Enke & V. Ludvigsen, København (fortsat aflevering). 65
bind, 1897-1974. Forhandlingsprotokol, revisionsprotokol, statusbog, ho
ved- og kassebøger, driftsbøger, rescontro, journaler, salgsbøger og casettebånd. Desuden medfulgte materiale fra A/S H. P. Nielsens Elektroniske
Fabrik, A/S Otto Petersens Automatfabrik og A/S Tiger Data.
Garvemester Meyer Hertz, København. 1 pakke, 1913-16. Testamente og
regnskab. Modtaget fra Rigsarkivet.
A/S Tobaksfabrikken Hirschsprung & Sønner, København (fortsat afleve
ring). 1 pakke, 1948-54, Ida Hirschsprungs private papirer. Modtaget fra
Rigsarkivet.
J. Chr. Jensens Galvaniserings Etablissement, København (fortsat aflevering),
o
10 bind og 114 pakker, 1932-77. Arsregnskaber, forhandlingsprotokol,
overenskomster og kontrakter. Modtaget fra Fjerritslev Jern varefabrik
A/S, Fjerritslev.
Smed og mekaniker Jens Peter Jørgensen, Vodstrup (fortsat aflevering). 6
bind og 2 pakker, 1952-80. Kassebog, regningsbøger, korrespondance og
cirkulærer. Modtaget fra Morsø Lokalhistoriske Arkiv.
A/S Klem & Krüger, København (fortsat aflevering). 6 bind 1891-1936.
Statusbog, hovedbog, kassebog og kopibog samt stofprøver. Modtaget fra
Fritz Alten, Virum.
Den kgl. Porcelainsfabrik A/S, København. 544 bind og 1271 pakker, 18721979. Balancebog, hoved- og kassebøger, journaler, lønningslister, konsig
nationsbøger, korrespondance, brevjournaler, produktionsbøger og salgs
statistik samt depotbøger.
A/S Lange & Co., Svendborg Jernstøberi, Svendborg. 4 bind og 2 pakker,
1852-1978. Overenskomst- og voldgiftsmateriale samt korrespondance, fo
tos og diverse fagbøger.
Otto Mønsted A/S, København (fortsat aflevering). 29 pakker 1875-1981.
Bogholderimateriale, mødereferater, kontrakter, korrespondance, overens
komster, licenser, prislister, kalkulationer, markedsundersøgelser, retssa
ger og rejserapporter samt tekniske årsberetninger.
Møbelsnedkerfirmaet Brdr. Nielsen, Århus. 1 pakke med fotos.
Bogtrykker Carl Emil Gyldensten Olsen, Århus. 2 pakker med private papio
rer fra perioden 1896-1981. Modtaget fra Vibeke Olsen, Arhus.
Randersholm A/S, Randers (fortsat aflevering). 94 pakker fakturakopier
fra 1978.
Tømrermester Hans Rasmussen, Ny Solbjerg (fortsat aflevering). 21 bind

Beretning om virksomheden

127

O

og 6 pakker, 1968-83. Årsregnskab, kasserapporter, regningskopier, kasse
bilag, korrespondance og kontrakter samt private papirer.
A/S Ribe Stiftstidende og Stiftsbogtrykkeri, Ribe. 218 bind og 7 pakker 18501970. Aktieprotokol, driftsregnskab, forhandlingsprotokol, hovedbøger,
kassebøger, lønningsbøger, vekselbog og korrespondance. Modtaget fra
Varde Bank og Ribe Lokalhistoriske Arkiv.
A/S J. E. Schmalfelds Fabrikker, Århus (fortsat aflevering). 20 bind og 6
pakker, 1875-1973. Revisionsprotokoller, aktieprotokol, vedtægter, status,
hovedbog, lønningslister, journaler, salgsbøger, lagerbøger og prislister
samt årsberetninger fra forskellige fabrikantforeninger.
J. P. Schmidt jun. A/S, Fredericia (fortsat aflevering). 89 bind og 45
pakker, 1898-1979. Årsregnskaber, aktieprotokol, statusbøger, revisions
protokoller, hovedbog, produktionsbøger, korrespondance, ordrebøger,
lønningsbøger samt statistik og cirkulærer.
Aarhuus Stiftstidende, Århus. 46 bind, 1912-49. Statusbøger, råbalancer,
hoved- og kassebøger og annoncebøger.

Handel
Blomsterhandler Leonard Abel, Århus. 114 bind og 2 pakker, 1927-83. Års
regnskab og status, hoved- og kassebøger, ordrebøger samt prislister og
statistik.
Købmand E. Boe-Hansen, Assens. 299 bind og 16 pakker, 1956-79. Div.
regnskabsmateriale, lønningsbøger, korrespondance og kontrakter.
Købmand Poul Bøving, Lillerød. 3 bind og 2 pakker, 1940-75. Årsregn
skaber, memorial, kassebog, kassebilag samt korrespondance og udklips
bog. Modtaget fra Jette Lottrup, Lillerød.
Glasmagasinet v/R. Elbrønd, Århus. 1 kalkulationsbog 1951-76. Modtaget
fra grosserer Ib Elbrønd.
Grosserer Axel Hertz, København. 1 kassebog, 1914-34. Modtaget fra
Rigsarkivet.
Købmand Valdemar Jensen, Århus. 2 bind, 1940-42. Kladdebog og kasse
bog. Modtaget fra Aage Christensen, Århus.
Vinhandler Edgar Jørgensen, Virum. 26 bind og 39 pakker, 1936-80. Arki
vet, der hovedsageligt består af materiale fra stormagasinet Iliums vinafde
ling, hvor Edgar Jørgensen var afdelingsleder, omfatter kalkulationer, fak
turaer, kontrakter, korrespondance samt diverse vinbrochurer, billeder og
fagbøger.
Købmand J. Kjølhede Larsen, Lemvig. 3 bind, 1842-93. Hovedbog, kopi-
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bog og register. Modtaget fra Harcks Antikvariat, København.
Handelsfirmaet H. Mortensen & Søn, Sorø. 38 bind, 1879-1949. Hovedbø
ger, kassebøger, journaler, afgiftsbøger, registre og statistik.
Grosserer Marcus M. Nathan, København (fortsat aflevering). 5 bind og 1
pakke, 1854-1904. Hovedbøger, journal, kassebog og breve. Modtaget fra
Eva Nathan, Birkerød.
A/S Nordvestjysk Tømmergård, Skive (fortsat aflevering). 7 bind, 1935-75.
Aktiebog, forhandlingsprotokoller, årsregnskaber, statusbog og korrespon
dance samt næringsbrev.
o
Den Permanente, København. 132 bd. 36 pakker og 1 film. 1931-81. Arsregnskaber, budgetter, forhandlingsprotokoller, status-, hoved- og kasse
bøger, gagebøger, mødereferater, love og vedtægter, salgsstatistik samt
tegninger, scrapbøger og fotos.
Jernhandler C. Å. Petersen, København. 1 pakke, 1861-1926, private pa
pirer. Modtaget fra Dansk Folkemindesamling.
A/S Sambekas, Nyborg (fortsat aflevering). 2 pakker, 1967-77. Møderap
porter, kasserapporter, kontoudtog og korrespondance. Modtaget fra høje
steretssagfører Paul Jarding, København.
A/S Silkehuset, København. 2 pakker, 1853-1957. Forhandlingsprotokol
ler, vedtægter, mødereferater, lønningslister og korrespondance samt histo
risk materiale.
A/S Stoholm Trælasthandel, Stoholm (fortsat aflevering). 45 bind, 1920-77.
Aktieprotokol, forhandlingsprotokoller, revisionsprotokol, statusbog og
årsregnskaber. Modtaget fra Poul Larsen, Hald Ege.
Trælasthandler Preben Tommerup, København. 54 bind og 1 pakke, 191076. Voldgiftskendelser, kontrakter, korrespondance og prislister samt di
verse fagbøger fra træbranchen.
Visus-Optik ApS, København. 33 bind og 315 pakker, 1956-83. Kassebø
ger, fakturaer, kassebilag samt debitorkort og journalblade. Modtaget fra
advokat Torben U. Smith, København.

Rederier
De forenede Bugserselskab er A/S, København (fortsat aflevering). 44 bind og 3
pakker, 1956-84. Forhandlingsprotokol, hovedbogskort, lønningsmateria
le, kasserapporter og korrespondance. Desuden medfulgte materiale fra
A/S Reberbanen, Københavns Baadsmandskompagni og A/S N. P. Winding.
Det forenede Dampskibsselskab A/S, København (fortsat aflevering). 511
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bind og 324 pakker, 1866-1983. Aktiefortegnelse, årsberetninger og regn
skaber, kassebøger, lønoversigter, skibsprotokoller, skibsfortegnelser,
skibsfartsberetninger, korrespondance, kopibøger, overenskomster samt
udklipsbøger, fotos og film.

Forsikringsselskaber
Dansk Brandforsikrings Forening, Dansk Tarifforening, København (fortsat
aflevering). 19 bind registre, 1906-48.
Danske Grundejeres Brandforsikring, København. 165 bind og 41 pakker,
1907-82. Årsregnskaber, status, råbalancer, hoved- og kassebøger, garan
tiprotokol, journaler, skadesprotokoller, kontrol- og provisionsbøger, mø
dereferater samt journal- og byggesager.
Jernindustriens Ulykkesforsikring, København (fortsat aflevering). 62 pak
kerjournalsager 1950-79.

Pengeinstitutter
Forenede Kreditforeninger, København (fortsat aflevering). 314 bind og 119
pakker, 1900-1984. Lånesager, rentejournaler, obligationsbøger og note
ringsbøger.
Fyens Stifts Sparekasse, Odense (fortsat aflevering). 2 pakker kontokort for
sparemærker 1960-65.
Vekselererfirmaet J. S. Hahn’s Enke, København. 120 bind og 19 pakker,
1842-1968. Statusbøger, hovedbøger, kontokurant, rescontro, vekselbøger,
journaler, kassebøger, korrespondance, kopibøger, aktie- og obligationsbø
ger, kursbøger og cirkulærer.
Vekselererfirmaet R. Henriques jr., København (fortsat aflevering). 52 bind
og 512 pakker, 1853-1981, aktiebøger, månedsbalancer, hovedbøger, kas
sebøger, journaler, kurslister og depotbøger samt kassebilag, kopibøger og
korrespondance.
J. A. K. Banken, Middelfart. 79 pakker kontokort og EDB-udskrifter,
1962-75. Modtaget fra Sparekassen Bikuben, Odense.
Ny jydske Købstads Kreditforening, Århus (fortsat aflevering). 272 bind,
1903-71. Salgslister, pantefortegnelser, journaler og amtsregistre.
Trige-Ølsted Pastorats Sparekasse, Trige. 1 pakke, 1878-1925. Vedtægter,
aktiebreve, opgørelser og korrespondance. Modtaget fra Niels Jørgen Ano
dreasen, Arhus.
Den Vest- og Sønderjydske Kreditforening, Ringkøbing (fortsat aflevering). 46
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bind og 57 pakker, 1879-1981. Årsberetninger, indfriede lånejournaler
samt interessentgebyr- og taksationsbøger.

Advokatvirksomhed
Advokatfirmaet J. Smedegaard Andersen & Poul H. Lauritsen, Århus. 78 bind og
265 pakker, 1964-77. Hovedbogskort, kassejournaler, kasserapporter, kas
sebilag, kontoudtog, tinglysningsbøger og journalsager.
o
Advokatfirmaet K. Bjøreng, Arhus (fortsat aflevering). 71 bind og 491 pak
ker, 1943-78. Årsregnskaber, statusbøger, hovedbøger, kassebøger, kasse
journaler, kontokort og kasse- og omkostningsbilag.
Holger Hansen, advokat, København (fortsat aflevering). 41 bind og 889
pakker, 1960-78. Journalsager, korrespondance og diverse regnskabsmate
riale.
Svend Hasted, advokat, Århus (fortsat aflevering). 29 pakker journalsager
og kontokort 1972-76.
Advokatfirmaet J. F Jørgensen & P. Ross Jensen, Nørresundby (fortsat afle
vering). 8 pakker journalsager, 1966-78.
Kammeradvokaten, København. 15 bind, 1928-51. Omfatter bogholderi
materiale fra følgende advokater: Ole Hansen & H. T. Mosbæk, Ole Chr.
Hansen, H. O. Hansen, A. V. Nielsen & H. P. Hilbert og A/S Mauxion
Kontor. Modtaget fra Rigsarkivet.
Bent Kinnerup, advokat, Aalborg (fortsat aflevering). 130 pakker journal
sager 1970-79.
G. Løber, advokat, Århus (fortsat aflevering). 121 pakker journalsager
1958-65.
Poul Meyer, overretssagfører, København. 1 auktionsprotokol 1929.
Modtaget fra Rigsarkivet.
o
J. H. Møller, landsretssagfører, Arhus. 1 bind og 8 pakker, 1945-74.
Rescontro og journalsager. Modtaget fra advokat Jørgen Krølner.
K. Axel Nielsen, advokat, Hadsund (fortsat aflevering). 51 pakker jour
nalsager 1974-78.
Advokat Torben U. Smith, København. 50 pakker journalsager og jour
naloversigt, 1965-77.

Brancheforeninger mm.
Civiletaternes Forening, Århus. 1 bind og 1 pakke, 1911-37. Forhandlingspro-
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tokol, love og korrespondance. Modtaget fra Lokalhistorisk Samling,
o
Arhus.
H.K.s Århus afd. (fortsat aflevering). 5 forhandlingsprotokoller, 1934-59.
Melengrosbranchens understøttelsesforening, København. 1 pakke, 1942-78.
Årsregnskaber, kassebog, kassebilag og medlemslister. Modtaget fra Han
ne Ølgaard, Værløse.
Murerarbejdsmandenes Fagforening for Århus og Omegn, Århus. 8 bind
forhandlingsprotokoller, 1888-1965. Desuden medfulgte materiale fra Murerarbejdsmændenes cooperative Forretning og Murerarbejdsmændenes
Stiftelse.
Provinspostbudeforeningen, Klub Århus. 18 bind og 33 pakker, 1907-78.
Forhandlingsprotokoller, regnskabsmateriale, korrespondance og jubilæ
umsskrifter.
o
Sadelmagernes og Tapetserernes Syge- og Begravelseskasse, Arhus. 19 bind og 3
pakker, 1887-1982. Forhandlingsprotokoller, kasse- og regnskabsbøger,
kvitteringsbøger samt love og vedtægter. Modtaget af Harley Madsen.
SIDs Fællesledelse, Århus. 95 bind, 1900-1970. Forhandlingsprotokoller,
kassebøger, medlemslister og kontingentbøger. I arkivet indgår også mate
riale fra forskellige fagforeninger i Tranbjerg, Tiist, Skåde, Viby og Bra
brand.
Sømandenes Forbund, Århus. 22 bind, 1920-79. Søfartsbøger, medlemsbø
ger og tillidsmandsmapper.
Tjenerforeningen i Århus, Århus. 9 bind, 1934-1982. Forhandlingsprotokol,
revisionsprotokol, kassebøger, tilsynsprotokol og medlemslister.
o
Træindustriarbejdernes Fagforening, Arhus. 61 bind og 50 pakker, 18951977. Vedtægter, regnskabs- og medlemsprotokoller, korrespondance,
overenskomstsager, medlemsblade og lønstatistikker.
Århus Amts Landøkonomiske Selskab, Århus (fortsat aflevering). 6 bind,
o
1887-1963. Forhandlingsprotokoller, kopibog samt materiale vedr. Arhus
egnens Mergelselskab. Modtaget fra planteavlskonsulent H. H. Ras
mussen.
Aarhus Håndværkerforening, Århus (fortsat aflevering). 8 forhandlingspro
tokoller, 1854-1949.
Århuslaugene. 56 bind og 22 pakker, 1559-1950. Forhandlingsprotokoller,
regnskabsprotokoller, medlemslister, svendebreve samt kopibøger og kor
respondance. Arkivet omfatter bl.a. materiale fra Bagerlauget, Barber- og
Frisørlauget, Bødkerlauget, Drejerlauget, Glarmesterlauget, Handskemagerlauget, Hattemagerlauget, Murerlauget, Rebslagerlauget, Skomager-
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Fra firmaet Otto Mønsted er der indgået et meget værdifuldt arkivmateriale. Som et særligt element
består arkivet bl.a. af statusmateriale, der nøje beskriver inventar, maskiner, bygninger bl.a. også med
fotos. Billedet viser nogle af virksomhedens første lastbiler i fabrikkens gård i Århus.
Lastbilerne har endnu åbne førerhuse, selv om der dog kan rulles en pressening ned. Endnu er flere
af dækkene massive, og så er der reklamer på vognsiderne.

lauget, Skrædderlauget, Slagterlauget og Snedkerlauget. Modtaget fra Den
gamle By.
Århus Tilskærerforening af 1919, Århus. 8 bind og 1 pakke, 1919-1980.
Forhandlingsprotokoller, kassebøger, kassekladder, medlemsbøger samt
regnskabsmateriale og medlemsblade.

Politiske foreninger
Socialdemokratiet, Hjortshøj-Egå (fortsat aflevering). 1 pakke årsberetninger,
love, korrespondance og mødeindkaldelser, 1960-82.
Socialdemokratiet, Sydkredsen, Århus. 2 pakker medlemssager, årsmøder
og dagsordener 1940-75.
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Foreningerfor ungdom og fritid og sport
Haveforeningen af 1934, Arhus. 1 forhandlingsprotokol, 1934-84. Modtaget
fra Søren Hygum, Åbyhøj.
Haveforeningen »Haslegården«, Århus (fortsat aflevering). 1 pakke skøder,
pantebreve og betalingshæfter, 1952-76.
Højbjerg og Omegns Tennisklub, Århus (fortsat aflevering). 2 pakker korres
pondance og turneringsplaner, 1965-83.
KFUMs Boldklub, Århus. 9 bind og 4 pakker, 1937-1983. Forhandlings
protokoller, kassebog, medlemsprotokol, korrespondance samt udklipsbø
ger og medlemsblade.
Haveforeningen »Skovlunden«, Århus. 4 bind, 1933-83. Forhandlingsproto
koller og jubilæumsskrift. Modtaget fra Holger Gjessø, Århus.
Århus Idrætsforening af 1900, Århus (fortsat aflevering). 79 bind årsberet
ninger og årbøger, 1908-65.
Sejlsportsforeningen »Århus Kystpatrouille«, Århus (fortsat aflevering). 1
pakke fotos, 1933-41. Modtaget fra A. R. Rasmussen, Lyngsbæk.
o
Aarhus Skakklub, Arhus (fortsat aflevering).
Århus Svæveflyveklub, Århus. 25 bind og 13 pakker, 1928-79. Forhand
lingsprotokol, flyvejournaler, foto- og udklipsbøger samt medlemsblade.

Andre foreninger
Foreningen »Grisen«, Århus. 1 forhandlingsprotokol, 1876-77. Modtaget fra
Lokalhistorisk Samling, Århus.
Grundejerforeningen for Åby sogn, Åby høj. 1 bind og 1 pakke, 1939-83.
Forhandlingsprotokol samt love, vedtægter og regnskabsmateriale.
Plejerforeningen for Århus Amt, Århus. 25 bind og 2 pakker, 1909-1970.
Forhandlingsprotokoller, kassejournaler, kassebøger, medlems- og kontin
gentbøger.

Andre
Arkitekt Th. Ry Andersen, Århus (fortsat aflevering). 1 pakke, 1965-69. Ma
nuskript, kildemateriale og korrespondance til »Danske biler 1900-1920«.
Ingeniør Chr. Alsted, Odense. 2 bind og 34 pakker, 1945-77. Kassebog,
kassebilag, kontrakter, projekter, tegninger og korrespondance.
Erico Lund, Bakkens Pjerrot, Søborg. 4 bind og 15 pakker, 1963-78.
Regnskabsbilag, korrespondance og engagementer. Modtaget fra Anders
Enevig, Odense.
9
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Den Folkelige Forsamlingsbygning, Østergades Hotel (fortsat aflevering). 5
forhandlingsprotokoller og aktionærfortegnelser, 1905-70. Modtaget fra
advokatfirmaet Krag & Kirk, Arhus.
Skoleinspektør Jacob Marius Heydom-Jacobsen, Arhus. 10 bind private
regnskaber, 1930-54.
Carlo P. N. A. Jensen, København. 1 pakke kopier af private papirer 191183. Modtaget fra Carl Wagner, København.
o
Jydsk Telefon Aktieselskab, Arhus. 1 abonnementsbog 1899. Modtaget fra
Galten Bibliotek.
o
Lars Kjærgaard, Arhus. 2 pakker, 1971-84. Korrespondance, budgetter og
mødereferater fra forskellige råd og udvalg på Arhus Universitet.
Købmandsstandens Oplysningsbureau, København. 227 bind og 90 pakker,
1890-1984. Balancer, hoved- og kassebøger, kassejournaler, konkursbøger,
soliditetsbøger samt oplysningssager og korrespondance.
Bankbud Jens Kristian Nielsen, Århus (fortsat aflevering). 2 pakker med
o
personlige papirer, 1898-1979. Modtaget fra Rigmor Nielsen, Arhus.
A/S Samjundsteknik, rådgivende ingeniører, Odense. 1 pakke, 1970-82.
Forhandlingsprotokoller, årsberetninger, mødereferater, kontrakter og
korrespondance. Modtaget fra C. A. Zeuthen, Odense.
Folkebørnehaven »Trøjborg«, Århus (fortsat aflevering). 1 pakke ansæt
telsesbreve 1957-76.

Ordningsarbejder
Afleveringerne til Erhvervsarkivet har vist en stigning på 63 % til i alt godt
16.000 enheder. Den voldsomme vækst skyldes betydelige afleveringer fra
Danmarks Rederiforening, Dansk Arbejdsgiverforening samt Den kgl. Porcelainsfabrik og DFDS.
Arbejdet med samordninger af større arkiver er fortsat. Der er udført
større ordnings- og registreringsarbejder i arkiverne fra Fondsbørsen og
Grosserer-Societetet, således at der bl.a. er etableret en sammenhængende
række af kursnoteringsbøger tilbage til begyndelsen af forrige århundrede.
Der er færdiggjort større registraturer fra H.K.A. - Handels- og Kontor
fagenes Arbejdsgiverforening og Dansk Principalforening, Maribo Svine
slagteri og Nordvestjysk Trælasthandel i Skive. I årets løb er der tillige
udført et betydeligt antal mindre registreringsopgaver i ikke mindst de
mange nyindsamlede foreningsarkiver.
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Arbejdet er forsat med at indsamle foreningsarkivalier fra Århusområdet. Som et resultat af denne
kampagne har Århus Svæveflyveklub afleveret sit interessante arkiv, der bl.a. også består af en billed
samling.
Her gøres der klar til start i sensommeren 1934 fra en stubmark syd for byen. Det er foreningens
daværende formand, Johannes Jørgensen, der sidder ved skoleplanets pind, parat til start.
Flyet blev bragt i luften ved hjælp af et langt gummitov. Det vejede blot 65 kg og havde et vingefang
på 11 m.

Benyttelse afarkiverne
Besøgstallene synes efter nogle år med kraftig vækst at have lagt sig fast på
et niveau omkring 2500 besøgende.
Der har som tidligere været et betydeligt antal omvisninger og instruk
tioner for studerende, skole- og gymnasieklasser samt EFG-elever. Fortsat
er der blevet kopieret registraturer efter anmodning fra de lokalhistoriske
arkiver.
Væksten i telefoniske forespørgsler synes at have været i stærk stigning
og er ved at blive en belastning.
Til den store udvandrerudstilling i Brede blev betydelige samlinger af
arkivalier og brochuremateriale gennemgået og udtaget til udstillingen. Et
9*
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helt arkiv fra udvandringsagenten Baldur V. Raven blev således udstillet
foruden adskilligt materiale fra rederierne Thingvalla - og SkandinavienAmerika-linien.

Håndbiblioteket
Bogbestanden er øget med 3220 bind, således at den nu andrager 92.430
bind. Et stort antal er gaver, bl.a. fra Danmarks Statistik, Statistisk Seno
tralbyrå, Oslo, Rigsarkivet, Landsarkiverne, Statsbiblioteket, Arhus kommunes biblioteker, Arhus Kommune, Arhus amtskommune, Arhus Politi,
Socialforskningsinstituttet, Nordisk Råd og D.F.D.S. Endvidere er der ind
gået et antal ældre og nyere bøger med større arkivafleveringer. Jubilæ
ums- og tidsskrifter er modtaget fra firmaer, myndigheder og organisatio
ner i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Schweiz, Storbritannien, For
bundsrepublikken Tyskland, USSR, Østrig og EF.
Der er indgået 2645 bind og hæfter i løbende tidsskrifthold, 680 regnska
ber og beretninger samt adskillige småskrifter og kataloger.

Personaleforhold
Under de såkaldte beskæftigelsesordninger har der i årets løb været ansat 6
kontorassistenter og 4 magistre, der har forestået skrive-, ordnings- og
registreringsarbejder. Kontorassistenterne var Jørn Gjerløv, Annelise
Holst, Erik Larsen, Jette Lysgård, Jette Rasmussen og Birte Toft. Cand.
mag. Frank Nyboe Jensen og cand.mag. Nils Thorwarth afgik henholdsvis
1/9 og 1/10 og blev 1/9 afløst af cand.mag.’erne Svend Aage Andersen og
Aksel Hove. Alle har gjort en stor indsats ved indsamling og/eller registre
ring af enten foreningsarkiver fra Arhusområdet eller færdiggørelse af stør
re ordningsarbejder i arkiverne. 1. maj blev arkivar Chr. R. Jansen ud
nævnt til landsarkivar ved Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg. Chr. R.
Jansen havde været ansat i Erhvervsarkivet først som studentermedhjælper
og siden 1/3“ 1970 som arkivar.

Bygningerne
Siden opførelsen af det underjordiske magasin under gårdspladsen i 196970, har der været problemer med vandindtrængning gennem dækket. I
1982 måtte el-installationen udskiftes, men først på finansloven 1984 fik
arkivet en anlægsbevilling (764.000 kr.) til en omfattende reparation af
skaderne på den »vandtætte« inddækning. Arbejdet, der har medført ud-
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lægning af en ny vandtæt membran, blev påbegyndt i maj 1984 og forven
tes afsluttet i foråret 1985 med de afsluttende reparationer af følgeskader.
Anlægsarbejdet medførte en del gener for arkivets personale og besøgende,
idet parkeringsplads og hovedindgang mellem maj og oktober periodevis
ikke kunne benyttes. Vandindtrængningen er lykkeligvis ophørt.

Anden virksomhed
Overarkivar Finn H. Lauridsen har redigeret Århus stifts årbøger og som
formand ledet arbejdet i Historisk samfund for Århus stift og Øm kloster
museum. Han'har fortsat virket i Committee on Business Archives, på hvis
årsmøde i Köln han gav en oversigt over den videnskabelige udnyttelse af
Erhvervsarkivets samlinger. Han har været formand for Sammenslut
ningen af lokalhistoriske foreninger og siddet i hovedredaktionen for Dansk
lokalbibliografi og redaktionskommiteen for Dansk biografisk leksikon 3.
udgave (værket er nu afsluttet). Han har holdt foredrag om Erhvervsarki
vet og den tekniske side af arbejdet med de enkelte fonds (håndbøger til
firma- og personidentifikation) på et kursus på Hindsgavl under Sammen
slutningen af lokalhistoriske arkiver og i Hillerød om den lokalhistoriske
udnyttelse af arkiverne for repræsentanter for arkiver, foreninger og muse
er i Frederiksborg amt. Under Samrådet for omsorgsarbejde i Århus har
han holdt flere foredrag om lokalhistoriske emner. Til de nordiske arkivda
ge i Ebeltoft bidrog han med en oversigt over tilgængelighedsproblematik
ken i Erhvervsarkivet, og til et udstillingskatalog for »Rawerts maleriske
rejse 1805-1847« (GI. Holtegård) har han skrevet artiklen »Rawert og
industrien«. Museet på Hjerl hede er ved besøg bistået med ordningen af
institutionens arkiv. Til Århus-årbog 1984 skrev han om teateråret 1984 og
om renovationspladser i Århus gennem tiderne. Han var medredaktør af
Byhistorisk udvalgs julebog, »Århus i 1930’erne« og skrev desuden artik
len »Byens ansigt«.
Arkivar Ib Gejl har virket som sekretær for Jysk Selskab for Historie.
Han har redigeret selskabets skriftrække samt tidsskriftet Historie. Han
har fortsat været kasserer for Historisk Samfund for Århus Stift og medlem
af redaktionen for Arhus Stifts Arbøger; endvidere har han været kasserer
for Øm Kloster Museum samt medlem af klosterudvalget ved samme mu
seum. Han er medlem af Fællesudvalget for lokalhistoriske Foreninger i
Århus amt og sekretær for Århus byhistoriske Udvalg. Han er indtrådt
som medlem af bestyrelsen i den selvejende institution Århus Bymuseum.
Til det italienske tidsskrift Rassegna Degli Archivi Di Stato har han skre
vet artiklen »Business Archives in Denmark«. Til Århus-Årbog 1984 har
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han skrevet artiklen »Regina - en storbiograf gennem tiderne«, ligesom
han har skrevet bidrag til publikationen »Århus i 1930erne«. Endelig har
han anmeldt bøger til Historie og til Scandinavian Economic History Re
view.
Arkivar Erik Korr Johansen har fortsat været sekretær i bestyrelsen for
Lokalhistoriske Arkiver og Samlinger i Århus Amt. Han har undervist på
SLA’s specialkursus om erhvervsarkiver på Hindsgavl 6.-8. april 1984. Til
Århus-Årbog 1984 har han skrevet artiklen Landsudstillingen - 75 år efter
og bidraget til Byhistorisk Udvalgs publikation Århus i 1930’erne. Han har
anmeldt til Historie.
Arkivar Henrik Fode deltog den 3.-5. maj i Paris i den 5. konference om
småerhvervsdrivende i det 19. århundrede. Hertil havde han skrevet ar
bejdspapiret »The Urban Lower Middle Class in Crisis. Craftsmen and
Small-Scale Retailers during the 1880’ies.
På Universitetet i Salerno i Italien forelagde han 1.-4. juni rapporten
»Technology and Society. Changing Denmark 1870-1900«, som det dan
ske bidrag til den internationale historikerkongres’ tema om dette emne til
mødet i Stuttgart i sommeren 1985.
Til bogen Herrnhuter-samfundet i Christiansfeld I-II (1984) (red. af
Anders Pontoppidan Thyssen) har han bidraget med afhandlingen Han
delshuset Spielwerg & Co. (Bd. I 333-416) og til Håndværkets Kulturhi
storie bd. 4 (1984) har han skrevet siderne 1-215, Kapløbet med indu
strien.
o
°
o
Han har endvidere redigeret Arhus-Arbog 1984 og bidraget til Arhus i
1930’erne, og sammen med Finn H. Lauridsen redigeret sidstnævnte for
Byhistorisk Udvalg. Arkivar Henrik Fode har leveret anmeldelser til Hi
storie, Nyt fra Historien, det toldhistoriske tidsskrift Zise samt til Scandi
navian Economic History Review. Han holdt 2/9 foredrag om perspektiver
i det lokalhistoriske arbejde på Dansk Historisk Fællesforenings Årsmøde i
København. Det er siden bragt som kronik i Aarhuus Stiftstidende 10.
sept. 1984.
Han har fortsat siddet i bestyrelsen for Dansk Arkivselskab og 22.-24.
februar været medarrangør og underviser på Selskabets arkivkursus i
Køge.
Arkivar Henrik Vedel-Smith deltog 2.-5. august i de 14. nordiske arkiv
dage i Ebeltoft, hvor han var tilknyttet arbejdsgruppen, der behandlede
tilgængelighedsregler. Til Århus-Årbog 1984 har han skrevet artiklerne
»Den store kommunale kakkelovn« og »Sporten i luften«, ligesom han til
Århus i 1930erne har skrevet »På idrætspladsen« og »Reklame i gaden«.

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

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

Erhvervshistorisk årbog 1951. 110 sider, kr. 12,20.
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. 12,20.
Indhold: Et dansk handelshus i Australien. Melchior & Co., 1853-62.
Af Limfjordshandelens historie. Aggerkanal og Doverodde.
Den illoyale konkurrence. Begrebets opståen.
Några reflexioner rörande industrialisering och arkiv.

Erhvervshistorisk årbog 1953. 116 sider, kr. 12,20.
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. 14,35.
Indhold: Jens Bang og det ålborgske saltkompagni.
De nordsjællandske landboreformer og statsfinanserne.
Revisorloven af 1909: Forudsætninger og debat.
Fra købstadhandelen i det 18. århundrede. En lollandsk klage fra 1762.

Erhvervshistorisk årbog 1955. 154 sider, kr. 19,80.
Indhold: Adelig studehandel i 16. århundrede.
Økonomisk debat i Slesvig og Holsten 1773-1807.
En sjællandsk kornkøbmand. Af agent H. H. Schous levned og optegnelser.
Om jubilæumsskrifter.

Erhvervshistorisk årbog 1956. 212 sider, kr. 1980.
Indhold: Dalum Papirfabrik. Fra konkurrence til sammenslutning.
Fra arkiverne. Breve fra C. A. Broberg 1866.
Tillæg: »Sagførere i Århus«.

Erhvervshistorisk årbog 1957. 96 sider, kr. 17,10.
Indhold: En købmandsskæbne i Ålborg fra begyndelsen af 17. århundrede.
En dansk handelsekspedition til Nordamerika 1783. Et bidrag til Handels- og Kanalkom
pagniets historie.
Den merkantilske Forening. Fra det 19. århundredes børsliv.
Socialdemokratiet og brugsforeningerne frem til 1908.

Erhvervshistorisk årbog 1958. 171 sider, kr. 19,80.
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. 19,80.
Indhold: Fra Rosenborg Brøndanstalts første år. Dansk mineralvandsproduktions opståen.
Boghandler i Slesvig og København omkring 1864. Fra Vilhelm Trydes bog- og kunsthan
dels første år.
En københavnsk boglade ved århundredets begyndelse.
En tømrermesterfallit 1799. Lavstilstande og byggeforhold i København.

Erhvervshistorisk årbog 1960. 150 sider, kr. 22,25.
Indhold: Dansk industri og de store udstillinger 1889-1914.
Den teknisk-kemiske industri 1870-1914.
På forretningsrejse i Norge omkring 1830. Aktstykker fra skibsklareringsfirmaet N. P.
Kirck. Helsingør.
Tillæg: »Aarhuus Kjøbmænds Hjælpekasse 1861-1961«.

Erhvervshistorisk årbog 1961-62. 184 sider, kr. 26,85.
Indhold: Århus Handelsstandsforening 1937-1962.
Århus vestindiske Handelsselskab. Oprettelse og sammenbrud.
Købmandsportrætter fra empirens Århus.
En boglade omkring 1840. Jens Worm Bruun og Den Jessenske Boghandling.
Konsul J. M. Mørk. Aarhus Handelsforenings første formand.
En patriarkalsk købmandsfamilie.
Handelsborgerskaber i Århus 1674-1862.
Købmænd i tal. Fra Århuslisterne i folketællingerne 1840.
Handelsstanden i Århus og folketingsvalgene 1852, 1876 og 1879.

Erhvervshistorisk årbog 1963. 169 sider, kr. 26,85.
Indhold: Fra dansk empires bygningshistorie. Arkitekt Johan Andreas Meyer 1783-1822.
Forbindelsen mellem København og de nordtyske Østersøbyer 1750-1807.
En vignet og dens forudsætninger.
Danmarks høje renteniveau: En særlig tradition?

Erhvervshistorisk årbog 1964. 144 sider, kr. 26,85.
Indhold: Af den private smørhandels historie. Firmaerne T. & S. Plum, P. & S. Plum og T. & E.
Plum.
Dansk papirindustri 1870-1914.
En rådgivende sæbesyder i 1860’erne.
Hvornår trængte det dobbelte bogholderi igennem i dansk erhvervsliv?

Erhvervshistorisk årbog 1965. 452 sider, kr. 36,60.
Indhold: Dansk-engelsk samhandel 1661-1913.
The Changing Pattern of Anglo-Danish Trade 1913-1963.

Erhvervshistorisk årbog 1966. 176 sider, kr. 29,30.
Indhold: Jordbrug og brændevinsbrænding 1.
Udviklingslinier i dansk konfektions- og hatteindustris historie 1870-1914.
To Ribe-købmænd og deres selvbiografier for årene 1580-1644.

Erhvervshistorisk årbog 1967. 160 sider, kr. 39,05.
Indhold: En erhvervsøkonomisk rejse gennem Danmark og Slesvig 1761.
Jordbrug og brændevinsbrænding 2.
Generalkonsul Hendrik Pontoppidan og de jyske banker.

Erhvervshistorisk årbog 1968. 442 sider, kr. 51,25.
Indhold: Landhusholdningsselskabet 1769-1969:
Christian Martfelt - patriot og den første sekretær.
Edward Tesdorpf til Ourupgård.
Jørgen la Cours arbejde i dansk landbrugs tjeneste.
Anders Nielsen, Svejstrup Østergård.
Flids og vindskibeligheds belønning. Præmiesystemet, præmievinderne og deres arbejde
1769-1969.
Lærlingeinstitutionen. Oprindelsen, de første lærlinge og deres læresteder.
Landhusholdningsselskabet og andelsmejeriernes gennembrug.
Afvikling og nye baner. Landhusholdningsselskabet 1919-69.

Erhvervshistorisk årbog 1969. 224 sider, kr. 41,50.
Indhold: Dansk handel, håndværk og industri 1770 og 1780 - set i Danmarks handelsspejl.
Småting, der bruges til pynt. En Viborg-galanterihandlers varer.
Staten som kornhandler 1783-88.
Badeanstalter som erhvervsforetagender i 19. århundrede.
D. B. Adler og udviklingen af det danske kreditvæsen.
Et gründerforetagende. Engeldrupværk - en klædefabrik.
Registre til Erhvervshistorisk årbog 1959-69.

Erhvervshistorisk årbog 1970. 168 sider, kr. 41,50.
Indhold: Industriforeningen i København 1888-1910.
Håndværksmestergruppen i Roskilde ca. 1870.
Arbejdsanvisningsforeningen i København 1859-1862.
Ørsted Arbejderforening.

Erhvervshistorisk årbog 1971. 313 sider, kr. 51,25.
Indhold: Småskibsfarten på Århusbugten 1865-1914.
Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse. Oprettelse, organisatorisk udvikling
og forhold til Moralsk Oprustning 1939-1965.
Udenrigsministerium og privat diplomati. Omkring handelsaftalen med England af 19.
november 1915.
Økonomisk-historisk forskning i DDR 1945-70.

Erhvervshistorisk årbog 1972. 186 sider, kr. 42,70.
Indhold: 8-timers dagen. Kravets formulering og dets gennemførelse i Danmark.
Kniplersker på Gram og Nybøl gods 1761.
Erhvervspartiets historie og dets samfundsopfattelse.
Nyt centralt kildemateriale: Realkreditinstitutionernes vurderingsrapporter.

Erhvervshistorisk årbog 1973. 261 sider. Udsolgt.
Indhold: Pianofortet og dets publikum i 1860’erne.
Selskabet for Indenlandsk Kunstflid 1808-1838. En erhvervsøkonomisk organisationsdan
nelse fra Napoleonstiden.
En manufakturvirksomhed vokser op. Studier i S. Seidelins manufakturhandel 1843-70.
DFDS og den russiske emigrationslovgivning 1908-10.
Forholdet mellem staten og skibsfarten under første verdenskrig indtil fragtnævnets opret
telse.
En erhvervsgruppe belyst gennem folketællinger. Nordslesvigske kniplersker 1787-1860.

Erhvervshistorisk årbog 1974. 196 sider, kr. 61,00.
Indhold: Islandshandel og fastlandsspærring.
Provinskøbmænds rekruttering omkring 1760-1850 til belysning af købstædernes borger
skaber før 1850.
Studiet af arbejdsløshed. Et forskningsobjekt om beskæftigelsesforholdene i Danmark i det
19. århundrede.
P. Wulfls cigarfabrik 1868-1914.
Projekt Måløvhøj. En episode under 1930’ernes arbejdsløshed.

Erhvervshistorisk årbog 1975. 170 sider, kr. 61,00.
Indhold: Arbejdernes boligforhold på det københavnske Vesterbro omkring år 1900.
Dansk Exportförening 1895-1922.
Den danske skibsfart i sidste halvdel af det 18. århundrede.
Stabelstadspolitikken 1658-1689.
Ny og gammel økonomisk historie.
Dansk landbrugshistorie 1750-1973.

Erhvervshistorisk årbog 1976-77. 199 sider, kr. 62,05.
Indhold: Staten, kræmmerne og forlagssystemet 1620-1735.
Østersøhandelen og den svensk-russiske krig 1788-90.
C. F. Tietgen og de første sporvejsanlæg i København 1863-70.
Arbejdsformidling og arbejdsløshed før 1914.
Småkårsfolk i og omkring Århus i 1930’rne.
Dagligt liv i en arbejdsgiverforening.

Erhvervshistorisk årbog 1978. 219 sider, kr. 74,10.
Indhold: Samfundshjælpen. Træk af en kontrarevolutionær organisations historie.
Det kgl. oktrojerede islandske Handelskompagni 1743-1758.
Udvandringen fra Frederiksborg amt 1869-1899.
Den sønderjyske støttelovgivning 1925-1929.
En international komité for erhvervsarkiver.

Erhvervshistorisk årbog 1979. 208 sider, kr. 74,10.
Indhold: Danske købmandsregnskaber fra tiden før 1700.
De danske købstæders økonomiske udvikling og regeringens erhvervspolitik 1660-1750.
Bedre Byggeskik.
Den danske ungdomsarbejdsløshedslovgivning 1933-38.
Dansk Arkivselskab.

Erhvervshistorisk årbog 1980. 259 sider, kr. 79,50.
Indhold: Grosserer-Societetet - et uudforsket område.
M. K. Brandts Klædefabrik.
Industrielle foretagender i Odense omkring 1870.
Københavns befæstning og beskæftigelsen.
Stationsbyen og de store arkiver i Erhvervsarkivet.
Stationsbyen Skjern i handelskalendere og erhvervsarkiver.
Registre til Erhvervshistorisk årbog 1970-80.

Erhvervshistorisk årbog 1981. 199 sider, kr. 89,05.
Indhold: Den kongelige enehandel på Færøerne 1709-1776.
Mekaniseringen af dansk tekstilindustri 1850-1914.
Frederiksbjerg - et arbejderkvarter vokser op.
Om banker - Af J. Hassing-Jørgensens erindringer.
Træk af den industrielle udvikling 1897-1914.

Erhvervshistorisk årbog 1982. 210 sider, kr. 95,15.
Indhold: Det danske klaver klinger ud.
Frank Herbert, direktør for Danish Bacon Compagny.
Harald Plum og Det transatlantiske Kompagni.
Frugthandelen omkring århundredskiftet.
Kriser og nedgang. Den økonomiske udvikling i Dansk Vestindien 1875-1917.
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