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A/S Frichs lokomotiveksport
til Siam 1930-1933
AF BERIT FRIIS ADLER JENSEN
OG BIRGITTE JESPERSEN JENSEN

/ årene / 926-29 var Danmark præget aj e n periode med forholdsvis velstand,

stabile priser og el fungerende internationalt varemarked. Ejler børskrakket i

New York 1929 kom der nye lider med et ustabilt inter nationalt finansmarked
og faldende aktiekurser. I delle spændingsfelt var eksport en vanskelig sag. Ikke

desto mindre begav virksomheden A/S Frichs fabrikker sig i begyndelsen af
1930'erne ud på et eksporteven lyr i Siam, som fik et begrædeligt resultat. Om

dette skriver Berit Friis Adler Jensen og BirgitteJespersen Jensen. Artiklen er en
undersøgelse, foretaget i Jaget Dansk Erhvervshistorie ved Institut for Uden

rigshandel på Handelshøjskolen i Århus. Søren Frichs dagbog og de breve, der
er citeret fra, findes i Frichs virksomhedsarkiv i Erhvervsarkivet. Dele afFrichs

virksomhedshislorie er i øvrigt skildret i Erhvervshistorisk Årbog, 1984.

A/S Frichs virksomhedshistorie
Søren Frichs jernstøberi og maskinfabrik blev grundlagt den 4. sep
tember 1854, efter at han i januar havde søgt indenrigsministeriet
om bevilling til at anlægge og drive jernstøberi og maskinbyggeri.
Modstanden i Århus var i starten stor, fordi byens beboere var ban
ge for den forurening, en sådan fabrik ville medføre, men tilladel
sen fik han. Pengene til at finansiere virksomhedens start lånte
Søren Frich af sin far, som var herredsfoged og ejer af flere proprie
tærgårde.
Søren Frichs baggrund for at etablere sig i denne branche var en
praktisk og teoretisk uddannelse på Polyteknisk Læreanstalt. Efter
uddannelsens afslutning arbejdede Frich både i Danmark og i ud
landet som jernstøber og maskinarbejder. I sin dagbog skriver han
om sine fremtidsplaner:
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»Altså, mit løsen er agerdyrkningsredskaber og støberi. Jeg håber, at jeg derved kan fortjene
mit brød, da Danmark er i færd med at udvide og forbedre sin agerdyrkning især ved hjælp af
maskiner. - Mit navn vil sandsynligvis ikke derved blive optegnet i annalerne, som mine ung
domsdrømme havde foregøglet mig, men for at være lykkelig behøves ikke stor rigdom; bed
re er det at have el godt udkomme og ikke være misundt.«

Han var meget bevidst omkring markedet, men inden forretningen
rigtigt kom i gang, skulle der bruges mange arbejdstimer på at pro
ducere de nødvendige maskiner og værktøjer. Søren Frich havde
mange og store visioner om fremtiden. Nogle af de første produk
ter, der blev produceret på den nye fabrik, var kakkelovne, land
brugsmaskiner, vand- og ikke mindst vindmøller, som udviklede sig
i perioden fra træ- til jerngangsværk. Først i 1860’erne begyndte
jernbanebyggeriet i Jylland, og Århus blev stedet, hvor det fælles
værksted blev placeret. Søren Frich var klar over betydningen af det
te og var med det samme klar til at levere reservedele, signaludstyr,
sporskifter mm. Dette blev et meget stort forretningsområde, og
virksomheden var afhængig af denne forretningsforbindelse både i
medgang og modgang.
Helt fra virksomhedens fødsel puslede man med opbygningen af
dampmaskiner og kedler; det var også her, virksomhedens fremtidi
ge vækst lå. Frich leverede de første i 1855. Som årene gik, blev dis
se maskiner større og større mht. kapacitet og hestekræfter, og flere
potentielle kunder blev aktuelle. Igennem hele denne udvikling var
Frich en af de førende producenter på det danske marked.
Søren Frichs forståelse af markedsudviklingen gjorde også, at
virksomheden hele tiden var med, hvor det skete, så da mange små
andelsmejerier i 1880’erne begyndte produktionen af mælk og ost,
var han straks klar til at levere specialmaskiner til denne branche.
Virksomheden voksede fra de knap 25 medarbejdere ved starten
til knap 200 ansatte i slutningen af 1880’erne, således at det nu også
var nødvendigt at udvide fabrikken.
Søren Frich deltog i meget politisk arbejde, men hvis det ikke helt
gik, som han ønskede, ville han ikke være med. Ligesom han på valg
dage mødte op med alle medarbejdere for at sikre, at de satte krydset
det rigtige sted, og hvis dette ikke skete, skulle de ikke forvente at
have en arbejdsplads den næste dag. Søren Frichs meget stærke per
sonlighed skinner gang på gang igennem i hans dagbog, og samtidig
fortæller dagbogen historien om en mand med meget høje idealer
og moral, hvor fædrelandet, kirken og familien var det alt afgørende.
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Søren Fl ieh satte sin virksomhed til salg i 1883, men der skulle gå
to år, inden en køber var fundet. Han trak sig tilbage i 1885 og over
lod virksomheden til dens ny ejere, bygningsingeniørerne Wied og
Vestesen, som fortsatte virksomheden under dens gamle navn. Fa
brikken fortsatte sin vækst, og blandt nyskabelserne var specielt
større dampanlæg til de mange elværker. Den 15. september 1896
blev Peter Due-Petersen ansat som overingeniør, og det skulle vise
sig at være af stor betydning for virksomhedens fremtidige virke.
Fabrikken beskæftigede ved århundredeskiftet ca. 400, og plads
forholdene var igen begyndt at være for trange, så på det tidspunkt
blev et stort areal købt lidt uden for byen i Åby sogn. Det, som i dag
er en integreret del af Århus, og som kendes under navnet Søren
Frichs Vej/Frichsparken. Denne disposition var bestemt af produk
tionen af damplokomotiver, som var meget pladskrævende i og
med, at en sporforbindelse var nødvendig for at man kunne de
monstrere og teste disse. På dette tidspunkt besluttede Vestesen og
Wied at omdanne selskabet til et aktieselskab, hvor overingeniør
Due-Petersen også blev udnævnt til direktør. 11916 efter denne om
strukturering trak Vestesen og Wied sig tilbage for at overlade sto
len som enedirektør/adm. direktør til Due-Petersen.
Due-Petersen fortsatte virksomheden i den oprindelige ånd, og
produktionen af lokomotiver til hele verden bar en stor del af om
sætningen i 30’erne, 40’erne og 50’erne. Foruden produktion af lo
komotiver beskæftigede Frich stadig arbejdere inden for støberi, og
derudover startede man også produktion af stålvinduer og -døre.
I 1945 overtog Jens Due-Petersen ledelsen af virksomheden efter
sin fars død. Jens Due-Petersen var uddannet ingeniør, og efter ud
dannelsens afslutning blev han ansat i A/S Frichs, hvor han igen
nem årene under sin fars ledelse deltog i mange af virksomhedens
vigtige projekter, bl.a. eksporten af lokomotiver til de siamesiske
jernbaner. Når grunden til A/S Frichs nedgang skal analyseres, er
det specielt den manglende produktudvikling, som bærer et stort
ansvar; samtidig er det også den generelle opfattelse, at Jens DuePetersen ikke formåede at bære virksomheden videre efter Peter
Due-Petersens død. Jens Due-Petersen var ikke den samme energi
ske, ideudviklende mand som faderen, der var mere fast i sin ledel
sesform og meninger. Dette kostede efter alt at dømme A/S Frichs
licensproduktionen af General Motors lokomotiver og dermed mu
ligheden for fortsat at kunne gøre sig gældende inden for lokomo-
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I 1912 flyttede Frichs fabrik til det område ved åen, der i dag ligger ved Søren Frichs Vej. Her
ses virksomheden på et ndateret billede med åen i forgrunden og Abyhøj i baggrunden.

tivproduktionen. Samtidig var betroede medarbejdere i gang med
at finde arbejde andetsteds, for Jens Due-Petersen var ikke modta
gelig over for nye udviklingsideer.
Virksomheden fortsatte sin nedtur i 60’erne og 70’erne, og i 1976
var man nødt til at lukke dør- og vinduesfabrikken. Ligeledes over
drog DSB eneretten til produktion af togmateriel til Scandia, hvil
ket var dødsstødet for A/S Frichs. I 1979 gik A/S Frichs konkurs, og
de rester, der var tilbage, blev solgt til Kosan året efter. Kosan for
søgte ihærdigt at få virksomheden op at stå igen; dette lykkedes dog
ikke, og i 1986 blev hele fabrikskomplekset solgt til byggeselskabet
Brdr. de Linde. I dag fremstår det som Frichsparken.

Frichs jernbaneeventyr
Siden jernbanens etablering havde det været nødvendigt for Dan
mark at købe lokomotiver i udlandet, men i 1909 nedsatte trafikmi
nisteriet en komité, efter at der i rigsdagen under fmanslovsfor
handlingerne gentagne gange var blevet bedt om en undersøgelse
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af mulighederne for fremover at kunne købe dansk producerede lo
komotiver. Grunden til denne undersøgelse var også, at de danske
statsbaner stod over for en større udskiftning, da materiellet efter
hånden var ved at være nedslidt. I denne komité sad A/S Frichs di
rektør Vestesen, så han kunne være med til at bestemme, i hvilken
retning den danske lokomotivproduktion skulle udvikle sig. Da en
lokomotivproduktion ville medføre betydelige investeringer, blev
der stillet krav om, at hvis produktionen skulle ske på dansk jord,
skulle den totale leverance til DSB overlades til en udvalgt produ
cent. Forslaget blev vedtaget, og man gik derefter i gang med at fin
de en mulig leverandør gennem Sammenslutningen af Fabrikanter
i Jernindustrien. Få mulige leverandører meldte sig, og A/S Frichs
var en af dem. Det endelig valg af leverandør faldt ud til Frichs for
del, da virksomheden i modsætning til andre interesserede ikke stil
lede betingelser om, at staten skulle yde midler til indretning af den
nødvendige fabrik. Dette blev så grundlaget for A/S Frichs lokomo
tivproduktion. Den første prøveordre indgik i 1911, hvorefter lig
nende ordrer af forskellige ranger-, person- og godslokomotiver
indløb. Efter en evaluering af leverancerne igennem de næste otte
år besluttede DSB i 1919 at indgå en overenskomst med A/S Frichs
om løbende levering af lokomotiver.
De første leverede lokomotiver var hovedsageligt damplokomoti
ver, og der blev produceret og leveret ca. 179 op gennem årene.
DSB var den største aftager, men også de private baner og uden
landske jernbaner var kunder hos A/S Frichs. Først i 30’erne udvik
lede produktionen af lokomotiver med dieselmotorer sig. A/S
Frichs var med helt fremme i denne nye udvikling, og i 1931 mod
tog man en ordre på seks motorvogne, et stk. 1600 hk og seks stk.
1000 hk diesellokomotiver. Dette skulle blive begyndelsen på Frichs
siamesiske jernbaneeventyr.
I den sidste del af 30’erne blev der hovedsageligt produceret die
sellokomotiver, men i de første krigsår, hvor der opstod knaphed på
dieselolie, begyndte A/S Frichs igen at producere damplokomoti
ver. Produktionen af lokomotiverne skete hovedsageligt på A/S
Frichs egen fabrik, men en del af karosseriarbejdet blev foretaget af
Vognfabrikken Scandia i Randers. A/S Frichs jernbanedieselmoto
rer var så populære rundt omkring i Europa, at flere virksomheder
søgte om tilladelse til licensproduktion. A/S Frichs kernekompe
tence var, at man rådede over nogle af Europas bedste konstruk-
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tører, og dette alene skabte den førerposition, A/S Frichs havde i
30’erne inden for lokomotivproduktion.
Efter Lillebæltsbroens indvielse i 1935 bestilte DSB otte lyntog
hos A/S Frichs, og dette endte med at blive den største succes, A/S
Frichs oplevede i sin levetid. Samarbejdet med Scandia i Randers
blev tættere gennem årene.
I starten af 60’erne beskæftigede A/S Frichs imellem 1.000 og
1.100 mand, og fremtidsudsigterne var lyse, fordi den københavn
ske S-togs-bestand stod over for en total udskiftning. Realiteten var
dog, at Frichs var ved at blive overhalet indenom i udviklingen af
nye maskiner af førende udenlandske producenter, specielt Gene
ral Motors var meget stærke, da de havde udviklet en meget driftsik
ker maskine, som DSB var interesseret i. Et forsøg blev dog gjort for
at sikre A/S Frichs licensproduktionen af General Motors nye ma
skine, men desværre lykkedes dette ikke. A/S Frichs måtte nu nøjes
med at være underleverandør til mange af de nye lokomotivprodu
center.

Engagementet i Siam
Et internationalt engagement vil typisk kræve, at der trækkes på
virksomhedens forbindelser og samarbejdspartnere. Forholdet til
nøglepersoner og partnere kom til at spille en betydningsfuld rolle
for såvel påbegyndelsen som forløbet af A/S Frichs eventyr i Siam.
Hertil kom uforudsete problemer med kontraktvalutaen, det engel
ske pund.
Due-Pelersens forhold til Zachariae
Direktøren for A/S Frichs, Peter Due-Petersen, og lederen af de sia
mesiske jernbaner, H.A.K. Zachariae, kendte hinanden privat. Det
te giver sig udtryk i de mange breve, der blev udvekslet mellem
dem. Derfor kan det være nærliggende at få den tanke, at A/S
Frichs fik ordren på de syv diesellokomotiver til Siam gennem dette
venskab.
Den 10. februar 1926 sendte Zachariae et personligt brev til DuePetersen samtidig med, at han sendte et officielt dokument til ham
som A/S Frichs direktør, hvor han gav A/S Frichs muligheden for at
afgive tilbud på nogle lokomotiver til de siamesiske jernbaner. Der
havde ikke tidligere fundet nogen eksport sted fra A/S Frichs til
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Siam, og ud fra brevene tyder det ikke på, at der havde været noget
initiativ fra A/S Frichs for at få en eksportordre til Siam.
Den 25. maj 1926 svarede Due-Petersen langt om længe på brevet
fra Zachariae, hvor han undskyldte det sene tidspunkt, men han
håbede trods alt, at de havde en chance alligevel. Han skrev, at de
meget gerne ville have en sådan oversøisk forretningsforbindelse,
hvilket man jo nok kan sætte spørgsmålstegn ved, eftersom de ikke
var noget hurtigere til at svare. Men som han sagde, så havde de haft
meget travlt.
Han gjorde også Zachariae opmærksom på, at de priser, de tilbød
Siam, ikke tilnærmelsesvis dækkede fremstillingsuclgifterne, men
de ville som sagt gerne have en oversøisk forbindelse, og hvis de
skulle kunne konkurrere med tyskerne, var de nødt til at gå så langt
ned i pris, eftersom tyskerne på daværende tidspunkt kun betalte
det halve i lønninger af, hvad danskerne gjorde. Det tyder altså på,
at Due-Petersen var klar til at tage et betydeligt tab for at få dette
eksportmarked. Men på den anden side virker det egentlig ikke
som om, at Due-Petersen har gjort sig de store overvejelser om,
hvor stor en risiko han egentlig pålagde A/S Frichs.
Dette første ordretilbud fik de dog ikke i hus, ordren gik til et
schweizisk firma, men tilbudet blev starten på den forretningsmæs
sige forbindelse. Den næste ordre fik de til gengæld.
Den 17. marts 1930 modtog A/S Frichs et brev fra ØK, hvor det
blev oplyst, at virksomheden havde fået den ordre på i alt syv lo
komotiver til Siam, den havde afgivet tilbud på. Altså den første or
dre til Siam - og den første ordre til udlandet.
Mistanken om, at det personlige venskab mellem de to mænd
skulle have haft nogen indflydelse på, at ordren gik til A/S Frichs,
kan måske bestyrkes lidt ved at læse det brev, Due-Petersen sendte
til Zachariae den 10. oktober 1930. Han skrev:
»Ja, vi var, som Dc skriver, i sanclhecl glade for at modtage bestilling på vognene. Det betyder
jo beskæftigelse, men tillige giver det os en »lift«, som vi både trængte til, og som jeg tror vil
få overmåde betydning for os, hvorfor jeg heller ikke har ord for at udtrykke min taknemlig
hed over, at det lykkedes, da jeg forstår, at det faktisk kneb, hvilket jo altså er ensbetydende
med, at vi faktisk fik den højeste pris, det var muligt at få.«

Samtidig fortalte Due-Petersen om nogle mulige videreudviklinger
af lokomotiverne og vognene. Begge kunne være tilfredse med afta
len, A/S Frichs havde brug for en stor ordre til udlandet, der ville
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kunne gøre dem mere synlige på landkortet. Zachariae var som le
der afjernbanerne meget interesseret i at få nogle nye lokomotiver,
og så endda diesellokomotiver produceret af en bekendt.
A/S Frichs levede imidlertid ikke helt op til aftalens ordlyd; der
blev i forløbet temmelig mange forsinkelser i forbindelse med leve
ringerne af lokomotiverne.
Efterhånden virker det som om, Zachariae blev temmelig irriteret
på Due-Petersens håndtering af problemerne i A/S Frichs. Et ek
sempel er, da Due-Petersen i et privat brev til Zachariae fortalte om
de økonomiske problemer, firmaet havde på grund af valutaproble
mer. Og nærmest som en vennetjeneste bad han Zachariae finde ud
af, om det ville kunne lade sig gøre fremover at få betalingen for lo
komotiverne udbetalt i danske kroner i stedet for i £. Dette var
åbenbart dråben, der fik bægeret til at flyde over hos Zachariae, nu
havde han fået nok og sendte et officielt telegram til A/S Frichs,
som Due-Petersen henviser til i brevet fra den 10. oktober 1931,
hvor han blandt andet skrev:
»Kære direktør Zachariae! Deres telegram af 24. f.m. sålydende »Authorised to inform you
contract must stand in pounds sterling funds deposited London« virker i højeste grad ned
slående på os. Som jeg fremhævede i mit telegram, var det en fuldstændig privat forespørgsel
over for Dem, jeg tillod mig, men jeg forstår af deres svar, at De har ment det rigtigst at be
handle sagen officielt.«

Indtil dette tidspunkt sendte Zachariae altid håndskrevne breve til
Due-Petersen, men det er stort set slut fra dette tidspunkt. Due-Petersen forstod åbenbart ikke alvoren fra Zachariaes side, men det
kunne han næsten ikke undgå efter det maskinskrevne brev, Zacha
riae sendte den 11. november 1931 på engelsk:
»... I regret very much that I, in my position am unable to discuss matters of this nature with
you in any other form than the official form and I should also appreciate if further cor
respondence was kept in English language as it is most difficult for this Department to have
letters in Danish on their file. The matter of altering the Contract cannot in the meantime be
discussed with this Service but be referred to the Commissioner General, should you wish to
take it up again.
As your views are very onesided and in some instances based on wrong assumptions, omit
ting important points I shall bring forward a few points which it strikes me some how might
alter your view on the situation slightly ...«

Denne gang var der heller ikke engang en venlig hilsen, eller
ærbødigst som det plejede at slutte med, hvilket understregel' me
ningen med brevet yderligere.
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Det gik efterhånden op for Due-Petersen, at Zachariae mente det
alvorligt, og han tog det til efterretning. Det fremgår af et julebrev,
han sendte den 22. december 1931:
»Jeg vil da gerne ønske Dem, Deres frue og lille Hugh en glad jul og, når den er overstået, et
godt og lykkeligt nytår, idet jeg vil takke Dem for alt, hvad De har været for os allesammen i
del år, der nu er på hæld.
De har jo nok afog til skældt os lidt ud, men uden al komme ind under kategorien »sagt
modig« eller »ydmyg« skal jeg åbent erkende, at De har haft grund dertil vistnok i alle de
tilfælde, hvor del er skel, og de formildende omstændigheder, som personlige og hjemlige
forhold berettiger til, forstår jeg så udmærket godt, al De i Deres stilling ikke kan tage hensyn
til.«

Derefter blev tonen lidt lettere, de fremtidige breve blev alle afslut
tet med ærbødigst eller noget lignende, og Due-Petersen var da
også ked af det på Zachariaes vegne, da han blev nødt til at forlade
sin stilling i Siam på grund af den revolution, der fandt sted.
Valutaproblemer
Den danske krone var i 1930’erne tæt knyttet til pundet. Denne til
knytning tog udgangspunkt i guldfoden. England genoptog i 1925
guldindløseligheden. I Danmark har der aldrig været tradition for
guldindløselighed, og derfor har guldreserven heller aldrig været
særlig stor. Da England i 1925 valgte at genindføre guldindløselig
heden med guldbarrefod princippet, lå det som et stærkt pres på
Danmark at følge den samme udvikling, eftersom det engelske mar
ked var meget vigtigt for danske produkter.
Verdenskrisen tvang imidlertid pundet bort fra guldfoden i sep
tember 1931. Sterling var på daværende tidspunkt verdens førende
valuta, og den engelske beslutning om at gå fra guldfoden kom to
talt bag på den danske regering og ikke mindst Nationalbanken.
Spørgsmålet om, hvad der nu skulle ske med den danske krone, og
konsekvenserne af de trufne valg var uoverskuelige. Kursen på den
danske krone var 18.16. I den første uge valgte man fortsat at lade
den danske krone følge guldet, hvilket var ensbetydende med et be
tydeligt kursfald. Dette valg var dog ikke holdbart på længere sigt.
Børsen skrev den 22. september 1931: »I samme grad som pundets
løsning fra guldet medfører en varig nedgang i pundkursen, vil
samtlige indehavere af pundtilgodehavender udenfor England
være truet af tab«. Dette var lige nøjagtig det store problem, A/S
Frichs stod med, da handlen med den siamesiske jernbane var aftalt
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til at skulle foregå til sterlingkursen. Den 28. september 1931 sus
penderede også Danmark guldindløseligheden efter, at Sverige og
Norge havde gjort det dagen før. Derfor rykkede kursen fra 15,90 til
17,85, hvilket var en mere reel værdisætning af kronen. Børsen
skrev den 1. oktober 1931 i en overskrift: »Roligere valutamarkeder
ude og hjemme.«
Frichs nævner for første gang valutaproblemet over for ØK den
27. september 1931, hvor Due-Petersen skrev, at den siamesiske
jernbane måtte forstå, at der ikke var tale om en handelsvare, da lo
komotiverne var specialproducerede. Due-Petersen mente ikke, at
der kunne være nogen tvivl om, at den siamesiske jernbane godt var
klar over, at der i Danmark var behov for danske kroner til fremstil
ling. Due-Petersen mente, at ØK udførligt og indtrængende skulle
beskrive over for statsbanerne, hvilket slemt tab denne kursudsvingning ville have for A/S Frichs.
Den 9. oktober besluttede Due-Petersen at skrive direkte til Zachariae og endnu engang bede om forståelse for, hvilket tab denne
devaluering af sterlingen havde betydet. Han pointerede dog, at
forholdet var forbedret ved, at kronen i nogen grad havde fulgt
pundet. Samtidig mente han, at statsbanen handlede opportuni
stisk. Først havde han forstået, at den siamesiske trikaler ville blive
devalueret sammen med sterlingen, men da dette nu ikke var sket,
kunne jernbanen købe sterling langt billigere end budgetteret ved
indgåelsen af handlen. Due-Petersen kørte forretningen meget på
baggrund af sociale og personlige relationer, og i dette brev forsøg
te han at appellere til den personlige forbindelse for på den måde
at nå sit mål omkring valutaproblemet:
»Vi har jo imidlertid haft en så behagelig forretningsforbindelse med De Siamesiske Jernba
ner og enhver, vi er kommet i berøring med, at jeg meget nødig vil gå hen og sige, ja ikke en
gang tænke, noget, der kan såre Dem eller andre, men hvis vi skulle blive tvunget til at bære
et tab af så uhyre udstrækning som sterling- og franc-kurserne i dag betyder, ville det være et
fuldstændig ulykkeligt forhold både for firmaet og for mig selv.«

A/S Frichs tab, da kursen faldt den 24. september 1931, var på
30.500 kr., men rettede sig ved kursstigning til 9.300 kr.
Den 3. februar modtog A/S Frichs et brev fra Phya Sarasastra, ge
neralkommissær ved de Siamesiske Statsbaner; han skrev, at ud fra
hans betragtninger ville den siamesiske regering ikke ændre på de
oprindelige betingelser i kontrakten, hvor den forpligtede sig til at
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betale i sterling, men en officiel erklæring ville komme på et senere
tidspunkt.
Den 29. februar 1932 bad Due-Petersen endnu engang om, at va
lutaproblemet blev taget op, idet han ikke mente, der var tale om en
sag om ordinær devaluering.
I forbindelse med gesandt Henrik Kauffmanns rejse til Østen i
maj 1932 fik Due-Petersen bragt det danske valutaproblem op på så
højt et niveau, at Kauffmann ville besøge Sarasastra under sin tur
for at diskutere valutaproblemet. Nogen løsning fandtes der dog
ikke på problemet.
Den 15. juni modtog Frichs et brev fra Sarasastra, hvori han gjor
de krav på kompensation for for sen levering. Problemet var således
ikke længere bare A/S Frichs krav om valutakurskompensation,
men et modkrav. A/S Frichs gav udtryk for forundring over dette
pludseligt opståede spørgsmål om dagbøder. I den oprindelige afta
le omtaltes denne problematik ikke, men på et tidspunkt bad ØK
A/S Frichs om at skrive under på en ny udgave af kontraktens gene
relle paragraffer, uden at de var klar over de ændringer, der var
foretaget. A/S Frichs erkendte, at der var tale om en stor bommert,
idet de ikke havde sammenlignet det nye sæt af generelle paragraf
fer med det tidligere. Dog mente A/S Frichs, at da de ikke var blevet
gjort opmærksom på disse ændringer, var de ikke skyldige i for
løbet. Derfor burde der blot ses bort fra dette andet dokument, og
dermed bortfaldt kravet om dagbøder for for sen levering. Due-Pe
tersen nøjedes dog ikke med at skrive til Sarasastra, han henvendte
sig også til Zachariae med sin uforståenhed over for spørgsmålet om
dagbøder. Over for Zachariae fremstillede Due-Petersen den 28.
juni 1932 alle de grunde, der havde været til forsinkelsen, bl.a. også
problemer med de schweiziske underleverandører. Due-Petersen af
sluttede sit brev med at skrive:
»Med hensyn til sterlingens devaluering forstår jeg fuldtud, som jeg tidligere har skrevet,
statsbanernes og den siamesiske regerings vanskelighed ved at behandle os anderledes end
andre selv om der er nok så mange grunde dertil, men derimod er del mig ganske ufatteligt,
at dagmulktspørgsmålet under de forhåndenværende forhold rejses. Forhåbentlig ordner det
sig imidlertid, når vi får talt nærmere om spørgsmålet.«

Og den 19. juli:
»Sterlingens devaluering og følgerne deraf ramle mig derfor forfærdelig hårdt, og hvad der
var tilbage af ligevægt i mit sind forsvandt, da nu spørgsmålet om dagmulkter blev rejst.«
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Due-Petersen udtalte i brevene, at A/S Frichs ingen eksporterfaring
havde, og at nogle af problemerne vedrørende levering selvfølgelig
stammede deraf. Virksomheden A/S Frichs var slet ikke gearet til
den store ordre, hvilket betød en overbelastning både i tegnestuen,
bogholderiet og ude på værkstedet.
A/S Frichs totale tab blev under sterlingkrisen i juli 1932 opgjort
til, 13.000 £, hvilket på daværende tidspunkt svarede til ca. 230.000
kr. I august blev dette beløb dog justeret i en positiv retning til
11.000 £, svarende til ca. 200.000 kr. Dette var dog stadig et enormt
stort tab og alvorligt for A/S Frichs, men da årene op til 1929 havde
været præget af betydelig konsolidering, var pengereserverne i en
sådan stand, at virksomheden kunne fortsætte sit virke.
Den 18. november blev alle uafklarede spørgsmål angående va
lutakurstabet og dagbøder afgjort. I et brev fra ØK blev det angivet,
at det siamesiske senat havde bestemt sig for ikke at forlange den
kontraktmæssige bøde for for sen levering betalt, hvis A/S Frichs så
til gengæld ville opgive deres krav på dækning af kurstabet. A/S
Frichs valgte at acceptere dette forlig, og dermed var denne sag
slut.

Forholdet til ØK
I begyndelsen af januar 1930 indledte A/S Frichs et samarbejde
med ØK. Den 22. marts 1930 indgik A/S Frichs en aftale med ØK
om, at deres afdeling i Bangkok skulle repræsentere A/S Frichs i
Siam i denne handel, og dermed ikke andre firmaer i denne sag,
mod en kommission på 2%. ØKkom på denne måde til at virke som
agent mellem A/S Frichs og den siamesiske jernbane, og samtidig
stod de for udskibningen af diesellokomotiverne og vognene for
A/S Frichs.
Der opstod hen ad vejen nogle problemer angående aftalen mel
lem A/S Frichs og ØK vedrørende beregningen af fragtbeløbet.
Due-Petersen var meget i tvivl om, hvad den egentlige aftale inde
bar, eftersom der ikke var blevet skrevet noget konkret ned. Af den
ne grund skrev han på et tidspunkt til Zachariae og bad om hjælp.
Han håbede, at Zachariae kunne huske, hvordan aftalen helt
præcist lød, eller at han i hvert fald ville kunne sige, at de tal, ØK
regnede med, lå langt over det aftalte niveau. Zachariae var den
egentlige forhandler med ØK angående priserne for fragten. Han
skulle sikre jernbanerne de laveste priser.
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Her ses et af de lokomotiver, der blev leveret til Siam. Det udaterede billede er angiveligt la
get i Singapore, så lokomotiverne må være losset her og derpå kørt til Siam op over Malaccahalvøen.

Den 19. juli skrev Due-Petersen til Zachariae, at han ikke mente,
at ØK varetog A/S Frichs interesser på en ordentlig måde, og at han
havde haft en samtale med en ØK- medarbejder, som sagde, at den
siamesiske jernbane var ved at være »fed up«, godt træt af Frichs, og
at Frichs ikke havde en eneste ven tilbage i Bangkok. Due-Petersen
skrev:
»Dette lyder på, at de ikke har nogen virkelig interesse for os og intet som helst gør for os, og
i det tilfælde bør jeg vel, selv om der er en aftale, måske forhåbentlig med del gode se at få
dem til at trække sig tilbage. Det er jo muligt, at sagen ligger således, at de overhovedet slet
ikke ønsker at repræsentere os, og at de kun vil være henrykte for at blive af med os, men
sålænge der endnu er mulighed for at høre et par ord fra Dem derom, vil jeg ikke berøre del
le spørgsmål.«

A/S Frichs havde ved afsendelsen af lokomotiverne »pakket dem
ind« i noget meget kraftigt emballering for at undgå uheld under
vejs forårsaget af andet gods; denne emballering vejede åbenbart
temmelig meget, og det har ikke været med i overvejelserne hos
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A/S Frichs, da de skulle opgive, hvor meget lokomotiverne ville veje
ved afsendelsen. Vægtmæssigt havde ØK altså ret, men problemet
fandt sin løsning ved et afslag i prisen fra ØK.
De udstationerede medarbejdere
Due-Petersen skrev på et tidspunkt til Zachariae angående de to
personer, der kunne anbefales fra A/S Frichs til at blive udstatione
ret i Siam for at sørge for, at diesellokomotiverne skulle komme i
drift. Det blev maskinmontør P. Møller Nielsen og elektromontør
Aage Hansen, der blev udstationeret.
Der skrives om Møller Nielsen den 25. juli 1931, at
»Han er nu i det sidste halve års tid blevet sat godt ind i både fabrikationen af dieselmotorer
og -lokomotiver og indkørslen af dieselmotorer på prøveplan, ligesom han har deltaget så
meget i driften af vore diesellokomotiver rundt omkring i landet, at han er fuldstændig kendt
også hermed. Endvidere har han nu overværet adskillelsen og indpakningen af lokomotiver
ne, således at han er fuldstændig kendt med hvert stykke.«

Om Hansen skrives, at
»Han har lært elektrikerfaget her hos os selv, han er blevet udtaget, fordi han har vist sig som
et af de dygtigste og intelligenteste unge mennesker, vi har haft. Han har deltaget i monte
ringen af hele det elektriske udstyr og er ligesom Møller Nielsen trænet i kørslen af lokomo
tiverne.«

Zachariae har åbenbart enten givet sit samtykke eller slet ikke svaret
på Due-Petersens oplysninger. Hovedsageligt Møller Nielsen, der
skulle stå som den ansvarlige, gav nogle problemer hen ad vejen.
Zachariae sendte et brev til Due-Petersen den 1. december 1931,
hvor han skrev:
»As regards Møller Nielsen I must say that I expected that a man fully conversant with Diesel
Motors would be sent out and not a man especially engaged for this purpose with af few
months training. He may be very good but I cannot have the confidence, which is required,
in him, nor has he any Railway practice. This is of course a minor detail, but for an oversea
supply like this I surely had expected an old hand from the Factory who knows the ins and
out of the Diesel Motors by heart. I am sorry to have to say that in my opinion the Firm has
not acted wisely in this respect, nor in their own nor in my interest.«

Desuden sendte de siamesiske jernbaner et brev til A/S Frichs den
14. juni 1933 i forbindelse med, at der muligvis skulle udstationeres
en mand permanent ved banerne:

A/S Frichs lokomotiveksport til Siam 1930-1933

21

»Om Møller Nielsen er den rette mand er et andet spørgsmål. Efter vor mening er han ikke
særlig egnet dertil, i virkeligheden kommer han ikke særlig godt ud af det med siameserne,
hvilket skyldes hans specielle måde at opfatte indfødte på, og hvis Frichs mener, at de har en
mand, der ville egne sig bedre dertil end Møller Nielsen, kan vi kun på det kraftigste anbefa
le, at han sendes ud til afløsning for Møller Nielsen snarest muligt, for så vidt det lykkes at
træffe et arrangement, hvorefter en mand forbliver i jernbanens tjeneste.«

To mand til at klare hele indkøringen af så stort et maskineri var slet
ikke nok, men den siamesiske jernbane ville kun have to, og så ville
de selv klare resten. Problemet var bare, set fra Møller Nielsens syns
vinkel, at de indfødte, da de endelig indvilligede i at lave noget, slet
ikke var uddannede til dette arbejde; de havde ingen faglig kompe
tence. Derudover var der også sproglige problemer at slås med, der
var kun meget få derude, der kunne tale engelsk, hvilket i sig selv
var et problem, men det skabte også mistillid mellem de indfødte og
danskerne. Danskerne kunne ikke stole på, at det de havde bedt om
at få lavet, blev lavet ordentligt.
Kulturforskellene kom også til udtryk ved, at jernbanen derude
ikke rigtig ville være med til at bruge reservedele, hvilket betød, at
man i stedet for at anvende nye og måske forbedrede dele pillede
de gamle af og reparerede dem, hvilket ikke kunne gøres tilfreds
stillende.
I forbindelse med Møller Nielsen kan man sagtens stille sig kri
tisk. Men han havde det slet ikke nemt i Siam, i den første tid var
han alene i et land, hvor han ikke kunne tale med mere end nogle
få mennesker. Hans arbejdspres var enormt, han havde stort set in
gen fritid, og han følte mistillid fra flere forskellige sider.
Et andet stort problem for ham var, at han ikke blev særligt godt
betalt. Dette var allerede et problem, inden han rejste hjemmefra,
men han regnede med, at der ventede ham et virkeligt godt job i
Siam med fremtidsmuligheder, men han blev skuffet.

Terræn- og klimaproblemer
Frichs burde, inden de overhovedet gik ind på dette marked, have
foretaget en undersøgelse af geografien hvilket intet tyder på, de
har gjort. En sådan analyse kunne have sparet dem for mange af de
problemer, de løb ind i. Lokomotiverne kunne nemlig ikke klare
terrænet i Siam. Maskinerne havde problemer med at klare stignin
gerne og nedkørslerne i landskabet. De havde ikke taget højde for,
at terrænet var så forskelligt fra det danske. Derudover kunne lo-

22

Berit Friis Adler Jensen og BirgitteJespersen Jensen

komotiverne ikke klare de skarpe kurver, der fandtes i tunnellerne.
Det betød, at mange af de bolte og skruer, de benyttede, bøjede un
der belastningerne.
Møller Nielsen skrev den 6. november 1931:
»I lørdags 31/10 kl. 4,00 afgik vi fra Bangkok med 14 coaches og kom uden vanskelighed over
den store stigning i syd og nåede Padang-Besar kl. 14,00 et par min. før tiden efter ny køre
plan. D. 2/11 kl. 15,00 startede vi for hjemgående og all var vel til vi nåede omtalte stigning,
som er vanskeligere at passere fra syd end nordfra. Vejret var fugtigt og skinnerne glatte og da
vi kom halvvejs op med ca. 20 km/time og skulle igennem en tunnel (den eneste på stræknin
gen) begyndte motorerne at gå langsommere, da vi nåede et stykke ind i denne og følgelig
stoppede toget. Tunnellen er vel ca. 300-400 m lang. Kurvemodstanden er også her maksi
mum. Ved at gå tilbage klar af tunnellen lykkedes det at få toget i gang og komme næsten
igennem denne, men da der også her er kurver stoppede toget igen. Ove ri ug. Zachariae, der
ville have toget op, forsøgte ca. 10 gange, men det lykkedes ikke og først, da vi gik tilbage og
satte 3 vogne af, kunne vi komme op med 18 km/time. Stigningen er nemlig større efter tun
nellen, 18 promille, er det mig fortalt.«

Derudover var der et problem med de vejrmæssige forhold. Tempe
raturerne kunne i perioder blive væsentlig højere end i Danmark,
hvilket betød problemer med smøreolien. Det tog lang tid, inden

Her er et af de seks 1.000 HK lokomotiver på vej gennem det østasiatiske landskab med en
togstamme påhægtet.
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problemet blev lokaliseret på trods af, at Frichs medarbejdere fak
tisk havde forudset, at der på dette punkt kunne opstå et problem.
Det betød et betydeligt merforbrug af olie, hvilket ikke behagede
den siamesiske jernbane.
Regntiden gav yderligere problemer, alt var vådt, hvilket betød
væsentlige rustproblemer, og problemer med motorerne og batteri
erne, eftersom de alt for ofte stod under vand.
Denne manglende undersøgelse af forholdene i landet betød i
sidste ende en manglende produktionstilpasning og mange hårde
arbejdstimer for Møller Nielsen.

Kommunikationsproblemer
Manglende kommunikation var yderligere et stort problem på da
værende tidspunkt. Den vigtigste korrespondance foregik, for at det
skulle gå hurtigere, pr. luftpost, men det tog stadigvæk meget lang
tid, fra Møller Nielsen sendte en forespørgsel hjem til Århus, og til
han kunne forvente svar igen. Derudover mente Møller Nielsen
ikke, at Frichs var gode nok til at respondere på hans breve og rap
porter, også selv om han havde vigtige og alvorlige problemer. Han
skrev den 26. november 1931:
»Nu er forholdene helt forskubbede, men af mine rapporter og telegrammer, ove ring. Zachariaes breve og telegrammer og ØKs materiale må De nn være ajour med min stilling i de
sidste 3 md. Jeg venter ikke svar på dette, da jeg ikke har låel svar på tidligere rapporter des
angående, men jeg venter (og kun kort tid), at De sørger for gennem ØK eller andre, at De
betaler mig, så jeg kan fortsætte og varetage Deres interesser, hvilket til dato har været mig
magtpåliggende. «

Han fortæller desuden om, hvorledes lederen af den siamesiske
jernbane, Zachariae, en gang måtte vente i tre måneder på svar på
en forespørgsel, og som Møller Nielsen skriver, så kan man ikke be
handle udenlandske kunder på denne måde, hvis man vil beholde
dem.
Forsendelse af luftpost skete kun en gang om ugen. Disse tids
punkter blevjævnligt ændret, hvilket betød, at der kunne gå op til to
uger mellem, der blev sendt post hjem til Danmark. Dette var et stort
problem, eftersom Møller Nielsen ikke havde beføjelse til særligt me
get, hvilket betød, at han hver gang, der skulle foretages en ændring
ved lokomotivet, skulle have tilladelse fra Århus, og med de respons
tider der var, kunne det trække meget ud. Hvis det var meget presse-
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rende, kunne han anvende telegrammer, men det var kun i absolut
nødstilfælde, og så undskyldte han altid mange gange, samtidig med
at han håbede, at Frichs betalte for telegrammet.
Informationsstrømmene var ikke tilfredsstillende for den siamesi
ske jernbanes vedkommende. De mente, at Møller Nielsen skulle
rapportere mere på engelsk, så de bedre kunne følge med i, hvad
der foregik, men det mente Møller Nielsen ikke, eftersom al brev
veksling foregik i hans i forvejen sparsomme fritid.

Sammenfatning
A/S Frichs havde både positive og negative oplevelser i forbindelse
med ordren på de syv diesellokomotiver. P. Møller Nielsen sendte
gennem hele forløbet beretninger hjem til Århus angående det
rent tekniske, men også mere private observationer fra stedet. I en
beretning fra den 9. november 1932 skrev han således:
»Samtidig niecl, at Jeg sender vedlagte avisudklip, der så rosende omtaler Siams Diesels, und
lader jeg ikke at gøre opmærksom på, at samme tilfredshed findes ikke hos alle her i Siam.
Det er simpelthen min pligt at fortælle, at endog banernes egne ingeniører er højst utilfreds
med de mange lækager i stativerne og benytter enhver lejlighed til at fortælle mig, hvor me
get »trouble«, dieseldriften giver, og hvor uegnet denne er for Siam. Der siges så galt, at den
inderste årsag til revolutionen i Siam var anskaffelsen af diesellokomotiverne. For tiden fore
går der en omvæltning inden for banerne, og efter rygte skal næsten alle europæere ud tilli
ge med mange siamesere.«

De omvæltninger, Møller Nielsen fortæller om, viste sig at blive en
realitet, og en af de europærere, der røg ud, var civilingeniør
H.A.K. Zachariae. Efter 25 år hos de siamesiske jernbaner blev han
fyret i forbindelse med den revolution, Møller Nielsen nævner.
Engagementet i Siam var Frichs første internationale. Der var tale
om et meget langt skridt for en i international sammenhæng uerfa
ren virksomhed. Frichs senere internationalisering kom til at ud
spille sig på geografisk mindre eksotiske markeder, nemlig fortrins
vis i Danmarks nabolande samt enkelte andre europæiske marke
der. Lærepengene i Siam var dyre, men det ser ud til, at virksomhe
den faktisk drog lære af erfaringen.
Hvad var det da, Frichs lærte i Siam? Der var tale om en virksom
hed med betydelig teknisk kompetence og tillige udviklingskompe
tence. Men det nyudviklede produkt var ikke testet af på hjemme
markedet, så både marked og produkt var nye.
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At ordren kom i hus skyldtes i høj grad Due-Petersens bekendt
skab med Zachariae, men i deres iver efter at få kontrakten i stand og her kan muligheden for at trække på en god forbindelse have
forblindet ledelsen i Frichs - kalkulerede man for lavt. Og så måtte
man tilmed tage en ekstra øretæve, da pundet uforudseligt faldt i
værdi.
Den væsentligste lære var måske i virkeligheden det brutale be
kendtskab med Murphys lov om, at alt, hvad der kunne gå galt, også
gik galt. Og det gjorde det, fordi man ganske enkelt ikke havde for
beredt sig ordentligt og vurderet ikke kun mulighederne, men også
forskellige trusler på det nye marked. I al korthed: Frichs på andre
måder erfarne ledelse løb en højst ukalkuleret risiko - og tabte.

A/S Frederikshavn Jernstøberi
og Maskinfabrik
AF MORTEN KARNØE SØNDERGAARD

Pä de talrige indusiriudstillinger, der blev alholdt savel i Danmark
som i vor nabolande i årene omkring århundredeskiftet, havde de
forskellige industriproducenter mulighed for at se de mange frem
skridt, der var blevet gjort, samtidig med at de kunne promovere de
res egne produkter. En præmiering på disse udstillinger var ofte en
begivenhed, der betød meget for den enkelte virksomheds afsæt
ningsmuligheder. Petroleumsmotoren Alpha, der blev fabrikeret af
Frederikshavn Jernstøberi og Maskinfabrik, fik talrige udmærkelser
både på danske, norske og svenske industriudstillinger. Alphamoloren var en fire takts motor, konstrueret til motoriseringen af fiskeflå
den. Dette foregik med en sådan succes, at stifteren af fabrikken,
Lauritz Houmøller i 1907 blev udnævnt til ridder af 1. Grad til den
norske Sankt Olav orden for sin rolle i motoriseringen af den norske
fiskeflåde. Danske bådmotorer havde som Alphamotoren generelt
stor succes, derfor kan det undre, at der ikke findes nogle under
søgelser af de fabrikker i jernindustrien, der under industrialiserin
gen specialiserede sig i produktionen af petroleumsmotorer. Tilsva
rende undersøgelser findes for størstedelen af den øvrige specialise
rede jernindustris produkter såsom støvsugere, elektromotorer og
motorcykler. Dette er baggrunden for følgende undersøgelse af Fre
derikshavns Jernstøberi og Maskinfabriks produktion af Alphamotorer.

Det frederikshavnske bysamfund gennemgik en kraftig økonomisk
og befolkningsmæssig udvikling i tiden omkring århundredeskiftet,
hvor byen ændrede sig fra at være en lille provinsby med handel og
håndværk til at blive en stor industrialiseret provinsby. I perioden
fra 1890 til 1921 voksede indbyggertallet fra 4848 til 9411, det var en
fordobling på tredive år1.
Den kraftige vækst i antallet af frederikshavnere var et resultat af
flere forhold. Sundhedstilstanden i starten af 1900-tallet var blevet
forbedret i forhold til tidligere tider, hermed faldt antallet af dem
der for hundrede år siden ville være døde ved fødslen eller som
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børn. Desuden steg chancerne for at få et længere liv. Den bedrede
sundhedstilstand lod sig også mærke på landet, her blev der, kombi
neret med strukturændringer i landbruget, pludselig et overskud af
arbejdsføre mænd og kvinder, der søgte til byerne efter arbejde2. De
mange nye arbejdspladser, der blev etableret under det industrielle
gennembrud, sikrede at der var arbejde nok.
I Frederikshavn var grundlaget for hele denne proces havet,
hvori der kunne fiskes, og over hvilket der kunne holdes forbindel
se til resten af Danmark og til udlandet. Fiskeriet havde altid været
et vigtigt erhverv, men hidtil havde afsætningsmulighederne været
begrænsede blandt andet på grund af ringe transportmuligheder3.
Derfor fik udbygningen af infrastrukturen særlig betydning for in
dustrialiseringen af Frederikshavn.
I 1871 blev den jyske længdebane ført til Frederikshavn, og 8 år
senere var jernbanebroen over Limfjorden en realitet; således stod
Frederikshavn i forbindelse med de store eksportmarkeder i Tysk
land1. Herved blev byen et trafikalt knudepunkt både for det nord
jyske opland, men også for eksport og import mellem nabolandene.
Havnen, der var centrum for den største trafik, blev mellem 1882 og
1914 udvidet flere gange og fremstod i 1914 som en moderne dyb
vandshavn'’. Byen blev anløbs- og bunkeringsplads for flere damp
skibsruter, dels til København, dels til Norge og England med land
brugsvarer1’.
I perioden fra omkring 1890 opstod der en lang række industriel
le foretagender i byen. De vigtigste virksomheder opstod naturligt
for Frederikshavn inden for brancher, der havde tilknytning til fi
skeriet. Den største virksomhed var Buhis skibsværft, der i det små
var begyndt i 1870, herudover etablerede en række mindre skibs
byggere sig i Frederikshavn; i tiden lige før århundredeskiftet skal
nævnes Nicolai Olsen, N. Nielsen & Søn samt H. Mortensen. I kraft
af den lidt længere erhvervserfaring var det Buhl, der som den
første blandt skibsbyggerne påbegyndte en mekanisering af driften.
Ud over disse industrivirksomheder kom en del mindre håndværke
re med relation til fiskeriet til, f.eks. vodbindere og sejlmagere'.
Jernindustrien var i 1872 repræsenteret med 104 jernindustrielle
virksomheder i købstæderne8. De fleste købstæder havde således
mindst et jernstøberi med tilhørende maskinfabrik. Der havde i
1840erne og 50erne i korte perioder været forsøg på at drive jern
støberier i Frederikshavn, men ingen af disse havde fået etableret
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sig9. Frederikshavn Jernstøberi og Maskinfabrik var således den ene
ste af sin art, da den blev stiftet i 1883 af brødrene Houmøller. Først
i 1915 og 1917 kom der med A. Bjerrums Maskinfabrik og Motorfa
brikken Frederikshavn andre jernindustrielle virksomheder i Frede
rikshavn by10.

Kildemateriale
Fra Frederikshavn Jernstøberi og Maskinfabrik er bevaret et omfat
tende regnskabsmateriale i form af hovedbøger, journaler, kasse
bøger, status- og balancebøger11. Af dette materiale er i det følgende
først og fremmest benyttet status og balancebøger. Disse giver en let
og overskuelig oversigt over virksomhedens økonomiske udvikling.
I årene frem til 1909 er der tale om en årlig statusoversigt, i årene
herefter udbygges denne oversigt til at omfatte udviklingen fra kvar
tal til kvartal.
Perioden, der kan dækkes via de regnskabsrelaterede kilder ræk
ke fra 1890 frem til 1923/24, hvor regnskabsførelsen, muligvis grun
det fabrikkens økonomiske situation på dette tidspunkt, bliver så
ufuldstændig og uigennemskuelig, at det ikke er muligt at bedøm
me virksomhedens udvikling herigennem.
Af det øvrige regnskabsmateriale har hovedbøgerne og journaler
ne også til en vis grad været inddraget. I kontrast til statusbøgernes
relativt enkle oversigt er hovedbøgernes og journalernes struktur
mere kompleks. Indholdet består hovedsageligt af fortegnelser over
kreditorer og debitorer.
I beskrivelsen af fabrikken og maskinparkens udvikling har der
været inddraget en række fortegnelser over fabriksanlægget samt
diverse korrespondancer vedrørende bygningerne. Dette materiale
synes som regnskabsmaterialet at være relativt velbevaret, således
kan udbygningen af fabriksanlægget følges kronologisk fra 1888
helt frem til 1960erne. Korrespondancen vedrørende bygningerne,
der primært er foregået mellem fabrikkens ledelse og bygnings
kommissionen i Frederikshavn, supplerer billedet af de overvejel
ser, der er gjort i forbindelse med de enkelte udbygninger.
Selve den tekniske beskrivelse af produkt og produktion har i høj
grad været hjulpet af diverse propagandamaterialer og salgsbrochu
rer. Blandt dette materiale har det været særlig nyttigt, at der fra
omkring århundredeskiftet er ført en samlet fortegnelse over alle
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reservedele til de enkelte motortyper. I relation til de tekniske
spørgsmål er det værd at nævne de nyttige oplysninger, ingeniør
Børge Dam-Hansen, tidligere Alpha Diesel, har bidraget med, dette
gælder særligt inden for den tekniske udvikling af petroleumsmoto
rerene.
Ud over det allerede nævnte materiale ligger der blandt arkivma
terialet diverse erindringsmaterialer samt rids af firmaets historie.
Frithiof Houmøller, der var søn af Lauritz Houmøller, kom til at
fungere i virksomheden fra 1908-1933. I 1955 indleverede han en
kopi af sine memoirer til ordenshistografen på Bangsbo Museum.
Disse optegnelser omhandler i høj grad Frithiof Houmøllers per
sonlige liv og levned, men involverer også delvis Frithiof Houmøl
lers syn på diverse ændringer vedrørende fabrikken og produktio
nen.
Blandt erindringsmaterialet ligger desuden et rids af Alpha Die
sels historie fra 1883-1938. Dette materiale, forfattet af ingeniør A.
Friis Hansen, tidligere Alpha Diesel, i 1973, er meget detaljeret og
behandler primært de tekniske ændringer af motorerne i den
nævnte periode. Den indgående behandling af de tekniske spørgs
mål supplerer det allerede nævnte tekniske materiale. Endelig lig
ger der i dette materiale en kort oversigt over Alpha Diesels nyere
historie, forfattet i 1969 af administrerende direktør Arthur Krogh.

Bådmotorbranchens udvikling
Nøgleindustrien for det industrielle gennembrud omkring 1900-tallet var jernindustrien, og denne industrigren var en af de brancher,
som voksede stærkest. I 1860erne og 70erne startede de første pro
duktmæssige specialiseringer inden for de større jernindustrier.
Nogle virksomheder specialiserede sig i produktionen af dampan
læg og andre maskinerier. Dette var blandt andet tilfældet på Frichs
fabrikker i Århus samt Møller ogjochumsen i Horsens12. Andre virk
somheder gik i 1880erne og 1890erne over til at producere special
udstyr til enkelte brancher. Blandt disse var de mange jernstøberier
og maskinværksteder, der optog produktionen af petroleumsmoto
rer til den begyndende mekanisering af den danske fiskeriflåde.
De første eksperimenter med petroleumsmotorproduktion til fi
skeflåden blev udført af B & W i 1887. Grundlaget for disse forsøg
var en videreudvikling af den såkaldte »Speil« motor, som virksom-
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heden kort tiden for inden havde købt patentrettighederne til13.
Kort tid efter etableredes en lignende eksperimental produktion
hos J.G.A Eickhoff og Tuxen & Hammerich, der begge udnyttede
erfaringerne fra deres gasmotorfabrikation1 ’.Til disse fabrikker
kom i 1890erne P. Jørgensens Maskinfabrik på Nørrebro. Den af
Jørgensen producerede »Dan-motor« viste sig hurtigt som et prak
tisk anvendeligt produkt, der herved adskilte sig fra de tidligere eksperimental-produktioner. Efterspørgslen blev i løbet af få år så stor,
at fabrikken måtte køre med delvis natclrift for at kunne følge med.
Denne succes blev startskuddet til en voldsom vækst inden for pro
duktionen af fremdrivningsmotorer til fiskeriet1’.
I de opgørelser over jernindustriernes antal, placering og størrel
se, der eksisterer fra omkring århundredeskiftet, er der ikke nogen
nærmere branche inddeling”’. Det er derfor vanskeligt at sige noget
præcist om antallet af bådmotorfabrikanter. Et lidt tydeligere, men
stadig ikke komplet billede, får man i dansk industriberetning. I
første årgang fra 1906 oplyses det, at det hovedsageligt var fem
større fabrikker, der stod for eksporten af bådmotorer. Disse var: P.
Jørgensen, A/S Rud. Kramper & Jørgensen, A/S Frederikshavn
Jernstøberi og Maskinfabrik, A/S Mollerups Maskinfabrik og Carl
B. Hoffmann1'. Disse virksomheder var dominerende, men der har
eksisteret en lang række mindre maskinfabrikker, der producerede
petroleumsmotorer18. Dette finder støtte i oplysninger om, at en del
motorfabrikanter har klaget over det lave prisniveau, der angiveligt
skyldtes den mængde af småfabrikker, der producerede petroleum
smotorer19. Fabrikationen af petroleumsmotorer var i årene efter
århundredeskiftet frem til ca. 1908 præget af fremgang og gode vil
kår. I 1909 oplevede branchen tilsyneladende en betydelig tilbage
gang, hvilket i industriberetningen for dette år begrundes i svigten
de afsætning på eksportmarkedet. I 1909 indtrådte også en anden
begivenhed, der fik betydning for bådmotorbranchen. B & Ws ver
denspatent på skibsdieselmotorer udløb, hvilket foranledigede, at
en del bådmotorfabrikanter optog produktionen af såkaldte råolie
motorer, heriblandt Vølund, Tuxham, Møller &Jochumsen. Råolie
motoren var som den senere tilkommende semi-diesel motor, på in
gen måde at sidestille med de dieselmotorer B 8c W producerede.
Råoliemotorerne havde ganske vist en delvis ændret startprocedure
i forhold til de motorer, bådmotorbranchen tidligere havde beskæf
tiget sig med, men ellers dækkede benævnelsen »råoliemotor« og
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lignende produktnavne mest over bådmotorfabrikanternes håb om
at forbrugerne ville associere produktet med B&Ws succesfulde
skibsdieselmotorer2".
Mere konkrete var de ændringer, der fulgte med totaktsmotorens
tilsynekomst på det danske marked. Introduktion af totaktsmotoren
havde sin spæde start omkring 1908-1909, men blev først for alvor
bemærket i branchen efter den store nordiske fiskeriudstilling i
København 1912. De tidlige petroleumsmotorer fra omkring århun
dredeskiftet havde været firetaktsmotorer, der var kendetegnet ved
et meget højt brændstofforbrug. Med de nye motorer blev brænd
stofforbruget for de flestes vedkommende reduceret væsentligt. Ret
hurtigt blev de danske totaktsmotorer af en sådan standard, at de
akkurat som firetaktsmotorerne omkring århundredeskiftet opnåe
de en vis betydning på eksportmarkedet21. Omkring 1912 var bran
chen igen kommet oven på efter dykket i 1909, men frem til 1917
skete en jævn nedgang i produktionen, ved krigsudbruddet i 1914
kom en kort, men endnu kraftigere nedgang22. I 1917 og 1918 ople
vede branchen et dramatisk fald som et resultat af tyskernes uinds
krænkede ubådskrig, igangsat den 31. januar 1917. I industriberet
ningen for 1918 står der at: »Oliemotorer faldt til et minimum,
navnlig producenterne for fiskekuttere blev nød til at standse virk
somheden«23. Første verdenskrigs efterfølgende dyrtid sorterede
yderligere ud i antallet af producenter. De virksomheder, der var til
bage i slutningen af 1920erne oplevede, at efterspørgslen fra fiske
riet nu gik på dieselmotorer. Inden for denne produktion var det
blandt andet B & W, Møller & Jochumsen samt Bukh og Frichs fa
brikker, der kom til at gøre sig gældende2^.

Hovedtræk i fabrikkens udvikling 1883-1933
Etableringen
Ifølge næringsfrihedsloven, der trådte i kraft i 1862, var det nødven
digt at søge om borgerskab hos de lokale myndigheder, hvis man
ønskede at anlægge fabriksvirksomhed. Derfor søgte L. P. Houmøl
ler i februar 1883 borgerskab som jernstøber i Frederikshavn køb
stad. Borgerskabet blev udløst mod et gebyr på 100 kroner2’. L. P.
Houmøller var initiativrig og dynamisk, allerede i sine unge år rejste
han meget i både ind- og udland, hvor han sideløbende med at ud-
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danne sig som støbemester opnåede mange praktiske erfaringer,
blandt andet som deltager i flere kompagniskaber inden for jernin
dustrien26. Herfor faldt det naturligt for L. P. Houmøller at oprette
et jernstøberi i Frederikshavn, da han læste om de forestående hav
neudvidelser i aviserne. Med de muligheder for en profitabel for
retning, Houmøller så her, spildte han ikke tiden. Allerede nogle
måneder inden der blev søgt borgerskab havde L. P. Houmøller
sammen med broderen J. A. Houmøller købt en ubebygget grund
af købmand P. Møller, beliggende Søndergade 12 i Frederikshavn
by. Grundens areal var cirka 3.000m2, og prisen var 4.500 kroner.
Pengene til grunden kom primært fra J. A. Houmøller, der var oste
grosserer i Holstebro, og som havde visse midler. Det blev fra star
ten ligeledes J.A. Houmøller, der stod bag finansieringen, mens L.
P. Houmøller var leder af den daglige drift27. Byggeriet startede i fe
bruar 1883 og stod færdigt allerede den følgende måned.
Fabriksanlægget bestod i starten kun af en enkelt bygning, hertil
kom diverse maskiner og inventar, der var blevet købt i Sverige28.
Det havde oprindeligt været planen, at det nystiftede jernstøberi
skulle drive fabrikation af ovne, komfurer og vinduer, men anskaf
felserne til en sådan produktion viste sig for dyre. I stedet blev pro
duktionen indstillet efter de behov, der fandtes på stedet, såsom he
stegange, svinetrug, tærskemaskiner og kærneværker29. Produktio
nen af ting til landbruget forsatte frem til 1885, hvorefter fabrika
tionen blev opgivet til fordel for støbegods30.
I 1888 indtraf en begivenhed, der skulle få afgørende betydning
for jernstøberiet. Som en del af det støbegods, støberiet havde pro
duceret i perioden fra 1885 til 1888, indgik også håndspil til indvin
ding af snurrevod. Indvinding af voddet var et hårdt og slidsomt ar
bejde for fiskerne, og flere af disse havde tanke på at mekanisere
drivkraften. I den anledning købte fiskeskipper F. Wilhelmsen et
gammelt dampspil, som jernstøberiet fik til opgave at renovere og
ændre. Jernstøberiet konstruerede desuden en dampkedel dertil og
installerede hele mekanismen i F. Wilhelmsens fiskekutter31. Der var
på trods af de mange fordele ved dampspillet også ulemper; tanker
ne om benyttelsen af dampmaskiner til fremdrift understregede i
1890erne disse ulemper. Dampmaskineriet var for det første dyrt,
og for det andet optog det en ganske betragtelig plads. Opmærk
somheden blev derfor efterhånden rettet mod petroleumsmotorer
ne.
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J. A. Houmøller var uddannet som købmand
og havde ikke umiddelbart nogen uddannel
semæssig baggrund for jernsløbning eller
maskinbygning. I det daglige var det derfor
naturligt, at L. P. Houmøller stod for driften,
mens J. A. Houmøller havde en mere tilba
getrukket rolle. For en stor dels vedkom
mende var virksomheden finansieret af J. A.
Houmøllers midler, herfor blev han normalt
inddraget i alle større økonomiske beslut
ninger. Her fra Svend Houmøller: Den vendsysselske slægt Houmøller 1947.
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L. P. Houmøller erfarede i starten af 1883 via
svenske dagblade, at havnen i Frederikshavn
stod overfor en større udvidelse. Efter en
kort korrespondance med broderen J. A.
Houmøller blev det besluttet al denne skulle
forsøge at finde penge og støtte til anlæggel
sen af et jernstøberi. De frederikhavnske
købmænd P. Møller og Michael Lund gik
ind på at støtte bl øderne Houmøller via di
verse rabatter og lignende, med dette tilsagn
i ryggen blev det besluttet at giver sig i kast
med projektet. Små 25 år senere i 1907 kun
ne L. P. Houmøller lade sig fotografere med
sine ordner, blandt andet tildelt for den rol
le fabrikken kom til at spille i motoriserin
gen af fiskeriet. Her fra Svend Houmøller:
Den vendsysselske slægt Houmøller 1947.

Selvom der i årene før 1895 var gjort erfaringer med forbrænd
ingsmotorer til fremdrivning af fiskefartøjer på det danske marked,
var det først i dette år, at de for alvor slog igennem. Det skete med
introduktionen af den såkaldte »Dan-motor«. Lauritz Houmøller
blev hurtigt klar over de fordele, der knyttede sig til dette produkt,
og opnåede snart forhandlingsrettigheder for Frederikshavn og
Skagen. Til de solgte motorer fabrikerede Houmøller supplerende
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spil. Fabrikken, der på dette tidspunkt beskæftigede ca. 80 mand,
kunne ikke stille sig tilfreds med et sådant produktionsmønster. Det
blev derfor i 1898 besluttet at starte en egenproduktionen af moto-

Fabriksanlæggets udbygningfra 1883-1933
Det er ikke muligt i fabrikkens arkiv at undersøge de samlede inve
steringers omfang i de tidlige år fra 1883 til 1890, da der ikke eksi
sterer nogen statusbøger fra denne periode, og da det ikke ud fra fa
brikkens hovedbøger og journaler kan ses, hvilke investeringer der
er foretaget i maskiner og bygninger. Til gengæld eksisterer der fra
1890 til midten af 1920’erne i statusbøgerne en samlet oversigt over
fabriksanlæggets værdier. For årene 1898 til 1915 eksisterer der des
uden en samlet fortegnelse over de enkelte indkøbte maskiner. Ta
bel 1 viser udviklingen i fabriksanlæggets værdifastsættelse fra 1890
til 1922.
I 1898 blev fabriksanlægget udvidet med i alt 6 bygninger, hvilket
er hovedårsagen til en stigning af ejendomsværdifastsættelsen på
153% mellem 1897 og 1899. I år 1900 blev nabogrunden mod syd,
Søndergade nummer 14, købt for en sum af 14.000 kroner. Der ske
te ikke fra 1899 til 1900 nogen væsentlig forøgelse i ejendomsværdi
fastsættelsen som resultat af dette køb. Årsagen hertil må søges i de
opførte bygningers statur. Ud over en beskeden udvidelse af støbe
rikapaciteten var der tale om halvtage til overdækning af selvprodu
cerede kraftmaskiner. I forbindelse med en omfattende fabriksudvi-

Tabel 1. Fabriksanlæggets værdifastsættelse 1890-1922 "’’'
År

1890
1894
1898
1902
1906
1910
1914
1918
1922

Bygn in ger (Kr.)

Maskiner og Inventar(Kr.)

20.000
25.000
28.000
72.000
76.000
75.000
75.000
139.000
153.000

21.000
24.000
43.000
99.000
113.000
118.000
85.000
158.000
156.000

Kilde: Alpha Diesels arkiv, statusbøger, 1890-1930
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Tabel 2. Investeringer i maskiner og støberiinventar
År
1898
1903
1908
1913
1918

Maskiner og værktøj (Kr.)

Støberiinventar og modeller (Kr.)

17.000
54.000
88.000
77.000
151.000

26.000
49.000
42.000
16.000
7.000

Kilde: Alpha Diesels arkiv, statusbøger, 1890-1930

delse fra 1914 til sommeren 1917 blev der anlagt et nyt kranbetjent
maskinværksted samt et nyt kontor med tegnestue, begge i to eta
ger. Den samlede værdifastsættelse steg i perioden fra 1914 til 1917
med 47%.
En tilsvarende stor vækst var der i værdien af maskiner og værktøj.
De største investeringsperioder syntes at være foranlediget af mo
torfabrikationens start i 1898 samt opførelsen af det nye maskin
værksted fra 1914 til 1917. Fra 1897 til 1899 er væksten på 199%,
den tilsvarende vækst mellem 1914 til 1917 er 101%.
Væksten mellem 1914 og 1917, delt op på investeringer i maski
ner og inventar understreger, at det i særlig grad var mekaniserin
gen, der var i fokus under udfærdigelsen af det nye fabriksanlæg.

Omsætning, overskud og arbejdsstyrke
Det er som resultat af det omfattende regnskabsmateriale, der er be
varet i fabrikkens arkiv fra den behandlede periode, muligt at op
stille en relativt kontinuerlig oversigt over virksomhedens økonomi.
For en beskrivelse af arbejdsstyrken er forholdene knap så gunstige.
Udviklingen i arbejdsstyrken er ofte et godt mål for den enkelte
virksomheds udvikling og vækst, men da der fra Frederikshavn Jern
støberi og Maskinfabrik ikke er bevaret nogen deciderede forteg
nelser over arbejdsstyrken i den undersøgte periode, har det været
nødvendigt blandt andet at hente støttende oplysninger i erin
dringsmaterialet. Herudover er der hentet oplysninger fra diverse
litteratur- og oversigtsværker34. Tallene stammer fra meget forskel
ligt materiale og må derfor tages med et vist forbehold. Således er
det umuligt at sige, om alle løse og faste arbejdere er talt med. En
delig er det et meget begrænset antal år, der findes oplysninger om.
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Tabel 3. Arbejdstyrkens udvikling 1883-1916
År

Antallet af arbejdere

1883
1898
1904
1906
1907
1912
1916

12 (slutningen af året ca.32)
81
130
190
184
180
214

Kilde: Alpha Diesels arkiv, materiale til jubilæumsskrift div. år. Dansk industriberet
ning 1906,157. 1912,214. Erik Christensen: Smede gennem 100 år 1896-1996.1996,
26.

Arbejdsmæssigt synes der på baggrund af tabel 3 at kunne ses en
tendens til en vækstperiode fra 1883 til 1906, hvor der sker et fald,
hvorefter der tilsyneladende igen sker en stigning. Efter første ver
denskrig findes der ingen oplysninger om arbejdsstyrkens størrelse,
men efter alt at dømme er der sket et fald35.
Udviklingen i fabrikkens omsætning kan følges år for år i de be
varede statusbøger fra 1890 til 1930. For den undersøgte periode
kan det konstateres, at der sker en 11-dobling af omsætningen. Dog
må det bemærkes, at omsætningen kun viser hovedtrækkene i ud
viklingen. De enkelte års udvikling kan derimod følges via fabrik
kens nettooverskud. Som det er tilfældet med ejendomsværdifast
sættelsen, inventar og omsætning, er det muligt at følge nettoover-

Alphamotorens kon
struktion blev efter en
kort indkøringsfase
ændret fra horisontal
til vertikal. Herved blev
der mere plads (il det
vigtige i fiskefartøjerne,
nemlig fangsten. Bil
lede fra Alpha Diesels
arkiv, Bangsbo Museum
og Arkiv.
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Tabel 4. Omsætning 1890-1924
År
1890
1892
1894
1896
1898
1900
1902
1904
1906
1908
1910
1912
1914
1916
1918
1920
1922
1924

Omsætning (Kr.)
115.000
123.000
123.000
141.000
175.000
335.000
348.000
430.000
544.000
684.000
660.000
683.000
663.000
1.081.000
1.242.000
1.443.000
1.211.000
1.367.000

Kilde: Alpha Diesels arkiv, statusbøger 1890-1930.

skuddets udvikling ganske tæt. Der sker imidlertid en regnskabs
mæssig ændring mellem 1912 og 191336, der gør det uvist, hvordan
det anførte overskud er beregnet. Det er med dette forbehold, op
gørelsen skal ses.
Tabel 5. Nettooverskud 1898-1920
År
1898
1900
1902
1904
1906
1908
1910
1912
1914
1916
1918
1920

N e ttoove rskud ( Kr. )

18.000
34.000
14.000
57.000
105.000
52.000
30.000
82.000
32.000
53.000
58.000
64.000

Kilde: Alpha Diesels arkiv, statusbøger 1890-1930.
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Med undtagelse af et kort fald i 1901 og 1902 ses der frem til 1907
en kraftig stigning i nettooverskuddet. Herefter ses et fald frem til
1910, hvor nettooverskuddet kun er på 29.878 kroner. I 1912 er net
tooverskuddet steget til 81.398, men falder igen allerede året efter,
herefter forbliver nettooverskuddet stabilt omkring 50-60.000 kro
ner, ca. halvdelen af det niveau, fabrikken oplevede i 1906 og 1907.

Alphamotoren
Den første petroleumsmotor, fabrikken i Frederikshavn selv produ
cerede, stod færdig i slutningen af 1898. Motorens dimensioner
fulgte tæt »Dan« motorens, der igen var en kopi af englænderne
Akroyd Stuart og Charles Binneys konstruktion, der blev fabrikeret
ved Hornsby & Son i starten af 1890erne. Denne konstruktion var
der blevet udtaget dansk patent på i 189337, hvilket dog tilsynela
dende ikke virkede efter hensigten. Alphamotoren var en 1-cylinderet fire takts petroleumsmotor med en ydelse på 4 HK38. Denne
første produktionsenhed havde horisontal konstruktion; dette viste
sig imidlertid hurtigt at være uhensigtsmæssigt, idet der med en ver
tikal konstruktion kunne opnås en større lastkapacitet i fiskekutter
ne, hvilket produktionen herefter blev indrettet på. Motorerne var
meget simpel i deres bygning, motorcylinderen var stillet op på en
forribbet støbejernsplade, der hvilede på fire drejede stålsøjler, for
ankret i fundaments- eller bundrammen. Når en sådan konstruk
tion lod sig gennemføre, hang det sammen med, at forbrændings
processen foregik under et meget lavt tryk, hvorfor der ikke blev
stillet store krav til motorstellets styrke39.
Den konstruktionsmæssige fordel dækkede imidlertid over visse
ulemper. Det var med det lave tryk under forbrændingen ikke mu
ligt at opnå nogen større hastighed i fremdriften af maskinen, hvil
ket hang sammen med den komplicerede forbrændingsproces. Pe
troleumsmotorerne til fiskeriet var næsten alle glødehovedmotorer,
konstrueret således at brændstoffet skulle »forstøve«, hvorefter tæn
dingen indtrådte. Blev der tilført for meget brændstof, kunne glødehovedet ikke formå at forstøve tilstrækkeligt hurtigt, hvorfor mo
toren druknede, modsat ved ringe brændstoftilførelse, hvor moto
ren »fortændte«. Det lave forbrændingstryk førte yderligere en
ulempe med sig i form af et betydeligt brændstofforbrug 10.
Alphamotoren blev i stadig stigende grad efterspurgt, og i år 1900
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Grunden på hjørnet af Søndergade i Frederikshavn, hvor brødrene Houmøller i starten af
1883 anlagde deres virksomhed. Billede fra Alpha Diesels arkiv, Bangsbo Museum og Arkiv.

blev produktserien udvidet. Motoren blev nu fremstillet med både 1
og 2 cylindre med en ydelse op til 8 HK. Til kutterjollerne, der blev
brugt til udsejling af snurrevoddet fra fiskekutterne, blev der fabri
keret en 2 HK motor, til større åbne fiskebåde 3 og 4 HK motorer,
samt 6 HK til mindre dæksbåde41. I årene herefter voksede motor
kraften langsomt op til et maksimum på 24 HK for standardmotorer
omkring 1906. Netop årene omkring og efter 1906 blev skelsætten
de, især i teknisk henseende. Hidtil havde produktet været godt sæl
gende og havde som følge heraf ikke gennemgået nævneværdige
forandringer. Motoren, der fra 1900 havde været af yderst simpel
konstruktion med automatisk indsugningsventil, undergik en mo
dernisering. Konstruktionsmæssigt betød dette bl.a., at indsug
ningsventilen blev regulerbar via styreakslen, hvorved motoren kun
ne få mere luft under indsugningsslaget. Ændringerne var tildels
modeprægede, idet alle firmaer, der fremstillede motorer efter de
principper, Stuart og Binney havde lagt til grund for deres firetakts
motor, havde indført denne konstruktion.
Frithiof Houmøller, Lauritz Houmøllers ældste søn, der fra 1908
kom til at virke i fabrikkens ledelse, fremhæver i sine erindringer, at
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Stuart og Binneys motor, som den så ud fra produktionslinien på fabrikken Hornsby & Son i
1896. Denne motortype kom til at danne grundtype for en lang række af danske og uden
landske bådmotorer omkring århundredskiftet. Billede fra Alpha Diesels arkiv, Bangsbo Mu
seum og Arkiv.

ændringerne ikke var egentligt nyttige og derfor blot fordyrede
fremstillingen12. Han skriver videre, at det betinget af den almene
udvikling blev nødvendigt for fabrikken at optage produktionen af
3 og 4 cylindres motorer og i den forbindelse anvende en styreaksel,
der var oplagt i lejer, fastspændt på søjlerne. De 3 og 4 cylindrede
motorer medførte en omkonstruktion af selve cylinderen samt nyt
arrangement af brændstofpumper og regulator. Disse radikale æn
dringer af motordelene var ifølge Frithiof Houmøller ikke en billig
affære13.
Til disse tekniske ændringer kom yderligere en række eksperi
menter, der tilsigtede at gøre motorens drift mere stabil over hele
belastningsområdet, således at de tidligere problemer med fortæn
ding eller motorer, der »druknede«, kunne formindskes. Givetvis
var problematikken ikke unik for Alphamotorerne, for Friis Peter
sen skriver i sin skitsering af Frederikshavns Jernstøberi og Maskin
fabriks historie: »Utallige er de foranstaltninger, der i tidens løb er
blevet truffet, for at afhjælpe denne ulempe, og hvorved de eksperi-
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menterende fabrikanter med større eller mindre held (navnlig min
dre) har søgt at afhjælpe manglen«4'1. De sidstnævnte bestræbelser
kulminerede for Alphamotorens vedkommende i 1909 med ind
førelsen af en dobbelt indsprøjtning. Denne form for indsprøjtning
betød, at glødehovedet blev dimensioneret til at klare belastnings
området fra tomgang til halv belastning. Blev motoren belastet der
udover, indsprøjtedes brændstof gennem en anden dyse i rummet
mellem cylinderdækslet og stempeltoppen. Dette brændstof kom
altså under indsprøjtningen ikke i berøring med glødehovedet, og
tænding af dette brændstof iværksattes af det brændstof, der blev
indsprøjtet i glødehovedet. Der blev ikke udviklet nogen større mo
toreffekt som resultat af dette tiltag4 ’. Udtrykket dobbelt indsprøjt
ning dækkede blot over, at brændstoffet blev fordelt over to ind
sprøjtningssteder.
Ændringerne i produktionstyperne omkring 1906 til 1909 kom til
at betyde flere ting. Den gamle simple 4 takts Alphamotor, der op
rindeligt var billig at fremstille, var efterhånden blevet mindre sim
pel og navnlig mindre billig. Motoren blev nu bygget med op til 4
cylindre til bugserbåde eller til store søgående fiskefartøjer og kun
ne i disse præstere op til omkring 64 HK.
Omkring 1913 havde Alphamotoren nået et udviklingspunkt, fra
hvilket der (med forbehold for uvæsentlige ændringer fra den ene
leverance til den anden) ikke blev afveget i årene fremefter. Moto
ren var gradvis blevet udbygget og moderniseret, i hovedsagen for
at den i sin konstruktion ikke på noget tidspunkt skulle se mere
usammensat ud end andre danske motorer. Udviklingen var som
Frithiof Houmøller skrev, i høj grad et modebestemt kapløb, der for
eksempel ikke tillod at fortsætte med automatisk indsugningsventil "’. Motorerne med automatisk indsugningsventil var med et slag
håbløst forældede, fabrikken måtte følge med, uanset om man ville
det eller ej. Hvis den styrede indsugningsventil havde betydet en
væsentlig forbedring af motoren, var pengene blevet givet godt ud,
men dette var ikke tilfældet. Herefter kom den dobbelte indsprøjt
ning med deraf nødvendiggjort vandkølet cylinderdæksel.
Alt dette bevirkede, at fabrikken i 1913 stod med en motor, der
var væsentlig dyrere at fremstille uden at være væsentligt bedre end
den første model fra år 1900. Lauritz Houmøller havde med den
billige konstruktion i et slag fyret alle reserver af. Havde man i år
1900 begyndt med en støbt motor, som den forhandlede »Dan-mo-
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tor«, kunne man senere været gået over til søjlekonstruktion og der
ved have reddet billigheden i land. Men der var i 1913 intet, der
kunne files på, maskinen kunne kun blive mere udbygget og her
med dyrere at fremstille.
Man trængte til et eller anden form for fornyelse, derfor var man
allerede i 1911 begyndt at tænke på at fremstille dieselmotorer. Der
blev knyttet kontakt til en tysk ingeniør, Max Müller, der tilbød kon
struktionstegninger, og som i årene 1911, 1912 og 1913 leverede se
rier af tegninger til en dieselmotor, der skulle være af simpel og der
for billig konstruktion, idet den skulle benytte en af Max Müller pa
tenteret forstøver47. Indkøbet af disse tegninger havde tilsyneladen
de ikke været med øjeblikkelig produktion for øje, men mere et
køb, der skulle sikre for alle eventualiteters skyld, at have noget i
baghånden. Det var nemlig først i vinteren 1916-17, at motoren stod
klar til prøve18. Med den nye produktionlinies færdiggørelse i som
meren 1917 regnede man med, at produktionstallet ville stige, men
det modsatte skete; på bare to år faldt produktionstallet fra 276 en
heder i 1917 til kun 68 enheder i 1919. Den primære årsag hertil var
tyskernes uindskrænkede ubådskrig, der for alvor kunne mærkes
fra sommeren 1917. Det var ikke mere muligt at få olie til landet,
hvilket medførte, at fiskeriet stagnerede. Oliekrisen ramte fabrik
ken på det mest uheldige tidspunkt, idet de påtænkte eksperimen
ter med dieselmotorerne nu kun kunne gennemføres med store
vanskeligheder. Der blev til prøvningerne ikke anvist én tønde mo
torbrændsel, og derfor måtte fabrikken indkøbe olie til overpris,
endda i form af surrogater som tran og palmeolie49.
Forsøgene med dieselmotorer viste desuden store besværligheder
med den specielle patenterede forstøver; dette hang sikkert i nogen
grad sammen med, at systemet aldrig tidligere havde været prøvet i
praksis, idet Max Müller ikke selv rådede over nogen fabrik. For
søgene blev grundet disse forhold ikke ført til ende, og med denne
motortype blev der udelukkende tale om omkostninger for fabrik
ken’". Den manglende succes med dieselmotorerne medførte, at
andre muligheder kom ind i billedet. I 1921 påtænktes bygningen
afen lille encylindret to taktsmotor, der brugte paraffin som brænd
stof. Denne motortype nåede dog aldrig ud over bordene i tegne
stuen, angiveligt blev der end ikke produceret en prototype af den
ne motor’1. Oven i disse uheldige forhold viste fire taktsmotoreren
sig ikke at have fulgt med i udviklingen, da det igen blev muligt at
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fremskaffe brændstof efter krigen. To takts glødehovedmotoreren
var slået så stærkt igennem på markedet, at den var blevet enerå
dende. To takts motorerne skyldtes ikke direkte Stuart og Binneys
motor, men opstod oprindeligt i USA hos firmaet Mietz & Weiss.
Desuagtet er den dog en motor efter dette princip eftersom Mietz &
Weiss tilpassede Stuart og Binney princippet til to takts motoren.
Disse amerikanske to takts glødehovedmotorer kom omkring år
1900 til Europa, hvor de omgående blev kopieret og efterhånden
stærkt forbedret. I århundredets første 10 år blev totakts motorerne
navnligt udviklet i Sverige, England og Holland. Efterhånden kom
også Danmark med, hvor navnlig Tuxham og Vølund skabte moto
rer efter dette system52. Denne udvikling foranledigede ikke som
forventeligt, at fabrikken i Frederikshavn optog fabrikationen af to
takts motorer. Udviklingen stod stille med hensyn til konkrete ud
viklingsresultater, og der blev ikke introduceret nye Alphamotor ty
per; derimod blev talrige forbedringer af fire takts motoren forsøgt,
således at den kunne tage konkurrencen op, men resultaterne af
disse forsøg udeblev.

Produktionrammens udvikling
Alphamotorens simple konstruktion i de første år hang i høj grad
sammen med de begrænsede produktionsfaciliteter, der var til
rådighed ved fabrikationens start. Da der hidtil for størstedelen hav
de været produceret fladt forbrugs- og maskingods på fabrikken, var
det naturligt, at Stuart og Binneys motor blev model, idet rammer
ne hertil kunne konstrueres fladt og uden indviklede hulrum53.
Alphamotorens succes gjorde det nødvendigt at udvide produk
tionsfaciliteter væsentligt. Dette skete i første omgang via opkøb af
nabogrunden og udbygning af fabrikkens bygninger i årene fra
1898 til 1900M. Indkøbet af maskiner afspejler ligeledes de behov,
den nye produktserie skabte. En fortegnelse over fabrikkens maski
ner fra 1915 angiver, at der i 1898 var 33 maskiner på fabrikken.
Desværre oplyses det ikke, om disse maskiner er købt i forbindelse
med den nye produktion. Med udgangspunkt i maskintyperne sy
nes det dog i overvejende grad sandsynligt, at flere af disse er ind
købt med henblik på en sådan produktion55. Fra 1898 frem til 1906
sker der i takt med salgssuccesen en stadig udvidelse i antallet af ma
skiner, i 1906 havde fabrikken cirka 82. Særligt interessant blandt
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disse nyanskaffelser er anskaffelsen af en amerikansk revolverbænk
i 1904. Revolverbænkene var et automatisk værktøj, der kun få år
tidligere var kommet frem på det danske marked. Dette stykke
værktøj adskilte sig fra almindelige drejebænke ved at have flere
stykker værktøjer anbragt på et revolverhoved, så arbejderen ved et
enkelt greb kunne skifte fra det ene til det andet værktøj. Maskinen
var relativt dyr og krævede et stort arbejde ved den første indstilling,
men herefter kunne en ufaglært betjene maskinen. De amerikanske
revolverbænke var derfor velegnede til produktion af ensartede og
ombyttelige maskindele i større skala. En decideret masseproduk
tion var der ikke på noget tidspunkt tale om, men der blev i årene
1904-1914 ud over egenproduktionen leveret en række enkeltdele
fra fabrikken i Frederikshavn til licensproduktion i Norge; således
kunne Alphamotor nummer 2000 leveres i oktober 1911. Selvom
det ikke har været tanken at starte en automatisering af produktio
nen, er det værd at bemærke, at virksomheden med sin relativt pe
rifere beliggenhed indkøbte et specialværktøj, som landets da
værende største virksomhed, Burmeister & Wain, kun rådede over i
fire eksemplarer.
Produktionen steg ganske voldsomt fra én produceret enhed i
1898 til et foreløbigt maksimum på 250 enheder i 1906, herfra steg
den årlige produktion med yderligere 26 enheder frem til 1917,
men mellem disse to yderpunkter lå et kraftigt fald i 1908-1909,
hvor der kun blev produceret cirka 120 motorer, hvorefter produk-

Søndergadefabrikkens udvikling i arene fra
starten i 1883 til moiorprodukiionen blev
optaget i 1898 viser tydeligt, hvor kraftig en
udvidelse af faciliteterne, motorproduktio
nen nødvendiggjorde. Af de nyopførte byg
ninger var del især tilbygningerne mod Søn
dergade 10, der fik betydning. De bestod af
lo maskinværksteder el drejemesterkontor
og et prøverum.
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Tilbygningerne fra 1898 frem til 1915/16
kom i to faser. Først omkring år 1900, hvor
der blev foretaget enkelte tilføjelser til clet
bygningsmønster, der var lagt i 1898. Med en
enkelt undtagelse kom disse bygninger ikke
til at virke direkte i produktionen. Den an
den fase af tilbygning kommer i 1915/16,
hvor den store modernisering af fabrikken
blev påbegyndt. Huset Søndergade 16 var
kombineret tegnestue og kontor, den store
bygning liggende delvis på nummer 14, og
nummer 16, det nye maskinværksted.
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Monteringsværkstedet, der stod færdigt i
1917 på Søndergade nummer 14, nødven
diggjorde nedrivningen af en række ældre
bygninger, herunder også dele af den første
bygning fra 1883. Illustrationer fra Alpha Di
esels arkiv, materiale til jubilæumsskrift,
Bangsbo Museum og Arkiv.

tionen blev stabiliseret omkring 1913-1914. Det var også med stabi
liseringen af produktionsniveauet, at opmærksomheden igen blev
rettet mod udvidelsen af fabriksbygningerne. Fabrikationens ram
me var begrænset til det samme område, som havde været til rådig
hed siden den sidste fabriksudvidelse i år 1900. De stigende tekni
ske krav i produktionen samt en generelt øget konkurrence på mo
tormarkedet kombineret med, at Alphamotoren fortsat solgte godt,
medførte i 1914, at nabogrunden mod syd, Søndergade nummer
16, blev købt; her påbegyndtes med det samme opførelsen af et ma
skinværksted i to etager. Værkstedet var på begge etager delt op i to
dele, i midten mellem værkstederne løb en automatisk kran56. Vin
duerne i det savtakkede tag gav sammen med de mange vinduer i
selve maskinværkstedet et lyst og åbent miljø i værkstedet. Efter op-
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Udblik over fabriksbygningerne i 1918; bemærk det savtakkede tag, der skulle sikre en rigelig
belysning i det toetagers maskinværksted. Billede fra Alpha Diesels arkiv, Bangsbo Museum
og Arkiv.

førelsen af maskinværkstedet påbegyndtes i 1915 moderniseringen
og genopbygningen af et hus på den nyindkøbte grund. Huset hav
de fra 1883 til 1906 fungeret som L. P. Houmøllers hjem. Bygningen
blev nu ombygget til at huse en administrationsbygning i to etager. I
stuen skulle indrettes kontorer, og på første salen skulle indrettes
tegnestue. Det næste skridt i fabriksudvidelsen var opbygningen af
et støberi med kranbetjening. Dette blev opført nord for den nye
kontorbygning, hvilket nødvendiggjorde nedrivningen af en del af
de ældre bygninger, men tillod dog bevarelsen af den gamle smelte
ovn. Hele fornyelsen stod færdig i sommeren 191757.
Udvidelsen i antallet af maskiner på fabrikken var i årene efter
1906 jævn og støt. I krisetiden omkring 1908 til 1909 havde der
været en kort periode uden nye investeringer, men efter disse van
skeligheder gik det støt fremad igen. Med udvidelsen af fabriksan
lægget i 1914-1917 skete der en drastisk forøgelse i antallet af ma-
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skiner på fabrikken. Tabel 8 viser antal og typer af nyanskaffede ma
skiner i 1914.
Vigtigere for produktionen blev imidlertid omflytningen og ny
opstillingen af maskinerne, der var et led i forsøget på at opnå en
mere effektiv drift. I den beskrivelse af maskinværkstedets karakter,
Frithiof Houmøller indsendte til bygningskommisionen i Frederiks
havn juli 1915, fremgår det at:
»Der tænkes anbragt paa gulvet imod vest sværere arbejdsmaski
ner. I midten under kranen maskiner under montering (motorer)
og mod øst skruestikke. Paa 1. sal imod vest lettere arbejdsmaskiner
og imod øst skruestikke«58.
Maskinerne blev nu opstillet således, at arbejdsprocessen foregik
kontinuerligt. Dette kunne eksempelvis foregå som i det nye ma
skinværksted. Her gennemløb motordelene enkeltprocesserne
såsom drejning, fræsning, sharping og boring i et værksted, inden
de kom ind i monteringsværkstedet, der lå ved siden af. Fabrikationsapparatet var således i 1917 udstyret til, at en kontinuerlig ar
bejdsproces kunne sættes i værk, men inden dette nye tiltag skulle
stå sin prøve, ramte krisetiderne fabrikken, og efterspørgslen faldt
drastisk. Yderligt skærpende blev det under disse forhold, at det nye
maskinværksted nedbrændte i 1921.

Økonomien og arbejdets udførelse
Fabrikkens produktion af støbe- og handelsgods fra 1883 til 1896
stillede ikke store tekniske krav til arbejdslederen; Lauritz HoumølTabel 8. Nyanskaffede maskiner 1914
Produkttype

Fabrikat

Fabrikationsland

Drejebænk
Drejebænk
Drejebænk
Drejebænk
Drejebænk
Smergel maskine
?
p
Stikkemaskine

(Escher) Nienstadt
Nienstadt
Nielsen 8c Winther
(Cincinati) Löwen er
Nienstadt
Eget fabrikat
N&W
N&W
Nielsen 8c Winther

Tyskland
Tyskland
Danmark
USA
Tyskland
Danmark
Tyskland
Tyskland
Danmark

Kilde: Alpha Diesels arkiv, bygningsplaner, maskinopstilling m.m., 1915-1943.
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1er var med sin baggrund som uddannet støbemester fuldt kapabel
til at lede produktionen. Med optagelsen af petroleumsmotoren i
produktionen blev det på trods af motorens simple konstruktion
nødvendigt at rekruttere en person, der var teknisk funderet i mo
torproduktion. Derfor var den maskinuddannede Henning Hansen
i 1895 blevet hentet til Frederikshavn fra en motorfabrik i Rud
købing. Det var særligt efter Henning Hansens initiativ og viden, de
første Alphamotorer blev produceret59. Efterhånden som de for
skellige motortyper udvikledes, blev der for hver enkelt udarbejdet
en fuldstændig fortegnelse over reservedele. Herudover blev der
for hver enkelt solgt motor ført en nøje journal; med disse tiltag var
køberen altid sikret en hurtig og effektiv service, hvilket blev et ken
detegn for fabrikken mange år fremover. Denne service må unæg
telig! have fremstået meget positiv især for de lokale fiskere, der
bare få år tidligere ofte klagede over, at folk skulle komme helt fra
København, for at deres motor kunne repareres60.
Den udvidelse af produktionsfaciliteterne, der viste sig nødven
dig ved optagelsen af motorproduktionen, gjorde det nødvendigt at
skaffe likvide midler. Herfor blev firmaet i 1898 omdannet til et ak
tieselskab under navnet A/S Frederikshavns Jernstøberi og Maskin
fabrik61. L. P. Houmøller var i begyndelsen imod denne ide, men
godtog til slut ideen, idet han følte, at han skyldte broderen denne
tjeneste for hans investeringer i firmaet62. Aktiekapitalen kom i
første omgang til at udgøre 225.000 kroner63.
Bådmotorbranchen var for de større virksomheder i høj grad en
eksportbaseret branche, hvilket afspejles i den markedsammensæt
ning, afsætningen af Alphamotoren havde. Af arbejdsmæssige hen
syn har det ikke været muligt at lave en udspecificeret undersøgelse
af, hvor stor en procentdel de respektive markeder værdimæssigt re
præsenterede for fabrikken61. Derfor er der i det følgende kun re
degjort for, hvilke markeder Alphamotoren gjorde sig gældende på
samt hvilken form for afsætning, der var tale om.
Ca. 4-5 år efter produktionens start blev efterspørgslen på moto
rer i Norge så stor, at produktionen af Alphamotorer i dette område
via en licensaftale gik til firmaet Gullowsen Mek. Verksted i Oslo,
der under licens producerede et stort antal motorer65. Hvor stor be
tydning produktionen fik for det norske marked, kan belyses via føl
gende uddrag fra N.A.Ytrebergs »Tromsø Bys historie«: »Danskerne
lå langt fremme i motorbygning ( ALPHA og DAN motorerne).
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Hos os kan vi notere en vending omkring 1908. Fiskerinspektøren
Johnsen, som inntil da hadde vært modstander av motor, blev ved
en besøk i Frederikshavn fullstændigt »omvendt«. Han skrev, at en
anerkjent motor som blev ordentligt stelt, var like så driftsikker som
en dampmaskine. Dette inntrykket blev bekreftet ved den store motorutstillingen i Marstrand 1904 og fiskeriavdelingen på Amtsutstilling i Risør 190566«.
Ud over licensproduktionen i Norge havde fabrikken en stor eks
port til Tyskland, hvor det primært var kuttere til østersøfiskeriet,
der blev forsynet med Alphamotorer. I 1903 havde 8 tyske fiskefar
tøjer Alphamotorer; i 1908 var dette tal steget til 77, hvilket var en
betragtelig markedsandel6'. Sverige udgjorde tidligt i perioden en
betydende del af eksportmarkedet, men med unionskrigen mellem
Norge og Sverige i 1905 blev der imidlertid sat en stopper for denne
eksport. Økonomisk blev der ikke noget negativt resultat ud af det
svenske markeds forsvinden, idet eksporten til Norge var stadigt sti
gende68. I årene omkring 1910 kom en række nye markeder ind i
billedet, heriblandt Rusland, Skotland, Italien og Brasilien. Af disse
markeder fik især det italienske marked i årene 1911-1913 stor be
tydning. Den samlede eksport i netop denne periode er estimeret
til at ligge omkring 50 til 80 % af den samlede produktion69.
De ændringer af produkt og produktionsfaciliteter, som fabrik
ken gennemgik efter 1908, var i høj grad et resultat af en omorgani
sering inden for arbejdsledelsen. Polyteknikerne havde fra omkring
1890 fået en voksende betydning som banebrydere i den omfatten
de mekanisering inden for industrien70. Blandt disse polyteknikere
var også Frithiof Houmøller, der blev færdiguddannet i 1908 som
maskiningeniør med 1. karakter. Efter en kort periode på faderens
fabrik i Frederikshavn blev han sendt ud som montør for Chr. Olsen
i Rusland. Fra Rusland gik rejsen videre til Frankrig, England og
Skotland. Det var ofte tilfældet, især efter århundredeskiftet, at de
nyuddannede ingeniører rejste ud, den primære årsag hertil var, at
beskæftigelsesvilkårene for de mange nyuddannede var forholdsvis
ringe. Frithiof Houmøller manglede ikke arbejde, men søgte i ud
landet praktiske erfaringer, han kunne tage med hjem til fabrikken
i Frederikshavn.
Ud over de produktmæssige ændringer, som Frithiof Houmøller
fik indvirkning på, blev en vigtig organisatorisk faktor efter Frithiofs
tilbagekomst til fabrikken indførelsen af Norsk Veritas byggeregler.
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Maskinrummet i det dobbeltskruede fiskefartøj »Progress»«, udstyret med to 45 HK Alphamotorer. Skibet var bygget i stål og kom i årene efter stabelafløbningen i 1911 til at fungere i
den brasilianske fiskeflåde. Billede fra Alpha Diesels arkiv, Bangsbo Museum og Arkiv.

Der blev i Norsk Veritas opstillet en række standardmål (præci
sionsmål) for motorer i stålskibe; § 73 i Norsk Veritas foreskrev føl
gende: »Motorer, som efter besigtning og prøve findes at kunne til
deles certifikat, vil i skibsregisteret få betegnelsen »MV«, og er de
bygget under det norske veritas tilsyn, vil de blive betegnet i skibsre
gisteret med mærket. (Malteserkors.forf.)« 71
Ud over regler for selve fabrikationsmålene blev der opstillet reg
ler for typer og materialer, herunder stålkvalitet, aksler, pumper og
skruer.
Til at kontrollere om den enkelte del i produktionen overholdt
den foreskrevne norm, blev der opbevaret tolerancedorne på drejemesterens kontor72. Princippet i disse tolerancedorne var simpelt.
Dornen havde to ender, en »god« og en »dårlig« ende, hvor emnet
henholdsvis skulle »gå ind« og »stoppes«. Emnet skulle både gå ind
for at ligge under maksimalmålet og stoppes for at ligge over mini
mumsmålet og derved overholde de foreskrevne tolerancer7’.
Frithiof Houmøller, der blev udnævnt til underdirektør i 1916,
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var ikke den eneste, der fik betydning for fabrikationens struktur. I
krigens første år kom broderen Adolf Houmøller, der ligeledes var
polytekniker, hjem for at foretage en effektivisering af fabrikatio
nen, og i 1916 kom yderligere en polytekniker til i form af A. C. An
dersen, der var en bekendt af Frithiof Houmøller fra Den polytek
niske læreanstalt'1. Adolf Houmøller havde inden sin hjemkomst
haft ansættelse ved flere ansete fabriksvirksomheder, som eksempel
vis Julius Pinsch i Berlin samt Nielsen & Winther i København.
Adolf Houmøller fik en afgørende rolle i udbygningen af fabrikken,
herom skriver Frithiof Houmøller: »Det er jo forståligt, at min bro
der netop med en sådan uddannelse var interesseret i at rationalise
re maskinfabrikkens drift, og jeg fulgte ham principielt gerne, selv
om jeg over for kundernes ønsker, og alt for store bekostninger el
ler salgsmæssig risiko, mente at øve en vis tilbagenholdenhed med
reformerne, og endelig at Fader som den ældre på dette område
måtte være mere konservativt indstillet end jeg.«75
Samarbejdet mellem den intiativrige Adolf Houmøller og den
lidt mere forbeholdne broder foregik tydeligvis ikke uden proble
mer, men alligevel fik Adolf Houmøller en vis indflydelse på fabrik
kens nye struktur. Blandt de ændringer, han kom til at stå bag, var
den allerede beskrevne omorganisering af maskinopstillingen. Her
udover stod han bag placeringen af værkførerkontorer, der i nybyg
ningen blev placeret således, at værkføreren havde udsyn over hele
fabrikationsområdet og hermed kunne kontrollere arbejdsgangen7<>.
Ændringerne af fabrikationsprincipperne i perioden 1914-1917
havde tydelig adresse til det såkaldte amerikanske produktionsprin
cip. Hovedindholdet i dette princip kan opsummeres i følgende tre
punkter 1) Kraftdreven maskineri udskifter håndkraften 2) Evner
ne flyttes fra mand til maskine 3) De enkelte dele i produktet er ud
skiftelige. For at undgå misforståelse skal det understreges, at der
ikke er tale om masseproduktion i fordsk forstand eller taylorisme,
med heraf følgende tids og bevægelsesstudier77.
Årene fra 1908, hvor Frithiof Houmøller indtrådte i firmaet, blev
præget af L.P. Houmøllers aftagende rolle og sønnen Frithiof Houmøllers mere fremtrædende. Hertil kom forsøget på at opnå en
mere effektiv drift, der for størstedelen blev forestået af Adolf Hou
møller, syntes at have ledt til nogen uenighed mellem Adolf og
Frithiof Houmøller. Uenigheder der tilsyneladende i sidste instans
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Det moderne monteringsværksted i to etager med kranbetjening, som det tog sig nd i 1917.
På produktionslinien ses motortyper bestemt til licensproduktionen i Norge. Billede fra Al
pha Diesels arkiv, Bangsbo Museum og Arkiv.

bevirkede, at Adolf Houmøller forlod fabrikken i slutningen af
191778. Det var ikke kun blandt sønnerne, at forvaltningen af fa
brikken og produktudviklingen gav anledning til uenighed. Hen
ning Hansen forlod i 1917 virksomheden, tilsyneladende i protest
mod ledelsen. Henning Hansen, der havde spillet en afgørende rol
le i udviklingen af den første Alphamotor, startede en ny motorfa
brik i nordenden af byen under navnet »Motorfabrikken Frederiks
havn«79. Her påbegyndte han produktionen af en fire takts semi di
esel motor med et design, der var meget lig de første Alpha moto
rer. Motornavnet var »Frederikshavner Motoren«, hvilket bevirke
de, at enhver form for forveksling mellem dette produkt og Al
phamotoren, der i folkemunde bar samme navn, var mulig80.
Efter krigen var de tidligere afsætningsmarkeder forsvundet, dis
se skulle nu generobres. Frithiof Houmøller skriver i sine erindrin
ger, at der foregik en omfattende omorganisering af salgsorganisa
tionen81. Hvorvidt disse omformninger var en succes og i hvilket
omfang, de blev gennemført, lader sig ikke i eftervise i kildemate-
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rialet. Men den stigende betydning af biproduktionen, som frem
drages i det følgende, peger i retning af en begrænset succes. De
dårlige afsætningsforhold påvirkede økonomien i en negativ ret
ning. Oven i den manglende afsætning kom efterkrigstidens dyrtid.
Selvom der i regnskabet blev afsat ekstra penge til de udgifter, der
var forbundet hermed, var det en streng tid for fabrikken82. Frithiof
Houmøller opsummerer udviklingen på følgende måde i 1923: »I
1921 var vi for længe siden kom ud af krigen, men vi var langt fra
kommet fri af dens konsekvenser, selvom de høje materialeomkost
ninger faldt med tiden, efterhånden som der kom billigere og nye
re produkter gik det langsommere med det høje lønniveau. Hertil
krævedes mange forhandlinger, ofte forgæves, således at standsnin
ger måtte til for at bringe vor industri nogenlunde konjukturmæssige lønninger overfor udbuddet. Her må jeg yde vore arbejdere den
ros, at de forstod de vilkår, hvorunder vor fabrik som overvejende
eksport virksomhed arbejdede, således at vi ved direkte forhandlin
ger med dem i et par tilfælde opnåede nødvendige akkordprisned
sættelser, udover de almindeligt gennem organisationens forhand
linger opnåede83«.
I hele perioden fra 1898 havde fabrikken haft større eller mindre
biproduktioner som f.eks. i 1917 produktionen af kompressorer84. I
årene omkring århundredeskiftet var en del motorer desuden gået
til landbruget eller endog i visse tilfælde til smålokomotiver rundt
omkring i landets talrige tørvemoser. Biproduktionen blev særlig
vigtig i starten af 1920erne, da ordrebogen blev mindre og mindre,
således blev der i årene efter første verdenskrig fabrikeret en del
mejeriinventar, bl.a. kedler samt udstyr til den begyndende ind
førelse af centralvarme i Frederikshavn. I 1923, da fabrikken fejrede
sin 40 års fødselsdag, skrev Lauritz Houmøller i Frederikshavns Avis,
at tiderne ikke så lyse ud, ikke kun på grund af eksportmarkedet,
men også på grund af:
»Det indenlandske fiskeri, der er vores fabriks primære kunde, li
der stærkt under de nuværende modgangstider. Men siden fabrik
ken igennem årene altid har ført en forsigtig økonomisk politik og
således er velkonsolideret, og siden ledelsen vil tilstræbe at opfylde
de krav der ligger i tiden, er der god grund til at tro at fabrikken
igen vil møde mere stabile og lyse tider«8 ’. Uden tvivl lå der i det sid
ste udsagn en reference til de to takts semi diesel motorer, som fa
brikken langt om længe overvejede at optage i produktionen.
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Afslutning
Selvom de sidste besværlige år af familiefirmaets historie ikke har
været genstand for en behandling, skal forløbet her kort skitseres
for at knytte de løse ender sammen. I 1924 kom to taktsmotorerne
langt om længe i produktion. Sammenlignet med fire taktsmotorer
ne var der i totaktsmotorerne kortere tid til injektion, forstøvning
og tænding af brændstoffet, og temperaturen af glødehovedet blev
derfor af større betydning. Løsningen på dette problem blev fra
starten besværliggjort af, at man fra fabrikkens side valgte at udvikle
egne løsninger i stedet for at bruge de løsninger, der fandtes på
markedet86.
Forsøgene var imidlertid langt fra færdige, da de første motorer
blev introduceret i 1925. I lastfartøjer og andre lignende skibstyper
viste motoren sig tilfredsstillende, men i fiskekutterne var dette
langt fra tilfældet. Først i 1927 kom der en løsning på motorproble
merne i fiskekutterne. To takts motoren fra Alpha vandt efterhånd
en respekt på markedet, dog nåede produktionen gennem tyverne
aldrig over 65 enheder8'. Det lange udviklingsarbejde betød, at Al
phamotoren havde mistet betydelige ordrer, som andre firmaer ud
fyldte i stedet, værre var det imidlertid, at eksperimenterne havde
gjort det nødvendigt at trække på de økonomiske reserver. Snart
blev det nødvendigt at optage et lån for at kunne opretholde pro
duktionen af de dyrere motorer. Dette lån blev søgt i den lokale Fre
derikshavns & Omegns Sparekasse88. Sparekassen krævede imidler
tid en uvildig revisorundersøgelse, inden et lån kunne bevilliges. I
forlængelse af disse besværligheder døde L. P. Houmøller i juni
1929 af et slagtilfælde. Fra faderens død frem til 1933 var den pri
mære opgave for Frithiof Houmøller, der havde overtaget direktør
posten efter sin faders tilbagetrædelse i 1927, at skaffe driftskapital.
Det blev imidlertid klart, at den eneste udvej var en omorganisering
af virksomheden, hvorigennem der kunne skaffes kapital. Herfor
gik familiefirmaet i likvidation den 11. august 1933 efter 50 års pro
duktion, hvoraf de fleste var helliget produktionen af Alphamoto-
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Houmøller nævner at broderen i starten af 1920érne har fundet beskæftigelse ved en maskinvirksomhecl i Århus. Alpha Diesels arkiv, materiale til jubilæumsskrift, cliv. år.
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Børge Dam Hansen, l06f.
Børge Dam-Hansen, 46.
Alpha Diesels arkiv, diverse regnskabsmaterialer, 192(5-1941.

Møllebygger i en overgangstid
Jørgen Jørgensen 1778-1838
AF LISE ANDERSEN

Dansk mølleri i tiden efter statsbankerotten
I slutningen af 1700-tallet havde Danmark haft en pæn eksport af
korn og kornvarer bl.a. til Sydamerika. Denne handel blev umulig
gjort af fastlandsspærringen under Napoleonskrigen. Efter krigen
og den efterfølgende statsbankerot i 1813 og afståelsen af Norge i
1814, som også betød et tabt kornmarked, ønskede man fra statens
side at opmuntre til en genoptagelse af eksporten. Imidlertid var
det danske mølleri præget af stilstand, mens mølleriet i f.eks. Eng
land og Nordamerika havde udviklet sig med rivende hast. Her var
opfundet nye forbedrede maskiner til tørring, rensning, maling og
sigtning, der gav mel af en højere kvalitet, end de danske møller
kunne frembringe. Det betød, at dansk korn og mel nu slet ikke
længere kunne stå sig i konkurrencen og praktisk talt ikke kunne
sælges i udlandet.
Ifølge kongeligt reskript af 16. oktober 1824 blev der derfor ned
sat en kommission, der skulle undersøge: »om der ved de her i Dan
mark nn brugelige mølle indretninger'findes mangler og ufuldkommenheder,
som forårsager at melet, derformales ved, samme, ikke har den fornødne egen
skab, for at kunne som handelsartikel forsendes til Sydamerika, samt derefter
nedlægge allerunderdanigst forslag angående de forbedrede forandringer,
som til øjemedets opnåelse måtte findes anvendelige på bemeldte mølle indret
ninger«.
Resultatet var nedslående og bestyrkedes af indberetninger fra
konsulaterne. Den danske konsul i Rio de Janeiro meldte, at det
danske mel var af ringere kvalitet og derfor opnåede langt lavere
priser end det nordamerikanske. Guvernementet over de vestindi
ske besiddelser erklærede, at dansk mel ikke var tilstrækkeligt hvidt,
og at brød bagt af dansk mel ikke blev så let som brød af amerikansk
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mel. Endelig klagede de handlende over, at de danske møller ikke
kunne levere mel så hurtigt, som handlen fordrede.
På baggrund af undersøgelsen iværksatte Det danske General
toldkammer og Kommercecollegium gennem Industri- og Fabrik
kontoret en kampagne, der skulle føre til en videreudvikling af dan
ske møllerimaskiner. Kampagnen gennemførtes på tre områder: in
formation, eneretsbevillinger og understøttelse med lån fra Indu
strifonden.

Information
Industri- og Fabrikkontoret under Kommercekollegiet forsøgte så
godt som muligt at informere danske mølleejere om de nye tiltag,
der skete i udlandet såvel som herhjemme. Talerøret var først og
fremmest Handels- og Industrietidende, der i årene 1824 - 1841 re
digeredes af Ole Jørgen Rawert, der var blevet ansat i kollegiet i
1823, og som avancerede til fabrikdirektør i 1831. Rawert selv fore
tog mange rejser i ind- og udland, hvor han besigtigede industrian
læg, men kontoret foranstaltede også studierejser for andre. På sta
tens regning sendte man f.eks. i 1827 tømrermester og møllebygger
Brede fra København til Tyskland1 - ikke for at studere traditionelt
tysk mølleri, men fordi man i Tyskland var nået langt med tilpasnin
gen af engelsk mølleri (der oftest var baseret på dampkraft) til de ty
ske vand- og vindmøller. Bredes erfaringer fra turen til Magdeburg,
Hamborg og Berlin kunne møllere, møllebyggere og andre interes
serede informere sig om i en føljeton i bladet »Handels- og Industrie-Tidende«, årgang 1831.

Eneretsbevillinger
En anden måde at opmuntre danske møllebyggere og møllere til at
udvikle og anvende mere avancerede metoder var at give patenter
og eneret til i en årrække at arbejde med en bestemt opfindelse. I
Industri- og Fabrikkontorets arkiv ligger ansøgninger om eneret til
en mængde besynderlige møllerimaskiner, hvoraf de fleste gik i
glemmebogen efter meget kort tid, men hvoraf nogle enkelte
(f.eks. forskellige systemer til selvsvikning)2 skulle vise sig at have en
fremtid.
Skønt eneretsbevillingerne skulle tjene til at fremme mølleriets
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udvikling, havde systemet også en bagside, nemlig at en eneretsbe
villing kunne spærre vejen for endnu bedre opfindelser. F.eks. søgte
kammerråd Claus Christian Bang til Nøragergård på Sjælland i
1832 om eneretsbevilling i 10 år til at udvikle en rismølle, der var
langt mere skånsom mod risene og dermed gav et større udbytte og
et mindre spild end de i England og Amerika almindeligt brugte ris
møller, der fungerede ved stamper. Bang forestillede sig, at risenes
afskalning skulle foregå ved gnidning mellem konkave og konvekse
flader, hvis afstand fra hinanden kunne reguleres af en skrue på ma
skinens udvendige side. På samme maskine skulle grynene kunne
renses og sorteres. Alle var begejstrede, og Bang fik sin eneretsbevil
ling den 18. april 1832. Desværre for Bang havde hofråd Joseph
Hambro 5 måneder før fået eneret til indførsel og brug af en en
gelsk rismølle. Hambros bevilling var formuleret således, at han
også havde eneretten til at afskalle ris i kongeriget Danmark. Da
Bang erfarede dette, agtede han naturligvis ikke at arbejde videre
med sit projekt, for hvem ønsker at udvikle en maskine, der ikke må
bruges?3
Den af Hambro importerede mølle forarbejdede både ris og hve
de, hovedsageligt til eksport. På møllen var også indrettet et bageri,
hvor der af det dårligste mel blev fremstillet skibsbrød til eksport,
og skallerne og melstøvet fra risene blev anvendt som foder for kre
aturer, der på Hambros eget slagteri og salteri blev forarbejdet til
skibsproviant.
Hambros mølle var ekstraordinært fritaget for komsumptionsafgift, og denne begunstigelse samt den ret, han havde erhvervet til at
anvende biprodukterne til fremstilling af skibsproviant, gjorde, at
produkter fra Hambros mølle kunne klare sig i konkurrencen med
udenlandske møller. Alligevel varede det længe før den blev et ek
sempel til efterfølgelse for andre.

Industrifonden
En sidste måde at støtte mølleriets udvikling på var ved at give lån af
Industrifonden til møllere, der ville forsøge sig med indførelsen af
nye metoder og til at indrette handelsmøller.
En af dem, der udnyttede denne mulighed, var møller Johan Jør
gen Lund på Fuglevad, der skal fremhæves her, fordi han i sin
ansøgning i 1836 fremsætter en ganske interessant argumentation:
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»Det kan ikke være det Kongelige General-Toldkammer og Commerce-Collegium ubekendt,
at mølleriel slår her i landet omtrent på samme fod, hvad indretningen angår, som del har
stået i de sidste 50 år. Med undtagelse aflir, hofråd Hambros mølle er endnu ikke, så vidi mig
bekendt de forbedringer i mølleriet indførte hos os, som findes i andre lande, nemlig i Eng
land og Nordamerika, og det kunde måske endnu vare længe, inden de ville udbrede sig hos
os, når ikke en eller anden møller, ex proforso, indfører dem i sin mølle, thi ligesom bonden
ikke lettelig bringes til at indføre et bedre avlsbrug, skønt han seer del iværksat på herre
gården, men derimod snart tilegner sig det, når en af hans jævnlige med held iværksætter
det, således ville rimeligvis Danmarks møllere længe se på hofrådens mølle, uden at overbevi
se sig om, at dennes indretninger er bedre end dem de have, uden at få lysi til, eller blot hen
ke på at efterligne dem, fordi de befrygte, al det, der kan være passende for hofråden, der by
der over så stor pengekrafl, og som tillige er handelsmand, ikke vil svare regning for dem. Så
de derimod blot een møller med fordel al forandre sin mølle, så ville snart andre, ja måske
mange følge hans eksempel.«1

Det giver sig selv, at denne argumentation gik ret ind hos Industriog Fabrikkontoret. Det var jo som talt ud af fabriksdirektør Ole Jør
gen Rawerts mund! Johan Lund fik sit lån til indkøb af en kværn
med sigte fra England trods lidt problemer med at stille sikkerhed
for pengene.
Trods idelige opfordringer gik det længe trægt med videreudvik
lingen af det danske mølleri - især uden for hovedstaden. De dan
ske møllere undskyldte sig med, at de manglede kapital, og at de
ikke kunne forfærdige konkurrencedygtigt mel, når de også skulle
kunne male mel af det korn, bønderne leverede, og som hverken
var tørret eller ordentlig renset.
En alvorlig bremse på udviklingen var lavsvæsenet. Møllerlavet
vogtede ikke blot nidkært over, at medlemmernes interesser ikke
skulle gås for nær af f.eks. melhandlere og bagere eller mølleejere
uden for lavet, men de vogtede også over hinanden, hvad f.eks. møl
ler Poul Petersen på den helt nybyggede St. Blegdamsmølle i
København fik at føle, da lavet i 1823 anklagede ham for at bruge
flere kværne, end han havde bevilling til.5
Især angreb lavet dog ejerne af de få handelsmøller, som f.eks.
hofråd Hambro, der stod uden for lavet, og hvis mølle møllerlavet
fandt blev favoriseret i forhold til lavsmøllerne. I en artikel i Han
dels og Industrie-Tidende d. 26. februar 1839, skrev oldermanden
for møllerlavet:
»Dersom én eller flere laugsinteressenter gjorde de forandringer, som lindes passende for al
male til udførsel, og som ikke vare anvendelige til det indenlandske forbrug; og der ikke gjor
des dem noget tilbud om al male til forsendelse, hvorved skulle de da finde deres udkomme
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til dem og familie? Hvad der endvidere møder dem for en vanskelighed er konsumptionen,
som skal betales forinden saxlen kan føres til mølle,
dette bevirker, at der nd fo rd res en så
meget større driftskapital, og dersom den ved udførselen ikke bliver tilbagebetalt tiden af
drag, så vil dette tillige forvolde, at de ikke kunne konkurrere med den, som ikke har en
sådan udgift. Da nn også kims de bedste sorter af hvedemel, som ses af den hambroiske me
tode, egne sig til forsendelse, hvorledes skal da den af møllerlangels interessenter, som for
maler hvedemel for egen regning, anvende del simple mel, når han ikke kan få tilladelse til at
bage skibsbrød af samme slags, som Hambrocs?«

Trods træghed og modstand i lavet kom der trods alt efterhånden
gang i udviklingen. Hvor det tidligere havde været det hollandske
og tyske mølleri, der dannede forbillede for det danske, blev inter
essen nu vendt mod England og Amerika.1’
Den nye udvikling krævede omstilling hos den tids møllebyggere.
11843 udgav møllebygger J.A. Borum et lille skrift »Beskrivelse af en
Indretning til under Veirmøllernes Gang at regulere deres Seil,
samt af en forbedret Indretning af Regulatorer for Vandmøllernes
Stigbord«. Titlen til trods skriver Borum mest om de sidste tyve års
udvikling i møllebyggeriet. Også han harcelerer over den megen fo
kuseren på det engelske, franske og amerikanske mølleri og gør op
mærksom på, at selv om disse udenlandske møller er mere effektive
til hvedemaling i store partier, så betyder det ikke stort for de dan
ske møllere, al den stund danskerne helst spiser rugbrød og i øvrigt
forlanger at få melet af netop det korn, de selv har bragt til mølle hvilket fordrer maling i små portioner. Han skoser dog også møller
lavet for at have forpasset chancen for at tage konkurrencen op
med handelsmøllerne. Han mener, lavets medlemmer i fællesskab
burde have bygget en dampmølle, som de kunne betjene sig af, når
vinden svigtede.
Tømrermester og møllebygger Jørgen Jørgensen var en anden af
dem, der kom til at opleve den nye udvikling, og hvis liv og virke på
en spændende måde afspejler tidens stræben efter en højnelse af in
dustriens stade under nogle økonomisk set meget besværlige for
hold i statsbankerottens skygge.
Den følgende fremstilling bygger på flere forskellige kilder. Jør
gen Jørgensen døde midt i sit virke, og i skiftet efter ham ligger der
for en mængde regnskabsmateriale, der giver gode informationer
om hans økonomiske forhold, arbejdsopgaver, leverandører og
kunder samt om hans ansatte og deres forhold. Der ligger også en
brevveksling på næsten 70 breve mellem Jørgen Jørgensen og hans
svoger, forligelseskommissær Valentin Hansen i Slagelse. Svogeren
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måtte ofte forstrække Jørgensen med penge, så disse breve fortæller
også om arbejdsopgaver og økonomi, men de giver derudover et
fantastisk indblik i dagliglivet i en borgerfamilie i datidens Køben
havn. Da Jørgen Jørgensen flere gange blev brugt af Industri- og Fa
brikkontoret som en slags konsulent, findes der også et rigt kilde
materiale her. Disse to hovedkilder er suppleret med oplysninger
fra møllerlavets og tømrerlavets arkiver samt diverse godsarkiver for
de godser, hvor han opførte møller.
M.h.t. familierelationerne er der brugt diverse kirkebøger, lægdsruller og folketællinger samt slægtsbogen Gerda Mundt: »Bromme
Mølle - en slægtebog«, København 1932, der dog kun perifert om
taler Jørgen Jørgensen.
Hjælp til tolkning af de mange tekniske detaljer i kildematerialet
er ydet af møllebygger John Jensen, Vig.

Jørgen Jørgensen - møllersøn fra Bromme
Jørgen Jørgensen blev født i Bromme Mølle i 1778 som søn af fæste
møller under Sorø Akademi Jens Jørgensen og hustru Berthe Catri
ne Hansdatter. Han var nummer tre i en søskendeflok, der i 1787
iflg. folketællingen talte fem børn: Hans Hendric 14 år, Ane Marg
rethe 13 år, Jørgen 8 år, Hendric 7 år og Peter Jørgensen 5 år. Hus
holdet omfattede endvidere en møllersvend, to piger og tre mandli
ge tjenestefolk.
Familien i Bromme Mølle havde som de fleste af den tids møller
familier status som en »familie uden for bondestanden«, hvilket
fremgår på flere måder. Familien brugte ikke den blandt bønder al
mindelige navngivning, hvorefter møller Jens Jørgensens børn skul
le hedde Jensen eller Jensdatter, men anvendte fast efternavn, så
dan som borgerskabet i byerne efterhånden gjorde. Kun nr. fire i
flokken, Hendric, brugte som voksen efternavnet »Jensen Jørgen
sen«. Møller Jens Jørgensen havde også ifølge sit fæstebrev en ræk
ke rettigheder, som gård- og husfæsterne under Sorø Akademis
gods ikke havde. I fæstebrevets 8. post stod, at hans børn var befriet
for at hæfte til Akademiets Gods.' Allerede før stavnsbåndets offici
elle ophævelse i 1788 havde Jørgen Jørgensen og hans brødre altså
vundet denne ret; og den 23. februar 1799 opnåede Jens Jørgensen
ved Kongelig Resolution indløst ved betaling af 150 rdl. at få søn
nerne udskrevet af lægdsrullen, så de alle undgik militærtjeneste.8
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Bromine Mølle, Jørgen Jørgensens barndomshjem, malet i oktober 1785. (Gengivet efter
Gerda Mundt: »Bromine Mølle - en Slægtebog«, Kbh. 1932).

Møllerens børn blev da også sat bedre i vej end bønderbørnene i
Bromme i almindelighed. Den ældste søn, Hans Hendric, overtog
mølleriet efter faderen og blev gift med Sophie Frederikke Peder
sen, der havde været guvernante for prinsesse Caroline Amalie og
derfor livet igennem nød dennes gunst. Datteren Ane Margrethe
blev gift med forligelseskommissær Valentin Hansen i Slagelse, der
havde tjent sig en formue ved i 1796 at købe herregården Ødemark
i Bromme sogn for 39.000 rdl. for så at sælge den i 1805 for 76.000
rdl. Nummer fire i flokken, Hendric, kom efter studentereksamen i
Slagelse til København, hvor han blev teologisk kandidat fra Køben
havns Universitet. Han købte og drev Grønhøjgaard, senere Tåstrup-Valby Mølle. Som barnløs enkemand flyttede han til broderen
Jørgen Jørgensen.
Jørgen Jørgensen selv var hjemme i Bromme Mølle til 17-års alde
ren og havde lært mølleri hos faderen, inden han i 1796 drog til Kø
benhavn, hvor han kom i tømrerlære hos tømrerlavets oldermand,
tømrermester Niels Zimmer.9
Efter læretiden er der et par år, hvor det er svært at følge den zünf
tige svends færden, men måske har han været et par år på valsen.
Første sikre vidnesbyrd om ham som udlært tømrer og møllebyg
ger er derfor frajylland. I perioden juni 1804 til marts 1805 opholdt
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han sig med svendene Søren og Gundi samt 3-4 (lokale?) arbejdsmænd på godset Guddumlund i Himmerland, hvor han foretog en
gennemgribende istandsættelse af Tiendegårdsmøllen, der var op
ført af Frederik Buchwaldt efter privilegium givet i 1791. Af en reg
ning i Lindenborgs godsarkiv fremgår,10 hvilket arbejde han og hans
folk har udført og hvornår. Regningen er udskrevet på Guddum
lund den 1. marts 1805, og pengene er modtaget sammesteds den
12. juni. Af regningen fremgår, at han har beregnet mesterløn til sig
selv, skønt han på dette tidspunkt ikke havde gjort noget mester
stykke.
Næste gang han optræder i kilderne er, da han den 18. november
1805 møder op hos oldermanden for tømrerlavet i København, hr.
Weyle. Jørgen Jørgensen omtales her som tømrersvend, der ønsker
at gøre sit mesterstykke." Det foregår på den tid ved, at han skal
løse en mindre opgave på stedet (han skulle »udtrække en grad til
en kuppelbue«). Var det gjort tilfredsstillende, fik man en større
opgave, som man skulle løse derhjemme (en tegning). Blev den an
taget, skulle man lave en detalje ud fra tegningen evt. i model. Jør
gen Jørgensen fik sin opgave udleveret, og den 17. december 1805
afleverede han resultatet, som lavets »stykmestre« kasserede. Han
fik at vide, at han skulle gå hjem og øve sig i at tegne, og så komme
igen. Det gjorde han den 9. januar 1806.
Den 31. januar 1806 blev de nye tegninger bedømt og godkendt,
og han skulle så udføre en del deraf i naturlig størrelse. Den 9. maj
1806 blev mesterstykket bedømt og blev betegnet som »dygtigt«, og
han fik da sit borgerbrev som tømrermester i København og blev
optaget som medlem af lavet.

Jørgen Jørgensen som møller
Tilsyneladende har tømrerforretningen de første år ikke givet til
strækkelig overskud til at forsørge en familie. Den 1. juli 1808 var
Jørgen Jørgensen blevet gift med Benedicte Clasen, der var datter af
sejlmagermester Lauritz Werner Clasen på Christianshavn, og stort
set samtidig købte han Store Kongens Mølle på Schacks bastion ved
Vesterport og søgte ret til at ernære sig som møller. Den 26. august
1808 modtog han fra Danske Kancelli bevilling til at indtræde i møl
lerlavet,12 hvor han blev optaget den 26. september samme år.13
Jørgen Jørgensen fortsatte sin tømrer- og møllebyggerforretning
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Vesterport med told- og vagthusene og i baggrunden Store Kongensmølle. Akvarel malet af
C.W. Eckersberg i 1809, mens Jørgen Jørgensen var ejer og beboede møllen. (Københavns
Bymuseum).

ved siden af mølleriet, men at hans tilknytning til møllerfaget i disse
første år var større end tilknytningen til tømrerfaget, får man en
fornemmelse af, når man ser, hvem han valgte som faddere til sine
børn. Som faddere til de to ældste døtre optræder oldermanden for
møllerlavet, F. Lund på Sølvgades mølle og en række andre møllere
både inden og uden for familiekredsen.11

Jagtvejsmøllen
Sidst på året 1811 solgte Jørgen Jørgensen sin mølle, og familien
flyttede ind i en lejet bolig i Peder Hvidtfeldtsstræde (matr. 108).
Lejligheden lå lige ved siden af grunden matr. nr. 107, som han hav
de købt til kontor og tømrerplads. På den tid blev såvel vindmøller
som andre bygningskonstruktioner tilhugget og afbundet på tøm
rerpladsen, så håndværket krævede en ret stor grund.
Jørgen Jørgensen havde dog ikke opgivet en karriere som møller.
I Kjøbenhavns Adresse-Contoirs Efterretninger den 10. september
1811 har han kunnet læse følgende annonce: »Torsdagen den 12. sep
tember næstkommende om formiddagen kl. 10 slet bliver ved en eneste auk
tion på Brøndshøjholm i Brønshøj sogn omtrent 1 mil fra København bort
solgt den på Utterslev Mose opførte vejrmølle, hvori er indrettet såvel en
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vandsnekke, som et enkelt maleværk, der er privilegeret til udgangen af året
1828.«
Forhistorien var, at tørveskæringsretten til Utterslev Mose, der til
hørte magistraten, i 1799 var blevet forpagtet ud, og til at pumpe
vandet ud af mosen havde forpagterne ladet bygge en hollandsk
pumpemølle med vandsnegl. I 1803 havde de så fået lov til også at
bruge en enkelt melkværn i møllen.
Efter krigens udbrud i 1807 blev import af brændsel umuliggjort,
og det blev sværere for magistratens forsyningsvæsen at skaffe til
strækkeligt med tørv til hovedstadens brug. Da begge forpagtere af
Utterslev Mose i 1808 var afgået ved døden, blev det besluttet at op
hæve bortforpagtningen og lade Vandkommissionen selv overtage
tørveskæringen. Det viste sig dog hurtigt, at pumpemøllens kapaci
tet var for lille til at udpumpe vandet til en tilstrækkelig dybde. Møl
len skulle derfor erstattes af en ny, og den gamle sælges på auk
tion.1’
Jørgen Jørgensen deltog i auktionen og fik møllen for 5.000 rdl.
Han havde imidlertid ikke noget sted at genopføre møllen og gik
derfor i kompagniskab med bagermester Schløtzer, der ved skøde
af 16. august 1811 havde erhvervet en byggegrund i Kløvermarken
uden for Nørreport. Schløtzer og Jørgensen indgik en fællesskabs
eller sameje-kontrakt, der blev tinglyst i retten 13. april 1812.
Ifølge kontrakten skulle Jørgensen påtage sig for deres fælles reg
ning at nedtage møllen, transportere den til grunden på Nørrebro
og genopbygge den og indrette den med tre kværne: en skalle
kværn og to sigtekværne. Han skulle ligeledes opføre de fornødne
husbygninger - herunder en bolig. Alle udgifter til møllens etable
ring (inklusive anskaffelse af møllebygning og grund) skulle føres
ind i en dertil indrettet regnskabsbog, og mindst en gang om måne
den skulle regnskabet gøres op, således at Schløtzer skulle betale '/a
mere end Jørgensen (der lagde arbejdskraft til). Når møllen var
færdig, og regnskabet afsluttet, skulle hver af dem eje halvdelen af
ejendommen. I kontrakten er indføjet nærmere regler for procedu
ren for et evt. salg. Der var også en særlig paragraf, der omhandlede
den situation, at »om en af os ville selv bruge og bebo samme, og til
den ende forlange fællesskabet ophævet«.
Denne paragraf kom i brug allerede 7 måneder efter, idet Jørgen
Jørgensen købte bager Schløtzers halvdel ved købekontrakt af 30.
november 1812 (skødet tinglyst den 29. december 1812). Møllen

68

Lise Andersen

Det har ikke været muligt at linde billeder af Jagtvejsmøllen fra Jørgensens lid. Dette er laget
i 1895. (Københavns Bymuseum).

var ved købekontraktens indgåelse knap nok færdig, og det beslut
tedes, at Jørgensen skulle betale mestersvenden Bøysens løn, mens
Schløtzer skulle betale madam Møller, der havde sørget for arbej
dernes bespisning.
Jørgen Jørgensen flyttede nu med sin lille familie ind i beboelsen
til den nye mølle, som i hans tid blev kaldt Jagtvejsmøllen, men som
i senere litteratur også ofte omtales som Tagens Mølle. Tømrerplad
sen i Peder Hvidtfeldtsstræde 107 var stadig basis for tømrer- og
møllebyggervirksomheden, ligesom han havde sit kontor på denne
adresse.
På Jagtvejsmøllen fødtes de 5 yngste af Jørgen Jørgensens børn
(egl. 6, men det yngste barn døde som spæd) - fire piger og en
dreng. Sønnen Jens Lauritz Werner havde blandt sine faddere mad.
Würden, gift med jernstøber von Würden, der tilhørte første gene
ration af jernstøbere i København, og som havde lært jernstøberi
hos nogle engelske jernstøbere. Würden havde Jørgensen fået kon
takt med gennem sit møllebyggerarbejde.
Efterhånden, som der kom mere gang i møllebyggerarbejdet, tog
Jørgensen mindre og mindre del i arbejdet på møllen, som han dog
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ejede og beboede indtil den 14. september 1829, hvor han solgte til
Christian Nissen, der halvandet år senere solgte til møller Peter Lar
sen Møller."’ Herefter beskæftigede Jørgen Jørgensen sig ikke selv
med mølleri, men helligede sig møllebyggeriet.

Jørgen Jørgensens tømrer- og møllebyggerforretning
Jørgen Jørgensen var selv blevet udlært i en tid, hvor det danske
håndværk som helhed undergik store forandringer. Det gamle tysk
prægede lavsvæsen var i opløsning - gamle skikke som skilteflytning
m.v. var blevet forbudt ved lov, og der pågik store diskussioner om,
hvordan håndværkets kvalitet kunne fremmes. I 1790 havde Fabricius beskrevet den danske håndværker således: »Vore håndværksmænd er alle dyre, arbejde langsomt og, det som er det værste, de
arbejde som oftest slet og uden smag. Vore håndværksfolk er ikke så
arbejdsomme som de engelske eller så sparsomme som de holland
ske og tyske, det er derfor intet under, at de ikke kan holde pris
med fremmede«.17 Ti år senere var der stiftet et »Selskab for Hånd
værkerstandens Forædling i Danmark«, og Rasmus Nyerup kunne
nu skrive, at »Håndværksstanden (er) nu også omsider i færd med
at blive udrevet af ukyndigheds, fordommes, slendrians og urimeli
ge vedtægters vold«.18
Møllebyggerfaget var ikke et selvstændigt fag, men en del af tøm
rerfaget, og møllebyggerne var da også organiserede i tømrerlavet.
Imidlertid udviklede møllebyggeriet sig i Jørgensens tid fra at være
et fag, der var funderet på gamle velkendte teknikker, til et mere og
mere specialiseret fag. Hvor møllebyggeriet i Jørgensens læretid
byggede på traditioner, der (især for vindmøllernes vedkommende)
var tydeligt tysk og hollandsk inspireret, blev inspirationen i
1820’erne og 30’erne hentet i England og Amerika. Der udvikledes
ikke blot nye typer af kværne, sigter og andet maskineri, nej, nu eks
perimenteredes også med helt nye kraftkilder. Jørgensen nåede i
sin livstid at se de første dampmøller i København,19 men havde nok
ikke mulighed for at forudse, at disse var starten på en udvikling,
der med tiden helt skulle udkonkurrere de vand-, vind- og heste
møller, der var hans levebrød.
I Jørgen Jørgensens læreår (1790’erne) var der i København 37
tømrermestre, der i alt beskæftigede 779 svende og 63 drenge (lær
linge).2" Tømrerfaget var dermed det største håndværksfag i hoved-
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staden, og mens snedkerne havde i gennemsnit godt to svende pr.
mester, havde tømrerne altså i snit omkring 21.
Fyrre år senere - omkring den tid, hvor Jørgen Jørgensen døde,
var der i København 22 mestre med 443 svende og 46 drenge.21 Fa
get var således i aftagende, hvorimod snedkernes - ligesom de fleste
andre håndværk - var i kraftig vækst. Man regner med, at der fra
1806 til 1835 var en stigning i håndværksmestre i København på
75%, mens befolkningen kun steg 18 %. Det skyldtes først og frem
mest et større forbrug og nye varers fremkomst.22 Antallet af tøm
rermestre og -svende lå i 1830erne på samme niveau som før
Københavns brand 1795, hvilket kunne tyde på, at der var sket en
stabilisering efter den pludselige vækst i genopbygningsårene. Set i
relation til befolkningstallet var der imidlertid tale om en reel tilba
gegang, der måske skyldes, at der nu ikke mere måtte bygges i bin
dingsværk inden for Københavns volde. Af de 22 tømrermestre var
der 4 eller 5, der lavede møllebyggerarbejde.
Hvor mange svende og drenge, Jørgen Jørgensen havde i sit brød
i de unge år, er der ikke fundet vidnesbyrd om, men af tømrerlavets
protokol ses, at et utal af drenge har lært tømrerfaget hos ham.
Ved hans død i 1838 var der 25 svende og tre lærlinge på løn
ningslisten, hvilket altså var over gennemsnittet for en tømrerfor
retning i hovedstaden.
Tømrerforretningens fysiske rammer
Jørgensens tømrerplads i Peder Hvidtfeldtsstræde 107, som han
havde erhvervet i 1811, var en åben ubebygget grund i en ellers ud
bygget gade. Pladsen har tilsyneladende forekommet ham for
trang, for i 1812 købte han et stykke på 270 kvadratalen af nabo
grunden nr. 106, som han lagde til sin egen grund (skødet læst 29.
juli 1812).
Der var intet forhus eller beboelse på grunden, men en eller an
den form for hus har der været, for Jørgensen havde sit kontor her
og modtog også post sendt til »kontoradressen« i den periode, hvor
han privat boede påjagtvejsmøllen.
I 1827 købte Jørgensen ejendommen Overgaden oven Vandet
199 (skødet læst 24. december 1827), hvor der var en stor gårds
plads. Til gården hørte også et bolværk mod kanalen, hvorfra tøm
mer mv. kunne udskibes. Alligevel gik der to år, før han flyttede
tømrerpladsen hertil. Måske skyldtes det, at han i skødet på gården
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havde måttet skrive under på at ville respektere de eksisterende le
jemål, og der var rent faktisk ikke ledige boliger i gården, da Jør
gensen købte den. Hvad årsagen end har været, flyttede han først
tømrerpladsen samtidig med, at han flyttede sin privatadresse til
gården på Christianshavn.
Gården på Christianshavn lå som en ø mellem Overgaden oven
Vandet, Lille Søndervoldstræde, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade. Langs Overgaden lå forhuset og langs Lille Sønder
voldstræde et sidehus med lejeboliger. Langs Store Søndervoldstræ
de var en række skure, mens der langs Dronningensgade og den ne
derste del af Lille Søndervoldstræde ingen bebyggelse fandtes.
Efter at være flyttet ind i gården søgte Jørgensen i 1830 om lov til
at fjerne et par gamle skure på grunden. I 1833 fik han tilladelse til
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løfte og flytte tunge
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Alle tegninger er gengi
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Øverst til venstre en
kran, til højre tre sæt
taljer. Jo flere gange
tovet kører frem og
tilbage i taljerne jo
lettere løft. En talje
med 4 tovskiver i to
blokke giver en ud
veksling på 1 til 4.

Nederst til venstre en
t ø m re i -d o n k raft med
skruer. I landspagerne
til at dreje skruerne
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Til højre et gangspil
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at istandsætte nogle skure samt lave et nyt plankeværk langs de ube
byggede sider af gårdspladsen. De nyistandsatte skure har givetvis
været værksted og lagerplads i forbindelse med den meget store og
åbne gårdsplads, der indtil Jørgensens død tjente som tømmer- og
tømrerplads. Bygningernes placering på grunden fremgår af et rids,
der er lavet på baggrund af oplysninger i opmålingsprotokollen til
arealskatten, se side 71.23
Af skiftet fremgår, hvordan værkstedet var indrettet, og hvilke
værktøjer, der fandtes. Der er meget lidt håndværktøj nævnt i skif
tet, hvilket sikkert skyldes, at mester selv i de ældre år ikke deltog i
det praktiske håndværksarbejde, og svendene havde hver deres
egne værktøjskasser.
På værkstedet (et af skurene på tømrerpladsen) stod der 4 almin
delige høvlebænke og en dobbelt, 4 par savbukke, en hjulstok (til at
samle hjul i - kaldes også radstok) og en rund slibesten med bakketrug samt en del forskellige modeller til møllebyggeriet.
Af håndværktøj kan nævnes træskruesnitter, 5 stryghøvle, 12 gam
le plov- og falshøvle, forskellige bor fra */a til 2 tommer, en stor knib
tang, 7 skørsave, 1 fukssvans og en klovsav (brugtes til at flække
planker med, førend den vand- eller hestetrukne båndsav blev op
fundet) .
Ellers bærer værkstedets inventar præg af, at møllebyggerfaget er
et fag, hvor store, tunge bygningsdele skal løftes og flyttes. Hertil
havde Jørgensen en kran, 2 gamle donkrafter, 2 små gangspil, en
rambuk med rambuktov, 5 forskellige blokke (taljer) med udskifte
lige skiver af pokkenholt, 1 ny taljeløber på ca. 80 favne og en masse
tovværk.
På pladsen var også indrettet stald og vognport. Til transport hav
de Jørgensen dels sin ridehest, hvis sadel, dækken m.v. indgår i regi
streringen, men der var også en arbejdsvogn uden sidefjæle og en
blokvogn med 2 bihjul, som må have været brugt til transport af de
lange tømmerdele. Til vinterbrug forefandtes en jernbeslået slæde
(kane) med fading af kurveflet og en stor arbejdsslæde. Der fandtes
ikke nogen stadsvogn, men derimod en ny og en gammel rejsestol,
som har kunnet gøres fast i en arbejdsvogn, så mesters transport al
ligevel kunne foregå rimelig bekvemt.
På pladsen var en stor samling materialer - nye som brugte, samt
nogle maskiner, heriblandt en kornrensemaskine, en hakkelsesma
skine med trædeanordning og et fransk tærskeværk. En fuldstændig
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liste over, hvad skifterettens vurderingsmænd fandt på tømrerplad
sen, findes i skiftet.
Arbejdets organisering
Tilhugning af tømmer og afbinding af konstruktioner blev foreta
get hjemme på tømrerpladsen. Når bygningen var afbundet, blev
tømmeret nummereret, og det hele skilt ad igen og fragtet til be
stemmelsesstedet. Jørgen Jørgensen disponerede selv over heste og
transportvogn, og efter flytningen i 1829 til Overgaden oven Vandet
blev transporten yderligere lettet, idet delene til en færdig mølle nu
kunne udskibes fra hans eget bolværk foran ejendommen. Ude på
byggepladsen foretoges så rejsningen ved hjælp af taljer og tovværk,
som Jørgensen medbragte, og herefter blev bygningen beklædt og
maskineriet stillet an. Når møllebyggerne ankom til byggepladsen,
var fundamentet lavet - som regel af en lokal murer. Færdigindrammede vinduer blev medbragt fra en glarmester i København, så
bortset fra grave- og murerarbejdet var det kun malerarbejdet, der
evt. skulle bruges lokale folk til.
Af brevvekslinger med svogeren Valentin Hansen21 og af et brev,
som Jørgen Jørgensen i 1832 skrev til Brandkommissionen2 ’, frem
går, at mester selv i de første år rejste en del og tog del i det prakti
ske håndværksarbejde både på tømmerpladsen derhjemme og ude,
hvor møllerne skulle rejses. Jørgensen og hans svende arbejdede
over det meste af landet, men dog især på Sjælland.
Dette rejseri blev mindre med tiden og ophørte næsten, da han
nåede 50-årsalderen, og firmaet var konsolideret. Mesters opgaver
blev derefter mest at projektere nybyggeri og beregne tilbud, at ko
ordinere og af og til tilse arbejdet og ellers tage sig af vedligeholdel
sen af gården på Christianshavn og hvervet i brandkorpset - fra
1832 som major.
Under titel af fuldmægtig havde han ansat sin bror Hendric J. Jør
gensen, der var uddannet teolog, men som fungerede som boghol
der og skriver. Ude på byggepladserne tog formænd over som ar
bejdsledere. Ofte havde Jørgensen flere sjak med hver sin formand
i gang på hver deres mølle. Kommunikationen mellem mester og
formænd foregik pr. agende post. Et eksempel på et sådant brev fra
Carl Frederik Holm, der var formand på byggeriet af Rønnede Møl
le, findes i skiftet og er citeret i et senere afsnit om Rønnede Mølle.
Normalt blev en mølle bygget efter indgået kontrakt. Kontrakten
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omfattede en beskrivelse af møllen - materialer og maskineri,
mængde og kvalitet osv., om det var bygherren eller møllebyggeren,
der skulle udvælge materialer, en afleveringstermin og mulktens
størrelse, hvis terminen ikke kunne overholdes, betalingsbetingel
ser etc.2()
Betalingen skulle ofte erlægges af flere gange. Første afdrag, når
møllen var færdig til at rejses, det andet, når den var i en tilstand, så
den kunne assureres i brandkassen, tredje, når den første kværn
kunne tages i brug og sidste del ved afleveringsforretningen. Ofte
blev afdragene dog først betalt i forbindelse med den næstkom
mende termin (11. juni eller 11. december), og i de svære år efter
statsbankerotten skete det ofte, at møllebyggeren måtte stille sig til
freds med at få prioritet i den færdige mølle. Da møllebyggeren ofte
selv havde haft udlæg til tømmer, møllesten og smedearbejde, var
der en forholdsvis stor risiko forbundet med en entreprise. Med en
kelte bygherrer havde Jørgen Jørgensen da også udeståender, der
trak ud over mange år. En sag om manglende betaling for Engel
strup Vindmølle i Odsherred, som Jørgensen byggede i 1828-29, var
endnu ikke afsluttet, da han døde i 1838!
Måske som resultat af disse forhold betaltes tømmer, jern, vin
duer, møllesten, sejl og andre materialer sjældent kontant. Som re
gel blev udgiften ført i en kontrabog og blev så modregnet i det
tømrer- og møllebyggerarbejde, som Jørgensen udførte for sine le
verandører. De obligationer med panteret i fast ejendom, som han
ofte måtte nøjes med i stedet for rede penge, måtte Jørgensen af og
til pantsætte til sine leverandører som sikkerhed for de varer, han
aftog. Alle håndværkere og handlende var jo mere eller mindre i
samme båd, og sådanne regnskaber ifølge kontrabøger, veksler m.v.
kunne løbe over mange år, uden at der blev udvekslet så meget som
en skilling. Ofte oprandt regnskabets time først i forbindelse med et
skifte, når en leverandør var død, eller når én kreditor forlangte be
taling og gik rettens vej, hvilket kunne sætte en sand dominoeffekt i
gang, idet skyldneren så ikke havde anden udvej end at presse sine
egne debitorer, som så måtte inddrive egne tilgodehavender osv.
De ansatte og deres forhold
I Jørgensens læretid var det almindeligt, at håndværksdrenge og
-svende boede hos deres mester. Svendene var næsten altid ugifte,
og efter nogle år på valsen var det nærmest reglen, at man kom
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hjem og blev mestersvend for så at gøre sit mesterstykke og vinde
borgerskab som selvstændig mester, hvorefter man stiftede familie.
Den udvikling havde Jørgensen selv gennemgået, men det giver
næsten sig selv, at i tømrervirksomheder med 25-30 ansatte kunne
de ikke alle sidde med ved mesters middagsbord; og bortset fra bro
deren HendricJ. Jørgensen, der boede i en af lejlighederne i Jør
gen Jørgensens ejendom på Christianshavn, og en brorsøn, der var i
lære hos ham i 1831, boede ingen af de ansatte hos mester. Enkelte
af Jørgensens svende var da også såkaldte viverkarle (gifte svende)
med eget hushold. Et par af disse gifte svendes sønner blev i øvrigt
siden udlært hos Jørgensen.27
Svendene boede dog alle i rimelig nærhed af deres arbejdsplads.
Et par stykker boede blot nogle huse længere oppe i gaden (i nr.
190); men de fleste boede i gaderne lige deromkring: Dronningensgade, Prinsensgade og en enkelt på Amager Torv. Tre af sven
dene boede i Nyboder.
Et indtryk af de boliger, svendene boede i, fås f.eks. af en lejekon
trakt, der ligger i skiftet efter Jørgensen. Det drejer sig om de to
brødre Carl Frederik ogjens Christian Holm, der begge arbejdede
for Jørgensen, den ældste som formand, også kaldet tømmerpole
rer, den yngre som tømrersvend. De boede sammen med deres mor
i en lejlighed på kvisten i Prinsensgade 300. Boligen bestod af et
værelse til gaden, et kammer samt køkken og adgang til et fælles
tørreloft. Den halvårlige leje var 24 rdl. sedler, alle skatter ibereg
net. Hertil skulle dog lægges udgifter til natrenovation og skorstens
fejning. Lejeren skulle renholde trappen mellem første sal og kvi
sten samt renholde lokummet i gården efter tur med de andre af
husets beboere.
Selv om svendene ikke boede hos mester, er det tydeligt, at der
ikke blot var tale om et almindeligt arbejdsgiver/arbejdstager for
hold. Flere af hans svende var unge ugifte mænd, der som brødrene
Holm boede med deres mor og evt. en flok yngre søskende. Det
gjaldt også Hans Chr. Christensen, hvis løn, når han arbejdede
udenbys, blev udbetalt til hans mor, så hun kunne forsørge famili
en. Og når de to brødre Holms lejekontrakt ligger i Jørgensens skif
te, skyldes det, at han optrådte som kautionist og selvskyldner for
deres lejemål. Pengene til huslejen betalte Jørgensen, og der blev så
trukket et fastsat beløb af hver af de to brødres ugeløn.
Jørgensen havde også kautioneret for en afdød svends enke, så
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hun kunne få sig en lotterikollektion til forsørgelse af sig selv og
sine umyndige børn, og for en anden enke efter en afdød svend
måtte Jørgensen kautionere for husleje - og da hun aldrig havde
noget at betale med, var det i praksis Jørgensen, der hæftede for
huslejen.
Arbejdsdagen for en tømrer var lang. Jørgensens brorsøn, Chri
stian Jørgensen fra Bromme Mølle, kom, efter at hans far var død,
som 16-årig i lære hos farbroderen. I et brev hjem til søsteren Caro
line i Bromme Mølle skriver han dels, at han har måttet bruge ret
mange penge på værktøj, dels at han »hver morgen er oppe henad
kl. 6, til hvilken tid vi begynder at arbejde på pladsen. For det første
holder vi op at arbejde kl. 7 om aftenen, men til maj skal vi begyn
de kl. 5 om morgenen, og holde op kl. 8 om aftenen; hvordan det
så går med min opståen om morgenen skal du nærmere få at
vide«.28
Jørgensens svende var aflønnet pr. arbejdsdag. Daglønnen kunne
svinge med 1 mark fra svend til svend, men beregningsmåden var
den samme. Året var delt i fire perioder: 1) oktober - marts, 2)
april, 3) maj - august og 4) september.1 Daglønnen var om somme
ren (maj - august) l1/» til 2 mark højere end om vinteren (fordi ar
bejdsdagen var længere). I april og september var daglønnen 1
mark højere end om vinteren, men altså '/» til 1 mark mindre end
om sommeren. Under arbejde udenfor København blev alle dag
lønninger tillagt '/» mark. Formanden Carl Frederik Holm, der var
den bedstlønnede afjørgensens folk, fik om sommeren, når han ar
bejdede udenbys, 1 rbd. 1 mark (= 7 mark). De øvrige svende fik 5
eller 6 mark alt efter alder. Lærlinge fik halv svendeløn.
I kontrakter mellem bygherrer og møllebyggere på landet står
ofte, at håndværkerne skal have fri kost og logi3". Men af bevarede
kontrakter i Jørgen Jørgensens skifte fremgår, at hans svende kun
skulle have fri logi. Kosten derimod fik de mod betaling. Ofte ind
gik kostpengene i mellemregningen mellem bygherre og møllebyg
germester, og pengene blev så trukket af svendenes løn. Kosten be
taltes i 1830’erne med omkring 25 skilling om dagen. Til sammen
ligning kan oplyses, at i København kostede et pund groft rugbrød
dengang mellem 2'/a og 33/i skilling, et pund oksekød 6-10 skilling
og en pot brændevin 10-16 skilling.32
Ud over svendenes løn indsatte Jørgensen tide- og sygepenge for
dem i lavet. I de økonomisk trængte tider i 1830’erne skete det dog
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Januar, februar, marts
(hjemme)
april
(hjemme)
maj, juni, juli, august
(hjemme)
august ved Ugledie Mølle
august hos kammerherre Raben
september do.
oktober, november, december do.
Fra november 1837 til 31. marts 1838
heri byen
i april
maj, juni
Fortjent

24'/j dage å 4 m.
24 dage å 5 m.
80 dage a 51/? m.
8 dage å 6 m.
11 dage a 6 m.
24l/<> dage a 5’A m.
(57 dage à 4’/‘2 m.

=
1 (5.2.0
=
20.0.0
=
73.2.0
=
8.0.0
=
11.0.0
= 22.2.12
= 50.1.8

85'/j dage a 4 m.
22 dage å 5 m.
27 :/i ä 5’/2 m.

= 57.0.0
=
18.2.0
= 25.2.10
302.0.14

Udbetalt.........................................................................................
Skyldig fra forrige afregning.......................................................
Betalt for tre kvartaler til lauget.................................................
Betalt for kosten hos kammerherre Raben
i 1027- dag a 25 sk.

Tilgode

233.2.4
1(5.5.11
9.0.0

26.4.2
28(5.0.1

6 rbd. 1 m. 10 sk.

Et lønregnskab for en svend fra januar 1837 til og med juni 1838 kunne se således ud.29

ofte, at Jørgensen ikke fik betalt syge- og tidepengene, og han efter
lod sig ved sin død en betragtelig gæld til lavet.

Møller, som Jørgen Jørgensen har arbejdet på
Anker Jesper Nielsen skriver i sin bog »Københavns Møller og Vol
de«, side 158, at Jørgen Jørgensen havde specialiseret sig i holland
ske møller. Dette udsagn bygger han på oplysninger i en artikel af
Torben Ejlersen,33 hvor det nævnes, at Jørgensen byggede Jagtvejs
møllen, Store Blegdamsmøllen, Engelstrup Mølle, Rønnede Mølle
og Haundrup Mølle - alle hollandske møller. Nu byggede Jørgen
sen faktisk ikke Jagtsvejsmøllen (som nævnt ovenfor flyttede han
den blot), og Haundrup Mølle nåede han ikke længere med, end at
tømmeret blev kørt ud til byggepladsen. Det blev i stedet tømrer
mester Balsløv, der efter Jørgensens død byggede møllen; og i be
tragtning af at de fleste nybyggede møller på denne tid var holland
ske møller, kunne man med ligeså god ret sige, at alle tidens mølle-
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byggere havde specialiseret sig i hollandske møller. Set i lyset af de
snesevis af møller, som Jørgensen i sin 32 år lange karriere som selv
stændig møllebygger må have arbejdet på, er det nok også lidt flot
ud fra fem eksempler at slutte, hvad der var hans speciale. I skiftet
nævnes et sted mellem 20 og 30 møller, og heriblandt er både vand
møller, stubmøller, hestemøller, trædemøller - og hollandske møl
ler. Forskellige kraftkilder, der trak mange forskellige slags værker.
Bortset fra reparationsarbejder på Tiendegårdsmøllen i Himmer
land, somjørgensen udførte i årene, førend han fik borgerskab som
tømrermester, er det første kendte møllebyggerarbejde, som han
forestod, Jagtvejsmøllen. Men da der, som beskrevet ovenfor, var
tale om en flytning af en allerede eksisterende mølle, der blot skul
le have sin ene melkværn suppleret med nok en melkværn, et par
sigter og en skallekværn, vil den ikke blive videre omtalt her.
De i det følgende nævnte arbejder er arbejder, der omtales i skif
tet, eller som der er dokumentation på i Fabrikkontorets arkiv (i
Rigsarkivet) eller møllerlavets arkiv (Stadsarkivet). M.h.t. møllerne
nævnt i skiftet skal man være opmærksom på, at de bedst beskrevne
møller er dem, hvor der har været problemer af en eller anden art,
og hvor det økonomiske mellemværende ikke var gjort op på døds
tidspunktet.

St. Blegdamsmøllen
Den første mølle, som med sikkerhed vides at være opført fra grun
den afjørgen Jørgensen, er Store Blegdamsmøllen, der stod færdig
og blev overdraget til møller Poul Petersen i juli måned 1822. Møl
len var en gallerihollænder, der stod på en muret fod af 4 alens høj
de, hvori der var lavet gennemkørsel. Undermøllen var sammen
bygget med beboelse og en sidebygning til lager m.v., så det så ud,
som om den ottekantede mølle »stod på taget af huset«.
Møllen var traditionelt opbygget. De eksperimenter, der allerede
var i gang med systemer til selvkrøjning (mekanisme til automatisk
at dreje møllen i vind) og selvsvikning (mekanisme til regulering af
sejlfladen på vingerne), har ikke haft indflydelse på St. Blegdams
møllen. Derimod var maskineriet mere avanceret og effektivt end
på de ældre københavnske møller.
Møllen var udstyret med 2 melkværne af rhinske sten med en dia
meter på 58 tommer. Ved begge kværne var anbragt tromlesigter be
trukket med flor (silkestof). Den ene af sigterne var udelukkende
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med flor, den anden havde forneden et stykke messingtwist (til ker
ne) af 1 alens bredde.
Ved den ene kværn var der ud over sigten på broloftet anbragt en
grynsorterer med tromle. Den var betrukket med fire forskellige
finheder messingtwist - den fineste til mel, de andre til tre forskelli
ge slags gryn.
På broloftet var også ved »forlagt tøj« (opgearing ved indskyd
ning af et ekstra stjernehjul) anbragt to skallekværne, den ene 63
tommer i diameter, den anden 66 tommer. Ved skallekværnene var
placeret et komplet sorteresold til skalgodset og en blæsekasse.31
I 1822 var tromlesigten stadig at betragte som en ny og moderne
afløser af den gammeldags slagsigte, som også kaldtes »beutling«.
Tromlesigten vandt indpas i løbet af 1820erne og blev hurtigt så al
mindeligt udbredt, at et par jyske møllebyggere i en synsforretning
over en nybygget mølle i 1831 forundrer sig over, at den er udstyret
med »beutling«, hvad de fandt upassende for en moderne vindmøl
le.35
Som et yderligere indicium på denne udvikling kan nævnes, at
udtrykket »tromlesigte«, som siden skulle blive et helt selvfølgeligt
ord i mølleres og møllebyggeres vokabular, brugte Jørgensen ikke
på dette tidspunkt. Han brugte det gamle udtryk »sigtekasse«, som
også brugtes om slagsigten, men lagde så forklarende til »...med
tromle«. På samme vis omtalte han tromlesortereren som »grynkas
se med tromle til gryns sortering«.
Den gammeldags slagsigte bestod af en trækasse, hvori var place
ret en skråtstillet smal pose af sigteflor, der i den ene ende var fast
gjort til en gaffelformet stang, der førte kværnens rystelser videre til
posen. Malegodset blev ledt ind i posen foroven. Melet dryssede
gennem posens flor og ned i bunden af kassen, mens de grovere
dele blev ført gennem den rørformede pose, der udmundede ved et
hul i trækassen. Herunder sad som regel et groft sold til yderligere
sortering.
Tromlesigten bestod af en roterende sekskantet tromle betrukket
med twist eller flor. Tromlen var placeret svagt skrånende i en kasse,
der stod i forbindelse med kværnen, således at malegodset blev ledt
ind i tromlen foroven, mens mel og de grovere dele blev tappet af
ved nogle meltude af træ i bunden af kassen.
At maskineriet i St. Blegdamsmøllen var mere effektivt end nor
malt, kan være forklaringen på, at ejeren, Poul Petersen, blev mis-
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Store Blegdamsmøllen, som Jørgensen byggede i 1822. Det er ikke den originale konstrukti
onstegning, men sandsynligvis en tegning fra 1854, da møllen fik dampmaskine. Bemærk
skorstenen. (Københavns Bymuseum).

tænkt for at bruge flere kværne, end han havde tilladelse til, hvilket
gav anledning til, at møllerlavet foretog en undersøgelse og bl.a. af
krævede møllebygger Jørgen Jørgensen en erklæring om, at han
kun havde forsynet møllen med de to melkværne og to skallekvær
ne. 3b

Engelstrup Mølle i Odsherred
Den 21. maj 1828 afgav Jørgen Jørgensen tilbud på en hollandsk
mølle, som møller L.W. Ostenfeld i Engelstrup i Odsherred ville
lade opføre i stedet for en nedbrændt stubmølle. Tilbage af stub
møllen var kun noget jerntøj og en vindvogn (gangspil på hjul til at
krøje, dvs. dreje møllen op mod vinden). Disse ting skulle genbru
ges i den nye mølle.
Jørgensens tilbud blev accepteret den 24. maj, og arbejdet gik i
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gang straks derefter. Møllen var en ottekantet hollænder - 13 alen i
diameter forneden og med 3 etager. Første etage var 6 alen høj, an
den etage 5'/2 alen og 3. etage 3 alen. Herover var hatten. Vindfan
get var 33 alen.
Møllen blev bygget på et fundament af kampesten med en gen
nemkørselsport. Stolper såvel som bjælker var af Calmertømmer
(fyr). I hatten var drejekrans, bjælkelag m.v. af fyr. Kun hovedstyk
ker, vindbjælken og tapbjælken, der bar vingeakselen, var af egetræ.
Udvendig blev møllen beklædt med overfalsede brædder. Hatten
blev tækket med gennemskårne brædder beklædt med egespåner.
Ringen, som hatten drejede på, var forsynet med støbte jernklod
ser, hvilket var noget temmelig nyt. I de ældste hollændere drejede
hatten træ mod træ.
Maskineriet bestod af en 60 tommer skånsk grovkværn og en 48
tommer rhinsk sigtekværn med sigte- og gryntromle. Gryntromlen
havde 4 slags jerntwist - én til mel og tre til gryn. Derforuden var
der en skallekværn med tilbehør. Skallekværnen blev drevet nede
fra med forlagt tøj. Den fik »løst segl«, også kaldet et balance-segl til forskel fra de gamle faste segl (det jern, der forbinder møllesten
med aksel). Møllevingerne blev fremstillet af 11x12 tommer pom
merske fyrrebjælker uden laskning (hele længder).
Det er iøjnefaldende, at Jørgensen i selve bygningen brugte rela
tivt meget importeret (fyrre) træ og meget lidt eg. Maskineriet var
mindre end i f.eks. St. Blegdamsmøllen, men tilsyneladende af sam
me kvalitet. En fornyelse var dog dels jern twisten på sigterne (i ste
det for messingtwist) og skallekværnens balancesegl, der da også af
Jørgensen beskrives som »skalkværnsjernet af de nu brugelige med
løse sejle på midten«. Møllen, der kostede i alt 5300 rbd., blev over
draget til Ostenfeld d. 29. juni 1829.
Når Engelstrup Mølle er så relativt godt beskrevet, skyldes det, at
den gav anledning til mange stridigheder. Efter at arbejdet var gået
i gang, blev møller Ostenfeldt tiltalt for selv at have forårsaget bran
den af den gamle mølle. Da han heller ikke overholdt betalingster
minerne, gik arbejdet i en periode helt i stå. Ostenfeldt blev også
uvenner med møllebyggersvendene (bl.a. om kosten), og så snart
møllen var færdig, smed han Jørgensens folk på porten. Også Jør
gensen selv kom han på kant med. I skiftet ligger et brev, som Jør
gen Jørgensen skrev til prokurator Holm, der var Jørgensens sag
fører i sagen mod Ostenfeldt. Dette brev viser med al ønskelig tyde-
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lighed, at den gode Jørgensen var endog meget forbitret på møller
Ostenfeldt, som han omtaler som uartig og uærlig.
Jørgensens irritation over Ostenfeldt gik også ud over prokurator
Holm, som Jørgensen i et brev til sin svoger omtalte som »et forban
det snøvl«!

Islevgårds Mølle — konsulentopgave 1829-30
Som opfølgning på Fabrikkontorets kampagne for at få bygget flere
moderne handelsmøller kom i 1820’erne mange ansøgninger om
lån til opførelse af især hollandske vindmøller. En af ansøgerne var
grosserer Andreas Frederik Beyer, der den 23. april 1828 søgte om
2.000 rbd. fra Industrifondet til opførelse af en vindmølle ved Islevgård (Rødovre sogn).37
Den mølle, Beyer ville opføre, var i sandhed en ny og moderne
mølle. Han ville udstyre den med selvkrøjning og selvsvikning. Også
maskineriet skulle være nyt og moderne med engelske sigter med
afkøling af melet, så det ikke klistrede sammen.
Ansøgningen sendtes af Fabrikkontoret til udtalelse hos mølle
bygger Brede, der gav udtryk for, at krøjesystemet var udmærket,
men han mente, at selvsvikningsmekanismer altid ville være udsat
for reparationer. De engelske sigter (var sandsynligvis børstesigter)
troede han heller ikke på ville komme til deres ret i en vindmølle,
der jo ikke ville komme til at gå så konstant som de engelske damp
møller. Så mente han i øvrigt, at der var for lidt plads i møllen til af
kølingssystemet. Det kunne tyde på, at det ikke blot var en afkøling
af kværnen vha. en luftstrøm, Beyer ville lave, men en regulær Hopper-Boy (se fig. side 86).
Beyer tog til genmæle. Han mente bestemt, at de engelske sigter
var en forbedring i forhold til de danske, om end man måske ikke
fik så meget ud af dem i en vindmølle som i en dampmølle. Sikker
som han var i sin sag, søgte han det endnu ikke bevilgede lånebeløb
forhøjet, så han kunne anstille nogle forsøg med en ny indretning
på vingerne. Trods Bredes skepsis bevilgedes Beyer den 10. decem
ber 1828 2.000 rbd. som lån af Industrifonden. Men det gik ikke
helt efter planerne, og byggeriet trak ud.
Hvornår Jørgen Jørgensen blev koblet på projektet, og om det
skete på Beyers eller Fabrikkontorets foranledning, har det ikke
været muligt at få rede på, men den 16. januar 1830 optræder Jør
gen Jørgensen første gang i Fabrikkontorets sagsakter ang. Islev-
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gårds Mølle. Da havde arbejdet været i gang i et lille års tid, og Jør
gen Jørgensen modtog en forespørgsel fra Fabrikkontoret om, hvor
langt projektet var nået. Jørgensen svarede, at arbejdet var skredet
meget langsomt frem, »formedelst adskillige af Beyer anstillede for
søg og derved foranledigede forandringer på modellerne«.
Den 17. februar rejste fabrikdirektør Rawert selv ud for at tage
møllen i øjesyn. Skroget var færdigt og hatten påsat med sin selvkrøjemekanisme (vind-rose), men hele foråret måtte forudses at
medgå, før møllen kunne sættes i gang.
Rawert noterede ved besøget: »I indretningen forefindes en del
nyt, som vidner om, at Beyer er en tænksom mand, men mangler
teori og praksis« og videre, at »arbejdet, hvis udførsel Beyer selv har
bestyret er mådeligt, samt at det hele ikke vil kunne komme til at
præstere, hvad det ville have præsteret, hvis det fra begyndelsen hav
de været udført af kyndige folk«. Den sidste bemærkning lader ane,
atjørgensen først, da tingene var ved at gå skævt, var blevet »hægtet
på«.
I løbet af 1829 havde Jørgensen rejst derud ikke mindre end 72
gange, som han fik betalt med 2 rbd. pr. rejse. Bortset fra levering af
et sækkevindehjul, et nyt drev og en del hvidbøgskamme er Jør
gensens egne folk ikke inddraget i arbejdet. Jørgensen har tilsynela
dende blot været konsulent eller rådgiver for Beyer og dennes egne
folk. Faktisk har han kun haft en svend på pladsen i én dag og en
formand i '/a dag. At Beyers folk ikke har været garvede møllebyg
gere fremgår bl.a. af, at de ikke var i besiddelse af taljer og tovværk
til rejsningen af møllen, men måtte leje disse hos Jørgen Jørgensen.
Den 26. april 1830 bevilgedes yderligere et lån på 1.000 rbd. Da
var møllen færdig til at male og var på vegne af Sjællands Stift synet
af Jørgen Jørgensen og mekanikus Winstrup i fællesskab. Møllen
var bygget på en undermølle af kampesten. Ottekanten var tækket
med halm og indvendig udkastet med 1er. Vingefanget var på 38
alen.
Beyer havde kun bevilling til at bruge én melkværn, men møllen
var forberedt, så der evt. siden kunne indsættes endnu en mel
kværn. Melkværnens sten var 60 tommer i diameter. Herudover var
der to skallekværne a hhv. 72 og 66 tommers diameter, samt en
brækkværn af 54 tommers diameter med sigteværk og grynværk.
Disse fire kværne var placeret rundt omkring den centrale stående
aksel, hvor der altså også var gjort plads til en evt. kommende femte
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kværn. Aksler og andre dele, der traditionelt var af træ, var i Islevgårds Mølle af støbejern.
Desværre har det ikke været muligt at finde en detaljeret beskri
velse af de tre vigtigste nyheder i Islevgårds Mølle, nemlig selvkrøjnings-, selvsviknings- og afkølingssystemerne. Meget tyder dog
på, at Beyers mølle var endog meget inspireret af et manuskript, som
O.J. Winstrup skrev i 1817: »Forslag til en nye og forbedret Vind
mølle«. Den følgende beskrivelse af Winstrups forbedrede mølle er
hentet fra Dan Ch. Christensen: »Det moderne Projekt«, Køben
havn 1996, s. 728 ff.
Køleindretningen, som Winstrup beskrev, var en indretning, som
blev opfundet af amerikaneren Oliver Evans (1755-1818). Dan Chri
stensen fortæller: »Køleværket var en mekanisk indretning med tre
forskellige bevægelser iværksat af én roterende kraft. Apparatet be
stod af fire river med skråtstillede tværbrædder. Disse fire river var
forbundet med fire skråstivere, fæstnet på en krans, der kunne glide
op og ned af den vertikale aksel, ligesom en kugle regulator på en
dampmaskine. På den måde kunne riverne glide op og ned afhæn
gigt af melmængden i det runde kar. Rivernes operationshøjde kontrabalanceredes af fire lodder, der var forbundet til hver sin skråsti
ver.« (se fig. side 86)
Winstrup foreslog en vindrose som krøjesystem. Vindrosen sørge
de for, at møllen automatisk orienterede sig på tværs af vindretnin
gen. Beyers selvkrøjer kan, som også Torben Ejlersen38 anfører, være
leveret af O.J. Winstrup, der satte en tilsvarende på sin egen mølle
Mariaslyst, men det er værd at bemærke, at Beyers mølle stod færdig
fire år før Winstrups.
Selvsvikningen var en mekanisme, der skulle forhindre, at møllen
havarerede i stormvejr. Møllens sejl kunne rebes ved hjælp af skø
der, som via trisser og ruller blev reguleret af et gearsystem, der var
koblet til vingeakselen.
Ikke alt var tilsyneladende lykkedes lige godt for Beyer. Efter to
års drift måtte Jørgensen i august 1832 sende en arbejdsformand og
en svend til Islevgård i 7'/» dag. På regningen er anført udgifter til
egetræ til armkiler og betaling for brug af tov og blokke (taljer),
hvilket tyder på, at det er vingerne, der har været problemer med.
Beyers overskud af møllen har rimeligvis været så som så. I hvert
fald fik Jørgensen for sin assistance, når noget skulle repareres, sin
betaling i mel og gryn. Det skete i øvrigt ofte, at Beyers karl sammen
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Winstrups »Nye og forbedrede Vindmølle«. Vingerne er trapezformede og beregnede til sejl.
De er forsynet med ruller: 1,2, 3. Hatten kører på kuglelejer i en fals. Under kværnene er pla
ceret køleindretninger, de såkaldte »hopper boy«. Ses også på grundplanen til venstre. Nr. 4
er en kasse med blæsebælg til meloplagring. (Efter Dan Ch. Christensen: »Det moderne Pro
jekt«, København 199(5).

med melet afleverede et lille brev med følgende bøn: »Tjen mig i at
låne mig Deres gamle skruer. Der er et par af de små valser, som
igen har forskudt sig«. Det er tilsyneladende selvsvikningen, der
driller - sådan som møllebygger Brede havde forudset det.
Disse sejl kan naturligvis have været de af Winstrup foreslåede tra-
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J.A. Borums patenterede »Indretning til under Veirmøllernes Gang at regulere deres Seil«.

pezformede hele sejl, der rebes automatisk, som på Amerikamøllen
bygget af Winstrup i 1814, men som bestemt ikke havde været no
gen stor succes.
Ud fra de problemer, der opstod med Islevgård mølles vinger,
kunne der dog lige så vel være tale om en vingetype opfundet af
englænderen Stephen Hooper i 1789, og som kun Winstrups søn,
P.J. Winstrup, har beskrevet på dansk efter en studierejse, han fore
tog i 184039. Disse vinger var forsynet med mange små »rullegardi
ner«, der ved et sindrigt system af ruller og gjorder kunne svikke
vingerne.
Senere skulle møllebygger J.A. Borum udvikle en vingetype, der
som Winstrups brugte hele sejl, men med en svikningsmekanisme,
der var stærkt inspireret af Hoopers »rullegardiner« (se tegning).
Systemet fik aldrig den store betydning, idet klapvingerne nu vandt
frem; de var langt mindre problematiske i drift.
Det, der lykkedes bedst ved Beyers mølle, var nok selvkrøjemekanismen. Topografen Nicolai Severin Sterm skrev i 1834, at møllen
var »indrettet til at dreje sig selv i vinden, hvilket den gør til fuld
kommenhed og med megen lethed.«40
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Jørgensen og Beyer bevarede kontakten indtil Jørgensens død.
Mindre end en måned efter kunne man læse i Berlingske Tidende,
at Islevgård med mølle ville blive bortsolgt på auktion.
Møllen, som aldrig blev bygget
Alle håndværkere oplever, at arbejde, de har givet tilbud på, bliver
overdraget til andre. Det skete også for Jørgen Jørgensen, da han i
maj 1831 afgav tilbud på en hollandsk mølle, der skulle bygges i
Guddum sogn i Himmerland. Bygherren var finansminister, grev
Ernst Schimmelmann, der - ud over godset Arensborg i Holsten og
et palæ i København - ejede grevskabet Lindenborg.
Den nye mølle var faktisk afløseren af den Tiendegårdsmølle,
som Jørgensen i 1804-05 havde lavet reparationer på. Den gamle
mølle var tidligere på året blevet flyttet, men nedbrændte kort tid
efter ved lynbrand. Nu skulle der så opføres en ny mølle, og grev
Schimmelmann indbød to møllebyggere til at afgive tilbud. Den
ene var møllebygger Reimer i Papendorf i nærheden af Arensborg i
Holsten, den anden var Jørgen Jørgensen.
Møllebygger Reimer fra Papendorf havde lavet en del slusearbej
de ved Arensborg og var derfor kendt af Schimmelmann - og så tal
te dejo samme sprog (tysk). At Jørgensen blev spurgt, skyldtes nok
ikke, at han som ganske ung mand havde arbejdet på stedet, for
dengang hørte Tiendegårdsmøllen under godset Guddumlund,
som siden var opkøbt af Lindenborg, men grev Schimmelmann hav
de rigtig meget kontakt med hofråd Hambro i København. Hofråden brugte selv Jørgensen som møllebygger og kan have anbefalet
ham til Schimmelmann.
Jørgensen afgav et meget detaljeret tilbud på en mølle, som han
mente var en »fuldkommen god og complet mølle, som i tømmer
og indretning /:når muren undtages/: kunne svare til en af Køben
havns hollandske møller«. Jørgensen gjorde opmærksom på, at pri
sen jo uundgåeligt også ville blive derefter (i alt 9.006 rbd.), men at
noget ville kunne spares ved at tage simplere materialer.
Det tilbud, Schimmelmann modtog fra Reimer i Papendorf, var
ca. en tredjedel billigere, men resultatet blev også derefter. Møllen,
der blev bygget, var selv efter himmerlandske forhold meget gam
meldags. Den var bygget traditionelt som de fleste ældre jyske hol
lændere med kampestenskælder og stråtag. Den var udstyret med
gammeldags slagsigte, og hat og drejering kørte træ på træ - der var
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Denne tegning er den eneste kendte (og signerede) tegning fra Jørgen Jørgensens hånd.
Der er nok ikke tale om en arbejdstegning til en mølle, han selv har bygget. Mere sandsynligt
er det, al del er en tegning afen mølle, som han har set eller hørt om. På etagen nd for gal
leriet ses to vertikale skallekværne. Stenene er omgivet af kasser, der roterer i omvendt ret
ning af stenene, hvorved opnås større effekt ved mindre vind. Tolkning af de tekniske detal
jer er foretaget af møllebygger John Jensen, Vig, der ikke mener, at vertikale skallekværne har
været bygget i Danmark. (Tegning i Nationalmuseet).

altså ingen jernklodser, der kunne lette friktionen. Møllen var svagt
afbundet og måtte allerede inden ibrugtagning forstærkes. Værst
var det dog, at kort efter ibrugtagningen faldt en vinge ned, fordi
den var for dybt indskåret, og efter ti år var vingeakselen kassabel.
Men hvad var det så for en mølle, Schimmelmann gik glip af? Selv
om den altså aldrig blev bygget, skal den omtales her, idet Jørgen
sen selv gav udtryk for, at den svarede til de møller, der på det tids
punkt blev opført i København. Der er dog ét iøjnefaldende punkt,
hvor den af Jørgensen projekterede Tiendegårdsmølle ikke svarede
til de københavnske! Der var nemlig tale om en jordhollænder. Det
vil sige, at den skulle bygges, så møllen blev krøjet fra en omgang på
jorden, mens de københavnske møller generelt var gallerihollænde-
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re, hvor omgangen, hvorfra møllen krøjedes, var placeret på et gal
leri over en muret undermølle.
Her skal man dog huske, at i det tæt bebyggede København var
det nødvendigt at bygge vindmøllerne så høje som muligt for at sik
re, at vingerne kom op i vinden. Anderledes var situationen i Him
merland, hvor ingen større bygninger generede møllerne, hvor der
var bedre muligheder for at vælge sig en hensigtsmæssig bygge
plads, og hvor det blæser så meget, at det ville være helt unødven
digt at bygge møllen højere, end hvad der af hensyn til vingernes
længde og mængden af maskineri var nødvendigt.
I nyere møllelitteratur opererer man ofte med en hel række kate
gorier af hollandske møller: gallerihollændere, jordhollændere,
voldhollændere, bakkehollændere, kælderhollændere.... Det er
imidlertid bemærkelsesværdigt, at denne inddeling slet ikke brug
tes i den tid, da møllerne blev bygget. I datiden ville man ofte, men
ikke altid bemærke, om møllen havde galleri eller jordomgang,
men hvor langt undermøllen måtte ligge over eller under niveau
var for så vidt uinteressant for konstruktionen af den del af møllen,
som møllebyggeren skulle lave. Fundamentet, hvis højde var et sim
pelt spørgsmål om mulighederne for at få vingerne op i vind, blev
bygget af lokale folk og var normalt slet ikke indregnet i møllebyg
gerens tilbud.
Den mølle, Jørgensen ville have bygget ved Tiendegården, var
forneden beklædt med overlagte brædder op i 6 alens højde. Her
over skulle møllen beklædes med sammenpløjede brædder og egedækspån. Som en finesse, der går igen i flere af Jørgensen tilbud,
nævnes, at der skulle sømmes lærred over hjørnerne på den otte
kantede møllekrop for at tætne under egespånerne. Ved vinduerne
blev der inddækket med bly. Møllen ville han indrette med fem
kværne: 2 sigtekværne med 60 tommers rhinske møllesten, en grov
kværn af 60 tommers skånske sten og 2 skallekværne af 60 og 66
tommers diameter med den fornødne indretning til skalgodsets og
femerske eller halvgryns sortering.
Typisk for Jørgensen, og absolut i modsætning til hans holstenske
kollega Reimer, var der forbavsende lidt egetræ i møllen. Kun i hat
ten - vingeakselen og det tømmer, der støttede den, var af eg, resten
af fyr. Den stående aksel ville han lave af pommersk fyr, hvor man
normalt i Himmerland (ligesom Reimer gjorde det) ville have valgt
eg. Jørgensen fik altså ikke arbejdet. Han kunne ellers godt have
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brugt det, for foråret 1831 var en tid, hvor han havde meget lidt at
bestille, hvilket ikke just hjalp på en i forvejen anstrengt økonomi.
Det fremgår af regnskaberne i skiftet, at han kort efter købte et
komplet sæt jerntøj til en stubmølle. Hvilken stubmølle fremgår
ikke; og opgaven har åbenbart ikke været så spændende, at han har
fundet det ulejligheden værd at fortælle svogeren derom.
Derimod fortæller han om en anden opgave, som han løste for
en af hovedstadens kendteste og rigeste mølleejere, og som gav et
godt bidrag til den slunkne kasse.

Hambros engelske mel- og rismølle
Joseph Hambro (1781-1848) var købmand og bankier, men han var
også udnævnt som hofråd af Frederik 6., og en af finansminister,
grev Ernst Schimmelmanns nærmeste rådgivere. Hambro, hvis fa
milie var kommet til København som tyske jøder, var en af dem, der
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- statsbankerot eller ej - klarede at arbejde sig op fra bybud til en af
byens rigeste mænd. I 1831 anlagde han, som allerede omtalt, Dan
marks første dampdrevne ris- og melmølle på den nordligste ende
af Bodenhoffs Plads ikke langt fra Jørgensens hjem på Christians
havn. Pladsen blev efter den tid kaldt »Hambroes Plads«. På denne
plads havde han samlet sin mølle, et bageri og et salteri lige i nær
heden af havnen, hvorfra han havde nem udskibning.
Hambros dampmølle var bygget i England i 1831. Hovedindret
ningen var som i andre møller, men udført med mere nøjagtighed,
ligesom flere dele, der traditionelt var af træ, her var udført afjern.
Derimod var det særegent ved denne mølle, at kornet blev renset,
inden det kom på kværnen. En stærk blæseindretning skilte kornet
fra støv og snavs. Kornet blev dog ikke vasket, som man gjorde i
Amerika. Hambros mølle havde, ligesom ved flere af hovedstadens
møller, en indretning til at tørre kornet, men manglede indretning
til at afsvale melet, når det kom fra kværnen. "
Hambros mølle var som nævnt engelsk, men skulle jo dog samles
og stilles an i København. Hvor meget og hvor lidt af dette arbejde
Jørgen Jørgensen udførte, er der ikke dokumentation for, men i ju
nitermin 1832 fik han en ret stor sum udbetalt for arbejde på Ham
bros Mølle, og han må i hvert fald her have haft lejlighed til at stu
dere de moderne maskiner fra England på nærmeste hold.
Fredens Mølle - ombygning 1833
»Jeg har med grosserer Owen accorderet om en del bygningsarbej
de for 1200 rdl. sedler, hvoraf jeg ingen penge eller betaling kan få
førend 11. juni termin, og for at udføre dette behøver jeg nogle
penge«. Sådan skrev Jørgen Jørgensen den 15. januar 1833 til sin
svoger Valentin Hansen i Slagelse, og som så ofte før lettede Valen
tin Hansen vejen for svogeren, så han fik råd til at indkøbe materia
ler. Det fremgår ikke afJørgensens breve, præcist hvad det var, han
skulle bygge for dette ret store beløb, men det har sikkert været den
nødvendige indretning til en helt ny produktion, som den engelskfødte grosserer Joseph Owen stod for at sætte i gang, og Owen må,
ligesom folkene bag Hambros mølle, have været et spændende
menneske at møde for Jørgensen.42
Joseph Owen var født den 15. maj 1789 i London. Efter at have
lært købmandshandel i Danzig og senere i Manchester endte han i
1813 eller ‘14 i København, hvor han fik borgerskab som grosserer
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den 9. oktober 1815. Et halvt år senere blev han gift med en datter
af den pengestærke grosserer George D. von den Pahlen.
Owen handlede især med vin og spiritus, men han var en alsidig
mand, der var meget interesseret i den økonomiske og samfunds
mæssige udvikling. Han oversatte bl.a. en i 1820 udkommet bog
»Europa und Amerika oder die künstigen Verhältnisse der civilisirten Welt« fra tysk til engelsk. Owen havde alle antenner ude og fulg
te nøje den moderne teknologiske udvikling. Han blev opmærksom
på, at sukkerraffinaderierne, der før havde brugt okseblod til at kla
re sukkeret, nu mere og mere gik over til at bruge benpulver til det
te formål.
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Owen søgte derfor i 1821 om bevilling til at måtte oprette en ben
mølle. Den 30. august 1821 fik han sin bevilling til »at brænde og
præparere benpulver« på Københavns Østerbro No 128, »St. Peters
borg« kaldet, ved Trianglen. På denne adresse havde han en lille
hestetrukken benmølle.
I 1827 købte han så Fredens Mølle, en hollænder bygget på Ama
ger i 1720. Den var bygget som oliemølle af hollænderen Rolluf
Hoogkerk, der havde givet den navn til minde om den da netop af
sluttede Store Nordiske Krig43. Som oliemølle var Fredens Mølle
indrettet med stamper og derfor relativ nem at indrette til den nye
produktion. Benmøller var som regel stampemøller med jernstam
per, der gik op og ned i et trug, hvor der lå et stykke jern i bunden
(kaldet »ambolten«). Men ved overtagelsen af møllen indførte
Owen også en engelsk bygget benknusningsmaskine, hvis konstruk
tion ikke er kendt.
Benmelet fandt efterhånden også en anden anvendelse - nemlig
som gødning. I oktober 1829 udgav Joseph Owen et lille hæfte, som
han selv havde oversat fra engelsk: »Om Been-Gjødning. Beretning
fra det Doncasterske Agerdyrknings-Selskabs Commitee over Forde
lene ved at bruge Been til Gjødning«.
Ben blev efterhånden for dyre til gødningsformål, og Owen op
fandt da en kunstgødning, som han søgte eneretsbevilling til at
fremstille i marts 1833. Han beskrev sit produkt således: »Jeg tager
fejeskarn fra gaderne eller såkaldet dagrenovation, 1er og friske
menneskelige ekskrementer i forholdsmæssige dele. Jeg forkuller til
fuldkommenhed fejeskarnet. Jeg brænder leret i en rød hede. Jeg
maler disse tvende produkter på en mølle til pulver, og siden tilsæt
tes de menneskelige ekskrementer i sådan mængde, at det hele ser
ud som tørt pulveriseret kul og besidder ingen ubehagelig lugt«. De
»menneskelige ekskrementer« erhvervede Owen via en kontrakt
med magistraten om natrenovation.
Eneretten fik han den 7. august 1833, men da var Jørgen Jørgen
sen allerede i gang med ombygningen på møllen. Der ligger des
værre ingen kontrakter, der fortæller nøjagtig hvilke byggearbejder,
Jørgensen konkret skulle udføre, men der kan ikke være tvivl om, at
arbejdet havde at gøre med Owens nye produktion.
Efter en sand reklamekampagne i 1834 med serier af annoncer
bl.a. i Berlingske Tidende gik produktet sin sejrsgang over landet og
mistede først betydning, da man begyndte at importere guano.
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Lille Mølle tegnet af Fattig-Holm i 1845 - syv, otte år efter at Jørgensen havde genopbygget
den efter brand. Ved den lejlighed fik den løgformet hat. Den store grundmurede bygning er
dampmøllen, bygget i 1832. Mellem de to møller ses et bindingsværkshus, der rummede he
stestalden, og bag vindmøllen skimtes vognskuret. (Øregaard Museum).

Lille Mølle - genopførelse efter brand
Lille Mølle er en af de rigtig gamle voldmøller i København, hvis hi
storie strækker sig tilbage til 1669. Den ældste Lille Mølle var en
stubmølle. I 1783 blev denne imidlertid erstattet af en hollandsk
mølle, opført af den daværende ejer Andreas Jensen Hallander
(1753-1828).
I Jørgensens tid ejedes møllen af møller Boye Lorentzen, der hav
de købt den i 1809. Han disponerede over et værk med fire kværne,
men det var ham ikke nok. I 1831 søgte han om tilladelse til at op
føre en dampmølle i forbindelse med vindmøllen. Tilladelsen fik
han i december 1832 samtidig med et tilsagn om støtte fra Industri
fonden. Dampmøllen lå ganske nær vindmøllen og var forbundet
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med denne med en bygning, der fungerede som stald for fire he
ste." Dampmaskinen skulle leveres af mekanikus og maskinbygger
Carl Frederik Schiøtt. Denne forlod imidlertid landet, inden møl
len var funktionsdygtig, efter at være gået fallit i 1833.
I 1837 blev ejendommen delvist ødelagt ved brand. Genopførel
sen entrerede Boye Lorentzen med Jørgen Jørgensen om. Jørgen
sen gik i gang med genopførelsen i december 1837, og han havde som altid - vældig brug for de penge, han kunne tjene herpå. Des
værre var vinteren hård, og det betød at arbejdet kun skred lang
somt frem. Den 1. februar 1838 skrev Jørgensen til sin svoger Valen
tin Hansen: »...hos møller Lorentzen har frostvejret standset mig al
deles, og der kan jeg ingen penge få, førend møllen og bygningerne
ere rejst, hvilket så snart det bliver tøvejr snart kan ske, da bygnin
gerne er også næsten afbunden. Hatten og gangtøjet mangler jeg
materialer til, som Lorentzen har lovet mig for at kunne om mulig
arbejde noget derpå«.
Møllen, der i 1783 var blevet bygget efter den tids skik med båd
formet hat, fik ved genopbygningen den nu moderne og eftertrag
tede løghat. Den havde dog stadig efter genopbygningen manuelt
krøjeværk og sejlvinger. Jørgensen genopbyggede både den hol
landske mølle med dens to melkværne og to skallekværne, og nogle
af de øvrige bygninger, der var nedbrændt. Dampmøllen derimod
blev ikke sat i gang igen førend i 1854, og da lå både Boye Lorent
zen og Jørgen Jørgensen på kirkegården ved Vor Frelsers Kirke.

Den ufuldendte - Rønnede Mølle
Den 24. november 1798 havde grev Danneskiold-Samsøe på Gisselfeldt Kloster fået tilladelse til at opføre en vejrmølle på Borup Mark
153 favne fra Kistholm Vandmølle. Betingelsen var, at Kistholm
vandmølle og Overbrodebeks Vandmølle - begge i Tryggevælde
Amt - skulle nedlægges. Den nye mølle blev Rønnede Vindmølle.
Denne mølle nedbrændte i 1837, og grev Danneskjold-Samsøe øn
skede nu at bygge en ny og bedre mølle.
I maj 1837 afgav Jørgen Jørgensen tilbud. Han forestillede sig en
hollandsk mølle med tre kværne, nemlig en sigtekværn med 57
tommers rhinske sten og sigteværk, en grovkværn med 60 tommers
skånske sten og en skallekværn med en 60 tommers engelsk sand
sten, jernspand, blæsekasse og fast sorteresold. Der ville blive gjort
plads til en fjerde kværn, som kunne anlægges, når det ønskedes.
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Alle tre kværne ville han forsyne med støbejernsdrev. Den stående
aksel ville han (som i alle de andre møller han byggede) lave af
pommersk fyr.
Bygningen, der skulle være 15 alen i diameter forneden og 7*/2
foroven, ville han lave med to faste bjælkelag (tre etager) på en 6
alen høj muret fod.
Fodremmen ville han lave af 10x11 tommer Calmertømmer og
ottekantstolperne af pommersk fyr (12x12 tommer). Det faste bjæl
kelag ville han også lave af 10x11 tommer Calmertømmer og med 6
a 8 bånd til hvert bjælkelag. Hver ottekantsflade ville han afbinde
med tre kryds foruden stolper og løsholter ved vinduer og døre.
Møllen skulle afbindes med omgang (galleri). Til beklædning
foreslog han fra mur og 4 alen op over omgangen høvlede, falsede
og overlagte brædder, og derfra og til hatten simple brædder, der
dækkedes af egespån. Hatten ville han beklæde med gennemskårne
brædder og egespån. Til møllevinger foreslog han korte spidsvinger
og lange laskninger (39 alen), og til hattens drejning skulle oplæg
ges 36 støbte og afslebne sølestokke og slidejern. Denne ret store
mølle ville uden fundament koste 6.723 rbd.
Tilbuddet skrev Jørgensen hjemme på Christianshavn den 16.
maj, og den 28. maj indlogerede han sig på Rønnede Kro, hvor han
gennemgik tilbuddet med Klosterets folk. Der var nærmest ikke det,
der ikke var i vejen! Såvel greven som forvalteren og mølleren øn
skede ændringer. Undermøllen ønskede man en etage højere (10
alen i stedet for 6). Det ville naturligvis også betyde et ekstra bjælke
lagMan ønskede ikke én men to skallekværne og tre melkværne
(den ene af disse, må være den, Jørgensen kalder en grovkværn).
Fundamentet ville de have bygget - ikke som normalt af kampesten
- men af Faxe-kalk, og de ville have Jørgensen til at påtage sig en
treprisen for murerarbejdet (hvad han normalt ikke gjorde).
Egespånene, hvis efterbehandling Jørgensen ikke havde i sit til
bud, ville man have tjæret, ligesom man ville have Jørgensen til i sit
tilbud at indbefatte malerarbejdet, d.v.s. tre gange oliemaling af vin
duer og døre. Endelig ville man have ham til at påtage sig entrepri
sen for et beboelseshus i grundmur (gule flensborgsten).
Greven betingede sig ret til en mulkt på 3 rdl. dagligt, hvis ikke ar
bejdet var færdigt 6 måneder efter aftalens indgåelse. Greven ville
også have ret til at afholde syn over materialer og arbejde undervejs.
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Det fik han, men på egen bekostning, hvis der ikke fandtes fejl. Møl
leren hr. Vædele var utilfreds med grovkværnens sten. Han ville
have de skånske sten i grovkværnen større og melkværnens rhinske
sten mindre. Den ene sigtekværn ville han have udstyret med én
rhinsk og én skånsk sten.
Endelig ville man have Jørgensen til at levere møllens inventar af
taljer, 12 billejern, 2 klodspikkere, en 15 lispunds bismervægt, en
tønde eller halvtøndemål, 1 skæppe, 1 halvskæppe, 1 fjerdingkar og
en otting, sejlfløj og terser (til stenens vending ved bildning), nogle
skruenøgler, en toldkop og et par bliklamper - i alt inventar for
godt 156 rbd.
Nået så langt kom excellencen i tanke om, at han ikke ville have
fodremmen af fyr (Calmertømmer), men af savskåret eg. Bjælker og
bånd ville han have '/* tomme (!) større i dimensionerne end fore
slået afJørgensen. Den stående aksel måtte ikke være af pommersk
fyr, men af eg.
Greven troede tilsyneladende ikke på støbejerns holdbarhed, i
hvert fald dekreterede han: »For så vidt som en del afjernarbejdet
til møllens indretning er ansat til at forfærdiges af støbt jern, be
mærkes det, at kun hjulene til at drive sigte og gryn tromle [må være
af støbejern], hvorimod alt det øvrige jernarbejde måtte være af
smedet.« Diskussionerne om materialer og dimensioner varede fra
maj til december! Prisen landede på 9.000 rdl. foruden inventar og
møllerbolig. Men hermed var problemerne ikke løst!
Jørgensen satte sin bedste formand på opgaven. Carl Frederik
Holm ledede arbejdet, som han udførte sammen med svendene
Berthel Breum, Jens Chr. Holm og læredrengen Hans Peter Holm.
Jens Chr. Holm var en bror til formanden. Læredrengens mulige
slægtskabsmæssige forhold til de to voksne svende er ikke under
søgt.
Af et brev fra formanden til mester, der lå syg hjemme på Christi
anshavn, fremgår, at man på Gisselfeldt havde kasseret den med
bragte aksel. En ny blev fremskaffet, og Holm vrissede: »Jeg har talt
med sekretæren derom. Anmodet ham om, hvis han - eller kloste
ret rettere sagt - havde noget at observere ved den, at de da var så
gode at komme dermed i tide og siden tav stille.« (gengivet efter
udateret brev til Jørgen Jørgensen). Med hensyn til møllesten bad
man Holm tage til Holbæk for at vælge sten der. Efter at have stået
med en kasseret aksel, var Holm blevet forsigtig. Han lovede at tage
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af sted, men skrev til mester: »hvilket jeg også lovede ham på de
konditioner at klosteret sendte en mand med, som kunne udtage
stenene efter hr. Vædeles smag på bonitet, for så mente jeg, såvel
klosteret som vi var frie for al ubehagelighed og eftersnak, når de
engang kom til møllen.«
Holm adviserede også mester om, at »Excellencen« var noget
nøjeregnende i pengesager: »Hr. Jørgensen, De må endelig se at
have kvitteringerne fæi [af tysk fähig = duelig, skikket, her: i orden],
hvis de skulle forlanges, som der ikke tvivles om. Når han, excel
lensen kommer hjem, da vil han også synes, at der må være flere
penge tilbage, derfor var det så godt, når der er sort på hvidt for,
hvad de er udgivet til«.
I et brev af 1. februar 1838 fra Jørgen Jørgensen til svogeren Va
lentin Hansen i Slagelse fortalte han, at han var avanceret godt med
arbejdet på Rønnede Mølle. Begge svogrene mærkede dog nu alde
ren tynge. Valentin Hansen var sengeliggende, og Jørgensen skrev:
»Det gør mig meget [ondt] at høre, du er syg. Denne stærke kulde
bidrager også til at det er senere at blive restitueret, hvilket jeg øn
sker af mit ganske hjerte snart måtte ske. Jeg har ej heller undgået
dette. Jeg har været syg og sengeliggende siden januar måneds be
gyndelse og er endnu ikke vel, men gudskelov dog så vidt, at jeg kan
være oven senge hele dagen, men kan og tør endnu ikke gå ud. Det
te har sinket og skadet mig meget, tillige med det strenge frostvejr.«
Jørgensen blev svagere og svagere og måtte oftere og oftere have be
søg af amtskirurg Dørge. Da Jørgensen døde den 24. juni, var Røn
nede Mølle ikke helt færdig, men dog så langt, at klosteret valgte
selv at overtage færdiggørelsen.

Andre møller, nævnt i Jørgen Jørgensens breve og regnskaber
De bedst beskrevne møller, som Jørgensen arbejdede på, er de møl
ler, hvor der stadig ved hans død verserede sager om betaling eller
lignende. Mange arbejder gik dog heldigvis også »efter bogen«.
Hvis disse overhovedet omtales, så sker det oftest kun i brevene, og
da tit nærmest i bisætninger.
I et brev fra august 1832 fortalte han svogeren, at han skulle påbe
gynde arbejdet med en mølle i eller tæt ved Korsør, og i samme brev
nævnede han, at han var ved at være færdig med Fjenneslev Mølle. I
september 1833 (og igen i januar 1834) arbejdede han ved en pa
pirfabrik på Vesterbro. For mølleforpagter Hee satte han i juni 1835
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Glacismøllen, tegnet ca.
1825 af H.G.F. Holm. 1837
lavede Jørgensen nye vin
ger til den.

fire møllearme på den amerikanske Mølle på Vesterbro. Februar
1836 købte han 32 ruder glas til en mølle, der sikkert var den hol
landske mølle, som blev tilhugget og afbundet i gården på Christi
anshavn for så i maj 1836 at sejles til Præstø.
Fra januar til august 1837 blev der arbejdet på Ugledie Mølle, og
samtidig (i juni 1837) påbegyndte et andet sjak en hollandsk mølle
for H. Moltke til Aagaard. Reparationerne samme sommer på Vor
dingborg Vandmølle var ikke noget ønskejob og gav heller ikke no
gen særlig indtægt. Da det var udført satte han (i august 1837) nye
møllearme på Glacis Møllen. August - september 1837 arbejdede
en enkelt svend for kammerherre Raben (Lækkendegård?), men
det forlyder ikke med hvad.
Svenden Chr. Paulsen oplyste til skifteretten, at han i september december 1837 arbejdede på Auerup Mølle. En sådan har ikke kun
net findes noget sted, men det kan måske være en fejlskrivning for
Haundrup Mølle, som var sat i arbejde for møller Niels Christensen,
Ballerup, på Haundrup Ulvemose, Thune Herred?
Denne mølle nåede aldrig længere end til en bunke materialer,
der lå og rådnede på marken, fordi Niels Christensen ikke kunne
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skaffe sig adkomst til grunden. Niels Christensen omtales nogle
gange som møller, andre gange som møllebygger. Han havde haft
Ballerup Vindmølle, men var nogle år før gået fallit og var blevet
umyndiggjort. Omstændighederne er ikke nærmere undersøgt,
men Jørgen Jørgensen stod Niels Christensen nær og var også vær
ge for den umyndige møller. De havde i fællesskab planlagt den nye
mølle, som Jørgen Jørgensen skulle bygge alene for at få prioritet i
møllen. Ballerup Mølle, som kun var ca. 8 år gammel, da Niels Chri
stensen mistede den, var en ny og moderne mølle. Den kan meget
vel være bygget af Jørgen Jørgensen, men bevis for det er ikke fun
det.

Sammenfattende om Jørgensens møllebygninger - materialer og leverandører
Jørgensens møllebygninger var kendetegnet af, at han i sammenlig
ning med sine samtidige kolleger brugte mere importeret tømmer
- først og fremmest Calmer tømmer og pommersk fyr - og mindre
eg. I deres konstruktion var hans møllebygninger ellers ret traditio
nelt opbyggede.
Det er ikke blot i de bevarede kontrakter, man kan se den hyppi
ge anvendelse af det importerede tømmer, også i skiftets liste over
materialer på tømrerpladsen findes mængder af svensk og pom
mersk fyrretræ. Brædder kunne være af mange forskellige slags. Jør
gensen købte bl.a. Drammen-brædder, Fredrikshald-brædder, fin
ske brædder m.v. I sit lager havde han også en del poppeltræ. Det er
sikkert også poppel, der gemmer sig under betegnelsen »persetræ«
(dvs. træ til persen/bremsen). Bemærkelsesværdigt er det, at Jør
gensen aldrig brugte lærketræ og heller ikke havde det i sit lager,
skønt træet var indført til landet i 1765 og senere blev meget an
vendt til vinger, krøjeværker m.v.
I sine tilbud nævner Jørgensen aldrig pokkenholt som materiale
for lejer el.lign. Som akselleje brugte han sølesten. Han må dog
have kendt denne hårde træsort, for de taljer, han var så øm om, og
som han tjente en ekstra skilling ved at leje ud til andre håndværke
re, var blokke med løse udskiftelige skiver af pokkenholt.
Egetræ brugte Jørgensen til den liggende aksel (vingeakselen) og
det tømmer, den lå i: hovedstykker/saxbjælker, vindbjælke og tap
bjælke m.v. Men han brugte det også til skiver i drev og de store hjul
(hattehjul og stjernehjul).
I skiftet ligger ingen regnskaber over anskaffet tømmer. Det kun-

102

Lise Andersen

ne tyde på, at Jørgensen købte sit tømmer kontant på de auktioner,
der ofte annonceredes i Adresse-Avisen eller i Berlingske Tidende,
når en skude med Calmertømmer, pommersk fyr eller andre uden
landske trævarer var ankommet og lå ved Børsen eller ved Hambroes Plads.
Træ til kamme (tænder i de store hjul) var altid hvidbøg. Disse
købte Jørgensen som halvfabrikata hos skippere fra Cappeln ved
Schlien nær Slesvig. Han handlede f.eks. med skipper M. Henrich
Müller eller skipper Haack, Cappeln, hvis skib var beliggende ved
Gammelstrand 158. Jørgensen gav typisk 4 til 6 rbd. pr. 100 kamme
(4-5 skilling pr. stk.). Når han solgte dem videre til møllere, der selv
kunne udskifte en ødelagt kam, fik han 10 skilling stykket.
Støbejern fik Jørgensen bl.a. hos jernstøber Niels Mogensen, Sophiegade 351 på Christianshavn. Han havde også udsalg ved Nybørs
63. Også B. von Würden i Stormgade 200 leverede masser af støbejernsdele til Jørgensens møller; ligeså isenkræmmer M.A. Heegaard
og siden dennes sønner ved Nørreport. Smedejernet fik Jørgensen
hos smedemester J. Flygger, Nørrebro 45.
Vinduer til møllerne leveredes i mange år af glarmester G.F. Hildemann, Torvegade No 115. I 1834 var Jørgensens gæld til Hildemann dog så stor, at de måtte indgå forlig om betaling. Herefter
brugte Jørgensen glarmester J.G. Gabe, Kristalgade No. 56 (sand
synligvis fordi han ikke mere kunne opnå kredit hos Hildemann).
Hør- og isenkræmmer M.A. Heegaard var ikke kun en god samar
bejdspartner omkring forskelligt støbegods, han leverede også møl
lesten til Jørgensen. Han havde et stort udvalg i østrigske og rhinske
sten, som var opdelt i mange typer, der hver havde numre (de øst
rigske sten solgtes vist også tit som »rhinske sten«). Til grovkværne
brugtes ofte de billigere røde skånske sten, og i skallekværnene al
tid engelske sandsten. Heegaards sønner reklamerede en del i Ber
lingske Tidende for deres store udvalg af møllesten.

Jørgen Jørgensen som maskinbygger
Maskineri i kornmøller
Var Jørgensens bygninger traditionelle i deres udformning, så var
det anderledes med møllernes gangtøj og maskineri. Det er helt
klart her, Jørgensens nytænkning gjorde sig gældende. Jørgensen
brugte gerne drev afjern, således at de traditionelle stokkedrev er-
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stattedes af støbte jerndrev. Tænderne på stjernehjulene var stadig
af hvidbøg, så indgrebet var jern mod træ.
Han brugte også meget støbte og afdrejede aksler, som han fik
fremstillet hos jernstøber B. von Würden eller hos jernstøber Niels
Mogensen. Med Würden havde Jørgensen et samarbejde, der strak
te sig fra omkring 1831 og til sidstnævntes død. Jørgensen lavede alt
muligt tømrerarbejde for Würden (som afbetaling på jernet) - selv
et nyt lokum byggede han til ham.
De fleste kværne, som vi vedjørgensen har bygget, var traditionel
le danske kværne med rhinske eller skånske sten - et enkelt sted (Lil
le Mølle) med franske sten, men f.eks. på Islevgårds Mølle blev der
bygget engelske kværne med franske sten og afkølingssystem. Det var
dog nok et ønske fra ejeren, grosserer Beyers side og ikke Jørgensens
idé. Balancesegl til ophængning af kværnsten nævnes allerede i for
bindelse med Engelstrup Mølle, der blev bygget i 1828-29.
Sigter var noget af det, Jørgensen gjorde meget ud af. Han bygge
de udelukkende tromlesigter, som blev bespændt med flor, som han
købte hos klædehandler M.M. Salomonsen jun., Østergade 50, og
messing- eller jerntwist. Også grynsorterer lavede han med tromler,
bespændt med twist.
Det var dog ikke kun kornmøller, der havde Jørgensen interesse.
I 1835 havde han bygget en vandsnekke (vandsnegl) til Juellunds
Tørvemose under Giesegårds Stamhus. Snekken blev drevet af hes
tekraft. Den var dog ikke stærk nok og blev allerede i 1836 ombyg
get af en afJørgensens svende.
Stampemøller må han også have lavet, i hvert fald stod der dele til
et stampeværk på tømrerpladsen, da han døde.
En af de maskintyper, som Jørgensen eksperimenterede meget
med, var tærskeværker.

Tærskeværker
Den første tærskemaskine blev opfundet i Skotland i 1732. Den var
udformet som en række plejle på en bom, der drejedes af et vand
hjul. Maskinen blev videreudviklet og fik i 1786 sin endelige ud
formning som en tromle, som kornet ledtes frem til ved to glatte fødevalser.15 Da pigtærskemaskinen introduceredes i Danmark i 1852,
udkonkurreredes de tromle-tærskeværker, Jørgensen havde lavet. I
skiftet efter Jørgensen ligger en tegning af en hestemølle, der træk
ker dels en kværn dels et tærskeværk, der er placeret på loftet.
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Tegning af hestemølle med kværn og tærskeværk. Tegningen ligger i skiftet efter Jørgen Jør
gensen, Landsarkivet for Sjælland.

Første gang, tærskeværker omtales i regnskaberne, er i 1831, hvor
Jørgensen købte en aksel til et tærskeværk. Senere blev der nærmest
tale om serieproduktion. Jerndelene til tærskeværkerne havde Jør
gensen udviklet sammen med isenkræmmer M.A. Heegaard.
Matthias Anker Heegaard havde fået privilegium i 1828 og anlag
de et støberi på den udparcellerede Blaagaard. Han blev især kendt
for sine plove og plovjern. Han støbte bl.a. den af Winstrup kon
struerede svingplov, ligesom han støbte muldfjæle efter den WoodFreebornske plov, som dengang var noget af det ypperste i dansk
landbrug.46
I juli 1833 lavede Jørgensen et fuldstændigt sæt modeller til at
støbe alle hjulene til tærskemaskinerne efter. Det var en større inve
stering, idet arbejdsløn og materialer beløb sig til 316 rbd., så han
må have stolet på en god afsætning.
Heegaard støbte jerndelene til tærskeværkerne, hvortil Jør
gensen leverede tømmer og arbejdskraft til at samle og opstille de
færdige tærskeværker på det sted, hvor de skulle bruges. På samme
måde lavede de hakkelsesmaskiner, som solgtes med en trædean
ordning som drivkraft.

Trædekryds
Til at trække et tærskeværk brugtes ofte en hestemølle - en heste
gang med overtræk, d.v.s. at hestene trak på en bom vinkelret på
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den stående aksel, på hvis øverste ende var placeret et stjernehjul,
der fordelte kraften ud til drev, der stod i forbindelse med maski
nerne.
Den 29. maj 1837 søgtejørgensen Fabrikkontoret om tilladelse til
at fremstille en særlig slags trædemølle, der kunne opfylde samme
behov. Opfindelsen var gjort af en svensk assessor J. P. Irringius, der

Tegning i Rigsarkivet.
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kaldte indretningen for »trampkors«. Det blev på dansk til »træde
kryds«. Man satte »flere kryds på en jernaksel, hvorpå mandskabet
opstiger og træder akselen rundt, og kan derved sætte enhver tær
ske-, hakkelsesmaskine eller håndkværn i behørig gang, og give
samme den fornødne hastighed«.
Nu havde Kommercekollegiet den 12. august 1835 givet grosserer
Aspegreen 8 års eneret til at lade forfærdige disse trædekryds, så
Jørgensen kunne altså ikke få den attråede tilladelse. Over for kolle
giet gør sidstnævnte i utilslørede vendinger opmærksom på, hvad
han mener om privilegieindehaveren og skriver bl.a. »Efter mit
skønnende er derfor dette patent falden i aldeles urigtige og udue
lige folks hænder, som næppe vil kunne sætte den efter al sandsyn
lighed gavnlige indretning i gang her.« Jørgensen byggede ufortrø
dent og uden tilladelse nye trædemøller og var aldeles uforstående
overfor Aspegreens krav om en afgift på 50 rdl. pr. stk. til ham som
privilegieindehaver.
Trædekrydsenes effektivitet blev bevist ved en prøvetærskning på
Amager i oktober 1835, hvor det bevistes, »at maskinen ved ikkun 4
mænds trædekraft udtærskede 16 traver byg i én time«.
Blandt køberne til disse trædemøller var bl.a. grev Moltke på Bregentved og Frederiksværk. Også denne indretning fremstillede Jør
gensen i samarbejde med isenkræmmer M.A. Heegaard.

Jørgen Jørgensen som konsulent, for Fabrikkontoret
Jørgen Jørgensen blev ofte brugt som vurderingsmand, når møller
af en eller anden grund skulle takseres; men hans evner som mølle
bygger blev også udnyttet af Fabrikkontoret under det Kgl. Kommercekollegium.
Kontoret modtog mange ansøgninger om støtte til udvikling af
forskellige mekaniske indretninger. Ofte havde fabrikdirektøren
ikke selv nogen mulighed for at bedømme kvaliteten af de foreslåe
de projekter. Han brugte da ofte lærer ved polyteknisk læreanstalt
Johan Arndt Dyssel (1798-1846), der var en dygtig teoretiker, men
som af H.C. Ørsted engang fik skudsmålet, at han fortabte sig i gold
kritik og i vidtløftig behandling af småting'17. Han krævede da også
nærmest matematisk bevis for hver en detalje for at tilkende en op
findelse værdi. Dyssel måtte dog af og til erkende, at matematikken
og tidens viden om de fysiske love ikke slog til.
Fabrikdirektør Rawert ville derfor også gerne høre folk med en
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viden, der byggede på erfaring og lang tids praksis, og henvendte
sig derfor ofte til ansete håndværkere i hovedstaden. Som eksempel
på denne konsulentvirksomhed kan nævnes en ansøgning fra en
ung og håbefuld tysktalende tømrersvend fra Haderslev, der i 1832
indsendte en ansøgning om støtte til at udvikle en horisontal vind
mølle.48
Dyssel afleverede en rapport, hvor han sammenholdt ansøgerens
projekt med den mekaniske litteraturs anvisninger og de fysiske
love, som man dengang kendte til, men måtte erkende, at »det er
enhver, der har beskæftiget sig med maskinkalkulationer tilstrække
ligt bekendt, at teorien for vejrmøllevinger endnu næsten hører til
de uoplyste problemer i den rationelle maskinlære...«. Dyssel an
stillede nogle indviklede matematiske beregninger, og fradømte så
den unge tømrers opfindelse al betydning. Rawert valgte dog også
at lade møllebyggerne J.H. Brede og Jørgen Jørgensen udtale sig.
Deres udtalelse bygger på mere jordbundne beregninger - bl.a. reg
nede de sig frem til, at den foreslåede mølle skulle have en størrel
se, som det ville være helt umuligt at skaffe tømmer til, hvis den
skulle have den lovede effekt. På denne baggrund indstillede kolle
giet, at der ikke blev givet patent.

Jørgen Jørgensen — borger og familiefar i København
Hjemmet
Hvordan familien Jørgensen havde indrettet sig, da de boede på
Jagtvejsmøllen eller den korte tid i Peder Hvidtfeldtsstræde nr. 108,
findes der ingen dokumentation for. Derimod kender vi ret meget
til hjemmet på Christianshavn.
Gården Overgaden oven Vandet 199 (nuv. nr. 6), som Jørgensen
købte ved skøde af 24. december 1827, blev kaldt »Stanleys gård«,
idet den var opført i 1755-56 af den engelske billedhugger Simon
Carl Stanley. Det er så absolut den smukkeste og bedst placerede
gård i Overgaden - et helt lille palæ i engelsk stil.
Gården havde ingen indgang fra gaden, til gengæld var der tre
indgange fra havesiden. Stanley selv havde haft atelier i forhuset,
men det var i Jørgensens tid indrettet til lejligheder. I det hele taget
var gården blevet delt op i mange lejligheder. Der var to i kælderen,
to stuelejligheder i forhuset, to førstesalslejligheder i forhuset
(hvoraf Jørgensen fra 1829-1838 selv beboede den ene), samt flere

108

Lise Andersen

lejemål i sidehuset. I en 2.sals lejlighed i sidehuset boede Jørgen
sens datter og svigersønnen snedkermester Frederik Seehusen. Svi
gersønnen havde også sit snedkerværksted i sidehuset.
Hovedhuset var indvendigt prydet med otte oliemalerier på trap
pegangen og i nogle stuer (omtalt i skødet). Jørgensen bekostede i
sin tid store summer på lejlighedernes istandsættelse. Der blev tapetseret, og alle paneler malet »perlemorsfarvet«. Huset fik også
nye vinduer, i de år han ejede det.
Låse var åbenbart nogle ikke særlig stabile indretninger dengang,
i hvert fald brugte Jørgensen mange penge på reparation af låse,
nye låse, opdirkning af låse, som var »gået i baglås« osv. Disse repa
rationer udførtes aflåse- og naglesmed Unruh i København.
Jørgensens egen lejlighed lå som nævnt på første sal og var ind
rettet som følger: Når man kom op ad trappen, var der to døre, der
førte til lejligheden. Ad den ene kom man direkte ind i Jørgensens
kontor, hvorfra der var videre adgang til lejligheden. Ad den anden
dør kom man ind i privaten.
I dagligstuen stod to sofaer af birketræ, tre borde og fire stole, li
geledes af birketræ. Her stod også et fyrretræs klædeskab med fami
liens gangkæder. Stuen må have været to fag i udstrækning, i hvert
fald er der nævnt to fag gardiner. I soveværelset forefandtes foruden
seng og sengeklæder en servante, tre stole og et fag gardiner. På
børnenes kammer var der to sengesteder med diverse sengetøj samt
en del tøj, servietter, duge m.v.
«Salen« - den fine stue - var lejlighedens største rum - tre vindu
esfag med gardiner. Møblementet bestod af et bord, 8 stole, 1 kom
mode, 2 mahogni-konsoller med spejle over, som givetvis efter den
tids skik var placeret symmetrisk langs vinduesvæggen, 1 lysekrone
af glas og en piedestal af mahogni, hvorpå var anbragt et »8te dages
stueur« - dvs. et ur, der kun skulle trækkes op hver 8. dag. I alle rum
var der rullegardiner under gardinerne.
I Jørgensens kontor stod en skrivepult med stol. Han havde også
et gammelt bord, hvorved han kunne sidde og tegne. Ved bordet
fandtes tegneudstyr og tegnebrædder. Ellers var her et hjørneskab
og en trækasse.
I køkkenet var, som det var normalt på den tid, et åbent skorstens
ildsted og alt nødvendigt køkkentøj som messingkedel, kobberke
del, tekedler, jernpander, en kniv på bræt, blomstervaser, 2 par lyse
stager, to præsentérbakker, en terrin, et fad, 12 tallerkener, spande,

Møllebygger i en overgangstid

109

Overgaden oven Vandel fotograferet den 8. Maj 1915. Bolværket i forgrunden hørte til ejen
dommen. I Jørgensens tid eksisterede kælderbutikkerne ikke. (Københavns Bymuseum).

baljer, en jerngryde, diverse trefødder, en ildtang og -skuffe, en
økse, noget sten- og lertøj, 1 dusin forskellige glas, 6 par knive og
gafler, 6 metalskeer og 6 sølvskeer.
I disse omgivelser boede Jørgensen med kone, børn og tjeneste
pigen Kirsten Christensen.
Jørgensens hjem må siges at have været et rigtigt borgerhjem, om
end møblementet måske ikke helt stod mål med den palæagtige
bygning, hvor han da også klagede over, at der var så forfærdeligt
højt til loftet, at det var næsten umuligt at varme op, hvilket igen
havde givet ham udgifter til udskiftning af kakkelovne.
Der er dog ingen tvivl om, at det for Jørgensen var vigtigt at bo
standsmæssigt. I det hele taget betød det en del for ham at have,
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hvad der passede sig for en pæn borgerfamilie. Det er da også ty
pisk, at selvom han klager aldrig så meget over dårlig økonomi, så
sælger han dog aldrig ud af de rigdomme, som han dog havde og
kunne have realiseret.

Familien
Et afJørgensens problemer var de mange dø tre, der som gode borgerdøtre skulle lære fransk m.v., og som han (bortset fra den dygti
ge Louise) havde boende hjemme. »Til det daglige livs behov bru
ges også noget. Skolepenge om måneden har jeg at betale 7 à 8 rd.
En datter skal konfirmeres. Det koster også, og det er for øjeblikket
ret slemt, ... Vores datter Lovise skal i sommer til konferensråd Pe
dersen og være lærerinde ved hans børn, da lejligheden tilbød sig
og han syntes at være tilfreds med det hun kan, så håber og stoler
jeg på at med hendes gode vilje og de kundskaber hun har, det nok
vil lykkes for os, og fordi Rikke nu bliver konfirmeret, så har vi to
voksne døtre hjemme endog. Jeg har rigtig nok måtte lade hende
informere noget mere i det franske, som har forøget skolepenge
ne,...«.
Selv om pigebørnene var veluddannede og nok skulle have kun
net klare sig selv, så stod det sig ikke an, og Jørgensen græmmede
sig over at skulle sende dem hjemmefra: »Gud give mig kun styrke
og mod til at holde dette ud, jeg er nød til at lade mine stakkels
børn tage ud at tjene. Louise har i sommer været hos konferensråd
Pedersen, og rigtig nok fået 8 rd. månedlig, som lærerinde ved bør
nene, men det er dog for lidt, fordi der er adskillige fester, hvortil
hun behøver stads, så alle pengene er gået med dertil.«19 Selv om
kjolepynten måske ikke kunne aldeles undværes, skulle man dog
tro, at der kunne være blevet lidt tilovers af de 8 rdl. om måneden,
svarende til 48 rdl. fra maj til novemberskiftedag. Jørgensens egen
tjenestepige Kirsten Christensen fik i samme tidsrum 16 rdl., men
hun skulle selvfølgelig heller ikke deltage i borgerskabets fester!
Jørgensen var tæt knyttet til sin familie, såvel til sine søskende
som til kone og børn. Han undgik dog ikke sorger i denne forbin
delse. Den ældste af pigerne, Jensine Cathrine, var blevet gift med
snedker Frederik Seehusen og var blevet mor til to små piger, da
hun blev syg af brystsyge. Da Jørgensen i januar 1832 kom hjem fra
Bromme Mølle, hvor han havde været til begravelse, lå Jensine me
get syg, og hun døde den 20. januar. Faderen skriver til sin ven og
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svoger om, hvordan der »indtræffer dette for os endnu sørgeligere
og bedrøvelige tilfælde ... Jensine, som en tid lang har været syg af
brystsyge omskifte tiden med Evigheden, dette gjorde en hel foran
dring og gav os andet at tænke på, og har gjort et dybt og føleligt
indtryk på os alle sammen. Jeg har ondt ved at holde mine følelser
tilbage, og jeg ser på min frue og gode kone hvad hun lider og den
stakkels mand er utrøstelig. Hun døde fredag aften den 20. dennes,
så rolig og sagde farvel til os allesammen, bad manden at sørge for
hendes børn, og så sov hun hen i Herrens hånd, så rolig og som
hun lagde sig til at sove, - vores datter Laura har nok underrettet
dig herom, hun er lidt heftig i både sorg og glæde jeg beder dig, du
er lidt overbærende med hende, det er hendes ejegode og kærlige
sindelag, hun lader få for meget råderum hos hende.«
Den kærlige Laura, der, da søsteren døde, var i huset hos sin on
kel i Slagelse, vendte hjem for at tage sig af sin svoger og de to små
moderløse piger. Knap l’/a år efter søsterens død indtog Laura for
alvor hendes plads og blev i Vor Frelser Kirke gift med Frederik Seehusen. Hurtigt efter øgedes familien med to små drenge, hvoraf
den ældste fik navnetjørgen Friedrich Seehusen efter sin morfar og
sin far.
Kort tid efter Jensines død blev ogsåjørgensens kone, Benedicte
Jørgensen f. Clasen alvorligt syg. Hun blev indlagt på Frederiks Ho
spital, hvor hun døde den 8. juli 1832 kun 44 år gammel. Jørgensen
var nu alene med 5 ugifte døtre og en umyndig søn. Han fulgte svi
gersønnens eksempel, og l'/a år efter konens død ægtede han hen
des lillesøster frøken Dorthea Christine Clasen, der da var 43 år
gammel.
Ud over sine egne børn havde Jørgensen opsigt med de af søste
rens og svogerens børn fra Slagelse, der kom til København for at
studere. Det drejede sig om den unge Hans Jacob, der artede sig vel
og gjorde karriere i Søetaten, men som døde ung i Toulon.
Den anden nevø Carl gav anledning til langt større problemer.
Han var draget til København, hvor han studerede musik, og endte
da også i 1835 som 23-årig med at blive kapelmusiker - dog uden
gage. Hans far besværede sig ofte over sønnen: »Da Carl flytter i
denne tid, beder jeg, at du vil levere ham indlagte brev, hvori findes
10 rd., som han har plaget mig for til et par bukser. Når han trænger
til penge, kan han skrive, men at besvare mine breve, har han ikke
tid til og bruger udflugter, det er beklageligt at han endnu ikke kan
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komme til eftertanke og fornuft, og ikke følger mine råd og advar
sler, som jeg idelig igentager.«
Jørgensens svar til den bekymrede far afspejler nok godt den
kløft, der var mellem den generation, der havde gjort statsbankerot
ten med, og så den opvoksende ungdom, for hvem fremtiden teg
nede anderledes lyst nu midt i 1830erne, hvor den økonomiske
vækst var begyndt. Han skriver bl.a.: »Hvad din søn Carl angår, da
glæder det mig dog at han nu er bleven virkelig capel musicus, end
skønt det er uden gage. Nu er han dog noget, når han nu vil lære at
spille på orgel, så har han jo dog så temmelig gode udsigter for sig i
fremtiden. Jeg ved nok han siger, at han allerede er gammel og han
er vel også omtrent 23 år, så hans alder er dog endnu ikke betydelig.
Jeg mener derfor nok, at der tør voves på at se det lidt an om han
selv vil gøre udvej for de 50 rd. til hans information [undervisning i
orgelspil]. At han kan det, er ingen tvivl om, når han ville, men det
er mod hans sædvane at indskrænke sig, og det er drøjt at vænne sig
dertil. Han har den fixe idé, at han må leve som andre sådanne
unge mennesker, hvori jeg altid bifalder hans mening, men har dog
altid tillige sagt, at der gives to slags unge menneske, nogle er ødelanner, og der gives også unge mennesker, som er økonomer. Disse
ville jeg han skulle følge og udsøge sig til selskab..., men det hjæl
per ikke meget at moralisere for ham. Jeg tror det allerbedste var at
tie stille, dog ikke give ham ret, men lade ham døje og lide selv, for
di han har dog sin egen mening og ved at sige ham for meget eller
for tit bliver han ærgerlig og vred, og gør så slet intet... Jeg har i
mange dage ikke set Carl. Han er vel vred på os, derfor kommer
han ikke her... Det som jeg har lagt mærke til, at gøre ham mest
ondt, at du somme tider gentager din (om jeg så må kalde den)
straffepræken... så tit det går ham nær og gør ham ærgerlig. Jeg vil
le derfor tilråde om du ville behandle ham så blidt som mulig uden
gentagelse af, hvad du før har bebrejdet ham, også om det ikke ville
gøre forholdet venskabeligere og bedre imellem fader og søn - (og
når du ikke fortryde på jeg siger det) så tror jeg, du derved ville ud
rette mere.«
De to svogre kunne have sparet sig deres bekymringer. Carl endte
som domorganist i Ribe.
Ligesom nogle af Jørgensens døtre i perioder var i huset hos fa
milien Hansen i Slagelse, og Hansens sønner hos Jørgensen i
København, var f.eks. Jørgensens datter Margrethe 1 '/j år i Bromme
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Mølle hos familien der. Jørgensens far havde drevet møllen til sin
død i 1806, hvorefter den ældste søn, Hans Heinrich Jørgensen,
overtog fæstet.
Da denne døde den 10. Januar 1828, tog Jørgen Jørgensen straks
til Bromme for at støtte svigerinden og de efterladte børn. Med sig
havde han sin ældste datter Jensine, der sammen med en af Valen
tin Hansens døtre fra Slagelse skulle hjælpe tanten og kusinerne
med at »sy sort« til begravelsen. Det er givetvis også her i Bromme,
Jensine tidligere havde mødt sin fremtidige mand Frederik Seehusen, der var nevø af tanten. Efter Hans Heinrich Jørgensens død
drev enken møllen ved hjælp af en bestyrer, som svogrene i fælles
skab havde fundet frem til.
Sønnen Christian kom efter endt skolegang på Sorø Akademi til
Jørgen Jørgensen på Christianshavn, hvor han var i lære som tømrer
og møllebygger. Lærlingetiden ophørte dog brat, da også moderen
døde i 1832. Da var Christian 18 år gammel og ved sine farbrødres
og en morbrors hjælp (og takket være dronning Caroline Amalies
godhed for familien) lykkedes det ham - sin unge alder til trods - at
overtage arvefæstet på Bromme Mølle.
Christian Jørgensen klarede sig i øvrigt fint og blev som ganske
ung udnævnt til sognefoged i Bromme. Efter Jørgen Jørgensens
død i 1838 kom broderen Hendric, der havde været fuldmægtig i
møllebyggerfirmaet, og som nu som godt 60årig pludselig var uden
indtægt, til nevøen i Bromme og blev møllebestyrer.

MøllebyggerJørgen Jørgensen og økonomien
Som håndværksmester i København i en økonomisk ustabil tid be
tød ens omdømme meget for forretningen. Det var derfor af af
gørende betydning for Jørgensen, at hans økonomiske besværlighe
der ikke blev kendt. Svogeren Valentin Hansen hjalp ham gang på
gang, når han var i forlegenhed for penge til materialer, men ofte
måtte Jørgensen også ty til almindeligt tømrerarbejde, hvad der til
syneladende ikke rigtig havde hans interesse.
Der er vist heller ingen tvivl om, at selv om også det var hårde ti
der, som Jørgen Jørgensen skulle udøve sit håndværk i, så var han
heller ikke nogen særlig god økonom. Han fik mange gode råd af
svogeren, men fulgte dem ikke altid.
Han havde temperament og lagde ikke skjul på, hvad han mente
om folk, og han var i det hele taget ikke særlig diplomatisk i sin om-
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gang med andre. Han svingede konstant mellem at være superopti
mist for så kort tid efter helt at miste modet, som når han skrev: »At
få en tredje prioritet i gården her, synes mig er ligeså umulig som at
krybe til månen, så megen umage som jeg har gjort mig derfor, er
utroligt, og dog har det endnu ikke villet lykkes, hvorfor jeg er ble
vet ganske mismodig, og rent har tabt håbet. Jeg ved derfor ingen
udvej, at sælge var vel det bedste, som jeg også proberer nok på, der
er ingen der vil give mig bud derpå. Gid jeg dog vidste hvilket var
bedst at gøre?«. I 1834 prøvede han faktisk at sælge gården på Chri
stianshavn ved auktion, men fik slet ikke bud på den.
BrandmajorJørgen Jørgensen
Det var også vigtigt for omdømmet at tage del i de tillidshverv, som
var i hovedstaden. Jørgensen var allerede i 1796 blevet indrulleret i
brandkorpset og blev, da han i 1806 blev mester, ansat som brand
mester i korpset. Herfra avancerede han til løjtnant og kaptajn; og
han blev da også 1ste meddirektør.
Men var der noget, der kunne ophidse Jørgensen (bortset fra
mennesker han havde stolet på i forretninger, og som snød ham)
var det at blive forbigået.
Han var én gang blevet forbigået, da der skulle udnævnes en ny
brandmajor, fordi han dengang boede påjagtvejsmøllen på Nørre
bro, hvad der blev anset for at være så langt ude på landet, at han
ikke kunne forventes at møde på pletten, hvis der udbrød brand i
København. Desuden rejste han meget og var ofte borte fra byen i
længere tid.
Lige omkring årsskiftet 1831-32 døde den daværende brandma
jor West, og der skulle ansættes en ny. Jørgensen frygtede atter at
blive forbigået og beskrev situationen for sin svoger: »Da jeg kom
hjem igen [fra Bromme Mølle], var vores brandmajor død, hvorved
der blev en hel gæring i koret; jeg talte så straks med alle vedkom
mende, dette lod ikke til at give mig det fornødne håb. Jeg skrev da
en lang pro memorie til den kongelige brandkommission, hvor jeg
forklarede min sag så godt jeg kunne, men desværre, det hjalp mig
kun lidet, resultatet blev, at den fungerende vicebrandmajor blev
udnævnt til brandmajor med den reglementerede gage 600 rd. og
som korpsets kommandør tillagt årlig 200 rd.. 2. meddirektør kapt.
Blom rykkede til fungerende vicebrandmajor og årlig 400 rd. 1.
meddirektør kapt. Jørgensen årlig gage 400 rd. Over dette var jeg
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«En Brand Officer« fra »Klædedragter i
Kiøbenhavn«, udgi
vet af Lahde ca. 1810.
Møllebygger J. Jør
gensen efterlod sig
ved sin død en sådan
uniform med sabel
og epauletter.

meget utilfreds og ærgerlig, men så som og eftersom at 400 rd. sølv
årlig dog synes at være noget og en god hjælp, så syntes jeg derved
var intet andet at gøre end som at bukke meget dybt og sige mange
tak for nådig straf. De andre tre er vise og mægtige og kan spende
re. Det kan jeg ikke.«
Som grund til den manglende forfremmelse blev atter fremført,
at hans bolig på Christianshavn lå for langt fra bymidten. Jørgensen
overvejede at tage sin afsked. Inden han fik truffet beslutningen,
modtog han et brev, hvori han kunne læse: »Hans majestæt har allernådigst under 18. dennes reskriberet den kongelige brandkom
mission således: Kaptajn ved Københavns Brandkorps Jørgen Jør
gensen, der fungerer som 1ste meddirektør meddeles herved major
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karakter«. Jørgensen var derefter hos Kongen, hvor han takkede for
hans majestæts nåde. I brevet til svogeren opsumerer han: »Dette er
det hele og så de 134 rd. 2 m. tillæg årlig gage, som er kommet ud af
det for mig...... Om dette nu kan trøste og tilfredsstille mig ved jeg
ikke, forinden tidens tand får lægt lidt på de sår, den har givet os.
Jeg har takket og ikke ytret enten tilfreds eller utilfredshed. Skulle
jeg ikke synes at være det, som jeg dog ifølge det nu sidst skete bur
de være, så kan jeg altid gøre hvad jeg vil, det er meget betænkelig
fordi 400 rd. årlig er dog ikke så lidt - og der skal gøres meget ar
bejde for at kunne tjene disse.«
Brevet til brandkommissionen, som Jørgensen havde skrevet, lig
ger nu i Brandkommissionens arkiv i Stadsarkivet. Kommissionen
havde lidt problemer med, hvad de skulle stille op med brevet. En
mente, at da det var stilet til brandkommissionen, var der ingen
grund til at sende det med indstillingen om udpegning af ny brand
major til kongen. En anden mente, at for at man ikke skulle blive
skudt noget i skoene bagefter, måtte man hellere lægge det ved, selv
om man altså ikke ville indstille møllebyggeren til forfremmelse.
At sagen var meget om at gøre for Jørgensen, fremgår af brevets
slutning: »På, disse mine formodninger og grunde vover jeg ær
bødigst at bede mig anbefalet af den høje Kommission for igen at
anbefales til højere vedkommende, at beholde mit nummer, at der
som min nuværende formand hr. kapt. Qvist mulig bliver brandma
jor, jeg da turde gøre mig håb om at blive hans nærmeste efter
mand. At et andet tilfælde ville være føleligt for mig, og nedsætte
mig i mine medborgeres agtelse og omdømme, da disse ikkun tro at
uduelighed alene er hovedårsagen og grunden hvorfor sådant sker,
og at dette heller ikke er mig ligegyldigt, håber jeg den høje kom
mission ikke miskender mig for.« 50
Selv om Brandkommissionen altså ikke tog henvendelsen helt al
vorlig, så gjorde den trods alt så stort et indtryk på den enevældige
konge, at han brugte sin magt til at sidde kommissionens indstilling
overhørig.
At det ikke helt tilfredsstillede Jørgensen, fordi kommissionen
ikke havde anerkendt ham, er nok typisk for hans sind. Var han end
aldrig så meget møllersøn fra Bromme, så var han dog i København
en tilrejsende fra provinsen, og det gav ham tilsyneladende nogle
mindreværdskomplekser.
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Afslutning
I januar 1838 var Jørgen Jørgensen blevet syg og sengeliggende.
Skønt han kom sig noget, blev han ikke rigtig rask. Han bestyrede
stadig sine forretninger, men flere og flere breve og regninger ud
gik med underskriften »for Jørgen Jørgensen, Hendric J. Jørgen
sen«. Det er altså broderen, der har måttet tage over.
Den 24. juni 1838 døde Jørgen Jørgensen derhjemme, hvilket
hans kone Dorthea kundgjorde for »deltagende slægt og venner« i
Berlingske Tidende den 28. juni 1838. Ud over enken efterlod han
sig seks børn og fire børnebørn.
Jørgen Jørgensen blev begravet fra Vor Frelser Kirke den 28. juni
1838. Inden da havde enken betalt 1 rdl. for at få liget barberet og
gjort i stand og lagt på det indkøbte vokslagen i en kiste fremstillet
af svigersønnen, snedkermester Frederik Seehusen.
Enken gjorde, hvad hun kunne, for at give ham en standsmæssig
begravelse. Brandbudene foretog invitationerne, og Brandkorpsets
marskaller og regimenttambouren fulgte ligvognen. I kirken var be
talt for kor, organist og bælgtræder samt to præster. I hjemmet var
ophængt sørgegardiner (indkøbt for 4 mark og 8 skilling), og efter
højtideligheden i kirken blev der i hjemmet serveret vin og kager.
Der må have været en del gæster, for der blev drukket 24 flasker vin
og spist for 5 rdl. kager.
Efter Jørgen Jørgensens død blev gården på Christianshavn solgt på
auktion ligesom værktøj og materialer. Boet havde ikke midler til at
dække alle fordringer, men gudskelov havde Jørgensen i forbindel
se med sin første kones død oprettet en obligation til børnenes for
del, så sønnen fik 150 rdl. og pigerne hver 75 rdl. - bortset fra den
gifte Laura, der havde fået sin part tidligere. Den døde datter Jensines part blev delt mellem hendes to døtre. Broderen Hendric rejste
som nævnt til nevøen i Bromme, hvor han døde få år efter.
Svigersønnen Frederik Seehusen med familie blev boende i gård
en, mens enken flyttede med sine mange stedbørn. Margrethe blev
senere gift med en købmand, mens søstrene Louise, Frederikke og
Jørgine forblev ugifte og ernærede sig som lærerinder. Sønnen Jens
Lauritz Verner var kun 16 år, da faderen døde, og havde ikke lært
håndværk. Han kom på universitetet, læste teologi og blev senere
præst i Maribo.
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Jørgensens viden om møllebyggeri døde dog ikke helt med ham.
Formanden Carl Frederik Holm og flere af svendene blev ansat ved
tømrerlavets oldermand Balsløv, der sammen med svendene over
tog en del af de arbejder, Jørgensen havde haft i gang. Det er ikke
lykkedes at finde eksempler på, at Balsløv tidligere havde lavet møl
lebyggerarbejde, så han må have sat sin lid til, at Jørgensens svende
kunne deres håndværk.
I årtierne efter Jørgensens død vandt dampmaskinen indpas i
dansk mølleri, men det betød ikke, at de innovationer, der var gjort
på f.eks. vindmøllernes område, mistede deres betydning. Side
løbende med den tiltagende industrialisering af mølleriet oplevede
også småmølleriet en vækst i slutningen af 1800-tallet. Fra 1840 til
1897 steg vand- og vindmøllernes antal fra 1.700 til 2.800.51
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Indsamling, bevaring og
kassation af erhvervsarkiver
Teori og praksis
AF JØRGEN FINK

50 km arkivalier står der på Erhvervsarkivets hylder. Cirka. De er
blevet indsamlet i de sidste godt 50 år. Principperne har været for
skellige, opgaven altid den samme: at indsamle et repræsentativt ud
valg af bevaringsværdige arkivalier til belysning af det danske er
hvervslivs historie i bred forstand. I arkivets første år blev hovedvæg
ten lagt på i det hele taget at opbygge en samling. Overvejelser om
repræsentativitet var ikke så påtrængende i opbygningsfasen. Situa
tionen har ændret sig, og i det følgende skal der gøres en slags sta
tus over det hidtidige arbejde og gives en skitse af de overvejelser,
der ligger til grund for arkivets fortsatte indsamlingsaktivitet.
I de fleste lande er indsamlingen af privatarkiver, herunder er
hvervsarkiver spredt og tilfældig, hvorimod de offentlige arkiver bli
ver genstand for en systematisk bevarings- og kassationsbehandling.
I Danmark er situationen anderledes. Siden 1948 har Erhvervsarki
vet målbevidst indsamlet erhvervsarkiver, fra 1962 som statsinstitu
tion og fra 1992 som en enhed i institutionen Statens Arkiver. Det er
udtryk for en erkendelse af, at indsamlingen af arkivalier har til for
mål at tilvejebringe samfundsdokumentation og ikke kun doku
mentation af den offentlige sektors virke. Men skønt Erhvervsarki
vet således i Danmark er en del af det statslige arkivvæsen, er der
også her stor forskel på offentlige og private arkiver.
Offentlige myndigheder har pligt til at aflevere deres arkiver til
det offentlige arkivvæsen - eller (for de lokale myndigheders ved
kommende) til som minimum at opbevare dem efter det offentlige
arkivvæsens regler og under dettes tilsyn. Myndighederne må ikke
på egen hånd foretage kassationer i deres arkivmateriale. Det of-
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fentlige arkivvæsen - fra 1992 Statens Arkiver - udarbejder kassa
tionsvejledninger og udsteder kassationsbemyndigelser.
På det offentlige område er udgangspunktet altså en bevaringsog afleveringspligt, og arkivvæsenet står således over for en i prin
cippet kendt arkivmasse. Hovedopgaven bliver at nedbringe denne
arkivmasse til et realistisk omfang. Man arbejder ud fra en beva
ringsprocent på centraladministrationens område på 20 og for lo
kaladministrationens vedkommende på 3.
Helt anderledes er det på privatarkivområdet. Her findes der in
gen afleveringspligt og kun en meget begrænset opbevaringspligt
(bogføringsmateriale skal gemmes i fem år af hensyn til skattemyn
dighedernes mulighed for kontrol). Arkivvæsenet står ikke over for
en kendt arkivmasse og alene af den grund kan der ikke opstilles
bestemte bevaringsprocenter eller -promiller.
Opgaven bliver derfor en helt anden, nemlig den at indsamle et
repræsentativt udvalg af historisk bevaringsværdige arkivalier fra det
danske erhvervsliv. Der indgår to led i denne opgave: repræsentati
vitet og bevaringsværdighed. Bevaringsværdigheden vil blive be
handlet i et afsluttende afsnit om bevaring og kassation, men det
kan allerede her siges, at på det punkt skiller privatarkivarbejdet sig
ikke så meget ud fra arbejdet med de offentlige arkiver. Den af
gørende forskel ligger i indsamlingen og i vilkårene for indsamlin
gen.

Genstandsfelt
I det følgende er det ikke hele privatarkivområdet, der vil blive taget
op til behandling. Interessen vil blive koncentreret om erhvervsli
vets arkiver, som er det genstandsfelt, Erhvervsarkivet beskæftiger
sig med. Erhvervslivet skal her forstås bredt. Det er hele det danske
erhvervsliv, der er tale om. I hvert fald alle legale dele.
Det kan beskrives og klassificeres ud fra forskellige synspunkter.
Den grundlæggende beskrivelse er en opdeling af erhvervslivet ef
ter erhvervets art. Erhvervsarkivet anvender her den branchekode,
som Danmarks Statistik anvender. Den inddeler erhvervslivet i 9
økonomiske sektorer:
1. Landbrug og fiskeri
2. Råstofudvinding
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3. Fremstillingsvirksomhed (industri)
4. El-, gas-, varme- og vandforsyning
5. Bygge- og anlægsvirksomhed
6. Handel og beværtning
7. Transport
8. Finansvirksomhed og ejendomshandel
9. Service
Indholdet i disse 9 sektorer, der yderligere opdeles i hovedgrupper,
brancher og fag, kan altid diskuteres. Vandforsyning vil kunne op
fattes som en form for råstofudvinding (og skal så flyttes fra hoved
gruppe 4 til hovedgruppe 2), ejendomshandel som handel (flyttes
fra 8 til 6) etc. Fuld enighed vil der næppe kunne opnås om en
sådan erhvervsklassifikation. Det er heller ikke så afgørende, da det
under alle omstændigheder kun er én dimension af erhvervslivet,
der belyses ved denne inddeling efter erhvervets art.
Disse 9 økonomiske sektorer anvendes som grundinddeling ved
begge de to hovedgrupper af arkiver, som indsamles: virksomheder
og interesseorganisationer.
Virksomheder

Foruden erhvervets art skal man for virksomhedernes vedkommen
de tage hensyn til i hvert fald otte andre dimensioner, hvis man vil
prøve at sikre repræsentativitet i indsamlingen.

-

Juridisk status
Størrelse (medarbejdertal, årsomsætning)
Teknologi
Økologi
Organisatorisk opbygning
Etnicitet
Lokalitet
Tid

Der kunne sikkert også findes andre relevante dimensioner. Det
præcise antal er ikke afgørende, men derimod det forhold, at re
præsentativitet i forbindelse med indsamlingen af arkivalier ikke er
endimensionel. Repræsentativiteten skal ses i forhold til flere di
mensioner.
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Juridisk status

Begrebet ‘en virksomhed’ er ikke så entydigt, som man måske på
forhånd ville tro. Man kan skelne mellem en virksomhed forstået
som en teknisk enhed og en virksomhed forstået som en økonomisk
enhed. Forskellen kan belyses ved nogle eksempler. Hvis man f.eks.
tænker på et snedkerværksted, hvor en mester arbejder sammen
med to svende og en lærling, er der tydeligvis tale om én virksom
hed både i økonomisk og i teknisk forstand. Det samme gælder, hvis
man tænker på f.eks. en boghandel. I disse to tilfælde er den øko
nomiske og den tekniske virksomhed identiske. Hvis snedkerværk
stedet derimod er en mindre afdeling af et skibsværft, eller hvis bog
handelen er en afdeling af et stormagasin, er den økonomiske og
den tekniske virksomhed ikke længere identiske. Man kan altså son
dre mellem virksomheden som en teknisk enhed og virksomheden
som en økonomisk enhed. Oprindelig opfattede man i dansk stati
stik kun virksomheder ud fra det tekniske aspekt, men fra og med
erhvervstællingen i 1925 begyndte man at registrere både tekniske
og økonomiske enheder.
De økonomiske enheder kan have forskellig juridisk status. I sin
enkleste form er virksomheden lederens private ejendom. Men virk
somheden kan også have status som et selskab af en slags: interes
sentskab, kommanditselskab, aktieselskab, anpartsselskab, andelssel
skab, eller som en forening, en fond eller en virksomhed med be
grænset ansvar. Dertil kommer koncessionerede selskaber, semi-offentlige eller egentligt offentlige selskaber. Den sidstnævnte katego
ri er for tiden under reduktion som led i den pågående privatise
ringsproces, som i øvrigt i arkivsammenhæng vil medføre en vis for
skydning af indsamlingsopgaven fra de offentlige arkivalier til de pri
vate. Kravet om repræsentativitet i indsamlingen gælder også denne
dimension'. Det kræver en selvstændig udredning at belyse karakte
ren af og udviklingen i de danske virksomheders juridiske status.
Størrelse
I forbindelse med virksomhederne kan størrelse deles i fysisk og
økonomisk størrelse. Den fysiske størrelse kan måles ud fra forskel
lige kriterier. I landbruget vil det typisk være areal og husdyrhold, i
industrien antallet af beskæftigede, i transport antallet af transport
midler og deres lasteevne, etc. I den forbindelse kan der være
grund til at pege på, at spørgsmålet om virksomhedsstørrelse set fra
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et andet synspunkt er et socialhistorisk interessant aspekt. F.eks. vil
man blandt de 9 økonomiske sektorer lede forgæves efter håndvær
ket. Skønt det historisk har været et betydningsfuldt erhverv er det
forsvundet i den opdeling, der er foretaget, og hvor det er arbejdets
genstand mere end dets måde, der har været afgørende. Håndvær
ket er delt mellem de økonomiske sektorer fremstilling, byggeri,
handel og service. Hvis man således ønsker at belyse udviklingen fra
håndværk til industri er det afgørende nødvendigt, at der ved ind
samlingen er taget hensyn til dette, dvs. til dimensionen virksom
hedsstørrelse.
Den økonomiske størrelse vil typisk blive målt ved omsætningen,
men man kunne også se på det økonomiske resultat, og overskud
det og lønsomheden ville så kunne bruges som kriterier. Også her
gælder det, at repræsentativitet kræver forudgående forskning og
udredning. Repræsentativitetskravet medfører, at indsamlingen af
erhvervsarkivalier nødvendigvis må foregå som led i en forskningsog erkendelsesproces.

Teknologi
En belysning af mekaniserings-, automatiserings og elektronificeringsprocessen kræver, at der forefindes et kildemateriale, der kan
ligge til grund for dette. Der skal derfor også drages omsorg for det
te. Det kan imidlertid være vanskeligt at søge en egentlig repræsen
tativitet i forhold til denne dimension. I stedet må man i et vist om
fang hjælpe sig med en indsamling af andet kildemateriale end virk
somhedernes eget. Her har forsikrings- og realkreditarkivalier vist
sig at indeholde en del information, som er af stor værdi i forhold til
denne dimension. Forsikringsselskaber og realkreditinstitutioner
løber begge en risiko, når de enten forsikrer eller låner penge til en
virksomhed, og de er derfor interesseret i at foretage en nøjagtig re
gistrering af de bygninger og genstande, der enten forsikres eller
står som sikkerhed for et lån. Derfor kan der i deres arkiver findes
omhyggelige beskrivelser af virksomheders bygninger og maskin
park, hvilket giver disse arkiver en interesse, der rækker langt ud
over deres egen erhvervsaktivitet.
Økologi
Den økologiske side af erhvervslivet er ikke hidtil blevet gjort til
genstand for historiske studier i nævneværdigt omfang, men det vil
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kunne blive et studiefelt i fremtiden, og det er derfor vigtigt at over
veje mulighederne for dokumentation på dette område. Overvejel
serne må ifølge sagens natur blive af meget indledende karakter, og
repræsentativitet kan næppe tilvejebringes på det nuværende infor
mationsgrundlag.
Organisatorisk opbygning
Denne dimension hænger sammen med dimensionen juridisk sta
tus, men er ikke identisk med den. Som nævnt er den tekniske og
den økonomiske virksomhed ikke nødvendigvis identiske. De kan
være kombineret på mange forskellige måder. Også med hensyn til
denne dimension er det altså nødvendigt at være opmærksom på
repræsentativiteten. I sin simpleste form består en virksomheds per
sonale kun af lederen. I en sådan enkeltmandsvirksomhed er det
meningsløst at tale om organisatorisk opbygning, men jo større virk
somhederne bliver, jo mere kompliceret bliver den organisatoriske
opbygning. Virksomhederne bliver inddelt i afdelinger, afdelinger
ne får egen ledelse, den overordnede virksomhedsledelse bliver
skilt ud i en selvstændig afdeling, og det bliver nødvendigt at ind
føre skriftlige kommunikationsgange. Der kan blive opbygget kon
cerner med datterselskaber og filialer i meget komplekse og omfat
tende sammenhænge.

Etnicitet
Heller ikke spørgsmålet om etnicitet har hidtil spillet nogen rolle i
undersøgelser over dansk erhvervslivs historie, men i takt med ud
viklingen væk fra et monokulturelt samfund må man forvente, at
denne side af udviklingen vil blive taget op af fremtidige historike
re, og det er derfor nødvendigt også at inddrage denne dimension i
indsamlingspolitikken, således at der kan foreligge et kildemateria
le til belysning af, hvordan virksomheder, der blev drevet af ledere
uden en traditionel dansk baggrund, virkede og klarede sig økono
misk. Det er en dimension, hvor repræsentativitet næppe lader sig
etablere, og hvor der i øvrigt vil være sproglige problemer forbun
det med indsamling og tilgængeliggørelse af materialet.
Juridisk status, størrelse, teknologi, økologi, etnicitet og organisa
torisk opbygning skal alle søges tilgodeset i et eller andet omfang i
forbindelse med indsamlingsarbejdet. Det samme skal de generelle
dimensioner tid og rum.
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Lokalisering
Som landsdækkende arkiv har Erhvervsarkivet også en forpligtelse
til at tilgodese en geografisk repræsentativitet. Det kan gøres på fle
re måder. Man kan dels søge at sikre repræsentativiteten i forhold til
landets regioner, altså den fysisk geografiske dimension. Det sker
ved hjælp af landets administrative inddeling i amter og kommuner,
helt konkret på grundlag af den inddeling, der blev resultat af kom
munalreformen af 1970.
Den geografiske repræsentativitet kan imidlertid også gælde en
anden dimension, den kulturgeografiske. Ud fra dette synspunkt vil
man opdele landet i hovedstad, store provinsbyer (landsdelscen
tre), mellemstore provinsbyer (regionalcentre) og små provinsby
er/større stationsbyer (oplandscentre), forstæder samt landdistrik
ter. Denne dimension kan suppleres med andre opdelinger, fisker
lejer, færgebyer, fabriksbyer, garnisonsbyer.
Som en særlig underafdeling af en kulturgeografisk inddeling er
der for landbrugets vedkommende foretaget en inddeling af landet
i 7 landbrugszoner på grundlag afjordens bonitet (figur 1). Tilsva
rende kan man nævne den markedsøkonomiske inddeling af Dan
mark i handelsdistrikter, som forskere fra Handelshøjskolen i
København foretog på grundlag af særlige oplandsundersøgelser
(figur 2).
Det vil næppe være muligt og heller ikke nødvendigt at tilgodese
alle tænkelige opdelinger inden for den geografiske dimension. Det
vigtige er, at man også der er opmærksom på, at repræsentativitet er
et i princippet uudtømmeligt hensyn, og at den fortsatte forskningsog indsamlings- og forskningsproces vil kunne afdække nye behov i
denne henseende.

Tid
Et erhvervsliv i moderne forstand bliver først en realitet efter næ
ringsfrihedens indførelse i 1857. Naturligvis fandtes der virksomhe
der, også private virksomheder tidligere, men de var i vidt omfang
underlagt korporativt fastlagte bestemmelser. Tiden før næringsfri
heden er derfor kun sparsomt repræsenteret i Erhvervsarkivets sam
linger og udgør ikke nogen central del af vores indsamlingsfelt. Det
te begrænser sig altså i praksis til de sidste 150 år.
Repræsentativiteten i forhold til tidsdimensionen består primært
i at sikre en nogenlunde ligelig repræsentation mellem de forskelli-
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Figur 1.
De danske
landbrugs
regioner.

ge perioder. Den nøjere afgrænsning af perioder kan foretages en
ten mekanisk i tiårs perioder, femogtyveårsperioder eller hvad man
nu vælger som inddelingskriterium, men den kan også foretages i
forhold til de økonomiske konjunkturer, således at man sikrer, at
både højkonjunktur- og lavkonjunkturperioder er repræsenteret,
og at både egentlige kriseår og egentlige højvækstår er repræsente
ret.
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Hensyn af denne karakter får især betydning i forbindelse med kas
sation og udtynding af arkivalier, jvf. nedenfor, hvor det er vigtigt, at
arkivalier, der kun er bevaret for bestemte tidsudsnit, ikke bliver
stærkt underrepræsentative på grund af særlige konjunkturforhold,
ligesom det er vigtigt at bevare visse arkivalieserier i komplette tids
serier af hensyn til muligheden for at kunne dokumentere kon
junkturforløb.
Repræsentativitet skal ikke forstås som en bestræbelse på at lade
arkivaliernes fordeling være en mekanisk afspejling af erhvervslivets
fordeling på de ni her nævnte dimensioner. En bestemt bevarings
procent eller -promille kan ikke anvendes - rent bortset fra at den
umuligt vil kunne beregnes - fordi dokumentationsbehovet er for
skelligt fra sektor til sektor og fra branche til branche. Dertil kom-
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mer, at Erhvervsarkivet ikke bare skal bevare det typiske og det gen
nemsnitlige, men også det prægnante og usædvanlige. Maerskgruppen kan ikke kaldes typisk for dansk erhvervsliv, men står na
turligvis højt på Erhvervsarkivets liste over ønskede arkiver. Det sam
me gør LEGO, Danfoss og F.L. Smidth for blot at nævne nogle.
Nogle arkivalier har en kildeværdi, der rækker ud over den virk
somhed, hvor de er blevet skabt. Det gælder som ovenfor nævnt
f.eks. forsikrings- og realkreditarkivalier, men det gælder også advo
katarkiver og revisor- og bankarkiver. Men netop dette forhold, at
disse arkiver belyser tredjemands forhold, gør, at de er meget svære
at indsamle, fordi tavshedspligt eller forretningskutyme tilsiger virk
somhederne at beskytte deres kunder (tredjemand) mod, at oplys
ningerne går videre. Der er indsamlet nogle arkiver af denne type,
men langtfra så mange som ønskeligt og selv ikke tilbud om meget
lang utilgængelighed har kunnet ændre på dette.
Arkivalier, der har kildeværdi ud over egen proveniens, vil vi søge
indsamlet i størst muligt omfang, og det vil være meningsløst at an
vende repræsentativitetsbetragtninger her sat alene i forhold til
virksomhedernes eget fag eller branche.
De her anførte ni dimensioner, som har betydning, når man skal
foretage et repræsentativt udvalg af virksomheder, er i øvrigt ikke
lige lette at belyse. For at kunne afgøre repræsentativiteten må man
have en begrundet forestilling om normalfordelingen, og det kan i
flere tilfælde knibe eller vise sig helt umuligt at tilvejebringe en
sådan oversigt. I disse tilfælde må man sænke ambitionsniveauet og
afstå fra en målsætning om fuld repræsentativitet og i stedet opstille
en minimumsbestand af arkivalier, man ønsker indsamlet, hvaden
ten denne nu er eller ikke er strengt repræsentativ.
De to dimensioner, der lettest lader sig belyse er erhvervets art og
virksomhedens geografiske placering. På grundlag af Erhvervsarki
vets arkivoversigter kan man foretage følgende opdeling af de afle
verede arkiver (provenienser)
Tabel 1 viser, at handel og fremstilling er de sektorer, der har det
højeste antal provenienser, medens råstofudvinding og el-, gas- og
vandforsyning har de færreste. Det siger i sig selv ikke så meget.
Virksomhedernes fordeling på de økonomiske sektorer er meget
skæv, og proveniensernes fordeling bør derfor i nogen grad være
det samme. Men selv med dette in mente er det ikke sådan, at an
tallet af provenienser skal stå i et bestemt forhold til antallet af virk-

Indsamling, bevaring og kassation af erhvervsarkiver

131

Tabel 1. Virksomhedsarkiver i Erhvervsarkivel
Land Rå Frem El
stof stil- m.v.
brug ti dv. ling

Hovedstaden
Københavns amt
Frederiksborg
Roskilde
Vestsjælland
Storstrøms
Bornholm
Fyn
Sønderjylland
Ribe
Vejle
Ringkøbing
Arhus
Viborg
Nordjylland
Andetsteds
IALT

Byg Han Trans Fi
del port nans
geri
m.v. m.v.

Ser
vice

I
ALT

4
2
2
4
15
25
2
4
10
3
1(5
7
7
2

4
1
2
1
1
1
3
2
2

217
19
17
28
22
66
14
155
23
30
103
52
248
44
73
1

—
1
2
7
1
1
-

18
2
1
5
1
8
3
20
4
9
27
12
45
7
11
-

1.321
12
26
75
59
179
19
309
70
108
288
139
566
176
298
17

79
1
2
3
1
55
2
4
10
1
25
2
8
4

182
5
1
5
11
17
2
41
10
14
25
21
184
23
69
3

5
1
1
1
1
5
1
22
1
7
10
4
23
15
13
-

1.826
44
50
116
99
293
42
630
112
176
474
233
1.117
275
482
29

103

17

1.112

12

173

2.662

197

613

109

4.998

somheder eller anderledes udtrykt, at dækningsgraden skal være
den samme for alle de økonomiske sektorer som nævnt. Man vil
kunne opnå repræsentativitet i forhold til de relativt ensartede land
brugsbedrifter ved en langt lavere dækningsgrad end i forhold til
feks. fremstilling og handel.
Der knytter sig imidlertid en række problemer til dette. Det er van
skeligt at beregne dækningsgrad, og den vil kun kunne beregnes for
antallet af virksomheder (provenienser); den vil ikke kunne bereg
nes i forhold til virksomhedsarkivalierne. Som allerede nævnt er
omfanget af det samlede arkivmateriale, som det danske erhvervsliv
har kastet af sig, ukendt. Så beregning af dækningsgrader er halsløs
gerning. Spørgsmålet om repræsentativitet må afgøres langt mere
skønsmæssigt. Det er spørgsmålet, om Erhvervsarkivets bestand - af
arkivalier nb, ikke provenienser - ser nogenlunde rimelig ud i for
hold til det erhvervsliv, man skal kunne dokumentere. En oversigt
på arkivalieniveau svarende til den, der her er bragt på proveniensniveau er noget mere omstændelig at tilvejebringe, og der er i øvrigt
ikke særlig megen fornuft i at bringe den for hele arkivbestanden
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på én gang, jvf. afsnittet om den udvidede sektormetode nedenfor.
Gennemgangen på proveniensniveau giver med alle sine mangler
dog trods alt en form for overblik, og den skal derfor fortsættes lidt
endnu ud fra de to dimensioner, der nogenlunde enkelt lader sig
belyse. Som nævnt hørte hovedparten af provenienserne hjemme i
enten fremstilling eller handel. Disse to sektorer er underinddelt i
hovedgrupper, brancher og fag, og man kan derfor foretage en
mere detaljeret belysning af, hvordan provenienserne fordeler sig
inden for disse sektorer.
Tabel 2 viser et tyngdepunkt inden for næringsmiddelindustrien,
tekstilindustrien og maskinindustrien. Det er hhv. andelsmejerier,
skrædderforretninger og smedeværksteder, der er de største enkelt
fag i disse hovedgrupper.
Geografisk ligger tyngdepunktet i København, Århus amt og Fyns
amt. For Københavns vedkommende vejer de egentlige industriar
kiver godt til. Hvis man delte bestanden i industri og håndværksar
kiver, ville den geografiske fordeling blive langt mindre jævn.
Inden for engroshandelen er det især engroshandelen i alminde
lighed samt brancherne råvarer og næringsmidler, der rummer

Tabel 2. Virksomheder i fremstillingsfagene. Provenienser i Erhvervsarkivet
Næ
ring

Hovedstaden
Københavns amt
Frederiksborg
Roskilde
Vestsjælland
Storstrøms
Bornholm
Fyn
Sønderjylland
Ribe
Vejle
Ringkøbing
Århus
Viborg
Nordjylland
Andetsteds

IALT

Teks Træ Papir Ke
til
misk

Sten

Me Ma
tal skin

An
det

IALT

43
2
8
11
13
37
2
63
19
13
40
20
86
11
29
1

42
8
4
9
3
8
3
26
1
5
19
13
40
9
13

9
2
1
4
3
6
3
12
2
11
4
42
8
9

33
1
2
4
8
3
7
1
21
1
6

19
1
2
3
6
1

8
3
2
2
3
2
5
8
5
3

3
1
2
3
5
1
3
1
1
1

46
4
2
1
7
4
30
2
5
14
12
43
10
10

14
6
1
1
1
1

217
19
17
28
22
66
14
155
23
30
103
52
248
44
73
1

398

203

116

87

32

41

21

190

24

1.112
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Tabel 3. Virksomheder i Engroshandel. Provenienser i Erhvervsarkivet
Aim.
Hovedstaden
Københavns amt
Frederiksborg
Roskilde
Vestsjælland
Storstrøms
Bornholm
Fyn
Sønderjylland
Ribe
Vejle
Ringkøbing
Århus
Viborg
Nordjylland
Andetsteds
IALT

Næ Teks Andre Rå Maski Bi Andre Kom- I
ring
til
forbr. varer ner ler engros miss. ALT

56
4
1
12
2
3
7
4
8
2
10
3

44
1
1
9
2
5
9
1
21
6
1

15
1
3
4
7
2
-

25
1
2
1
3
3
7
2
10
1
2
-

33
1
4
3
1
2
15
4
8
14
7
40
3
8
1

14
2
2
1
1
1
12
1
-

13
1
1
4
1
1
12
3
-

2
1
1
1
1
-

1
2
3
1
5
1
2
1

203
3
5
6
3
12
1
52
13
17
44
15
115
7
35
6

112

100

32

57

144

34

36

6

16

537

Tabel 4. Virksomheder i Detailhandelen. Provenienser i Erhvervsarkivet
Kolo Næ Farve Teks- Møb- Isen- Guld Bø
ger
nial ring m.v. til 1er kram

3
-

10
2
3
1
2
6
2
12
7
7
-

2
1
2
1
4
2
6
2
2
-

30

52

22

Hovedstaden
43
Københavns amt
5
Frederiksborg
17
54
Roskilde
Vestsjælland
52
Storstrøms
137
Bornholm
14
Fyn
157
Sønderjylland
43
63
Ribe
148
Vejle
Ringkøbing
88
298
Århus
131
Viborg
Nordjylland
183
8
Andetsteds

8
1
4
2
2
8
5
4
12
2
22
1
12
-

2
1
1
4
3
1
1
7
1
8
1
6
-

32
1
7
2
13
3
56
4
16
31
15
38
14
25
2

3
1
1
2
3
1
-

9
2
3
10
1
12
6
18
3
15
-

3
4
2
7
9

1.441

83

36

259

11

79

IALT

Bi
ler

9

An I
det ALT

2
1
2
1
9

6
4
9

1

114
7
19
68
56
162
17
246
55
91
229
118
420
166
255
11

21 2.034
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mange arkiver. Det er resp, de gamle blandede købmandsgårde,
trælasthandlere og vin- og smørgrossister, der udgør de største fag i
disse grupper. De gamle blandede købmandsgårde har (ligesom an
delsmejerierne) været genstand for en særlig intensiv indsamling
på et tidligere tidspunkt i Erhvervsarkivets historie.
Geografisk er hovedstaden klart dominerende inden for engros
handelen, og det svarer meget godt til den virkelige fordeling af
virksomhederne.
Inden for detailhandelen dominerer kolonialbranchen fuldstæn
dig billedet. Tekstil- og manufakturbranchen kommer langt bagef
ter, og ingen af de øvrige brancher og grupper når op på særlig sto
re tal. Kolonialbranchen er naturligvis først og fremmest repræsen
teret ved den klassiske danske lille købmandsforretning. Det meget
høje tal skyldes afleveringer fra landsarkiverne for mange år siden
af konkurssager. Disse arkiver omfatter kun ganske få bind eller
pakker, i mange tilfælde kun én. Ikke mindre end 1.204 af de 1.441
provenienser i kolonialhandelen omfatter sådanne små købmands
arkiver med 5 eller færre bind/pakker. Her var det naturligvis op
lagt at tænke på muligheden af at udtynde materialet. Det kan imid
lertid ikke svare sig, fordi disse arkiver er opstillet meget spredt og
som nævnt er meget små, således at den samlede hyldeplads, der vil
le kunne frigøres ved en udtynding, for det første ikke ville være ret
stor, og for det andet ville opstå som små huller i rækkerne rundt
omkring på arkivet. Der skulle en meget omfattende og meget ar
bejdskrævende omflytning til, hvis man skulle samle den ledige hyl
deplads til sammenhængende reolmeter.
En opdeling efter erhvervets art og lokalitet, som den, der er fo
retaget i de fire første tabeller kan naturligvis suppleres med andre
opdelinger. Som eksempel bruges her jernindustrien.
I tabel 5 bringes en oversigt over det samlede antal virksomheder i
Danmark ved de tre industri- og erhvervstællinger i hhv. 1906, 1925
og 1948.
Til sammenligning anføres Erhvervsarkivets bestand af arkiver fra
jernindustrien. Arkiverne er opdelt kronologisk i kvartsekler, og ta
bellen skal læses sådan, at et arkiv anføres i alle de kvartsekler, som
dets samling dækker. Det betyder, at f.eks. et jernstøberi, hvis arki
valier dækker perioden 1853-1927 registreres i de fire kvartsekler,
som dets samling repræsenterer. Tallene i tabel 6 kan altså lægges
sammen lodret, men ikke vandret.
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Tabel 5. Jernindustrien i Danmark. Antallet af virksomheder
1906
1925
I
Hoved- Pro- LandHoved Pro- Land
staden vins- distrik- ALT staden vins- distrik
by- terne
by- terne
erne
erne
Jernstøberier
47
84
Jernvareindustri
Maskinindustri
187
Smede
332
Elektrisk udstyr
17
Skibsværfter
5
Andet transport
159
materiel
Instrument
fremstilling
264

IALT

1095

I
ALT

1948
I
ALT

46
72
314
561
6
2

12
6
325
4741
1
-

105
162
826
5634
24
7

202
170
353
300
60
7

251
83
482
437
16
9

138
22
983
4112
4
2

591
275
1818
4849
80
18

102
1411
3016
4361
1316
15

183

251

593

643

863

1378

2884

7195

482

588

1334

300

386

257

943

997

1666

5924

8685

2035 2527

6896

11458

18413

En sammenligning mellem tabel 5 og 6 viser, at f.eks. kun maksi
malt 143 af de 8.685 jernindustrielle virksomheder, der fandtes i
Danmark i 1906, er repræsenteret i Erhvervsarkivets samlinger. Tal
let er givetvis lavere, da ikke alle 143 indsamlede arkiver stammer
fra virksomheder, der eksisterede i 1906. På arkiv (proveniens) ni
veau udgør Erhvervsarkivets samling altså næppe mere end 1 % af
det samlede antal. Arkivalierne i de 143 indsamlede arkiver er imid-

Tabel 6. Jernindustrien. Virksomhedsarkiver i Erhvervsarkivet. Kronologisk
fordeling
Før 1850- 1875- 1900- 1925- 1950- Efter Uden
I
år ALT
1850 1874 1899 1924 1949 1974 1974

Jernstøberier
Jernvareindustri
Maskinindustri
Smede
Elektrisk udstyr
Skibsværfter
Andet transportudstyi'
Instrument
fremstilling
IALT

4
1
2
2
1
1

12
4
6
5
I
3

18
9
20
14
4
5
4

19
22
45
21
13
9
11

13
21
41
16
12
9
11

11
22
37
7
9
3
8

5
10
14
4
2
4

1
—

27
35
69
41
16
15
19

2

2

5

3

9

3

1

1

14

13

33

79

143

132

100

40

2
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lertid langt fra komplette. På arkivalieniveau er der derfor kun tale
om en promillevis bevaring.
Ud over den kronologiske fordeling af de indsamlede arkiver kan
man også se på den kulturgeografiske. Den belyses i tabel 7.
Tabel 7 lader sig ikke umiddelbart sammenligne med tabel 5; den
kronologiske dimension skal indbygges i tabellen, før den kan bru
ges som indikation på bevaringspromillen i forhold til de kultur
geografiske områder.
Organisationer

Den anden hovedgruppe af arkiver, som Erhvervsarkivet indsamler,
er organisationsarkiver. Det er de mange interesseorganisationer,
der knytter sig til det danske erhvervsliv.
Også for organisationernes vedkommende anvendes opdelingen
i økonomiske sektorer (erhvervets art) som den grundlæggende
opdeling, selvom den rummer afgjorte mangler i forhold til orga
nisationerne. Således er der inden for arbejdsmarkedets område
opstået en række organisationer, der går på tværs af sektoropdelin
gen. Der er derfor i og for sig brug for en ekstra kategori, der hed
der erhvervslivet i almindelighed, til registrering af disse organisa
tioner.
Til brug for beskrivelsen af dette indsamlingsfelt skal man anven
de andre repræsentativitetsdimensioner eller kategorier end dem,
der blev brugt i forbindelse med virksomhederne. Der eksisterer
ikke nogen fast eller kanoniseret terminologi omkring organisatioTabel 7. Jernindustrien. Virksomhedsarkiver i Erhvervsarkivet, Geografisk.
fordeling
Hoved
staden

Provins
byerne

Landdi
strikterne

Jernstøberier
Jernvareindustri
Maskinindustri
Smede
Elektrisk udstyr
Skibsværfter
Andet transportudstyr
Instruinentfremstilling

4
14
20
9
3
4
5

21
(5
12
15
2
8
5
5

15
37
26
5
4
10
4

27
35
69
41
16
15
19
14

IALT

59

74

103

236

9

IALT
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nerne, så vi har måttet lave vores egen. I hvert fald følgende tre di
mensioner er relevante i forbindelse med indsamlingsarbejdet:
- Organisationssystem
- Medlemsgrundlag
- Arbejdsfelt

Organisationssystem
Historisk har udviklingen medført, at nogle organisationer er blevet
bundet sammen til organisationssystemer, de fleste med en hierar
kisk opbygning. Organisationer kan selv være medlem af andre or
ganisationer og kan indgå i flere forskellige organisationssystemer.
Der kan derfor skelnes mellem primære og sekundære organisatio
ner. En primær organisation har ikke andre organisationer som
medlemmer, en sekundær organisation har. Der sondres ikke mel
lem sekundær, tertiær, kvartær osv., men alene mellem primær og
sekundær. I forbindelse med Erhvervsarkivets indsamlingspolitik
får denne skelnen relevans derved, at dækningsgraden for de se
kundære organisationer skal være langt højere, end den skal for de
primære.
Medlemsgrundlag
Dimensionen medlemsgrundlag har flere sider. Der er for det første
distinktionen mellem faglige og tværfaglige foreninger. I de faglige
foreninger er medlemskabet betinget af enten uddannelse i eller
udøvelse af et bestemt fag, altså f.eks. en murermesterforening, en
isenkræmmerforening. I en tværfaglig forening er medlemskab be
tinget af en social placering eller et bredere tilhør til en økonomisk
sektor, altså f.eks. en håndværkerforening (til forskel fra murerme
sterforeningen) og en handelsforening (til forskel fra isenkræmmerforeningen). De tværfaglige foreninger har haft størst betyd
ning i byerhvervene, håndværk og handel, og tendensen er gået i
retning af, at de har mistet betydning i forhold til de faglige fore
ninger. De faglige foreninger kan udmærket slutte sig sammen til
foreninger, der omfatter flere fag. Sålænge medlemskabet stadig
skal gå gennem den faglige forening, er det faglige organisations
princip opretholdt. En sådan faglig forening, der samler flere fag,
er ikke tværfaglig, men flerfaglig, eller om man vil multifaglig. Figur
3 viser nogle eksempler på de forskellige organisationstyper.
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Figur 3. De forskellige organisationstyper
National

Regional

Lokal

Tværfaglig

Faglig

Flerfaglig

Den danske Bager
stands Fælles
organisation
Centralforeningen for
Bagermestre i Jylland

Fællesrepræsentatio
nen for dansk Industri
og Håndværk
Fællesrepræsentatio
Dansk Arbejds
n en, Øs ti ftern es
giverforenings
afdeling
jyske afdeling
Håndværkerstandens Hvalsø Håndværkerog Industriforening
repræsentantskab i
Århus

Horsens Bagermester
forening

Industrifagene

Såvel faglige som tværfaglige foreninger kan indgå i organisations
systemer, og faglige foreninger kan indgå i både flerfaglige og tvær
faglige organisationssystemer.
En anden side af medlemsgrundlaget vedrører det sociale tilhør.
Fælles fag eller fælles faglig uddannelse har ikke været ensbetydende
med fælles organisationsdannelse. Forskellig social placering (sta
tus) har ført til undertiden meget skarpe modsætningsforhold, som
har ført til adskilte og mere eller mindre fjendtlige organisations
dannelser. Det skarpeste skel af denne karakter i den danske organi
sationsverden er skellet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Det
har for såvidt fået en parallel inden for arkivinstitutionerne i et skel
mellem Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv og Erhvervsarkivet,
blot er der i dette tilfælde ikke tale om fjendtlighed men om fornuf
tig og venskabelig arbejdsdeling. Det betyder, at Erhvervsarkivet ikke
indsamler arkivalier fra LO-området. (Dog gøres der en undtagelse
med hensyn til fagforeninger i Århus, idet Erhvervsarkivet også vare
tager opgaven som stadsarkiv for Århus kommune.)
De sociale skel, som gør sig gældende inden for de organisatio
ner, som Erhvervsarkivet beskæftiger sig med, er derfor andre. Det
er sociale delinger mellem erhvervenes og fagenes små og store
udøvere. Organisatorisk er der skel mellem håndværkere og indu
stridrivende, engros- og detailhandel, gårdejere og husmænd, damp
skibsredere og småskibsredere osv. Disse sociale skel vil i nogle
tilfælde svare til et skel mellem over- og middelklasse, i andre vil det
være skel inden for middelklassen. Det er naturligvis et forhold som
har sin store historiske interesse, og det er derfor et forhold, som
indsamlingspolitikken skal tage hensyn til.
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Arbejdsfelt
Med hensyn til arbejdsfelt kan man sondre mellem arbejdsgiverfor
eninger og andre foreninger. Historisk var der en tendens til, at ar
bejdsgiveropgaverne blev overladt til særlige foreninger, som havde
det som eneste formål. Det er ikke svært at finde et navn til denne
kategori. Det er sværere at finde et navn til de foreninger, som ikke
hørte til arbejdsgiverforeningerne. Denne gruppe omfatter både
foreninger, der koncentrerede sig om alle andre opgaver end ar
bejdsgiverspørgsmål, og foreninger, der varetog såvel arbejdsgiver
som de øvrige opgaver. I mangel af bedre kan man kalde disse orga
nisationer for næringsorganisationer, og de omfatter altså såvel de
rene næringsorganisationer som de kombinerede arbejdsgiver- og
næringsorganisationer. Endelig findes der erhvervsdrivende organi
sationer. I ikke så få tilfælde arrangerede en interesseorganisation
en eller anden form for økonomisk aktivitet for sine medlemmer.
Det var typisk fællesindkøb eller andre rabatordninger, særlige for
sikringsarrangementer eller lignende. Der var en tendens til, at dis
se aktiviteter blev udskilt i særlige foreninger eller i egentlige selska
ber (virksomheder) ; men en del af dem var altså organiseret i for
eningsform og udgør således en særlig foreningstype. Andelsfore
ningerne kan stå som den mest udbredte type.

Lokalisering
Den geografiske dimension har naturligvis også relevans i forbin
delse med indsamling af organisationsarkiver. Man kan udmærket
tage udgangspunkt i kommuneinddelingen af 1970, parallelt med
hvad man gjorde i forbindelse med indsamling af virksomhedsarki
ver, men man skal supplere denne inddeling med den hierarkiske
struktur, der findes i mange organisationssystemer, og som almin
deligvis består i en tredeling mellem lokale, regionale og en natio
nal organisation. Man kan tage bagerfaget som eksempel. Typisk
dannes der i alle provinsbyer en lokal, faglig forening, f.eks. bager
mesterforeningen i Horsens, Vejle, Kolding osv. Disse slutter sig
sammen til en sekundær organisation på regionalt niveau, Central
foreningen af Bagermestre i Jylland. Tilsvarende dannes der cen
tralforeninger i landets andre egne. I de fleste tilfælde dannes der
tre for henholdsvis København, Østifterne og Jylland, men antallet
af regionale centralforeninger kan være større. Regionalforeninger
ne opretter så efter nogen tid en national organisation, Danske Ba-
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germestres Landsforening. Dermed er der inden for dette fag, ba
gerfaget dannet et fagligt organisationssystem, der er hierarkisk op
bygget. Dette organisationssystem kan så i øvrigt indgå i videre or
ganisationssystemer og være medlem af f.eks. håndværkets hovedor
ganisation, Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Hånd
værk og af arbejdsgivernes hovedorganisation, Dansk Arbejdsgiver
forening. Denne tilslutning kan ske fra det nationale, det regionale
eller det lokale niveau, undertiden i blandede former.
Pointen i forhold til den geografiske dimension er, at det regio
nale og det nationale niveau får særlig betydning. Det er i stort om
fang det samme forhold, som distinktionen mellem primære og se
kundære organisationer.
Tid
Udover den almindelige kronologiske spredning over tiår, kvartsek
ler og århundreder etc. gør der sig det særlige forhold gældende, at
organisationsverdenen har gennemlevet en udvikling med fire ho
vedfaser. Disse skal derfor tilgodeses særskilt.
De fire faser er
1)
2)
3)
4)

Tiden indtil næringsfriheden (- 1857 )
Den liberale epoke (1857 - 1880erne)
Klassesamfundet (1880erne- 1980erne)
Det internationale samfund (1980erne-)

Den danske organisationsverden har forskellige hovedtræk i de fire
perioder. I det følgende vil opmærksomheden blive koncentreret
om de 100 år fra 1880erne til 1980erne, kaldet klassesamfundet.
Det er den af de fire perioder, som er bedst repræsenteret i samlin
gerne.
Der findes ikke nogen samlet fortegnelse over, hvad der eksiste
rer af foreninger i Danmark. I 1918 oprettedes Foreningsregisteret
under Aktieselskabsregisteret, men det var frivilligt at lade sig regi
strere der, og registeret er blevet nedlagt i 1990erne.
Opgaven for Erhvervsarkivet på organisationsområdet er sam
mensat og består ikke først og fremmest i at indsamle et repræsen
tativt udvalg af organisationer. Denne opgave gælder kun for lokal
organisationernes vedkommende. For de regionale og de lands
dækkende (nationale) organisationers vedkommende er opgaven
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Tabel 8. Organisationsarkiver i Erhvervsarkivet. Landbrug ogfiskeri
Landbrug

Gartneri skovbrug

Fiskeri

National
Regional
Lokal

31
15
50

9
2
11

6
-

IALT

96

22

6

at indsamle samtlige. Det gælder i hvert fald på sektor- og branche
niveau. Drejer det sig om meget fagspecifikke organisationer vil
man i nogle tilfælde kunne nøjes med et repræsentativt udvalg.
En oversigt over Erhvervsarkivets samlinger skal foretages sektor
vis og vil her kun blive belyst ved eksempler.
Til trods for det store antal lokale landbrugsorganisationer er
dækningsgraden langt bedst for de nationale og cle regionale for
eningers vedkommende. En oversigt over de vigtigste foreninger på
disse to geografiske niveauer bringes i tabel 9. Organisationer an
ført med kursiv har ikke afleveret deres arkiv til Erhvervsarkivet.
Efter arbejdsfelt er der to arbejdsgiverforeninger i tabel 8, Land
brugets Arbejdsgiverforening og Gartneribrugets Arbejdsgiverfor
ening, samt én økonomisk forening, Andelsudvalget. De øvrige for
eninger er næringsforeninger (om end for Landhusholdningssel
skabets vedkommende en atypisk næringsforening).
En tilsvarende oversigt over organisationerne i jernindustrien brin
ges i tabel 10. Her er der yderligere foretaget en opdeling mellem
håndværk og industri.
Tabellen viser, at hovedparten af de indsamlede arkiver kommer
fra landsdækkende brancheforeninger. Disse arkiver er gennem
gående forholdsvis små. Således indeholder industriens hovedor
ganisation på området, Sammenslutningen af Arbejdsgivere i Jernog Metalindustrien i Danmark (Jernet) flere arkivpakker end in
dustriens 21 landsdækkende (nationale) brancheforeninger tilsam
men.
Blandt håndværkets regionale organisationer findes både Central
foreningen for Smedemestre i Jylland og Jyllands Samvirkende
Smedemesterforeninger. De er organisationer for henholdsvis pro
vinsbyernes og landdistrikternes smedemestre og afspejler således
en kulturgeografisk dimension, som også kan indgå i organisations
systemet.
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Tabel 9. Organisationer i Landbrug og Fiskeri.
Fordelt efter geografisk niveau
Landbrug
National

Regional

Gartneri skovbrug

Fiskeri

1) Landhusholdningsselskabet
2) Landbrugsrådet

1) Almindelig dansk
Gartnerforening

3) Andelsudvalget
4) Centralforeningen af
Tolvmandsforeninger
5) De samvirkende danske
Landboforeninger
6) De samvirkende danske
Husmandsforeninger
7) Landbrugets Arbejdsgiver
forening

2) Gartneribrugets
Ar bejdsgiverforening

1) Dansk
Fiskerifor
ening
2) Fiskerirådet
3) Dansk Hav
fiskerifor
ening

1) De samvirkende sjællandske
Landboforeninger
2) De samvirkende lollandfalsterske Landboforeninger

3) Bornholms Landøkonomiske
Forening

4) De samvirkende Landbofor
eninger i Fyns Stift
5) Foreningen af Jyske Land
boforeninger
6) De samvirkende sjællandske
Husmandsforeninger
7) De samvirkende lollandfalsterske Husmandsforeninger
8) De samvirkende Bornholm
ske Husmandsforen inger

9) De samvirkende Husmands
foreninger i Fyns Stift

10) De samvirkende jyske
Husmandsforeninger
11) De samvirkende sønderjyske
Husmandsforeninger

Bevaring og kassation
Da der ikke er afleveringspligt, er udgangspunktet for Erhvervsarki
vet ikke at værge sig mod de bjerge af papir, som automatisk vil
ende i arkivet, hvis ikke man gør noget aktivt; tværtimod: Erhvervs-
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Tabel 10. Organisationsarkiver vedrørende jernindustrien i Erhvervsarkivet
National

Industri

Håndværk

Sammenslutningen af Arbejdsgivere inden
for Jern- og Metalindustrien i Danmark

Foreningen af Smede- og Maskinvirksomheder i Danmark
De danske Smedcor ganisationer

Armaturindustriens Brancheforening
B1 i k va re fa b r i ka ri tfo rc n i n ge n
Dansk Karosserifabrikantforening
Foreningen af danske Akkumulator
fabrikker
Foreningen af danske Fabrikanter af
kontormaskiner og fotoudstyr
Foreningen af danske Landbrugsmaskin fabri kan ter
Foreningen af danske Stålvinduefabrikanter
Foreningen af Fabrikanter af elektriske
maskiner i Danmark
Foreningen af Fabrikanter af grafiske
maskiner
Foreningen af industrielle Reparations
værksteder
Foreningen afJernskibs- og Maskin
byggerier i Danmark
Foreningen af Kedel rensningsfirmaer i
Danmark
Foreningen af Vcntilationsfirmaer
Foreningen for Barnevognsindustrien
Forniklings-, Forkromnings- og Galnanisørbranchens Arbejdsgiverforening
Karosseribranchens Arbejdsgiverforening
Kedel fabri kant foreningen
Metalstøberiernes Arbejdsgiverforening
Metalvarebranchens Arbejdsgiverforening
Motorbranchens .Arbejdsgiverforening
Skibs- og Bådebyggeriernes Arbejds
giverforening

Centralforeningen for Danmarks Cykleog Autoindustriforeninger
Foreningen al’ Modelsnedkermestre
indenfor jern- og Metalindustrien
Glasrørblæserlaugct
Instrumentmager- og Kn i vfab ri kant
foreningen
Karetmagermesterforeningen al’ 1931

Kobbersmedelauget i Danmark

Regional

Foreningen af Fabrikanter i Jern
industrien i Provinsen

Centralforeningen for Smedemestre i
Østifterne
Gørtlerlaugcl i Provinsen
Centralforeningen for Smedemestre
i Jylland
Jyllands samvirkende Smedemester
foreninger

Lokal

Foreningen af Bådebyggere for
København og Omegn
Foreningen af Fabrikanter i Jern
industrien i København
Smede- og maskinarbejdernes
Fagfo re n i n g, Ärl 11 is

Karetmagermesterforeningen for
København og Omegn
Smedemesterforeningen af 1895
Foreningen af Smede- og Maskinvirksomheder i København
Gørtlerlauget i København
Kobbersmedelauget i København
Gørtlernes Fagforening, Århus
afdelingen
Kobbersmedenes Fagforening, Århus
afdeling
Århus Cykle- og Automobilindustriforening
Århus Smedelaug
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arkivet får ikke ét eneste arkivalie, hvis ikke vi gør en indsats for at få
det. Derfor får en stor del af den aktivitet, der i de offentlige arkiver
har karakter af kassation, i Erhvervsarkivets tilfælde karakter af ind
samling. I de repræsentativitetsovervejelser, som vi gør os i forbin
delse med indsamlingen, ligger både et tilvalg og et fravalg, og det
te fravalg er i sine virkninger sidestillet med kassationsaktiviteten i
de øvrige enheder. Som nævnt skal Erhvervsarkivets indsamling
imidlertid ikke bare være udtryk for repræsentativitet, men også for
bevaringsværdighed. Begge disse forhold skal være tilgodeset.
Indsamlingsprincipper

Indsamlingen af arkiver foretages ikke kun ud fra mekaniske re
præsentativitetskriterier. Andre forhold søges også tilgodeset. I den
forbindelse kan man pege på fem indsamlingsaktiviteter, der skal
sikre et hensyn til bevaringsværdighed uafhængigt af repræsentativi te tsove r vej else r.
1) Typearkiver
Et eller flere arkiver gemmes praktisk talt komplet. Der kan der
efter kasseres mere omfattende i sammenlignelige arkiver.
2) Geografiske Udvalg
Udvalgte områder dækkes særlig intensivt af hensyn til mulighe
den for at kunne belyse lokaløkonomiske sammenhænge. Disse
områder skal tilgodeses, også i de erhverv og brancher, hvor de
måske ikke påkalder sig særlig opmærksomhed.
3) Nøglearkiver
Det er arkiver af generelt høj informationsværdi, og som har en
interesse, der rækker ud over den branche, de selv tilhører. Ad
vokatarkiver er et eksempel, fordi de kan belyse forhold i en lang
række andre erhverv. Virksomhederne i finanssektoren hører ge
nerelt også til denne type. De søges indsamlet totalt og udtyndes
kun nænsomt.
4) Bemærkelsesværdige virksomheder
Det er indlysende, at hvis man kun indsamler det typiske og re
præsentative, afskærer man forskningen fra at kunne belyse
bredden og alsidigheden. Det er derfor vigtigt også at indsamle
utypiske institutioners arkiver. Virksomheder som Lego, Danfoss
og Jydecompagniet har - af forskellige grunde - historisk inte
resse i deres egen ret.
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5) Særlige indsamlingsinitiativer over for gamle eller ophørende
virksomheder
Der er her tale om en indsamlingsaktivitet, der søger at råde bod
på den kronologiske skævhed i Erhvervsarkivets samlinger. Den
ældre del af dansk erhvervshistorie er dårligere dækket end den
nyere. For de ophørende virksomheders vedkommende er det
en helt nødvendig aktivitet, som ikke kan planlægges og ikke må
forsømmes på grund af den mere systematiske indsamlingsaktivi
tet.
Indsamlingspraksis

Erhvervsarkivets indsamling består dels i at tage stilling til konkret
opståede situationer, enten ved at vi får et arkiv tilbudt (spontanaf
levering) , eller ved at der kommer en konkret foranledning (ophør,
fusion, salg) til at rette henvendelse om et arkiv, og dels i en syste
matisk indsamlingsaktivitet. Denne sidste har tidligere taget form af
særlige indsamlingskampagner rettet mod f.eks. andelsmejerier,
sagførerarkiver, de gamle købmandsgårdes arkiver etc., men vil
fremover komme til at indgå som led i en samlet kassations- og be
varingsoperation, den såkaldte udvidede sektormetode, der omtales
nærmere nedenfor.
Kassationsprincipper

Kassation er en aktivitet, som ingen bryder sig om. Næsten uund
gåeligt indebærer den et uopretteligt tab af information. Men det
er en simpel nødvendighed, og derfor er det ikke en løsning på pro
blemet at lade som om, det ikke eksisterer.
Kassationsarbejdet på Erhvervsarkivet følger de tre grundlæggen
de kassationsprincipper:
1. Faglig forsvarlighed, dvs. indsigt i og accept af det medfølgende
informationstab
2. Klare kassationskriterier, dvs. formulerede og praktisk anvendeli
ge retningslinjer
3. Arbejdsøkonomi

Kassationsarbejdet omfatter to typer af kassation: rutinekassation og
systematisk kassation. Rutinekassationen foregår både i forbindelse
med arkivindsamlingen, og i forbindelse med ordnings- og registre-
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ringsarbejdet. Den systematiske kassation har været foretaget som
kassationskampagner, når pladsforholdene blev for vanskelige, og
mindre lødigt materiale forhindrede tilgangen af mere lødigt. Disse
kampagner har været rettet mod bestemte materialegrupper eller
arkiver, og har også været foretaget som en branchekassation, hvor
en bestemt branche (advokatbranchen) blev taget op til samlet kas
sationsbehandling, men fremover vil de indgå i den samlede beva
rings- og kassationsaktivitet, den udvidede sektormetode, som er en
videreudvikling af branchekassationen.
Generelt gælder det for Erhvervsarkivets kassation, at der ikke
kan opereres med præcise kassationsprocenter, da områdets samle
de omfang ikke vil kunne fastlægges med nogen form for nøjagtig
hed. Forsigtige skøn viser som nævnt, at arkivets hidtidige dækning
udgør omkring 1 % af det samlede dækningsområde - noget højere
for organisationernes vedkommende, væsentligt lavere for virksom
hedernes vedkommende - så der er ikke tale om nogen høj dæk
ningsprocent. Dette er helt i overensstemmelse med den opgave,
som Erhvervsarkivet skal varetage i henhold til arkivloven, og som
består i at sikre bevaringsværdige arkivalier fra erhvervslivets områ
de, dvs. arkivalier der har forskningsmæssig interesse. En fortsat
dækning på dette niveau vil være nødvendig, hvis Erhvervsarkivet
skal kunne løse sin opgave. Det vil skønsmæssigt indebære en årlig
accession på ca. 1 hkm. I den forbindelse skal opmærksomheden
henledes på, at accessionen for Erhvervsarkivet er delvis konjunk
turafhængig, idet økonomiske kriser og fusionsbølger tilbageven
dende giver øget udbud af arkivmateriale. De anførte tal er derfor
gennemsnitstal for en flerårig periode.
Den lave dækningsgrad på arkivet skal holdes in mente, når man
ser på kassationsaktiviteten. En stor del af den kassationsaktivitet,
som skal foretages i de offentlige arkiver, er for Erhvervsarkivets
vedkommende allerede foretaget, inden materialet kommer i hus,
alene ved at langt størstedelen af arkiverne slet ikke søges indsam
let. De centrale kassationsafgørelser på Erhvervsarkivet ligger som
nævnt ikke i et fravalg af materiale, som arkivet ellers var forpligtet
til at modtage, men i et tilvalg af arkivalier, som arkivet er interesse
ret i at indsamle. Det, der i forhold til de offentlige arkiver bliver
kassationspolitik, bliver altså i forhold til privatarkivområdet i vidt
omfang til indsamlingspolitik. Det betyder, at den mere traditionel
le kassation, der også foretages, har et mindre omfang end vedrø-
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rende de offentlige arkiver. Den traditionelle kassation, vi foretager,
bliver primært kassation i forbindelse med enkeltarkiver, altså en
form for afleverings- eller rutinekassation. Den rejser i øvrigt pro
blemer i forhold til to af de generelle kriterier, der skal ligge til
grund for al kassation.
Klare kassationskriterier
Privatarkiverne er modsat de offentlige ikke regelbundne. Det er
tilfældigt, om der eksisterer en egentlig arkivinstruks eller ej, og det
er tilfældigt, om den bliver overholdt, der hvor den findes. Det er
derfor sjældent komplette arkiver, vi får tilbudt. Der er på forhånd
foretaget kassationer efter princippet »Vi flyttede for nogle år siden,
og da smed vi en masse gammelt væk«, og der er store mangler, for
di en del af materialet aldrig er blevet afleveret til institutionens ar
kiv, men er blevet (smidt) væk på kontorerne. Det er derfor i nogle
tilfælde nødvendigt at gemme mindre lødigt arkivmateriale, fordi
det mere lødige ikke er bevaret. Meget kategoriske kassationskrite
rier som f.eks., at det underordnede regnskabsmateriale skal kasse
res, kan altså ikke automatisk anvendes. Der opstår situationer, hvor
det klareste kriterium, der kan opstilles, hedder, »at overflødigt ma
teriale kasseres«, og det gør vi naturligvis i forbindelse med modta
gelse og registrering af arkiverne.
Arbejdsøkonomi
I og med, at privatarkiverne ikke er regelbundne, eksisterer der hel
ler ikke bestemte ordningskrav, og i og med, at der ikke eksisterer
nogen afleveringspligt, kan vi heller ikke stille bestemte ordnings
krav. En del af det materiale, vi modtager, er derfor i jammerlig
stand ordningsmæssigt. For at kunne kassere (= bevare med for
nuft) i dette materiale, er man nødt til først at bringe så meget or
den i det, at man kan se, hvad der er. I et vist omfang kan kassation
og ordning derfor foretages i samme arbejdsgang.
Men selv i de tilfælde, hvor materialet afleveres til os i ordnet
stand, emballeret i arkivæsker efter Rigsarkivets model med tydelig
angivelse af hver enkelt æskes indhold og ledsaget af en samlet afle
veringsfortegnelse, som ovenikøbet stemmer med det faktisk mod
tagne, selv i disse lykkelige tilfælde kan de manglende ordningskrav
gøre sig gældende. I en del tilfælde er materiale af høj lødighed ar
kiveret sammen med rutinemateriale, som skulle have været kasse-
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ret, om ikke før, så når bogføringspligtens 5-års opbevaringspligt ud
løb. Dette materiale kan der kasseres i, men man skal ned og vurde
re hvert enkelt stykke papir, så det er der ingen økonomi i. Arbejds
lønnen pr. frigjort m2 arkivhylde bliver ihvertfald meget høj.
Sammenfattende: De særlige vilkår på privatarkivområdet skaber
vanskeligheder for en kassation, der foregår efter klare kriterier og
som er både fagligt og arbejdsøkonomisk forsvarlig. Den vigtigste
indsats på området ligger for vores vedkommende på indsamlingssi
den. Der er tale om en aktiv bevaring af udvalgte arkivalier og arkivalietyper ledet af hensynet til materialets forskningsmæssige værdi.
Kildegrupper

For overskuelighedens skyld kan man inddele materialet i privatar
kiverne i 9 hovedgrupper. Det er ikke nødvendigvis grupper, der
har været anvendt til at opdele arkiverne, før de er blevet afleveret
til os, og da vi i videst muligt omfang bibeholder den oprindelige
opstilling, optræder de 9 grupper langtfra i alle modtagne arkiver.
De 9 hovedgrupper præsenteres i tabel 11, der er en skematisk
fremstilling med udgangspunkt i de såkaldte modelregistraturer for
privatarkivområdet.
I det følgende gennemgåes de 9 hovedgrupper med en omtale af
hvilke bevaringskrav, de rejser og hvilke kassationsmuligheder, de
rummer for henholdsvis virksomheds- og organisationsarkiver. Der
imod omtales personarkiverne, der er den tredje arkivgruppe, ikke.
Organisationsarkiverne er den hidtil mest benyttede arkivgruppe
i Erhvervsarkivets samling. Med den centrale stilling, interesseorga
nisationerne har haft i det danske erhvervs- og samfundsliv, er det af
indlysende værdi at indsamle et kildemateriale, der kan dokumen
tere dette. Der er stor spændvidde mellem små og store organisatio
ner. Størst betydning har naturligvis de egentlige hovedorganisatio
ner (Arbejdsgiverforeningen, Industrirådet, Landbrugsrådet etc.)
haft, og det er også den gruppe, der har været genstand for den
mest intensive indsamlingsaktivitet fra Erhvervsarkivets side.
Virksomhedsarkiverne er en (endnu) mere uensartet gruppe end
organisationsarkiverne. Erhvervsarkivet har til opgave at indsamle
arkiver fra alle sider af det danske erhvervsliv, og arkivets samlinger
omfatter derfor både arkiver fra såvel meget små som meget store
virksomheder, og arkiver fra i princippet alle grene af erhvervslivet.
Det siger sig selv, at ikke alle sider af erhvervslivet kan dækkes lige
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Tabel 11. Modelregistratur, privatarkivområdet
Organisationer

Virksomheder

1 ) Struktur og
ledelse

a) Vedtægter,
a) Vedtægter,
organisationsplaner
organisationsplaner
b) Sager vedr.
b) Sager vedr.
ejerskabsforhold
medlemskab
c) Forhandlingspro
c) Forhandlingspro
tokoller, møde
tokoller, møde
referater
referater
d) Årsplaner,
d) Årsplaner,
-beretninger
-beretninger
e) Særlige
e) Særlige
styrelsessager,
styrelsessagcr,
-korrespondance
-korrespondance
f) Udvalg
f) Udvalg, råd, nævn
g) Andet
g) Andet

2) Generel
Administration

a) Korrespondancerækker
b) Cirkulærer
c) Sagsarkiv i.h.t.
journalsystem
d) Sags- eller
ko i' res po n d a n cearkiv efter andet
ordningsprincip
e) Sager vedr.
arkivsystem
f) Andet

3) Arbejdsområde

(Specialserier efter or
ganisationens sektorom
råde, f.eks:)
a ) Ove re n s ko m s tsage r
b) Arbejdsretlige sager
c ) Godke n de 1 sessager
d) Andet

Personalesager
Ejendomssager
Byggesager
Andet

4) Intern
administration
(For personarkiver:
Personlige sager)

a)
b)
c)
d)

5) Økonomi

a) Årsregnskaber og
revision
b) Regnskabsrapporter
c) Budgetter
d) Stalusbøger
e) Hovedbøger
f) Bi- og hjælpebøger
g) Journaler m.v.
h) Kassebøger
i) Skatter og afgifter
j) Andet

Privatpersoner

[Normalt tom]

a) Korrespondance
rækker
b) Cirkulærer
c) Sagsarkiv i.h.t.
journalsystem
d) Sags- eller
korrespondance
arkiv efter andet
ordnings princip
e) Sager vedr.
arkivsystem
i) Andet

a) Udgående
korrespondance
b) c) Emneordnet
korrespondance
d) Kronologisk ordnet
korrespondance
e) -

(Specialserier efter
virksomhedens
crhve rvsom råde, f. eks: )
a) Driftsrapporter
b) Driftsstatistik
c) Kalkulation
d) Produktionsbøger
e) Arbejdsbøger
f) Varebøger
g) Købs- og salgsbøger
h) Mæglerbøger
i) Andet

a) Job, erhvervsarbejde
b) Organisations- og
foreningsvirk
somhed
c) Andre tillidshverv
d) Egne manuskripter
e) Materialesamlinger
og kartoteker
f) Fritidsvirksomhed

a)
b)
c)
d)

Personalesager
Ejendomssager
Byggesager
Andet

a) Årsregnskaber og
revision
b) Regnskabsrapporter
c) Budgetter
d) Slatusbøger
c) Hovedbøger
I) Bi- og hjælpebøger
g) Journaler m.v.
h) Kassebøger
i) Skatter og afgifter
j) Andet

1} Andet

a)
b)
c)
d)

Person pap i rer
Ejendomssager
Byggesager
Andet

a) Regnskabsbøger
b) - 1
c) cl) Formue- og
gældssager
c) 0 g) li) i) Skattesager
j) Andet
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Tabel 11. Modelregistratur, privatarkivområdet (fortsat)
Organisationer

Virksomheder

Privatpersoner

a) Statistisk materiale
(- driftsstatistik)
b) Publikationer,
beretninger,
rapporter
c) Tryksager,
brochuremateriale
d) Andet egen produ
ce ret materiale

a) Statistisk materiale
(- driftsslatistik)
b) Publikationer,
beretninger,
rapporter
c) Tryksager,
brochuremateriale
d) Andet egen produce
ret materiale

a) -

7) Særlige serier

a) Kort, tegninger o.l.
b) Fotos, film, lydbånd,
videoer
c) Scrap, udklip
d) Genstande
e) Andet

a) Kort, tegninger o.l.
b) Fotos, film, lydbånd,
videoer
c) Scrap, udklip
d) Genstande
e) Andet

a) Kort, tegninger o.l.
b) Fotos, film, lydbånd,
videoer
c) Scrap, udklip
d) Genstande
c) Andel

8) Andet, diverse m.v.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

9) Udskilte arkivdele

(opstilles efter samme
system)
a ) U n d e ro rga n i sa t i o n e r
b) Afdelingsarkiver
c) institutioner, legater,
pensionskasser o.l.
d) Andre tilknyttede
særarkiver

6) Statistik,
information m.v.

Oprettelse
Historik
Jubilæer
Andet

Oprettelse
Historik
Jubilæer
Andel

(opstilles efter samme
system )
a) Filialarkiver
b) Afdelingsarkiver
c) Syge-, hjælpe- og
pensionskasser
d) Andre tilknyttede
særarkiver

b) Publikationer,
beretninger,
rapporter
c) Tryksager,
brochuremateriale
d) Andet egen produ
ce ret materiale

a) Familicpapirer
b) Erindringer,
dagbøger
c) Jubilæer
d) Andet
(opstilles efter samme
system)
a) Familiemedlemmer
b) Selvstændig
erhvervsvirksomhed
c) Organisationer etc.
d) Arkiver vedr. andre

godt, og arkivets dækningsgrad bliver derfor en selvstændig faktor i
forbindelse med kassationsafgørelser omkring virksomhedsarkiver
ne. I områder med en lav dækningsgrad, og hvor det er vanskeligt at
finde arkivmateriale, vil der blive anlagt mere lempelige kassations
kriterier end i områder med en høj dækningsgrad. Man kan derfor
ikke opstille alt for faste kassationskriterier.

1) Struktur og ledelse
Organisationsarkiver
Til denne gruppe hører først og fremmest forhandlingsprotokoller
ne for de forskellige organer inden for den valgte ledelse, forret
ningsudvalg, bestyrelse, repræsentantskab etc., men også bindende
aftaler, som ledelsen har indgået, overenskomster osv., foruden den
løbende orientering, ledelsen har givet medlemmerne i form af cir
kulærer og lignende.
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Dette materiale skal der ikke kasseres i, tværtimod søger vi at sik
kerhedsfilme det.
Virksomhedsarkiver
Materiale vedrørende virksomhedens ledelse kan være bestyrelses
protokoller, vedtægter og organisationsplaner, ledelseskorrespon
dance, rapporter etc. Materiale af denne karakter er uhyre værdi
fuldt, men forholdsvis sjældent, og skal bevares uden kassation med
mindre helt særlige hensyn gør sig gældende.

2) Sagsbehandling
Organisationsarkiver
Sagsbehandling er organisationernes hovedaktivitet, og det er også
den materialegruppe, der fylder mest. Kassationsovervejelser bliver
derfor særlig vigtige i forhold til denne gruppe. Den omfatter foru
den sagerne med de tilhørende journaler også korrespondancen,
hvor den er skilt ud til selvstændig arkivering.
I nogle tilfælde har organisationerne gemt ekstra sæt af brevko
pier. De kan naturligvis kasseres. Det er imidlertid undtagelsen sna
rere end reglen, at der byder sig så oplagte muligheder til. Hoved
parten af materialet udgøres af sagerne, og de er af indlysende
grunde meget forskellige. Kun sjældent (jvf. næste kildegruppe)
forekommer der sagsgrupper af rutinekarakter i dette materiale. I
disse tilfælde kan man naturligvis foretage en udtynding efter et
passende princip. Men den mest almindelige situation er, at kassa
tion kræver en vurdering af de enkelte papirer i den enkelte sag.
F.eks. kan man støde på et repræsentantskabsmøde, hvor alle sags
akter er samlet som en enkelt sag. Her finder man indkaldelser til
mødet (kopi af breve til samtlige deltagere), dagsorden, hotelreser
vationer med aflysninger, ændringer og bekræftelser, menuforslag,
lister over hvem, der skal med taxa fra lufthavnen, fakturaer, referat
af mødet og bilag til det. Som man ser: en blanding af materiale,
som er absolut bevaringsværdigt, og materiale, som er absolut kassa
belt. Her kan opstilles klare kassationskriterier (rutinemateriale
vedr. rammerne for mødets afholdelse kasseres, enslydende skrivel
ser gemmes kun i ét eksemplar etc.), som afgjort holder sig inden
for det fagligt forsvarlige. Til gengæld støder man uhjælpeligt mod
det tredje kassationsprincip: kravet om arbejdsøkonomi. En kassa
tion, der kræver en vurdering af de enkelte papirer i de enkelte sa-
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ger, er alt for arbejdsintensiv. Ovenikøbet vil det almindeligvis være
nødvendigt med en fuldstændig ompakning af den berørte arkiv
gruppe, idet kassationen ellers blot skaffer bedre plads i de enkelte
arkivæsker.
Konklusionen er klar: Gruppen afjournalsager i organisationsar
kiverne egner sig ikke til samlet kassationsbearbejdelse.
Virksomhedsarkiver
Det samme gælder for så vidt for virksomhedsarkiverne, hvor denne
materialegruppe dog ofte vil være mindre, idet en større del af virk
somhedens aktivitet henregnes til hovedgruppe 3, særlige sager el
ler arbejdsområder.

3) Særlige sager
Organisationsarkiver
Denne gruppe omfatter ligesom den foregående sager, men det er
sager, der i organisationerne har været skilt ud til selvstændig be
handling, og som ofte er registreret separat i særlige journaler. Det
er ligesom den foregående en blandet gruppe af sager, der spænder
fra driften af foreningens tidsskrift eller aldersboliger over arbejds
retssager af forskellig kategori til sager om tildeling af valutaattester
og sager om leverancer til Tyskland under besættelsen. Inden for
den enkelte sagsgruppe er der imidlertid i modsætning til den fore
gående gruppe lange rækker af ensartede sager. I nogle af disse
rækker vil der formentlig kunne foretages kassationer, som opfylder
alle tre grundprincipper.
Virksomhedsarkiver
Denne hovedgruppe er generelt mere betydningsfuld i virksom
hedsarkiverne, hvor den udgør papirsiden af det daglige arbejde.
Den kan omfatte lange serier af eksportkorrespondance, ordre
modtagelser, etc. eller driftsbogføringsmæssige arkivalier, som har
været brugt til styring af produktionen. Dette kildemateriale har sin
store interessse, men der vil ofte kunne tyndes i det, således at der
kun bevares udvalg. Imidlertid vil der meget ofte være foretaget om
fattende udtyndinger eller kassationer i det fra virksomhedens egen
side forud for aflevering til Erhvervsarkivet, således at kassations
mulighederne ikke er så store målt i frigjorte hyldemeter.
En særlig stilling blandt virksomhederne indtager pengeinstitut-
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terne, og her er der kassationsmuligheder, som ikke findes tilsva
rende i de øvrige virksomhedsarkiver, idet der findes lange serier
med ensartet materiale. Det gælder feks. kreditforeningernes låne
sager fra 1960 og frem, hvor typehusbyggeriet dominerede, og det
gælder banker og sparekassers indlånskonti. I begge tilfælde er der
foretaget en meget kraftig udtynding.
4) Intern administration
Organisationsarkiver
Også i denne materialegruppe kan der forekomme rutinemateria
le, som kan kasseres. Et typisk eksempel vil være materiale ved
rørende ejendomsvedligeholdelse og-administration, feriekort etc.,
men det gælder om den som om den foregående, at de fleste kassa
tioner allerede er foretaget, således at der ikke vil være meget plads
at hente her.
Virksomhedsarkiver
Kildemateriale vedrørende virksomhedernes personaleadministra
tion er kun afleveret forholdsvis sparsomt og hører i øvrigt til den
kategori, der kan rumme personfølsomt materiale, og som derfor
har særlig lang utilgængelighed. Det har imidlertid sin store social
historiske interesse, og det er derfor en materialegruppe, Erhvervs
arkivet meget gerne vil indsamle. Principielt vil man i denne hoved
gruppe kunne støde på store serier af rutinemæssig karakter, hvor
der vil kunne foretages udtynding, men da det er en gruppe, hvor
dækningsgraden er for lille, har det ikke haft praktisk betydning i
noget større omfang hidtil.

5) Regnskabsmateriale
Organisationsarkiver
Hvor et regnskabsmateriale er bevaret samlet, kan det underord
nede regnskabsmateriale enten kasseres eller udtyndes kraftigt, og
det gælder i udpræget grad for organisationerne hvor den forsk
ningsmæssige interesse ikke er knyttet til den økonomiske side af
aktiviteten, og der kan naturligvis kasseres i dette materiale, men
der er ikke meget plads at vinde her, da de fleste kassationer alle
rede er foretaget i forbindelse med, at arkivet kom i hus og blev re
gistreret.
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Virksomhedsarkiver
Regnskabsmateriale er den kvantitativt største gruppe i erhvervsar
kivets samlinger. Det kan bestå af mange forskellige elementer. Som
hovedregel vil følgende regnskabsmateriale blive bevaret:
- Hovedbøger
- Revisionsrapporter/protokoller
- Specialregnskaber som
- Lønningsbøger
- Vekselbøger
- Lagerbøger
- etc.

Derimod vil som hovedregel følgende regnskabsmateriale blive kas
seret:
- Fakturaer
- Kladdebøger
- Kladdemateriale i øvrigt såsom
- Girotalloner
- Postkvitteringsbøger
- Sammentællinger
- Eclb-lister af rutinekarakter
Fuldstændig mekaniske kriterier lader sig ikke opstille, da selv un
derordnet regnskabsmateriale kan få en kildemæssig værdi, hvis det
overordnede materiale ikke er blevet bevaret. Regnskabsmateriale
er i øvrigt rent fysisk oftest således beskaffet, at en udtynding med
bevaring af enkelte år ikke kan lade sig gøre, da de forskellige dele
af det samlede regnskabssystem ikke omfatter enkeltår, men som re
gel flerårige perioder, som ikke er identiske for de forskellige deles
vedkommende.

6) Statistik
Organisationsarkiver
Nogle af organisationerne indsamler statistiske oplysninger af for
skellig slags, og det er muligt her at foretage nogle kassationer, hvor
der er tale om dobbeltdækning. Det kan være tilfældet, hvor flere
organisationer ligger inde med cle samme statistiske oplysninger, el
ler hvor det statistiske grundmateriale ikke har selvstændig interes
se i forhold til den videregående statistiske bearbejdelse af det. Men
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også her gælder det, at der skal tages hensyn til arbejdsøkonomien.
Der skal være tale om lange serier af ensartet materiale, før der op
nås arbejdsøkonomisk ansvarlighed.
Virksomhedsarkiver
Statistiske serier er sjældnere i virksomhedarkiver og vil her oftest
være driftsstatistiske oversigter, som kan være en integreret del af
bogføringen, enten finansbogføringen eller driftsbogføringen. Det
te materiale er i almindelighed meget bevaringsværdigt.

7) Særlige serier
Denne hovedgruppe er konstitueret af mediet mere end af indhol
det. Den omfatter fotografier, film, bånd, videoer etc. Der kan ikke
siges noget generelt om kassationsmulighederne, og der er ikke no
gen større forskel her på organisationsarkiver og virksomhedsarki
ver.

8) Diverse
Dette er en restgruppe, og den er almindeligvis ikke særlig stor. Der
vil givetvis kunne kasseres i materialet, men det kan ikke betale sig
at tage gruppen som sådan op til samlet kassationsbehandling. Hel
ler ikke her er der grund til at skelne mellem organisations- og virk
somhedsarkiver.
9) Udskilte arkivdele
Denne hovedgruppe er egentlig kun medtaget i oversigten for at
minde om, at en arkivaflevering kan indeholde dele fra forskellige
virksomheder og organisationer, således, at det bliver nødvendigt at
udskille dele af afleveringen som selvstændige arkivfonds, men de
skal dernæst registreres og kassationsbehandles under hensyn til de
8 ovenfor anførte materialegrupper.
Som det fremgår af denne gennemgang af de 9 grupper af materia
le i arkiverne, er det især gruppen af sager, der påkalder sig interes
se. Den store gruppe afjournalsager kan ikke tages op til samlet kas
sationsbehandling af arbejdsøkonomiske grunde. Størst interesse i
forbindelse med kassationer knytter sig til gruppen af særlige sager
og i mindre grad også til gruppen statistik.
Imidlertid vil det ikke være nok at blive stående ved det. Der lig-
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ger et problem i, at den store materialegruppe, journalsagerne, i
mange tilfælde rummer rutinemateriale, som kun har en meget be
skeden informationsværdi. Erhvervsarkivet arbejder derfor også på
at etablere kassationsaftaler med de største organisationer og virk
somheder, som afleverer løbende til arkivet. Som minimum må det
gælde, at de skal kassationsbehandle deres materiale før de afleve
rer det, og at rutinemateriale som f.eks. mødeindkaldelser, menu
forslag, taxakørsel og billetbestilling etc. fjernes fra sagerne inden
arkivering. Som nævnt kan Erhvervsarkivet ikke stille egentlige krav
på området, men der er håb om at vinde forståelse for vores syns
punkter i en vis udstrækning.
En samlet oversigt over indholdet i Erhvervsarkivets samling for
delt efter kildegrupper vil ikke blive foretaget her, men vil med ti
den måske kunne fremgå i en eller anden udstrækning som et re
sultat af den elektroniske regsitrering af samlingerne i Statens Arki
vers kommende fælles database, Daisy. Her bringes som et eksempel
for at give et lille indtryk en indholdsoversigt over arkiverne fra
jernstøberier. Det er - i modsætning til tabel 5-7, der behandlede
hele jernindustrien - her kun en enkelt branche, der er blevet op
delt. Tabellen belyser indholdet summarisk og med inddragelse af
den kronologiske dimension. De valgte kildegrupper er ikke helt
identiske med grupperne i tabel 11.
Tabellen viser, at det traditionelle regnskabsmateriale (finansbog
føring) er den største af hovedgrupperne, og det er karakteristisk
for virksomhedsarkiverne i almindelighed. Kronologisk har ErTabel 12. Jernstøberier. Virksomhedsarkivernes indhold
Før
1850
Ledelse
Almindelig
administration
Driftsbogføring
(Arbejdsområder)
Personalesager
Finansbogføring
Statistik
Diverse

I ALT

1850- 18751874 1899

I
1950- Efter Uden
ALT
1974 1974 år

19001924

19251949

4

5

(5

9

9

7

2

9

12
15
5
23
3
12
27

2

2

2

7

5

8

3
1

5
1
12
1
4

6
2
10
1
4

11
2
15
1
(5

8
2
10
1
5

7
3
6
1
4

1

3
1
2
2
4

4

12

18

19

13

11

5

7
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hvervsarkivets samling afjernstøberier et tyngdepunkt i årene 18751925, og det er rimeligt nok i forhold til dette erhverv, men det er
ikke typisk for den samlede bestand af virksomhedsarkiver, hvis kro
nologiske tyngdepunkt ligger i perioden 1900-1950.
Som nævnt består kassationsaktiviteten af såvel rutine- som syste
matisk kassation. Til brug for den systematiske er der på arkivet ble
vet udviklet et sæt principper, den såkaldte udvidede sektormetode.

Den udvidede sektormetode
Begrebet ‘den udvidede sektormetode’ er opstået polemisk. Det er
en udmøntning af tanker, som gennem nogen tid havde været un
der drøftelse på Erhvervsarkivet, men den konkrete foranledning til
at prøve at skitsere en mere sammenhængende bevarings- og kassa
tionsmetode kom i forbindelse med en studierejse til U.S.A. Ved et
besøg på Minnesota Historical Society’s arkiv i St. Paul/Minneapolis, som er et af de større amerikanske erhvervsarkiver, blev arkiva
rer fra Erhvervsarkivet præsenteret for den såkaldte Minnesota Met
hod. Det er nogle bevarings- og kassationsprincipper, som forekom
mer lidt vel mekaniske, og som koncentrerer indsamlingsaktiviteten
om store og succesrige virksomheder, men negligerer de små virk
somheder, og som ikke opererer med en målsætning om at dække
erhvervslivet bredt. I forbindelse med Minnesota-metoden nævnes
som et muligt kassationsprincip frekvenskassation. Den går ud på,
at arkivalier, der ikke har været brugt i f.eks ti år, kasseres. Det var
dette mere end noget andet, der fik Erhvervsarkivet til at advare
mod Minnesotametoden i diskussionerne med arkivarerne i St.
Paul. Minnesota-metoden er beskrevet i en artikel af Mark A.
Greene og Todd J. Daniels-Howell i bogen The Records of Amer
ican Business, redigeret afJames M. O’Toole (Chicago 1997), og de
danske synspunkter er fremlagt i en artikel af Henrik Fode og Jør
gen Fink i tidsskriftet The American Archivist 1997,1.
Den udvidede sektormetode går i korthed ud på, at man foreta
ger en sektorvis gennemgang af erhvervslivet i en 10-15 årig turnus,
således at man begynder forfra, når man har været hele erhvervs
livet igennem. Denne fremgangsmåde er valgt, fordi det vil være
uoverkommeligt at bearbejde det samlede erhvervsliv under ét.
Hver sektor underkastes en fastlagt behandling med henblik på at
kunne afdække indsamlings/bevaringsbehov og påpege kassations-
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muligheder. Metoden kaldes den udvidede sektormetode, fordi re
præsentativitets- og bevaringshensyn ikke begrænses til sektorhen
syn, men søges appliceret på alle de repræsentativitetsdimensioner,
der er nævnt ovenfor.
Første trin i arbejdet består i en udredning af den pågældende
økonomiske sektor (f.eks. landbruget, transportvæsenet etc.) om
fattende dens struktur og historiske udvikling. Denne udredning
skal altså belyse de væsentligste repræsentativitetsdimensioner, som
er omtalt i de indledende afsnit af nærværende artikel og dækker
både virksomheder og organisationer. Det er som nævnt netop deri
det udvidede består, at man ikke søger at skabe grundlag for en en
sidig repræsentativitet, men en mangesidet. Udredningen af sekto
rens struktur og udvikling skal tage hensyn til den vigtigste histori
ske litteratur på området, dels som grundlag for at foretage udred
ningen, dels som grundlag for at indkredse forskningsinteresser og
-dokumentationsbehov. I den forbindelse skal der også laves en så
vidt muligt udtømmende fortegnelse over det relevante erhvervssta
tistiske kildemateriale. Disse udredninger skal publiceres.
På grundlag af det billede, som udredningen har tegnet af den
undersøgte sektor, foretages dernæst en gennemgang af Erhvervs
arkivets samling inden for denne sektor. Denne gennemgang fore
tages både på proveniens- og på indholdsniveau. Den skal som
nævnt munde ud i anbefalinger af kommende indsamlingsområder
og skal undersøge eventuelle kassationsmuligheder og afgive anbe
falinger også på dette punkt. Den skal ikke nødvendigvis pege på
kassationsmuligheder, men undersøge dem og begrunde, hvorfor
de findes eller ikke findes. Der skal i den forbindelse tages hensyn
til samlingerne i de ca. 400 lokalarkiver. Arkiverne har dannet en
forening, Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA), der
har etableret en samlet registrering af medlemsarkivernes arkivbe
stand i en fælles database, DanPa. Lokalarkivernes samlinger er na
turligvis en del af den samlede arkivmæssige dækning af erhvervsli
vet, og Erhvervsarkivets dækningsgrad og dækningsambition vil bli
ve afpasset efter, den dækning der findes i lokalarkiverne.
I det omfang, det er muligt skal denne bevarings/kassationsbehandling følges op af konkrete indsamlingsinitiativer. Her skal man
imidlertid huske de særlige vilkår på privatarkivområdet, at indsam
lingsaktiviteter ikke nødvendigvis giver noget positivt resultat og slet
ikke på kort sigt. De udpegede indsamlingsområder indgår derfor i
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Erhvervsarkivets samlede indsamlingsplaner, uanset hvor langt man
når i forbindelse med den konkrete sektorbehandling. Eventuelle
uindfriede indsamlingsønsker opgives således ikke, selvom man ta
ger fat på den næste sektor i rækken.

Sektorturnus
Den præcise fastlæggelse af en sektorturnus må naturligvis bygge på
de erfaringer, man efterhånden indhøster med metoden, men som
udgangspunkt kan man opstille følgende liste. Den er baseret på en
15-årig turnus og tager udgangspunkt i Erhvervsarkivets samlinger.

1 ) Landbrug, skovbrug, fiskeri og råstofudvinding
2) Industri i almindelighed. Jernindustrien
3) Nærings- og nydelsesmiddelindustri. Tekstil- og beklædningsin
dustri
4) Sten-, 1er-, glasindustri. Byggeri og anlæg
5) Læder-, træ-, møbel-, papir- og grafisk samt øvrig industri. El-,
gas- og vand
6) Engroshandel
7) Købmands- og kolonialhandel, detailhandel med nærings- og
nydelsesmidler
8) Detailhandel med bøger, blade, papir, farve, tapet, kemiske
stoffer, møbler, tekstil og beklædning
9) Detailhandel med isenkram, guld- og sølv, optik, biler, benzin,
brændsel, andet
10) Restaurant og hotel. Kommunikation
11) Land- og lufttransport
12) Søtransport
13) Finanssektoren
14) Liberale erhverv
15) Service
De 15 sektorer er defineret ud fra en forventning om, at de svarer til
et års arbejde efter den udvidede sektormetode med de ressourcer,
der står til rådighed.

Det Centrale VirksomhedsRegister
I forbindelse med omtalen af den udvidede sektormetode kan der
være grund til at nævne, at der med etableringen af Danmarks Sta-
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tistiks Centrale VirksomhedsRegister er skabt et administrativt hjæl
pemiddel, som vil kunne vise sig særdeles nyttigt i forbindelse med
det fremtidige indsamlings og bevaringsarbejde i forhold til virk
somhedsarkiverne. Registeret blev etableret i efteråret 1999, som en
videreførelse af Det Centrale Erhvervsregister i udvidet form, så det
er endnu helt nyt, men for 2000tallets danske erhvervsliv vil registe
ret udgøre en samlet oversigt over bestanden af danske erhvervs
virksomheder med registrering af en lang række sagsforhold. Det vil
således - teoretisk set i det mindste - blive muligt at definere virke
ligt repræsentative udsnit af erhvervslivet ud fra de fleste repræsen
tativitetsdimensioner, og det vil - igen teoretisk set - blive muligt at
søge aftaler med repræsentativt udvalgte virksomheder om bevaring
og løbende aflevering af arkivalier.
Det Centrale VirksomhedsRegister opererer med tre forskellige
former for virksomheder:

• Juridiske enheder (omtrent svarende til det ældre begreb: økono
miske enheder)
• Produktionsenheder (omtrent svarende til det ældre begreb: tek
niske enheder)
• Byggepladser
De oplysninger, der registreres, omfatter blandt andet følgende em
ner, som er af særlig relevans for Erhvervsarkivets indsamlingsarbej
de: Navn, adresse (incl. kommunekode), datoer for start og ophør,
branche (hovedbranche og ind til 3 bibrancher i henhold til Dan
marks Statistiks branchenomenklatur (DB93)) samt antallet af be
skæftigede på grundlag af oplysninger fra ATP. Disse oplysninger
bringes for alle tre virksomhedsformer (juridiske, produktions- og
byggepladser).
Desuden anføres for de juridiske enheder oplysninger om virk
somhedsform (aktieselskab, anpartsselskab etc.), om sammenhæn
gen mellem juridiske enheder og produktionsenheder (anføres
begge veje) samt oplysninger om virksomheden har status som imeller eksportør og som arbejdsgiver.
I forhold til de 9 repræsentativitetsdimensioner, der blev anført
ovenfor i afsnittet om virksomhederne, er det kun dimensionerne
‘teknologi’ og ‘etnicitet’, som ikke er omfattet af oplysningerne i
CVR. Dimensionen ‘organisatorisk opbygning’ belyses ikke udtøm-
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mende, men feks. oplysningerne om sammenhængen mellem juri
diske og produktionsenheder og oplysninger om sammenlægning
og opsplitning af produktionsenheder giver dog visse informatio
ner, som der kan bygges videre på.
Når den udvidede sektormetode med tiden kan inddrage oplys
ningerne fra Det Centrale VirksomhedsRegister, er der skabt et
grundlag for at gøre indsamlingsaktiviteten så systematisk, som det
overhovedet kan lade sig gøre i forhold til virksomhederne. Hvad
organisationerne angår, findes der endnu ikke tilsvarende mulighe
der. Foreningsregisteret var ikke obligatorisk og blev som nævnt
nedlagt i sidste halvdel af 1990erne, så her må Erhvervsarkivet selv
søge at følge med i udviklingen, som siden 1980erne har været tur
bulent - også på dette område.

Private og offentlige arkiver
Arkivernes opgave er at tilvejebringe samfundsdokumentation, dvs.
så vidt det er muligt at tilvejebringe et kildemateriale, der kan bely
se og dokumentere alle væsentlige sider af samfundets udvikling.
Det er ikke nok at nøjes med dokumentation af den offentlige ad
ministration og det politiske liv. Man vil aldrig få et dækkende bille
de af det danske samfunds udvikling, hvis man på forhånd udelader
erhvervslivet, fordi der ikke findes et kildemateriale, der kan belyse
dets historie. Det er baggrunden for Erhvervsarkivets etablering, og
det er baggrunden for dets hidtidige og fortsatte arbejde, hvis
grundlæggende principper er søgt skitseret her.

Afleveringer
1. januar - 31. december 1999

Afleveringerne androg i 1999 med 108 sager i alt 7.122 enheder.
Der er modtaget følgende arkiver - opstillet efter hovedbrancher
inden for virksomheder og organisationer som i Erhvervsarkivets
Arkivoversigter Bd. 1-3:

Landbrug, skovbrug og fiskeri
A/S Sjørring Sø, udtørringsselskab, Thisted (fortsat aflevering). 14
bind 1864-1948. Status- og månedsopgørelser, regnskaber, kassebø
ger, daglejerbog og tegninger.
Nærings- og nydelsesmiddelindustri
Randers Andelsmejeri, Randers (fortsat aflevering). 1 pakke lagerlister
1963-1966.
Aarhus Oliefabrik A/S, Århus. 1 »visdomsbog« for importchefen
1935-1958.
Chr. Hansens Laboratorium A/S, København (fortsat aflevering). 4
bind 1868-1997. Regnskabsbog, historisk rapport, »Hvad er oste
løbe« og kontor- og laboratoriebyggeri i Hørsholm.
Set. Nicolauskilde Brøndanstalt (fortsat aflevering). 1 bind og 1 pak
ke. 1880-1976. Regnskabsmateriale, fotos ogjubilæumsskrift.

Tekstil-, beklædnings- og læderindustri
Aug. Neubert, tekstilfabrik og bomuldsvæveri, København (fortsat af
levering). Private papirer og fotos 1950-1972.

Papir- og grafisk industri
A/S De Forenede Papirfabrikker, København (fortsat aflevering). 17891851 arve- og skiftesager vedr. papirfabrikant Christian Drewsen.

Afleveringer

163

Th.Thrue, bogtrykkeri, Århus (fortsat aflevering). 1880-1964 pri
vat korrespondance og fotos.
Jyllands Posten, Viby (fortsat aflevering). Div. år personudklip og
fotos.
Århus Stiftstidende, Århus (fortsat aflevering). Personalehåndbog
og udklip.

Kemisk industri m. m.
Proms Kemiske Fabrik A/S, Vordingborg (fortsat aflevering). 65 bind
og 179 pakker 1963-1996. Bestyrelsesreferater, årsregnskaber, lager
optællinger, sager vedr. betalingsstandsning, retssager, korrespon
dance, handels- og produktionssager og tegninger.

Sten-, 1er- og glasindustri
A/S Århus Glasværk, Århus (fortsat aflevering). 1 bind og 2 pakker
1898-1957. Registre over børne- og ungarbejdere, diverse korre
spondance, notater, tegninger, fotos og udklip.

Jern- og metalindustri
A/S Nordiske Kabel- og Trådfabrikker, metalvarefabrik, Middelfart (fort
sat aflevering). 1 bind og 12 pakker 1910-1984. Mødereferater, bud
getter, driftskontrolsager, patentsager, statistik, produktinformati
on, korrespondance, kalkulations- og materialebog og overenskom
ster.
J. Chr. Jensens Galvaniserings Etabi., galvaniseringsanstalt, Køben
havn (fortsat aflevering). 1876-1894 kundekorrespondance.
A/S Atlas, maskinfabrik, Ballerup (fortsat aflevering). 1947-1958
forhandlingsprotokol for Atlas Kunstforening og 1938-1949 gæste
bog.
A/S Titan, maskinfabrik og jernstøberi, København (fortsat afle
vering). 1948-19(56 erindringer fra Titan-medarbejdere.
A/S Maskinfabrikken Svendborg, Svendborg. 26 bind og 11 pakker
1942-1982. Kundeprojekter, tegningsregistre, prisbog, skitsebøger,
styklister, tryksager, ordre- og tilbudsbøger, mikrofilm, fotos, video
bånd og produktionstegninger.
J. Bertram-Larsen, tårnurfabrikant, København (fortsat afleve-
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ring). 14 pakker div. År. Fotos, notater, korrespondance, tegninger,
trykt materiale og kartotek over ur-litteratur.
Jens Olsen, urmager og finmekaniker, København. 2 pakker 19251955. Fotos, notater, tekniske beregninger, tegninger og korrespon
dance fortrinsvis vedr. Jens Olsens verdensur.

Anden fremstillingsvirksomhed
Jydsk Orgelbyggeri, Hinnerup. 15 bind og 7 pakker 1967-1997. Kon
struktionstegninger af orgler, sager vedr. orgelbyggerier og katalo
ger.

El-, gas-, varme- og vandforsyning
I/S Midtkraft, elværk, Århus (fortsat aflevering). 1 pakke korrespon
dance 1990.

Bygge- og anlægsvirksomhed
Ejvind Møller, malermester, Ebeltoft. 9 bind og 1 pakke 1944-1983.
Årsregnskaber og status, regnskabsbøger, notesbog, malerier og teg
ninger, udklip og svendebrev.

Engroshandel
BP Olie-Kompagniet A/S, engroshandel med benzin, fyringsolie m.v.,
København. 44 bind og 11 pakker 1912-1990. Direktionskorrespon
dance og -sager, div. vedr. efterforskning af olie i Danmark, oversigt
over datterselskaber, råbalancer, prisbøger, pressemeddelelser, fo
tos, udklip og materiale fra opkøbte virksomheder.
J. Hartmann, engrosagentur, København. 434 bind 1970-1995.
Årsregnskaber, kassebøger, korrespondance, kassebilag og omkost
ningsbøger.

Detailhandel
Daells Varehus A/S, varehus, København. 143 bind og 111 pakker
1913-1997. Forhandlingsprotokoller, revisionsprotokoller, årsregn
skaber, statusbog, salgsstatistik, omkostningsstatistik, mødereferater,
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hovedbøger, kassebøger, forsendelsesbøger, gagelister, stillingsop
slag, personalebreve og materiale fra Pensionskassen for A/S Daells
Varehus’ funktionærer.
Chr. Beider, slagtermester, Skjern. 11 bind 1891-1965. Statusbog,
hovedbøger, boopgørelser, kassebog, journaler, prisbog, kontrabø
ger og udklip og fotos.
Million v/Svend Aage Kier Christensen, tobaks- og vinhandel, Århus.
8 bind 1932-1944. Hovedbøger og kassebøger.
A/S Bache Lauridsen (Damernes Magasin), damekonfektionsforretning, Lemvig. 12 pakker perioderegnskaber 1985-1997.
Centrum Sko Aps., skotøjsforretning, Vejle. 1 bind og 1 pakke 19631977. Forhandlingsprotokol og betalingsstandsningsregnskab.
Otto B. Wroblewski, boghandel, København (fortsat aflevering).
100 bind og 2 pakker 1858-1999. Bestyrelsessager fra Den Danske
Boghandlerforening, eksemplarer af forlagets bogudgivelser, an
nonceudklip og private breve.

Restaurations- og hotelvirksomhed
Hotel Regina, Århus (fortsat aflevering). 1946-1949 selskabsbog
med angivelse af kunde, menu, pris og div. kommentarer.

Transportvirksomhed m.v.
Hads-Ning Herreders Jernbane, privatbaneselskab, Odder. 15 pakker
fragtbreve vedr. Ørting Station 1944-1945.
A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, rederi, København (fortsat
aflevering). 6 bind og 1 pakke 1921-1979. Rejseregnskaber for skibe
og forsikringssager.
Rederiet J. Lauritzen, København (fortsat aflevering). 206 bind og
26 pakker 1919-1995. Mødereferater, budgetter, rapporterjournal
sager, statistikker, overenskomster og tidsskrifter.
A.N. Petersen, befragterfirma, København. Kassebog 1920-1923.

Kommunikationsvirksomhed
Københavns Telefon Aktieselskab, København (fortsat aflevering). 511
pakker 1880-1986. Journalsager.
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Finansierings- og forsikringsvirksomhed
Privatbanken i København A/S, København. 408 bind og 17 pakker
1888-1976. Aktieprotokoller, generalhovedbøger, hel- og halvårsop
gørelser, opgørelser, rente- og provisionskonto, provision, indlåns
rente, korrespondance, kontokuranter saldobøger, fondskonto og
fondsbeholdning, noteringskopibøger og depotbog.
Det gensidige Stormforsikringsselskab »Danmark«, forsikringsselskab,
Værløse. 1 bind og 2 pakker 1913-78. Forhandlingsprotokol og di
verse papirer.
Jernindustriens Ulykkesforsikring, forsikringsselskab, København
(fortsat aflevering). 5 pakker journalsager 1953-1970.
Jydsk Brandforsikringsforening, forsikringsselskab, Århus (fortsat af
levering). 81 bind og 1 pakke 1878-1951. Årsregnskaber, hovedbog,
journal, kassebog, formularer og jubilæumsskrift.
Landboernes Forsikringsforening, forsikringsselskab, Værløse (fortsat
aflevering). 5 bind og 3 pakker 1925-1977. Forhandlingsprotokol,
revisionsprotokol, regnskaber, kassebog, skadesanmeldelser, revi
sionsundersøgelser, korrespondance og udklip.
A/S Nordisk Gjenforsikrings Selskab, forsikringsselskab, København.
390 bind og 27 pakker 1586-1989. Direktionssager, aktiebreve, sta
tusbog, årsregnskaber, forsikringsoversigter, kontraktjournaler, ho
vedbog forhandlingsprotokoller, omkostningsbøger, skibskasko,
kassebog, vareforsikring, råbalancer, gagebøger, korrespondance,
statistik, forsikringsjournaler, ejendomssager og udklip.

Ejendomsadministration og -handel samt
forretningsservice/liberale erhverv
Ejendomsselskabet Lex Properties, ejendomshandel, Århus. 3 bind 19891998. Aktieprotokol, forhandlingsprotokol og revisionsprotokol.
H. G. Carlsen, landsretssagfører, København (fortsat aflevering).
21 pakker 1983-1996. Journalsager og kartotek.
Troels Wilhelm Honum, landinspektør, Århus. 1869-1905 matrikelog husnummerprotokol for Århus købstad.
Hack Kampmann, arkitekt, Århus. 1898-1921 diverse tegninger.
H. P Design, møbeldesignfirma, Hornslet. 1 pakke 1991-1998 di
verse sager.
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Div. offentlig virksomhed
Trige kommune, 1 bind 1868-1916. Sognerådsforhandlingsprotokol
ler for Grundfør- Spørring kommune.
Arhus kommune, Magistratens 1. afdeling, Beskæftigelsesforvaltningen
(fortsat aflevering). 62 pakker 1990-1998. Journalsager. Projekthuset, 10
pakker div. år, diverse projekter.
Magistratens 2. afdeling, Bygningsinspektorat Midt (fortsat afleve
ring). 14 pakker 1920-1997. Sager vedr. nedbrudte ejendomme.
Stadsarkitektens kontor (fortsat aflevering). 1904-1958 diverse tegnin
ger.
Magistratens 3. afdeling, Social- og sundhedsforvaltningen, Plejehjemmet
Hestehaven. 23 pakker med diverse materiale.
Magistratens 4. afdeling, Arhus Skolevæsen (fortsat aflevering). 19
bind og 161 pakker 1869-1986. Journalsager, budgetter, regnskaber,
mødereferater og korrespondance. Nørre Boulevards Skole (fortsat af
levering). 237 bind og 9 pakker 1915-1975. Korrespondance, dag
bøger, karakterlister og til- og afgangslister.
Magistratens 5. afdeling, Arhus kommunale Værker (fortsat afleve
ring). 154 bind og 196 pakker 1912-1967. Beregningsbøger, re
gistre, anmeldelsesprotokoller og kartotek til tegningsarkiv.

Social- og velfærdsinstitutioner
O

Landsforeningen til Hjælp for Misbrugere af Rusgifte, Arhus amts afdeling,
velfærdsforening, Århus. 2 bind og 1 pakke 1970-1992. Forhand
lingsprotokoller, love, breve og referater.
Jysk Børneforsorg, velfærdsinstitution, Århus (fortsat aflevering).
104 bind og 3 pakker 1906-1989. Årsberetninger, forhandlingspro
tokoller, navnekartotek, fotos og udklipsmapper.
U-landsfonden af 1962, velfærdsforening, Århus (fortsat afleve
ring). 26 bind og 18 pakker 1967-1994. Regnskabsmateriale, korre
spondance, scrapbøger, fotos, varebrochurer fra U-lande og plaka
ter.

Erhvervs- og fagorganisationer o. 1.
Erhvervenes oplysningsråd, København (fortsat aflevering). 58 bind og
7 pakker 1920-1998. Forhandlingsprotokol, referater fra bestyrelses
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- og repræsentantskabsmøder, regnskaber, korrespondance, udklip
og brochurer.
Handels- og Kontorfunktionærforeningen, Arhus afd., Arhus (fortsat
aflevering). 10 bind og 351 pakker 1979-1992. Faglige sager, re
gistre, udgåede overenskomster og registre.
Danmarks Biavlerforening, Fredericia. 74 bind og 40 pakker 18821993. Årsregnskaber, revisionsprotokoller, forhandlingsprotokoller,
administrative sager og medlemsindberetninger.
Det jyske Haveselskab, Århus (fortsat aflevering). 5 bind forhand
lingsprotokoller 1968-1994.
Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab, København (fortsat afle
vering). 11 bind brevkopibøger 1987-1991.
De samvirkende Danske Landboforeninger, København (fortsat afleve
ring). 52 bind og 65 pakker 1917-1971. Journalsager, referater, skri
velser, kassejournaler, kassebøgerjournal, og hovedbog.
Håndværkerforeningen i København, København (fortsat afleve
ring). 1907 en arbejdsbog.
Håndværksrådet, København (fortsat aflevering). 43 bind og 20
pakker 1946-1998. Forretningsudvalgsmøder, korrespondance,
Håndværksrådets tidsskrift, årsregnskaber og annonceregnskab.
Industrifagene, København (fortsat aflevering). 55 bind og 2 pak
ker 1895-1989. Forhandlingsprotokoller, film, fotos, bedømmelses
protokoller og svendeprøvekommissionsprotokoller.
Industrirådet, København (fortsat aflevering). 4 bind og 7 pakker
1929-1991. Gæstebøger, forhandlingsprotokollerjournalsager, nav
nekartotek og film.
Arhus Billedskærerlaug, Århus (fortsat aflevering). 1925-1941 diver
se billeder og skitser.
Gørtlerlauget i København, København (fortsat aflevering). 7 bind
og 2 pakker 1741-1986. Laugsprotokol, laugsartikler, lærlingeproto
kol, fotos og udklip.
Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien i
Danmark, København (fortsat aflevering). 207 bind og 4 pakker
1843- 1989. Lejeaftaler, svendeprøveprotokoller, indskrivningsprotokol, administrationskassebog, kopibog, medlemsliste, møderefe
rater, faglig voldgift, mæglingssager, film og video.
Arhus Blikkenslager- og WS Laug, Århus (fortsat aflevering). 1 bind
og 1 pakke 1899-1994. Forhandlingsprotokol og forhandlingsrefera
ter.
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De Samvirkende Købmandsforeninger i Danmark, København (fortsat
aflevering). 1959-1974 mødereferater og korrespondance.
Danmarks Rederiforening, København (fortsat aflevering). 34 kasser
journalsager 1948-1986.
Assurandør-Societetet, København (fortsat aflevering). Komitesager
1977-1986.
Foreningen til Unge Handelsmands Uddannelse, København. 47 bind
og 5 pakker 1880-1995. Bestyrelsesprotokoller, medlemsmøderefe
rater, skolerådsreferater, årsregnskaber, månedsbalancer, hoved
bøger, kassebøger, legatkassebøger og aktieprotokol.
Arhus Tandlægehøjskoles Lærerforening, Århus. 14 bind og 1 pakke
1962-1998. Forhandlingsprotokol, mødereferater, kontingentbog
og kassebilag.

Øvrige organisationer ogforeninger
O

O

Arhus Radikale Vælgerforening, Arhus (fortsat aflevering). 28 bind og
27 pakker 1967-1997. Vedtægter, medlemslister, bestyrelsesmødere
ferater, korrespondance, regnskabsbøger og kandidatinformation.
Arhus Venstreforening, Århus. 2 bind 1932-1981. Forhandlingspro
tokol og regnskabsbog.
Frit Oplysningsforbund, Århus. 2 bind kursusprogrammer 19751999.
Østjysk Hjemstavnsforening, Århus (fortsat aflevering). 9 bind 19361977. Forhandlingsprotokoller, medlemsbøger, kassebog og kasse
journal.

Personarkiver
Th. Bjørnvig, Århus. 2 pakker private papirer 1931-1962.
Parno Hansen, Hvidovre (fortsat aflevering). 1 pakke korrespon
dance 1981-1999.
Preben Petersen, Århus. 31 pakker film og fotos u.å.
Magnus Poulsen, Århus, (fortsat aflevering). 1 pakke fotos u.å.
Jens Skjelborg, Århus. 1 pakke lejlighedssange 1933-1963.

English summary
Export of Railway Locomotives to Siam 1930-33,
by Frick’s Ltd., Aarhus, Denmark
BY BERIT FRIIS ADLER JENSEN AND
BIRGITTE JESPERSEN JENSEN

One of the most important Danish engineering works was founded
in 1854. It was created in Aarhus by Søren Frich, whose theoretical
background was a degree from the Technical University of Den
mark, to which he added experience from practical work as an iron
founder and mechanic in Denmark and abroad. When the con
struction of railways in Jutland commenced in the 1860s, Søren
Frich was aware of the commercial possibilities of supplying mate
rials, not least because the central workshops of the railways were
placed in Aarhus. The firm grew from having 25 employees at the
outset in 1854 to 200 at the end of the 1880s. In 1885, Frich sold the
business to John V. Wied and Hilmar Vestesen, building engineers,
who in 1896 employed Peter Due-Petersen as chief engineer. At the
turn of the century, the staff had increased to 400 men, and a move
from midtown Aarhus to the suburb of Aaby became necessary, as
well as a reconstruction of the firm as a joint-stock company with P.
Due-Petersen as managing director.
The move had been made necessary inter alia by the firm having
started the production of railway locomotives which needed plenty
of space. The government wanted, if possible, to let locomotives of
indigenous manufacture take the place of imports from abroad,
and because of the large investment necessary, the manufacturer
was granted a monopoly. After a trial period, Frich’s Engineering
Works was appointed as supplier. The first locomotives were steam
engines, but from the 1930s onwards, the diesel engine was devel
oped, and Frich’s attained a leading European position in this field.
It was probably due to the personal acquaintance of P. Due-Petersen
with H.A.K. Zachariae, Danish chief of the Siamese railways, that in
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1930 Frich’s obtained an order for the delivery of seven diesel
engines. At the delivery in 1931, Frich’s sent two engineers out with
the engines. They were to supervise the introduction of the engines
into service. The whole affair took an unsatisfactory turn. The
Siamese railway staff lacked engineering competence, and because
of their rudimentary command of English it was difficult to com
municate with them. Added to this was a Siamese animosity towards
using new spare parts. Worst of all, the entire export deal had been
badly prepared, since no analysis had been made of the terrain of
the Siamese railway network. Ascents and descents were steep, and
curves were too sharp, and for this reason bolts and screws of the
engines bent. The high temperatures caused problems with the
lubrication oil, and the humid air lead to corrosion. Commercially,
the business was jeopardized by the unstable, international financial
market.
The engagement in Siam was the first international business deal
of Frich’s, and the lesson was dearly paid for. Later exports were all
to the European market.

Frederikshavn Iron Foundry & Engineering Works Ltd.,
Frederikshavn, Denmark
BY MORTEN KARNØE SØNDERGAARD

In the period 1890-1920, Frederikshavn, on the east coast of
Northern Jutland, changed from being a small provincial market
town to being a large industrialized provincial town. The popula
tion doubled, and the infrastructure was much expanded, with both
harbour and railways. The basis for this process was the sea, which
provided opportunities for fishing as well as for communication
with other parts of Denmark and with foreign countries. Naturally,
part of the industry was to be found in lines of business connected
inter alia with fishing.
Among the most prominent of these firms was A/S Frederikshavn
Jernstøberi & Maskinfabrik (Frederikshavn Iron Foundry & Engi
neering Works Ltd.), which manufactured the kerosene engine
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“Alpha”, designed for the motorization of the fishing fleet. The firm
was founded in 1883 by L.P. Houmøller, the iron founder, and its
production was initially aimed at satisfying local requirements, e.g.
for threshing machines and cream separators. This production
pattern was altered, however, when the firm became agents for the
leading Danish producer of boat engines, P. Jørgensen of Copen
hagen. Inspired by this, in 1898 the firm took up its own production
of boat engines. In the first years of the 20th Century, the firm
attained a prominent position among the leading Danish manufac
turers of such engines: A/S Rud. Kramper & Jørgensen, P. Jør
gensen, A/S Mollerup’s Maskinfabrik and Carl B. Hoffmann.
The new product required a major expansion of production facil
ities, and this lead to a growth in the investment level from 1897 to
1899 of no less than 199 per cent. Turnover and profits continued
to grow until 1906/07. Then, profits began declining, until they
stabilized at a somewhat lower level in 1912/13. The number of
employees changed correspondingly: a large increase when the
manufacture of boat engines started, a decline from about 1906/07,
and finally a stabilization at about 110 employees after the First
World War.
The first Alpha engines were four-stroke engines with horizontal
cylinders. This design, however, proved unsuitable, since the fishing
vessels could be given a larger cargo hold if the engine was designed
with vertical cylinders. Accordingly, the design was revised after the
turn of the century, and the redesigned Alpha engines were initially
produced with one or two cylinders, and with from two to 24 horse
power. Later, engines were built with four cylinders and up to 96
horsepower. About 1913, the design of the Alpha engine had
reached a stage of development from which no departures were
made in the coming years. The previously popular engine faced
increasing competition, as new two-stroke engines from such manu
facturers as Tuxham and Vølund captured increasing shares of the
market. Several experiments were made to keep the firm abreast
with innovations; for instance, the manufacture of diesel engines
was attempted between 1911 and 1916. Because of discrepancies
between theory and practice, however, this attempt fared ill and
only led to added expenditure for the firm.
On top of these difficulties came internal quarrels in the man
agement of the firm. Frithiof and Adolf Houmøller, sons of L.P.
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Houmøller, the founder of the firm, had joined the management of
the company in 1908 and 1914 respectively, and while the one held
a restrictive view of the manufacturing processes, the other had
more progressive ideas. In spite of their conflicting views, Adolf
Houmøller succeeded in introducing changes into the production
methods which rendered them more or less identical with Amer
ican manufacturing principles. The new investment did not lead to
the expected increase in production, inter alia because of the unre
stricted submarine warfare of the Germans, and this lead to a
rekindling of the fraternal quarrel. In 1917, Adolf Houmøller left
both the company and Frederikshavn.
Despite various modifications, however, the Alpha engine was still
an obsolete four-stroke engine. In the early 1920s, a concerted
effort was made at abandoning the four-stroke principle in favour of
the two-stroke engines. Unfortunately, experiments with these
engines coincided with the post-war inflation, and they were made
still more costly because the company management aimed at devel
oping a totally new engine design, rather than copying well-proven
types.
The gamble proved to have been made too late. During the
1920s, the firm never reached an annual production in excess of 65
units, which was an appreciable decline from the annual produc
tion figure of 100-250 units that had been reached previously. It
became clear to the company management that outside capital had
to be brought into the firm to develop a product that would meet
contemporary requirements. The result was that the family-owned
company went into liquidation in 1933, after nearly 40 years of pro
ducing the “Alpha” engine.

Millwright in a Transitional Period. Jørgen Jørgensen,
Copenhagen, Denmark, 1778-1838
BY LISE ANDERSEN

In connection with the continental blockade during the Napo
leonic wars, the Danish flour milling industry had lost its competi-
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tiveness, particularly when compared to the flour milling industries
of Britain and America. The Danish state endeavoured to raise the
quality of Danish flour and hulled grain products. Periodicals
carried articles about new inventions, and by the granting of
patents and of subsidies from the Industrial Foundation, the con
struction of commercial mills was encouraged. Despite massive
resistance from the Millers’ Guild, development of the milling
industry was gradually started. Commercial flour milling developed
especially in the Capital of Copenhagen, whilst milling flour for cus
tomers dominated in the provinces throughout the 19th Century.
The millwrights of the time took an active part both in the debates
and in experiments with modern flour milling technology.
Jørgen Jørgensen the millwright was born in 1778 in Bramme as a
miller’s son. As a rule, families of millers were better off than the
rural population generally, and Jørgen Jørgensen had a better edu
cation than the peasant children of his own age. After having learnt
the miller’s trade from his father, he was apprenticed to a Copen
hagen carpenter in 1796. The millwright’s trade at that time was not
an independent trade but a part of the carpenter’s trade. In 1806 he
was granted a trade licence as a master carpenter in Copenhagen
and was accepted into the Carpenters’ Guild. He became one of
those millwrights who followed the development of the flour
milling industry at close quarters.
In 1808, he was granted a trade licence as a flour miller, and
during the early years milling flour was probably of greater impor
tance to the economy of the family than the construction of mills.
Jørgen Jørgensen owned and operated the King’s Mill from 1808
until 1811, and the Jagtvej Mill from 1811 until 1829. At the same
time, he had his millbuilding business in Peder Hvidtfeldtsstræde,
where he owned a large, undeveloped plot of land. Here, timber
was cut and fitted.
In 1829, Jørgen Jørgensen moved to a property in Overgaden
oven Vandet in Christianshavn. Here, he made his home and set up
his workshop near a canal that offered good possibilities of shipping
the timbers. On the large area behind the front house were sheds
which housed workshops and materials. Here, the timber for the
mills was cut and fitted, and each item was numbered, whereupon it
was all taken to pieces for transport to its final destination, where
the mill was fitted and erected.The millwright’s profession demands
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special tools and implements to lift and shift the many heavy mill
parts. In Jørgensen’s timber yard there was a crane, two jacks, two
capstans, a pile driver etc.
Much of the time, Jørgensens 25 or so journeymen worked out
side Copenhagen on the erection of mills as well as on repair jobs.
However, Jørgensen also had many exciting assignments at indus
trial mills in Copenhagen, such as Joseph Hambro’s rice mill and
Joseph Owen’s bone- and fertilizer mill.
The journeymen worked in small gangs, each headed by a
foreman. During the summer, they worked from 5 a.m. until 8 p.m.,
with three breaks for meals. During the winter, they “only” worked
from 6 a.m. until 7 p.m., but then, wages were lower during the
winter. All journeymen were granted an extra allowance of one half
mark per day when working outside Copenhagen.
The inventory of Jørgen Jørgensen’s estate contains a long series
of descriptions of the mills on which he had worked. He built
numerous smock mills, which externally differed little from the tra
ditional Danish windmills, but which were interesting in their
mechanical specifications. For instance, Jørgensen followed the
British example in using lots of cast iron parts, where wood had tra
ditionally been employed in Denmark. For Danish oak timber,
which was generally used for upright shafts, he often substituted
Pomeranian pine, which was easier and cheaper to obtain in the
required dimensions. Jørgensen constructed cylindric flour
dressers, a novelty at the time, rather than the traditional bolters. In
addition to machinery for flour milling, he designed threshing
machines and chaff cutters which were driven by a small treadmill.
Jørgen Jørgensen served as a consultant to the Department of
Commerce, and he also served in an advisory capacity for A.F.
Beyer, the wholesale merchant, who in 1829-30 built a novel wind
mill with self regulation and shuttered sails. This windmill, Islevgaard’s Mill, was one of the earliest windmills in Denmark to feature
a fantail.Jørgensen bought most of his materials from suppliers in
Copenhagen. Wood of hornbeam (for cogs in cogwheels) was, how
ever, purchased from Kappeln at the mouth of the Schlei-fjord near
the City of Schleswig.
The inventory of Jørgensen’s estate permits one to form an
impression of his home. It was a well-to-do bourgeois home, housed
in a very handsome house, built in the English style 1755-56. The
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first-floor flat formed the framework around the Jørgensen family,
which consisted of himself, his wife, five daughters ancl one son and
one maid. In the flat was the millwright’s office with his writing desk
and drawing board.
Jørgen Jørgensen had close ties with his brother-in-law Valentin
Hansen, who was an arbitration magistrate in Slagelse, and with
whom he kept up an extensive correspondence. Some 70 surviving
letters provide us with a fascinating insight in the life of a master
craftsman in Copenhagen. Economic troubles and the struggle for
honorary office was part of the everyday life of a bourgeois family in
this unsettled period shortly after the state bankruptcy of 1813. But
the problems had to be concealed, because one’s civic reputation
was the Alpha and Omega for being granted the credit which was so
vital for being able to run a craftsman’s business at all.
Jørgen Jørgensen died in 1838. In the decades after his death, the
steam engine gained a foothold in the Danish flour milling
industry, but that did not mean that the innovations that had been
made e.g. within the field of windmills lost their importance. Con
currently with the increasing industrialization of flour milling, the
small rural mills also experienced growth towards the end of the
19th Century.

Collection and Appraisal of Business Records.
Theory and Practice
BYJØRGEN FINK

The present article summarizes the activities of the Danish National
Business Archives until the present time and sketches the principles
which will form the foundation for the continued work.
The task of the Business Archives is to collect records from the
entire Danish economic life. In the nature of things, they will be but
a very limited selection, and in practice the task is therefore defined
as the collection of a representative selection of records worthy of
preservation. This definition contains two elements: representativity and worthiness of preservation.
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Representativity
The demand of representativity contains one main dimension and a
series of subordinate dimensions. The main dimension is the type
of economic activity. It is obvious, given the task of the Business
Archives, that it must strive to cover all aspects of business life in
Denmark, and for this reason the overriding consideration must be
to ensure that all the more important aspects of business activity are
represented in the collections. This main dimension - the type of
business activity - is common to the two main groups of records that
it is attempted to collect: business companies and associations.
The subordinate dimensions, within which an attempt at represen
tativity is made within the collections, are different for businesses
on the one hand and professional and industrial bodies on the
other.

Companies:
Here, there are eight operational subordinate dimensions:
• Legal status
• Volume
• Technology
• Ecology
• Organizational structure
• Ethnicity
• Locality
• Time
Within each of the subordinate dimensions, some degree of repre
sentativity is attempted in the process of collecting. Representativity
should not necessarily be understood in the strict statistical sense,
but as an expression of an endeavour to collect records that can elu
cidate various aspects of the eight dimensions.
Tables 1-7 illustrate the collection of business records (at prove
nance level) of The Danish National Business Archives in relation to
the main dimension, type of business, combined with time and
locality respectively. The tables show a degree of coverage at prove
nance level at approximately one per cent, but since large-scale
destruction has been carried out in the records that are deposited,
it corresponds to a coverage degree at record level of one half per
cent or less.
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Associations
The other main group of records of the Business Archives is com
prised by the records of associations. Here, five subordinate dimen
sions are considered, when representativity is sought. They are:

•
•
•
•
•

Organizational system
Membership basis
Field of operation
Time
Locality

Within the field of associations, The Danish National Business
Archives has concentrated its effort on national and regional associ
ations, where complete coverage is attempted, whereas local associ
ations are only collected sporadically.
The degree of coverage is considerably higher in the case of asso
ciations than it is in the case of companies. Precise figures cannot be
arrived at, since the total number of associations is not known, but
table 8, which takes agriculture and fishing as an example, illus
trates that the degree of coverage for national and regional associa
tions is high.
Preservation and Appraisal
Besides representativity, worthiness of preservation is the prime cri
terion for collection. In this respect, business records do not differ
very much from other records, and the techniques of appraisal are
not very different from those used by the public archives.

Table 9 contains a list of the most important record groups within
business records, divided into eight main groups:

•
•
•
•
•
•
•
•

Structure and management
General administration
Field of operation
Accounting
Internal administration
Statistics etc.
Special series
Sundries
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The largest needs/possibilities for destruction are found in the
main group Field of operation, where routine material may consti
tute a large proportion.
The Extended Sector Method
Future work is planned according to a method which has been
developed and which has been termed The Extended Sector
Method. It has been introduced in English in the periodical The
American Archivist 1997,1 in an article by Henrik Fode and Jørgen
Fink. Briefly, it consists of dividing the economic life into, for
instance, 15 groups, each corresponding to one year’s work, and
then dealing with one group (sector) at a time. Initially, a brief
survey is prepared of the development in the sector in question, in
accordance with the dimensions of representativity mentioned
above. Then, the collections of the Business Archives within that
sector are analysed, with a view to establishing the degree of cov
erage and requirement of coverage. On the basis of this compar
ison, a complete plan of collecting and appraisal for the sector in
question is prepared, and implementation of the plan is then put in
motion. When all 15 groups (sectors) have been dealt with over a 15
year period, the work starts all over again and an update is carried
out.
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Træk af den industrielle udvikling 1897-1914.

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

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

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

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

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

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

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

Erhvervshistorisk årbog 1989. 220 sider, kr. 183,00.
Indhold: Noget for noget. Albert Nielsen Kemisk Fabrik.
Hvordan forbedrer man de ubemidlede klassers kår?
Severin og Andreas Jensens møbeletablissemcnt.
Jernstøber M. II. Petersens kopibog.
Fyens Disconto Kasse 184(5-8(5.
Store selskaber og samfundet.
Dansk crhvervshistori.sk litteratur.

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

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

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

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

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

Erhvervshistorisk årbog 1995. 229 sider, kr. 198,00.
Indhold: Dansk Rekyl riffel Syndikat/DISA til 1946
Tøjhusets ny Geværfabrik 1887-94
Vinhandler F. W. Luplau 1832-54
Erhvervsorganisationerne og deres arkiver i Erhvervsarkivet

Erhvervshistorisk årbog 1996. 215 sider, kr. 215,00.
Indhold: »Liimfabrikken« på Amagerbro
I I. Nielsen & Søn Maskinfabrik A/S, 1916-1980
Hverdag på Provinsbankforeningenskonlor
Regnskabsmateriale som historisk kilde

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

Erhvervshistorisk årbog 1998-99. 241 sider, kr. 230,00.
Indhold: Danmark og Europa 1200-1750
Verdensudstillinger og reklame
Aarhus Kul-Kompagni og De Forenede Kulimportører
De to første danske aktieselskabslove af 1917 og 1930
Erhvervsarkivet 1948-1998

Erhvervshistorisk årbog 2000. 179 sider, kr. 230,00.
Indhold: A/S Frichs lokomotiveksport til Siam 1930-1933
A/S Frederikshavn Jernstøberi og Maskinfabrik
Møllebygger i en overgangstid. Jørgen Jørgensen 1778-1838
Indsamling, bevaring og kassation af erhvervsarkiver

Vagn Dybdahl og Finn H. Lauridsen:
Personregister over Arbejdsgiveren 1900-1952. 1954. 120 sider,
kr. 7,35.

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

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

Vagn Dybdahl og Finn H. Lauridsen:
Sagførere i Århus. Undersøgelser og aktstykker tilegnede Carl
Holst-Knudsen. 1886-28. maj-1956. 139 sider, kr. 14,65. (Udsolgt).
Vagn Dybdahl og Finn H. Lauridsen:
Aarhuus Kjøbmands Hjælpekasse 1861-1961. 58 sider. (Udsolgt).
Sundhed og sygdom mens Århus blev stor. 1963. 240 sider. (Udsolgt).
Udsendt af Sygekassen Århus til foreningens hundredårsdag 27.
april 1963. Redigeret af Vagn Dybdahl.

Indhold: Birgit Nüchel Thomsen: Sociale og hygiejniske tilstande 1861-1909.
John W. Oldam: Var Århus en usund by? Sundhedstilstanden i Århus 1880-1909 i
statistisk belysning.
Finn H. Lauridsen: Sygekassen Århus stiftes som Foreningen af Håndværkere og
Fabriksarbejdere til gensidig Understøttelse og spredte træk fra 1895 til vore
dage.

»Kundskaber til anvendelse for handelsfaget«. Aarhus Handels
standsforenings Handelsskole 1865-1965. 85 sider. Udgivet af Aar
hus Handelsstandsforening. Redigeret af Vagn Dybdahl. Medar
bejdere: Finn H. Lauridsen, John W. Oldam og Birgit Nüchel
Thomsen. Kr. 12,20.
Vagn Dybdahl:
Handels-og industrihistorisk litteratur 1952-1965. 1966. 63 sider, kr.
14,65.
Birgit Nüchel Thomsen ogBrinley Thomas under medvirken af
John W. Oldam:
Dansk-engelsk samhandel 1661-1963. 1966. 438 sider, kr. 36,60.

Vagn Dybdahl:
Partier og erhverv. Studier i partiorganisation og byerhvervenes po
litiske aktivitet 1880-1913. 1-2. 1969. I alt 631 sider. (Udsolgt).
Katalog over fremmedsproget litteratur i Erhvervsarkivets bibliotek
ved Ole Degn, Ellen Meyer ogjohn W. Oldam. 1969. 239 sider, kr.
48,80.

Dornt Andersen:
Århus under Storlockouten. Arbejder og arbejdsgiver 1899. 1970.
152 sider, kr. 36,60.
Vagn Dybdahl, Ib Gejl og Finn H. Lauridsen:
4 lokalstudier. 1971. (Udsolgt).

Ib Gejl og Christian R. Jansen:
Korn, købmænd og kornkompagni. Korn- og foderstofhandelen
1880’ernel960’erne. Udgivet af Aktieselskabet Korn- og Foder
stof Kompagniet ved 75-års jubilæet 1971. 470 sider, kr. 85,40.

Henrik Fode:
Småskibsfarten på Århusbugten 1865-1914. 1971. 144 sider. (Ud
solgt).

Landhusholdningsselskabets arkiv: Registratur ogjournalregistre. I.
1769-1807. 1-2. Ved Ole Degn. 1971. I alt 492 sider, kr. 73,20.

Fremmedsproget litteratur i Erhvervsarkivets bibliotek. Tilvækst II.
1966-69. Ved Ellen Meyer. 1973. 114 sider, kr. 48,80.
Landhusholdningsselskabets arkiv: Registratur og journalregistre.
II. 1808-34. Ved Fritz Tandrup. 1974. 337 sider, kr. 73,20.
Jacob A. Buksti:
Et enigt landbrug? Konflikt og samarbejde mellem landbrugets or
ganisationer. En studie i landbrugets organisationsforhold med
udgangspunkt i perioden 1957-61. 1974. 312 sider. (Udsolgt).

Jens HaugaardJensen, Erik Hansen og Lilla Vovs:
Sociale studier. Kriminalitet, prostitution og fattigdom i Århus ca.
1870-1906. 1975. 488 sider, kr. 95,45.
Chr. R. Jansen og Erik KorrJohansen:
The Study of Unemployment. Remarks Based on Unemployment
Research in 19th Century. 1975. 24 sider. (Udsolgt).

Fremmedsproget litteratur i Erhvervsarkivets bibliotek. Tilvækst III.
1970-72. Ved Ellen Meyer. 1975. 122 sider, kr. 48,80.

Uzgvz Dybdahl:
Erhvervsarkivet. Forskningsinstitution og centralarkiv for dansk er
hvervsliv. 1976. 32 sider, kr. 12,20.

Per Boje:
Danske provinskøbmænds vareomsætning og kapitalforhold 181547. 1977. 435 sider, kr. 97,60.

Fremmedsproget litteratur i Erhvervsarkivets bibliotek. Tilvækst IV.
1973-76. Ved Ellen Meyer. 1978. 128 sider, kr. 48,80.
Inger Dübeck:
Arbejdsretten i støbeskeen. 1979. 98 sider, kr. 61,00.

Carl Erik Andresen, Jørgen Buchardt og Flemming Mikkelsen:
Arbejdererindringer. Metode, kildekritik, indsamling, benyttelse.
1979. 239 sider. (Udsolgt).
Stationsbyen. Rapport fra et seminar om stationsbyens historie
1840-1940. 1980. 150 sider. (Udsolgt).

Århus amtskommune i 10 år 1970-80. 1980. 108 sider, kr. 80,50.

Vigand Dann Rasmussen:
Nørrejyske jernbanebyer. Udvalgte problemer omkring placeringen
og befolkningsudviklingen 1850-1901. 1981. 144 sider, kr. 62,85.
Grosserer-Societetets arkiv. En registratur. 1983. 256 sider, kr. 79,30.
Julius Schovelin:
Strejkerne i Danmark 1862-1881. Vedjens Engberg. 1985. 211 sider.
Kr. 138,75.

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

Erhvervsarkivets Arkivoversigter bd. 1. Virksomhedsarkiver fra land
brug, industri og håndværk m.v. 1991. Ved Erik Korr Johansen.
253 sider, kr. 140,00.
Erhvervsarkivets Arkivoversigter bd. 2. Arkiver fra handels- hotel- og
transportvirksomheder m.v. 1993. Ved Erik Korr Johansen. 336 si
der, kr. 150,00.

Erhvervsarkivets Arkivoversigter bd. 3. Arkiver fra finans-, forsik
rings- og servicevirksomheder, erhvervsorganisationer m.v. 1995.
Ved Erik Korr Johansen. 408 sider, kr. 160,00.

Business Records and Business History. Essays in Celebration of the
50th Anniversory of The Danish National Business Archives. 1998.
Ved Jørgen Fink. 135 sider, kr. 100,00.

