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Fabrikanlægene ved Gudumlund
i Slutningen af forrige og Begyndelsen af dette Aarhnndrede.
Ved

Chr. Brønnum,
Forpagter af Gudumlund og Gudumlunds Fabrik.

Gudumlund, som har sit Navn efter den lille Skov eller
Lund, der omgiver Højmarken, er en meget gammel Herregaard, der ligger 21/* Mil sydøst for Aalborg paa en af de
mindste af de mange Holme, der findes her, og som ere omgivne af de Kjær- og Mosedrag, der mod Øst slutte sig til
den lille Vildmose. Denne Holm, som nu ligger en- Mil
fjæmet saa vel fra Limfjorden som Kattegat, har dog en Gang
i længst forsvunden Tid været en 0, og det omgivende flade
Terræn har da været overskyllet af Havet. Øen har, hvor
liden den end var, ca. 150 Tdr. Land, været Tilholdssted for
mange Mennesker, hvad man kan slutte af, at der paa den
har været to temmelig betydelige Køkkenmøddinger med Masser
af Østersskaller og andre om Havets Nærhed vidnende Rester,
den ene paa den vestlige Side, som i Aarenes Løb har maattet
give Plads for en Mærgelgrav, den anden og største paa Øens
sydlige Side, som ogsaa nu omtrent er ødelagt; thi ^n offentlig
Vej er ført igjennem den, og tillige har den i en Aarrækké
afgivet Fyld til Brug for Omegnens Beboere. Fylden har saa
meget mere været efterstræbt, som der altid kunde indvindes
en Extraskilling for de deri fundne Oldsager af Flint, Ben og
Hjortetak, hvoraf dog det mest karakteristiske, takket være
afdøde Forpagter Fangels Interesse for Sagen, er bevaret i
vore offentlige eller private Samlinger; dette er saa meget
heldigere, som det næppe varer længe, før det sidste Spor af
Køkkenmøddingerne paa Gudumlund er forsvundet.
Paa Gaardens Marker er desuden ofte fundet smukt tilhugne og slebne Stensager.
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Paa den lille Øs højeste Punkt fandtes forhen en stor
Kæmpehøj fra Broncealderen; endnu ses den, men om faa Aar
har Ploven jævnet den med det omliggende Terræn.
Som en Mærkelighed ved Gudumlund anføres i Hofmans
Fundationer, at der i Skoven var fundet røde glaserede Sten
krukker med Aske samt nogle lange, krusede Glas.
Længe efter, at Landet havde hævet sig, og det salte
Vand fra Havet havde trukket sig tilbage, har Gudumlund
dog været en 0, idet det omgivende Terræn den største Del
af Aaret har været oversvømmet af Vandet fra Lindenborg
Aa, og ved Tørve- og Grøftegravning i det omliggende Kjær
komme ofte Ting for Dagen, som karakteriserer Jordsmonnet
som gammel Søbund. I Sejlflod Kjær fandtes saaledes for
nogle Aar siden et temmelig stort Skibsanker, og i det gamle
Aaleje tæt ved Gudumlunds Skov en Del af en Baad, hvori
Resterne af et sabellignende Vaaben, en Tollekniv og en
Jærnøxe af gammel Form. I Nærheden, men paa Refsnæs
Kjær, er for nogle Aar siden i Tørvejorden fundet et Par
Malmgryder og en Morter, som muligt ere nedgravede i Fejde
tid; den Stilling, hvori de fandtes, berettiger dog fuldt saa
godt til at antage, at de hidrøre fra et strandet Skib. Disse
Forhold mener man have gjort, at Gudumlund undgik at dele
Skæbne med de omliggende Herregaarde, da Skipper Clement
afbrændte disse, idet han ikke kunde komme over til Guduralund, som da var omgivet af Vand.
Gudumlund har altsaa fra den graa Oldtid været beboet,
og allerede fra Valdemar Atterdags Tid var den Herregaard
og ejedes af en Adelsmand, Johannes Ryning x), der solgte den
til den bekjendte Marsk Ludvig Albertsens Børn Peder Ludvigsen og Jomfru Margrethe.
I Slutningen af det 14de Aarh. nævnes Nicolaus Johannes
Slet og hans Søn Johannes Niclessen Væbner til Gudumlund.
1406 den 12te Juni befalede Erik af Pommern Niels Slets
Arvinger at oplade hans Ejendomme i Sejlflod til Viborg
Kapitel efter hans Brevs Lydelse. Den 3dje Juni 1425 skjænkede
Fru Ida Lydersdatter Gaarden til Viborg Domkapitel for
Sjælemesser for hendes Familie i Domkirken.
*) Oplysningerne om Gudumlunds tidligste Ejere ere hentede i Danske
Atlas, Hofmans Fundatser, Traps og Boths: Danmark o. 1. Kildeskrifter.
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Efter Reformationen, da Domkapitlets Ejendomme bleve
inddragne under Kronen, bortforlenede Kong Kristian IH
Gaarden til Anna Friis; formentlig er det den Ane Fris, der
blev gift med Bjørn Andersen til Stenalt (Povl Laxmands
Banemand), da det var til hendes Dattersøn, Jens Kaas, at
Frederik H 26de Oktober 1567 bortforlenede og noget senere
(1573) tilskjødede Gaarden. Han har rimeligvis sammen med
sin Hustru, den for sin Lærdom bekjendte Margrethe Eriksdatter Lange, boet paa Gudumlund, da begges Navne og Vaaben
samt Aarstallet 1573 findes paa Pulpituret og indtil 1879, da
de borttoges, paa de øverste Stole i Gudum Kirke. Jens Kaas
blev Lensmand i Aalborg 1577 og døde 1578. Jens Kaas’s
Enke blev 1587 gift med Tyge Brahes Broder, Knud Brahe,
som derved blev Ejer af Gudumlund; han var tillige Ejer af
Skårhult i Skaane og af Engelholm ved Vejle; han døde 1615.;
Ægteskabet var barnløst, hvorfor Gudumlund ved Fru Mar
grethes Død 1622 gik over til hendes første Mands Brodersøn*
Rigsraad Mogens Kaas til Støvringgaard, Hemmestrup o; s. v*,!
Rd. af Elefanten, Befalingsmand paa Nyborg. Ved hans Død
1656 blev Sønnen, Jørgen Kaas, Ejer af Gudumlund. Jørgen
Kaas var gift med Margrethe Catrine Buchwalt Detlevsdatter.
Jørgen Kaas solgte ved Skjøde af Ilte Marts 1674 Gudum
lund til Wolf v. Buchwaldt til Lundgaard. Skjødet, der er
indført i Viborg Landstings Skjøde- og Pantebog, opregner
vidtløftigt hele Gaardens Tilliggende og Bøndergods. Wolf
v. Buchwald var kun en fjæm Slægtning af Fru Margrethe
Catrine, men var gjennem sin første Hustru, Mette Frederiksdatter Parsberg fra Vognserup, beslægtet med Jørgen Kaas;
hvis Søsterdatter hun var. *)
Wolf v. Buchwald var en haard Hals mod sine Bønder,
hvad noksom fremgaar af en gammel Tingbog fra Lindenborg
Birketing for Aaret 1686. Efter ham blev Sønnen, Kaptejn
Frederik v. Buchwalt, 1706 Ejer af Gaarden. Denne Ejer
paabegyndte nogle Dæmninger for at hindre Vandet fra at
trænge ind fra Mosestrækningerne paa Gaardens Enemærker;
dette var efter Forholdene den Gang et stort Arbejde og blev
ogsaa opgivet paa Halvvejen, men 65 Aar efter taget op igjen
og fuldført af hans Sønnesøn af samme Navn.
l) Velvilligt oplyst af A. Thiset.
1*
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Det fremgaar af alt, at Kaptejn Frederik v. Buchwalt
har været en temmelig jævn Landadelsmand; han og hans
Slægt stod f. Ex. ofte Faddere til Smaafolks Børn, ligesom
det ogsaa skinner igjennem i Fæstebrevene, at han var en
velvillig Mand mod sine Bønder og undergivne.
Som en Mærkelighed kan anføres, at den bekj endte gamle
Nordmand Christian Drachenberg i 1734, den Gang 108 Aar
gammel, besøgte Gudumlund og i Følge Gudum Kirkebog
sammen med Forvalteren, Møllersvenden, Husbestyrerinden og
Fadeburspigen stod Fadder til Hyrdens Barn.
Frederik v. Buchwalt var gift med Anna Rosenlund, en
Datter af Sr. Mads Rosenlund til Dybvad og Anna Lassen,
som blev gift anden Gang med den bekj endte Assessor, senere
Kancelliraad Peder Thøgérsen Lassen til Rødsiet m. fl. Godser.
Fr. v. Buchwalt nævnes sidste Gang som Ejer af Gudumlund 1737.
Gudumlund overtoges nu af hans Svigermoder, ovennævnte
Anna Lassen, der anden Gang var bleven Enke, og ved hendes
Død 29de December 1747 gik Gaarden over til hendes Datters
og den forrige Ejers Søn, Peter Mathias v. Buchwaldt; han var
da Løjtnant, men nævnes allerede 1748 som Major. 1746 blev
han gift med Ide Ilsabe v. Bassewitz, som rimeligvis er født
i Sachsen af fornem Extraction, hvad man vel tør slutte af de
højtstaaende Faddere til hendes sidste Barn, en Søn, som blev
født efter Mandens Død og fik Faderens Navn. Fadderne vare
nemlig: Joachim Ludolph v. Bassewitz, Kammerherre hos den
sachsiske Konge, Baron v. Kortzou af Bayreuth, Major Eiler
Detlow v. Lautzon og hendes Mands Svoger Peter Enevold
Braes til Kokkedal.
Peter Mathias v. Buchwaldt var sikkert en afholdt Mand
paa Godset, da en Mængde Bønderbørn, ikke at tale om
Præstens og Skolelærerens Børn, bleve opkaldte efter ham, og
Navnet Peter Mathias har holdt sig her i Sognet indtil vore
Dage. Han døde allerede 1753, kun 36 Aar gammel. Hans
Sværd og Sporer samt hans Vaaben og Banner med Inskription
findes endnu i Gudum Kirke. Efter hans Død overtog hans
Enke, Ide Ilsabe v. Bassewitz, Gaard og Gods, indtil hun 1776
overdrog det til sin Søn, Kammerherre Frederik v. Buchwald.
Da den Del af Buchwald’ernes Stamtavle, som kan ud
drages af Gudums Kirkebog, saavidt vides, ikke er offentliggjort
før, anføres den her.
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1) Wolf v. Buckwalt,1) Amtmand i Koldinghus Amt,
nævnes 1685 som Oberstløjtnant og Ejer af Gudumlund; naar
han er død, vides ikke; gift med 1) Mette FrederiksdatterParsberg,
2) Anna von der Wisk, død paa Gudumlund den 12te Decbr. 1706.
Børn:
a) Frederik v. Buckwalt (næste Ejer af Gudumlund).
b) Christian Wolf v. Buckwalt druknede under Isen noget
før Kyndelmisse, begravet i Gudum Kirke den 1ste Juni 1707.
c) Antonette August v. Buckwalt, gift med Kaptejn Hans
August v. Scheirsling den 4de Februar 1707.
d) Mette v. Buckwalt, gift med Kaptejn Henrich Conrad
v. Offenhaus.
e) En Datter Charlotta v. Buckwalt blev voxen.
2) Frederik v. Buckwalt, død 17402), Kaptejn, blev 1706
Ejer af Gudumlund, gift 1707 med Anna Rosenlund, født 1687,
død og indsat i Gudum Kirke den 22de April 1771.
Børn:
a) Anna v. Buchwalt, født den 10de Juli 1709, død og
begravet den 21de September.
b) Anna v. Buchwalt, gift den 18de September 1733 med
velbyrdige Peder Enevold Braes til Kokkedal efter kgl. allernaadigst Bevilling af 12te Juni 1733.
c) Wolf v. Buchwalt, født den 6te September 1712.
d) En Søn? født den 6te Marts 1713.
e) Anna Dorthea v. Buchwalt, født den 3dje Januar 1714,
død den 7de Juni 1718.
f) Elsebeth Catharine v. Buchwalt, født den 17de Sep
tember 1715, død den 26de Marts 1722.
g) Peiter Matthis v. Buchwalt, født den 4de Maj 1717
(den næste Ejer af Gudumlund).
*) Hvorvidt nedennævnte Børn af W. v. B. virkelig ere hans Børn, kan
jo være Tvivl underkastet, da de ikke i Kirkebogen staa nævnte som
hans Børn; de optræde kun som ægteviede, Faddere eller døde, men
ere formentlig døbte andetsteds. Imidlertid har Hr. Kaptejn H. W.
Harbou velvillig oplyst mig om, at der i W. v. B.’s Testamente
(7 Registre Nr. 5 /1704) nævnes som yngste Søn: 1) Frederik, til
hvem Gudumlund skal overgaa, samt Christian og Søstrene 1) Mette,
2) Ane Cathrine, nu i Ægteskab med Kaptejn v. Drieberg, og 3)
Charlotte; derimod nævnes Antonette August ikke, og der kan altsaa
være Tvivl om, om hun er W. v. B.’s Datter.
3) I Følge Danske Atlas begravet i Haderslev Kirke.
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h) Friederich Bendix v. Buchwalt, født den 23de Juni 1718,
død den 18de Maj 1723.
i) Henrik Detlev v. Buchwalt, født og død den 30te Au
gust 1720.
j) Dorthe Marie v. Buchwalt, født den 19de Decbr. 1721.
k) Detlev v. Buchwalt, født 1723, Fürwerber ved det
holstenske Artilleri, død paa Voer, indsat i Gudum Kirke den
22dé Februar 1746.
3) Peiter Matthias v. Buchwaldt, gift 1746 med Ida Ilsabe
v. Bassewitz fra Sachsen, nævnes 1736 som Komet, 1747 som
Løjtnant, 1748 som Major. Ejer af Gudumlund 1748, død
den 18de Januar 1754.
Børn:
a) Friederich v. Buchwaldt, født den 22de Juli 1747 (den
næste Ejer af Gudumlund).
b) Magdalena Sybilla, født den 7de Oktober 1748, død
den 21de Juni 1749.
c) Magdalena Sybilla v. Buchwaldt, født den 5te Septem
ber 1749.
d) Anna v. Buchwaldt, født den 27de Oktober 1750.
e) Ludolph Friederich v. Buchwaldt, født den 25de Marts
1752.
f) Sabina Sophia Friedericka v. Buchwaldt, født den 9de
Marts 1753, død den 22de Februar 1754.
g) Peter Matthias Joachim v. Buchwaldt, født den 10de
Avgust 1754.
4) Friederich v. Buchwald, Kammerherre og Stiftamtmand,
født 1747, gift 1778 med Margrethe Dorthea v. Rømeling.
1776 Ejer af Gudumlund.
Børn:
a) Ida Dorothea v. Buchwald, født den 9de Februar 1780.
b) Anna Sabina v. Buchwald, født den 12te Februar 1781.
c) Peter Mathias v. Buchwald, født den 9de Februar 1782,
død den 9de Marts samme Aar.
d) Frederike Justine Mariane v. Buchwald, født den 29de
Maj 1784, død Dagen efter.
e) Louise Charlotte v. Buchwald, født den 1ste Avgust
1785, død den 12te Oktober samme Aar.
De to første Ejere stavede Navnet: Buckwalt, Peiter
Matthias derimod: Buchwalt, Buckwaldt eller Buckwald; hans
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Børn have alle bibeholdt Stavemaaden Buchwald, hvilken Fa
milien endnu bruger.
Fabrikanlægene ved Gudumlund skylder ovennævnte
Kammerherre Frederik v. Buchwald deres første Tilblivelse ;
han var en af sin Tids mest oplyste og intelligente Adelsmænd.
I sin Ungdom havde han rejst meget, set meget og lært meget.
Da han i 1776 overtog Administrationen af sit Fædrenegods,
som i over et Aarhundrede havde tilhørt Familien i ned
stigende Linje, var det vist langt fra nogen værdifuld Ejendom.
Højmarken, saa vel til Hovedgaarden som Bøndergodset, var
langt fra af de bedste, og navnlig vare de meget store Kjærstrækninger, der hørte til Godset, omtrent værdiløse; gjennemstrømmede af flere Bække ogAaer med et højst uregelmæssigt
Løb dannede det hele et Morads, der den største Tid af Aaret
stod under Vand; de afgave derfor kun en højst tarvelig
Græsgang og Høslæt, og Traditionen fortæller ogsaa fra den
Tid, at Gudumlund havde større Indtægt af sit Aalefiskeri end
af sit Avlsbrug. Kammerherre Buchwalds Moder, Ida Hsabe
von Bassewitz, havde i en Aarrække besiddet Godset, og under
hendes Bestyrelse havde det næppe gjort Fremgang, i hvert
Fald var der flere øde, fæsteledige Gaarde, da Sønnen overtog
det. Her var noget for en ung, virkelysten Godsejer at tage
fat paa, og Buchwald var sandelig ogsaa den Mand, der var
Opgaven voxen. Hans reformatoriske Virksomhed som Gods
ejer drog hele hans Samtids ikke altid venlige Blikke hen paa
sig, og fik han end kun Skam til Tak for sit Arbejde, har
dog baade han og hans ædle Eftermand, Grev Schimmelmann,
der saa ihærdigt og smukt fortsatte, hvad Buchwald havde
begyndt, sat sig uudslettelige Minder paa denne Egn. Det er
disse to udmærkede Adelsmænds Dygtighed og Fremsyn for et
Aarhundrede siden, der i Stedet for bundløst Morads har skabt
bugnende Kornmarker, og i Stedet for usle Landsbyer smukt
opbyggede og velhavende Bøndergaarde.
Uagtet Buchwalds Virksomhed som Jorddrot ikke direkte
hører hertil, skal det dog noteres, at han i Løbet af ganske
faa Aar fik Bøndergaardene udskiftede, Gaardene udflyttede og
1778 fritagne for Tiende; tillige paabegyndte han 1781 Hove
riets Afløsning og det, skjønt der lagdes ham mange Vanskelig
heder i Vejen, navnlig fra Rentekammerets Side, Samtidig
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med disse Forbedringer paa Godsadministrationens Omraade
regulerede Buchwald Vandløb, byggede Dæmninger, gravede
Kanaler og Grøfter samt anlagde Veje over Kjæret. De snor
lige Veje og Vandløb ved Gudumlund vidne endnu den Dag
i Dag om denne Side af hans Virksomhed. Han opførte 1778
Afbyggergaarden »Tiendegaarden« paa den daarligste og længst
bortliggende Jord, der var taget af øde Bøndergaarde og ind
draget Tiendejord. Paa denne Ejendom saa vel som paa
Hovedgaarden omformede han fuldstændig Agerbruget efter
udenlandsk, navnlig mecklenborgsk Mønster, opførte ny Stalde
og Mejeribygninger, mærgiede, indførte at pløje med Stude,
overrislede Engene og paabegyndte Opdyrkning af Kjær og
Moser, hvor han endog indførte og dyrkede St. Hans Rug, ja
selv Dræning var han ikke ukjendt med. Ved Grøftegravning
komme nemlig endnu baade Træ- og Lerrør fra den Tid frem;
et af Stenrørene, som jeg har fundet, bærer Aarstallet 1787
og er formodentlig brændt paa Gudumlunds Teglværk. Stenrøret, som er mærket med en Krone, er firkantet med en rund
Tap i den ene Ende til at gribe ind i et tilsvarende Hul i
Rørets modsatte Ende. En Del af Rørene ere muligvis ned
lagte i Begyndelsen af dette Aarhundrede, efter at Grev
Schimmelmann havde overtaget Godset. De ere gjennemskaame
Granstammer med en udhulet halvrund Fordybning paa langs
og to og to sammenlagte.
Disse Rør have dog næppe været nedlagte i et bestemt
Afsivningssystem, men kun hist og her, hvor det var generende
at have aabne Grøfter; men de ere muligvis de første svage
Forsøg her i Landet paa at fabrikere og nedlægge Rør til
Afsivning af Vand i landøkonomiske Øjemed.
For dette udmærkede Arbejde paa Landbrugets Omraade
havde Buchwald den Tilfredsstillelse, i Aaret 1787 at blive
tilkjendt Landhusholdningsselskabets Guldmedalje.
I en saa død Tidsalder, som her er Tale om, og med en
i gamle Sædvaner indlevet, stærk konservativ Godsejerstand og
forarmede, uoplyste Bønder kan man forstaa, at Buchwalds
kraftige Færd trak den almindelige Opmærksomhed hen paa
sig. Hans Nabogodsejere klage bittert over ham, og Gehejmeraad Luxdorph (Luxdorphiana Side 347 og 348) fælder ogsaa
en meget haard Dom over hans Virksomhed. Rentekammeret
vilde ved forskjellige kongelige Resolutioner tvinge Buchwald
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til at ophæve Tiendeforeningen med Bønderne og at flytte de
nylig opbyggede Bøndergaarde ind i Landsbyerne igjen; men
da dette vilde have Bucbwalds økonomiske Ruin til Følge,
indgiver han nu den ene Ansøgning efter den anden om, at
alt maa blive ved det bestaaende, da alle Parter ere veltilfredse;
dette nytter imidlertid intet, og Buchwald nødsages til at til
byde Kongen hele Godset for Spotpris.
Nærmest, som det synes, paa Foranledning af Kronprinsen
bliver der endelig nedsat en Kommission for at undersøge, om
Bønderne og Præsten ere og kunne være tilfredse med den ny
Ordning, særlig af Tiendeafløsningen. Der viser sig her det
Særsyn (selv i vore Dage), at næsten alle Godsets Bønder til
Kommissionen erklære, at de ere vel tilfredse med den Maade,
hvorpaa det hele er ordnet, og endelig falder der saa 1782
Resolution for, at det maa forblive, som det var.
Som alle store Mænd, der maa bryde ny Baner og som
en Følge deraf have haft meget at kæmpe med, er det nok
muligt, at hans Optræden lige over for andre tit var noget
hensynsløs og ofte skaffede ham Uvenner blandt ligestillede og
overordnede. Hans Kamp med Gejstligheden i Odense er bekjendt1), men med sin egen Præst herhjemme kom han godt
ud af det, og at han i det hele ikke nærede Uvilje mod Kirken,
tør man slutte af følgende Anførsel i Gudum Kirkebog: »1784
d. 26. September lod S. T. Herr Cammerherre og Amtmand
v. Buchwald til Gudumlund en ham tilhørende Neger døbe,
kaldet Conrad Friderich. Faddere vare: S. T. Fru Cherinde.
v. Buchwald til Gudumlund, Hr. Cherre. Rosenkrantz fra
Villestrup, Hr. Cherre. Moltke fra Aalborg, Hs. Højærværdighed
Hr. Biskop Studsgaard fra Aalborg, Hr. Kammerjunker Rosen
krantz fra Villestrup. Bemeldte Neger var født i Bender, 24
Aar gi.« Negeren havde Buchwald rimeligvis hjembragt som
Tjener fra sit Ophold i Udlandet som Legationssekretær. Som
Amtmand boede Buchwald først i Randers, siden i Odense;
imidlertid har Gudumlund sikkert været hans kj æreste Opholds
sted, og at han ofte har opholdt sig her i længere Perioder,
kan man se af, at flere af hans Børn ere døbte her. Sagnet
véd endnu her paa Egnen at berette om, hvor ivrigt han
færdedes blandt Arbejderne ved Kanalgravningen og Fabrikkerne;
*) J. Lauritsen: Frederik Buchwald som Godsejer.

Odense 1888.
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han gik da saa tarvelig klædt, at han forvexledes med en al
mindelig Opsynsmand.
Buchwalds Virksomhed blev altsaa strængt bedømt af hans
Samtid; men den har strakt sin gavnlige Virkning for Gudumlund Godses Beboere ned til vore Dage og har i Historien
givet Buchwald Navnet: »Bondevennen Buchwald«.

Fabrikanlægene ved selve Hovedgaarden.

Ved Siden af ovenfor nævnte, med stor Dygtighed gjennemførte Forbedringer paa Godset paabegyndte Buchwald en efter
Datidens Forhold og særlig i denne Egn af Landet aldeles
ukjendt storartet Fabrikvirksomhed. Dette blev ganske ander
ledes paaskjønnet af Avtoriteterne, og Buchwald erholdt be
tydelig Understøttelse af Statskassen til Fabrikanlægene, et
slaaende Exempel paa den Tids ledende Statsmænds Syn paa
Tingene; enhver ny opdukkende Industri, ethvert nok saa
ubetydeligt Tilløb til en Fabrik blev støttet med Monopoler og
Penge, taget under Armene paa alle Maader, medens der for
Agerbruget, skjønt i Aarhundreder Landets største, ja man kan
vel sige eneste Indtægtskilde, snarere blev lagt Hindringer i
Vejen, naar der var Tale om Frigjørelse paa de hæmmende,
trykkende Baand, der saa længe havde hvilet paa det.
Ved selve Hovedgaarden anlagde Buchwald et Garveri og
en Handskefabrik, senere efter Overenskomst med det kongelige
Økonomi- og Kommercekollegium 1781—82 en Linnedfabrik
eller Væverskole, som den ogsaa kaldtes, for Tilvirkning af
Drejler, Lærred og lignende Stoffer. Om Garveriet og Handske
fabrikken har jeg desværre kun lidt at meddele, men at de
have existeret, kan klart paavises; i Gudum Kirkebog nævnes
ofte Garvere og Handskemagere paa Gudumlund. Mester for
denne Fabrikationsgren har utvivlsomt været en Mand ved
Navn Hagen; han forekommer første Gang i Kirkebogen 1787,
da han har en Datter i Kirke, og i 1791 er nævnet som
Fadder »Hagen, Garver paa Gudumlund«. 1797 døde Garver
Beck paa Gudumlund, 62 Aar gi. 1790 nævnes Jocom David
Handskemagersvend, og 1797 blev Peder Handske
magers Søn konfirmeret. Af et Fæstebrev fra 1791 kan ses,
at »det Hus«, der ligger mellem Gudumlunds Teglovn og
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Linnedfabrikken og før har været brugt til Handskefabrik, bort
fæstes. Handskefabrikkens Virksomhed er sikkert bleven standset
1791. Garveriet er nok vedblevet længere, men blev, i hvert
Fald det Hus, hvori Garveriet havde været drevet, bortforpagtet
til en Skomager 1800.
J. Lauritzen (Odense) anfører, at Buchwald fik særskilt
Betaling for at føre Tilsyn med Regeringens Handskefabrik i
Jylland, hvilket kunde tyde paa, at Fabrikken paa Gudumlund
ogsaa dreves for Statens Regning. Handskerne vare vistnok
til militært Brug.
Til Linnedfabrikkens Brug opførtes et betydeligt Antal
Bygninger — saaledes en Bygning med 20 Væverstole, et
Heglehut, et Kogehus til Blegningen, hvortil en Blegeplads
paa 12 Tdr. Land, en Bolig for Vævermesteren og et Hus til
Marketenderi og Logis for Svendene.
Fra Rejser, som Buchwald gjorde i Udlandet, navnlig i
Aarene 1778 og 1782, hjembragte han Folk, som skulde ind
føre ny Agerbrugsmethoder og Hørdyrkningen paa Gäard og
Gods. Herved har Buchwald naturligvis ventet at tilvejebringe
det nødvendige Raamateriale til Fabrikken. Dette er dog næppe
lykkedes; thi man ser, at den Mand, han hjembragte, Hørtilbereder Ignatius Miller, allerede 1796 fik en Gaard i Gudum
i Fæste, og fra den Tid er Hørdyrkning i stor Stil ikke dreven
paa Gaard og Gods, saa den Hør, der er brugt paa Fabrikken,
er sandsynligvis hovedsagelig indført.
Heglingen, Vævningen og Blegningen foregik udelukkende
paa Fabrikken, hvorimod Spindingen, i det mindste til Dels,
udførtes i Hjemmene og i saakaldte Spindestuer i Landsbyerne;
en saadan Spindestue i Gudum blev bestyret af Skoleholderens
Hustru og fra 1789 af Skomageren Jacob Justesens Hustru
imod at nyde den af hans Majestæt tilstaaede Godtgjørelse;
af dette sidste kan ses, at Staten allerede den Gang fuldstændig
havde overtaget Fabrikken.
Buchwald erholdt et betydeligt Beløb af Statskassen til
denne Fabrik, og i Aarenes Løb overtog Kommercekollegiet
fuldstændig Vævefabrikkens Drift under Vævermester Eberhart
Foss’ Ledelse og under Overtilsyn af Godsforvalteren paa
Gudumlund, Justitsraad Møller. Linnedfabrikken stod i nær
Forbindelse med, ja sorterede vist endog aldeles under den
kgl. danske Manufakturhandel i Kjøbenhavn, Direktør Musmann.
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Fabrikken arbejdede ret godt; i 1804 beskæftigede den 25
Arbejdere og ca. 70 Spindere, men gav dog intet Overskud,
og de ulykkelige Krigsaar gav den Naadestødet 1809. Byg
ningerne og Inventariet overdroges til Foss for en meget
moderat Betaling. Han har rimeligvis fortsat Fabrikationen
for egen Regning efter en mindre Maalestok til sin Død 1812.
1818 anmoder hans Enke Finansminister Schimraelmann
om at overtage det hele mod at betale hendes Gjæld, der beløb
sig til — 270 Rbdlr.
Blegeriet eller den engelske Bleg. Indtil 1790 havde
Linnedfabrikken selv besørget sin Bleg; men 1790 blev der af
et Konsortium, bestaaende af Kammerherre Buchwald, Direktør
Musmann ved den kgl. Manufakturhandel i Kjøbenhavn, Justitsraad Møller paa Gudumlund og Blegmester J. H. Musmann
(en Broder til ovennævnte) som Medinteressent og Bestyrer,
ved Siden af Linnedfabrikken anlagt en saakaldet »engelsk Bleg«.
Blegmester J. H. Musmann havde opholdt sig i tre Aar i
Erserum i Holsten, hvor han i Hr. Moores Blegerier havde
lært det engelske Blegeri.
Til Blegeriet blev opført et Hus ved Siden af den ved
Gaarden værende Vandmølle, dets Maskineri og Pumper ble ve
satte i Forbindelse med Vandkraften ved Møllen og et nyt
Hjul i den Anledning anbragt der, og en Blegeplads paa 12
Tdr. Land blev anlagt.
Af Materialer, som anvendtes til
Blegen, kan nævnes Soda, Potaske, Stivelse, Vitriol, Sæbe og
Mærkeblæk. Der brugtes en meget stor Kogekjedel, til hvilken
der anvendtes ikke mindre end 200,000 Stkr. Tørv aarligt.
Blegeriets største og bedste Kunde var den kgl. Manufaktur
handel i Kjøbenhavn, derefter Aalborgerne, hvor Blegeriet
havde en Agent til at modtage og igjen udlevere Lærreder;
ligeledes modtoges fra Herregaardene og Bønderne i Omegnen
Lærred til Blegning.
Blegeriet betalte sig den første halve Snes Aar ret godt.
Regnskabet fra 1799 foreligger endnu. Indtægten havde dette
Aar været: fra den kgl. Manufakturhandel i Kjøbenhavn 639
Rdr. 1 # 10 /?, fra Aalborgerne og andre i Omegnen 484 Rdr.
3 $ 9l/2
Summen synes ikke stor, men den var dog den
Gang tilstrækkelig til at betale Blegmester Musmann i Løn
200 Rdr., 4 % af Anlægskapitalen, Grev Schimmelmann for
Grundskat og Brug af Vandkraften 66 Rdr., samt Materialer,
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Arbejdsløn, Akcise og Transporter, og dog kunde den give
hver af de 4 Interessenter 40 Rdr. i rent Overskud.
1801, da den ny Kanal blev fuldført til Hovedgaarden,
blev det paa Grund af Vandløbets forandrede Løb nødvendigt
at flytte Møllens og Blegeriets Maskiner, der dreves ved samme
Vandkraft, ca. 300 Alen længere .mod Vest ved den ny Kanal,
hvor en Blegeplads blev indhegnet og planeret; denne Flytning
kostede 2131 Rdr. 89 fr i 1801 og 1564 Rdr. 26 ji i 1802.
Den højere Kapital, der herved blev at forrente, i Forbindelse
med, at Lærredstilvirkningen paa samme Tid var i stærk Af
tagen, gjorde, at Blegeriet ikke mere kunde betale sig. In
teressentskabet bestod den Gang af Finansminister, Grev
Schimmelmann, der havde afløst den afdøde Direktør Musmann,
Kammerherre Buchwald, Justitsraad Møller og Blegmesteren
Musmann. Blegeriet blev nedlagt før Vævefabrikken, og Grev
Schimmelmann kjøbte de øvrige Interessenter ud for en Tredjedel
af det Beløb, som de oprindelig havde sat deri, og Vandkraften
anvendtes til Stampemølle.
Af hele det store Bygningskomplex staar nu kun tilbage
et enkelt Hus, nemlig Marketenderibygningen; i den boede i
en meget lang Aarrække en udmærket dygtig Drejlsvæver ved
Navn Dencker; han var oplært af en Svend fra den gamle
Fabrik og benyttede til sin Død, som indtraf for et Par Aar
siden, to af de gamle Vævestole fra Fabrikken. Paa Drejlsvæven
staar Aårstallet 1783 indskaaret og et andet Sted paa samme
Væv A A S 1796.
Skjønt dette ganske vist ikke er noget lyst Billede af
Vævefabrikken paa Gudumlund, har den dog haft sin store
indirekte Betydning ved, at her oplærtes en Del Bønderkarle
til dygtige Vævere, hvilke efter udstaaet Læretid nedsatte sig
rundt om paa Landet og bragte Husfliden paa dette Omraade
til et forholdsvis højt Standpunkt.
Grev Schimmelmann havde allerede tidligere paa sit Gods
gjort meget for Husflidens Fremme ved at lade Folk oplære
til at give Undervisning paa Godset i Hørrens Behandling
samt i Spinding, Vævning og Knipling. Man kan endnu hist
og her i Bøndergaardene finde de gamle Knipleskrin; Med
deleren heraf er i Besiddelse af et, som bærer Aarstallet 1765.
Selve Kniplearbejdet er ganske vist glemt; men den Dygtighed
og Interesse, hvormed hjemmegjorte Tøjer den Dag i Dag
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forarbejdes her i Egnen, bærer Vidne om, at Kammerherre
Buchwalds og Grev Schimmelmanns Virksomhed paa dette
Omraade ikke har været aldeles forgjæves.

Kanalgravningen.

I Aaret 1777, altsaa allerede Aaret efter, at Buchwald
havde overtaget Bestyrelsen af Godset, paabegyndte han Kanal
gravningen fra Storvorde Aa til Gudumlund for, som ovenfor
nævnt, at bortlede det overflødige Vand fra de uhyre Kjærstrækninger, der omgav Gaarden; hans praktiske Blik har da
strax fundet, hvilke ualmindelig gunstige Betingelser der tilbød
sig for Anlæget af en Fabrik i stor Stil ved denne Kanal, og
han har heller ikke været længe om at realisere Tanken; thi
allerede 1778 begyndte han Anlæget. Pladsen var meget heldig
valgt; omtrent en Fjerdingvej nord for Hovedgaarden passerer
Kanalen de Kalkbakker, der begrænse Gudumholm mod Øst.
Paa samme Sted fandtes Ler, Sand og Flintestene i Over
flødighed samt paa Kanalens Vej længere mod Syd og Øst
uopskærelige Tørvemoser, som i Aarhundreder kunde afgive
det nødvendige Brændselsmateriale. Vandet i Kanalen kunde
paa dette Sted uden at genere stemmes op og afgive Drivkraft,
ligesom Pramsejlads, saa vel med Tørv til Fabrikken som med
de færdige Produkter til Limfjorden, ad denne Vej gjordes
mulig.
Buchwald naaede imidlertid kun at faa et stort Kalkværk
færdigt og i Drift, men dette i Forbindelse med de uhyre
Omkostninger ved Kanalgravningen og andre Forbedringer paa
Godset havde fuldstændig udtømt hans Kasse, og han nødtes
derfor til 1798 at sælge Gods, Fabrikker og det hele til Finans
minister, Grev Schimmelmann for en Sum af 193,000 Rdl.
d. kur. Aaret før den 24de November havde Buchwald endog
gjort Forsøg paa at sælge Godset ved offentlig Avktion.
Godset blev Aar 1800 indlemmet i Grevskabet Lindenborg,
og fra 1798 ofrede Grev Schimmelmann kolossale Summer paa
Fabrikanlægene, uden at det bragte Ejeren eller Landet Fordel
eller væsentlig Gavn deraf.
(Forinden vi forlade Kammerherre Buchwald og hans
Virksomhed, vil jeg kun tilføje, at han var gift med en Datter
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af Admiral, Statsminister Rømeling, og at lian, da han tiltraadte Godset, var Amtmand i Dronningborg, Silkeborg og
Mariager Amter, siden Amtmand i Odense Amt. Buchwalds
Fædrelands Grænser bleve barn imidlertid for trange, og til
sidst udvandrede han til Italien, hvor han døde i Pisa den
9de Avgust 1814.)
Hovedhensigten, da Buchwald i 1777 begyndte Kanal
gravningen, var en Forbedring af Kjær- og Mosejorderne paa
GodsogGaard; men efterbaanden, som Arbejderne skred frem,
og Tanken om Fabrikanlægene modnedes bos ham, blev det
mere og mere disse, der kom til at bestemme Kanalernes
Bredde, Dybde og Retning. Den Gang, da man hverken
kjendte Jærnbaner eller Dampens Anvendelse til Drivkraft,
var det en nødvendig Forudsætning for en saadan Fabriks
Existens, at der bavdes den billige Vandkraft til at drive Ma
skinerne og den billige Vandvej til Transport af Produkterne.
Den Kanal, som Buchwald begyndte at grave fra Storvorde,
havde saaledes kun en Bredde af 8 Alen, som ban ansaa for
tilstrækkelig til at skaffe det overflødige Vand et friere Afløb;
men efter at Fabrikanlægene vare paabegyndte, indsaa man
strax Nødvendigheden af en større Bredde, og det allerede
færdige Stykke blev derfor gjort mere end dobbelt saa bredt,
saa at Kanalen kunde besejles af fladbundede Pramme, der
lastede indtil 200 Tdr. Denne Kanalgravning har kostet mere
end Buchwald kunde taale og har bidraget væsentligt til hans
Ruin. Arbejdet var langt værre og besværligere end det, der
senere udførtes under Grev Schimmelmann; Jorden var fastere
og vanskeligere at bearbejde, og da der paa en længere Stræk
ning maatte tilvejebringes kunstigt Fald og som en Følge deraf
stor Dybde og Bredde foroven, maatte der flyttes betydelige
Jordmasser med Trillebør; Dæmninger maatte opføres, hvor
Kanalen overskar det gamle Aaløb, Vand udpumpes, hvor der
var Væld i Bunden, og en Del af Kanalen nærmest Fabrikken
udhugges i Kalksten. Buchwald fik vel Hjælp til sine Kanaler
af Soldater fra Garnisonen i Aalborg, men alligevel maa disse
Arbejder have kostet en efter Datidens Forhold stor Sum.
Man kan danne sig et Begreb herom ved at jævnføre Buchwalds
Arbejder med Grev Schimmelmanns, hvor Prisen for det ud
førte Arbejde Aar for Aar kan angives. Da Buchwald solgte
Godset, var der fuldført en Mil, nøjagtig 4684 Favne.
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Grev Schimmelmann lod strax, da han i Aaret 1798 overtog
Fabrikken, fortsætte med Kanalarbejderne, men det Terræn, han
havde at bearbejde, var langt lettere at komme til Rette med;
paa et Par korte Strækninger nær var det Tørvejord at arbejde
i, og næsten overalt var der jævnt Fald for Vandet, som derfor
uden stort Besvær kunde holdes borte. Buchwald fuldførte
hele Fjordkanalen, altsaa fra Fabrikken til Fjorden, Kanalerne
og Sluserne ved selve Fabrikken og en Kanal paa 1814 Favne
ind i Moserne til Hjempramning af Tørvene. Disse sidste
Kanaler forlængede saa Grev Schimmelmann med en Arm ud
i Vildmosen og en til Vaarst Sø syd for Gudumlund; de af
Grev Schimmelmann udførte Kanalarbejder kostede:

1798 blev gravet 532 Favne Kanal............ 1638 Rdr. 6 [i
Dæmninger, Vandafløb at udgrave samt
Opsyns- og Regnskabsførerens Løn ...
402 — 12 Sluser, Dæmninger, Omløb og Udpump
ning afVand, hvor den ny Kanal skærer
den gamle Aa.........................................
449 — 10 Tømmer og Materiale, medgaaede til
samme Arbejde.......................................
342 — 32 Forskjellige andre Arbejder til Haandværkere o. s. v. i samme Anledning...
210 — 44 1799 blev gravet 219 Favne af Mosekanalen
og 730lA Fv. af Kanalen til Vaarst Sø,
Dæmninger o. s. v.................................... 4138 — 41 En Sneglemaskine, som kunde drives
med Heste, hvorved 6 å 8 Mand daglig
sparedes....................................................
194 — 87 Trillebører, Dæmninger mellem Arbejds
stederne, Bolværk, hvor der fandtes Vand 81 — 20 Den store Mudderpram repareret samt
Trillebrædder og lignende....................
441 — 11 1800 blev gravet 423*/* Favne Kanal ved
Hovedgaarden.........................................
529 — 12 Dæmninger, Trillebrædder, Vandudsnegling, Reparationer paa Sneglemaskinen
og Hestekraft...........................................
138 — 12Et mindre Kanalarbejde paabegyndt for
at føre Vand op til Hovedgaarden ....
93 — > -
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Udjævning, af den opkastede Jord til Vej
36
Grøftearbejde...........................................
8
Broer . ....................................................... 242
Arbejdsbestyrevens Løn...................
80
1801 blev gravet 870 Favne Kanal til Vaarst
Sø og Vildrnosekanalen forlænget med
267 Favne............................................... 5199
Vandudsnegling, Dæmninger og Trille
brædder ...................................................
361
En Bro over Kanalen paa Vejen til
Gudum....................... ..............................
200
1802 blev gravet 171 Favne langs Vaarst Sø
og Vildmosekanalen gjort færdig.......
749
Dæmning, Trillebører, Vandudsnegling,
Reparationer, Løn til Regnskabsføreren,
Redskaber o. s. v.....................................
286
Yderligere Arbejder ved Vaarst Sø paa
Grund af Væld i Bunden.......;...
230
I alt fra Grev Scbimmelmanns Tid gravet
3212 Favne Kanal............................ ...... 14617
Extraordinære Arbejder ved samme............ 3573

Rdr. 6 j&
—
» — 62—
»-

—

35-

—

56-

—

»-

—

24-

—

29 -

—

40 -

— 76 — 81 -

I alt 18191 Rdr. 61
bliver pr. Favn 5 Rdr. 63 /?. Sætte vi Buchwalds Kanal blot til samme Pris pr. Favn,
bliver det....................................................... 26211 —
6Hele Arbejdet bar altsaa efter denne Beregningsmaade kostet......................................... 44402 Rdr. 67
Da Kanalarbejderne i 1802 vare færdige, opgives Gjennemsnitsdimensionerne saaledes: den øverste Kanal (Tørvekanalen)
17 Alen bred foroven, 4 Alen bred i Bunden, 5 Alen dyb og
daglig Vandstand 5 Fod. Den nederste Kanal (Fjordkanalen)
34 Alen bred foroven, 7 Alen bred i Bunden, 7 Alen dyb og
daglig Vandstand 4 Fod. Faldet ved den øverste Sluse ved
Ilovedgaarden, som skulde drive Møllen og Blegeriets Maskiner,
var 5 Fod, og Faldet ved den egentlige Fabrikssluse, som
skulde drive de forskjellige Vandhjul der, var 6 Fod. Man
vil altsaa se, at Fjordkanalen maa have været langt bekoste
ligere end den øvrige Del, og naar Prisen paa hele Kanalanlæget
2
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sættes til 50,000 Rdr., er den vist tilnærmelsesvis rigtig, saa
meget mere som det ogsaa er den Pris, som gamle Folk her
i Egnen have hørt skal være medgaaet. Kanalarbejdet i Grev
Schimmelmanns Tid udførtes hovedsagelig af indforskrevne
tyske Arbejdere.
Hermed afsluttedes Kanalarbejdet, som hovedsagelig blev
udført for Fabrik driftens Skyld, men som i Aarenes Løb har
faaet en langt mere gjennemgribende Betydning for Agerbruget
ved at udtørre store, paa Grund af Surhed ufrugtbare Kjærstrækninger og gjøre dem brugbare til Eng og Agerjord.
Kanalarbejderne lededes af Forvalter Anders Brønnum, senere
Ejer af Høgholt, og af Justitsraad Møller, der tillige var
Godsforvalter paa Gudumlund. De maleriske, hvælvede Sten
broer over Kanalerne, der den Dag i Dag giver Gudumlunds
Fabrik sit Præg, bleve opførte efter Tegninger af en Tekniker
Schultz fra Hellebæk.
Justitsraad Møller skriver i et Brev 30te Januar 1798:
»Paa den ved Kanalgravningen udtørrede Kjærjord kan blive
en hel Koloni ligesom i det Hanoveranske, og at disse ellers
intet bringende Ejendomme kunne overlades til Beboere paa
det Vilkaar, at de opdyrke Ejendommen. Den Tid har jeg
længe ønsket at opleve, og kan jeg opnaa den Glæde at bidrage
noget til, at vore udyrkede og unyttige Ejendomme blive gjorte
saa frugtbringende, at de kunne underholde mange lykkelige
Familier, saa gaar jeg rolig bort; thi saa tror jeg ikke, jeg
har været ganske uden Nytte i Verden.«
Justitsraad Møller naaede aldrig at se dette, men man
kunde ønske, at Manden nu fra sin Grav paa Gudum Kirkegaard kunde kaste et Blik ud over Egnen og se, hvad Nytte
og Velsignelse hans Arbejde har gjort.
Jeg vil slutte dette Afsnit med et Brev fra samme Mand
til Grev Schimmelmann, da man i Begyndelsen af Maj var
naaet op til den den Gang meget store Vaarst Sø!), der delvis
kunde udtørres gjennem de ny Kanaler og Sluser.
Underdanigst Promemoria.
Jeg iler med at melde Deres Excellence, at jeg nu har
overstaaet al min Angst for Vaarst Sø, da den i Onsdags og
*) Vaarst Sø blev først fuldstændig udtørret i 1863, da Gudumlunds
Mølle blev flyttet til Fabrikken.
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i Gaar er udløben, og alt er gaaet godt og uden Skade. Hele
forrige Uge var dertil bestemt; men det daglige stormende Vejr
fra Vesten, som stod lige ind paa Kanalen, holdt mig derfra.
I Søndags, da Vejret lod til at forandre sig, begyndte jeg, og
i Mandags vare vi i fuldt Arbejde; men i Tirsdags blev
Stormen saa stærk, at vi maatte standse, og jeg maatte holde
den Nat ud i Angst for, at det skulde brvde løs af sig selv;
men det holdt dog, og i Onsdags Morges var Vejret godt, og
vi begav os atter til Arbejdet. Hen paa Dagen rejste Stormen
sig paa ny, men vi vare da saa vidt, at vi ikke kunde holde
tilbage. Kl. 3 om Eftermiddagen maatte vi altsaa lade gaa,
og det er gyseligt, med hvad Rasenhed det brækkede løs. At
beskrive det kan jeg umulig, da min Opmærksomhed maatte
være stærk paa saa mange Steder, at jeg ikke kunde have Øje
dermed. Inden 5 Minutter var Vandet steget i Kanalen 5 Al.,
og den Heftighed, hvormed Vand og Jordstykker brækkede
løs, er utrolig, for hvem der ikke har set det, saa at den
mindste Uforsigtighed eller Uheld kunde taget alle Sluser og
Møller med og anrettet en Skade for over 20,000 Rdr.; men
Sluserne stod kjækt, og alt gik godt. En ubetydelig Skade
paa Jordudskylling ved Møllen og Slusen samt nogle Faskiner og
Faskine-Pæle er gaaet med, og det kan ikke regnes, da saadant
umuligt kan forekommes, og det kan ikke regnes for over 20 Rdr.
Kanalen til Fjorden har jeg endnu ikke haft Tid at befare,
og altsaa véd jeg endnu ikke, hvad Virkning det der har gjort;
men i Dag tager jeg derned, da Vandet nu er kommet til sin
sædvanlige jævne Gang, og al videre Frygt for ^are er hævet.
Hele Søen er og kan blive fuldkommen tør og dyrkbar (Ka
nalen, som skal gaa derigjennem, undtagen), og altsaa er
Hensigten derved fuldkommen opnaaet.
Der maa nu mudres lidt fra den faste Kanal og op i Søen,
til man kommer til Lindenborg-Aaen, og denne udskæres dybere
og bredere, og naar dette er sket, kommer ingen Draabe Vand
mere fra denne Side ind paa Gudumlunds Ejendom.
Jeg ser altsaa nu en Ende paa dette vigtige Arbejde og
er ret tilfreds og glæder mig ved Tanken om den Nytte, det
med Vished vil give i Tiden.
Jeg anbefaler mig underdanigst
Gudumlund 14. Maj 1802.
A. Møller.
2*
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Tarven.

At frembringe Brændselsmaterialet eller Tørven paa den
bedste, billigste og bekvemmeste Maade var naturligvis en
Hovedsag for Fabrikkens Drift, og især var det af Vigtiglied
at faa den bragt tør i Magasinerne; dette fordrede den største
Opmærksomhed, især naar Vejret var ustadigt. En medvirkende
Grund til det daarlige Resultat, Fabrikken som oftest gav,
var, at Tørvene i utilstrækkelig Mængde og i vaad og slet
Tilstand bleve hjembragte til Magasinerne.
Maaden, hvorpaa Tørven blev gravet indtil Buchwalds
Tid, var den samme, som var brugelig hos Bønderne her i
Egnen for en 40 Aar siden; man tog et vist Stykke for ad
Gangen, P/2 å 2 Alen bredt og saa langt som en Mand den
Dag kunde naa at grave; det øverste Lag, det saakaldte
Hundekjød, blev først afrømmet til den egentlige Tørvemasse;
Overfladen af denne ridsedes derefter paa langs og tværs efter
den Længde og Bredde, Tørven skulde have. Tørven skrælledes
nu lagvis af og toges paa en dertil indrettet Spade, to og to
ad Gangen, og lagdes op paa Grønjorden; derpaa en ny Af
ridsning og et nyt Lag Tørv paa samme Maade, indtil det
indtrængende Vand forbød at gaa dybere. Den Mand, der
besørgede dette Arbejde, kaldtes Graveren og havde, for ikke
at opælte Tørveoverfladen, etParFjæl bundet under Fødderne.
Som Regel arbejdede der 2 Mænd i samme Grav eller vel
endnu rettere: Mand og Kone. Manden var da Graveren og
Konen Udtrilleren. Begge hjalp hinanden med Afrømningen,
og naar den agentlige Tørvegravning begyndte, tog Udtrilleren
Tørvene og bragte dem paa en saakaldet Tørvebør tilstrækkelig
langt bort fra Graven, hvor de lagdes paa Fladen rækkevis
efter en Snor, og for hver 1000 Stkr. Tørv rejstes én pna
Kant for at lette den endelige Optælling. Denne Methode at
skære Tørv paa kaldtes »at gaa i Grav« og bruges endnu hist
og her i vaade Moser; men den er besværlig og upraktisk, og
det afgravede Mosestykke bliver ubrugbart for Fremtiden.
Den nu« brugelige Maade kaldes »at bænke Tørven op«; her
skæres Tørven lodret ned i Mosen, og Graveren tager 4 Tørv
op ad Gangen; paa denne Maade kan der graves flere Tørv
om Dagen end paa den tidligere anvendte, og den afgravede
Mose efterlades i jævn Tilstand; den kan derfor paa Steder,
hvor Tørvelaget er dybt nok og Vandet kan afledes, atter
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benyttes til Tørvegravning eller nemt indtages til Afgræsning
eller Opdyrkning. Denne sidste Maade at grave Tørv paa er
indført her af Buchwald, og man ser i samtidig trykte Kilder,
at det blev anset for et stort Fremskridt, da der efter lOAars
Forløb atter kunde graves paa samme Sted, hvad ogsaa efter
en stor Maalestok blev benyttet en Snes Aar efter.
Tørvene gravedes den Gang noget større end nu om Stunder.
I 1801 regnede Forvalteren for Tør vegravningen paa Fabrikken,
at efter Buchwalds Methode kunde 1 Karl med en Pige som
Udtriller levere 6000 Stkr. Tørv om Dagen, og det samme
Antal kan rejses og skrues paa en Dag af et Fruentimmer
eller et Barn; ligeledes regner han, at en Mand og et Fruen
timmer kunne læsse, aflæsse og opsætte i Stak eller Hæs 6000
Stkr. Tørv daglig.
En 14 Dages Tid efter, at Tørven var gravet, blev den
rejst paa Kant, og naar den var omtrent tør, sat i runde
Stakke eller Skruer paa omtrent 500 Tørv i hver. Tørven
gravedes paa begge Sider af Kanalen ca. 400 Al. ind til hver
Side; længere kunde det ikke betale sig at gaa ind, da Trans
porten af Tørvene til Prammene i saa Fald blev for lang og
besværlig. Til denne Transport, som for øvrigt gaar til paa
samme Maade endnu, brugtes nogle store Tremmebøre, der
hver kunde tage ca. 200 Tørv. Af den Slags Børe bleve to
anbragte ved Siden af hinanden med Haandtagene paa en Vogn
eller rettere en lang Stang med et Hjul paa hver Ende og af
en Hest trukne til Kanalbredden, hvor de af Prammandskabet
trilledes ud i Prammene og tømtes. De to Heste, der benyttedes
til at trække Prammene ud og hjem (som Regel var der to
Pramme efter hinanden), trak da Børevognene, naar der lastedes;
disse Børevogne benyttedes selvfølgelig ikke til de Tørv, der
stod umiddelbart ved Kanalen. Tremmebøre benyttedes lige
ledes til at trille Tørvene fra Prammene op i Magasinerne,
ligesom ved Fabrikken; disse Magasiner vare byggede saa nær
Kanalen, at Prammene kunde lægge til ved dem. En Pram
kunde føre 20- å 30,000 Tørv. Tørvegravningen begyndte, saa
snart Frosten var gaaet af Mosen, hvilket sædvanlig først sker
i Begyndelsen af Maj, og vedvarede til Midten af August. I
denne Tid beskæftigedes en Mængde Mennesker ved dette
Arbejde; i en Indberetning til Kommercekollegiet angives
saaledes, at der i flere Aar anvendtes til Gravning, Rejsning,
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Skruning og Hjempramning daglig 3- å 400 Mennesker. Om
kostningerne ved Tørvene udgjorde i
1799........................ .... 2678 Rdr. 16 fi
1800........................ .... 2764 — 36 1801........................ .... 1561 — 85 1802 og 1803........ .... 3939 — 71 I 1804 og 1805, da Fabrikken udfoldede den største
Virksomhed, gravedes henholdsvis 10 Millioner og 13 Millioner
Tørv; 1809 var man gaaet ned til 5 Millioner, men da var
Vejret ogsaa, i hvert Fald efter Administratorens Indberetning
til Grev Schimmelmann, ualmindelig ugunstigt, og der maatte
dette Aar kjøbes en Masse Brænde af Ejeren af Mariager
Kloster for at holde Stentøjsfabrikken i Gang.
Der blev i 1803 gjort et Forsøg med at sende Jagten
»Neptunus« med Tørv til Kjøbenhavn, men det har rimeligvis
ikke kunnet betale sig og er derfor strax opgivet. Fragt
udgifterne, der beløb sig til 72 Rdr. 64 /?, have naturligvis
været for høje i Forhold til den Last, Skibet kunde tage.
1803 blev der gjort Forsøg med at backre eller pludre
Tørv (formentlig æltede Tørv); men da man ikke ser, at denne
Methode er brugt senere, maa man vel være kommet til det
Resultat, at den sædvanlige Maade var den bedste.
Nogle faa Aar senere blev der gjort Forsøg med at pro
ducere Tørvekul, til hvilket Brug Mekanikus Schultz paa
Hellebæk opfandt en Maskine.
Ligeledes opdagedes tilfældigt, at man ved Inddampning
af Tørvejord kunde frembringe et tjærelignende Substans, af
hvilket Prøver bleve sendte til Greven; men yderligere Forsøg
i den Retning vides ikke at være foretagne.

Pramme og Skibe.

En stor Del af Fabrikkens Materiel bestod af Pramme og
Baade, og som Regel ejede Fabrikken desuden et Par større
Skibe, der fo’r paa alle Landets Havne, ja endog af og til
paa Udlandet; paa den øverste Kanal benyttedes Prammene
til Hjemførsel af Tørvene og Transport af Leret til Lermøllen.
Disse Pramme vare byggede af Egetømmer og Fyrrebrædder;
den almindeligste Form var, som vi bruge dem samme Steds
den Dag i Dag, 4 å 5 Al. brede i Bunden, 6 å 7 Al. foroven
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og 16—18—20 Al. lange; som Regel bleve de trukne af Heste
eller Folk, som gik paa Land og trak dem i et langt Tov.
Paa Fjordkanalen vare Prammene byggede større og stærkere;
de sejlede nemlig ikke alene paa Kanalerne, men gik til Lim
fjordens Havne med Kalk og Sten; de havde en Længde af
ca. 28 Al., vare 5 Al. brede i Bunden og af tilsvarende Bredde
foroven; de fleste af dem havde Dæk og førte Sejl og Anker.
Paa Grund af den Masse af Tørvemudder og Dynd, som
Kanalvandet førte med sig og som aflej redes hist og her,
navnlig ved Udløbet i Limfjorden, var det nødvendigt, at der
jævnlig foretoges Opmudringsarbejder. Til dette Brug havde
Fabrikken, f. Ex. i 1798, ikke mindre end 1 stor Mudderpram
med Dæk, 3 mindre uden Dæk samt 12 Kaage til at bortføre
Mudderet. Da Buchwald 1798 afleverede til Fabrikanlægene,
fandtes i det hele foruden ovennævnte Mudderpramme i alt:
2 store Pramme til Fjordfart med Mast, Sejl og Tilbehør, 4
store Pramme uden Mast, hvoraf den ene med 4 beslagne
Hjul under, 1 hollandsk Baad med Roer og Sværd, 1 vel
udstyret Sejlbaad til Buchwalds private Brug, naar han færdedes
paa Kanalerne, samt Galeasen »Gudumlund«, som var i uaf
brudt Fart mellem Fabrikken og Kjøbenhavn med Kalk.
Den ovenfor nævnte Pram med 4 Hjul under var til et
ganske særegent Brug; man vilde nemlig ved Hjælp af en
Vinde fra Kanalerne kjøre den over Land fuldt lastet med
Tørv op til Kalkovnene, der vare byggede tæt op ad Kalkstens
bakken, som Kanalen ikke kunde føres umiddelbart op til,
samt til at kjøre Prammen over Dæmningen fra de øvre
Kanaler (Tørvekanalerne) til den nedre Kanal (Fjordkanalen)
for at spare den besværlige Omladning. Justits raad Møller
var den, der oprindelig havde faaet Ideen, og Buchwald greb
den med Begjærlighed; men det viste sig ved dette første
Førsøg, hvor Prammen uden Skinner og med hjemmelavede
Hjul skulde trækkes over den bare Jord, at dette var ugjørligt,
idet Hjulene dels generede under Sejladsen og navnlig skar
for dybt ned i Jorden ved Transporten over Land. Buchwald
bestilte derfor i Skotland i Slutningen af 1797 2 Jærnpramme
med Hjul under og dertil hørende 400 Alen Jærnveje. De
ankom til Helsingør i Begyndelsen af 1798. Grev Schimmelmann maatte betale dem, og et af Fabrikkens Skibe afhentede
dem. Ideen har næppe været god, og de bleve vist kun
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meget lidt benyttede; i hvert Fald bleve de allerede i 1808 i
Fabrikkens Inventarielister betegnede som gamle og ubrugelige.
Galeasen »Gudumlund« var det første større Skib, Fa
brikken selv ejede; efter Sagnet blev den bygget ved Storvorde
Bro. Af Regnskaberne kan man se, at der medgik til dens
Bygning Træ for 2300 Rdr.; den blev bygget strax efter
Kalkværkets Anlæg, den var fladbundet og beregnet paa at
kunne gaa gjennem Kanalen direkte fra Fabrikken til Kjøbenhavn; dette kunde maaske ogsaa lade sig gjøre, saa længe
Kanalen var nygravet; men skjønt den jævnlig opmudredes,
var det dog ikke muligt i Aarenes Løb at holde den oprinde
lige Dybde, og Galeasen »Gudumlund« maatte da ligesom de
øvrige Skibe, der fik Kalk og andre Produkter fra Fabrikken,
ligge paa Fjorden, og Varerne paa Pramme føres fra Fabrikken
derud.
I 1797 indkjøbtes yderligere 2 Skibe til Fabrikken, nemlig
Jagten »Den unge Didrick« fra Dragør, som Fabrikken blev
snydt med; den kostede 1700 Rdr., men viste sig ubrugelig,
saa den strax maatte repareres, hvad der kostede 2955 Rdr.,
og blev derefter kaldt »Den forbedrede Didrick«. Fabrikken
førte Proces med Sælgeren, men uden at opnaa noget derved.
Det andet Skib var Jagten »Neptunus«, der blev kjøbt i
Flensborg og kostede 2800 Rdr. 1802 blev Galeasen »Gudum
lund« solgt for 1000 Rdr. og i Stedet for indkjøbt et hollandsk
Smakskib »Catrine Cæcilie« paa 10 Kommercelæster. Senere
indkjøbtes et mindre Skib, Jagten »Fortuna«. I 1807, da
Fabrikken var paa sit Højdepunkt, ejede den ikke mindre end
29 Skibe, Pramme og Baade; men allerede i 1812 var Antallet
gaaet ned til 11 Pramme og mindre Baade, men da var Fa
brikken ogsaa stærkt paa Retur.
Fabrikken havde mange Uheld med siue Skibe. I Efteraaret 1803 forliste Jagten »Neptunus« ved den norske Kyst
med en Ladning Tøndestaver til Fabrikken. Skipper Gandrup
og en Matros druknede. Til Matrosens Enke, der boede i
Nørresundby, udbetalte Fabrikken efter Ordre fra GrevSchimmelmann en Gave paa 25 Rdr.
I Foraaret 1807 havde Fabrikken et mindre Uheld, idet
en Pram med Melkalk sank i Limfjorden; men her reddedes
Folkene, og kun Kalken gik tabt.
I Aaret 1808 blev »Catrine Cæcilie« i Kongens Tjeneste
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sendt en Tur til Norge1), men blev i December taget af Eng
lænderne, der plyndrede Skibet og derefter lod det drive til
Søs; det drev ind til Stavanger. Skipper Ipsen toge de med
til London; han blev senere frigiven og korn til Hals 7de
Maj 1809. — I April 1811 strandede Skipper Widing med Jagten
»Neptunus« ud for Hals; dog blev den for en betydelig
Bjærgeløn taget ud igjen af Halsboerne, kom paa Bedding i
Aalborg og blev repareret.
Véd Fabrikken i Fjordkanalen var bygget en Dok, hvor
de større Pramme bleve anbragte om Vinteren og naar de
skulde repareres. Dokken var ved Sluser sat saaledes i For
bindelse med Kanalerne, at den kunde fyldes og tømmes efter
Behag.
Ved Storvorde Aas Udløb i Limfjorden blev 1797 fra
Klarupgaards Gods erhvervet 1 Stykke Jord og derpaa opført
et Hus med Bolværk ud mod Aaen. Huset og Jorden havde
en dobbelt Bestemmelse, dels bleve Fabrikkens Produkter her
foreløbig oplagte for desto hurtigere at kunne faas om Bord
i Skibene, og dels kunde Huset give Staldplads til de Heste,
som trak Fabrikkens Pramme ud til Fjorden; men ved Siden
deraf var det Tanken, at Limfjordsfiskerne, særlig Sildefiskerne,
skulde have et Tilholdssted, hvor de kunde tørre Garn og salte
Silden, til hvilket sidste det sandsynligvis var Meningen at
levere Saltet fra Fabrikken. Desuden holdt Fabrikken sin
egen Fisker i Huset, som havde Forpligtelse til mod en vis
billig Betaling at levere hele sin Fangst til Fabrikken. Huset
hedder endnu Fiskerhuset.
Kanaltransporten var i 1803 bortforpagtet til 2 Mænd,
nemlig Jens Hurup og Søren Bertelsen. Kjøberne af Fabrik
kens Produkter skulde nemlig betale en vis Afgift, f. Ex.
1 Rdr. for hver Læst Kalk, for Benyttelsen af Kanalen og
Fabrikkens Pramme. Forpagterne skulde vedligeholde Pram
mene, og Forpagtningsafgiften gik til Kanalfondet. Kjøberne
betingede sig imidlertid som Regel, at Varerne skulde leveres
frit ved Skibssiden paa Fjorden, saa det hovedsagelig blev
Fabrikkassen, der selv maatte betale Kanalafgiften, hvorfor dette
Forpagtnings væsen stfcix viste sig uholdbart og maatte opgives.
’) Formentlig med Korn, hvoraf der under Krigen blev kjobt betydelige
Kvantiteter paa Gudumlunds Gaard og Gods til Norges Providering.
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Kalkværket.

Kalkværket var, som før bemærket, det første Anlæg ved
den ny Fabrik, ligesom det ogsaa var Kalkværket og maaske
Teglværket, der lige fra Begyndelsen har givet et reelt Udbytte,
har været drevet Aar efter Aar og trods lange og trange
Tider dog har været i Virksomhed i over et Aarhundrede;
det er rimeligvis nu et af de ældste Kalkværker, der paa
samme Plads er i Gang her i Landet. Det viser sig ogsaa,
at de dygtigste af de Mænd, der have haft med Fabrikken at
gjøre, have haft Øje derfor og gjort, hvad de kunde, for at
forcere Kalkværkets Drift.
De første Kalkovne ved den ny Kanal bleve opførte 1778,
dog har Fjordkanalen ved den Tid ikke været saa vidt frem
skreden, at Kalken kunde føres søværts bort, og man har
rimeligvis begyndt smaat og kun solgt Kalk til nærmeste
Omegn og Aalborg, hvortil den fra Begyndelsen blev ført pr.
Axe. Da Kanalen blev fuld færdig, og de store Pramme til
Limfjordsfarten samt Galeasen »Gudumlund« til længere Rejser
vare byggede, begyndte først Produktionen i det store. Sam
tidig fik Fabrikken Bevilling fra G eneraltoldkammeret, at den
maatte udføre Kalk uden Tilsyn af Toldvæsenet. Foruden
Fabrikkens eget Skib blev der fragtet fremmede Skibe for en
eller flere Rejser til at bortføre Kalken. Efterhaanden søgte
man dog saa vidt muligt at komme bort fra denne Fremgangsmaade, saa Fabrikkens Skibe udelukkende sejlede paa Kjøbenhavn med Kalk, og naar der andetsteds solgtes Kalk, maatte
Kjøberen selv sende Skib til Kanalmundingen og hente Kalken.
Efterspørgselen efter Kalk kunde til sine Tider blive saa stor,
f. Ex. i 1805, at Grev Schimmelmann maatte give Administra
tionen bestemte Regler for, i hvilken Følgeorden de ankom
mende Skibe skulde lastes. Der var nemlig nogle Skippere,
som til Greven havde beklaget sig over, at de ikke bleve
besørgede i den Orden, de ankom, men som Administrationen
var Venner med Skipperne til.
Saa længe Buchwald var Eneejer af Kalkværket, var der
paa dette ansat en tysk Forvalter Werner Flury, dog gik alle
Pengeindbetalinger gjennem Justitsraad Møller. Flury havde
Tilsyn med Kalkens Brænding og Udskibning. Tørvegravningen sorterede under Justitsraad Møller. Som Regel be
nyttedes den Gang 6 Ovne, en til hver Dag i Ugen, hvoraf
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der fyredes under de tre, en lienstod til Afkøling, en tømtes
og en fyldtes.
I 1795 blev Kalkværkets Virksomhed betydelig udvidet,
idet der paa »Manufacturets« Plads ved Toldboden i Kj ©ben
havn blev anlagt en Oplags- og Lædskeplads for Gudumlunds
Kalkværks Regning, i hvilken Anledning der blev opført et
Hus til Oplag samt et Skur til Hestestald og Kammer for Op
synet og Arbejdsfolk, udgravet Kalkkuler o. s. v. Samtidig
blev der ved Guduralund bygget en stor Pram med Mast og
Sejl, hvilken blev sendt med en Skipper til Kjøbenhavn for
at benyttes som Sandpram ved Kalkoplaget. Det hele blev
bestyret af en Kaptejn Phillip Lange.
Ideen var god nok og betalte sig ogsaa. Naar en Ladning
Kalk ankom fra Fabrikken, blev der først solgt til Murermestre
og andre saa meget, som paa den Maade kunde afhændes i
større Partier, og Resten førtes til Pladsen paa Toldboden,
hvor det dels solgtes en detail, dels lavedes i Mørtel, som af
Fabrikkens egne Heste og Vogne førtes rundt i Byen. Til
Mørtelen anvendtes tre forskjellige Slags Sand, nemlig rødt
Sand, hvidt Sand og Skjæl Sand, og Mørtelen blev vel derfor
ogsaa udleveret i tre Kvaliteter, eftersom den skulde bruges
til Mur eller grovere og finere Puds.
Aaret før Grev Schimmelmann kjøbte Fabrikker og Gods
af Buchwald, var han allerede gaaet i Kompagni med denne
om Kalkværket, hvorom der endnu foreligger en vidtløftig
Kontrakt, dateret den 14de Februar 1797. Dette Kompagni
skab varede jo kun et xAar, saa der er ingen Grund til at
dvæle længere herved; men der blev dog den Gaug foretaget
den vigtige Forandring, at Kalkbrænderiets Hovedkontor fuld
stændigt blev flyttet til Kjøbenhavn.
I Stedet for Phillip Lange blev nu en Inspektør Lund
antaget til at være, som det nu benævnes: »Kalk-Entreprisens
tilforordnede« i Kjøbenhavn og som hans Medhjælper ansat en
Kontrollør Loft. Denne Ordning bestod kun et Aar, men
Fabrikken vedblev dog at have en Agent i Kjøbenhavn til at
besørge Salg af Kalk og de andre Produkter, Fabrikken senere
frembragte, samt Kjøb af Raamateriale.
Foder (Hø og Havre) til Hestene i Kjøbenhavn blev sendt
med Kalkskipperne dertil fra Gudumlund.
De kjøbenhavnske Kalkværker vare slet ikke fornøjede
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med denne ny Konkurrent, og Inspektør Lund klager over, at
flere af de kjøbenhavnske Murermestre laste Kalken, hvad der
foranlediger Buchwald til følgende skriftlige Udtalelse til Lund
i Januar 1797:
»Jeg kan umulig begribe, hvorledes det tilgaar, at de
kjøbenhavnske Murermestre laste Kalken, da her i Jylland
med den mures Kirker, og jeg kan her vise et Kirke-Taarn,
som med den blev repareret 1751
og som staar endnu, saa
godt som da det blev gjort. Jeg tror, at det maa være oplagt
Raad med de kjøbenhavnske Kalkværker.«
Hvert Foraar blev der averteret om Kalk i alle Landets
Tidender, og Afsætningen var meget betydelig; i 1797 blev
alene udleveret direkte fra Skibene i Kjøbenhavn 2673 Tdr.
Kalk, foruden hvad der blev forhandlet fra Lædskepladsen ved
Toldboden som Stenkalk, Melkalk og Mørtel. Buchwald tjente
vist ogsaa godt paa Kalkentreprisen; men hans mange andre
Projekter kunde naturligvis let sluge langt større Kapital end
det, der fortjentes paa Kalken.
I Aaret 1803 paabegyndtes i Kjøbenhavn nogle større
Byggeforetagender, nemlig Tugthuset paa Kristianshavn og
Raadhuset, til hvilke Bygninger der i Aarene 1803—4 og
1805 fra Gudumlunds Fabrik afgik Kalk i Masser; 1803—4
afgik saaledes et Par Tusinde Tønder og i 1805 henved 4000
Tønder. I 1807 bestiltes der atter 1000 Tdr. Kalk til Kristiansborg Slot og 3000 Tdr. til det ny Raad- og Domhus i
Kjøbenhavn. I 1804 afgik 1000 Læster Kalk til St. Hans
Hospital. En Ladning paa 720 Tdr. gik til Bornholm. 11805
afgik Hovedmassen af Kalken til Kjøbenhavn og Aalborg, men
der gik samme Aar Ladninger af Kalk til Gothenborg i Sverrig,
Frederiks værks Værft i Norge, Korsør, Kallundborg, Skj elskør,
Grev Knuth, Lolland, Kammerherre Morgenstjerne og Grev
Reventlow, Lolland.
For Baron Wedel-Jarlsberg stod det ogsaa klart, at Kalk
værket burde drives med fuld Kraft; han skriver saaledes til
jldministrationen i 1804: Gudumlunds Kalk vil have en uind
skrænket Afsætning, f. Ex. til Næstved, Korsør, Præstø og
*) Man ser heraf, at der altsaa længe før 1778 blev brændt Kalk ved
Gudumlund. I 1751 er Kalken rimeligvis brændt sammen med Mur
stenene i Teglovnen ved Hovedgaarden.
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Falster; avertér i Aviserne, brænd Dag og Nat, Søgn og
Hellig, og der bør ikke spares paa nogle Rigsdaler til Brænde
vin. — Brændingen begyndte ogsaa i Januar Maaned, og man
maatte i 1804 brække Kanalisen tidlig om Foraaret for at faa
begyndt med Afskibningen, og dog klager Administrationen i
Juni Maaned over en formelig Blokering i Kanalmundingen
af Skibe, som søge Kalk. Dette og det følgende Aar (1805),
da man af en Indberetning kan se, at der har været produceret
23,000 Tdr. Kalk, har sikkert ogsaa været det bedste, Kalk
værket nogen Sinde har haft og hidrører fra ovennævnte Baron
Wedel-Jarlsbergs Nærværelse paa Fabrikken; ved sine energiske
Ordrer til Administrationen bragte han nemlig denne til at
stramme sig op. — Man kan danne sig et nogenlunde klart
Overblik over Kalkværkets Drift fra 1798 til 1804, da Drifts
omkostningerne for disse Aar findes. Man vil da se, at i
Aaret 1798, altsaa samme Aar som Buchwald fratraadte, vare
Driftsomkostningerne 4678 Rdr. 71/?, men det gik saa sukcessivt ned de følgende Aar paa Grund af Dr. Frises mange
andre Byggeforetagender ved den ny Fabrik, og hvad der i
1799—1800 og 1801 blev brændt af Kalk, brugtes saa at sige
udelukkende til de ny Byggeforetagender ved Fabrikken. I
1802 vare Driftsomkostningerne saaledes kun 265 Rdr. 70 /?;
mon, som ovenfor nævnt, tog man atter alvorligt fat i 1803.
Med et saa udmærket Marked for Kalk, som der den Gang
fandtes, da saa at sige al Konkurrence manglede, kunde der
have været tjent fortrinligt, naar Administrationen havde kunnet
eller villet benytte sig af Forholdene og sat al Kraft paa her,
i Stedet for at strø Penge ud til andre kunstige Foretagender,
der viste sig at være dødsdømte, næsten før de kom til Verden.
Man kan heller ikke godt tænke sig, at brændt Kalk i det hele
taget kunde fremstilles billigere end her; Ovnene vare byggede
klods op af Bakken, hvor Raamaterialet fandtes, saa man saa
at sige kunde kaste den raa Kalksten direkte fra Bakken ind
i Ovnen. Tørven, det billigste Brændselsmateriale, der fandtes,
kunde i Pramme føres lige direkte til Fyrstedet, og det færdige
Produkt atter fyldes i Pramme og for den Sags Skyld forsendes
over hele Verden. Ovnene vare vist temmelig primitivt byg
gede, omtrent som de smaa Kalkovne rundt om paa Landet
ere endnu; de smaa Ovne kunde tage ca. 120 Tdr., de store
noget mere. En saadan Ovn var jo ikke meget varig, og
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Størrelse og Antal vexler derfor, eftersom Administrationen
fandt for godt; det største Antal paa én Gang er 8; man var
ikke bange for at bygge der, og mange Penge ødsledes borfc
til Forandringer af Ovne og andre Lokaliteter, uden at Produk
tionen derved vandt væsentlig hverken i Kvalitet eller Kvantitet.
Da Buchwalds Projekt at kjøre Tør veprammene paa Skinner
over Land fra Kanalen til Kalkovnene viste sig uhensigts
mæssigt, bleve Ovnene flyttede saa nær Kanalen, at Tørven
kunde trilles paa Bører lige fra Prammene ind i Ovnen, og
samtidig bleve de ny Ovne overbyggede med en Hvælving for
at være mere uafhængige af Vejret.
De Aar, hvori der produceredes mest Kalk, 1804—5 og
1806, var altsaa umiddelbart før Krigen, og da Varerne af
hændedes med en meget udstrakt Kredit, havde Fabrikken
mange Penge staaende ude, især for Kalk og Sten, da Krigen
udbrød; store Tab paa disse Konti maatté derfor afskrives, da
roligere Forhold indtraf; lignende store Tab for Kalkværket
som for hele Fabrikken voldte Statsbankerotten i 1814. —
Fremgangsmaaden ved Brændingen var aldeles den samme,
som endnu bruges paa Landet. Naar Ovnen var fyldt, fyredes
svagt fra Begyndelsen, den saakaldte Smøgning; kun do sidste
V/2 Døgn gaves fuld Fyr. Der fyredes i 3 Døgn til en
Ovnfuld Kalk.
Man skulde synes, at det maatte frembyde store Vanskelig
heder at forsende saa betydelige Mængder Kalk over Havet.
Brændt Stenkalk er jo som bekjendt en Vare, der aldeles ikke
taaler at komme i Forbindelse med Vand og er derfor vanskelig
for Skipperne at have løs i Lasten; en Del af Kalken blev
derfor forsendt i Tønder eller Kasser, og en stor Del Bødker
materialer, Staver og lignende, findes ogsaa paa Fabrikken,
hvilket kan ses af Inventarielisterne, men at der fandtes saa
store Mængder af Fustager, at der, f. Ex. som i 1805, kunde
sendes 20,000 Tdr. bort paa én Sommer, er lidet sandsynligt.
Fustagerne, som bleve lavede paa Fabrikken, have desuden
været brugte til Forsendelse af dens andre Produkter, navnlig
Salt, Sæbe og Fajance; til denne sidste benyttedes dog hovedsage
lig Kurve til Forsendelse. Man havde da en Fremgangsmaade
med Tilberedning af Stenkalken for at gjøre den mere farefri
at sejle med og som, saavidt mig bekjendt, ikke bruges noget
Steds nu, nemlig den saakaldte Tørlæskning, som meget gamle
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Folk Ved Fabrikken endnu kunne huske at de som Drenge
have deltaget i. Tørlæskningen bestod i, at den brændte Sten
kalk bredtes ud i et forholdsvis tyndt Lag og derpaa over
sprøjtedes med Vand, til den kom i Pulverform (Kalkhydrat),
og forsendtes da saaledes. Fabrikken laa altid inde med store
Masser af Stenkalk, hvormed dog ikke udelukkende menes den
ovenfor nævnte pulveriserede Stenkalk. Melkalken fremkom
ved enten slet og ret Forvalterens Ligegyldighed med at brænde
mere Kalk end strax kunde forsendes, eller fordi Vejrforholdene
forbød Udskibning, som f. Ex. i 1804 Is paa Kanalen, eller
naar Storm forsinkede Skibenes Ankomst, da Kalken som bekjendt saa af sig selv ved Henliggen i Luften falder ud i Mel.
Dog lader det til, at der ogsaa fandtes god Afsætning for
Melkalken, men 1 Td. Stenkalk blev rigtignok regnet lig med
2 Tdr. Melkalk. Der blev ogsaa forsøgsvis afskibet raa Kalk
sten til Helsingør, men i hvilket Øjemed, kan ikke ses.

Teglværket.

Fra ældgammel Tid har der paa Gudumlund, ligesom
rimeligvis ved de fleste gamle Herregaarde, hvor det nødvendige
Materiale (Ler og Ildebrændsel) fandtes, ligget en liden Tegl
ovn, hvor Murstenene til Gaardens og Kirkernes Forbrug
brændtes. Den Smule, Godsets Bønder havde Brug for, er
rimeligvis ogsaa lavet her, men dette indskrænkede sig til
Bagerovne og maaske Skorstene, da disse bleve almindelige,
og dog anvendte man dertil som Regel raa, lufttørrede Mursten.
Bønderne brugte den Gang, ja endog til temmelig langt ind
i dette Aarhundrede, hverken Mursten eller Kalk til Opførelse
af deres Bygninger, saa Gudumlunds Fabrik har fra Begyndelsen
kun haft meget ringe Afsætning af disse Varer til Forbrug i
Fabrikkens umiddelbare Nærhed, men alt, hvad Fabrikken
producerede, blev saa at sige ad Kanalvejen sendt til Kjøbstæderne og anvendt der.
Først i Begyndelsen af dette Aarhundrede begyndte de
mere velhavende Bønder at opføre deres »Rollinger« af Bindings
værk med Mursten, ja selv i mange Præstegaarde og Skoler
fandtes klinede Vægge langt op i dette Aarhundrede; først
efter Krigen i 1848, da der kom frugtbare Aar og gode

32
Konjunkturer for Landbrugsprodukterne, og efterhaanden som
Fæstegodset gik over til Selvejendom, tog Bygningsvæsenet
paa denne Egn et mægtigt Opsving, og den ene grundmurede
Bondegaard rejste sig efter den anden, med store, lyse og
luftige Værelser i Vaaningsbuset, lune og praktisk indrettede
Kvægstalde og store Lader med Langlo og Gjennemkjørsel
paa Herregaards Vis. Nu ere de klinede Vægges Tid forlængst
forbi og snart glemte; maaske vil det derfor være paa sin
Plads at mindes Fremgangsmaaden ved dette primitive Murer
arbejde her i Egnen. Husene rejstes først som sædvanlig ved
Bindingsværks Bygninger med Stolper og Løsholter. I Be
gyndelsen af forrige Aarhundrede, medens Skovene vare al
mindeligere, anvendtes hertil Eg og Bøg, men senere Fyr;
midt i Løsholternes Over- og Underside anbragtes smaa For
dybninger, og heri pressedes der Gærdestave, som sattes lodret
ved Siden af hinanden med ca. 3 Tom. Mellemrum; heri
flettedes nu, aldeles som ved et Risgærde, tykke Halmbaand,
kaldet Klinvaser, og fra begge Sider sloges nu Klinleret fast
ind mod Halmbaandene; man brugte Haanden som Murske
baade til Udrapning og til den senere Efterpudsning, som
bestod i, at man overglattede Væggen med den flade Haand.
Skulde Væggen gjøres rigtig fin, benyttedes dog et lille Brædt
med en Pind i til den sidste Overglatning. Lerlagets Tykkelse
blev selvfølgelig afpasset efter Stolperne; derefter lavedes en
tyk Vælling af Skrivekridt, opløst i Mælk og Vand (denne
Masse kaldtes Lummer), hvormed det hele oversmurtes med
en Kalkbørste. Dette gav Væggen en smuk snehvid Farve,
og en saadan Væg kunde for den Sags Skyld se ganske
pyntelig ud, naar den var færdig. Træarbejdet udførtes af
Mandfolk, alt det øvrige derimod af Kvinder. Til Klinlér
anvendtes her i Egnen en Art Kridtlér, der blev æltet af
Heste; men naar Massen var tilberedt, gjaldt det om at faa
den brugt, medens den havde en passende Konsistens; det var
da Skik, at Nabokvinderne bleve indbudte til et soakaldet
Klinegilde, særlig ved den aarlige Istandsættelse omForaaret;
man skulde saa være færdig med hele Gaarden inden Aften,
og Dagen endte da med et lille Gilde for Klinekonerne; de
kunde sandelig trænge til dot, for det var et slemt Arbejde,
som der hørte haardhudede Næver til.
Den gamle Teglovn ved Gudumlund laa i Skovkanten

33

nogle faa Hundrede Alen øst for Gaarden. Paa det Alfald,
der endnu findes i Haven til den Bondegaard, som nu er bygget
paa Teglovnens Plads, kan man se, at Stenene vare røde, men
af en temmelig tarvelig Beskaffenhed. De Murbrokker, der
findes i de Grave, som omgive den gamle Borgplads paa
Gudumlund, ere af samme Beskaffenhed, og hvis de ere brændte
her, kan den gamle Teglovns Existens føres adskillige Hundrede
Aar tilbage. I 1762 hed Teglbrænderen Dedrich Lorentsen.
Sandsynligheden taler for, at han var af udenlandsk, maaske
tysk Oprindelse, da disse Navne have en alt for fremmed Klang
til at stamme her fra Egnen.
I 1781 byggede den sidste Buchwald et nyt Teglværk ved
Hovedgaarden, hvilket dog ikke dreves stærkere, end Omegnens
yderst ringe Behov udfordrede; men i 1799 flyttedes Teglværket
ned til de ved Kanalen anlagte Kalkværker. Dette var for
saa vidt en meget uheldig Foranstaltning, som Leret der var
vanskeligt og dyrt at faa, og Størstedelen af dette vigtige
Raastof maatte derfor den Gang saa vel som den Dag i Dag
hentes pr. Pram ad Kanalvejen ved Gudumlund.
Teglværket ved Kanalen blev altsaa anlagt saaledes, at
Murstenene kunde udføros ad Søvejen,. hvorved Afsætningen
ikke var indskrænket til et begrænset Opland, og Værket har
derfor ogsaa været drevet med større eller mindre Kraft uaf
brudt indtil nu.
I Buchwalds Tid blev, som før bemærket, Hovedvægten
lagt paa Kalkudførselen, og Teglværket blev derfor ikke drevet
efter en større Maalestok i hans Tid. Driftsomkostningerne til
dette vare derfor, da Grev Schimmelmann overtog Fabrikken
1798, kun 299 Rdr.; men i 1799 blev der anvendt paa Tegl
værkets Flytning, Lermøllen, Pumpeværk og lignende 11,633
Rdr. 1
I den Oversigt over Udgifterne, der foreligger, er
Kalkværkets og Teglværkets Udgifter sammenregnede, saa man
ikke kan se, hvor mange Penge der ere brugte til hvert, men
i 1801 er Summen steget til 1835 Rdr. 77 /?, 1802 kun 1107
Rdr. 24 /?, 1803 3100 Rdr. 36 /?, 1804 1891 Rdr. 87 /?. I
1804 blev der bygget en temmelig lang, hvælvet, underjordisk
Kanal, der drev Lermøllen til Tagsten; Rester findes endnu.
Den kostede ca. 3000 Rdr. at anlægge. Foruden de alminde
lige Mursten og maaske de før omtalte Drænrør, som dog
næppe brændtes ud over Hovedgaardens Behov, blev der brændt
3
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en stor Del Tagsten, og efter en særlig indtrængende Opfordring
til Administrationen fra Grev Schimmelmann blev der endog
brændt en Del glasserede Tagsten, der vare meget dyre og
efterspurgte.
I en Indberetning fra Administrationen til
Kommercekollegiet fra 1809 kan man se Teglværkets daværende
Tilstand; den lyder saaledes:
Teglværket bestaar foruden Skuret af en Brandmur, 22
Alen lang, 18 Alen bred og 8 Alen høj, som er afdelt i 4
hvælvede Ovne, hvori kan brændes ca. 60 å 70,000 Stkr. Murog Tagsten ad Gangen eller ogsaa 11- å 1200 Tdr. Kalk.
Hertil hører fremdeles:
a) tvende Mølleværker, hvert med et Vandhjul og fornødent
Maskineri, som ved Hjælp af tvende Mennesker tilberede Leret
til Tag- og Mursten;
b) tvende Tørrehuse til de raa Varer, et paa 21 og et paa
25 Fags Længde, det ene med faste Reoler til Tagstenene;
c) et Mølleværk med et Vandhjul, som bevæger 4 Pumper
og derved holder en 10 å 12 Alen dyb Lergrav vandtom, og
som ligeledes passes af en Mand. Til Kalk- og Teglværket
ere 2de store Tørve-Magasiner ved samme opførte.
I Aaret 1805 blev fabrikeret ca. 400,000 Stkr. Mursten
og 50,000 Stkr. Tagsten. Under og efter Krigen blev der
Mangel paa Arbejdere, og i 1808 blev der kun fabrikeret
144,000 Stkr. Mursten, der sættes til en Pris af 8 å 12 Rdr.
pr. 1000 Stkr., 27,000 Stkr. Tagsten til en Pris af 18 å 20
Rdr. pr. 1000 Stkr. og 475 Stkr. Sukkerforme å 20 Rdr. pr.
100 Stkr.
Den 30te September 1812 anføres paa Grund af de vanske
lige Pengeforhold følgende høje Priser ved Teglværket: Mursten
90 Rdr. pr. 1000 Stkr., halvbrændte Mursten 60 Rdr. pr. 1000
Stkr., Tagsten 180 Rdr. pr. 1000 Stkr. Samtidig anføres Prisen
paa en Tønde Kalk til 10 Rdr.

Glasværket.

Allerede i Aaret 1801 gjorde Dr. Friese Forslag til Anlæg
af et Glasværk ved Gudumlunds Fabrik; men først i 1803, da
Grev Vedel-Jarlsberg fik med Fabrikanlægene at gjøre, begyndte
man at realisere Tanken ved at paabegynde Opførelsen af en
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Glasprøveovn eller Glashytte i mindre Maalestok, hvor der
skulde anstilles Forsøg med forskjellige Slags Glas, og for at
faa konstateret, hvorvidt det var muligt med Tørv som Brænd
selsmateriale at frembringe saa høj Varmegrad som nødvendig
for at frembringe Glas. I den Anledning blev Dr. Friese1)
og en fra Norge indkaldt Glasmager, Peter Colbjørn Mickelsen,
der allerede som Dreng havde arbejdet i Skatmester Grev
Schimmelmanns Værker i Norge, givne den Opgave hver især
at fremkomme med Tegning og Overslag til en saadan Glasprøveovn, særlig med det Hensyn for Øje, at kun Tørv skulde
anvendes som Ildebrændsel. Dr. Friese indgav ikke mindre
end 3 Tegninger og Mickelsen en. Som saa ofte ved lignende
Lejligheder begyndte der strax en Kamp mellem de konkur
rerende. Dr. Friese var uheldig med sine Tegninger, idet
Mickelsen strax paaviste, at de to første Tegninger vare tagne
af »Ferbers mineralogiske Beskrivelse over de bedste Ovne til
at smelte Sølv og Kobber udi«, og den tredje var tagen af
»Kunchels Glasmagerkunst«, og at Dr. Friese hverken havde
theoretisk, hvad man dog kunde forlange, eller praktisk, hvad
man ikke kunde forlange, Kundskab om Faget. Grev Vedel«Tarlsberg har naturligvis været af samme Mening som Mickelsen
om Dr. Friese; thi, som senere vil blive omtalt, blev han kort
efter fjærnet fra Fabrikken. Mickelsens Tegning var derimod
original, og da der i den særlig var taget Hensyn til Benyt
telsen af Tørv, blev den brugt som Grundlag for Opførelsen
af Ovnen.
I Sommerens Løb 1803 blev Ovnen opført under Tilsyn
af Mickelsen, og i Slutningen af November kunde den første
Smeltning paabegyndes. I Ovnen fandtes 6 Potter til at
smelte Massen i, hvoraf de 2 dog temmelig hurtig sprang paa
Grund af Folkenes Uforsigtighed; en tredje var der ogsaa
Uheld med, saa kun de 3 kunde benyttes, en til Krystalglas,
en til Bouteilleglas og en til de haardere Glas. Det viste sig
imidlertid, at der ikke hurtigt nok ved Hjælp af Tørv kunde
skaffes en saa høj Varmegrad, som behøvedes til Smeltningen,
saa navnlig det haardere Glas og Bouteilleglasset fuldstændig
mislykkedes, og kun af Krystalglasset lavede Mickelsen nogle
Karafler og Ølglas; disse vare dog ikke vellykkede, da der
*) Til hvem jeg senere vil komme tilbage.
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fandtes Luftblærer i dem, som hidrørte fra utilstrækkelig
Smeltning. Dette Forsøg blev nu opgivet og en ny Prøve
smeltning sat i Gang. Denne anden Prøvesmeltning blev
foretaget nogle Dage senere, og Mickelsen bemærker her, at
han gjorde Kompositionen baade til Krystal-og Bouteilleglasset
noget blødere end forrige Gang, og i Stedet for det haardere
Glas tilberedte han en Kronglaskomposition, der var blødere
end den sædvanlige i »Hurdalen«. De to Potter med Kronglas og Bouteilleglas- mislykkedes ogsaa denne Gang dels paa
Grund af Tørvens for ringe Varmeovne, dels paa Grund af
Mangler ved Ovnen; dog viste Bouteilleglasset sig heldigere,
da det havde den rotte lysegrønne Farve, som Potaskeglas altid
har, hvorimod Bouteilleglasset i første Smelteprøve blev sirups
brunt paa Grund af den store Mængde Tørveaske, der under
Optemplingen var kommen i Glasset. Krystalglasset viste sig
heldigere end første Gang, dog var det urent. Af det øvorste
i Potten lavedes brune Flasker, længere nede i Potten var
Glasset blankere og renere, og heraf lavedes Vinglas og Ka
rafler; mod Slutningen blev Glasset atter urent, men hele
Massen i denne Potte blev dog udarbejdet til Vinglas og Ka
rafler. De 4 bedste Karafler og 3 Vinglas bleve som Prøve
sendte til Grev Schimmelmann. Glasset var noget dunkelt
paa Overfladen, som Mickelsen mener hidrører fra Svovl i
Tørven, hvilket han dog nok tror kan forandres, naar han faar
nogen mere Erfaring i Tørvens Anvendelse, især da det viser
sig, at Svovlet i Stenkullene ikke hindrer den engelske Glas
produktion. Efter Forslag af Mickelsen blev der foretaget
nogle Forandringer med Ovnen, saa Forsøgene ikke kunde
fortsættes før Aaret efter. I Juli 1804 foretoges dette sidste
Forsøg, og skjønt denne Gang 4 af de 6 Potter eller Digler
gik i Stykker, lykkedes det dog af de to andre at fremstille
saa godt Glas, at Mickelsen kan slutte sit Brev til Grev
Schimmelmann med følgende Ord: »Resultatet af disse to
Prøvers Smelten er, at jeg med Vished tør paatage mig at
udføre et virkeligt Anlæg i det store af en Bouteille-Hytte,
som skal svare sin gode Fordel.« Grev Vedel-Jarlsberg over
værede ogsaa dette Forsøg, han rejste strax til Grev Schimmel
mann med Prøver af Glasset, og under 14de Avgust 1804
approberede han saa i Grev Schimmelmanns Navn en BouteilleGlashyttes Opførelse paa Fabrikken. Mickelsen havde udført
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disse Glasforsøg med den allerstørste Omhu og Akkuratesse,
og naar der fy redes i Ovnen, var han saa samvittighedsfuld,
at han næsten ingen Søvn fik og kun efter Ordre af Grev
Vedel-Jarlsherg tog sig en Hvile paa et Par Timer. Dette
har naturligvis henledet Grev Vedel-Jarlsbergs Opmærksomhed
paa hans Brugbarhed, og han blev derfor efter Dr. Frieses
Afsked ansat i Administrationen, hvilket var et heldigt Valg;
thi Mickelsen var sikkert en dygtig og ærlig Mand. Under
hans Tilsyn skulde nu den ny Glashytte opføres. Foruden
selve Glashytten skulde der opføres to store Tørvemagasiner
og et Glasruagasin af Grundmur. Allerede i Efteraaret 1804
paabegyndtes Nedrivningen af Prøveovnen, og Grunden lagdes
til ovennævnte Bygninger, dog skulde de først opføres i Som
meren 1805 og tages i Brug Aaret efter, altsaa 1806. Vinteren
skulde Mickelsen benytte til Rejser i Norge og andet Steds
for at gjøre de nødvendige Indkjøb og udvide sine Erfaringer
saa vel om Glasfabrikation som Fajancefabrikation, samt i
Norge og Sverrig hverve følgende øvede Arbejdere til Glas
værket: 12 Bouteilleblæsere, 1 Apothekerblæser, 2 Skyrere og
1 Smed.
Af det meget detaillerede Regnskab, Mickelsen opgjør over
de to Smelteforsøg i 1803, kan man se, at han har anvendt
følgende Stoffer til Glasset (jeg bibeholder Mickelsens Stavemaade): 80 Øf Souda, 3A Øf Brun-Steen, 90 Øf Potaske, P/s Øf
Arsenicum, 41 øf Salpeter Raff, 1/iq $ Spesglas, Vs øf Borax,
68V4 Øf Minie, 3A Td. Flintesten, 2 Tdr. Søsand. Til Ildebrændsel brugte han 70,000 Stkr. Tørv, og Forsøgene kostede
i det hele 898 Rdr. 53 Ji.
Bygningerne til det store Glasværk vare allerede halvt
opførte, da Grev Schimmelmann under 22de December i en
Skrivelse til x^dministrationen underretter denne om, at han
ikke ønsker noget Glasværk opført paa Fabrikken. Han an
fører forskjellige Grunde, hvorfor han ikke vil have det opført,
dels Bekostningen (Overslagssummen var 20,000 Rdr.), og der
næst syntes han, at det var urigtigt af ham at paabegynde et
saa stort Anlæg i hans Alder; men navnlig var han bange for,
at naar Kalkafsætningen vilde vedblive efter saa stor en
Maalestok, og Teglværket samt Sukkerforme og Fajancefabrika
tionen ligeledes skulde tiltage, at det da vilde være umuligt
at fremskaffe især i vaade Aar en saa stor Masse Tørv, som
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vilde behøves til hele Fabrikanlægets Drift. Mickelsen skrev
til Greven og anmodede ham paa det bønligste om at lade
Glasværket opføre; men Greven fastholdt sin Vægring, og
Bygningerne bleve sukcessivt nedrevne. Af de i Norge antagne Arbejdere kom kun Smeden Kamboe til Fabrikken, hvor
han virkede som Smed og hans Hustru som Jordemoder.
I 1808 paatænkte Greven alligevel at opføre et mindre
Glasværk paa Vildmosegaard. Overslagssummen til dette var
14,000 Rdr., men Mickelsen fraraadede det, da Raaproduktemes
Pris nu var steget til en saadan Højde, at Glasanlæg umuligt
kunde betale sig.

Laboratoriet.

Under denne Fællesbetegnelse henregnes i Fabrikkens
gamle Papirer Saltværket, Sæbesyderiet og Salpeterhuset, i
hvilket sidste det var Meningen at fremstille Salpeter, Farve
stoffer og andre kemiske Præparater.
Til at anlægge og forestaa disse Fabrikker indkaldtes fra
Tyskland i April 1798 en Dr. Friese, og han begyndte strax
en aldeles storartet Virksomhed. Han mente ikke at kunne
nøjes med mindre end 555 Fag Hus til sin Fabrik, og Op
førelsen af denne vilde koste 22,000Rdr.; men for om muligt
at spare en Del af denne Kapital, gjorde han dog først en
Beregning over, om det ikke vilde være heldigere at udhugge
hvælvede Kjældere i Kalkbjærget og flytte hele Industrien
derind. Disse hvælvede Lokaler vilde det koste 6000 Rdr. at
udhugge, men saa vilde den udhuggede Kalksten have en
Værdi af 2000 Rdr.; dernæst vilde man spare Vedligeholdelses
udgifter paa Bygningerne, men saa vilde paa den anden Side
medgaa et betydeligt Beløb til Belysning, da der selvfølgelig
maatte arbejdes ved Lys om Dagen.
Denne for Dr. Friese karakteristiske Plan indgik virkelig
til Grevens Overvejelse, og man begyndte strax at udhugge
Hvælvinger i Bakken. Greven vilde dog ikke anerkjende
Planen for praktisk, Arbejderne i Kalkbakken standsedes strax,
og man begyndte at opføre de nødvendige Bygninger.
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Sæbckogcriet
var den første Industrigren, der blev sat i Gang, og til dette
benyttedes et særligt Rum i det store Bygningskomplex, Dr.
Friese lod opføre til de forskjellige kemiske Fabrikationer.
I Sæbekogeriet fandtes: en stor, indmuret Kobberkjedel, en
meget stor Lagepande, der opvarmes af samme Ild, som bringer
den store Kjedel til at koge, Filtrerapparat, Kar til Lagen
samt Forme til at ælte Sæben i.
Som Sæbe- og Saltkoger blev indkaldt en Holstener, Johan
Heinrich- Hansen«; men da den Sæbe, han fremstillede, ikke
var tilfredsstillende — man ser saaledes, at i 1798 blev en
stor Del Sæbe returneret fra Kjøbenhavn for at omkoges —,
blev senere en Mand ved Navn Mayntzhausen ansat som Sæbe
koger.
Der fabrikeredes Kjærnesæbe, Vadskesæbe, Sæbekugler og
Pletsæbe. Sæben solgtes dels i Omegnen, dels blev den for
handlet fra det Fabrikken tilhørende Kalkoplag paa Toldboden
i Kjøbenhavn. Der blev ogsaa afsendt Prøver af Sæben til
London, Huli, Altona, Hamburg og Christianssand, men hvad
der er afsat til Udlandet, er saare lidet.
Baade i 1799 og senere klages der over, at den af Mayntz
hausen kogte Sæbe ikke lugter godt; han forsvarer sig med,
at Tællen er for gammel; der brugtes ogsaa daarligt Smør til
Sæben. Han faar derfor i 1801 udleveret 20 Pund usmeltet
Tælle og en Tønde Bøgeaske, og kunde han nu ikke koge
god Sæbe, skulde han afskediges. Prøven maa formodentlig
ikke være falden godt ud; thi senere ser man en Mand ved
Navn Graumann beskæftiget med Sæbekogning.
Produktionen var ikke særlig stor, men noget blev der
dog solgt; man kan kun se, hvor meget der er gaaet til Kjø
benhavn, nemlig i 1799: 3525 Pd. Kjærnesæbe, i 1800: 7984
Pd. Kjærnesæbe og 29,295 Pd. Vadskesæbe, i 1801—2: 676
Pd. Kjærnesæbe, 4217 Pd. Vadskesæbe, 108 Stkr. Sæbekugler
og 20 Pd. Pletsæbe. — Sæben blev forsendt fra Fabrikken i
Tønder og Kasser.
Til at forsyne Fabrikken med Soda blev der paa Hirtsholmene ved Fladstrand, der ejedes af Krigskommissær Ybersax,
etableret et Sodabrænderi, der bestyredes af Sodabrænder Morten
Reidt, som var forpligtet til at levere al den Soda, han pro
ducerede, til Fabrikken for 3 fi pr. Pund. De Penge, han
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behøvede i Forskud til Fabrikationen, bævede' lian hos Fast
lods Søren Lunden i Fladstrand, der var Fabrikkens Tillids
mand lige over for Morten Reidt og som skulde have 5 pCt.
af den Indtægt, Sodaen gav. Sodaen blev fremstillet af Kløver
tang, der blev afskaaren paa Havbunden.
I Oktober 1798 kom den første Soda fra Brænderiet til
Gudumlund, ca. 19,000 Pund, der af Dr. Friese blev »appro
beret og befundet probatum«. Det følgende Aar skulde Morten
Reidt skaffe 100,000 Pd. til Fabrikkens Brug; en Del af dette
Kvantum blev leveret, men Aar 1800 blev der Uenighed
mellem Dr. Friese paa den ene Side og Morten Reidt og Søren
Lunden paa den anden, idet Dr. Friese nægtede at erstatte
Søren Lunden. det til Morten Reidt erlagte Forskud, ligesom
Dr. Friese kun vilde betale Reidt 1 ’/a ft pr. Pd. af 9000 Pd.
Soda, som han var sejlet til Fabrikken med.
Striden endte med Sodabrænderiets Nedlæggelse. Endnu
flere Aar efter lienlaa paa Hirtsbolmene 8000 Pd. Soda, som
Søren Lunden tilbageholdt, indtil han i 1808 efter en skriftlig
Anmodning fra ham til Greven fik sit endelige Regnskab op
gjort med Fabrikken.

Saltkogeriet.
Til dette opførtes et særligt Hus oppe ved Kalkbakken
og altsaa betydelig fjærnet fra Laboratoriet, der var anlagt ved
den saakaldte østre Sluse. I Saltkogeriet fandtes to umaadelig
store, flade Jærnpander, hvorunder Ildkanaler; i disse skulde
Lagen inddampes.
Desuden fandtes i samme Bygning store Reservoires med
Pumper og Afløbsrender til Lagen, samt et Rum til Roksalt
og et dito til det raffinerede Salt.
Til Salt værkets Brug ankom i 1798 fra Liverpool en
meget stor Ladning Roksalt, saa stor, at Fabrikkens Pramme
maatte afhente en Del af Lasten i rum Sø, forinden Skibet
kunde gaa ind i Limfjorden.
Derefter begyndte Saltværkets Drift i 1799. Det viste
sig med Saltet som med alt, hvad der produceredes under
Dr. Frieses Ledelse, at det ikke var godt. Der skrives i
1799: »Saltet er ikke godt, ikke saa godt som Lüneburger,
knapt saa godt som spansk.«
Saltkogningon fortsattes dog
indtil 1803. Hovedmassen af Saltet solgtes i Aalborg, dog gik
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der ogsaa flere mindre Ladninger til Kjøbenhavn, ligesom der
afsattes en Del til Omegnens Beboere.
I Aarene 1801—2, da der var Mangel paa Penge i Fabrikkens
Kasse, maatte Kjøbmændene i Aalborg tage Salt for andre
Artikler, som Fabrikken havde kjøbt; selv Arbejdsfolkene fik
i Sommeren 1802 Salt i Stedet for Penge i Arbejdsløn.
11803 standsedes samtlige Virksomheder under Laboratorieafdelingen for Tid og Evighed med Undtagelse af Saltværket.
Saltværkets Virksomhed blev nemlig atter optaget under
Krigen med Englænderne 1807, da der herskede stor Saltmangel
i Laudet, og Prisen paa Salt steg til en ukjendt Højde. Paa
Fabrikken henlaa endnu den Gang en Del Koksalt. Admini
strationen lod derfor de gamle Pander istandsætte og begyndte
paa ny Saltkogningen. Nu, da det tiltrængtes, rev Kjøb
mændene Saltet bort lige saa hurtigt, som Fabrikken kunde
skaffe det, og Grev Schimmelmann paalagde derfor Administra
tionen, at hans egne Godser saa vel som Egnens Beboere
skulde først forsynes, før der afhændedes noget til Kjøbmændene.
Den gamle Beholdning af Boksalt slap imidlertid hurtig op,
og at faa en ny Forsyning hjem, var umuligt, da Farvandet
overalt ved vore Kyster var oversvømmet af engelske Kapere.
Avtoriteternes Opmærksomhed var derfor henvendt paa at
fremskaffe dette nødvendige Fødemiddel til Landets Behov
uden derfor absolut at være henvist til det hidindtil benyttede
Baamateriale: Boksaltet. Der blev derfor paa forskjellige Steder
ved Landets Kyster gjort Forsøg paa ved Inddampning af
Havvandet at fremstille Salt, en Fremgangsmaade, som man
efter Mickelsens nedenstaaende Brev efter hans Formening
fra Arilds Tid havde benyttet.
Med almindelige Priser paa Salt kunde dette ikke betale
sig; men med saa overordentlig høje Priser, som Saltet steg
til under Krigen, kunde et Saltkogeri, baseret paa Inddampning
af saltholdigt Vand, give et ganske gunstigt Kesultat. I
Gudumlund Fabriks Papirer findes der et Par saadanne Forsøg
omtalte; det ene, allerede fra Aar 1800, lyder saaledes:
Nota.
Norden for den i Vendsyssel befindende Vildmose, i en
Afstand af ca. 2000 Skridt fra samme og lige saa langt i
Sønden for den mest nordlige Krumning af By Aa, hvor denne
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gaar ved Hammelmose Gaard under en over samme lagt Bro,
ligger der paa Hammelmosø Mark en Mose, som der i Egnen
kaldes Salt-Søen. Denne Sø er ca. 600 Skridt lang — men
paa et eneste Sted smal — ungefær fra 50—150 Skridt bred.
I Midten befindes et Rum, som er bedækket med Tuer og
hvorunder befindes en Gunge (blødt Morads). Denne Mose
eller Sø tørres ud om Sommeren, naar det er meget tørt, og
efterlader da nogle, men ubetydelige Spor af Salt paa det der
befindende Mos eller Græs; men sædvanlig bliver der ogsaa
om Sommeren en liden Samling Vand paa det laveste Sted,
og dette Vand er da meget salt. Efter Vinteren eller Regn
vejr er Mosen for det meste bedækket med Vand, dog ingen
steds over en Alen i Dybden, og saaledes fandt jeg Mosen, da
jeg besøgte den d. 19de Maj d. A. Vandet var salt, men ikke
i nogen betydelig Grad, som ses deraf, at 7 J/2 Pot Vand ikke
gav mig mere end ca. 5 Lod Salt, rigtignok ved en ikke mindre
end kunstmæssig Behandling. Jordbunden, paa hvilken Vandet
stod, var ungefær paa 1 Fods Dybde moseagtig og derunder
hvidt Drivesand. Den øver Grund smagte saltagtig, men
længere nede var denne Smag lidet eller ikke kjendt.
Man har aldrig der i Egnen givet nogen Opmærksomhed
paa dette Saltvand, førend Landinspektør Munk ved Lejlighed
af Forretninger, han havde der i Egnen, blev opmærksom paa
Navnet af Saltsøen, og da Vandet den Gang var meget uddunstet af Sommervarmen, saa erholdt han ved anstillede Prøver
et betydeligt Kvantum Salt i Forhold med Vandet; men da
man siden sendte en Prøve af Vandet til Kjøbenhavn, hvor
Gehejmeraad Scheel af Mellerup lod det undersøge, saa be
fandtes samme af meget lidet Saltgehalt, saasom Søen stod
fuld, den Gang man tog Vandet til denne Prøve. Da Jord
bunden, som før er sagt, ikke er gj en nem trængt med Salt, saa
er det øjensynligt, at Regnvandet ikke kan blive imprægneret
af Jordbunden, og man kan vel næppe forudsætte noget De
positum af Søsalt, som Havet kunde have efterladt sig ved
nogen foregaaet Revolution. Det er altsaa sandsynligt, at der
befindes nogen Saltkilde i Nærheden, som ligger saa dybt, at
den ikke kan vælde, og formodentlig under den midt i Saltsøen
befindlige, med Tuer bedækkede Gunge eller bløde Morads.
Uden Tvivl var det ikke meget vanskeligt at komme til Vished
derom, naar der af sagkyndige blev anstillet Forsøg med
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hensigtsmæssigt gjorte Grøfter og Jordboringer. Men da Stedet,
paa hvilket denne Saltsø ligger, tillige med de Godser, der
omgive Vildmosen, tilhører Stamhuset Birkelse, i hvis Ejendom
ogsaa den meget vandrige Ryaa flyder, hvilken har sit Udløb
i Limfjorden, saa vil det dependere af Enkefru Gehejmeraadinde Scheel eller Efterfølgerne i Stamhuset, hvorvidt de ville
foretage slig Undersøgelse eller byde Haanden dertil. Brænde
materiel findes i uudtømmelig Mængde i Vildmosen, og Ryaa,
som omflyder Vildmosen paa alle Sider og giver en uforlignelig
Lethed til alle Slags Transporter, nærmer sig Saltsøen paa
1000 Skridt i Vesten.
Aalborg den 28de Maj 1800.
Moltke.
En Prøve af Vandet blev indsendt til Undersøgelse i
Kjøbenhavn og gav følgende Resultat:
Das Wasser, welches ich unter dem 17de Juni zu Unter
suchung erhalten habe, betrug 8 Pot und gewogen 261 Unzen.
Ich nahm davon eine Unze, um folgende Anleitungs Probe
zu machen. Ich tröpfelte darin eine salpetersaure Auflösung
von Silber, bis kein Silber mehr gefüllet wurde, dieses gefüllte
Hornsilber gewaschen und getrocknet, wog IP/2 Gram. Also
sollten 20 Unzen von diesem Wasser 230 Gram Hornsilber
geben, welches 5772 Gram Salzsaure nach der Regel angeben.
Nun enthalten 100 Gram Kochsalz 52 Gram Salzsaure, also
geben 5772 Gram Salzsaure 11025/26 Gram Kochsalz. Nach
diesem Versuche sollte die ganze übrige Menge von 260 Unzen
Wasser 1437 72 Gram oder 3 Unzen weniger 3 Gram Kochsalz
geben, wenn es nur reiner Kochsalz und keine andere Substanz,
die das Silber füllen konnte, enthielt. Um nun die directe
Probe zu machen, wurden die 260 Unzen Wasser bis auf den
lOten April abgedampft, es hatten sich im April Eisenvost
und Gibs abgesetzt, welches durch Filtrum geschieden wurde,
es wog getrocknet 78 Unze und ist unter Nr. 3 hierbey gelegt.
Das abfiltrirte Wasser, welches noch ziemlich braun war, wurde
weiter abgedampft, und nachdem es ein Theil Kochsalz
abgesetzt hatte, wurde dieses von der Lauge geschieden und
getrocknet; es wog P/s Unze, und ist unter Nr. 1 hierbeygelegt.
Die übrige Lauge wurde bis zur Trocknisz
abgedampft und gab l5/8 noch unreineres Salz, welches nach
damit angestellten Proben über 10 pr. Glauberes Salz und
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Eisen enthalt; ist unter Nr. 2 beygelegt. Die ganze Mange
von 260 Unzen Wasser gaben also 2% Unzen unreines Kochsalz; folglich enthalt dieses Wasser nicht halb so viel Kochsalz
als das Wasser aus der Nordsee, welches gemeiniglich 3 pr.
giebt.
Kopenhagen am 21de Juni 1800.
Abildgaa/rd.

Ligeledes findes i Fabrikkens Papirer en meget lang Redegjørelse over Forsøg, der i 1807 ere anstillede dels afenKjøbmand Allan, formentlig paa Færøerne, dels af en unavngiven
sagkyndig fra Kjøbenhavn over Fremstilling af Salt af Hav
vandet i Qvalbobugten ved Færøerne. Forsøget er foretaget
paa Foranledning af »den administrerende Direktion for den
grønlandske og færøiske Handel«. Redegjøreisen bliver for
lang at gjengive i sin Helhed; her skal derfor kun anføres
Slutningen:
Saaledes paa analytisk og syntetisk Maade bevist, kan det
da ej mere drages i Tvivl, at Søvandet ved Færøerne inde
holder V21—l/25 eller omtrent O,oi Kogsalt. Men det er tillige
indlysende heraf, at det burde indeholde mere end 4 Gange
saa meget for efter den almindelig antagne Regel at være
sy de værdig eller være skikket til at anvendes til Salttilvirkning
med Hensyn til Brændematerialernes almindelige Priser. Heraf
følger, at denne sidste maatte være saa ringe paa Færø, at
den omtrent ikkun udgjorde Vi af den almindelige, eller at
man paa en eller anden passende Maade kunde forstærke Sø
vandets Gehalt, d. e. skille det deri værende Salt fra en Del
af Vandet.
Endskjønt jeg ser mig ude afStand til at dømme om det
første, kan jeg dog næppe formode, at Stenkullene skulde
kunne forskaffes for en saa overordentlig ringe Pris eller for
en Pris, der stod i det ovennævnte Forhold til ethvert andet
Brændemateriale, og ser mig derfor ikkun i Stand til at frem
stille følgende til Overvejelse, om ej Stenkullenes Forkulling
eller Forbrænding til Cinders kunde forbindes med Salt
kogningen, og saaledes ved dette Produkts højere Værd Salt
kogningen indrettes saaledes, at det dertil anvendte Brændsel
derved aldeles ej kom i nogen Betragtning, som det eneste
anvendelige Middel til med nogen Fordel at tilvirke Salt af en
Sale, hvis Lødighed ej forud er forstærket paa anden Maade.
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I øvrigt kan jeg ej formode andet, end at man dels ved
passende Indretninger vil kunde bespare en betydelig Del Kul
eller ej behøve 1 Tønde til nogle og 30 Pd. Salt, saavel som
at der for at afdampe en fire Gange saa stor Mængde Vand
ej vilde udfordres 4 Gange saa mange Kul.
Det andet eller at forøge Saltets Gehalt i Søvandet
ved at formindske dettes Forhold til hint kan i Færøernes
Klima hverken ske ved Solvarme eller Gradning, til hvilket
sidste endog Indretninger og øvrige Fornødenheder vilde blive
meget for kostbare, men maaske samme Steds lade sig gjøre
ved Hjælp af Frostkulde, i Fald den der er vedholdende nok;
thi Forsøg har lært dette Forslags Udførlighed, og da Søvandet
ej indeholder nogen synderlig Mængde Gibs, som kunde være
hinderlig derved, fortjener dette i det mindste nogen Opmærk
somhed.
Det ovennævnte Søvand rqaatte altsaa i Følge ovennævnte
enten kunne forstærkes i Henseende til dets Saltgehalt eller,
som det er, kunne indkoges paa en Maade, at Brændselets
Værd derved ej kom i nogen Betragtning, i Fald deraf med
nogen Fordel kunde tilvirkes Kogsalt.

Kjøbenhavn den 21de Februar 1807.

Ovennævnte Redegjørelse over Saltkogningsforsøg andet
Steds fra er rimeligvis kommen Fabrikkens Administration i
Hænde for at benyttes som Rettesnor for de Forsøg i samme
Henseende, som bleve foretagne i 1808 af Havvandet ved den
Havkyst, som var Gudumlunds Fabrik nærmest, nemlig ved
Dokkedal. Der blev foretaget to Forsøg af to forsk j ellige
Mænd under Tilsyn af Justitsraad Møller paa Gudumlund og
et under Tilsyn af Forvalter Fangel paa Vildmosegaard. For
søgene bleve tilstillede Grev Schimmelmann, hvis daværende
Sekretær Rosenbeck sammenarbejdede følgende Oversigt over dem:
Calcul
over Fordelen ved Saltkogning.

I. a) Efter Møllers Opgivende:
2l/2 Td. rent Salt af 66 Tdr. Vand og
Omkostningerne...............................
er Udgift pr. Tønde
...........................

12 Rdl. 2
8 /?
4 — 5 - 13 -
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b) Efter Fangels Beretning:
lx/2 Td. Salt af 60 Tdr. Vand med samme
Omkostninger, er Udgiften pr. Tønde. . . 8 Rdl. 1
11
II. Regnes Maaneden til 30 Dage og at i 3 Døgn er
udbragt 27‘2 eller P/2 Td. Salt resp., saa vil efter a) Møllers
Opgivende kunde tilvirkes maanedlig 25 Tdr. Salt, efter b)
Fangels derimod ikkun 15 Tdr.
III. a) Naar Møllers Beretning følges, vil maanedlig
medgaa Omkostninger 124 Rdl. 1
følgelig vindes, naar
Tønden betales................. mod 5 Rdl., maanedlig 4
11 /J,
— 6 —
—
25 Rdl. 5 #,
— 7 —
50 — 5 — 8 —
—
75 — 5 — 9 —
100 — 5 — 10 —
—
125 - 5 — 11 —
—
150 - 5 — 12 —
—
175 — 5 — 13 —
—
200 — 5 — 14 —
225 — 5 — 15 —
—
250 - 5 — 16 —
—
275 — 5 — 17 —
—
300 — 5 b) Følges derimod Fangels Beretning, ere Omkostningerne
maanedlig de samme: 124 Rdl. 1 $7, men ringere kan Tønden
ikke sælges end 8 Rdl. 1 # 11 jS.
Sælges Tønden for 9 Rdl., vindes 10 Rdl. 4 $ 11 /?,
— 25 — 5 - 10 —
- 11 —
- 40 — 5 - 12 —
— 55 — 5
- 13 —
— 70 — 5 - 14 —
— 85 — 5 - 15 —
— 100 — 5 - 16 —
- 115 - 5 - 17 —
— 130 — 5 Samme Aar tilstillede saa den ene af Fabrikkens Admini
stratorer Grev Schimmelmann følgende Brev med Forslag om
at opføre et Saltkogeri efter en ny Methode:
Underdanigst
Pro Memorial
Siden at Saltet som det første Nødvendigheds-Middel til
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Menneskets Sundhed er formedelst Krigen saa sjældent og
vanskeligt at faa fra de før bekj endte Steder, og hvis Mangel
er bleven saa stor, at enhver opfordres til at raade Bod derpaa,
saa vil Deres Excellence tilgive, at jeg underdanigst vover at
fremsende en Tegning her vedlagt med Forklaring over en
Maskine, som jeg tror vil være anvendelig til denne Operation
og med Fordel, især efter nuværende Priser, at frembringe
Salt af Hav- eller Søvandet.
Vel er denne ny og i sit Slags egen og især mod den her
fra Arilds Tid paa Kysterne bekjendte Maade at virke Salt af
Sovandet ganske forskjellig; thi ved hin søger jeg at frembringe
den stærkeste Temperatur ovenover Fluidumet, imod at dette
paa den anden Maade maa ske under fra.
Ideen, fra hvilken jeg er gaaet ud, har jeg fra Middel
havet, hvor Saltet, som bekj endt, virkes under aaben Himmel
og alene i Bassiner, nedgravede ved Havbredden, og hvor da,
ved Solens Paavirkning i de tørre Sommermaaneder, dette
Produkt frembringes.
Jeg har ladet mig sige, at naar Aårstiden er for Haanden
til Saltgradationen, bliver der vod Flodens Indtrædelse et Stig
bord aabnet i Bassinet for at lade samme fyldes og derefter
lukket, naar det er fyldt, hvorefter Graderingen gaar for sig,
og eftersom Krystallerne komme til Syne paa Overfladen, af
drages de til Siderne med en Rage Naar Saltet er uddraget,
saa at der paa Fluidumets Overflade ej fremkommer mere Salt,
forefindes der et tykt og slimagtigt Bundfald, som ved Ebbe
udlades, naar Stigbordet hæves op, og ved næste Flod vaskes
Bassinet rent igjen, før ny Gradering begyndes.
I Følge denne Maade tør jeg ogsaa forbinde mig til, saa
snart Deres Excellence befaler det, at frembringe et lige saa
rent og godt Salt som det spanske; men efter den gamle Maade
vil det ikke nægtes mig, at jo Jordpartiklerne, Vandet inde
holder, maa forene sig med Saltet formedelst den bestandige
Kog, Fluidumet holdes i, da dette derimod efter min Maade
ikke kan ske, men under de vandagtige Deles Uddunstning
maa sætte sig til Bunds, og saaledes opnaar jeg det samme
Maal ved Kunst, som det er muligt at præstere i Spanien ved
Solens Temperatur.
Paa min Forestilling til vedkommende her om, at Vandet
indeholder en Mængde Jord, som mere eller mindre kan være
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skadelig for Sundheden og især for vore Nutids Mennesker,
der vist ikke ville kunne gjøre Forfædrene det efter at mætte
sig paa Jord alene som disse, blev mig svaret: at dette gjør
intet til Sagen, og endydermere, da jeg for at give Bevis paa,
hvad jeg fremførte, henviste dem til Valø Saltværk i Norge,
hvor Søvandet, som der anvendes, ej alene graderes. for at
skille det ferske Vand fra, men ogsaa for den Mængde Marmor
jord, det indeholder, fik jeg til Svar: at det er ganske begribe
ligt, at Vandet paa de norske Kyster maa indeholde mere Jord,
fordi det brydes paa Klipperne, end her paa Kysten, hvor
Bølgerne have en løs Sandbund at tumle sig over! 11
Hvorvidt denne Sætning er rigtig eller ikke, kan jeg, som
ej har tilstrækkelig Kundskab i Kemien eller Fysiken, ikke
indlade mig paa at gjendrive vidtløftigt; men saa meget er
vist, at ingen kan faa mig til at tro, at det Vand, som styrtes
mod den haarde Granitklippe, skal derved blive mere urent
end det, der bevæger sig og brydes med Gevalt over en løs
Bund af Sand eller Ler.
I første Tilfælde har jeg endnu ingen Gang oplevet dette
Exempel, men i andet meget ofte, og især her paa Kysten,
saa vel som ogsaa paa den engelske, hvor jeg to Mile til Søs
har fundet Vandet hvidt som Mælke vand.
I øvrigt anbefaler jeg mig i Deres Excellences naadigste
Erindring og henlever fremdeles med sand Højagtelse og varm
Hengivenhed
Deres Excellences underdanigste Tjener
Michélsen.
Gudumlunds Fabrik den 20de Septbr. 1808.

Efter at disse Forsøg og Oplysninger vare forelagte Greven,
opførtes saa i Foraaret 1809 et mindre Saltværk ved Havet i
Nærheden af Dokkedal. Dette er dog rimeligvis kun benyttet
i ganske kort Tid; thi da Forholdene bleve noget roligere,
saa Boksaltet atter kunde føres over Havet, faldt Saltet i Pris,
og Saltkogeriet saa vel ved Dokkedal som ved Gudumlunds
Fabrik ophørte da for stedse.
Den kemiske Fabrik.
Gik det tarveligt for Dr. Friese med Sæbe- og Saltkogeriet,
gik det endnu daarligere med Fabrikkens kemiske Afdeling,
og af alle de Experimenter, der vare foretagne paa Fabrikken,
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var det dette, der gav Grev Schimmelmann det største Tab og
slet ingen Indtægt, da der saa at sige intet solgtes af disse
Produkter fra Fabrikken.
Under Navn af Laboratoriet eller Salpeterhuset opførtes,
som før nævnt, et meget stort Bygningskomplex i Aarene fra
1798—1800. Det indeholdt følgende Lokaliteter:
a) Et Rum, indeholdende Bassin og andre Anstalter til
at slemme, filtrere etc. Blyhvidt, samt 2 store Kar til Opløsning
af Roksalt. b) En Afdeling, hvori Anstalter til at pukke Salt.
c) Et Magasin til halvfærdige Varer, d, e) Et stort Rum,
indbefattende 3 indmurede Jærngryder, bestemte til at tørre
Massen til Bly-Reduktionen, 2 andre ligeledes indmurede Jærn
gryder til adskilligt Brug, en Kalcineer-Hærd, adskillige Ild
steder til Bly-Reduktion med en Mængde murede Cirkula
tionsrør til at lede Heden, hvorved blandt andet 28 store Bly
pander, bestemte til Inddampning af Lage, opvarmes, f, g, h)
Materialkamre og Magasiner, i) Et Tørvemagasin til Sæbesyderiets Brug. k) Et Materialkammer. 1) En Gang. m) Et
stort Rum, hvori er 2 umaadelig store, indmurede Jærngryder
til allehaande Sagers Indkogning; Indretninger til at tørre et
og andet Materiale; en liden Prøveovn og en Prøvegryde,
n) En Afdeling, indbefattende 2 Ovne til Syrers Destillation,
Indretninger til en Mængde Retorters Opvarmning og adskilligt
andet der henhørende, o) Et Kammer, hvori findes 3 meget
store Bassins til Krystallisationer. p, q) Tvende Materialkarare. r) Et Rum, hvori er et Ildsted med 16 indmurede
Sublimations-Kapeller af Jærn. s) Et stort Kammer, hvori er
et Ildsted, hvormed staar i Forbindelse en stor indmuret
Kobberkjedel og en do. af Jærn (begge til Inddampning af
allehaande Sager), Anstalter til at varme og tørre adskilligt,
en Kalcineergryde til Farver, Anstalter til at slæmme og
filtrere Ler og Farver, en Del Kar med Afløbsrender og Ind
retninger til Materialiernes Blanding, t, u) 2 smaa Kamre,
som en Pottemager har til sin Disposition, v) En Gang. x)
En Møllestue, hvori er i alt 4 Kværne, et Sigteværk og 6
Stamper til Sølvglødens, Farvestoffers og andre Materialiers
Forberedning. y) En liden straatækket Hytte, hvori bor et
Par Arbejdere, z) Den østre Sluse, hvori er anbragt et Mølle
hjul, som bringer i Bevægelse ovennævnte Mølleværk og tillige
4
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udpumper Vandet af Teglværkets ikke langt derfra værende
Lergrube, som er af uendeligt Omfang. — Lofterne over de
fleste af disse Rum bruges til Tørvemagasin. Foruden det
omtalte Inventarium findes adspredt i de forskjellige Afdelinger
en stor Mængde Glasretorter, Destillerkolber, Digler, Forlags
og andre kemiske Redskaber. Laboratoriet indbefatter i alt
omtrent 100 Fag; disse ere aldeles af Træ og tækkede med
Brædder. Murværket ved Ovnene og Ildstederne er for største
Delen af raa Sten. — Foruden disse Bygninger findes endnu
paa den østre Side af Søkanalen ikke langt fra Lergruben det
saakaldte Slagterhus, som er et lidet Træskur paa nogle Fag,
hvori skal være bleven slagtet en Del Heste, som brugtes til
kemiske Forsøg, som Dr. Friese skal have anstillet i Labora
toriet. I dette Skur findes en Del Anstalter og Levninger af
Redskaber, som skal have været anvendte til mislykkede Be
stræbelser for Produktionen af sal mirabile glauberii.
Af Raaprodukter blev kjøbt for ikke mindre end 28,000
Rdl. Roksalt, Tælle, Potaske, Salpeter, Brunsten, Vitriol,
Sølverglød, Svovl o. s. v., og nu skulde Dr. Friese til at be
gynde sit Arbejde i Salpeterhuset. Han gik frem med stor
Hemmelighedsfuldhed, baade med hvad det egentlig var, han
vilde lave, og med, hvordan han bar sig ad dermed. Tiden
trak imidlertid ud, uden at der kom noget som helst andet ud
af Dr. Frieses Virksomhed end evige Pengeudgifter, og endelig
maatte han da frem med, at det var hans Mening at lave
Mineralalkoli, Bleghvidt, Berlinerblaat, Mineralgult og Blokbly.
Først i Aaret 1802 blive de første Produkter fra Fabrikken
sendte til Kjøbenhavn, nemlig 490 Pd. Bleghvidt og 70 Pd.
Mineralgult, men det er ogsaa alt, hvad man ser der fremgik
af Dr. Frieses Virksomhed, og rimeligvis har ingen af disse
Produkter duet noget, hvad der fremgaar af de Forsøg, Dr.
Friese maatte foretage ved Grev Vedel-Jarlsbergs Ankomst til
Fabrikken i 1803, da det hele standsedes og Bygningerne
nedreves.
Jeg skal tillade mig ordret at gjengive Grev Vedel-Jarls
bergs Indberetning om dette Forsøg.
»500 Pd. Sølverglød blev tilbørlig stampet, malet og sigtet
og derpaa fordelt i en Mængde flade, med Vand halvfyldte
Blypander, hvorunder var gjort en svag Ild. Efter omtrent
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48 Timers Forløb blev der af et stort Kar, hvori var opløst i
Vand 300 Pd. Roksalt, øst Saltlage i alle Panderne, til de
vare fulde. Derpaa blev man ved at fylde Panderne efterhaanden,
ligesom de uddampede, indtil Lagen af det store Kar var bragt
i Panderne; tillige blev Dag og Nat flittig omrørt i Panderne,
dette varede omtrent 12 Dage.
Endelig blev efter denne Tids Forløb besluttet, at Lagen
i Panderne skulde aftappes i et Kar, og Bundfaldet eller
Sølvergløden, som havde for en Del tabt sin røde Farve ved
Saltets Paavirkning, skulde samles i et andet Kar og ganske
skilles ved al Lage.
Nu erklærede Dr. Friese, at Lagen eller Luden indeholdt
Mineral-Alkalien, og Bundfaldet skulde give Blybvidt eller
Blokbly eller Mineralgult efter Bebag.
Lagen eller Luden blev derpaa fyldt i Kj edler og Pander
for at inddampes og at tilvejebringe Mineral-Alkalien i Krystaller.
Nu blev i flere Dage Luden inddampet, uden at der lod
sig se betydelige Spor til Mineral-Alkalien. De Krystaller,
som dannedes, vare ej andet end almindeligt Salt, fordærvet
ved Blysukker.
Nu var Forsøget, saavidt Luden angik, bragt til Ende, da
det laa tydeligt for Dagen, at Alkali-Produktionen var umulig,
i det mindste paa den Maade, Dr. Friese havde angivet.
Med det rødlige Bundfald, som efter Hr. Martensens og
Mickelsens Skjønnende ej var andet end bedærvet Sølverglød,
blev anstillet Forsøg, som viste, at 1 Pd. deraf indeholdt 10
Lod Blokbly.
Selv Dr. Friese, som ellers var rig paa Forventninger,
syntes at have meget lidet Haab om Blyhvidt- og MineralgultFabrikationen, og da nu desuden de i flere Uger vedvarende
Forsøg angaaende Mineral-Alkali-Produktionen syntes at have
tilvejebragt tilstrækkelige Data til Bedømmelse af Laboratoriets
forskj ellige Fabrikationsgrene, blev der aldeles ikke begyndt
paa Processen til Blyhvidt, som, forudsat at den var mulig,
formodentlig vilde vare meget længere end de allerede anstillede
Forsøg.
Det er næsten umuligt nøjagtigt at angive, hvorledes Ud
gift og Indtægt ved de anstillede Forsøg balancere med hin
anden; imidlertid er følgende en omtrentlig Beregning.
4*
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Udgift.
500 ff Sølverglød å 6V2 /f pr. ff...............
300 ff Rocksalt å 64 $ pr. 100ff...............
6000 Tørv å 48 pr. 1000.........................
Arbejdsløn.....................................................

Summa Udgift
Indtægt.
17672 ff fordærvet Salt, kan ej anslaas til
nogen Værdi.
71 ff Lage eller Lud af samme Natur og
ligeledes uden Værdi.
500 ff af det ovenomtalte Bundfald, hvert
ff anslaaet til 10 Lod Blokby, giver
1567^ ff å 7 /i.....................................

33
2
3
11

Rdr.
—
—
—

5
»»4-

2 /?
» » 4-

50 Rdr. 3 $ 6

11 Rdr. 2 # 5 /?

som er hele Indtægten. Der er altsaa tabt 39 Rdr. 1^1/?
Den betydelige Kvantitet Tørv, som medgik til at reducere
Bundfaldet til Bly, bringes aldeles ikke i Regningen til Udgift.
Da denne Beregning næsten falder i det latterlige, vil jeg
ikke videre omtale samme.
Af det sagte er det indlysende, at Laboratoriets Drift er
lige saa umulig, som jeg har vist, at den hele Plan er urigtig
i Principet.
Alt, hvad der er angivet som Laboratoriets Hovedformaal,
er en blot Chimære og maa som saadan bortfalde.«

Laboratoriets Bygninger, Drift og Raaprodukter havde da
kostet 46,621 Rdr. 80 /?, og Indtægten havde med Undtagelse
af den Smule Salt og Sæbe, der var solgt, været lig Nul.

Stentøjs- eller Fajancefabrikken.

En af de Ting, som Dr. Friese ogsaa havde i sit opfind
somme Hoved og vel endog en af de mindst ufornuftige, var
Anlæget af et større Pottemageri og en Kakkelovnsfabrik paa
Gudumlund. Den Mand, som havde Overopsynet med Tegl
værket og Kalkværket, Martensen, havde fra sit tidligere Ophold
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paa de Arboeske1) Fabrikker paa Bornholm ogsaa Kjendskab
til lignende Industrigrene; han skulde derfor ogsaa have Over
opsynet med Pottemageriet og Kakkelovnsfabrikationen. Som
Pottemagere bleve antagne tvende Mænd, nemlig Frants Born
holmer og Povl Eskildsen, begge fra Bornholm, og en Tysker,
Seidelmann, som Kakkelovnsmager. Et Lokale i Laboratorie
bygningen var indrettet til denne Virksomhed. Nogen særlig
Ovn til at brænde disse Ting i havdes, saa vidt man kan
skjønne, ikke, men de bleve brændte i en af Murstensovnene.
Stor Betydning havde Pottemageriet ikke; man kan i
Regnskaberne se, at der i Driftsudgifter kun beregnes 2—300
Rdr. aarlig. Af de Skaar, man kan finde, hvor de gamle
Bygninger have staaet, kan man se, at der har været lavet
rødt og sort Pottetøj og Stendunke.
Kakkelovnsfabrikationen havde heller ingen Betydning.
Kakkelovnsmager Seidelmann havde de 3 Dage om Ugen en
Daglejer til Hjælp. I 1801 lavedes i alt 30 Kakkelovne til
en Pris af 15 Rdr. pr. Stk. Paa selve Fabrikspladsen har jeg
ikke fundet Rester af Kakler; derimod er der fundet Brud
stykker af saadanne paa Lindenborg og ved Sejlflod Mølle, der
begge' havde Ejer fælles med Fabrikken, og da disse Kakler
ere aldeles ens og tilsyneladende lavede i samme Form, tør
man maaske slutte, at de stamme fra Gudumlund, saa meget
mere, som den Masse, hvoraf de ere lavede, peger i samme
Retning. Disse Kakler ere fabrikerede af en temmelig grov,
lidt rødlig Lermasse; paa hver Kakkel staa to menneskelige
Figurer: en Fløjtespiller og en Trommeslager; de ere overtrukne af en grøn Glasur. Figurerne gjøre ganske vist Ind
tryk af at stamme fra en langt tidligere Tid; men der er jo
intet til Hinder for, at man har brugt ældre Forbilleder.
Kakkelovnene have været runde med en rigt ornamenteret
Krans foroven. Hvis disse Kakkelovne have været forarbejdede
paa Fabrikken, er det mærkeligt, at man ikke er vedbleven
dermed; thi de maa, trods nogle Mangler ved Glasuren, have
set godt ud.
I Aarene 1802—3 gjorde Martensen forskjellige Forsøg
med finere Pottetøj og Stentøj; om de første Prøver, der deraf
0 Den Davenportske Fabrik, som efter C. Nyrops »Dansk Pottemageri«
blev solgt ca. 1797 til Greneraladjudant Tøger Arboe.
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sendtes til Grev Schimmelmann, udtaler han, at Tøjet er
tarveligt, men kan maaske dog fordrive det engelske og
hollandske Stengods fra det danske Marked, da Massen er god.
Nogle Saltkar, som Martensen senere sendte Grev Schimmel
mann, bleve ansete for gode, og i 1803 indgav Grev VedelJarlsherg følgende Forslag til Grev Schimmelmanns Approbation:
Forslag til ny Anlæg.

§ 1.
Hvor stort og vigtigt end Kalk- og Teglværket inden faa
Aar vil kunne blive, og hvor vist det end synes, at dette
Anlæg vil alene kunne gjøre Gudumlund berømt, saa synes
dog dette Sted af Naturen bestemt til noget større, end hvad
det kan blive ved det blotte Kalk- og Teglværk.
Foruden dette Vink af Naturen er der ogsaa andre vigtige
Grunde, hvorfor man ikke, endog for Øjeblikket, maa blive
staaende ved de tvende omtalte Anlæg.
Saa vel den nødvendige Benyttelse af den store Mængde
Bygningsmateriale, som vil faas ved Nedriveisen af de mange
Bygninger, der efter det i foregaaende anførte maa nedrives,
som i en vis Henseende Deres Excellences Ære fordrer, at
der snarest mulig lægges Haand paa ny Anlæg, som kunne
bidrage til at læge de Saar, som de mange mislykkede Opera
tioner have tilføjet, og til at give Gudumlund den Glans, det
kan naa og som saa længe er bleven lovet. Naar man ind
rømmer dette, opstaar det Spørgsmaal: Hvilke Anlæg skal
man bestemme sig til?
§ 2.
Naar man gjennemgaar den lange Række af Fabrikker,
som enten aldeles savnes i Fædrelandet eller ikke ere der i
den Mængde eller ikke blomstre saaledes, som de burde, finder
man ikke lettelig nogen, som bedre er skikket til Anlæg end
Gudumlund til Frembringelse af allehaande Pottemagervarer
og Fajance eller Stentøj, samt Glashytter.
Hertil ere de fleste Materialier at finde paa Stedet. Alle
disse Anlæg fordre stor Mængde Brændsel, Vandtransporten
for de færdige Varer er af den største Vigtighed ej blot med
Hensyn til Besparelsen af Omkostninger, men ogsaa med Hensyn
til den mindre Brækkage,
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De tvende sidste, nemlig Fajancefabrikken og Glashytterne,
behøve betydelige Mølleværker til Materialiernes Tilberedning;
Vandfaldet er altsaa ligeledes for samme en gunstig Omstæn
dighed. Varerne, som leveres, ere ingen Luxusartikler, men
behøves i det daglige Liv; naar de altsaa ere gode og kunne
leveres til billige Priser, kan man regne paa bestandig Afsætning.
§ 3.
Iværksættelsen af Pottemageriet er meget let. Det er,
som bekjendt, en af de simpleste Fabrikationer, uagtet der vel
ved samme kan anbringes mange vigtige Forbedringer, og
uagtet der i andre Lande haves mange forskj ellige Slags
Pottemagervarer, som vel med Tiden til Dels burde eftergjøres.
Duelige Arbejdere i dette Fag ville lettelig kunne skaffes.
At bringe Stentøjsfabrikken i god og betydelig Drift er
derimod langt vanskeligere. Meget beror paa den sammensatte
Masses Godhed, og denne maa være let, stærk, af en behagelig
Farve, maa godt lade sig forarbejde.
Om Vanskeligheden heraf overtydes man især derved, at
ingen i England har, saavidt jeg ved, endnu kunnet naa
Wedgewood i Henseende til den gule Stentøjsmasses Godhed.
Glasuren har ogsaa sine Vanskeligheder. At tilvejebringe
et tilstrækkeligt Antal af duelige Hænder til de forskjellige
Arbejder, som ere forbundne med denne Fabrikation, vil ikke
være en let Sag.
For at bringe dette Anlæg til at blomstre er det endnu
ikke nok, at Massen og Glasur have den ønskelige Beskaffenhed,
og at de fornødne duelige Arbejdere ere tilvejebragte; der maa
ogsaa være Smag hos Bestyreren, for at disse skulle kunne
angive og vælge kjønne, elegante Former, uden hvilke Fa
brikken aldrig vil naa nogen betydelig Højde.
Men alle disse Vanskeligheder bør ingenlunde afskrække
fra Anlægene; de ere alle overvindelige. For at vinde Sejr
over dem udfordres blot, at man med uafladelig Flid og Om
hyggelighed søger de Kundskaber og Indsigter, hvis Mangel er
Hovedhindringen, at man sætter sig i Forbindelse med for
skjellige Egne for at erfare, hvad der er opfunden og indført,
og for at opsøge de bedste Arbejdere, som kunne faas, at man
raadfører sig med de Mænd i Landet, som have den meste
Erfaring i dette eller lignende Fag, at man er opmærksom paa
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det Porcellæn og Stentøj fra England, Frankrig og andre Steder,
som man ser, og at man søger at anskaffe sig til Model det,
som udmærker sig ved elegant Form eller paa anden Maade.
De Forsøg, som Hr. Martensen har gjort, og som han hør
i lang Tid fortsætte, have overtydet mig om, at han allerede
har overvundet mange af de største Vanskeligheder.
De Indsigter, han besidder i dette Fag, synes virkelig
ikke at være almindelige. Han har ogsaa virkelig haft den
bedste Lejlighed til at samle Erfaring i denne Henseende ved
Bestyrelsen af den Arboeske Fabrik paa Bornholm, som, saavidt
mig er bekjendt, har leveret enkelte ganske gode Ting. Han
kjender og er kjendt af adskillige duelige Arbejdere i dette Fag.

§4.
Pottemageriet og Fajancefabrikken synes at burde være
forbundne med hinanden, da de have megen Lighed, og Forskjellen imellem dem blot ligger deri, at hint leverer grovere
Kar, dette finere. Desuden er det at formode, at et og andet,
som falder af ved Stentøjsfabrikken, kan bruges ved Potte
mageriet, t. Ex. ved Glasuren. Endvidere ville de Materialier,
som bruges til Pottemager-G lasuren, kunne stampes, males og
sigtes ved det Mølle værk, som Fajancefabrikkeu udfordrer.

Derpaa gav Grev Schimmelmann følgende
Resolution.
Det er overensstemmende med min Hensigt at anlægge
og fortsætte de i Planen anførte og med saa meget Overlæg
udviklede Grunde for Pottemagerier, Fajance- og Stentøjs
fabrikker, da Gudumlunds Beliggenhed og de der forefindende
raa Materialier grundfæste detHaab, at naar Fabrikkerne blive
godt bestyrede, som jeg nu har Grund til at forvente, der da
vil frembringes Produkter af den Godhed og til saa lette Priser,
at de kunne udholde Konkurrencen mod fremmede Varer, naar
endog deres Indførelse blev fremdeles tilladt og kun med
maadelige eller ingen Toldafgifter besværede. Jeg grunder
mine Forhaabninger ene paa denne Forudsætning, og Fabrikkens
Drift maa saaledes indrettes, at den ikke skuffes.
Samtidig approberede Grev Schimmelmann den af Grev
Vedel-Jarlsberg udarbejdede Tegning til en Stentøjs- og Fajancefabrik. Den indeholdt følgende Lokaliteter og Indretninger:
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Nr. 1 er Mollestuen, hvori findes: a) 12 smaa Kværne til
at male Masse og Glasur paa, b) et Kamhjul, c) et Drev,
Pig. D et stort Stjærnehjul med 12 Drev, hvilket alt tjener
til at sætte de 12 Kværne i Bevægelse, d) 8 Stamper med
Tilbehør, e) en Trommel-Sigte med Tilbehør, f) en lang Bænk
af Mursten, som opvarmes ved Røg, der cirkulerer i murede
Rør, som anbringes i samme; denne Bænk er bestemt til derpaa at tørre Kapsler og Masse, g) det Sted, hvor Ilden anlægges
til Bænkens Opvarmelse. Nr. 2 Massekammeret: a) tvende
store nedgravede Kar til Massens Tilberedning og Gjæring,
b) en lille Prøveovn, som tillige bruges til at brænde Glasur.
Nr. 3: En stor Drejerstue til 13 Stentøjsdrejere. Ved ethvert
Fag Vindue kan en Drejer meget magelig sidde med sin Skive
og nødvendige Stellage til at sætte fra sig det, han har drejet,
abede) er Hylder i Trappetrin til de Varer, som endnu ikke
ere afleverede af Svendene, f g) blinde Døre for Symmetriens
Skyld. Nr. 4: Et meget elegant og rummeligt Magasin til det
blankbrændte Tøj, fuldt af Hylder, saa meget som muligt an
bragte i Amfitheater. Nr. 5: Et Magasin, ligeledes forsynet
med mange Hylder; heri opbevares det raa Tøj, som Svendene
have afleveret, forinden dot bliver glaseret og blankbrændt.
Nr. 6: Glasurkammeret. Heri maa anbringes store Borde og
nogle Hylder, saaledes som det maatte behøves. Nr. 7: Brændeskuret, hvori a) Stentøjsovnen, at opføre efter den af Hr.
Martensen udkastede Model, b) en Trappe, som fører op paa
Loftet. Nr. 8: Stentøjsfabrikkens samt Pottemageriets Tørvemagasin (aaa betyder blot Stolperne, hvorpaa Loftets Bjælker
hvile). Nr. 9 er en Drejerstue til 14 Pottemagere. Nr. 10:
Pottemageriets Brændeskur; heri er a) Pottemagerovnen, b)
en Trappe op til Loftet.
Hermed var altsaa Stentøjsfabrikkens Anlæg paa Gudumlund fastslaaet. Man kan skjønne, at den var Grev Schimmelmanns særlige Kjæledægge, og han viste en overordentlig stor
Interesse for den; ligeledes havde Grevinden, Grev Schimmelmanns anden Hustru, født Schubarth, stor Interesse for denne
Industrigren. Det lykkedes da ogsaa at holde Liv i denne
Fabrik noget længere end i de fleste andre Anlæg ved
Gudumlund.
I 1804 toges der med Kraft fat paa at opføre den ny
Fabrik; men forinden var det nødvendigt at forandre en Del
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paa Kanalsystemet. ’ I dette Aar blev derfor en af de gamle
Kanaler tilkastet og en ny gravet, som skulde lede Vandet til
det Møllehjul, der skulde drive Kværnene til Massens Behand
ling. I 1805 vare baade de ny Kanaler og Fabrikken for saa
vidt færdige, at Arbejdet kunde paabegyndes. Grev VedelJarlsberg og Martensen rejste derfor med et af Fabrikkens
Skibe til Bornholm for at fæste Folk, kjøbe Drejeskiver og
opsøge Lérarter til at blande i Massen, da Gudumlunds Lér
alene ikke havde vist sig heldig. En Del hollandsk Pibelér
ankom ogsaa samtidig til Fabrikken. I Foraaret 1805 kom
Fabrikkens Skibe hjem med en Ladning Lér og medbragte
samtidig den ny Mester, Eskild Bech, med Familie fra Rønne,
hvis Kontrakt var saalydende:

Imellem os undertegnede Administrationen for FabrikAnlægene paa Gudumiund paa Hs. Excellence Hr. Gehejmeraad og Statsminister Greve Schimmelmanns Vegne paa den
ene og Eskild Bech fra Rønne paa den anden Side er i Over
ensstemmelse med de af højbemeldte Hs. Excellence under
18de Juni dette Aar approberede foreløbige Punkter desangaaende
oprettet og indgaaet følgende Kontrakt:
1.
Eskild Bech ansættes og beskikkes herved til som Mester
at forestaa Stentøjsfabrikationen ved Gudumlunds Fabrikanlæg.

2.
I fornævnte Kvalitet paatager jeg, E. Bech, mig ved
Stentøjsfabrikken paa Gudumiund at forestaa Tøjets Drejning,
Haandformning, Glasering og Brænding med videre, hvilket
jeg forstaar og bliver ansvarlig for, at bemeldte Arbejder for
svarlig og hensigtsmæssig fuldføres, saavelsom og, at de derved
sysselsatte Arbejdere, enhver især, nøjagtig forretter, hvad ham
paalægges at gjøre.
3.
Ligeledes forpligter jeg E. Bech mig til, uden derfor at
gjøre mindste Paastand paa anden Godtgjørelse end som her
nedenfor bestemmes, paa anskrevne Maade at forestaa fornævnte
Fabriks Drift, i hvilken Grad denne endog i Tiden maatte
udvides og tiltage.
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4.
Derimod tilsige vi paa Hs. Excellence Greve Schinim'elmanns Vegne bemeldte Mester E. Bech følgende Fordele, saa
længe som han upaaklagelig opfylder en tro og retskaffen
Mesters Pligter og hans Tjeneste ved Fabrikken behøves:
a) Fri Hus og Bopæl for sig med Familie saa vel som i
Tiden en efter den almindelige Plan for Anlægene passende
Haveplads, hvilken han for egen Regning besørger indhegnet.
b) Fri og fornøden Ildebrand, som ansættes til 40,000
Stkr. Skudtørv, og som leveres ham paa den Tid, Fabrikkens
Tørv hjemprammes.
c) Fri Græsgang om Sommeren til 2 Køer iblandt de
øvrige Officianters Køer samt til Vinteren enten Foder til
samme in natura eller og i Penge 36 Rdr., siger Tredive og
sex Rigsdaler Dsk.
d) I aarlig Løn tilstaas ham 300 Rdr., siger Tre Hundrede
Rigsdaler Dsk., og endelig
e) gives ham Haab om, at dersom Stentøjsfabrikken i Tiden
indbringer en saa betydelig Fordel, som forventes, ham da skal
blive tillagt visse Procenter af den rene og fra alle Udgifter
overskydende Gevinst, men som han dog aldeles overlader Hs.
Excellence Greve Schiramelmann nærmere at bestemme.

5.
Skulde for en af Parterne i Tiden gives Aarsager til at
ville ophæve denne Kontrakt, da skal saadant paa lovlig Maade
tilkjendogives Medkontrahenten et helt Aar, førend saadan
Ophævelse kan finde Sted.
Gudumlunds Fabrikanlæg, den 1ste Oktober 1805.

Martensen.

Michelsen.

J. Sørensen.

Eskild Bech.

Mester Bech saa vel som Martensen og en Modelerer
Johan Spies er o komne fra den Arboeske Fabrik paa Born
holm. Sammen med Mester Bech ankom tillige to udlærte
bornholmske Pottemagersvende, og nogle Drenge fra Omegnen
antoges som Lærlinge.
*) Spies var kun kort Tid paa Fabrikken og lavede Gibsforme; lian er
rimeligvis den samme Mand, der under Navn Johan Spietz omtales
i C. Nyrops Pottemageri; men Navnet staves i Gudumlunds Regn
skaber som ovenfor nævnt.

60

Aaret 1805 gik hovedsagelig med til Forberedelser, tillave
Massen, støbe Gibsforme; dog blev en stor Del Tøj drejet og
halvbrændt, ligesom der lavedes nogle Sukkerforme. I Foraaret
1806 foretoges den første større Glatbrænding, men det bele
faldt temmelig uheldigt ud. Ved Halvbrændingen sprang
allerede en stor Del af Tøjet, og ved Glatbrændingen viste
det sig, at Glasuren ikke vilde tage ved. Der brændtes den
Gang hovedsagelig kun hvidt Tøj, men Farven var langt fra
ren, den faldt enten i det graalige eller gullige og var plettet,
og maatte saa at sige hele Brændingen betegnes som Vraggods.
Til Grevinde Scbimmelmann blev sendt som Prøve af det
bedste en Del Havepotter og Syltekrukker, men bun var ikke
tilfreds. De næste Brændinger faldt ikke synderlig bedre ud,
og Greven forlanger derfor, at Administrationen skal sende en
Del af de Raamaterialer, som brugtes paa Gudumlund, til
Fabrikken i Rendsborg for at undersøges der; »vel arbejdedes
der ikke i det store, men der leveredes dog godt Tøj«. For
søget i Rendsborg faldt heller ikke godt ud; Tøjet blev ogsaa
der graat i Farven. Man kan se, at Greven eller i hvert
Fald Grevinden ikke troede, at Administrationen havde sendt
af de bedste Raamaterialer, der fandtes; tbi Grevinden skriver
senere egenhændig, ikke til Administrationen, men til Bog
holderen, som egentlig slet ikke havde med denne Sag at gjøre,
at han personlig i selve Kalkbakken skal tage Kridt og Flintesten
og ligeledes Ler i Lergraven og sende under hendes Adresse
til Rendsborg. Af disse sidst sendte Materialer blev Tøjet
bedre. En enkelt Blankbrænding i 1807 faldt nogenlunde godt
ud, hvad man kan se af følgende Brev fra Grevinden til
Administrationen:
Vi have rigtig erholdt og ganske ubeskadiget de 141 Stkr.
Fajance fra Gudumlunds Fabrik. Glasuren er alt meget bedro
og jævnere, men Farven er ikke egal, somme Stkr. alt for gule,
andre ganske hvide, imellem begge ere nogle Stykker ret gode
og Formerne i det hele ret passende, simple og smukke.
Nu ønskede vi snart at faa nogle Stykker af den rette og
sidste Ovns Brænding og at høre noget om Overslaget af en
Ovnfuld Brænding; dette kan ikke ske eller udregnes, førend
man omtrent véd, hvorledes de enkelte Stykker eller Dusinvis
betales i Aalborg; siden kunne vi herfra faa de fleste Prisers
Bestemmelse af det engelske at vide og sammenligne alt.
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Justitsraad Manthey vil snart foreslaa det malede at sættes
i Gang, hvilket vist ogsaa bedre betales; men herover kan
intet bestemmes, før han har været selv ved Fabrikken paa
Stedet.
Vasen har en smuk Form, men Laaget er noget for højt,
og Vasen har næsten bedre Udseende uden Laag; dette kunde
let ændres, i Fald nogle Vaser skulde forfærdiges. De høje
Saltkar ere de smukkeste, de lave derimod ikke kjønne. Vand
kanden har en god Form, ogsaa Fadet, men noget videre i
Omfang kunde det sidste være. Til Smørkander maatto der
nogle mindre forfærdiges.
Sauceskaalen er meget god og
passende. Mælkebøtterne ret smukke af Form og Fa§on, men
lidt for flade, da Mælken ikke har Plads i Dybden.
Nogle Thepotter ønskede jeg at se fra Fabrikken. Have
potterne ere vel snævre i Omfang for oven, og Fade til dem
ere nødvendige, da de vandes, naar Blomsterne staa deri.
Jeg ønsker Dem alle det bedste Held og Helbred.
Kjøbenhavn, den 27de Marts 1807.

Gh. Schimmelmann.
Nogle simple og alt for store Terriner, 3 å 4 Stkr., ønskede
jeg her tilsendt til vort Brug.

Der solgtes i det hele fra Fabrikken i 1807 kun for 700
Rdr. Stentøj, mest som Vraggods, men den sidste Brænding,
som der hentydes til i Grevindens Brev samme Aar, faldt
ogsaa saa slet ud, at der skrives:
»Den sidste Blankbrænding paa Gudumlund i 1807 er saa
mislykket, at af en Ovnfuld paa 4000 Stkr. forskjelligt Tøj
kan næppe 60 Stkr. kaldes godt Kjøbmandsgods.«
Efter at Martensen og Mester Bech nu i 3 Aar havde
arbejdet og experimenteret ved Fabrikken og Resultatet stadig
var Skuffelse, stod det klart for Grev Schimmelmann, at skulde
det blive til noget ordentligt med Fabrikken, maatte der ny
Kræfter til.
Grev H. Vedel-Jarlsberg, som man godt kan sige var
Fader til Fabrikken, havde indtil Aaret 1806 paa Grevens
Vegne haft det øverste Tilsyn med det hele, men havde lige
siden 1805 været saa optaget af vigtigere Interesser i Norge,
at han ikke kunde ofre mange Tanker paa Gudumlunds Fabrik.
Grev Schimmelmann satte sig da i Forbindelse med den under
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Glasværket nævnte Peter Colbjørn Mick elsen (der, da Greven
opgav at bygge noget større Glasværk i Jylland, havde forladt
Fabrikken i 1805) og fik ham til atter at tiltræde Fabrikkens
Administration og samtidig overtage den tekniske Ledelse af
Stentøjsfabrikken. Mick elsen var vel særlig Glasmager, men
han havde ved Rejser i Tyskland ogsaa haft Lejlighed til at
sætte sig ind i Stentøjs-, Fajance- og Porcellænskunst; han
havde saaledes arbejdet ved Fabrikken Reinsberg i Preussen
og Alsback i Thüringen, ligesom han nu ogsaa senest havde
sat sig ind i Forholdene ved Fabrikken i Rendsborg. Det var
imidlertid ikke Meningen, at Mickelsen personlig skulde tage
væsentlig Del i Arbejdet ved Fabrikken; der skulde derfor
ogsaa en ny Mester ansættes ved Siden af Eskild Bech, og
begge disse skulde sortere under Mickelsen. Man tænkte først
paa at faa en Mand ved Navn Engel fra Rendsborg Fabrikken,
men dette mislykkedes; derimod fik man paa Grev Schimmel
manns Søsters, Grevinde Reventlows Anbefaling en Mand, for
mentlig fra Kiel, i hvert Fald boede hans Kone der, til at
overtage Pladsen paa Fabrikken. Mandens Navn var Geppel;
han havde, som man kan se af det efterfølgende, allerede den
Gang anlagt en lignende Fabrik paa Antvorskov og anstillet
Forsøg med Fajance hos en Hr. Forchammer (vel Forchhammer).
Efterfølgende Bemærkninger om Fabrikken paa Gudumlund, som mangle Dato, har Geppel formodentlig indgivet til
Greven strax efter sin Ankomst til Guduralund.
Bemerkung bei der Einrichtung einer Steingutsfabrik
auf Gudumlund.
Die vorige Fabrik, welche so sehr mit Feuchtigkeiten
beladen, dass es gewiss zweckmässig sein wurde den alten
Grund mit einer halben oder ganzen Elle Mauer zu verhöhen
und die einwendigen Abtheilungen mit Sand u. d. gl. zu füllen,
wovon genug auf der Stelle zu haben ist; man würde dadurch
unfehlbar das Gebäude der Fabrik von allen Feuchtigkeiten
befreien, auch würde man bei dieser Verhöhung des Grundes
einen guten, trocken und gereumigen Keller zur Steinguts
Masse erlangen können, welcher bei der gleichen Fabrik sehr
nothwendig ist, um die Masse immer feucht, rein und frei für
Staub zu halten, damit sie ruhig liegen kann, um die hehörige
Zeit faulen; auf dieser Art einen Keller zu erhalten, würde
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gewiss weit besser sein als einen Keller tiefer in die Erde zu
graben, wodurch immer zu befürchten ist, dass man nie frei
bleiben wird für Wasser.
Da die Mühle auf jeden Fall in ihrer angelegten Lage
stehen bleibt, so muss hier, so viel wie möchlich ist, dafür
gesorgt werden, dass der Keller in der Nähe der Mühle
angelegt wird, nach dem angelegten Keller sollte eigentlich die
Dreherstube folgen, doch aber so angelegt, dass der eine Ende
derselben über dem Keller zu liegen kömmt, das eine Gelegen
heit geben wird, um darin eine viereckige Rinne anzulegen,
um den Abfall der Masse, die ein mal durch Mühe zubereitet
ist und Auslage des Geldes gekostet hat, nichts davon zu ver
lieren, lässt man solchen Abfall der Masse wieder in die Rinne
herunterfallen.
Von der Dreherstube schreit man zu einer, an dessen eine
Seite angelegte Nebenstube, doch so angelegt, dass die eine
Wand die Wand des Ofens ausmacht um die Wärme davon
nach der Stube zu ziehen, um die gedrehte, geformte, verfertigte,
rohe Waare trocken zu halten und ohne einen langen Trans
port bei der Hand zu haben, und man ist auch mehr sicher,
dass nicht so viele rohe Waare in einen bei halb Brenn oder
sonsten verloren gehen, als wrenn sie in einer Stube stehen,
und ziehen nach und nach die Feuchtigkeiten wieder an sich,
welches nicht leicht bei der Steingutsmasse zu bemerken ist;
durch solche Unvorsichtigkeiten ist auch zuweilen bei den
Lai vier Feuer des halb Brenn, welches durch nasse Feuerung,
geschiet oft den grössten Schaden macht, das ist aber, wofür
ein jeder sich hüten kann.
Nach diesen Stuben folgt auf die eine Seite der Dreher
stube der eine Ofen, und auf die andere Seite, wo die zu den
rohen Waaren angelegt ist, der andere Ofen, hinter dem einen
oder doch so nahe wie möglich die Mähler- und Gleisurstube
und ein Nebenzimmer zu den halb gebrannten Waaren.
Die übrigen Stuben, nämlich Kabsol-, Forme-, Posier-,
Emalie- und Materialienstuben, welche alle nicht so stark
gebraucht werden, müssen nach der localen Gelegenheit angelegt
werden, eben Falls finden sich auch Platz zur Emalieofen.
Sollte aber die beiden Ofen stehen bleiben, wie sie einmal
stehen, so kann aber dieser Plan nicht befolgt werden; es
muss dann eine grade Scheidewand über die Breite des Hauses
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so weit zurück gezogen werden, dass auf jeder Seite ein Fach
Fenster um sich das Tageslicht zwischen der Scheidewand und
den Ofen zu verschaffen, angelegt werden, von dem einen
Fach Fenster, das nämlich auf der Seite, wo die Mühle angelegt
ist, zieht man von der Ecke des Fensters eine schrige Scheide
wand nach der Ecke des Ofens, wo der Winkel abfällt zu
einer Mühlenstube, und darunter sollte eigentlich der Keller
gleich seinen Anfang nehmen und bis zwei oder drei Ellen
unter die Dreherstube gehen, um die erwähnte viereckige Rinne
zum Abfall der Masse anzulegen.
Bemerkungen bei der Zubereitung der Steingutsmasse.
Welches enthält die zu Bereitung dessen Bearbeitung, sie
muss äusserst fein geschlemet und gewaschen werden, welches
folgendermassen geschieht: man bemüht sich eine Erde oder
Thon, die in der häftigsten verglaz Feuer sich noch weiss
erhält, zu bekommen; dies ist das erste Hauppruduct des Stein
guts, selbige wird geschlemt und zu einer sehr feinen Masse
bereitet, deswegen ist die Schlämmerei auf die Art eingericht,
wie ich auf meiner ersten Zeichnung vorgestelt habe, damit
die Masse eine volkommene Grad von Feinheit erlangen. Die
Bornholmer Erde oder Thon wird erstlich in grossen Kasten
von Bretten oder auch Bütten, welche erhöht stehen müssen,
geweicht oder gesumpft und darauf so viel Wasser zugegossen, dass
es die Oonsistens einer guten Milch erhält, ungefähr 6 Zoll
von Boden der Bütte muss ein Zapfen sein, der ausgezogen
wird, wenn man sieht, dass die Erde sich zu setzen anfängt,
diese nun ziemlich feine Erde lässt man in eine andere darunter
stehende Bütte laufen um wieder etwas zu stehen, und sobald
man erfährt, dass sie sich auch hier zu zetzen, zieht man den
1 oder 2 Zoll niedriger befindlichen Zapfen und lässt die
Erde in die dritte Bütte herüber, welcher einen Zapfen 3 Zoll
niedriger hat, also 3 Zoll von Boden, und von da wieder in
die vierte Bütte, hier lässt man wieder die Erde etwas sich
setzen, und von daraus endlich auf dazu von Brettern verfertiges Bette gelassen, auf diese Art erhält man. die Erde sehr
fein, doch muss die Schlämmerei unter einen Schuppen oder
Dach angelegt werden, damit nichts unreines eingejagt wird,
auf diese Brettern Bette lässt man die Erde sich setzen und
das Wasser davon ablaufen, nach her lässt man sie trocken,
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damit man sie ausheben kann, um an einem luftigen und schat
tigen Stelle vollendens zu trocknen, nach dem sie wieder gestossen
und durch ein feines Harfiel geschlagen wird, danach zum
ferner Gebrauch sorgfältich in Kassen und Fässern für Unrein
lichkeiten aufbewart, ausser dieser den erwähnten Masse von
einer feinen und sich im häftigsten Feuer weiss Brende Erde
ist der übrige Versatz ebenfals ein Alcalischer Spath, auch
braucht man Feuerstein und Kreide, dieser Spath ist schwer
zu erhalten, der ordinäre Fluss-Spath ist nicht zu gebrauchen,
in dem solcher bei heftigem Feuer schwarz und bläserig wird,
auch muss derselbe weiss bleiben und ohne Zusatz unschmeltzbar
sein. . Dieser Alcalische Spath muss so roh, wie er aus dem
Bruche körnt, gestossen und gemahlen werden, man muss ihn
ja nicht calciniern, wodurch er seine ganze Kraft um sich mit
der Erde gehörrich zu vereinigen verliert, und es ist und
bleibt alle mahl ein trockkener Tauber und spröder Scherbei.
Diese sind die umgänglich erforderlichen Bestandtheile des
Steinguts, auch findet man hin Änd wieder Erde, wo man den
Versatz des Späths nicht nöthig hat. In solchen Fällen muss
man nothwendich seine Zuflucht zu künstlichem Versatz auf
ander Mittel nehmen, welche die Natur nicht allemahl liefert,
sollte die Vermischung eines jeden Alcali mit Erde in heftigstem
Feuer eine Verglassung zuwegbringen, so ist hiebei zu beobachten
die Beimischung des alcalischen Späths zur Festigkeit und
Dauer des Steinguts, auch aussen diese Eigenschaften in einen
jeden andern Kalck und gipsartigen Steinen. Nach diesem
Grundsatz habe ich auf Antvorthschau, wo ich eine Fabrik für
Rechnung des Herrn General-Kriegscommissair Astrup angelegt
habe, Versuch von aller Arten Steinguts angestellt, die sehr
gut ausgefallen sind und dabei gefunden, dass eine Beimischung
von ungebrantem Alabaster oder Frauen Glas ja sogar von
ungebrantem ordinären Kalckstein, die sich im Feuer weiss
Brenn und eben das gethan haben, was der alcalische Spath
bewirckt hat.
Da ich voriges Jahr die Gelegenheit fand das Glück zu
haben für den Herrn Forchhammer einen Arbeits Versuch mit
Steinguts zu beobachten, habe ich einige Versuche angestelt
von der nähmlichen Erde eine Masse zu bereiten, aus welcher
ich eine Caffekann gedreht habe, der sich alle mahl als eine
gute Masse geworden ist, da die Kanne zum zweiten mahl aus
5
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dem Ofen kam, habe ich um mich von der Güte und Dauer
zu überzeugen, selbige mit Wasser gefüllt, und diese Kanne
über dem Feuer gesetzt, bis das Wasser darin kochte, kühlte
die Kanne wieder ab, und fand aber das Klingen der Scherben
noch eben so wie zuvor, welches ein Zeichen von guter
Bonitet und Dauer ist.
Noch ist zu bemerken, dass man immer einen ziemlichen
Quantitet Masse aus Bornholmer Erde besteht, in Vorrath sein
muss, um durch das lange Liegen und Fauchn im Keller
eigenlich die Güte erhält und zu gleich zager zu werden ohne
welche Masse nie von Dauer werden kann.
Untertähnigsten
Jf. H. Geppel.

Sr. Hochgräflichen Excellencen Herrn Geheimestattsminister
Grafen von Schimmelmann, Ritter des Elephanten und
Dannehurgsordens gross Kreutz.
Mickelsen var heller ikke fornøjet med Fabrikkens Til
stand; men det var særlig Ovnene, han ønskede forandrede fra
runde, som han aldrig havde set før, til firkantede, som de
fandtes baade i Reinsberg, Alsbach og Rendsborg.
Mickelsen og Geppel ankom til Fabrikken i Begyndelsen
af Aaret 1808. Der fandtes da i Blankmagasinet en stor
Mængde Vraggods, men kun meget lidt, der kunde betegnes
som godt Kjøbmandsgods. Raamagasinet var overfyldt af en
stor Del Varer, som vare lavede af en Masse, hvis Blanding
og Tilberedning Geppel var meget misfornøjet med. Han
foreslog endog at slaa det hele i Stykker og lave det om igjen;
dette vilde Mickelsen ikke gaa ind paa, men foreslog at anvende
en ny Glasur og bruge det, som det var, hvad saa ogsaa ud
førtes, efter at Ovnene vare ombyggede efter Mickelsens Forslag.
Mickelsen var meget arbejdsom og i sit Fag vist den
dygtigste Mand, der overhovedet havde med Gudumlunds Fabrik
at gjøre i de Tider; men han havde den store Fejl, at han
var i allerhøjeste Grad uforligelig og forfængelig. Grev VedelJarlsberg havde allerede under Mickelsens forrige Ophold ved
Fabrikken skrevet dette om ham til Grev Schimmelmann, og
han havde heller ikke været længe paa Fabrikken denne Gang,
inden han var Uvenner med de fleste andre Funktionærer.
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Fra det tidlige Foraar 1808 arbejdede altsaa de tvénde
Mestre, Bech og Geppel, samt Mickelsen paa'Stentøjsfabrikken,
og efter at Ovnene vare omlavede og nogle Forandringer fore
tagne med Masse og Glasur, viste Tøjet sig strax langt bedre
end forhen, hvad alle ere enige om, baade Administrationen
og Greven. Mickelsen og Geppel tillagde sig imidlertid begge
Æren for, at det nu gik bedre, og der udviklede sig en bitter
Kamp imellem dem i den Anledning. Begge beklage sig baade
til Fabrikkens Administration og til Grev Schimmelmann, og
et formeligt Forhør blev afholdt over Fabrikkens Murermester
og Arbejdere, om hvem der havde givet de bedste Vink til
Arbejdets Udførelse. Af dette Forhør fremgaar det, at Mickelsen
var den, der i alt Fald havde Æren af Ovnenes Ombygning.
Mickelsen sendte samtidig en Indberetning til Grev Schimmel
mann med følgende Opgjørelse over Resultatet af, hvad hver
enkelt af dem havde indbragt:
Ved Geppel indbragt i én Ovn:
a) af godt Tøj for........ .............................. 41 Rdr. 70 ß,
b) af Vrags do. for ..................................... 64 — 76 2. Ved mig Mickelsen i 2de Ovne:
a) af godt Tøj for....................................... 227 Rdr. 91 /?,
b) af Vrags do. for..................................... 28 — 7672 3. Ved Bech i ligeledes 2de Ovne:
a) af godt Tøj for ..................................... 210 Rdr. 277a
b) af Vrags do. for..................................... 44 — 28 -

1

Herved mener Mickelsen at have konstateret Geppels
Ubrugbarhed, idet det jo viser sig, at af hvad Mickelsen og
Bech havde frembragt fandtes meget lidt Vraggods, hvorimod
over 100 pCt. af Geppels maatte betragtes som saadant. Til
lige indberettede Mickelsen til Greven, at Geppel vilde sætte
ondt i Folkene, og at det alligevel var hans Tanke snart at
forlade Fabrikken, da han ventede at komme til at bestyre en
Fabrik for Grev Baudissin, som denne havde tænkt at anlægge
i Nærheden af Kiel, og at han kun var taget til Fabrikken
for selv at lære at fabrikere Stentøj. Skjønt Mickelsen sikkert
overdrev (han maa selv tilstaa, at som Maler er Geppel meget
duelig og forstaar at vælge de skjønneste Mønstre), udvirkede
han dog til sidst, at Geppel i Efteraaret 1808 fik sin Afsked,
6*
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hvor meget denne end i et Brev til Grev Schimmelmann tigger
og beder om at maatte blive, om ikke ved Fajancefabrikken,
saa dog i det mindste som Arbejdsmand ved Saltkogeriet. Som
sædvanlig i lignende Tilfælde lod Greven ham udbetale en
Sum Penge, saa han kunde rejse hjem og alligevel faa noget
tilovers. Geppel fik senere Arbejde ved Fajancefabrikken i
Antvorskov, hvor han var i det mindste til 1812.
Mick elsen vilde samtidig have Forvalteren paa Stentøjs
fabrikken, David Hartmann, afskediget og klager til Greven
over, at han er uordentlig, ligegyldig o. s. v. Dette lykkes
imidlertid ikke; Greven har sandsynligvis ikke nænnet at af
skedige ham, da han var gift og havde flere Børn. Hartmann
var hele sit Liv knyttet til Fabrikken og havde været der fra
Buchwalds Tid, først som Skriver og fra 1806 som Forvalter
paa Fajancefabrikken, hvor det paalaa ham at føre Regnskabs
væsenet ved Stentøjsfabrikkfen, have Tilsyn med Magasinerne
og forestaa Udsalget. Senere fik han Bestyrelsen af Kalk
værket og virkede paa Fabrikken til sin Død 1830.
Mickelsen i Forbindelse med den hidtilværende Bogholder
Sørensen fremkaldte ogsaa den oven for nævnte Peter Martensens Afsked i 1808 ved at mistænkeliggjøre ham for Grev
Schimmelmann; dog var det navnlig Sørensen, der i private
Breve til Grevinden undergravede Martensens Stilling. Det
var sikkert en stor Fejl af Greven at afskedige Martensen; tbi
denne havde efter alt, hvad der fremgaar, bestyret Kalkværket
og Teglværket baade ærligt og dygtigt, om han end havde
været lidt uheldig ved Stentøjsfabrikationen.
Mickelsen med Eskild Bech som Mester arbejdede nu i
Stentøjsfabrikken indtil 1813, og dette Tidsrum maa anses for
denne Fabriks Blomstringsperiode, for saa vidt der i det hele
taget kan være Tale om en saadan.
Om Fabrikkens Produktion i Sommeren 1808 giver følgende
Brev fra Bogholder Sørensen til Grevinde Schimmelmann ganske
god Oplysning.
Naadigste Grevinde!
Da jeg i Gaar ved Hr. Justitsraad Møller fik at vide, at
Deres Naade endnu opholder Dem paa Brahetrolleborg og
følgelig ikke kan være underrettet om Indholdet af de til Hs.
Excellence Greven herfra indsendte Beretninger, anser jeg det
for min Pligt herved underdanigst at gjøre Dem bekjendt med
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Tingenes senere Gang her og især Stentøjsfabrikkens, idet jeg
er forvisset om, at det nu vil fornøje Dem herom at høre noget.
Her er nemlig i den forandrede Ovn i kort Tid bleven
afbrændt 2 Blankbrændinger af det forhen forarbejdede Stentøj,
den første under Geppels, den sidste under Mickelsens Be
styrelse, der begge, men især den sidste (som i Gaar blev ud
taget), leverede godt Gods, uden at et eneste Stykke havde de
eller saadanne Mangler, som tilforn gjorde hele Brændinger
ubrugbare og uafsættelige. Dette er jævnt glaseret overalt, af
ens Farve og det sidste næsten fuldkommen hvidt.
Ved disse 2 Brændinger er det klart lagt for Dagen, at
alle de forhen anførte forskjellige Aarsager til, at denne Fa
brikationsgren mislykkedes, alene vare grundede i vedkommendes
Ukyndighed eller Uvilje til at gjøre det bedre, og hvis sørgelige
Følger lettelig kunde forudses.
Uagtet det er sandsynligt, at det endnu i Beholdning
værende gamle raa Tøj samt den uforarbejdede, men sammen
blandede Masse ikke er af den Godhed, som dette herefter ved
en forandret Blanding af Massen kan blive, ere alle Arbejderne
dog paa ny satte i Virksomhed med at fuldende dette, siden
det i det ringeste dog kan blive afsætteligt, om ikke fortrinligt
Kjøbmandsgods, og det er udenfor al Tvivl, at man ved Er
faring og med en god Vilje snart vil kunne bringe dette
Fabrikat til det længe tilsigtede Maal, hvorfra det i den senere
Tid — som det syntes — forsætlig var rykket tilbage.
Ved de oversendte Fajanceprøver er Deres Naade bleven
overbevist om, at ogsaa denne Fabrikationsgren kan lykkes her,
og alle, som her have set disse Prøver, ere enige om, at disse
Varer aldrig ville savne Afsætning og følgelig være fordelagtige
saa vel for dette Sted .som for Landet, siden det for Største
delen alene frembringes af Materialier, som her forefindes. For
Tiden arbejdes paa et Service heraf til Deres Naade.
Af den gamle Stentøjsbeholdning er i Aar hidtil solgt for
omtrent 9000 Rdr., især paa Markederne og paa Landet, hvor
hen nogle af Arbejderne for egen Regning ere rejste omkring
med disse Varer. Endnu haves en temmelig stor Del i Behold,
som næppe altsammen for Tiden vil kunne afsættes, fornemmelig
naar de bedre Varer først komme i Cirkulation.
De øvrige Anlæg, især Kalkværket, sukker med flere over
Skibsfartens Standsning, da Afsætningen af disse Produkter i
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denne Del af Provinserne er saa ubetydelig, og der er desværre
ingen Udsigt til saa snart at turde vente bedre Tider, særdeles
om adskillige sandsynlige Rygter stadfæstes.
Omtrent for 14 Dage siden begyndte Kornhøsten her i
Omegnen; men denne er bleven meget standset ved det ind
faldne urolige Vejrlig, der allerede begynder at ængste Land
manden ligesom tilforn den vedholdende Hede og Tørke, hvorved
Kornet har lidt meget her; gid det maatte se bedre ud i andre
Dele af Landet.
Til Slutning tillades det mig herved at anbefale mig og
mine til Deres Naades Bevaagenhed og de ædles Minde, i hvis
Kreds De nu opholder Dem.
Gudumlunds Fabrikanlæg den 12te August 1808.

Underdanigst
J. Sørensen.
Fra Foraaret 1808 blev Tøjet altsaa ganske godt, dog
maaske med Undtagelse af, hvad der var eller blev forarbejdet
af den ved Geppels og Mickelsens Ankomst fejlagtig tilberedte
Masse; men særlig dette daarlige Tøj blev malet for at bøde
paa Manglerne, og derfor roses navnlig det hvide Tøj paa dette
Tidspunkt som smukt; dog kunde selv de daarlige Varer fra
1806—7 nu let afsættes, da al Tilførsel fra Udlandet paa Grund
af Krigen var standset — en Kjøbmand fra Aalborg tilbyder
f. Ex. at kjøbe hele Oplaget.
Indtil Begyndelsen af Aaret 1808 var der kun lavet hvidt
Tøj, men ved denne Tid blev der ansat paa Fabrikken en tysk
Maler ved Navn Johannes C. Kern; han var ikke særlig dygtig,
men man forlangte ogsaa kun af ham, at han skulde give Tøjet
en farvet Kant.
Alt gik nu for saa vidt godt, som der var bragt i det
mindste foreløbig Enighed til Veje; man havde fundet en
Blanding af Massen og en Glasur, som gav et godt Produkt,
men Faren truede nu fra en anden Kant. Det havde nemlig
vist sig ved de mange Forsøg, der vare foretagne baade paa
Gudumlund og i Rendsborg, at af de tre Raastoffer, der an
vendtes, vare kun de to hensigtsmæssige, der fandtes paa
Gudumlund, nemlig Kridt og Flintesten, hvorimod Leret var
uheldigt. Man havde derfor hidindtil brugt bornholmsk Lér
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og hollandsk Pibelér til Indblanding; men da Havnene nu paa
Grund af Krigen vare lukkede, var det umuligt at faa Lér
fra Bornholm, og det var selvfølgelig for tung en Vare at
bringe over Land fra Holland. Da derfor den gamle Behold
ning i 1809 slap op, blev der fra forskjellige Steder i Landet
hentet Prøver af Lér til Gudumlunds Fabrik; det første Sted,
man søgte efter det, var ved Landsbyen Askildrup paa Lindenborg Gods (hvor der sikkert da var eller havde været Potte
magerier) og hvoraf der ogsaa anvendtes en Del; senere fik
man Lérprøver fra Aarhusegnen, Horsensegnen, Gram ved
Skanderborg og fra Nørre-Elkjær i Vendsyssel; men fra ingen
af Stederne var det absolut tilfredsstillende.
Til Held for Fabrikken strandede paa denne Tid ved
Fladstrand et Skib med hollandsk Pibelér, som strax blev er
hvervet, og ligeledes kjøbtes en Beholdning hollandsk Lér af
en Pibemager Brun, som boede her i Egnen. Dette hjalp
over de værste Vanskeligheder; men det bornholmske Lér
savnedes dog meget. Da der kom fredeligere Forhold paa
Havet, fik man atter Lér fra »Bisbakken« paa Bornholm til
samme Pris som den kgl. Porcellænsfabrik i Kjøbenhavn.
Omtrent lige saa galt var det med Glasuren; men da der
dertil ikke behøvedes saa store Kvantiteter, kunde det jo, om
end med stor Bekostning, faas pr. Axe fra Hamborg. I 1808
kom saaledes direkte derfra med 2 Fragtvogne 1400 Pd. Mønnie,
700 Pd. Allun samt 2 Pd Kobalt. Af andre Ingredientser,
der brugtes til Glasuren, nævnes: Potaske, Bly, Sølverglød,
Tin, fint Salt, Farver, Smalter, Glatte og Tran. Administra
tionen faar i 1808 Paalæg om til det simplere Tøj at anvende
mindre fine, men brogede Farver, som Almuen ønsker det.
Som Følge af Krigen manglede der ofte Folk paa Fa
brikken, især til Kalk- og Teglværket. Stentøjsfabrikken søgte
man dog saa vidt mulig at holde i stadig Gang; men ogsaa
der blev der Mangel, dels paa Grund af Indkaldelse til Militær
tjeneste, dels paa Grund af den under Krigen indførte Kystmilitstjeneste. I 1808 var saaledes Administrator Martensen
indskrevet i Kystmilitsen som Befalingsmand, Mester Bech og
Skolelærer Petersen som Underbefalingsmænd og vist alle Ar
bejderne som menige, selv de tyske Arbejdere bleve udkomman
derede til Vagttjeneste ved Kysten. I Aaret 1811 fritoges dog
Fabrikkens Svende for Militærtjeneste i Henhold til neden-
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staaende kgl. Kancelliskrivelse, og noget senere bleve de af
samme Grund fritagne for Kystmilitstjeneste.

Under 26de Februar sidstleden bar det kongelige danske
Kancelli tilskrevet Landmilits-Sessionen for Aalborg Amt saaledes:
Hans Majestæt Kongen har under 6te d. M. allernaadigst
tilskrevet Kancelliet saaledes:
For at fremme den paa Gudumlund ved Aalborg anlagte
Stentøjsfabrik, ville Vi allernaadigst have fastsat,
1) at der maa oplæres 8 Drenge til Fabrikkens Fortsættelse,
2) at naar andre dertil antages end saadanne, som for en
eller anden Legemsfejls Skyld fra det 16de Aar af kunne anses
at blive uduelige til militær Tjeneste, skulle de udskrives med
24 Aars Alder, med mindre de ved Sessionen bevise at være
bosatte ved Fabrikken som Svende eller Mestre.
Denne Tilladelse skal derimod ophøre, naar Fabrikken
ikke længere maatte være i Gang.
Hvilken allerhøjeste Resolution herved tjenstligst kommuni
ceres Ejerens Befuldmægtigede paa Gudumlund til behagelig
Efterretning og for at bekjendtgjøre det vedkommende paa
Fabrikken.
Aalborg den 22de Marts 1811.
Pentz.
Fra Bornholm fik Stentøjsfabrikken ofte tilsendt Pottemager
svende, der navnlig bleve anvendte som Drejere.
I et Brev, som den Højstkommanderende paa Bornholm
i 1810 skriver til Grev Schimmelmann, hedder det, »at Grunden,
hvorfor disse Pottemagere erholdt Permission (de vare nemlig
næsten alle indrullerede Soldater), var ikke alene for at hjælpe
Gudumlunds Fabrik til de nødvendige Folk, men navnlig,
fordi det kunde ventes, at naar de havde lært Kunsten, nogle
af dem vilde komme tilbage til Bornholm og fortsætte Haandværket med de udmærkede Materialer til dette Brug, som
fandtes paa Øen.«
De 6 Pottemagere, der i 1810 skriftlig forbandt sig til at
rejse til Gudumlund, vare Chr. Falck, Lars Michael, Hermann
Ousberg, Peter Jensen Halm, Hans Clausen og Johan Jensen.
De hørte alle med Undtagelse af den næstsidste til Borger
kompagniet i Rønne.
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Hvorvidt disse Bornholmere virkelig naaede til Gudumlund, kan ikke ses, i hvert Fald bleve de der kun kort; thi i
1811 arbejdede der kun Svende af følgende Navne: Lars Friberg, Johan C. Kern, Ole Sørensen, Johannes Nielsen, Jens
Mouritzen, N. Nielsen, F. Rasmussen, Lars og Niels Vægter.
En Fortegnelse over Svendene i 1808 findes ogsaa, og jeg
skal for Fuldstændigheds Skyld tilføje den her: Peter Høier,
Lars Hvidbjerg, Peder Andersen, Johannes Nielsen, J. Kern
(var som Maler kommen samme Aar), Mads Andersen og Jens
Mouritzen.
Skjønt der altsaa var forskjellige Vanskeligheder at over
vinde, gik Fabrikken dog ret godt. Vel var Tøjet paa Grund
af de forskjellige Lersorter, der anvendtes, ikke altsammen af
lige god Kvalitet; men Afsætningen gik dog rask fra Haanden,
da der liden eller ingen Konkurrence fandtes. At der dog
ogsaa maatte kunne præsteres finere Varer, ser man deraf, at
Grevinde Schimmelmann i 1810 forærer en Komtesse VedelJarlsberg i Aalborg et helt Bordservice med graveret Kant
efter Komtessens egen Tegning. I 1812 fik samme Dame et
Theservice fra Fabrikken.
Der gjøres flere Forsøg paa at opnaa Toldlettelser; saaledes indgiver Mickelsen i 1812 3 Stentøjsprøver til Toldvæsenet
og angiver Sammensætningen, som følger:

Kompositionen af nærværende 3 Stentøjsprøver er og hestaar:
Nr. 1 af 8 Dele Lér fra Gram pr. Skanderborg, 8 do. Kridt,
16 do. Flintesten. Nr. 2 af 8V2 Del Lér, 8 do. Kridt, 16 do.
Flintesten. Nr. 3 af 9^2 Del Lér, 8 do. Kridt, 16 do. Flintesten.
Gudumlunds Fabrik den 28de Januar 1812.

Mickelsen.
I 1814 indsender Administrator Sørensen en Forespørgsel
til Toldvæsenet, om »Fajance, som kun i Finhed og Farve
staar over Pottemagertøj, ikke kan fortoldes som dette og ikke
som Stentøj«. Der svares begge Gange fra Toldvæsenet, at
der ingen Forandringer kan foretages i den en Gang fastsatte
Told paa Varer fra Gudumlunds Stentøjsfabrik.
I Aaret 1812 skete der et for Stentøjsfabrikken skæbne
svangert Personskifte, idet først Mickelsen og kort efter Eskild
Becb forlod Fabrikken.
Mickelsen begrunder sin Ansøgning om Afsked i at anføre,
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at hans Helbred er svækket, og at han har erholdt »naadigst
Bifald og den bedste Anbefaling til Anlæg af en Spejlfabrik
i Norge« (maaske af Grev Herman Vedel-Jarlsberg), og endelig
fordi han mener, at Stentøjsfabrikken nu er i en saadan Drift,
at der vanskelig kan blive noget i Vejen med den; han har
nu bevist, at den kan give et Udbytte, der svarer til Bekost
ningen, og har ærlig opgivet, hvorledes den for Fremtiden bør
drives. — Hans Løn havde paa Fabrikken været 500 Rdl.
aarlig foruden Emolumenter, og han anmoder om at maatte
beholde 2/3 af denne Løn som Vartpenge, til han har faaet
oprettet sin Spejlfabrik. Ansøgningen blev vist paa alle Punkter
bevilget, og det sidste, man hører om Mickelsen, er, at han i
Brev dateret Kjøbenhavn den 28de Maj 1812 anmoder Grev
Schimmelmann om at faa Lov til at afgaa med et af Regeringens
Skibe til Kristiania.
Eskild Bech, hvis Tjeneste ved Fabrikken ophørte 1ste
Januar 1813, vedblev dog at arbejde der til den 6te Marts s. A.
I en Skrivelse til Grev Schimmelmann, hvori han klager over,
at Administrator Sørensen ikke vil betale ham for den Tid,
han arbejdede ud over 1ste Januar, samt nogle Procenter, han
efter Kontrakten kunde tilkomme, anfører han, at han i de
sidste Brændinger har vist, at han af indenlandsk Lér kan
gjøre lige saa godt Stentøj som af det hollandske Lér, og til
byder ved Ed at bekræfte, at nogle Pomadekrukker, han hen
viser til, udelukkende ere lavede af indenlandsk Lér. Hans
Brev er dateret Øland Pottefabrik den 14de August 1814.
Bech man altsaa strax efter sin Afskedigelse fra Gudumlund
have paabegyndt Anlæget af denne Fabrik.
Jeg vil benytte Lejligheden til samtidig at meddele dø
Oplysninger om denne Fabrik, som det har været mig muligt
at faa fat i.
Bygningerne og Pladsen, hvorpaa de vare anlagte, tilhørte
Oxholms Ejer Konsul N. K. Rasch, og da Bech var aldeles
uformuende, er det rimeligvis denne, der har understøttet ham
med Penge til Fabrikkens Drift. Bech var en dygtig og
energisk Mand, og den lille Pottefabrik paa Øland har vist
betalt sig fuldt saa godt som den store Stentøjsfabrik paa
Gudumlund. Eskild Bech skrev sig paa Øland som Pottemager
og Fajancefabrikant. Potterne have sikkert været gode; men
Fajancen ligner nærmest en Slags bemalet Pottetøj, overtrukken
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med Fajanceglasur; dog var Fabrikatet let afsætteligt til Om
egnens Bønder og ser for den Sags Skyld ogsaa ret pynteligt
ud. Som Regel brugte Becb intet Mærke paa sit Fabrikat;
men der findes dog enkelte Ting, som sikkert stamme fra ham.
Hr. Dr. Ørum i Aarhus har saaledes i sin Samling en Terrin
med Bechs Navn. Ligeledes har Hr. Godsejer Bruun til
Kokkedal sendt mig en Tallerken og et Skrivetøj, som maa
stamme derfra; paa Tallerkenen staar:
H Ch B x)
født i Rønne
1804
omgivet af en Krans af Roser og Forglemmigej; under Skrive
tøjet er indridset
,, , ,
Kokkedal
B «
Mærket B# har jeg ogsaa set paa Tallerkener, som øjen
synligt hidrørte fra Øland, og er altsaa et Mærke, som
Bech af og til har stemplet sit Produkt med. Farverne paa
disse Ting ere brogede, men tarvelige. Den blaa Glasur var
Bechs Specialitet; jeg er saaledes kommen i Besiddelse af nogle
Tallerkener og en Lysestage fra Øland med en forholdsvis
smuk blaa Glasur. I Ølands Pottemageri arbejdede foruden
Bech selv en 6—7 Mand. Eskild Bech døde 1832; men Fa
brikationen dreves endnu en halv Snes Aar af Bechs Søn, den
oven for nævnte Hans Bech. Øland delte Skæbne med Gudumlund, idet Fabrikken i 1840 eller 42 gik op i Flammer for
ikke at rejse sig senere. Hans Bechs Sønner, Eskild Bech og
Ole Christian Bech, fortsatte deres Forfædres Haandværk.
Ole Chr. Bech var indtil for faa Aar siden Pottemager i
Ringkjøbing og er nu, saa vidt vides, i Horsens.
J. Sørensen blev nu ene Administrator paa hele Fabrikken,
og til at erstatte Mester Bech blev antaget en Hannoveraner
Pjelke, der senest havde arbejdet paa Antvorskov.2) Det er
ganske interessant at se, hvordan de forskjellige Fajancefabrikker
her i Landet søgte at lokke Arbejderne fra den ene Fabrik til
den anden. I 1812 gjorde saaledes Geppel, der, som før med
delt, atter arbejdede paa Antvorskov, Forsøg paa at lokke Ar*) Eskild Bechs ældste Søn Hans Ch. Bech, født i Rønne 1804.
2) I et Brev til Administrationen paa Gudumlunds Fabrik bemærkes om
Fabrikken paa Antvorskov, »at den i 1812 havde uendelig Afsætning.«
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bejdere fra Gudumlund dertil; men det lykkedes ikke, tvært'
imod fik Gudumlund lokket Pjelke og to andre Arbejdere
hertil. I det hele taget kan man skjønne, at det kneb meget
her i Landet for at faa øvede Arbejdere. Administrator
Sørensen gjorde ogsaa Forsøg paa at faa en Kjøbmand i Odense
til at faa Folk fra en Fabrik paa Fyn (Pode paa Hesbjærg)
til at rejse til Gudumlund; men det lykkedes ikke; derimod
fik Fabrikken et Par Arbejdere fra Kjællinghusene i Holsten.
Af og til ser man ogsaa, at en eller flere af Gudumlunds
Fabrikarbejdere bortrømme og efterlyses.
Pjelke ankom i det hele med 6 Fabrikanter, og efter
Forandringen i Begyndelsen af 1813 ser Stentøjsfabrikkens
Personliste saaledes ud: Fabrikmester Pjelke fra Hannover,
Fabrikanter: O. Sørensen fra Sachsen, N. Møllenbach fra Slagelse,
J. Hamann fra Holsten, G. Heller fra Sachsen, J. Mouritzen
fra Lindenborg Gods, W. Fortens fra Hamborg, Malere: G.
Becker fra Sachsen, Mencke fra Hamborg, Gartner fra Preussen,
Hansen fra Kjøbenhavn, Brændere: N. Nielsen fra Lindenborg
Gods, L. Poulsen fra Vendsyssel, Daglejer Niels Vægter fra
Vendsyssel, Lærlinge: N. Pedersen, J. J. Mouritzen, N. Peder
sen Vaarst, N. Sørensen, Chr. Pedersen og J. Høegh, alle fra
Lindenborg Gods, N. Christensen fra Krog ved Hobro, J.
Jacobsen fra Klarupgaards Gods.
Mickelsens og Bechs Afrejse gav Stentøjsfabrikken et Stød,
som den aldrig forvandt. I de første Aar, efter at Pjelke
havde overtaget Bestyrelsen af Fabrikken, blev den dog nogen
lunde ledet i det samme Spor, hvori Mickelsen havde sat den;
men det varede ikke længe, inden det gik mere og mere til
bage med den; hertil bidrog dog især den Pengemangel, som
lige fra Krigen havde hæmmet Fabrikkens Virksomhed, og
som blev endnu føleligere efter 1813, da Grev Schimmelmanns
Formue rimeligvis under Statsbankerotten var bleven stærkt
reduceret. De sidste Aar, Fabrikken bestod, bleve endog
hverken den sidst byggede store Blankbrændingsovn, der var
Mickelsens Stolthed, eller den af ham opførte Prøveovn be
nyttede. Fabrikken vedblev dog at virke til de første Dage i
Aaret 1820, da Halvdelen af Fabrikbygningerne nedbrændte.
Ilden var foranlediget eller blev i hvert Fald stærkt næret ved,
at Pjelke benyttede Loftet over Drejerstuen til sin Furage, og
i den ovennævnte Prøveovn havde han indrettet sig en Malt-

(Til Side 77.)

Fabrikkens Segl.

Stentøjsfabrikkens Mærke.
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kølle. Man kan give Inspektør Rosenbech paa Lindenborg
Ret, naar han i sin Indberetning til Greven om Branden be
mærker: »Slig Brug af Fabrikkens Lokaler bør ej billiges.«
Det var længe under Deliberation, hvorvidt Fabrikken skulde
opføres igjen eller ej, og der foreligger flere forskjellige Teg
ninger og Overslag. En Restauration af den gamle Bygning
vilde koste 2585 Rdl. og en ny grundmuret Bygning 4893 Rdl.
3 tf. Saa vidt man kan se, blev Resultatet, at man traf en
Overenskomst med Brandkassen og fik udbetalt en Del af
Assurancesummen, omtrent 3000 Rdl., hvilke Penge Fabrikkassen vist haardt havde Brug for, og saa lavedes et Par Be
boelser for Arbejdsfolk i den Del af Bygningen, Ilden havde
skaanet. Vandkraften blev senere benyttet til en Stampemølle.
Disse Bygninger ere nu alle forsvundne med Undtagelse af
det store to Etages Blaukmagasin, der benyttes til Kornlofter.
Gudumlunds Fajance har, som bekjendt, en Bi til Fabrik
mærke. Allerede før Fajancefabrikkens Anlæg havde Fabrikken
to Segl, et med en stor Bi og et andet med en Række af
Bikuber, omsværmede af Bier, begge omgivne af Bogstaverne
»Gudumlunds Fabrik« i en Krans om Bien eller Bikuberne.
Det laa altsaa nær, da Stentøjsfabrikatet skulde have et Mærke,
at stemple det med en Bi. Professor Manthey var den, der
foreslog Grev Schimmelmann at stemple Tøjet, og det var ham,
der i 1806—7 sendte Stempler fra Kjøbenhavn til Fabrikken;
samtidig blev der sendt Numre til at indstemple paa Tøjet for
derefter at betegne dets Nr.; de store Ting mærkedes med de
laveste Numre og omvendt. Man vil paa de Ting, der endnu
ere bevarede af Gudumlunds Fajance, af og til saa vel paa de
hvide som paa de malede finde (i Almindelighed under Bunden)
en eller flere smaa brune Pletter. Hvad disse brune Pletter
egentlig betyde, staar mig ikke ganske klart; men jeg er
nærmest tilbøjelig til at tro, at de betegne den Masse eller den
Lérsammensætning, hvoraf Tingen er fremstillet; mindre sand
synligt er det, at det skulde være en bestemt Brænding,
Glasur eller Mester, de forskj ellige Antal af brune Pletter be
tegne. Man finder derfor Ting fra Gudumlunds Fabrik, som
under Bunden ere mærkede baade med en Bi, et Nummer og
en eller flere (jeg har dog kun set indtil 3) brune Pletter,
ligesom man ogsaa træffer Ting, som slet intet Mærke have
eller kun et eller to af de nævnte tre Mærker. Bimærket
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anvendtes dog ikke meget, og jeg er tilbøjelig til at tro, at
det, de sidste Aar Fabrikken arbejdede, slet ikke benyttedes.
I Begyndelsen blev nok alt mærket med Bien; men da Fa
brikken jo særlig de første 2 Aar kun frembragte Vraggods,
der maatte realiseres til Spotpris, kom Mærket hurtigt i Mis
kredit, og dette er maaske Grunden til, at Mærket brugtes
sjældnere og sjældnere, og i de Aar, Fabrikken frembragte sine
bedste Ting, nemlig fra 1809—1814, er rimeligvis kun en for
svindende Del mærket. Man vilde hellere have Tøjet solgt
som engelsk Gods, det var det Maal, man havde sat sig, og
hint blev da ogsaa, da Krigen var endt, en haard Konkurrent
paa Markedet. Selv ned til vore Dage, da Gudumlunds Fa
jance kun findes som Sjældenhed i offentlige og private Sam
linger, har dets slette Renommé holdt sig, idet Samlere kun
anerkjende som Gudumlunds Fajance, hvad der bærer Fabrik
mærket, og dette, som oven for nævnt, er det tarveligste af,
hvad Fabrikken har frembragt. Formen er der intet at ind
vende imod, den er som oftest smagfuld; men paa den havde
jo ogsaa Folk som Grev Vedel-Jarlsberg, Grevinde Schimmelmann og Komtesse Vedel-Jarlsberg haft Indflydelse; derimod
lader Massen og Glasuren meget tilbage at ønske, og hvad
Malerne præsterede, var næsten altid uheldigt og alt andet end
kunstnerisk. Det malede Gods var ogsaa hovedsagelig beregnet
paa Almuen, kun det hvide og graverede, »ziret« med en blaa
eller brun Kant, kjøbtes af finere Kunder. Det graverede Tøj
var det dyreste.
Meddeleren har i mange Aar samlet paa Gudumlunds
Fajance, og det er lykkedes mig at komme i Besiddelse af et
temmelig godt Udvalg af Stentøjsfabrikkens Frembringelser,
saa jeg kan danne mig et nogenlunde godt Overblik over, hvad
den formaaede til de forskj ellige Tider, ih vor vanskeligt det
end kan være; thi man kan f. Ex. se af et Brev til Grev
Schimmelmann fra Mester Bech, at der anvendtes ti Slags
Masse at arbejde med, der selvfølgelig ogsaa gav et forskj elligt
Produkt.
Det var Brug blandt Bønderne i Omegnen paa Fabrikken
at bestille Kruse og lignende med Navn og Aarstal; saaledes
er der i min Samling to Kruse med Aarstallene 1808 og 1809
med blaa Farve og et do. fra 1812 med gule, brune, blaa og
grønne Farver samt et Skrivetøj fra 1819 med lignende Farver.
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Kun Krusene fra 1808 og 1809 have Fabrikmærket. De to
sidstnævnte Kruse ere meget ordentlige, medens det fra 1808
og Skrivetøjet ere i enhver Henseende slet Arbejde. Jeg har
desuden et Par Tallerkener med en brun, meget smagfuld
udgravet Kant (italiensk Sgraffitto); men de vilde have været
meget smukkere, naar de ikke vare af et saa daarligt Materiale
og slet Glasur. De have begge Fabrikmærket og stamme
sikkert fra Fabrikkens første Tid. Desuden bar jeg en bel
Del dekorerede Tallerkener, Kruse, Kander og Skrivetøjer,
hvoraf de fleste med ovennævnte med Aarstal prydede Tegninger
for Øje kunne henføres til bestemte Aar i Fabrikkens Virketid.
Det meste og bedste af, hvad der blev frembragt, var dog det
saakaldte hvide Stentøj.
Skjønt Benævnelsen Fajance og
Stentøj brugtes i Flæng paa Fabrikken, skjelnede man dog,
saa vidt jeg kan skjønne, mellem disse to Ting, idet det hvide
kaldtes Stentøj og det dekorerede Fajance. I hvert Fald blev
det saakaldte Fajance anset for at være en simplere Vare end
Stentøjet. Smuk hvid Fajance med Bien som Mærke er sjælden.
Mærket blev, som tidligere nævnt, kun undtagelsesvis brugt
efter det Tidspunkt, da man havde overvundet Børnesygdommene
og naaet til at fremstille smukke Ting.
Fra 1808 til 1812, saa længe Mickelsen virkede paa Fa
brikken, blev der spredt en Mængde smukt hvidt Fajance eller
Stentøj ud over hele Landet, hvilket nu om Stunder af Kera
mikere anses for engelsk Fajance, da de fleste af Fabrikkens
Forme vare efter engelske Modeller, men som stammer fra
Gudumlunds Fabrik. Fra Folk her paa Egnen, hvis Paalideligbed er hævet over enhver Tvivl, og hvis Forældre selv have
kjøbt Tingene paa Fabrikken eller endog været Arbejdere der,
har jeg flere smukke Ting, især nogle Frugtkurve og et
Puuchebæger (i Fabrikkens Bøger kaldes det et Satyrhoved)
samt en Plat-de-menage, der heldigvis har Fabrikmærket.
I de sidste Aar, Fabrikken bestod, holdtes der ofte Avktion,
ligesom der til Markeder i hele det nordlige Jylland afgik
Vogne med Stentøj; men hertil sendtes som Regel kun Vraggods.
Til Slutning skal jeg tilføje en Fortegnelse over alt, hvad
Fabrikken frembragte.
Asietter, Blomster-Vaser, -Kasser, -Bægere, -Vaser med
ophøjet Fod, Chokoladekander i 2 Størrelser, Kaffekander i 2,
Cbokoladekopper, Kontorkopper, -Blæk- og Sandhus, Creme-
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bægere, Kasseroller i 5 Størrelser, Extraktkrukker, Eddike- og
Oljeflasker, Terrinfade, ovale, i 5 Størrelser, Servicefade, ovale,
i 7, do. runde i 7, Ragoutfade med Laag, ovale, i 3, do. runde
i 3, Salatfade, ovale, i 3, do. runde i 3, Suppefade, runde, i 2,
Grødfade, runde, i 2, Postejfade, ovale, dybe, i 3, do. runde,
dybe i 3, Frugtfade, ovale, i 3, do. runde i 3, Smørkandefade,
ovale, i 2, do. runde i 2, Frugtkurve, ovale, i 3, do. runde i 3,
Flødepotter paa Ben, do. uden Ben, Fiskerister i 5 Størrelser,
Kammerpotter i 2, Taffelstager, firkantede og runde, Lyse- eller
Spillebordstager, runde og firkantede, do. ovale, Lyseplader,
Taffelstager, ovale, Mælkebøtter i 5 Størrelser, Madspande i 2,
Mælkekander i 3, Natkommoder, Natbækkener i 2 Størrelser,
Olje- og Eddikeflasker, Puncheboller med Laag i 5 Størrelser,
do. uden Laag i 5, Plat-de-menager i 2, do. komplet i 2, NB.
en Olje- og en Eddikeflaske, en Sukker- og en Peberbøsse og
en Sennepskande, Peberbøsser, Pibehoved af Hvalfiske-Model,
do. af Tyrke-Model, Smørkander, ovale, i 2 Størrelser, do.
runde i 2, Sauceskaale i 2, Sauceterriner paa Fad, do. uden
Fad, Sukkerbøsser, store, Sennepskander, do. paa Fad, Saltkar,
ovale, paa Fod, do. do. uden Fod, Saltkar, runde, paa Ben,
do. do. paa Fod, Sukkerkurve, ovale, paa Fod, do. runde, paa
Fod, Sukkerdaaser i 2 Størrelser, Spølkummer i 5, Satyrhoveder,
Skrivetøjer, Spytbakker, ovale, do. trekantede, Syltekrukker i
3 Størrelser, Saftkrukker i 3, Skeer, nemlig: Potageskeer,
Puncheskeer, Sukkerskeer, Fløde- og Mælkeskeer, Fiskeskeer,
Sennepsskeer, Salvekrukker, Sminkekrukker, Terriner, ovale,
med Laag i 5 Størrelser, do. runde med Laag i 5, Tallerkener,
dybe og flade, Frugttallerkener, Desserttallerkener, Smørtallerkener, Thepotter, Æggefa§on, i 2 Størrelser, do., S. Pr.
Model, i 2, do., Vasefa^on, i 2, do., ovale, i 2, Thedaaser,
runde, i 2, do., firkantede, i 2, Thekopper, Urtepotter, firkantede,
i 4 Størrelser, do., ottekantede, i 4, do., store runde, i 4, Vaser
i 4, Vandkander med Fad i 2, Vandkummer eller Fade i 2,
do. Kander i 2, Æggebægere, Ølbægere, Øreskaale i 5 Stør
relser, Ølkruse i 3, NB. Naar disse bestilles med 2 eller flere
Bogstaver og Medaillon, da betales de med 4 ß mere pr. Stk.
Legetøj: Kaffekander, Thepotter, Sukkerdaaser, Mælkekandpr,
Spølkummer, Thekopper.
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Skolevæsenet.

I Begyndelsen af dette Aarhundrede saa det tarveligt
ud med Skoleundervisningen paa Gudumlunds Gods. (Paa
Linden borg Gods havde Grev Schimmelmann allerede da gjort
en Del for Almueskolelærerne.) Man ser f. Ex. følgende Ind
beretning af 20de Januar 1807 fra Godsforvalteren til Greven,
som havde forlangt Underretning om Skoleforholdene paa Godset:
Lillevorde Sogn.
Beboerne give en Murmester for Vinterskolehold 12 Skp.
Rug, 12 Skp. Byg og 4 Rdl., og af Tiendegaards Mark har
han 4 Tdr. Land fri. Her er ingen Skolehus. Ved Degnens
Død i Gudum lægges Degneindkomsterne til Skolen, og tillige
kunde da Beboerne paalægges Bidrag.
Sejlflod Sogn.
Her er kun 9 Gaarde og nogle Huse i Distriktet, og Be
boerne holde en Person, som gaar fra Hus til andet for at
undervise, faar Føde og 2 å 3 Rdl. Man tror, at Kirken
maaske nedlægges, og da kunde Skolen nyde 20 å 30 Rdl. i
Stedet for Reparationsomkostninger af Klarupgaards Ejer, til
hvem Kirken, der ejes af de residerende ved Viborg Domkapittel, er perpetueret.
I Gudum vare Forholdene noget bedre. I en Skrivelse
fra Sognepræsten Obel til Grev Schimmelmann kan man se,
at der 1798 var ansat en Seminarist efter Grevens Foranstalt
ning, da den gamle Degn, Justesen, ikke mere kunde bestyre
baade Degne- og Lærerembedet — Gudum var nemlig en
Degneskole, og disse vare forholdsvis bedre lønnede —; men
Greven nænnede ikke at tage noget af Lønnen fra den gamle
Degn, og Seminaristen, der hed Sommer, blev derfor lønnet
af Gudumlunds Godskasse.
Pastor Obel udtaler til Greven i et Brev af 13de Juni
1804 sin Glæde over, at Sommer nu »skal begynde paa den
Pestalotziskex) Methode, om jeg deraf kunde dømme noget
om Nytten af den, hvorom der skrives saa meget pro et contra«.
Sommer var for øvrigt en alt andet end dygtig Lærer. Gods
forvalteren skriver om ham, at han var enfoldig og altid mis
fornøjet, saa det var rimeligvis til alle Parters Tilfredshed, da
han ved Grevindens Indflydelse i 1807 fik Lærerembedet i
x) Henrik Pestalozzi, sckweitzersk Folkeopdrager.
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Bagsværd ved Kjøbenhavn. Børnene fra Fabrikkerne, saa vel
de ved Hovedgaarden som de ved Kanalen, skulde egentlig
søge Skolen i Gudum; men da Vejen var meget lang og om
Vinteren næsten ufremkommelig, var det egentlig Tanken, da
Sommer blev ansat, at han visse Dage om Ugen skulde under
vise Børnene ved Fabrikken. Dette anmoder dog Præsten
Greven om at fritage ham for, da Skolen i Gudum lider for
meget derved; dog maatte Sommer af og til besøge do to
Fabrikskoler for at kontrolere Undervisningen der. For at
imidlertid Fabrikkens Børn ikke belt skulde undvære Under
visning, var der for de Fabrikkers Vedkommende, der vare
anlagte ved Hovedgaarden, i en ubeboet Sidefløj af denne ind
rettet en Skolestue, hvor Børnene bleve underviste. Denne
Undervisning har dog sikkert været mere end tarvelig; man
ser f. Ex. i Kirkebogen for Aar 1800, at »Peder, tjenende
som Skolemester paa Gudumlund, blev konfirmeret, 16 Aar gi.«
For de Fabrikkers Vedkommende, der vare anlagte ved
Kanalen, blev der i 1804 indrettet en Skolestue og efter
Grevinde Schimmelmanns Ordre indkjøbt Bøger og Tavler i
Lighed med dem, der vare anskaffede i Fraer Byskole, og
Godsforvalter Andkj ær skaffede fra Lindenborg Gods en Dreng,
Søren Larsen, til at lede Undervisningen der.
Efterhaanden som Fabrikken ved Kanalen udvidedes og
Folkemængden tiltog, blev det et føleligt Savn, at der ingen
ordentlig Skole fandtes der. Især klagede Officianterne over
den daarlige Undervisning, der blev deres Børn til Del. Dette
1 Forbindelse med, at der samtidig omkring i Landet hos
dettes Stormænd blev taget alvorligt fat paa en Forbedring af
Almueskoleundervisningen, særlig af Grev Schimmelmanns nære
Slægt, Greverne Reventlow paa Brahetrolleborg, gjorde, at saa vel
Grev Schimmelmann som vel navnlig Grevinden i Aaret 1806—7
gjorde Skridt til en Forbedring af Skoleforholdene paa Godset.
Jeg maa nu lade de andre Skoler være ude af Betragtning
og kun holde mig til Fabriksskolen. I 1806 blev der nemlig
af Administrationen for Fabrikaulægene efter Opfordring af
Grevinden foreslaaet Grev Schimmelmann følgende og i 1807
af ham approberet:
At der ved Fabrikken oprettes et særligt Skolefond, som
følgende Indtægter tillagdes: Af hver Td. Kalk, der solgtes,
2
af alle andre Produkter, som Fabrikken sælger,
pCt.
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Officianter og Mestre afgive 2 pCt. af deres Gage. Af Ar
bejdere, som fortjene mere end 2 Rdl., ugentlig 2 ß. Beboerne
af Fabrikbusene skulde give 1 # hver.
Af det saaledes dannede Fond skulde alle Udgifter ved
Fabrikskolen afholdes, f. Ex. Skolehusets Vedligeholdelse, Bøger,
Papir, Pfcnne, Tavler. Griffel o. s. v. samt Lærerens Løn, der
ansattes til 300 Rdl. Omstaaende Lektionstabeller bleve sam
tidig approberede af Greven; man kan deraf se, at det var
Tanken, at det skulde være en ualmindelig god Landsbyskole.
Tysk er formentlig medtaget paa Grund af de mange tyske
Arbejdere ved Fabrikken.
I Fabrikskolens Distrikt indlemmedes samtidig de 3 Kildegaarde, Limgaard, Bucksgaard, Henriksdal, Palsgaard, Hanstgaard og Kjær- og Skjælhusene.
Læreren var allerede ansat i 1806, og, saavidt man kan
skjønne, var saa vel han som hans Formand, den oven for
omtalte Sommer, som ogsaa hans Eftermand, Gregers Bech,
udgaaede fra det paa Brahetrolleborg oprettede Seminarium og
anbefalede til Greven af hans Søster Grevinde Reventlow.
Mandens Navn var Petersenx). Han var imidlertid meget
misfornøjet med de Lokaliteter, der bødes ham: to smaa Stuer
til eget Brug og en Skolestue. I 1807 fik han dog Administra
tionen til at opslaa et Bræddekammer, hvor, som han udtrykte
sig, han kan have en Mandsperson liggende, »der kan bringe
mig Thevand og gjøre andet sligt Arbejde for mig«. Lærer
Petersen var oprindelig Landmaaler og vist en dygtig og nidkjær Mand; han siger i hvert Fald i et Promemoria til Grev
Schimmelmann, at han har modtaget Beviser paa Tilfredshed
saa vel fra sine Foresattes Side som fra de Forældre, hvis
Børn vare ham anbetroede. At han sætter Skolens Interesser
højere end sine egne, kan man se af, at han tidlig beklager
sig over, at Fabrikkens Administration mere har sin OpmærkPetersen maatte, forinden han blev ansat, lære at vaksinere. Nærmeste
Lægehjælp var ellers paa Lindenborg, hvor der boede en Kirurg
Curtius. Først 1843 nedsatte Dr. med. Vogler, R. af D., sig paa Fa
brikken og virkede der til 1887, fra hvilken Tid praktiserende Læge
M. Hastrup nedsatte sig her indtil Slutningen af Marts 1892, da han,
smittet af en af sine Patienter, døde paa Sygehuset i Aalborg. Den
nuværende Læge, Alfred Larsen, der vikarierede under Hastrups
Sygdom, overtog ved hans Død hans Praxis.
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somhed henvendt paa, at han faar Plads til at gifte sig end
paa en bekvemmere Skoleindretning. Hovedhensigten med
Petersens ovennævnte Promemoria til Greven, der er dateret
8de December 1808, er, at der i Stedet for, som Administra
tionen ønsker, at forbedre paa det gamle Skolehus opføres et
nyt paa et hensigtsmæssigt Sted, hvor der kunde blive Plads
til et større Haveanlæg (der, som det lader til, har været
Petersens Specialitet). Med Promemoriet følger et Situations
kort, hvor foruden Skolebygningen, Tørvehus og Stald til to
Køer (der var ingen Jord til Skolen, men Læreren skulde have
Poder til to Køer) fandtes en stor Have til Læreren, en Frugt
have og en Planteskole til Børnene, Legeplads og Gymnastik
plads. Da efter den Tids Anskuelser om Landsbyskoler Petersens
Plan findes udmærket god og praktisk, vil jeg ordret anføre,
hvad han i tit nævnte Promemoria til Greven ønsker; han
sammenfatter det i følgende 4 Punkter:
1. En større Skolestue, som er saare nødvendig, da den nær
værende er meget for liden til Antallet af de skolesøgende Børn.
2. En Skolestue, hvor Pigebørnene gives Undervisning i
Haandarbejde, hvilken Undervisningsgren er her lige saa nød
vendig som enhver anden; thi de fleste Piger, som søge Skolen,
ere udenfor Bondestanden, og selv i den var det meget gavn
ligt, om de lærte noget deraf. Og naar nu et Pigebarn be
gynder hendes Skolegang i det 6te Aar og kan saa blive ved
uafbrudt til hendes 12te ja 14de Aar, hvad skal jeg da give
saadan en Pige at forrette, hvorved hun ikke forspilder noget af
hendes Tid, til ny ttigere Sysler for hendes Fremtids Bestemmelse.
3. De to smaa Haver overlades Børnene i Almindelighed
til Dyrkning; enhver Skoledreng maa her plante nogle Træer,
der siden kunne være til hans eller Forældres Tjeneste; paa
denne Maade tror jeg at faa Frugttræer indførte hos Bønderne,
hvoraf man her ikke ser et eneste for nærværende Tid.
4. En bestemt Legeplads og én særskilt fra denne, hvor
der kan foretages gymnastiske Øvelser.
Som man ser, er Petersens Plan saa god, at mangen
Landsby den Dag i Dag maa ønske sig en lige saa hensigts
mæssig Skoleindretning; dog gik hans Plan ikke igjennem
denne Gang, han maatte nøjes med de Forbedringer ved det
bestaaende, som Administrationen foreslog. Først i 1810 blev
der gjort noget for at realisere Petersens Plan, idet der blev
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overladt ham en Bolig (der oprindelig var opført til Admini
strator Martensen) til Skole, som blev ganske hensigtssvarende
indrettet og er den samme Plads, hvor den nuværende Skole
ligger (heldigere havde det været, om Skolen, som foreslaaet
af Petersen, var ble ven lagt oppe i selve Pabrikbven paa Limgaardens Ejendom; Kravet om at faa den flyttet derop har
flere Gange senere været fremme). En god Skolelod blev til
lagt Skolen og Lønnen bestemt til 400 Kr., 5 Tdr. Rug og
5 Tdr. Byg aarlig, som Grevskabet Lindenborg betaler, ligesom
Lehnsbesidderen har Kaldsret til Embedet. Petersen fik dog
kun liden Glæde af det ny Skolehus; thi 1811 maatte han
paa Grund af Sygdom fratræde sin Stilling; han døde paa
Hovedgaarden nogen Tid efter af Brystsyge.
Fabrikskolen har i det hele været heldig og haft efter
Landsbyforhold udmærket dygtige Lærere.
Efter Petersen
blev Seminarist Gregers Markussen Beck d. 15de Januar 1812
kaldet til Lærer paa Fabrikken; han var en sjælden dygtig
Mand, for øvrigt en Ungdomsven af Biskop Grundtvig, med
hvem han ofte korresponderede; han holdt kristelige Aften
møder for voxne, hvad den Gang var ualmindeligt, men var
dog næppe Grundtvigianer i Ordets almindelige Betydning;
desuden dannede han en Læsekreds for Egnens Lærere, hvilken
endnu bærer hans Navn. Hos Beck fik afdøde Justitsraad
Møller, Flakkebjærg, sin første boglige Uddannelse; han var,
som bekjendt, født i Sejlflod Mølle tæt ved Fabrikken i smaa
Kaar; han opholdt sig i Becks Hus i længere Tid og passede
Kreaturer mod at Beck læste privat med ham i Fritiden.
Grev K. v. Schimmelmann, en Brodersøn af Finansministeren
og den Gang Arving til Grevskabet, var paa Fabrikken i 1812.
I Anledning af Lærer Becks Bryllup gjorde Greven derfor et
Gjæstebud, som man af Regnskaberne kan se kostede ikke
mindre end 671 Rdr. Beck afløstes ved sin Død 1847 af sin
Svigersøn Andersen, Seminarist fra Snedsted med 1ste Karakter,
der virkede som Lærer ved Fabrikskolen i 35 Aar; han var
ligeledes en anset og dygtig Mand. Andersen døde 1882, og
Fabrikkens nuværende Lærer, Johan Marius Johansen, blev
kaldet samme Aar. Lønnen er nu 400 Kr., 5 Tdr. Rug og
5 Tdr. Byg, Skolepenge ca. 50 Kr. og 70,000 Stkr. Tørv samt
en Jordlod paa 9 Tdr. Land.
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Almindelige Bemærkninger.

Jævnsides med de Bestræbelser, der i Slutningen af forrige
og Begyndelsen af dette Aarhundrede gjordes i Danmark for
Fremskridt i forskjellige Retninger, var der ogsaa en Tilbøje
lighed hos de ledende Mænd til at ophjælpe Industri og Fabrikdrift, der her i Landet paa dette Tidspunkt stod temmelig lavt
i Sammenligning med Naborigernes. Danmarks væsentligste
Indtægtskilde, Agerbruget, gav kun smaa Indtægter og maatte
bære næsten hele Skattebyrden. Exporten af Landbrugets
Produkter holdt ikke Skridt med de betydelige Beløb, der
medgik til Importen af de Nødvendigheds- og Luxusgjenstande,
som vi vare henviste til at kjøbe i Udlandet. Krigsførelsen i
Begyndelsen af Aarhundredet slugte store Summer. Alt dette
førte til, at Pengemangelen blev føleligere og føleligere, efterhaanden som Sølvbeholdningen formindskedes ved Udførsel til
Udlandet og den indenlandske Seddelmængde forøgedes. For
skjellige uheldige Skattelove og Finansoperationer gjorde Situa
tionen endnu vanskeligere, og Resultatet blev som bekjendt
Statsbankerotten den 5te Januar 18131). Det var sikkert
Følelsen af dette kommende Uvejr, der fik de ledende Mænd
i Landet til mere end hidindtil at fæste deres Opmærksomhed
paa den hjemlige Industri.
Baade Buchwald og Grev Schimmelmann havde Øje herfor,
og de vare begge fædrelandskj ærlige Mænd, der ikke vare
bange for at bringe personlige Ofre, naar de derved troede at
kunne gavne Landet.
Grev Schiramelmann havde jo som Finansminister særlig
Grund til at ængstes over den tiltagende Pengemangel, og
lykkedes det ham end ikke at forebygge Katastrofen, viste
han dog, at han i hvert Fald ikke var bange for at ofre en
stor Del af sin Formue for at fremme den indenlandske
Industri og derved give andre af Landets Stormænd et godt
Exempel. Det var ikke alene paa Gudumlunds Fabrik, at han
brugte store Summer, men han var tillige Ejer eller Medejer
af Fabrikkerne paa Ørholm, Brede og Hellebæk; hvorvidt
disse gav nogen egentlig reel Indtægt, kan vist betvivles, men
sikkert er det, at Gudumlund gav et efter Datidens Forhold
enormt Tab.
x) Se Markus Rubin 1807—1814.
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Fabrikanlægene ved Gudumlund bleve drevne dygtigere
og mere rentabelt under Buchwald end under Grev Schimmelmann. De væsentligste Grunde hertil vare, at Buchwald var
en mere praktisk anlagt Mand end Grev Schimmelmann, lige
som han bedre forstod eller var heldigere i Valget af de Mænd,
der sattes i Spidsen for Fabrikdriften. Buchwald led under
en permanent Pengetrang, der tit hæmmede Fabrikkernes Drift;
men netop fordi han ofte maatte kæmpe haardt for at skaffe
den nødvendige Driftskapital til Veje, var han ogsaa meget
mere nøjeregnende med at give Pengene ud end Grev Schim
melmann, der, især i Begyndelsen, havde Penge i Overflødig
hed. Buchwald var Amtmand og kunde som saadan ofte faa
Tid og Lejlighed til at tage en Tur til Gudumlund og selv
med sin enestaaende Dygtighed og Energi gribe ind i Tingenes
Gang; Grev Schimmelmann derimod var Finansminister, og
hans Tid var i de for Danmark saa uhyre vanskelige Tider
saa optaget, at han ikke ses en eneste Gang at have personlig
været til Stede paa Fabrikkerne og ved Selvsyn overbevist sig
om, hvor slet hans Penge tit bleve anvendte. Et ser man
klart, og det er, at Grev Schimmelmann var i Besiddelse af en
ualmindelig elskværdig Karakter. Han havde her paa de
jydske Godser en Mængde Betjente, og særlig stillede de, som
vare ansatte paa Fabrikanlægene, ofte meget store Fordringer
til hans Taalmodighed ved deres Uduelighed og Uredelighed,
men navnlig ved deres idelige indbyrdes Kjævieri og Uenighed.
Grev Schimmelmann viste sig dog altid som den velvillige og
mildt dømmende Principal. Betjentene anklagede ofte i private
Breve til Greven hinanden for det værste, og den Slags Breve
vare ofte holdte i en sledsk og krybende Tone. Da Greven
jo aldrig selv var til Stede paa Fabrikken, maatte han som
Regel bedømme sine Folk efter den Slags Skrivelser, og man
kan tilgive ham, at han med sin bedste Vilje ikke altid kunde
skifte Sol og Vind lige mellem dem. De tarveligste Betjente
vare som Regel de værste til at rive Kollegerne ned, og af og
til fik den dygtige Betjent Afsked, og den mindre dygtige blev
forfremmet, til stor Skade for det hele.
Den Mand, som Grev Schimmelmann først traadte i For
bindelse med for at fremme sine Planer om Anlæget af en
efter stor Maalestok dreven Fabrikvirksomhed paa Gudumlund,
var en Doktor fra Berlin ved Navn Theodoi’ Ludvig Gustav
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Friese. Et siettere Valg kunde Grev Schimmelmann næppe
have gjort; han var, som Godsinspektøren Justitsraad Møller
skriver til en af sine Venner, »en Vindmager af værste Slags.«
I Foraaret 1798 oprettedes en paa Tydsk affattet lang og
vidtløftig Kontrakt mellem Dr. Friese paa den ene Side og Grev
Schimmelmann og Kancellisekretær Grønland paa den anden Side.
I Sommeren 1798 begyndte altsaa nævnte Dr. Friese sin
Virksomhed, og det er allerede under Laboratoriet bemærket,
hvor letsindigt han handlede med Grevens Penge. Justitsraad
Møller paa Gudumlund skrev flere Gange til Greven og ad
varede ham; men Greven havde ubetinget Tillid til Doktoren
og lagde næsten hele Magten i hans Haand og fratog Justits
raad Møller ethvert Tilsyn med Dr. Friese. Først i 1802, da
Friese vedblev at bruge Penge, uden at der viste sig noget
som helst Udbytte af hans Virksomhed, blev Grev Schimmel
mann betænkelig og indskrænkede. nu Dr. Frieses Arbejde til
kun at omfatte Laboratoriets Drift. Den før omtalte Peter
Martensen skulde have Tilsyn med Teglværk og Kalkværk.
Forvalteren paa Vildmosegaard, Fangel, skulde have Tilsyn
med Tørveskæring, Pramme, Skibe og Materiellet, og Forvalteren
paa Tiendegaard, Hulegaard, havde Regnskabsvæsenet under
sig; alle fire dannede sammen med Justitsraad Møller Fabrikkens
Administration, der jævnlig skulde samles for at »deliberere«
om Fabrikkens Anliggender. Denne Ordning varede dog kun
til Grev Herman Wedel-Jarlsbergs Ankomst til Fabrikken i
Foraaret 1803, da Dr. Friese. blev fuldstændig afsløret og i
Juli Maaned samme Aar fik sin Afsked. Grev Schimmelmann
gav ved denne Lejlighed, som næsten i alle lignende Tilfælde,
Bevis paa sit gode Hjærte ved at betale Dr. Frieses Gjæld og
tillige yde ham en Hjælp i Form af Ventepenge, til han kunde
komme ind i anden Virksomhed. Dr. Friese er sikkert rejst
tilbage til Berlin, hvortil hans Kone allerede Aaret i Forvejen
var rejst, da hun ikke kunde taale Klimaet her.
Et af Punkterne i Dr. Frieses Kontrakt med Grev Schim
melmann var, at Doktoren skulde opskrive alle sine Fabrika
tionshemmeligheder. Disse Optegnelser bleve saa indlagte i en
Konvolut og højtideligt forseglede af Grev Schimmelmann,
Dr. Friese og en tredje Person. Dokumentet blev derefter
deponeret hos Tredjemand, men maatte ikke aabnes af Greven,
undtagen Doktoren skulde dø eller forlade Fabrikken i Utide.
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Papiret er imidlertid først aabnet nu, altsaa saa nær 100 Aar
efter dets Affattelse.x)
Aaret 1803 blev i det bele et Mærkeaar for Fabrikken,
idet Grev Schimmelmann i dette Aar sendte sin daværende
Sekretær, den fornævnte Grev Herman Wedel-Jarlsberg, herop
for at undersøge Forholdene, navnlig kontrollere Administra
tionens Virksomhed, undersøge de forskj ellige Fabrikations
grenes Rentabilitet og gjøre Forslag til nye. Grev Herman
Wedel-Jarlsberg kom, som bekjendt, senere til at spille den
største Rolle i Norges paa politiske Begivenheder saa rige
Historie i Aarhundredets Begyndelse. Han blev saaledes
Medlem af Regeringskommissionen i 1808, Finansminister 1814,
fra 1836 til sin Død 1840 Statholder. Om hans Historie i
det hele taget er det altsaa let at faa Oplysning2), derimod er
det næppe før fremdraget, at han ogsaa har knyttet sit Navn
til et forholdsvis saa beskedent Foretagende som Gudumlunds
Fabrik. Da han kom hertil, var han en ganske ung Mand,
kun 24 Aar gammel; han havde Aaret i Forvejen taget juridisk
Examen og kunde næppe have stor praktisk Erfaring; men
ligesom han senere viste sig som en talentfuld og dygtig Stats
mand, viste han allerede her ved sin Nærværelse paa Fabrikken
et ualmindelig skarpt Blik for Manglerne og havde i det hele
et efter sin Alder og Erfaring ualmindelig godt Greb paa
Tingene. En Del af hans Breve, saavel til Grev Schimmel
mann som til Administrationen, ere opbevarede, og da de baade
give Oplysning om Fabrikanlægene og ganske godt karakterisere
Brevskriveren saavel i hans Forhold til den overordnede Be
skytter, Grev Schimmelmann, som til den underordnede Bog
holder Sørensen, skal jeg gjengive de vigtigste af dem her, de
fire første til Grev Schimmelmann, de fire sidste til daværende
Bogholder Sørensen.
Endlich kann ich die Ehre haben Ew. Excellenz meine
glückliche Ankunft auf Gudumlund zu melden. Solche erfolgte
spät am Freytag Abend. Meine Reise hierher war an interes
santen Ereignissen äusserst arm, sie verdient deswegen gar nicht
berührt zu werden. Ich sehe zum voraus, dass Ew. Excellenz
’) Dokumentet er sjusket og uklart affattet og af for liden Interesse
til at gjengives her.
2) Dr. Ingvar Nielsen: Grev Herman Wedel-Jarlsberg og hans Samtid.
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sich darüber wundern werden, dass ich 6V2 Tag auf der Reise
zugebracht habe, ich muss Ew. Excellenz recht sehr ersuchen
diese Langsamkeit zu entschuldigen, ich habe mich in der
Gegend von Fredericia, Weile und Randers zusammen 21/a
Tag aufgehalten, theils um ein Paar Anverwandte und Freunde
zu besuchen, theils um der Orholmschen Interessentsehaft neue
Canäle zur wohlfeilen Anschaffung der rohen Materialien —
Häute und Lumpen — zu öffnen, und ich schmeichle mich
mit der Hoffnung, dass diese Reise nach Jütland der Orholm
schen Interessentschaft mit der Zeit viele Tausend Rthr. werth
seyn wird. Der Handel mit Pferde-Häuten scheint vorzüglich
vortheilhaft zu werden. Nähere Details kann ich nicht ohne
mich einer Unvorsichtigkeit schuldig zu machen jetzt angeben.
Auf Lindenburg hielt ich mich nur ein Paar Stunden auf um
Ew. Excellenz Brief an Andkier abzuliefern und frische
Pferde zu bekommen, da die Beförderung von Hobroe äusserst
elend war. Capt. Möller empfing mich mit einer sehr vor
nehmen Miene, war sehr höflich und wich meinen Fragen aus.
Ob er gleich keine Blossen gab, so gehörte doch wenig Scharf
sinn um zu bomercken, dass er gegen mich sehr misstrauisch
war, und dass er es gewissermassen als eine Beleidigung ansahe,
dass Ew. Excellenz es für nothwendig gehalten, mich nach
einem Ort hinzuschicken, wo Capt. Möller war. Durch ein
bescheidenes, munteres, anspruchloses Wesen, durch Überlegung
in allen Äusserungen, durch eine Thätigkeit und ein unwidersteheliches Streben nach Bestimmtheit in Allem, dessen er sich
nicht fähig fühlte, habe ich seine Liebe und Achtung ganz
gewonnen. Er hat jetzt, glaube ich, den Willen mir in allen
meinen Bestrebungen für das Wohl der Fabrique treulich
beyzustehen. Capt. M. ist wircklich ein Mann, der so mit
Kenntnissen und Fähigkeiten versehen ist, dass er für die An
lagen viel leisten könnte, er denckt aber zu viel an seine
Güter-Speculationen, die ihn besser bezahlen als das Præsidium,
er ist äusserst klug und vorsichtig, will also nicht durchgreifen
um keinen Menschen zum Feinde zu machen &c. &c. Gestern
Morgen reiste er nach Wiburg zum Snapsting. Fangel und
Martensen sind ganz ausgesuchte, vortrefliche, brave Männer.
Da ich mir die grösste Vorsichtigkeit und einen hohen Grad von
Skepticismus zur Regel gemacht habe, will ich mich gar nicht über
Friese äussern. Die Untersuchungen, die ich zum Protokoll vor-
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geschlagen habe, werden Ew. Excellenz Facta im Überflüsse
darbieten um seinen Werth als Praktiker mit Gewissheit zu
bestimmen, Diess will ich bloss anführen, dass ich nicht ohne
Schrecken und innerer Betrübniss und Unwillen einen mir
ganz unbegreiflichen Mangel an Plan und an den gewöhnlichsten
Kenntnissen in sämtlichen Anlagen beyra ersten Anblick ge
funden habe. Auf Ökonomie ist bey den Gebäuden gar nicht
gesehen worden. Die Baumaterialien sind aufs schändlichste
verschwendet worden, und doch werden die meisten Gebäude
in wenigen Jahren einstürzen, weil sie so widersinnig angelegt
sind. Ew. Excellenz müssen sich hierüber gar nicht beunruhigen.
Gudumlund hat solche Ressourcen, dass dasjenige, was auf das
Verlust Conto gebracht werden muss, bald wiedergewonnen
werden kann, wenn die Ressourcen richtig benutzt werden.
Nur muss man in dem Augenblicke, dass man die Gewissheit
erhalten, dass ein Artikel Verlust mitführt, sogleich einen festen
Entschluss fassen, diesen für immer zu verbannen, damit man
sich nicht in unendliche Versuche und Träumereyen verwickle.
Gudumlund bietet solche Gelegenheit und Hülfsquellen zu einer
Menge von lange versuchten und bewährten Anlagen, dass man
gar nicht nöthig hat neue Entdeckungen zu machen um Gudum
lund in den blühendsten Zustand zu versetzen. Wenn nach
einigen Jahrhunderten alle anderswo schon lange in Aus
übung gebrachte Industrien auf Gudumlund blühen werden,
dann und erst dann wird es Zeit seyn Etwas auf Versuche zu
wagen. Ich fühle einen fast unwiderstehlichen Drang Ew.
Excellenz ein Paar Folianten zu schreiben, ich will aber, da
ich fühle, dass meine Ideen durch genauere Untersuchungen
und reiferes Nachdencken berichtiget und zu grösserer Bestimtheit gebracht werden können, noch nicht damit incomodiren.
Ew. Excellenz Zeit ist so besetzt, dass ich nicht gern den einen
Tag mit Äusserungen und den nächsten mit Widerrufungen
lästig fallen wollte. Sonabend, Sontag und einen Theil von
Gestern hindurch bin ich ein wahres perpetuum mobile zu
Fusse, zu Pferde und zu Wagen gewesen um mich überall
recht zu orientiren. Gestern Nach-Mittag und Abend hatten
wir eine lange A dministrations Versandung. Fangel wird Ew.
Ex. von dem dort Passierten eine Abschrift schicken. Ich
hoffe, Ew. Ex. werden die Wendung billigen, die ich den mir
aufgetragenen Untersuchungen gegeben habe. Um eine Stunde

te
fangen wir die Herkulische Arbeit an. Gott weiss, wenn ich
nach Kopenhagen werde zurückkehren können I Dieses ist
der interessanteste Ort, die ich kennel Ich segne Ew. Ex.,
weil ich hierher gekommen bin. Nichts belebt mich mehr als
der einige Wünsch, Ew. Excellenz, meinem höchstgeliebten
Gönner, durch Thaten zu begnügen, wie gern ich mich Ihrer
Güte würdig machen wollte, und wie herzlich die Danckbarkeit und uneingeschränckt die Hochachtung ist, mit der ich
verharre
Ew. Excellenz
unterthänigster Diener
Herman Wedel-Jarlsberg.
Gudumlund, den 21ten Junius 1803.

P. S. Um Ew. Excellenz in den Stand zu setzen die
Deliberationen zu folgen, habe ich eine Abschrifft des Etats
hier beygefügt. Da wir ohne Aufschub die Versuche anzufangen
genøthigt sind, erlaubt die Zeit mir nicht der Frau Gräfin
selbst meine Gefühle zu erkennen zu geben — ich wage es
daher Ew. Ex. zu ersuchen — ihr zu sagen, wie sehr danckbar ich ihrer Güte eingedenck bin und wie sehr ich wünsche
ihre vollkomne Genesung zu erfahren. Meinen kleinen Freund
innen J. & L. empfehle ich mich aufs beste. Ich habe weder
hier noch auf der Reise Ursache gehabt über Hitze oder
Mangel an Regen zu klagen! I
Gudumlund, den lsten Julius 1803.

Eine zweytägige Abwesenheit von Gudumlund auf einer
Excursion mit Fangel nach Vildmosegaard, hinderte mich Ew.
Excellenz gnädiges, freundschaftliches, zärtliches, interessantes,
äussert verbindliches Schreiben vom 22ten Junius zur rechten
Zeit zu empfangen und mit voriger Post nach Schuldigkeit zu
beantworten. Unbeschreiblich hat jenes Bild der edlen, wohl
wollenden, menschenfreundlichen und von Vaterlandsliebe er
füllten Seele Ew. Excellenz mich erfreut. Wären die Keime
der Tugenden des Mannes und des Bürgers, die meine vortrefliche Mutter einst in mir legte, nicht unter der gütigen
Aufsicht und Pflege Ew. Excellenz zu starkem Baume empor
gewachsen, die den Stürmen der Welt Trotz bieten können,
so würde Nichts mich mehr beleben als der Wunsch die vielen
gütigen Äusserungen, die Ew. Excellenz Brief enthalten, zu
verdienen. In Ew. Excellenz Schoes lege ich mit inniger
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Freude und Rührung den feyerlichen Schwur ab, dass ich bis
zum letzten Hauche meines Lebens, nach äusserster Kraft für
das Vaterland, dessen Wohl Ew. Excellenz so lange gepflegt,
und ich hoffe recht viele Jahre noch pflegen werden, wircksam
seyn werde, es mag nun seyn, dass ich dem Staate als Beamter
oder als thätiger Privatmann diene. Meine Zeit, mein Ver
mögen, meine Gesundheit, mein Leben werde ich gern auf
dem Altäre des Vaterlandes opfern. Dies ist mein Danck für
die gütigen Gesinnungen, womit Ew. Excellenz mich beehren.
Ich begreife leicht das Unangenehme, das Dilemma, worin
die Männer, denen das Wohl des Staats anvertraut ist, durch
die jetzigen Konjunkturen versetzt worden sind. Auf allen
Seiten von treulosen Nachbarn und Alliirten umgeben, zahl
reiche Armeen auf unsern Grenzen, grosse Entfernungen der
verschiedenen Provinzen des Reichs, eine Lage, welche die
Gierigkeit des Eroberers leicht reitzen kann — alles dieses
und noch unzählig andere Umstände scheinen uns zuzurufen,
dass der Staat, ob er gleich für den Augenblich den tiefsten
Frieden geniesst, doch in einer grossen Gefahr schwebt, indem
die Veränderung der Gesinnungen des treulosen bewafneten
Nachbarn gleich im Augenblicke die Existenz selbst des Staats
bedroht ohne uns Zeit zu lassen, die, nach unserer Einrichtung
und Verfassung nothwendigerweise langsamen Maassregeln der
Vertheidigung zu treffen. Ergreifen wir die nöthigen Mittel
zur Vertheidigung um auf jeden Fall vorbereitet zu seyn, droht
uns eine ganz unvermeidliche Gefahr, die leicht die Auflösung
der Banden des Staats zur Folge haben könnte. Wenn man
Jahr nach Jahr die Ausgaben des Staats dessen Einnahmen
überschreiten lässt, muss man endlich (und in Danmarck, das
noch schläft, fürchte ich bald) zum Ziele kommen, wo die Mög
lichkeit neuer Anstrengungen dieser Art aufhört und die Schul
denlast so gross wird, dass die schwachen Schultern des durch
Feudal-Einrichtungen viele Jahrhunderte gedruckten und sich
eben erhohlenden Volckes sie nicht länger tragen können.
Dem Volcke wird Verzweifelung zu Theil, und der Staat ist
vollkommen paralysirt. Es ist so viel Widersprechendes in
demjenigen, was man über die neue Schatzung erfährt, dass
ich, wenn ich nicht ein leeres Geschwätze niederschreiben will,
um noch ein wenig Aufschub bitten muss, ehe ich die Befehle
Ew. Excellenz in dieser Rücksicht erfülle, damit ich mehere
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Data miteinander vergleichen kann, ich werde Ew. Excellenz
alles, was ich erfahre, richtig und so ordentlich, als ich nur
kann, künftig mittheilen. Gleichfalls werde ich mich erdreisten
über die Äusserungen Ew. Excellenz wegen der noch hinzu
zufügenden Schatzungen einige Bemerkungen zu machen. Ich
versichere Ew. Excellenz, dass ich mir ordentlich Vorwürfe
auf meiner Reise machte, weil ich glaubte in einer Art von
Apathie verfallen zu seyn, indem ich mir selbst die Todtenstille, das Traurige, das Klotzige, das Abgeschmachte, das mir,
wenn ich Weile und Randers einigermassen ausnehme, fast
überall begegnete, zuschrieb. Ich wollte meinen eignen Augen
nicht glauben. Ich glaubte, dass diese Erscheinungen bloss
subjektiwisch wären. Ich habe mir es schlimm vorgestellt,
aber die Wircklichkeit hat die Erwartung bey weitem übertroffen. Wie ich wieder aus diesem hässlichen Traume er
wachte, war meine erste Idee: 0 Gott! für wie viele, thätige
Männer ist hier noch die Fülle zu thun, ehe man es so weit
bringt, dass die Leute doch anfangen sich den Schlaff aus den
Augen zu reihen. Die Ressourcen, glaube ich, kann man wohl
finden um Industrie in Gang zu bringen und zu erhalten, aber
die Männer fehlen die Genie, Eifer und Einsichten mit einander
verbunden. Die Ressourcen, die vorhanden sind, werden aber
leidei* gewöhnl.ch hier von Windbeuteln oder Betrügern einzig
benutzt um Luftschlösser zu erbauen. Ew. Excellenz müssen
sich nicht darüber verwundern, dass ich nach reiflicher Über
legung Dr. Friese zu einer dieser Klassen hinrechne. Seine
theoretischen Kenntnitze kann ich nicht beurtheilen, aber als
Praktiker ist er bestimmt ganz unbrauchbar, und seine chemi
schen Anlagen sind, so weit ich aus den angefangenen (aber
Gott weiss, wenn sich endigenden) Versuchen schliessen kann,
um milde zu reden, Beweise der rasendsten Tollheit sowohl
in Hrn Grönland als Friese. Wahrscheinlich wird mein An
trag nach Beendigung der Proben darauf hinausgehen, dem Dr.
den Abschied zu ertheilen und den Betrieb des Laboratorio
niederzulegen. Meine Bemerckungen, Briefe und Vorschläge
wegen Gudumlund, Vildmosegaard, Lindenburg werde ich in
Form eines General-Rapports Ew. Excellenz nach bester Über
legung vorlegen. Meinen unterthänigsten Vorschlag zur Ant
wort auf den Brief der Velfærds Selskab kann ich noch nicht
heute verabfolgen lassen, indem der Torf der Hauptgegenstand
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davon seyn sollte, und ich keineswegs mit dieser Sache aufs
Reine bin. Heute werde ich nach der Erlauhniss Ew. Ex.
durch Fangel gegen Anweisung auf Bush 6 Tage Sicht 1000
Rdr. bey Kjellerup heben lassen, da die Fabrique diese Summe
nöthig hat.
Ich kann Ew. Excellenz nicht sagen, wie sehr ich mich
freue, weil ich täglich mehr und mehr überzeugt werde, dass
Gudumlund binnen kurzer Zeit sehr blühend und einträglich
seyn wird. Das Laboratorium fordert meine Gegenwart — ich
muss daher schliessen.
Ich habe die Ehre zu seyn
Ew. Excellenz
ganz unterthänigster
Herman Wedel-Jarlsberg.

Der Frau Gräfin bitte ich meinen Respekt zu vermelden.
Den jungen Damen empfehle ich mich bestens.
Ich hoffe, Ew. Excellenz haben die Antwort an die
Schlosshau Kommission, die ich in Koncept dem P. M. an die
Kredit-Kasse heyfügte, abgeschickt. Welche Antwort?
Gudumlund, den 23ten November 1803.

Heute ergreife ich die Pfeder um Ew. Excellenz meine
glückliche Ankunft in diesen interessanten Ort zu melden.
Ich traf hier letzten Sonnabend nach einer sehr langwierigen
Reise zu Wasser und zu Lande ein. Ob ich gleich dieselbe
Reiseroute folgte als der Held des Holbergs, so waren doch
die Begebenheiten, die mir widerfuhren, bey weitem nicht so
merckwürdig; ich vermag auch nicht ihnen durch Einkleidung
Merkwürdigkeit zu verschaffen — es ist daher am besten, dass
ich Ew. Excellenz nicht mit einer Reiseheschreibung beschwer
lich falle.
Ich fand alles hier ziemlich nach Wunsch und Erwartung
— vorzüglich aber was zum Departement des braven thätigen
Martensen gehört. In dem Departement des Fangel (Absatz,
Anschaffung vor Schiffen, Torfgraben, Rechnungsführung) habe
ich nicht alle die zu wünschende Akkuratesse und Thätigkeit
gespührt. Überhaupt habe ich meine an Ew. Excellenz geäusserte Meynung, dass Fangel nicht recht zur Besteurung von
den Fabrik'Anlagen ein passendes Subjekt sey, bestätigt ge
funden. Ich habe ihm daher, Ew. Excellenz Befehlen gemäss,
in den verbindlichsten Ausdrücken eröfnet, dass Ew. Excellenz
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seinen dringenden Wünschen nachgehen und ihn von def
Theilnahme an der Besteurung von Gudumlund dispensiren
wollten. Diese Nachricht begleitete ich mit dem Verlangen,
dass er seine Rechenschaft schliessen und abliefern möchte.
Er schien hiermit recht zufrieden. Michelsen habe ich vor
läufig gefragt, ob er wohl willig seyn würde das Rechnungs
wesen ad interim zu übernehmen, welches er bejahend beant
wortete. Dieser Mann verliert würcklich nicht, wenn man ihn
näher kennen lernt. Er hat vielen Eifer, Akkuratesse in
hohen Graden, und wie ich glaube, viele Kenntnisse und Ehr
lichkeit. Etwas zornig scheint er zu seyn. Dieses würde ihn
vielleicht zum Besteurer weniger geschickt machen, wenn er
einen andern als Martensen zum Kollegen haben sollte.
Der Prohe-Glas-Ofen wurde eben den Tag meiner An
kunft fertig. Er wird jetzt almählig aufgewärmt. In 5 bis 6
Tagen wird der wirckliche Versuch anfangen. Ich hoffe also
Ew. Excellenz innerhalb 10 bis 12 Tagen das Resultat melden
zu können. Der Ofen und alles, was dazu gehört, ist mit
vieler Genauigkeit und Nachdencken eingerichtet und verfertigt.
Es sind alle ersinnliche Maassregeln getroffen um den Versuch
nach Belieben verschiedentlich modificiren zu können. Es
werden Versuche mit allen Arten von Glas angestellt werden.
Michelsen scheint jetzt gar keinen Zweifel zu haben, dass er
wohl mit dem hiesigen Torf Glas schmelzen und bearbeiten
könne.
Er ist eben ganz ungewiss, ob dieses nicht eine
solche Menge des Brennmateriales fordern wird, dass man ausser
Stand wäre mit den Norwegischen und andern Glas-Hütten
Preiss zu halten. Martensen glaubt aber (aus eigener Erfah
rung), dass Michelsen dem Torfe weniger zutraue, als er wircklich leisten kann. Ich bin unbeschreiblich ungedultig das
Resultat zu erfahren.
Ich bin hier noch zu kurz um Ew. Excellenz bestimmte
Briefe und Vorschläge vorzulegen — ich möchte nicht gerne
etwas sagen, was ich jehmahls widerrufen müsste. Ich bin jetzt
beschäftigt verschiedenes zu ersinnen und auszuarbeiten, welches
ich gedencke in officieller Form einzuliefern. Wenn ich so
etwas vorhabe, mag und kann ich an nichts anders dencken.
Ich bitte daher meinen Respekt an die Frau Gräfin zu ver
melden und um Verzeihung wegen Stillschweigen.
Unterthänigst H. Wedel-Jarlsberg.
7
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Da Fangel auf Wildmosehof ist, und ich ungewiss hin,
oh er den Empfang der letzt abgeschickten 650 Rthlr. ange
zeigt, melde ich solches hiermit.
Ew. Excellenz werden gnädigst dieses Geschmiere ver
zeihen — ich war, wie der Postbote um die Briefe mahnte,
eben bey einer Zeichnung, die mir gut gelang, und hatte fast
das Fieber. Freundliche Grüsse an Louison und Joseph.
Gudumlund, den 5ten December 1803.

Ich kann Ew. Excellenz nicht beschreiben, wie gross meine
Freude ist, indem ich melde, dass der Versuch Glas mit TorfFeurung zu schmelzen und zu bearbeiten über alle Erwartung
gut abgelaufen ist. Nach der zuletzt getroffenen Einrichtung
des Ofens kann man mit einer geringen Menge Torf einen
fast unglaublichen Grad von Hitze hervorbringen. Der blosse
Augenschein kann leicht die Überzeugung hervorbringen, dass
man mit Vortheil mehrere Glas-Hütten könnte. Michelsen ist
ganz über sein eigenes Werck erstaunt. Wir sind jetzt damit
beschäftigt fernere Proben zu machen um die Verhältnisse
genau zu bestimmen und zu berechnen. Eine jede Stunde der
Tage und der Nächte, die ich von den übrigen Beschäftigungen
stehlen kann, werde ich dazu an einen Plan von weitem Um
fange, der sich leicht ausführen lässt, und der ganz nach den
lokalen Umständen eingerichtet ist, zu ersinnen und ans Reine
zu bringen. Ich darf behaupten, dass wenn dieser Plan be
folgt wird, Gudumlund in einigen Jahren wenigen Oertern
in Europa nachstehen wird. Sobald als möglich nach meiner
Zurückkunft werde ich diesen Plan, mit Grundrisse und Zeich
nungen begleitet, Ew. Excellenz überreichen. Die Ausführung
desselben kann sich ganz nach dem Zustande der Kasse richten,
entweder schnell oder nachmählig seyn. Es hat bloss Kalkwerck, Zingelwerck, Töpferey, Steingut-Fabrique und allerhand
Glas-Hütten zum Zwecke. Es ist bald gethan einen Plan zu
ersinnen und dessen Ausführung zu bestimmen, aber es fordert
viele, viele Stunden Nachdencken um eine grosse Anlage aufs
wohlfeilste, zweckmässigste, geschmackvollste zu realisiren.
Dieser Ort ist im ersten Zuschnitt bedeutend verdorben.
Dieses muss man ohne zu grosse Kosten ändern. Man arbeitet
hier aber auf der andern Seite mit einer unglaublichen Leich
tigkeit, wenn der Plan vernünftig ist, indem alle Materialien
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von Bedeutung auf der Stelle vorhanden sind und die be
wegenden Kräfte nicht weit gesucht werden müssen.
Der einzige Zweifel, der in Rücksicht auf vorerwähnte
Fabrick-Anlagen vernünftigerweise aufstossen kann, ist von
Ew. Excellenz in gnädigem Schreiben vom 19ten v. M.
erwähnt worden.
Er betrifft nähmlich die Möglichkeit
Menschen genug zusammenzulesen um die ungeheure Menge
von Torf zu schneiden und in die Magasine zu führen. Ich
habe mit allen Menschen, die hierüber etwas wissen konnten,
gesprochen und ihre Meynung eingehohlt. Sie waren alle
darin einig, dass es keine Schwierigkeit haben würde eine
noch viel grössere Anzahl von Menschen zu bekommen, wenn
man nur bey Zeiten die nothwendigen Anstalten treffen wollte.
Dr. Friese hat öfters mehr Arbeiter zusammen gescharrt, als
zum Torfschneiden für alle Anlagen nothwendig wären.
In meinem obenerwähnten Plan gehört es auch, dass ein
Theil von den Wiesen von Gudumlund und Tiendegaard zu
den Fabrick-Anlagen gehören sollte.

Indem Ew. Excellenz mir die Ehre erwiesen haben meine
Meynung über den mir gnädigst mitgetheilten Vorschlag des
Hulegaard zu fordern, haben Ew. Excellenz es mir zur hei
ligen Pflicht gemacht die Wahrheit ohne Rücksicht auf Per
sonen und ohne Vorbehalt zu sagen. Ich wage es also fol
gende kurzmögliche Anmerckungen zu machen.
1. Wenn ich auch annehmen wollte, dass der Plan zweckmässig wäre, so bin ich sehr bestimmt von der vielleicht irrigen
Meynung, dass Hulegaard möchlicherweise ein ganz erträg
licher, gewöhnlicher Verwalter seyn mag, wenn er einen guten
Ladefoged oder Forgangskarl bey der Seite hat, dass er aber
für etwas grösseres ganz und gar unbrauchbar. Ich glaube,
dass er weder Verstand noch Konduite, noch Zuverlässigkeit
genug hat um mehr als den ganz gewöhnlichen Betrieb von
Tiendegaard zu besteuern. Ich habe mich auf sein Chapitro so
rein aussprechen wollen, weil es immer odiøs ist einen Diener
bey seiner Herrschaft anzuschwärzen. Ich muss aber gestehen,
dass Hulegaard mir stets verdächtig gewesen ist. Er und
seine Familie sind zu kostbare grand seingneurs.
2. Den Plan selbst betreffend habe ich folgendes zu er
innern; ich folge die Ordnung des Vorschlags:
7*
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Ad 1. Dieser Art. zu wenig auseinandergesetzt um beurtheilt zu werden.
Ad 2. Die Anzahl der Mannsleute ist ausser allem Ver
hältnisse. Hierin liegt eine der Ursachen des Mangels an
Revenüen. Die Haushaltung, die auf Tiendegaard geführt
wird, ist nach allen Nachrichten ein wahres Hydra, das alles
auffrisst. Wie der Feldbau eingeschränckt werden könnte,
müsste besser auseinandergesetzt werden.
Ad 3. Hierbey finde ich Nichts zu erinnern.
Ad 4. Nach genauer Überlegung finde ich, dass wenn
man bedeutende Aufopferungen für die Kultur von den Wiesen
machen wollte, so mussten solche ganz vom Td. getrennt
werden und ein eigenes Hof darauf erbaut werden. Td. müsste
alsdann vor sich bestehen, so gut wie er konnte. Er konnte
nicht leicht weniger einbringen, als er unter der Besteurung
des Hulegaard eingebracht hat. Zum Anbau des Hofes würde
ich aber nicht anrathen, da Ew. Ex. andere wichtigere Sachen
Vorhaben, die alle Kräfte fordern.
Ad 5. Dieses scheint mir zweckmässig.
Ad 6. Dieses gleichfalls.
Ad B. 1. Die Vereinigung der Windmühle mit Td.
scheint mir passend, vorausgesetzt dass Hulegaard der rechte
Mann wäre.
Die Anlage einer Mühle auf Gudumlund ausser der Wind
mühle um auf Speculation Graupen &c zu mahlen würde wohl
an und für sich ein richtiger Unternehmen seyn, wenn man
für Gudumlund keine andere interessantere Anlagen ersinnen
könnte. Dieses würde keine juridische Schwierigkeit finden,
indem noch 8 Tonnen Molleskyld von der alten Mühle übrig
sind. Warum aber diese Mühle mit dem Td. in Verbindung
seyn sollte, sehe ich gar nicht ein; man sollte wohl glauben,
dass die Windmühle reichlich die Produkte des Td. vermahlen
könnte.
Ad 2 & 3. Dieses hängt von dem vorhergehenden ab.
Nachdem ich meine unmaassgebliche Meynung kürzlich geäussert habe, muss ich noch hinzufügen, dass ich es am rathsamsten glaube den Hof an Hulegaard für 300 Tonnen Gerste
auf höchstens 10 Jahre zu verpachten, doch mit der Bedingung,
dass die Fabricke so viel von den Wiesen nehmen kann, wenn
sie will, als nöthig ist, gegen eine bestimmte Abgabe.
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Wir haben hier einen recht ernsthaften Winter. Ich hin
noch gar nicht aus dem Pflecke gewesen. Sobald als möglich
gehe ich nach Lindenburg um den I2ten in Kopenhagen zu
seyn. Die Resolution ist längstens tinglyst. Der Winter thut
uns vielen Verdruss. Die Maurer haben lange Zeit schon
auf hören müssen.
Mit den innigsten Gefühlen der Danckbarkeit und der
Verehrung verharre ich
Ew. Excellenz unterthänigste
Herman Wedel-Jarlsberg.
Kjobenhavn den 5te Januar 1805.

Gode Hr. Sørensen I
Et meget morsomt Rendez-Vous hos Hs. Durchlauchtighed
Hr. af Augr? hindrer mig i Dag fra med mere end to Linjer
at takke Dem for Deres sidste Brev.
Den udstedte Vexel stor 1000 Rdr. er af mig ble ven
akcepteret til Udbetaling, naar forfalden. Skulde De være i
Trang for Penge, behager De atter at trække* paa 1000 Rdr.
14 Dage Sigt. Der er vel indkommet nogle Penge, som kunde
bekvemmere sendes ved Zahlkasse-An visning, og flere komme
ind; men sandt at sige, behøver jeg i denne Tid en Del Penge
til adskilligt, saa jeg nok tror at kunne gjøre mig denne lille
Sportel, nemlig at bruge et Par Tusinde Rdr. i nogle Uger,
indtil Vexlen kommer og er forfalden. (Dette unter uns.)1)
Senere hen skal jeg sende Pengene, som komme ind paa for
nævnte Maade.
Det forstaar sig selv, at De trækker Gage fra Deres
Afrejse fra Kn. eller rettere sagt fra den Tid, Deres Gage i
Ku. ophørte. Angaaende de 140 Rdr. skal Kn.2) og jeg nok
blive enige.
Adieu i flyvende Hasti
Deres
H. W.-J.
Kjobenhavn den 2den April 1805.

Gode Hr. Sørensen l
For Deres Skrivelse af 28de f. M. med vedføjede Udskrift
af min Pr. Conto i Fahr. Bøger takker jeg Dem ret meget.
x) Af Dr. Ingvar Nielsens Bog S. 88 o. fl. vil man se, at Greven i 1805
arbejdede under vanskelige Pengeforhold.
a) Knudsen, Fabrikkens daværende Agent i Kjøbenbavn.
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Da Tiden er kort, besvarer jeg samme med faa Linjer. Det
gjør mig ondt at erfare, De ej kunde negociere Vexlen paa
Kn., da dette har ladet Dem undvære Valuta saa længe.
Pengene have ligget parat længe i Forventning at se Tratter
komme. Indlagt sender jeg Dem Anvisning paa Aalborg
Amtst. stor 1500 Rdr., som De vilde tage til Indtægt som en
Remesse fra mig, da jeg naturligvis bos Knudsen debiterer for
de Summer af Fabr. Indtægter, jeg oppebærer, og hvorfor jeg
skal give Regnskab. I Henseende til Deres Forespørgsel om
Deres Bolig, som jeg finder meget naturligt interesserer Dem,
maa jeg tilstaa Dem, at jeg tror, et Hus lige over for Morten
sens, paa den saakaldte Hartmanns Jord, næppe vil gjøre en
god Virkning. Stentøjs-Fabr. og de 2de Boliger udgjøre et
Hele, som er i Symmetri. Heri vilde den omtalte Bolig
aldeles ikke passe. Da jeg ej har nogen Kopi af Tegningerne,
som høre til Planen, kan jeg ej opgive Dem nogen Plads.
Dette maa jeg overlade Dem, forudsat at det passer i Planen.
Naar jeg kommer til Gudi., er uvist, men at jeg kommer i de
første Sommermaaneder, er vist. Her er alt endnu Vinter.
Ingen Skibsfart. Adieu for denne Gang. Hils Mortensen og
Mikkelsen. Tak sidste for hans Brev, som jeg en af Dagene
skal besvare.
Adieu for denne Gang.
Deres
H. Wedel-Jarlsierg.
Kjøbenhavn den 27de April 1805.

Gode Hr. Sørensen I
Da jeg af Knudsen [hører], at den gamle Svindsot-Kræmmer
Hr. Kasse er paa det vderste, sender jeg Dem indesluttede
styrkende Portion at indtage paa en Gang — 1000 Rdr. Denne
Dosis vil, haaber jeg, hjælpe for en Tid. Endnu har ingen
Lejlighed været at finde til Bornholm, men om et Par Dage
.gaar Turen for sig; dog hører De forinden fra mig. Hils
Mortensen og alle fra
Deres hengivne
H. Wedel-Jarlsberg.
Klokken og 12 Masker med Glas-Øjne ere alt om Bord
hos Ibsen1). Det var mig meget ubehageligt, at Ibsen ej
x) Fabrikkens Skipper.
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bragte en af de store Gryder, da vi stærkt trænge til samme.
Sig Mickelsen, i Fald han ej skulde være rejst, at i H vel vigen
findes Brev fra mig.
Kongsberg den 16de Maj 1806.

Jeg havde alt forladt Hovedstaden, inden Deres Linjer af
7de f. M. havde naaet samme — jeg har altsaa først modtaget
dem her, efter at jeg fra Christiania ankom hid; siden har mit
Hoved været saa fuldt af adskillige Gjenstande, at jeg næppe
har kunnet tænke paa de Ting, som interesserer mig mest.
Jeg haaber imidlertid, at det ikke vil vare saa længe, inden
jeg ved personlig Nærværelse kan erstatte det forsømte. Vel
bliver jeg næppe denne Forretning saa snart kvit, men jeg
formoder, der vil komme lange Mellemrum, hvori min Tilstedeblivelse ej behøves, og da vil intet være mig mere magtpaaliggende end at besøge det elskede Gudumlund. Naar jeg
kommer, skulle de Ting blive bragte i Rigtighed, hvorom vi
talte i Kjøbenhavn.
Gr. Schn. var før min Afsked saa beskæftiget og jeg saa
adspredt, at jeg umuligt kunde faa Sagerne i Orden.
Alle de kurante Sager besørger Rösenbeck x) efter Aftale.
Skulde noget være forglemt, vilde Administrationen behage at
gjøre Erindring derom.
De vilde meget forbinde mig ved af og til at lade mig
vide lidt om Tingenes Gang, og i Fald noget af Betydenhed
skulde foranstaltes, skal jeg, naar min Mening derom spørges,
med omgaaende Post meddele samme. Her er jeg bleven et
meget ordentligt skrivende Væsen. Om min Deltagelse i Deres
højst smertelige Modgang behøver jeg ikke at forsikre Dem.
Jeg føler fuldkommen, hvorledes sligt maa pine; men mod
Skæbnen og Pigers Følelser og Luner er intet at gjøre. Bekjendtgjørelsen i Aviserne har Rösenbeck vel besørget, og jeg
formoder, Administrationen alt for længe siden har føjet dø
fornødne Foranstaltninger i Jylland. Gud give, det maatte
blive et godt Aar for Fabrikken! Fra mig og om mig hører
De snart noget forunderligt.2)
Deres hengivne H. W.-Jg.
') Den Gang Sekretær hos Grev Schimm elmann, senere Godsforvalter
paa Lindenborg.
) Hentyder sikkert til hans kort efter paafølgende Forlovelse med
Karen Christiane Andrea Anker, med hvem han Aaret efter blev gift.
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Det første, Grev H. Wedel-Jarlsberg foretog sig paa
Gudumlund, var at udarbejde en Protokol (med diverse Teg
ninger), hvori han kritiserede de allerede anlagte Fabrikker og
gjorde Forslag til nye. Han er særlig stræng, og, som man
oven for har set, med god Grund, mod Dr. Friese, og lægger
navnlig Vægt paa, at Dr. Frieses Anlæg ere meget upraktiske,
da alle Raamaterialerne til Fremstillingen af Sæbe, Salt og de
kemiske Præparater skulde hentes langt borte fra, og at han ikke
i nogen særlig Grad (med Undtagelse af Pottemageriet) havde
benyttet de paa Stedet værende Raamaterialer. Han foreslog
derfor, at samtlige af Dr. Friese anlagte Værker og opførte
Bygninger skulde nedrives, Kanalernes Retning ændres, lægges
nogen mere Vægt paa Symmetrien ved Opførelsen af de ny
Bygninger, og indskrænke Virksomheden til Teglværk . (som
navnlig skulde fremstille glaserede Tagsten), Kalkværk, Glasog Fajancefabrikation, hvortil de vigtigste Raamaterialer, Lér,
Kridt og Flintesten, fandtes paa Stedet.
Grev Schimmelmann approberede i Hovedsagen Grev H.
Wedel-Jarlsbergs Plan, dog for Glasværkets Vedkommende kun
en mindre Prøveovn, og, som før nævnt, blev Planen om det
store Glasværk aldrig realiseret.
Med Hensyn til den samme Aar oprettede Administration
blev der i denne ’foretaget følgende Forandringer: Dr. Friese
fik sin Afsked saalydende:

I Følge hans højgrevelige Excellence Gehejmeraad og
Statsminister Grev Ernst Heinrich Schimmelmanns mig med
delte Fuldmagt af 10de Juni d. A. erklærer jeg herved paa
højsammes Vegne og i højsammes Navn, at alle Foreninger,
Forpligtelser og Kontrakter af hvad Navn nævnes kan, som
have fundet Sted imellem højstsamme og S. T. Hr. Dr. August
Friese, ere ophævede og aldeles ugyldige, ligesom jeg ogsaa
herved i Følge forbemeldte Fuldmagt erklærer, at alle For
dringer, af hvad Oprindelse samme end maatte være, som hans
højgrevelige Excellence har paa S. T. Hr. Dr. August Friese,
ere eftergivne og aldrig af højsamme eller højsammes Arvinger
skal paa nogen Maade kræves.
Dette til Bekræftelse under min Haand og Segl.
Gudumlund den Ilte Juli 1803.

Herman Wedel-Jarlsberg.
(L. S.)
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Fangel blev fritaget for sin Virksomhed ved Fabrikken
og fast ansat som Forvalter paa Vildraosegaard. Hulegaard
forlod efter eget Ønske baade Fabrikken og Tiendegaard og
kjøbte Ridemands Mølle. Administrationen kom derefter til
at bestaa af Justitsraad Møller paa Gudumlund, hvis Stemme
var den afgjørende, P. C. Mikkelsen, der skulde forestaa Glas
værket, og F. Martensen, der havde Kalkværk, Teglværk o. s. v.
under sig. Da Mikkelsen kort efter forlod Fabrikken for at
gjøre en længere Udenlandsrejse, tiltraadte den hidtilværende
Bogholder Jens Sørensen Administrationen i Stedet for Mikkelsen.
Grev Herman Wedel-Jarlsberg virkede kun ved Fabrikken
til i Begyndelsen af Aaret 1806. Først i Maj rejste han til
Norge for at medvirke ved Ordningen af Fattigvæsenet i
Kongsberg; samme Aar den 31te Juli blev han udnævnt til
Amtmand i Buskerud Amt og besøgte kun, saavidt man kan
se, en Gang senere i sit Liv Fabrikken, nemlig i Begyndelsen
af Januar 1808, da han paa en Forretningsrejse opholdt sig i
Aalborg. Det var sikkert til Fabrikkens store Skade, at Grev
H. Wedel-Jarlsberg kun saa kort havde med den at gjøre; især
havde han et fortrinligt Greb paa at tage sine Folk og forstod
paa en elskværdig Maade at bilægge de evige Stridigheder og
Drillerier imellem de forskjellige Betjente, hvad man ogsaa
kan spore af de foran gjengivne Breve.
Som Grev Wedel-Jarlsbergs Afløser paa Fabrikken og som
den altsaa, der skulde have Overtilsynet med denne, ansatte
Grev Schimmelmann Professor, Justitsraad Manthey, den Gang
paa Brede.
Den 13de September 1806 var baade Grev Wedel-Jarlsberg
og Professor Manthey paa Fabrikken, sandsynligvis for Over
tagelsens Skyld. Professor Manthey fik imidlertid ingen
væsentlig Indflydelse paa Fabrikkens Drift og virkede ogsaa
kun et Par Aar ved denne. Senere, altsaa i 1808, gik Fa
brikkens Bestyrelse fuldstændig over i den stedlige Administra
tions Hænder.’ Denne Administration var det svage Punkt i
Grev Wedel-Jarlsbergs Plan; thi paa Grund af, at Administra
tionens Medlemmer vare ligestillede, og ingen paa Fabrikken
havde den øverste Ledelse, var der de voldsomste Rivninger
imellem dem indbyrdes.
Justitsraad Møller døde i 1809, og ved Mikkelsens og
Sørensens forenede Bestræbelser lykkedes det at faa Peter
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Martensen fjærnet den 24de Maj 1809; men- aldrig saa snart
var han borte, før der begyndte en Kamp mellem Mikkelsen
og Bogholder Sørensen, der førte til Mikkelsens Afsked 1812,
og Sørensen var nu alene om Fabrikkens Administration.
Her begik Grev Schimmelmann sikkert en Fejl; thi baade
Martensen og Mikkelsen vare begge dygtigere og langt mere
egnede til at administrere Fabrikken end Sørensen; men denne
skrev de længste og bedste Breve, havde ikke saa lidt mere
Dannelse og en mere beregnende Maade at forklage sine Kol
leger paa for Greven. Desuden havde Sørensen en stor Støtte
i Grevinden, der satte megen Pris paa ham og ofte korrespon
derede med ham om Fabrikkens Anliggender.
Jens Sørensen var født paa Brahetrolleborg Gods og havde
rimeligvis faaet sin første Undervisning i Grev Reventlows
Skoler, senere havde han studeret i Kiel, uden dog at blive
ordentlig dimitteret, og endelig havde han opholdt sig i 6 Aar
i Grev Schimmelmanns Hus, i hvilken Egenskab, kan ikke
ses, men rimeligvis som en Slags Hovmester for Børnene.
Sørensen administrerede Fabrikken fra 1812—1815. Grev
Schimmelmann var imidlertid vist efterhaanden bleven træt af
idelig at øse Penge ud til Fabrikken (han maatte saaledes
alene af den Grund optage et Laan i Godset) og vel tillige
af det Bryderi, som denne skaffede ham; thi at dette allerede
i 1808 var blevet bekjendt for Folk, kan man se af følgende
ret originale Skrivelse fra Bager Christen Gyrsting i Aalborg:
Underdanigst Pro Memorial
Deres højgrevelige Excellence vilde naadigst tillade mig
herved at gjøre et Forslag, som, naar samme kan vorde reali
seret og finde Deres høje Bifald, vist kunde efter min Over
bevisning vorde almen gavnlig og nyttig i flere Henseender.
Æmnet angaar egentlig den gudumlundske Fabrik, hvis Gang,
Indretninger og mangehaande Forandringer jeg fra dets første
Anlæg af og indtil nu har kjendt; jeg har tillige erfaret de
store Summer, som gradvis ere bievne anvendte og atter an
vendte til Fabrikkens Fortsættelse og Opretholdelse, og kjendt
de forskjellige Personer, som til Dels have lagt Planerne og
forvaltet Bestyrelsen; men det har immer bekræftet min For
mening, at slige Indretninger sjælden fremdrives ved over
spændte Anstrængelser og hyppige Forandringer, tværtimod,
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at samme snarere ved indskrænkede Udgifter kan fremledes
under en gradvis Fremrykken fra det mindre til det større,
saaledes at den ene Indretning frembringer den anden og de
derved under Økonomi og Sparsommelighed givne Fordele
atter give Lyst og Evne til at fremskynde flere. Næst efter
Agerdyrkningen og det dermed forbundne beror Danmarks
Held og Selvstændighed især paa Industri og Fabrik-Flid.
De uhyre Summer, som aarlig gaa bort til fremmede for Varer,
endog af egne Produkter og raa Materialier, som vi selv kunde
forædle og frembringe, burde dog en Gang bespares, om vi ej,
hvortil Landets naturlige Beliggenhed dog saa meget indbyder
os, kunne gjøre nogle Exportationer til andre.
Den gudumlundske Fabriks Indretning, der med saa meget
ædelt og stort har Deres højgrevelige Excellence at takke for
sin Tilværelse, synes just i Følge sin Beliggenhed at være
bekvem til denne Hensigts Opnaaelse, og at der ufejlbar mod
Tiden ved en hensigtsmæssig Bestyrelse maa fremblomstre en
Koloni til mangehaande Fabrikvarers Forarbejdelse og For
ædling, som ved at efterlignes paa flere Steder vilde være en
Lyksalighed for Danmark, vort elskede Fødeland.
Dette
foranlediger mig herved underdanigst at frembringe mit For
slag, nemlig: om Deres højgre velige Excellence vilde og kunde
bekvemme Dem til at overlade mig bemeldte Gudumlunds
Fabrik med Bygninger, Inventarium og Ejendomme, saaledes
som det nu forefindes, i Forpagtning eller Arvefæste imod en
passende moderat aarlig Afgift, kunde jeg have Lyst til at
entrere deri, da nogle af Egnens bedste Mænd sikkert vare at
formaa ej alene med deres Evne, men endog med indsigtsfulde
Raad og Kommerce at ville understøtte mig til den attraaede
Hensigts Opnaaelse, ligesom og, om forlanges, sikre Deres
højgrevelige Excellence for den aarlige Afgifts prompte Er
læggelse. Bygningerne og Inventarium med hvad videre, som
befandtes, blev mig begribelig overleveret ved Syn, og som jeg
saaledes i sin Tid igjen havde at aflevere, men det tillades
mig at udvide Fabrikken og dens Bestillinger med de Indret
ninger, jeg i øvrigt fandt for godt.
Deres højgrevelige Excellence I Jeg er en Mand i min
bedste Alder, af et muntert Temperament og begavet med et
sundt Legeme; mine Sysler som Bager i Aalborg udfordre kun
det mindste af min Tid, da samme ved en tro og god Kones
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Medhjælp gaar sin jævne Gang uden synderlig at hindre mig
i andre Beskæftigelser; jeg ønskede derfor at udvide min
Virkekreds og anvende de Evner og Kræfter, Forsynet har
forundt mig, til min og Families samt Medmenneskers Held
og Gavn. Disse Grunde bestemmer mig, naar der ellers kan
ske nogen Afhandling, og vil jeg haahe, at Fabrikkens heldige
Drift saaledes vil kunne glæde Deres højgrevelige Excellence
som dens høje Stifter, og at denne vil gjøre Dem lige saa
udødelig for Efterslægten, som Deres øvrige store og ophøjede
Handlinger imod Konge og Fødeland gjøre, der med saa megen
erkjendtlig Taknemmelighed paaskjønnes af enhver Mand.
At jeg herom maatte værdiges med et naadigt Svar, derom
heder
Deres høj grevelige Excellences
underdanigste
Christen Gyrsting.
Aalborg den 31te Maj 1808.

Til
Deres højgrevelige Excellence Hr. Gehejmeraad, Statsminister,
Ridder af Elefanten og Greve af Schimmelmann.

Bager Gyrsting fik imidlertid ikke Fabrikken hverken i
Arvefæste eller Forpagtning; men i 1812, da Grev Schimmelmanns Brodersøn og Sukcessor til Grevskabet Grev Karl von
Schimmelmannblev myndig, blev Gudumlunds Fabrik over
draget til ham som en Slags Forpagtning.
Grev Karl v. Schimmelmann havde allerede tidligere op
holdt sig paa Fabrikken, hvad følgende Brev fra Finansminister
Grev Schimmelmann til Justitsraad Møller giver Oplysning
om, og hvoraf kan ses, at Interessen for Jagt hos Greverne
Schimmelmann ikke er af ny Dato.
Kjebenhavn den 9de Maj 1807.

Til

Kaptajn Møller paa Gudumlund!
Jeg maa berette Dem, at min Nevø, den unge Karl
Schimmelmann, om en kort Tid agter at gjøre en Rejse til
Jylland i Følge med sin Hovmester Hr. le Gros og Hr Mekanikus Schultz, der er ansat paa Hellebæk og underviser ham
*) Født den 12te November 1787, død 6te Januar 1833.
selv sit Navn med K.

Greven skrev
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i Mathematik, Fysik og Mekanik; disse sidstes Bekjendtskab
vil det vist være Dem kjært at gjøre, og hvad ham angaar,
da kan jeg ikke sige mere, end at han er en ung Mand med
et ædelt Hjærte, nærende de bedste Hensigter.
De Foranstaltninger, De i denne Anledning bedes at træffe,
ere ikke betydelige, da han ingenlunde er opdraget i en prægtig
Levemaade, og det heller ikke er stemmende med hans Opdragelsesmaade eller mit Ønske, at han der skal træde op som
den tilkommende Besidder af Grevskabet. Han vil ogsaa i den
Henseende ikke indlade sig videre paa de ham muligen med
delende Bønskrifter el. sligt, end som Overbringer deraf til mig.
Hans Lidenskab for Jagt er mig bekjendt, uden at jeg
har gjort mig Umage for at undertrykke den, da jeg indser,
at et ungt Menneske ikke kan undgaa Lidenskabelighed, og
fra dette Synspunkt er det en af de mindst farlige Ting, der
er bleven Gjenstand for hans. Hans sædvanlige Maade at jage
paa er efter Smaavildt med Bøsse og Hund. Maaske han finder
Tid til at gjøre sig en saadan Fornøjelse paa Gudumlund.
For øvrigt beder jeg Dem at gjøre ham nøje bekjendt
med, hvad De tror vil kunne interessere ham, saavel hvad
Godset og Skolevæsenet angaar som hvad der ved Deres Be
stræbelser for Gudumlund og af Dem i Almindelighed til
Vindskibeligheds Befordring er iværksat.
De medgaaende Omkostninger ved hans Ophold hos Dem
vil De behage at bringe mig i Regning i Deres aflæggende
Regnskab.
I Sommeren 1809 besøgte Grev Karl Schimmelmann lige
ledes Fabrikken, saa han kjendte den altsaa ganske godt, da
han i 1812 overtog Forpagtningen; han viste stor Interesse for
alt, hvad der vedrørte den, og han opholdt sig der ofte i de
nærmest følgendo Aar længere Tid ad Gangen. Han beholdt
Sørensen som Administrator; men det gik imidlertid temmelig
hurtigt op for den unge Greve, at Administrator Sørensens
Bestyrelse af Fabrikken var mindre heldig.
Den i Brevet nævnte Mekanikus Schultz fra Hellebæk,
der senere kaldes Inspektør Schultz, blev sendt herover for at
undersøge Sørensens Forhold, og. i 1814 blev Sørensen for
modentlig suspenderet, i hvert Fald blev en anden Mand, In
spektør Ole Wilhelmsen, ansat ved Siden af ham.
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Sørensen døde pludselig kort Tid efter. En Kommission
med Stiftamtmand Moltke i Aalborg i Spidsen blev nedsat for
at undersøge hans Bestyrelse af Fabrikken; hvilket Resultat
Kommissionen kom til, kan ikke ses, men det har sikkert ikke
været gunstigt for Sørensen, at dømme efter den af Schultz
udarbejdede Indstilling til Kommissionen.
Foruden den udygtige Administration var det ogsaa det
uheldige Tidspunkt, paa hvilket Fabrikkerne anlagdes, der bi
drog væsentligt til, at de gav et saa daarligt Resultat. Krigsaaret 1801 bragte ikke Fabrikken større Vanskeligheder, kun
var der overalt i Landet en meget følelig Pengemangel, der
ogsaa mærkedes her; men det var dog først fra 1807 og de
nærmest følgende Aar, at Krigen skadede Fabrikkerne meget.
Til Stentøjsfabrikken manglede, som før nævnt, Raamaterialier, som kun kunde tilvejebringes til umaadelig høje
Priser; men for denne Industrigren var der jo samtidig den
Fordel, at fremmede Varer ikke kunde føres til Landet, hvorfor
der i Krigsaarene fandtes god Afsætning for Stentøjet.
Kalkværket og Teglværket kunde i disse Aar kun drives
med meget liden Fordel, da Havnene vare spærrede af Kapere
og Arbejdskraften ikke kunde skaffes, idet alt vaabenført
Mandskab blev benyttet til Landets Forsvar.
Der findes i Fabrikkens Papirer forskjellige Breve fra
Krigsaarene, som vel ikke ere særlig oplysende for Fabrikkens
Vedkommende, men da de i andre Henseender kunne have
Interesse, vil jeg anføre enkelte af dem her. Saaledes skriver
Justitsraad Møller i 1807 i Slutningen af et Brev til Grev
Schimmelmann:

Her er alt i fuldt Arbejde til Landets Forsvar. Jeg har
i 14 Dage været befalet at rejse omkring for at ordne og op
sætte Vagt-Signaler overalt paa Hovedpunkterne, paa det den
ene Undersaat kan komme den anden til Hjælp i Tilfælde, og
det bedste er, at jeg paa denne Rejse omkring i Landet har
fundet alle Mennesker færdige til at opofre alt for Fædrelandet.
For os selv ere vi altsaa uden Frygt, men enhver gaar imellem
Frygt og Haab om Udfaldet for Kronborg og i Sundet.
Jeg anbefaler mig underdanigst

Møller.
Gudumlund den 6te April 1807.

iil
Samme Aar skrives i Slutningen af et Brev fra Stadshauptmand Hans Wigelsen til Kancellisekretær Grønland
(Brevet er skrevet den 2den April 1801, altsaa samme Dag
som Slaget paa Kjøbenhavns Rhed):

Jeg ønsker Efterretning, om de engelskes Bombardement
imod Helsingør inaa være udfalden til Danmarks Fordel; hos
Dem har De nogen Forsvar, men vi, saa vel i Aalborg som
vore ganske Kyster, ere udsatte for fjendtligt Overfald; thi
alt mangler os, vi have hverken Kanoner til vore Fæstninger
eller Kugler eller Krudt, Landeværnet og selve Borgerne
mangle Geværer. Jeg er bleven valgt til Kaptajn og’ Kom
mandør for hele Borgerkorpset. Borgerne ere til min store
Fornøjelse meget ivrige i at lære Exercitsen og villige til at
forsvare Byen indtil sidste Blodsdraabe, men beklage, at vi
ingen Geværer have. Næst at anbefale mig, beder jeg, De
altid vil ynde
Deres allermest forbundne
Hans Wigelsen.
Aarene mellem 1801 og 1807 vare de bedste, Fabrikken
havde. Der var i Landet godt Haab for Fremtiden, der
byggedes efter en stor Maalestok, og Fabrikken havde ri vende
Afsætning, særlig paa Kalk og Mursten; men desværre varede
Perioden kun kort.
Jeg skal her anføre et Brev fra Administrationen kort før
Urolighedernes Udbrud:

Underdanigst Pro Memorial
Det glædede os inderligen af Deres Excellences naaderige
Skrivelse D. D. Kolding d. 19de ds. med Vished at erfare, at
De tillige med de øvrige Statens Bestyrere har undgaaet en
lumsk Fjendes Vold, saa at Landet fremdeles kan nyde godt
af de ædle og vise Mænds Raad, der omgive Kongen og vor
elskede Kronprins. Sikkert vil det ikke lidet bidrage til at
opnaa en hæderlig Fred, at de regerende Personer ere i Sikker
hed, om end Landet først maa udholde en desto haardere Krig.
Her i Egnen er alt i den bedste Stemning for at værne om et
elsket Land og dets Frihed, i Fald det skulde lyste Fjenden
ogsaa her at foretage noget.
At et saa uventet Overfald imidlertid trykker Landet meget,
særdeles i denne Tid, er naturligt, da derved saa mange Hænder
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unddrages gavnlig Virksomhed; ogsaa disse Anlæg have alle
rede mistet mange og ville maaske endnu miste flere af de
nødvendigste Arbejdere, om ikke Tingen snart faar en anden
Vending.
Foruden denne Indskrænkning i Stedets Virksomhed, som
Tid og Omstændigheder have frembragt, er i Følge formeldte
Deres Excellences Skrivelse end mere saa vidt mulig gjort
Standsning med al Ting.
Kalkværkets Drift er indstillet, undtagen for saa vidt, at
den brændte Kalk oplæskes for ej at hedærves; nogle af Kalk
brænderne beskæftiges med at hjempramme Tørv, saa længe
de endnu ere her.
Teglværket drives endnu, da det vilde foraarsage for
megen Skade, om dette nu i den bedste Tid saa vel for Lérgravning som for Strygningen standsedes.
Stentøjsfahrikken drives endnu som hidtil; men dens Ar
bejdere ere i Dag bievne opfordrede til at holde sig marschfærdige paa nærmere Ordre.
Ved Bygningerne foretages nu intet videre, undtagen at
det ny Tørvemagasin, som i disse Dage er bleven rejst, fuld
føres, da det nødvendig behøves til Tørvene.
Af Kalk afhændes kun lidet, saa Størstedelen gaar op ad
Fjorden for Kjøbernes Regning.
Skipper Ibsen ligger med sit farende Skib i Kjøbenhavn
og har under 15de ds. tilmeldt os, at han den Gang allerede
havde afgivet 2 af sine Folk til Landets Forsvar.
Skipper Clausen laa den Gang endnu i Kallundborg,
hvorfra han .troede at kunne slippe hertil; sker dette, skal det
fornødne her vorde iagttaget til at sikre Skibet samt at spare
Omkostninger.
Administrationen for Fabrikanlægene paa Gudumlund
den 25de August 1807.

Martensen.
J. Sørensen.
Til
Hs. Excell. Hr. Geh.- og Statsminister Grev Schimmelmann
i Kolding.

Som Regel skrev Grev Schimmelmann kun til Betjentene
om Forretningssager, men efter Katastrofen i Kjøbenhavn har
han dog været saa greben af Begivenhedernes Gang, at han
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i et Brev til Justitsraad Møller skrev følgende, der giver et
ganske godt Begreb om Grev Schimmelmanns nedtrykte Sinds
stemning paa dette Tidspunkt.
Rensborg den 10de November 1807.

Til Hr. Kapt. Møller paa Gudumlund!
Allerede længe havde jeg foresat mig at skrive Dem til;
men denne Tids Tildragelser og mit ubestemte Opholdssted
have hindret mig deri. Det politiske Uvejr, som ødelagde
Evropa, har nu ogsaa naaet os. paa en Maade, som vi selv i
denne Eordærvelighedens Tid, da alle Grundsætninger saa ofte
tilsidesættes, alle Traktater brydes, og det helligste ikke skannes,
ikke kunde vente. Nationens stadig tiltagende og stigende
Velstand er rystet; De kan ikke tænke, hvorledes min Følelse
herved er. Dog vil det endnu vise sig, om Ophavsmændene
til dette Projekt i England, hvorved vor Ruin og Ydmygelse
ikke er taget i Betragtning, have udtænkt det saa dybt politisk,
saa klogt, som de vel metie. Kunde vi vinde det i Energi og
Selvnøjsorahed, som vi have tabt i Rigdom, og forsvare vor
Uafhængighed, saa havde vi endnu flere Hjælpemidler tilbage,
end vi maaske tro. Hvad vi vare som handlende og søfarende
Nation, ville vi næppe nogen Sinde mere blive; kunde vi ikkun
bedre benytte det forsømte, hvad Nationen og vort Land til
byder os, og mindre lade os trylle af alt fremmed, saa vilde
vi besidde noget, som ikke saa snart, blot ved en engelsk
Ministers Indfald, kan blive berøvet os.

Tilbage staar nu kun at gjøre Rede for Fabrikken indtil
vore Dage. Inspektør Ole Wilhelmsen, der som ovenfor nævnt
afløste Administrator Sørensen, døde den 6te September 1839,
55 Aar gi. Under hans Bestyrelse var det, at Stentøjsfabrikken
brændte 1820.
1831 blev Fabrikken beset af Arveprinsen
(Kristian d. 8de). Efter Wilhelmsens Død blev Joachim Musmann *), en Søn af den under Blegeriet nævnte Blegemester
J. H. Musmann, Bestyrer af Fabrikken, der jo nu kun om
fattede Kalk- og Teglværk. Imidlertid var G revskabet Lindenborgs Fortjeneste kun saare ringe, og Fabrikken blev derfor
fra 1ste Oktober 1850 bortforpagtet til Emil Steinthal2), der
J) Død i Nørresundby. 2) Død 1892 i Vestervig.
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havde Forpagtningen indtil Isto Oktober 1878, da den over
toges af Niels Olsen (nuværende Ejer af Herregaarden Rørdal
ved Aalborg), der beholdt Forpagtningen indtil 1ste Maj 1886.
Under disse Forpagtere bleve de gamle Tørvegrave, ca.
100 Tdr. Land langs Kanalerne, opdyrkede og kultiverede, og
Agerbruget er derfor nu af fuld saa stor Vigtighed som Fabrik
driften.
Skjønt altsaa Fabrikan i ægene ved Gudumlund langt fra
bleve bragte til den Fuldkommenhed, som Kammerherre
Buchwald og Grov Schimmelmann havde tænkt sig, er der
dog en betydelig Forskjel paa Stedets Fysiognomi fra den
Tid, Buchwald begyndte det første Spadestik i Kanalerne og
opførte den første Kalkovn i den træløse og forholdsvis øde
Egn. Gudumlunds Fabrik har nu, sammenlignet med Omegnen,
et hyggeligt og ganske tiltalende Udseende. De af Fabrikkens
Betjente og Lærere i Begyndelsen af Aarhundredet anlagte og
beplantede Arealer ved Husene afgive nu store, skyggefulde
Haver, der omgives af Kanalerne. Dette i Forbindelse med
de teglhængte Huse og Beliggenheden i Læ af den temmelig
høje, stejlt affaldende Kalkbakke giver Byen et ret originalt Præg.
Vandkraften ved Teglværket benyttes endnu paa den gamle
Plads; men Maskinerne ere ny og anskaffede 1887. Vand
kraften ved Stentøjsfabrikken blev samtidig indrettet til at drive
Landbrugsmaskinerne i Avlsgaarden. Ligeledes benyttes Vand
kraften til en større Melmølle, der i 1861 blev flyttet hertil
fra Hovedgaarden, hvilken Flytning væsentlig skete for at
sænke Vandstanden i Lindenborg Aa.
Til Gudumlunds Fabrik er der en temmelig betydelig
Trafik fra Omegnen, og der findes nu Doktor, Dyrlæge og tre
Kjøbmænd, ligesom der arbejdes paa Oprettelsen af et Apothek.
Fra Foraaret 1886 har Fabrikken med tilhørende Avlsbrug
været bortforpagtet til Meddeleren, der fra 1879 ligeledes har
haft Hovedgaarden Gudumlund i Forpagtning.

