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FORORD
T Lands Hoteller og Restauranter er saa at sige dets Ansigt ud
mod Verden. Det første Indtryk, der jo som bekendt er saa af«
gørende, er Hotellerne og Restauranterne — de Steder, der danner
Rammen om de rejsendes Liv under et Ophold — i høj Grad med
til at udforme. Og naar man hører, at alene vor Hovedstad Køben«
havn hvert Aar paa sine Hoteller modtager i Hundrede«Tusindvis
af inden« og udenlandske Gæster, der tilsammen skønsmæssigt bru«
ger over 30 Millioner Kr., kan man let forstaa, hvor overmaade vig«
tig en Faktor vor Hotel« og Restaurantindustri er, set fra et national«
økonomisk Synspunkt. Bortset herfra er der et betydningsfuldt na«
tionalt Prestigespørgsmaal; da det er Hotellerne og Restauranterne,
der først og fremmest skal forme de Fremmedes Indtryk af et Op«
hold i vort Land mere end nogen anden Enkeltstand i Folket.
Det er derfor saare naturligt og nærliggende, at den store Offent«
lighed viser denne Stand sin Interesse.
Det sker desværre altfor tit i Form af en Kritik, hvis Hensigt vel
nok er den bedste, men som paa Grund af Mangel paa faglig Viden
og Sagkundskab hos dem, der udøver den, ofte bliver gold og skyder
langt over Maalet.
I nærværende Værk er der gjort et Forsøg paa at belyse denne Del
af vort Samfunds Liv ud fra et positivt Synspunkt ved at se paa,
hvad der er udrettet, af hvem og hvorledes. Det er mit Haab, at
dette Værk maa bidrage til at øge Forstaaelsen af den Stand, det
skildrer — dens Arbejdskaar, dens Betydning og dens Indsats.
Men Værket forfølger ogsaa et andet og snævrere Formaal end dette
mod den store Offentlighed vendte. Det har ogsaa til Hensigt indem
for Faget at skabe Viden blandt de unge, der uddanner sig til at gaa
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ind i dets Udøvelse, Viden om Forholdene som de foreligger og Kend«
skab til de Mænd, der med en Indsats af Virkelyst, faglig Dygtighed,
Idéer og ydet Arbejde, har bygget store Virksomheder op eller videre«
ført dem gennem vanskelige Tider, samtidig med at de har skabt sig
en Karriere, der tjener dem selv til Hæder og andre til Forbillede. For«
staaende og formaaende Folk indenfor Faget har draget Omsorg for,
at dette Værk kommer de Unge i Hænde.
Med Hensyn til Udvælgelsen af de biograferede, da er det altid en
Skønssag, hvem der medtages og hvem der ikke omtales. Værket
fremtræder ikke som en Oversigt over alle danske Restauratører og
Hotelværter, og mange af dem, der af Pladshensyn har maattet ude«
lades, er selvfølgelig i lige saa høj Grad kvalificeret til at blive om«
talt blandt kendte danske Værter som de her nævnte. Men jeg me«
ner gennem den Repræsentation, der her bringes, at have nævnt
Hovedparten af bekendte danske Værter.
Talrige er de Eksempler, der i dette Værk fremdrages paa, at selv
de højeste Poster indenfor Faget kan naas fra den ringeste og be«
skedneste Start, naar blot Vilje og Evner er til Stede.
Maatte de Unge deraf drage den Følgeslutning, at man aldrig skal
give op, men sætte alle Kræfter ind paa at dygtiggøre sig til den
Livsgerning, man har valgt, og saa indstille sig paa at yde sit aller«
bedste i hvert givet Tilfælde — til Gavn for de Gæster, paa hvis Til«
fredshed Faget hviler, til Højnelse af Standen og til Nytte i sidste
Instans baade for det Land, man tilhører, for hvilket Turiststrøm«
men er en betydningsfuld Indtægtskilde, og for den enkelte selv, der
stiler frem mod et Maal i Livet, der kan naas, naar blot Evner og
Kunnen ledes af den rette Vilje. I saa Fald har dette Værk, til hvis
Tilblivelse en Række af Standens bedste Mænd har ydet deres Med«
virken og Støtte, naaet sit Formaal.
Til Slut bringer jeg en Tak til Forfatteren af den indledende histo«
riske Artikel, Redaktør Aage Heinberg og til Journalist 5. P. Fornjotur,
der har været mig behjælpelig med Udarbejdelse af Biografierne.
Roberto Weile.

DANSKE HOTELLER, KROER, GÆSTGIVERIER
OG RESTAURANTER GENNEM TIDERNE
EN første Forordning om offentlige Herberger og Værtshuse i
Danmark blev udstedt den 5. Marts 1695. Fra da af kan man
tale om et organiseret Gæstgiveri her i Landet. Det blev ved denne
Forordning »til alle rejsende deres Nødtørft og Bekvemmelighed« be*
falet Magistraten i alle Landets store Købstæder og iøvrigt de Byer,
hvor de ordinære agende Poster kom igennem, og hvor almindelige
Landeveje fandtes, »at beskikke aabne Værtshuse og dertil bestille
dygtige Personer til Værter, der skulde bestille Borgerskab inden
førstkommende Mikkelsdag, og havde de ikke gjort dette, da skulde
de være pligtige til at tage mod Rejsende i deres eget Hus uden at
nyde noget for den første Nats Værelse, Ild og Lys«. Værtshuset
skulde ligge paa et bekvemt Sted i Byen, det skulde have mindst
fire Værelser med gode, rene Senge, fornødne Ildsteder, tætte og
velforvarede Vinduer og Døre, Gaardsrum og Stalde, Plads til Vogne,
og i det hele taget gøre det saa bekvemt som muligt for de Rejsende.
Over Indgangsdøren skulde der være ophængt et Skilt med Byens
Vaaben og Paaskrift, at her var et offentligt Værtshus.
Ogsaa Mad og Drikke baade for Mennesker og Dyr skulde være
saa godt, »som Stedets bedste Indvaanere det i deres egne Huse kunde
have, nyde eller bruge, og det ud i Provinsen kunde være at be*
bekomme«. To Gange om Aaret skulde der af Magistraten fastsættes
Takster paa Maaltider, Natteleje o. s. v., og fire Gange om Aaret
skulde Magistraten besigtige og efterse Værtshusene. Hvis der ind*
kom Klager over Værten, skulde disse straks undersøges, og Magi*
straten skulde i givet Tilfælde sende en Stadstjener til Værtshuset
for at bilægge Striden. Sammen med Beværterborgerskabet, der gav
Eneret paa at holde Herberge i den paagældende By, fulgte ogsaa
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visse andre Privilegier, saasom Brændevinsbrænding, Ølbrygning,
Rugbrødsbagning, Salg af 01, Brændevin og Vin i og udenfor Huset
samt Fritagelse for alle Byens »Bestillinger og Forretninger«, herunder
ogsaa Værgemaal og Indkvartering.
I en Forordning af 27. Januar 1842 angaaende Befordringsvæsenet i
Danmark hedder det, at »ligesom der nu næsten alle Vegne paa Hos
vedturen fra Kjøbenhavn til Haderslev og i flere Stæder udenfor Hos
vedturen er privillegerede Posts og Gjæstgivergaarde, saaledes ville
Vi, d. v. s. Kongen, og med Velbehag anse, at saadanne Posts og
Gjæstgivergaarde vorde indrettede i alle øvrige Kjøbstæder i Dans
mark, hvor Hovedlandevejene og Pakkeposten gaa, og hvor megen
Passage med Rejsende forefalder«.
Herfra stammer altsaa de bekendte Hoteller, »Postgaarde« , som vi
endnu finder rundt om i danske Provinser, og Gæstgiveren var en af
Byens privilegerede Mænd, næsten Embedsmand under Magistratens
og Befordringsvæsenets stadige Kontrol. Paa Landet var det særlig
Kroer, der fik Privilegiet, og der var baade reelle og personlige Kros
privilegier.
Reglerne med Hensyn til Gæstgiveri ændredes ved Næringsloven af
29. December 1857 og blev siden ogsaa forandret ved Beværterloven
i 1912.
I en længere Aarrække inden Beværterlovens Ikrafttræden var der
indført den Praksis, at Bevilling til Gæstgiveri blev givet enten med
Ret til Udskænkning af stærke Drikke, eller uden saadan Ret, og
denne Adskillelse blev lovfæstet gennem Beværterloven. I Følge Bes
værterloven er al Gæstgivernæring saakaldt bunden Næring, d. v. s.
at Udøvelsen er betinget af særlig Adkomst. Paa Landet kræves Bes
villing, der som Regel meddeles af Amtsraadet, i København og Pros
vinserne kræves Borgerskab. Kravene til Indehavernes personlige Kvas
lifikationer er efter Beværterloven adskilligt strengere end de almindes
lige Betingelser for Opnaaelse af Næringsadkomst.
Allerede inden Beværterloven var traadt i Kraft, var Gæstgivernes
oprindelige Ret til at drive Haandtering som Bryggere, Brændevinss
brændere, Bagere o. s. v. bortfaldet. I Følge Beværterloven giver Ads
komst til Gæstgiveri ikke Ret til nogen Slags Varesalg ud af Huset,
ej heller til at beværte andre end de i Gæstgiveriet boende og paa
Landet rejsende. Bestemmelsen af Begrebet »rejsende« har voldt mes
gen Vanskelighed, og der kan næppe gives nogen almindelig Definis
tion af det. Gæstgiveri med Ret til Udskænkning af stærke Drikke
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kan forenes med Beværternæring med samme Ret. Endvidere kan
Gæstgiverne faa Adkomst til Vognmandsnæring og paa Landet til»
lige til Købmands» eller Høkernæring.
Gæstgiverne har Pligt til at betjene de Rejsende med fornødent
Logi, Spise» og Drikkevarer og kan altsaa ikke efter Forgodtbefin»
dende afvise deres Kunder. Af Ordens», Sundheds» og Sædeligheds»
hensyn er der i Politivedtægterne foreskrevet en Række Krav for
Indretningen af Gæstgiverlokaler og Driften deraf.

Retshistorikeren Peder Kofod Ancker skriver i sit Hovedværk »En
dansk Lovhistorie fra Kong Harald Blaatands Tid til Kong Christian
den Femtes« om Erik Klippings Forordning af 1283, der bl. a. angaar
»Giæstning og Husfred«:
»I ældre Tider fandtes ikke hos os offentlige Herberger»Huse; vore
Forfædres Velvillighed i at modtage Reysende gjorde dem ufornødne.
Men de gjorde siden Misbrug af denne Godhed, idet de Reysende
ofte trængte sig ind paa andre og søgte med Magt Herberge og For»
plejning, især hos de Gejstlige, anseende det for en fuldkommen Pligt
som i sig selv var en blot Høflighed.
At de fordum have anset det for en fuldkommen Pligt at »giæste«
— det vil sige yde Gæstfrihed mod — Fremmede kan man slutte af,
hvad Johannes Magni, Forfatteren af »Goternes og Sveernes Historie«
(1554) fortæller om Kong Karl Knutsson af Sverige, at han befalede,
at den, som 3 Gange havde nægtet en Giæst Herberge, hans Huus
skulde opbrændes. I den gamle Burgundiske Lov hedder det: Qui»
cumque hospiti venienti tectum aut focum negaverit, trium solidarum
in latione mulctetur d. v. s. Den, der 3 Gange nægter en Giæst Tag
eller Arne, skal mulkteres med 3 Guldstykker i Bøde.
Man kan let forestille sig den Uorden og almindelige Usikkerhed,
som flød deraf i barbariske Tider, da man ofte fik at se en balstyrig
Krigsaand. Derfor lod Kong Erik Klipping forbyde i Forordningen af
Jyske Lov af 1282, at ingen maatte giæste uskikkelig hos nogen (indis»
crete), men burde være fornøyet med, hvad dog Værterne kun vilde
give, og om nogen tiltog sig noget med Magt, at det da skulde ansees
som Herverk eller Ran. Men som dette aleene ikke var nok for at
hemme disse uhøflige og ofte voldsomme Besøg, al den Tid ingen
offentlige Huse fandtes, som Reysende kunde søge hen til, lod Kon»
gen i denne Forordning af 1282 ydermere anordne, at der skulde over»
alt beskikkes saa mange Kroer, at de Reysende for Penge kunne faae,
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hvad de havde Behov, hvorimod ingen maa æske Herberge af nogen
anden, være sig enten geistlig eller verdslig; handlede nogen derimod,
da blev det anseet som Huusbrud. Blev Drab begaaet derudover, da
var det Orbodemaal, — det vil sige, at Forbrydelsen ikke kunde sones
med Bøder.«
Erik Klipping var den første danske Konge, som gennem en Lands«
lov drog Omsorg for Rejsendes sikre Ophold og Forplejning, og det
er derfor en mærkelig Skæbnens Ironi, at han selv, kun godt 3 Aar
efter Forordningens Udstedelse, blev myrdet, da han under en Jagt
søgte Natteherberge i Finderup Lade.
Man har i Kofod Anchers Omtale af Forordningen et klart Billede
af Forholdene dengang. Nordboerne havde nok Ry for Gæstfrihed,
men Gæsterne var ikke altid behagelige. Det er jo iøvrigt ogsaa gan«
ske betegnende, at Benævnelsen paa Oldnordisk for en Fremmed:
gestr, ligesom hostis paa Latin, er ensbetydende med Fjende. Ordet
gæste bruges ogsaa nu og da i Betydningen hjemsøge, angribe, og
Gæstfriheden ydedes derfor ogsaa kun, fordi man almindeligvis mente,
at den var en Guderne velbehagelig Handling.
De første offentlige Herberger.
Omkring Aar 800 oprettede de kristne Missionærer — Ansgar, Aut«
bert og Ebo — Herberger for Fremmede og Syge samt Klostre, der
havde Pligt til at modtage Rejsende og yde dem Gæstfrihed. Det før«
ste offentlige Herberge byggedes af Ansgar i Bremen omkring Aar
850. I senere Vedtægter — under Knud Lavard og Erik Ejegod — ind«
skærpes Pligten til at vise Gæstfrihed. Det var navnlig »Gilderne«,
der overtog Omsorgen herfor; senere overgik den til Klostrene, og
saa alvorligt opfattedes denne Pligt, at mens Søndagsfreden ellers
overvaagedes saa strengt, at intet Arbejde i eller udenfor Huset var
tilladt, hverken i Køkken, Lade eller Stald, saa skulde enhver Rej«
sende, som ankom om Søndagen, beværtes paa det bedste. Man skulde
ikke alene yde ham, hvad Huset formaaede, men ogsaa medgive ham
saa meget ved Afrejsen, at han kunde naa velbeholden frem til næste
Opholdssted.
For Klostrene blev denne Gæstepligt efterhaanden en tung Byrde.
Gæsterne opførte sig ofte som rene Røvere, særlig de tyske Lejetrop«
per, der under de forskellige Krige oversvømmede Landet, røvede og
plyndrede. Følgen blev, at mange Klostre lukkede deres Porte for Gæ«
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ster. Nonneklostrene hjemsøgtes af rige Rejsende og sank flere Ste?
der, saaledes navnlig i Dalum og Ribe, ned til at blive rene Bordeller.
Christian I maatte til sidst jage alle Nonnerne ud af Ribe Kloster.
Andre Steder opfyldte man kristeligt Budet om Gæstfrihed; over Por«
ten lyste hver Nat en Lygte og viste Vej for de Vejfarende. Enhver,
der bankede paa og bad om Logi, blev budt indenfor af Portvagten,
der bøjede Knæ og bød ham Velkommen i Guds Navn. Bedst og
længst af alle — lige til Klostrenes og Klostergodsets Inddragelse un?
der Kronen ved Reformationens Indførelse i 1536 — opfyldte Cister?
sienserklostrene, Set. Peders Kloster ved Næstved, Esrom Kloster o. fl.
deres Mission, men de Rejsende gik ofte udenom Klostrene og trængte
sig paa hos Private.
Erik Klippings Reformer druknede i det Uføre, som fulgte efter
hans Død, og skønt Valdemar Atterdag bragte Fred og Ro til Veje og
optog Krobyggeriet, saa nedbrød »den sorte Død« — Pesten — al Tra?
fik og lagde derved næsten alle paabegyndte Gæstgivergaarde øde.
Med Handelens og Byernes stærke Opsving begyndte de virkelige
Gæstgiverier dog at opstaa, men de første har sikkert været meget
primitive. Baade København og Helsingør fik en Mængde Kroer, hvor
Drikkeriet florerede, og hvor man ganske vist kunde faa Nattelogi,
men helst maatte undvære det. Det var — siger Troels Lund — Ste?
der, hvor en Pung let kunde blive borte, og ingen var sikker for et
Ølkrus i Hovedet eller et Knivstik i Brystet. Paa Landet maatte Vej?
farende ordne sig, som de kunde bedst.
Dronning Margrethe bestemte saa gennem Forordningen af 1396, at
der hver 4de Mil skulde bygges en Kro, hvor Rejsende for Penge
kunde faa den nødvendige Mad og Drikkevarer til samme Pris som
i nærmeste Købstad. Erik af Pommern bestemte gennem Forordnin?
gen for København af 28. Oktober 1422, at i Herbergerne skal der
kunne købes 01, Mad og Hestefoder, og Hø og Korn maa ikke fal?
bydes andre Steder. Ved Christoffer af Bayerns Stadsret for Køben?
havn af 14. Oktober 1443 fik de københavnske Gæstgiverier endnu et
Privilegium: at sælge tysk 01 i Pottetal, dog kun til deres Logerende,
ikke til Byens Borgere, der efter Myndighedernes Mening havde over?
drevet Nydelsen af det tyske 01. Nogle Aar efter indskrænkedes
Privilegiet til kun at gælde for 12 Gæstgivere, der til Gengæld skulde
opføre rummelige Hestestalde. Ved de to Forordninger er i Køben?
havn Grunden lagt for det priviligerede Gæstgiveri og den gode Ud?
vikling af Gæstgivergaardene.
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I Stadsretten af 1443 er Grænsen for den kommunale Lovgivning for
første Gang trukket tydeligt op: Forbudet angaar kun Byens Borgere,
ikke Rejsende, ikke Fremmede. Dem skal Kommunen ikke være For*
mynder for eller krænke ved at blande sig i, hvad de vil spise eller
drikke. Princippet har været raadende lige til vore Dage.

Christian IVs Reformer.
I Christian IPs gejstlige Lov 1521 og verdslige Lov 1522 genoptoges
Reformarbejdet med Gæstgiverierne. Lovene er udarbejdet efter hol»
landsk Mønster og sikkert under Paavirkning af Dyvekes Moder, Sig»
brit, der paa den Tid havde hele Finansstyrelsen i sine Hænder og
som i sine Reformer navnlig lagde Vægt paa Gennemførelse af Orden
og Renlighed.
Bestemmelserne om Herbergerne i Byerne og Kroerne paa Landet
er meget udførlige. I den gejstlige Lov af 1521 findes de i 130—134
Kapitel, og i Hovedtrækkene gaar de ud paa, at der ved de store
Landeveje skal oprettes et Herberge for hver anden eller tredie Mil,
at Værten skal være velforsynet med Mad og Drikke til Gæsterne
og Foder til Hestene, men ogsaa have Eneret paa Handelen med Fo»
der. Der fastsattes Priser for de forskellige Maaltider alt efter Gæ«
stens Krav og Betalingsevne.
I den verdslige Lov, Ordinantsen af 1522, gaves der udtømmende
Regler for Herbergerne i Købstæderne, og Bestemmelserne blev gen»
nemført paa Sjælland, men hverken paa Fyn eller i Jylland, hvor Bor»
gere og Bønder fulgte Adelens og Gejstlighedens Ophidselsesarbejde
mod Kong Christian II. De fleste af hans Love opbrændtes ved Fre»
derik I’s Tronbestigelse som »skadelige for Folk og Fæ«.
Der oprettedes paa Sjælland 27 Kroer: I Rungsted, Ballerup, Karle»
bo, Fakse, Præstø, Køng, Herlufmagle, Tornemark, Eskildstrup, Rers»
lev, Særslev, Stenmagle o. s. v.
Kongens Bestemmelse om en Reform af Postgangen gennem Løbere
blev hurtigt sat ud af Kraft, men de benyttedes senere som Grundlag
for den Forening af Gæstgiveriet og Posten, som gav begge et stærkt
Opsving og udstyrede Gæstgiveriet med kongelige Privilegier. Disse
Privilegier gav de fleste Steder Værten Ret til at have det, som kaldtes
»en aaben Kælder«. Det betød, at han selv maatte indføre sin Vin
og dermed var uafhængig af det mægtige Vinhandlerlaug. Landevejs»
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kroerne og Gæstgiverierne i de smaa Byer klarede sig kun kummer«
ligt.
De følgende Konger gjorde kun lidt eller intet for det erhvervsmæs«
sige Gæstgiveris Udvikling. Frederik II lod nok bygge en Del Kroer
i Nærheden af sine Slotte, for at hans Følge kunde tage ind der, naar
han var paa Rejse omkring i Landet. Saaledes byggedes der en kgl.
Kro ved Frederiksborg, i Lundegaard (Marienlyst) ved Helsingør, ved
Skanderborg Slot o. s. v. I hans Regeringstid oprettedes dog to Gæst«
giverier, der fik overordentlig Betydning for Trafiken, nemlig Gedser
Kro og Gæstgiveriet paa Sprogø. Det sidste blev navnlig om Vinte«
ren, naar Overfarten over Store Bælt hindredes eller hemmedes af
Isen, gennem over 200 Aar en vigtig Faktor i Trafiken. Det oprette«
des 1571 ved en kgl. Forordning til Lensmanden paa Nyborg Slot, Axel
Viffert, som fik Ordre til at bygge paa Sprogø »et godt Hus stort nok
til at kunne rumme de Rejsende, der Sommer og Vinter maatte kom«
me did, og til alle Tider velforsynet med 01 og Mad til deres Under«
hold«. Den første Forpagter fik det for en aarlig Afgift af 3 Tønder
Smør, men han blev allerede i 1580 intrigeret ud af en Hollænder Pet«
ter Pettersen, der havde forstaaet at indynde sig hos Kongen og fik
Afgiften sat ned til 20 Rigsdalere, af sær kgl. Velvilje, fordi han var
kyndig i Baadføring, Sprog og Renlighed. Han fik et stort Ry som
Gæstgiver, skaffede sine Gæster en udmærket Forplejning og var
navnlig berømt for sit gode Smør og sin gode Ost. Lensmanden i Ny«
borg var dog paa Nakken af ham og fik ham til sidst i Fængsel. Gæst«
givergaarden blev flere Gange ombygget, sidst i 1792 af Postvæsenet;
den nedlagdes, da Dampfærgerne og Isbryderne indførtes. Gedser
Kro byggedes paa Foranledning af Dronning Sophie, der stammede
fra Mecklenburg og ofte fik Besøg af sine Forældre. De tog som alle
fornemme Rejsende til at begynde med ind paa Gedsergaard, der til«
hørte Kronen og indlogerede Følget paa Kroen; men da Hertuginde
Elisabeth, Dronningens Moder, døde i 1586, vilde Hertug Ulrik ikke
mere bo paa Gedsergaard; han tog ind paa Kroen og opholdt sig der
ofte lang Tid ad Gangen. Den første Kromand, Hans Kjøn, havde
i 1571 faaet Kroen kvit og frit. Da han døde, overdrog Dronningen,
som imidlertid var blevet Enke og havde taget Ophold paa Nykøbing
Slot, Kroen til Mathias Røver, en tidligere kgl. Enspænder, d. v. s.
Sendebud og Brevdrager. Hans Efterfølger, der ligeledes havde været
Enspænder, fik mere Jord overladt og blev Forvalter af Gedsergaard
og Falsters mægtigste Mand.
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Frederik II gjorde ikke meget for det erhvervsmæssige Gæstgiveri,
maaske i rigtig Erkendelse af, at det kun havde daarlige Kaar og der?
for ikke kunde yde de Rejsende ordentligt Ophold. Derimod drog
han Omsorg for, at der overalt i Byerne blev paalagt velstillede Bor«
gere Pligt til at overtage Herbergeringen.
Gæsterne var dog ikke altid behagelige at huse. Paa Christian IV’s
Rettergangsting paa Københavns Slot 25. Februar 1592 behandledes en
Klage fra »Chresten Suendsen udi Wor Kiøpstedt Skiffue mot Jørgen
Høg Albrittsen«. Den indklagede var en Adelsmand, om hvem det
berettes, at han kom til Skive og begærede Herberge og Natteleje hos
Klagerens Fader, Borgmester Suend Christensen, der som Borgmester
var pligtig til at tage imod enhver Gæst. Borgmesteren skal have mods
taget Jørgen Høg paa det venligste og efter »hans arme Leigligheed
beherbergitt og tracteriit«. Men Adelsmanden var utilfreds med baade
Sengekammer og Traktementer; han trak sig efter Maaltidet tilbage
til sit Værelse, bød Godnat og sagde, at hvad han skyldte, vilde han
betale næste Morgen. »Lidet thereephter,« hedder det saa, »kom forne
Jørgen Høg udennfor Stuffuedørenn ropthe och sagde: Herut, thur
bugget — tykmavede — Skielm thu skallt fannge siuff tusindt Pocker
i dit liff !«
Dermed skød han ind gennem Døren og ramte Borgmesteren i Uns
derlivet. 19 Hagl trængte ind i den arme Mand, der døde kort efter.
Jørgen Høg blev paa Tinge dømt til Døden, men Kongen benaadede
ham, mod at han paa sin adelige Ære, Tro og Love for bestandig gik
i Landflygtighed og i 4 Aar gik i »Krig mod Tyrken«. Han unddrog sig
Straffen ved Flugt.
Benaadningen satte meget ondt Blod hos Befolkningen, der som
nævnt i Forvejen rasede mod Gæstgiveriets Byrde, og fra mange Sider
kom Kravet frem: Afskaf denne Pligt og lad os faa oprettet mange
og store Værtshuse!
Under Christian IV sammenkobledes Postvæsen og Gæstgiveri ved
Forordningen af 24. December 1624. Borgmester og Raad udnævnte
en Gæstgiver i Byen til at være Vært for Posten; samtidig blev han
Brevsamler og Brevfordeler, altsaa en Art Postmester. Hans Gæst«
giveri fik i Byen Navnet »Postgaarden«, og det er jo endnu bevaret i
en Række Byer. Gæstgiveriet fik en heldig Udvikling gennem denne
Ordning, der i enkelte Tilfælde bevaredes til Begyndelsen af det 20de
Aarhundrede.
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Gæstgiveriet i København.
I Christian IPs Ordinants af 1522 hedder det i § 100, at der i Køben«
havn og Malmø og alle Købstæder skal være offentlige Herberger. I
Københavns Diplomatorium for 1523 findes en Liste over 30 »Her«
berger«.
Men iøvrigt maa det siges, at offentlige Herberger, med Forpligtelse
til at huse og underholde Fremmede, først forholdsvis sent er opstaaet
i København. Fra Byens ældste Dage, da Forholdene fra Fiskeplad«
sens Markedsperioder endnu gjorde sig gældende, og Staden kun paa
visse Tider af Aaret var besøgt af fremmede Handelsmænd, lejede disse

Hotel du Nord, 1800

sig — naar de ikke tog til Takke med deres Boder ved Stranden —
ind hos de Bosiddende, hos Borgerne i Byen. Dette var altid Tilfæl«
det, ikke blot med Gæsterne, de fremmede Handlende, der kom til
Byen i Markedstiden, men ogsaa med »Liggerne«, de fremmede Køb«
mandskarle eller Svende, som laa i Byen Vinteren over.
I Erik af Pommerns Privilegier for Københavns Borgere af 28. Ok«
tober 1422 findes ganske vist et Paabud om, at de, som Herberger og
Gæsteri skulde holde oppe, have fal 01 og Mad og Foder og dertil
saa mange Heste, som vor Foged og Raadet samtykker. Hvis et saa«
dant Paabud var blevet efterkommet vilde Byen dengang have faaet
offentlige Herberger, hvad den i Virkeligheden først fik fire, fem
Menneskealdre senere. Dette Paabud var naturligt paa en Tid, hvor
Byen, nylig taget fra Bispestolen og lagt under Kronen, formodedes
at gaa en rig Udvikling i Møde, og hvor man ønskede at ordne Næ«
ringsforholdene med en saadan for Øje.
Fra Aaret 1523 har man altsaa en Liste vore Herberger i København,
i hvilke der opregnes 30 Gaarde og Huse, betegnet ved Ejerens eller
Indehaverens Navn. Man kan dog ikke med Bestemthed sige, at det
var 30 Herberger; 100 Aar senere, da Byen var vokset stærkt og Livs«
2
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forholdene mere udviklede, var der kun et Par offentlige Herberger.
Listen fra 1523 maa derfor nærmest opfattes som en Fortegnelse over
de Borgere i Byen, der havde Ryttere i Herberge eller Kvarter.
Aarhundredet ud vedvarede faktisk det gamle Forhold fra Byens
ældste Tid, at fremmede Tilrejsende lejede sig ind hos Byens Borgere,
og anden Herbergeringsmaade var næppe heller tiltrængt før langt hen
i det 17de Aarhundrede. Kun til bestemte Tider af Aaret og ved gan«
ske særlige Lejligheder kom der rejsende Folk til Byen. Af udenbys
Boende var det vel nok de adelige Herrer, der hyppigst kom til Køs
benhavn, men mange af dem havde deres egne Gaarde.
Efter Reformationstidens Uro tog Handel og Søfart et mægtigt Op«
sving, og nu søgte en Mængde Fremmede til Byen. Samtidig viser der
sig hos Byens Borgere en let forklarlig Ulyst til vedblivende at lukke
deres Hjem op for fremmede, ukendte, tit noget ubehagelige Personer.
Allerede i 1562 beklager Vejfarende, som kom til Middelfart, sig
over, at der er stor Mangel paa Staldrum og Herberge. En Del af
Byens Borgere, hedder det, som havde Raad til at herberge Fremmede,
tager deres Stalde ned for ikke at komme til at laane Hus ud til no«
gen. Kongen befaler derfor kort og godt Borgerne at bygge gode
Stalde og herbergere de Folk, som kommer til Byen.
Samme Aar er det galt i København. Hofsinderne klager over, at
Borgerne ikke vil give dem Herberge eller Rum, »omendskønt de er
overbodig at ville betale og tilfredsstille deres Værter, hvor de ligge,
ikke alene hvad der tæres i deres Huse, men endog for deres Stuer og
Kammere, dær som de have deres Værelse.«
Borgerne kviede sig mere og mere ved det, men Kongen indskær«
pede dem Gang paa Gang denne Pligt. I 1582 skrev han til Borger«
skabet i Slagelse, at fire—fem af de mest formuende Borgere i Byen,
der ligger paa et alfart Strøg, hvor mange kommer og søger Herberge,
skal beskikkes til at holde aabent Herberg for alle og lade hænge Skilt
og Tegn over Herbergerne. Og der skal sørges for, at der ydes de
Rejsende godt og tilbørligt Underhold for rimelig Pris.
En saadan kongelig Ordre lod sig nu næppe gennemføre. Borgerne
i Byen følte sig for selvstændige til at ville finde sig i et saadant Ind«
greb i Hjemmets Fred.
I 1578 havde en Del Borgere i København beklaget sig over, at de
selv og deres Hustruer tit og ofte uforskyldt blev overfaldet af Hof«
sinderne, altsaa Hoftjenerne, og deres Folk, som var »indlagt i Her«
berge« hos dem.
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Rivningerne tog til, der maatte ske Forandringer. Nu var Tanken
om offentlige Herberger, om Gaarde, hvor man var belavet paa og
havde alt indrettet paa at modtage Gæster og ikke mindst deres He>
ste, under Byens stærke Opkomst lige for. Og Kongen som den Mand,
der har haft mest Besvær med sine Folks Anbringelse, er ogsaa den,
der først gør Tanken til Virkelighed. Allerede inden Midten af det
16de Aarhundrede havde Christian III erhvervet sig nuværende Nr. 14
paa Amagertorv til Gæstegaard, hvor Hertug Hans’s Følge var lagt i

Interiør fra »Chr. Firtal« paa Amagertorv.

Amagertorv 1775 med den gamle Gæstgivergaard.

Herberge, da han i 1556 var kommet til København i Anledning af
Hertug Ulrich af Mecklenburgs Bryllup.
Det var fra Lübeck og de andre nordtyske Kystbyer, de fleste Rejs
sende kom til Byen. Herman Veiger, der drev den nævnte Gæstgiver«
gaard og iøvrigt udmærkede sig som Oversætter af »Reineke Foss«
viser sig som en Mand, der forstod, hvad et godt Navn er værd for
en Bedrift som hans, og han kaldte Gaarden »Det lybske Herberg«.
Holstenske Rejsende, som fremmede og ukendte med Forholdene kom
til København, skulde alene ved dette Navn med den hjemlige Klang
drages til Stedet i Forventning om her at finde Landsmænd til at raade
og vejlede sig i den fremmede By.
Under Frederik II tiltog Forbindelsen med Tyskland, enkelte drif«
tige Borgere vejrede Fortjeneste, og forskellige Gæstgivergaarde op«
stod i Aarene omkring 1590—1600, blandt dem er den mærkeligste
»Oksekoppen« paa Østergade, omtrent nuværende Nr. 52. Her var det
ikke blot Navnet, men Skiltet med Lante«Mecklenburgs Vaaben: Okse«
hovedet med den røde, udhængende Tunge, som skulde drage de brave
Mecklenburgere til Stedet. Og ser man nærmere til, viser det sig, at
den første Vært, Jørgen Grabow, efter Navnet at dømme selv var
2*
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Mecklenburger. Det er ikke usandsynligt, at Kongen, Frederik II, selv
har staaet bag ved Gæstgivergaardens Oprettelse eller i hvert Fald
haft en Finger med i Spillet. Anvendelsen af Landsvaabnet i Skiltet
kunde tyde paa allerhøjeste Beskyttelse.
I »Morianen«, der nævnes 1596, men som ikke kan stedfæstes, i Wal?
ter Vintappers »Engelen« ved Stranden som i Bernt Schyrmands »For*
tunen«, hvorefter Fortunstræde fik Navn, modtoges ogsaa fremmede
Rejsende, og der har sandsynligvis været flere Herberger, hvis Navne
er glemt. Men det kan ikke siges at være nogen Anbefaling for Byens
Herberger, naar Kongen i 1587 i Anledning af, at der er kommet to
østrigske Friherrer til Byen »dette Rige at bese og besøge skriver til
Walkendorf: Alt nødvendigt skal leveres de to Herrer fra Slottet, om
ikke der ude i Byen »kan skaffes dem god Traktat.«
I umiddelbar Nærhed af »Oksekoppen«, paa Grunden mellem Øster?
gade, Kirkestræde og Amagertorv laa Københavns navnkundigste
Herberg i ældre Tid. I den saakaldte Walkendorf ske Bog, en Perga?
mentskodeks i Raadstuearkivet, findes en Beretning om den nidkære
Christopher Walkendorfs Fortjeneste af Staden. Det hedder bl. a.
heri: Anno 1582 lod han begynde paa det skønne murede Hus, som
staar paa den østre Ende af Amagertorv, Københavns By til Ære og
Gavn. Der nævnes intet om, i hvilken Retning den har været Byen til
Gavn, men det vides at det skønne Hus i 1607 dreves som »Gæste?
gaard« under Navnet »Lækkerbidsken«, af en Mand ved Navn Johan
Huge, som betalte i aarlig Leje af Gaarden og »det Skur derhos« 67
Daler. Det folkelige Navn »Lækkerbidsken«, der allerede i 1607 fore?
kommer i Magistratens Regnskaber, viser sig ikke i de høj fornemme
kongelige Rentemesterregnskaber før langt senere. Det nævnes saa?
ledes ikke i det Dokument af 14. September 1613, hvorved Christian IV
giver sin Apoteker Henrik Weber Bevilling paa at drive Gæsteri i det
store Stenhus paa Amagertorv.
Allerede 1610 skal »Lækkerbidsken« have haft fyrstelige Gæster,
men under Henrik Weber gik det, efter hvad man kan regne ud, til?
bage med Gæsteriet. Nogle Aar senere — Tiden kan ikke bestemt
opgives — lejedes Gaarden ud til Klædekompagniet og først 1643 fin?
des den paany omtalt som »Store Lækkerbidsken«.
»Fortunen«, et andet af de tidligste Herberger i København, næv?
nes første Gang i 1600. Paa den Tid ejedes Fortunen, der laa paa
Hjørnet af Fortunstræde og Stranden, af Bent Schyrmand eller Thor
Schyren, som han vist egentlig hed. Han var Kræmmer og havde sin
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Klædebod i Admiralgade, hvor Kongen »udtog« Klæde og Silke. Kon
gen »indlagde ogsaa Gæster hos ham, den brunsvigske, og de neder«
landske Gesandter ofte«. Der har efter alt at dømme været en haard
Konkurrence mellem »Lækkerbidsken og »Fortunen«, men alle Enkelt«
heder herom er gaaet tabt.
Men saa var der ogsaa Kongens Gæstegaard, vel nok det fornemste
af Gæstestederne. Her kender man Navnet paa Værten i 1618. Han
hed Henrik Thygsel. Han havde skullet betale 150 Daler i aarlig Leje,
men Christian IV var en medgørlig Husvært, for man ser af Regn«
skaberne, at der kunde gaa over fem Aar, hvor Henrik Thygsel ikke
betalte Lejen. Ved sin Fratræden skyldte han Kongen i Husleje for
Tiden fra Paaskedag Anno 1613, »da han sidst betalte Husleje« til
Paaskedag 1618 750 Rdl., hvorimod han havde 2O6’/2 Rdl. 13 Skilling til
Gode for Herbergering af Gæster fra 1614 til 13. Maj 1618 samt 92 Rdl.
28 Sk. for Inventar som »blive ved Gaarden«. Hans Efterfølger var
Johan Eriksen, som ligeledes fremtræder under Betegnelsen »Gast«
geber«, og som allerede den 9. Maj maatte tage imod en russisk Ge«
sandt med Følge og Tjenerskab og kort efter imod Kurfyrsten af
Brandenburgs Gesandter. Saa fint var Besøget nu ikke altid. Men i
et Herberge er jævne Folk bedre end slet ingen, og Johan Eriksen har
sikkert været glad ved — i Mangel af høje og fornemme Potentaters
Sendemænd som det russiske Gesandtskab, der kom hertil i Maj 1618
og om hvilket Christian IV skriver: »Disse Rysser kan bedst ligge y
mit lossemente ved Stranden —, at kunne faa Kgl. Majestæts Berg«
geseller og Biscayere i Herberge,« de første paa Vejen op til de nor«
ske Bjergværker, de sidste inden de kom om Bord i Hvalfanger skibene,
der gjorde sig rede til Togt i de nordlige Have.
Allerede i 1620 nedlægges Kongens Gæstegaard ved Stranden, og
Stedet udlejes til Ostindisk Kompagni — men der oprettes en ny kgl.
Gæstegaard i Højbrostræde, hvor Johan Eriksen ogsaa blev Vært.
Dog kun til 1624; det gik siden tilbage for ham. Men den nye Gæste«
gaard blev Byens fornemste Herberg. Her boede en Tid lang den
engelske Gesandt Robert Anstruther; Værten hed nu Abraham de
Lahei.
Abraham de Lahei var en af de første af den lange Række Fransk«
mænd, der fra nu af søgte hertil som Traktører og som, hvad man
nemt opdagede, havde et særligt Greb paa at omgaas fremmede Rej«
sende og særlig forstod at koge for dem. Hans rette Navn har været
de la Haye. Men han har aabenbart ogsaa været i Besiddelse af andre
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Egenskaber, for siden nævnes han som Christian IV’s Voldmester og
Ingeniør.
Af en Regning fra den Tid, opbevaret i Rigsarkivet, og omhandlende
et Gesandtskabs Fortæring i en af de store Gæstegaarde, skal anføres:
Rdl.

Mrk.

Sk.

D. 28. Julii: 25 Personer fortærede ..............
Rinskviin 25 Potter ..................
Matheli Aquavit 3 peille.........
Brændevin 1 Pot.......................

18
6
3

1
4

10

D. 29. Julii: 20 Personer fortærede ..................
Rinskviin 30 Potter .......................
Kaneel Aqvavit P/j Pot ................

14
8
2

2
5

12

Det er mest Citron Aqvavit, Kanel Aqvavit, Rhinskvin og Brænde«
vin, der gaar igen.
I 1626 solgte Christian IV sin Gæstgaard til den ansete Storkøb«
mand Steffen Rode.
Det var nu, de private Herberger for Alvor skød frem. Ofte, efter
Navnene at dømme, blev de drevet af Udlændinge, der langt bedre
end de indfødte forstod at omgaas de Rejsende, eller af ferme og dyg«
tige Kvinder. I 1615 ses saaledes Morten Weszling at have haft pom«
merske Herremænd i Herberge, 1617 havde Ludvig Frierne en kurfyr«
stelig Brandenburgsk og en svensk Gesandt. Flere andre »Gastgebere«
i København nævnes fra disse Aar, Hans Dannis, Staffen Sørensen,
Adrian Gouwers, hos hvem Kongen af Bøhmens Gesandt logerer 1622.
Gæstgivere som Ditlev Dyre, Jens Schiøtt og Karen Iver Poulsens ta«
ger sig af de finere, Levinche, Villum Peitersen og Hans Simonsen af
de jævnere tilrejsende. Peter Gagelmann, kgl. Majestæts Apoteker,
var dog en Tid den, der husede de fornemste Rejsende i Byen. Han
havde af og til Kongens Sønner, Hertugerne Frederik (den senere
Frederik III) og Ulrik samt Gyldenløverne i Pension, samt en Mængde
fremmede Fyrster og Gesandter.
Endelig tog saa i 1649 Jean Roy Borgerskab som Trakteur — det er
første Gang vi møder denne Betegnelse, der nu lidt efter lidt træder
i Stedet for det tidligere Gastgeber. Og under Frederik III bliver Hof«
maleren Karel van Manders Gaard paa Østergade det fineste Borger«
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hus, Fremmede kan tage ind i i København. Dog kunde man ogsaa
bo standsmæssigt hos Johan Heidemann paa Slotsholmen.
Selv om Kongens Gæstegaard i Højbrostræde var blevet nedlagt som
kongelig Gæstegaard, stod den i mange Aar i fuldt Flor som privat.
Steffen Rodes Enke, Maren, og Søn, Frans Rode, fortsatte Bedriften
efter Faderens Død, men Gaarden vandt dog særlig Berømmelse un«
der Mette Rodes dygtige Ledelse. Mette var Datter af Steffen Rode
og gift med Købmand Martin Pless, der 1645 boede ved GI. Strand i en
af Kongens Vaaninger. Hun optræder fra 1656 som en Slags flyvende
kgl. Gæstgiverske og modtager ikke blot selv Gæster i den gamle
Gaard i Højbrostræde, men fik ved kgl. Ordre anvist Værelser i Kor«
fitz Ulfeldts Gaard i Løvstræde for at holde Hus for det der efter
Ulfeldts Flugt indkvarterede russiske Gesandskab, og nogle Aar se«
nere opslog hun for en Tid sin Bolig i Kongens Gaard i Kannikestræde
og var der Værtinde for nogle fra Hoffet indlagte Gæster.
En af Mette Rodes Regninger, specificeret og beløbende sig til det
mægtige Beløb af 13.772 Rigsdaler, er opbevaret. Det er Kongen, der
maa betale den, og det er det russiske Gesandtskab, der har været
de nydende. Mette Rode anfører bl. a. Hans Ekscellence Bogdar Ivano«
vitsch og hans Ekscellence Gregori Borissiwitz. Der er ikke noget
særlig interessant i at se gentaget de forskellige Vine, Akvaviter og
Potter Brændevin, de har tyllet i sig. Det var ikke lidt, hvad man vil
forstaa; men Opholdet for dem var iøvrigt i Forvejen kontraktmæssigt
ordnet. Hun skulde bespise Gesandterne samt medhavende Folk fra
den højeste til den laveste, samt levere hvad de behøvede af 01, dansk
Brændevin, Ildebrand, Lys, 01 mellem Maaltiderne, og Sengeklæder
for 6 Rigsdager om Ugen og for hver Gæst 2 Mark pr. Maaltid. Det
pudsigste ved Regningen er Slutningen. Man er naaet op paa 13.637
Rdl. 5 Mark 2 Sk.
2
2
2
1
3
1

Suelffvergult Beger paa 35 Lod .......................
Dose och 1 Fad som hafver weiget 106 Pd........
Dossin och 3 tallerchen efter Vegten ............
Skilderi paa en Koberplade ..............................
andre Skilderier...................................................
store Speil med ebenholz Ramme, bortkommen
9 høie stole a 7 Mark, hworaf Russerne fick
med sig 3 og af die andre haffuer de fortskaa«

Rdl.

Mrk.

Sk.

23
26
6
20
24
16

2
3
4

8
8

23

ren Leret derie støffuel med at flicke och ders
eftreet det forbrent, er tilsammen ....................
Nock 25 Steen Confect«skaaler ...........................

Rdl.

Mrk.

10
8

3

Sk.

Det har aabenbart gaaet livligt til — efter Regningen at dømme.
En af Mette Rodes Døtre fortsatte Traditionen. Hun var gift med
Marcus Glæde, der var Vært i Gæstegaarden Ordinarie paa Køb«
magergade. Om hun har været særlig dygtig i sit Fag vides ikke,
men en Raadstueprotokol fra 1692 vidner om, at hun havde et Par
raske Hænder og ikke var bange for at tage sig selv til Rette overfor
sine Piger, hvoraf nogle til sidst søgte Rettens Hjælp mod deres haards
hændede Madmoder.
Det var ved Midten af Aarhundredet, at der blev Brug for de finere
Gæstegaarde. Henrik Müller fik saaledes 1648 overdraget den store
Plads lige overfor Børsens vestlige Gavl, for derpaa at opføre en Bygs
ning, der ikke blot skulde rumme et Boldhus med en Løngang over til
Slottet, men tillige et Værtshus, hvor Rejsende og »Passagiers« kunde
finde standsmæssigt Underhold. Det omtales som et meget kostbart,
grundmuret Hus med skønne Gemakker, og det kunde naturligvis kun
forøge Glansen, at selve Kongens Hofmarskal, Adolf Henrik Pentz,
overtog Ledelsen, idet han 1652 lejede det af Henrik Müller og fik det
overdraget med de Privilegier, der var givet ham. Snart døde Pentz
imidlertid og i 1659 afstod Müller baade Gæstehus og Boldhus til Kons
gen, der snart nedlagde Gæstehuset.
Naar det gik saa daarligt med det fornemme Gæstehus paa Slots«
holmen skyldtes det maaske, at den gamle Gæstegaard paa Amager«
torv havde rejst sig som en Fugl Fønix af sin Aske. Under Navn af
Stadens Gæstehus eller »Store Lækkerbidsken« indrettede Dorthe sa«
lig Jacob Tømmermands 1656 et nyt Hotel i den gamle Gaard, der til«
hørte Stadens Magistrat. Københavns Vaaben kom til at prange over
Døren og i en Menneskealder var det Byens fornemste Gæstegaard.
Men efterhaanden gik det tilbage for den. Den mistede, uvist af hvil«
ken Grund, sit Prædikat af Stadens Gæstehus og hen imod 1700 var
det forbi med den. Stadens Gæstehus var nu flyttet til Højbrostræde,
hvor det laa til den store Brand i 1795, der lagde hele dette Kvarter
øde. Her fik Jørgen Jørgensen 1686 Tilladelse til at indrette et Stads«
Værtshus i sin Ejendom. Først fik han under 4. August kgl. Bevil«
ling paa »saafremt han af os elskelige Præsident, Borgmestre og Raad
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vorder beskikket til at holde Stads Værtshus at være fri og forskaa«
net for alle Byens Bestillinger samt for ordinær Indkvartering og Til«
ladelse til for sig og sin Hustrus Vedkommende, saa længe de holder
Værtshus, at sælge og skænke alle Slags Vin og Drikkevarer imod
billig Betaling, til Gæsterne, som logerer i Huset hos dem, men ikke
til andre.
Magistratens Beskikkelse og Brev fulgte snart efter og det hedder
bl. a. deri:
Præsident, Borgmester og Landsmænd i den kgl. Residens og frie

Østergade 1860.1 Stueetagen t. v. den første Schweizercafé.

De gamle Gæstgivergaarde paa Halmtorvet (nu Raadhuspl.)

Rigsstad København gøre hermed vitterligt, at saasom en af vore for«
nemme Borgere og Indvaanere her udi Staden, navnlig Jørgen Jørgen«
sen, har gjort en temmelig stor Bekostning med at købe og tilhandle
sig et anseligt, stort og til Gastgeberi helt bekvemt Hus, beliggende
paa en af de bedste og for Fremmede, som enten udi Byen eller ved
Hoffet kan have at forrette, mest belejlige Sted her udi Staden, nem«
lig udi Højbrostræde, og det haver ladet med stor Møje og Bekostning
indrette til et Stadens Værtshus for rejsende Cavallerer og andre for«
nemme Folk, baade ind« og udlændiske, og til samme Ende ladet ud«
hænge Københavns Vaaben, da saasom sligt et Hus eragtes at være
højlig fornøden og hel umisteligt udi saadan en kongelig Residensplads,
baade for den Fremmede behørigen at accomodere saa vel som ogsaa
Staden til Renomee af god Ordning, og dets første Køb saa vel som
aarlige Vedligeholdelse med dets tilhørige Mobilier og Apartementer
de Rejsende til Gavn og Magelighed, udkræver ikke ringe Bekostning,
da haver vi — efter fornævnte Jørgen Jørgensens flittige og indstæn«
dige Ansøgning og udi Henseende til nogen Refusion og Erstatning
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for den til samme Huses Indrettelse anvendte store Bekostning, tilladt
og bevilget ham o. s. v.
Forskellige af Skrivelsens Udtryk tyder paa, at de øvrige maaske
ca. 50 Gæstgaarde, som paa den Tid fandtes i Hovedstaden, ikke har
nydt synderlig Anseelse.
De er da ogsaa alle, med Undtagelse af et enkelt, sporløst fors
svundne og deres Navne er glemt.
I 1722 blev Jørgen Jørgensens højnødvendige og umistelige Gæste«
gaard overdraget den fra Holberg kendte Traktør Toyou, men gik ud
af Sagaen længe før den store Brand lagde saa meget af det gamle
København øde i 1795.
I Foraaret 1748 købte Vintapper Joachim Giesler ved Auktion den
gamle Gæstegaard Fortunen, men da var man allerede af Hensyn til
Gaderegulering, ved at nedbryde Hovedbygningen, der stod kun
»Restigheder af Side og Baghus«; men Giesler var klar over, at Be«
liggenheden var gunstig for et stort moderne Hotel, og han tog straks
fat paa at opføre et saadant paa det gamle Herbergs Grund og skabte
saa det første virkelige Hotel i København.
I Begyndelsen af 1749 stod det nye Hotel saa vidt færdigt, at der
14. Juni blev foretaget en Vurderingsforretning og det følgende Foraar
var Giesler fuldt rustet til at tage Konkurrencen op med de gamle
Gæstegaarde. I Nr. 52 af »Københavnske Danske Posttidende« 1750
indrykkede han følgende Avertissement:
Hos Winhandler Sv. Giesler ved gammel Strand i Fortunen, lige«
overfor det kgl. Residenz«Slot, er til næstkommende Micaels rette
fløtte«Tid for en cavalier eller andet herskab, som ingen Husholdning
fører, nogle Værelser i 2den og 3die Etage, saa og Staldrom til 3 He«
ste med Vogmremysse og behørig Loftrom til Ildebrand og Høe.
Saa er og allerede bekiendt, at der for fremmede reysende Stands
og andre honette Personer efter vilkaar ere i 3 etage logemente at
bekomme og kand de tillige med spisning, drikkevahre og andre be«
qvemmeligheder for en civil pris blive opvartede.
Dersom ogsaa et honet compagnie af 20 eller flere Personer maatte
behage at lade en tractement anrette, kand samme der til fornøjelse
accomoderes«.
Efter hvad man kan forstaa, gik det godt for Fortunen. De bekvem«
me, elegant møblerede Logementer maa have tilfredsstillet selv de
mest kræsnes Rejsendes Fordringer til et moderne Hotel, og »da den
allernaadigste Monarch udi allerhøjeste Velgaaende, Tirsdag den 13.
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Oktober 1750 henimod 12 slet, arriverede paa Residentz*Slottet Chri*
stiansborg« faldt Majestætens Øje sikkert med Velbehag paa den
ligeoverfor Allerhøjstsammes Gemakker liggende Nybygning, der
havde afløst de faldefærdige Huse og allerede i Folkemunde havde
faaet Navnet: Den gyldne Fortun. I Kælderen var indrettet to hygge
lige Vinstuer, der sikkert har tiltrukket adskillige Rangs* og Stands*
personer. Stuerne i Vinboden var beklædt med Brystpanel og malet
Lærred, Ovnpladsen sat med hollandske Fliser. Møblementet var be*
skedent. Bordene var betrukket med Voksdug og havde brunmalede
Ben. En stor Vin*Buk og 8 mindre, passende til de forskellige Vin*
fade, og en stor »Tobaks*Blikdaase« til at forsyne Gæsternes Kridt*
piber med Tobak nævnes blandt Inventaret.
Fra Fortunstræde var der Opgang til Stueetagen, hvor der holdtes
Spisekvarter og finere Traktements for Folk fra Byen. Tilrejsende
kom ind ad den brede Port, der var forsynet med Portfløje baade til
Gaard og Gade og var belagt med Planker i Stedet for de gammel*
dags toppede Brosten, saa at de Rejsende, der kom i egne Karosser,
allerede ved Ankomsten fik Fornemmelse af Hotellets fornemme Præg.
Værten stod selv i Døren for at modtage Gæsterne og føre dem til
de for deres Rang og Stand passende Værelser ad den bekvemme,
italiensk anlagte Trappe med det udskaarne Rækværk, om Aftenen
oplyst af en stor Glas*Lanterne med dobbelte Lamper, der i en Kæde
hang ned fra Loftet i øverste Etage. Fra Hovedtrappen førte en For*
stuegang ud til Fortunstræde, og under Trappen var der Nedgang
til Vinstuen. Disse Trappeforhold bibeholdtes i den nye Bygning,
rejst efter Branden 1795 og eksisterede lige til Hotellet blev nedlagt
i 1877.
I Sidebygningen langs med Fortunstræde var 2 tofags og 1 trefags
Værelse indrettet til Spisning for Folk fra Byen. Det ene Værelse
havde nagelfast Skænk med Glasdøre for. Ud mod Stranden var i
samme Etage, nærmest Porten, en Sal paa 3 Fag med Brystpanel og
»perspektivisk« malet Lærred paa Væggene, over Dørene Malerier og
gibset Loft. Hjørnestuen ud til Stranden og Fortunstræde var udsty*
ret paa samme Maade. I disse Stuer bespistes de fornemmere Her*
skaber og sluttede Selskaber. I Hjørnestuen stod et stort brunmalet
Spisebord i syv Afdelinger, Ruslæders Stole, 2 Konsolborde, 2 Spejle
i brune Rammer, et Chatol, et Glasskab og en Guéridon af Messing.
I Salen nærmest Trappen var der Guldlæders Stole, en comode Stol
og Lænestole, Konsolbord med tilsvarende Spejle, Stuerne belystes af
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Store Glaslysekroner. Over Porten var der 2 Kamre med Indgang dels
fra Hovedtrappen, dels fra Salen i Stueetagen.
Paa første Sal laa de saakaldte Gesandtværelser, et tofags til Ga«
den og et til Gaarden, en trefags Sal i Midten og Hjørnesalen til For«
tunstræde. Den store Sal var møbleret med en »Canapé med Tapet«

Hotel Royal ca. 1860.

serie«Overtræk«, 6 højryggede Stole, et lidet Bord med to Hylder, 2
store Spejle i brune Rammer, et indlagt Skrive«Chatol, Guéridon med
Messingplade, 4 Taburetter og et Bord med indlagt Plade. For Vin«
duerne var optrukne hvide Kattuns Gardiner med grønne Reskes
Kapper og lange Gardiner af samme Stof.
I Gesandtlejlighedens Sovegemak, det tofags Værelse over Porten,
stod en stor fransk Himmelseng med røde Damaskes Omhæng, Tæppe
og Pølle, et Konsolbord med indlagte Plader, et hvidmalet Klædeskab,
en rødmalet kinesisk Lænestol, et lakeret Bord, en Komode med
Marmorplade og et ege«indlagt Natskrin.
De egentlige Hotelværelser laa i den øverste Etage og var numere«
rede fra 1—10. Værelsernes Udstyr var net, Paneler, malet Lærred
med Guldlister og gibsede Lofter. De var næsten ens møblerede.
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Datidens Hoteller dreves med meget lille Betjening. De mere vel«
stillede Rejsende medbragte i Reglen deres eget Tjenerskab. Perso*
nalet i Fortunen bestod saaledes kun af Husjomfru, 2 Tjenestepiger,
der fik 4 Rdl. i aarlig Løn og en Gaardskarl, der var lønnet med 8 Rdl.
aarlig, foruden hvad der faldt af i Drikkepenge.
Derfor fik Vinhandler Giesler nok at gøre med at tage sig af Gæ«
sterne, at anvise Værelser, staa til Tjeneste med alle mulige Oplys*
ninger, fortælle, hvad der var at se i Byen, hvor de bedste Kramboder
laa, kort sagt, være en levende Avis. Han præsiderede ved Middags*
bordet, havde Øje med de opvartende Piger og sørgede for, at Vinen
hyppigt blev hentet op fra Kælderen. Madammen og Husjomfruen
tilberedte de lækre Maaltider.
Fortunens Stolthed var Køkkenet, der var indrettet højst moderne.
Ved en Vurderingsforretning imponeredes Vurderingsmændene høj*
ligst af nogle »vidunderlige Conforder«, der var indrettet ved Siden
af den aabne Skorsten. Den gammeldags Kogning paa aabent Ildsted
var altsaa afløst af det moderne Komfur, som maa have været noget
for den Tid ret enestaaende. Køkkenet, der laa bag Spisekvarterets
Værelser i Stueetagen ud mod Fortunstræde og havde Vinduer baade
til Gade og Gaard var rigeligt udstyret med Retterbænke, Skabe, Hyl*
der og Tinrækker.
Det var altsaa kun et af de mange Hoteller, der voksede frem paa
den Tid, da København var ved at udvikle sig til Storby. Maaske kan
man kalde For tunen, eller Hotel Royal, som det i Alidten af det 18de
Aarhundrede af Giesler blev omdøbt til, det første moderne Hotel,
maaske skal det dele Æren med Lars Hansens Gæstegaard paa Øster*
gade eller Hotel du Nord, der i alle Tilfælde senere blev det førende.
Hotel Royal — det var Vinkyperens kongelige Interesser, der gav
ham Idéen. Der fandtes allerede fra 1749 en Café Royal i Sr. Weiles
Hus paa Hjørnet af Laxe* og Ulkegade, men Gieslers Hotel vandt snart
almindelig Berømmelse under det nye Navn, selv om Den gyldne For*
tun hang længe ved det.
Konkurrencen blev haardere og haardere. Af Hoteller omkring 1660
nævnes i København adskillige, der havde et ganske godt Ry, saaledes
»Prinsen af Danmark« paa Østergade, hvoraf en Tid Henrik Dyer
var Indehaver. Her logerede adskillige fremmede Fyrster. Endvidere
»Den sorte Rytter« ved Nybørs, Indehaver Christen Jacobsen, der
særligt husede velhavende Rejsende. »Den gamle Prins«, »Den hvide
Svane« ved Stranden, »Havfruen«, der især blev Svenskernes Hotel,
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»Tre Kroner« paa Østergade, »Den forgyldte Hjort«, »Druen« i Fær*
gestræde, »Wapen von Hamburg«, »Wapen von Holland«, »Krand*
sen« paa Christianshavn, »Den forgyldte Falk«, »Det Stralsundske
Herberg« og »Vognmandsherberget« i Springgade, Pilestræde.
Noget senere kom til »Frankfurt am Main« i Højbostræde, »Skibet«
ved Christianshavns Bro, »Heidelberg Vinfad« i Skindergade, »Enge*
len« i Pilestræde, »Det forgyldte Anker«, »Den hvide Rytter« ved Bør*
sen, »Stadt Lybeck« bag Børsen, »Odense«, »Den sorte Morian« ved
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Stranden. Senere endnu kom til »Elephanten« overfor Holmens Kirke,
»Amsterdam«, »Det forgyldte Kors« ved Nicolai Kirke, »Flensborgs
Vaaben«, »Bergen i Norge«, »Den forgyldte Bjørn« i Larsbjørnstræde,
»Den norske Løve«, »Sorte Ørn« og »Den forgyldte Soe« ved Stran*
den, »Det lybske Herberg« Amagertorv, »Røde Hest« paa Vester*
gade, »Rosen« ved Stranden, »Prinsen af Oranien« i Nyboder, »Den
gyldne Ørn« i Kirkestræde, »Paris« og »Capadocia« ved Runde Kirke.
Trods dette store Antal Hoteller og Gæstgivergaarde kunde der
undertiden ikke skaffes Plads til de rejsende. Saa maatte de søge
Husly i de store Privatgaarde. For Landmænd var der Logi i »Avls*
gaarden« i Springgade, hvor Staden i 1656 havde ladet bygge en stor
ny Stald til 54 Heste. I 1685 befalede Christian V, at der udenfor
Nørre*, Vester* og Østerport skulde opføres Gæstgivergaarde med
Logi og store Stalde af Bindingsværk. I hver Stald var der Plads til
46 Heste. Kommunens første Logihus opførtes i 1632 i Brøndstræde,
et lille Hus »som nest Guds Hjelp skall bruges til een Giestegaard
for de fattige«.
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Man har en Del Regninger opbevaret, hvoraf man kan se, hvad det
har kostet at bo i disse Hoteller og Gæstgivergaarde. 1 de bedre af
dem betalte man 5 Mark for en Herre, 2 for en Tjener. Madam Tims
mermand fik i »Store Lækkerbidsken« gennemgaaende det dobbelte,
men hendes Gæster fraadsede ogsaa ofte. Hertug Hans Adolph af
Piøen og hans Jægermester, der tog ind her, fik saaledes 12 Retter
Mad. Den almindelige Pris for Logi i de finere Herberger, altsaa sva*
rende til Hotellerne, var ca. 12 Rdl. om Maaneden for et Par Værels
ser — de lejedes i Reglen maanedsvis — eller 14 Mark (4 Rdl. 2 Mark)
pr. Uge. For Middag betaltes gennemgaaende 2 Mark pr. Dag, for
1 Flaske ny Vin 1 Mark 4 Skilling, 1 Flaske gammel Vin 1 Mark 12
Skilling, 1 Flaske Rødvin 2 Mark, 1 Flaske 01 4 Skilling, en »Portion
Te« 10 Skilling, koldt Køkken og Smørrebrød til Aften 12 Skilling.
Selv i de finere Herberger foranstaltede Gæsterne ofte Slagsmaal,
og paa adskillige af Regningerne er der opført betydelige Poster for
ituslaaede Glas og Flasker.
Efterhaanden, som Byen voksede, opstod der rundt om i de Gader,
der stødte op til Portene, en Række Gæstgivergaarde, hvis Navne
endnu findes eller erindres af ældre Folk. Saaledes kan nævnes Vesters
gades Gæstgiverier saasom »Hotel Tre Hjorter«, der stadig eksisterer,
og som indtil forrige Aarhundredes Slutning var et stærkt besøgt Hos
tel af velstaaende Provinsborgere, ligesaa Knapstedgaard ved Vesters
vold, der bevarede et udmærket Navn, lige til den blev revet ned ved
Aarhundredskiftet.
De fleste af de gamle, tidligere nævnte Gæstgiverier forsvandt imids
lertid i Løbet af nogle Menneskealdre, navnlig da de store, egentlige
Hoteller ved forrige Aarhundredes Begyndelse opstod. Af dem bes
staar nu kun Hotel d’Angleterre, der har haft en saare interessant His
storie. Under samme Navn har Hotellet eksisteret fra 1791. Traktør
Gottfried Rau, der fire Aar tidligere af Enken efter Traktør Jean
Maréchal havde købt det priviligerede Gæstgiveri paa Hjørnet af
Østergade og Kongens Nytorv, havde ladet dette ombygge, men saa
nedbrændte det ved den store Brand 1795. Rau var nu blevet husvild,
og han købte saa den tidligere »Grams Gaard« paa Hjørnet af Østers
gade og Kongens Nytorv, ombyggede den og indrettede her Byens
fornemste Hotel. Han indførte Koncerter og Maskerader paa Hotels
let, men trods al sin Energi og Dygtighed klarede han sig kun daars
ligt, og efter at han var død, maatte Familien snart give op. Der kom
dog andre til, der forstod at føre det videre. Omtrent samtidig med
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Hotel d’Angleterre opstod paa Kongens Nytorv et andet fint Hotel,
idet Traktør Ernst Møller i 1796 købte Konferensraads Carsten An«
chers Gaard og her indrettedes Hotel du Grand Nord, der siden gav
Plads til Magasin du Nord. Men omkring 1800 var de to Kongens Ny«
torv Hoteller Byens førende, her var Byens Centrum, her var den
højeste Luksus og Komfort til Huse. Først et Par Menneskealdre se«
nere kom det næste fine Hotel, i 1847, da Hotel Phønix fremstod ved
Sammenslutning af »Hotel Stadt Hamburg« paa Hjørnet af Bredgade
og Dronningens Tværgade, og »Det svenske Hotel« i den sidstnævnte
Gade. Det kom til at spille en fremragende Rolle i dansk Hotelliv.
Siden fulgte de mindre Hoteller efter, Hotel »Monopol«, »Kongen af
Danmark«, »Kong Frederik«, »Hafnia« o. s. v. og dermed rykker vi
frem til vor egen Tid.
Provinsens Gæstgiverier og Kroerne paa Landet.
Medens Udviklingen i København indenfor Gæstgiveriet egentlig
fulgte tilfældige Linier, var der i Provinsen og paa Landet fra Chri«
stian IV’s Tid Bestemmelse om Forbindelse mellem Postvæsenet og
Gæstgiveriet, og rundt om i Provinsbyerne dominerede »Postgaar«
den«, det priviligerede Gæstgiveri, det førende Hotel — saaledes som
det er det i adskillige Provinsbyer den Dag i Dag. Men alt var dog
ikke lige godt, fordi man paa Papiret havde denne Ordning.
Det vil selvfølgelig være uoverkommeligt at gennemgaa samtlige
danske Gæstgiveriers og Kroers Historie, og her skal derfor kun an«
føres nogle enkelte Eksempler fra forskellige Dele af Landet, saaledes
bl. a. de gamle Randers«Gæstgiveriers Historie, Roskilde Kro’s og
Kroerne paa Lollan d«Falster, med særligt Henblik paa én af dem,
Grønsund Færgekro.
De fleste tænker vel ikke nu over, hvor mange Besværligheder Rejse«
livet førte med sig i gamle Dage, og hvor vanskeligt det var at opnaa
Sikkerhed for at faa en god Seng at hvile sine møre Lemmer i, naar
man endelig ved den lange og slette Vejs Ende naaede Købstaden.
Der skulde være et godt Gæstgiversted, men det var langtfra altid
Tilfældet, at der var det.
For Randers’ Vedkommende har vi følgende Ansøgning fra Køb«
mand Jens Budtz, indgivet i Aaret 1776, at støtte os til:
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Til Kongen.
Da der udi Randers Bye ikke er nogen priviligeret Gæstgivergaard
eller nogen, som holder ordentlig Gæstgiveri, hvorover de Rejsende
ofte sættes i Forlegenhed for Logie og Beværtning, og da min iboende
Gaard ikke alleeneste er en af de største Gaarde her i Byen, men og
beliggende udi reel Gade, hvorudi ere ene anseelig Værelser, rummes
lig Gaards Rum, fornødne Stald Rumme og alle ud fordrende Bequem*
meligheder for Rejsende, saa jeg derudi for at tiene de Reisende, som
for Logie kunde være forlægen, i nogle Aar haver modtaget samme
og beværtet enhver efter Stand og Værdighed til Fornøjelse, saa har
jeg resolveret at paatage mig at være Giæstgiver her i Byen, paa det
at Reisende kunde vide sig vis Logemente, og ikke som til denne Tid
være i Forlegenhed, naar hans kgl. Majestæts allernaadigste Privilégié
kunde erholdes at bemeldte min Gaard alleene herefter stedtse og
alletider maa være en Giæstgiver Gaard her i Randers og dens Eiere
een efter anden at holde Giæstgiverie og nyde Privilegiet; men da
Fahrten her igennem Byen er kuns ringe, saa een Giæstgiver Gaard
eller Giæstgiver, derved alleene neppe skal kunne subsistere, saa haa*
ber jeg allerunderdanigst at bemeldte min Gaard ved foranførte Pri*
vilegie allernaadigst maatte blive befriede for Indqvartering og videre
Byens Udgifter, som kunde være en liden Lettelse for Eieren.
Paa denne min allerunderdanigste Ansøgning forventes allerunder*
danigst Hans Kongl. May’ts allernaadigste Previlegie og Confirmation.
Allerunderdanigst

J. Budtz.
Andragendet fik Anbefaling fra Byens »eligerede Mænd« og blev
bevilget. Man skulde tro, at alt saa stod vel til for Jens Budtz, da
han nu sad i sin store Gaard som kgl. priviligeret Gæstgiver. Men
han maatte sande Ordet: »Hvor længe var Adam i Paradis?« Andre
gik ham slemt i Næringen, og allerede 4 Aar efter maatte han derfor
sende en ny Ansøgning til Kongen. 3die November 1780 fulgte en ny
kgl. Bevilling til Jens Budtz, at »dette ham saaledes med 7de Juni
1776 forundte Privilegium didhen maa være extenderet, at alle andre
der i Byen skal være forbudne at modtage og beverte Reisende og
Fremmede for Betaling uden i Markeds* og Sessions*Tider, saalenge
han er i Stand til at imodtage alle Reisende og beverte dem saaledes,
at ingen Klage derover indløb.« To Aar efter døde Budtz, og hans
3

33

Enke solgte Gaarden til Peder Abeil, der nogle Aar forinden havde
taget Borgerskab i Randers som Brændevinsmand »efter Admiralitet
tets Tilladelse«. Han drev nu Gæstgiveriet i nogle Aar, men det har
maaske ikke kunnet betale sig, og i 1793 tilbagesendte han det ham
givne Privilegium. I 20 Aar fandtes der nu ingen priviligeret Gæst«
giver i Randers, og de Rejsende var atter henvist til at finde sig i de
Ulemper, der fulgte med at skulle søge tilfældigt Logi hos Byens Bort
gere. Man indsaa efterhaanden det uheldige deri, og den Ansøgning
Rudolph Mathiesen indgav til Kongen i 1796 samt de »eligerede« Bort
geres Erklæring om Sagen er det bedste Bevis herpaa. Han begynder
sin Ansøgning saaledes:

Til Kongen!
At man nu i over 2 Aar ingen Giestgiver Gaard har haft i Randers
Købstad, og at denne Mangel daglig beklages af fremmede Rejsende
og er byrdefuld for Borgerne, som ofte nødes til at modtage disse,
naar de efter en lang Reise i ondt og haardt Veir have forgiæves hos
endeel søgt Logie, er en bekiendt Sandhed.
Vanærende synes denne Mangel endog at være for denne formedelst
sin fortrinlige Opkomst og vidt udbredte Handel bekendte Bye. Stæt
dets Magistrat have indseet det og gjort sig al Umage for at formaae
en af Borgerne hertil . . .

Imidlertid frugtede det ikke, at de eligerede Borgere nok saa varmt
anbefalede Ansøgningen. Der synes aldrig at være kommet Svar paa
den, i alt Fald indeholder Rigsarkivet ingen Resolution angaaende
denne Sag. Enhver »honnet« Mand maatte altsaa endnu i mange Aar,
naar han kom som Rejsende til Randers — Byen, der i vore Dage er
blevet omtalt som ingen andre netop for sit store Hotel — tage til
Takke med »Kipper og Huller« i Stedet for et ordentligt Logi. Først
i 1814, da »Borger og Indvaaner Christian Schmidt i Nibe« ansøger
Kongen om Privilegium paa et Gæstgiveri i Randers, forbedredes Fors
holdene.
Chr. Schmidts Bevilling til at »holde Giæstgiveri i sin eiende Gaard
i Nibe« er udstedt 14. Januar 1814, saa han har været meget utaalmo*
dig, naar han allerede kort efter søger Randers.
Generalpostdirektionen anbefalede Sagen i Skrivelse af 23. April
1814 dog saaledes »at Supplicanten erholder den ansøgte Bevilling i
5 Aar«; og i September faar han den saa. Han drager til Randers, og
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forskellige Bekendtgørelser i »Randers Amts Avis og Avertissements«
tidende« giver et Indblik i Livet der. Den 16. Maj 1815 skriver han
saaledes:
At Konversationen hos mig, fra i Dag af, alleene er indskrænket til
mine Rejsende og andre Fremmede, og at følgelig ingen Billardspil,
Aftenspisning etc. herefter ei mere finder Sted hos mig for indenbyes
Folk, bekendtgiøres herved.
Af det ovenstaaende ses, at Byens Borgere i det mindste i Begyn
delsen af Schmidts Tid havde for Vane at søge til ham og da særligt
om Aftenen for at diskutere Nyt fra Byen og Landet i det hele.
Blandt disse Borgere var en ret karakteristisk Figur, Boghandler,
Danselærer O. G. F. Bagge, der var kommen stærkt paa Kant med
Værten, hvilken sidste skriver saaledes offentligt i Januar 1816:

Indsendt.
Til Advarsel for de af mine ærede Medborgere, som beværter saa«
vel Byens som udenbys Folk med Spise og Drikke etc. ville jeg ikke
undlade her at bekiendtgøre: at iblandt de Mennesker, der i den Tid
har besøgt mit Hus, spist og drukket etc. er Boghandler Bagge her i
Byen, som, da jeg nu til Nytaar forlanger vores Mellemværende op«
gjort, istæden for at betale mig mit Tilgodehavende, giver mig og mit
Bud et meget uanstændigt og ubeskedent Svar; kort, i det hele har han
saaledes teet sig imod mig, som en Mand, jeg med Foragt behandler
og som jeg anser uværdig til videre at fordre til Afregning; overla«
dende iøvrigt ham og dette hans Forhold til fornuftige Menneskers
Omdømme.
Saadanne Giæster
De Ganen læsker
Og Maven mæsker
Ret som en Tærsker
propper i;
kan alt fortære
Vil Værten lære
Galanterie
Jeg vil ham mindes
da han her findes
udi vor Bye —
Dog søde Fa’r
3*
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Med din Guitar
Du intet har
og altid var
en klassisk . . .
O fye!

Randers den 4. Januar 1816.

C. Schmidt.

Billedet af den vrede Vært, der skriver Digte om den daarlige Be?
taler, er saa herligt, at det fortjener at blive — klassisk. Det gik imid*
lertid Schmidt meget daarligt, han gik fallit, og først hans Efterfølger
Rydeel lykkedes det at skaffe Randers stands* og tidsmæssige Gæst«
giveriforhold.

Et helt andet Billede faar man af de lollandsk*falsterske Færge*
gaarde og Kroer. Udviklingen har her været noget langsommere end
i Størstedelen af det øvrige Land, men dog i det væsentlige fulgt sam*
me Linie. Og i en af disse falsterske Færgegaarde sad en Tid som
Krokone den berømteste, Danmark har haft, den stærkt omtumlede
Marie Grubbe sammen med sin Mand Søren Møller. Omkring 1630 fik
Færgegaarden paa Møen Privilegium paa Overfart mellem Møen og
Falster. Færgeriet paa Falstersiden maa derfor betragtes som under*
lagt den møenske Færgegaard. Sandsynligvis har den falsterske Færge*
mand staaet i den møenske Privilegiumbesidders Tjeneste. Yderst
paa Næsset laa Færgehuset, Stedet kaldtes Borren, og Færgehuset fik
Navnet Borrehuset. Saaledes benævnes det som Regel i Kirkebøgerne,
og da Borrehuset helt ned til Begyndelsen af det 19. Aarhundrede var
Næssets eneste Menneskebolig, kaldtes Færgemanden oftest Borre*
manden.
Til Borrehuset knyttedes tidligt Krohold for de Rejsendes Skyld;
men da den møenske Færgegaard bød paa de fleste Bekvemmeligheder,
blev Borrehuset mere et Tilholdssted for Sviregaster end egentlig
Færgekro.
Omkring Aar 1700 kom der nye Beboere i Borrehuset. Det var Ma*
rie Grubbe og hendes tredie Mand, Ladefogden fra Tjele, Søren Møl*
1er. Marie Grubbes sørgelige Historie er kendt nok. Anderledes med
Søren Møller. Han var en Bondesøn fra Egnen omkring Tjele og først
Kusk, senere Ladefoged paa Herregaarde. I 1691 havde Palle Dyre
ladet sig skille fra sin Hustru, der nu drog ud i den vide Verden med
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Søren Møller. Hun var allerede da 48 Aar. Efter at de i Udlandet var
blevet ægteviede, dukkede de omkring 1697 op paa Møen. Søren Møl*
1er stiftede her Bekendtskab med den møenske Færgemand ved Grøn*
sund og blev af ham ansat som Færgemand og Kromand i Borrehuset.
I Aarenes Løb var han blevet en Del fordrukken, og det blev ikke
bedre, da han blev Kromand. Efterhaanden fik baade han og Borre*
huset et daarligt Ry. Det viser bl. a. en Tingsag fra 1711, der samtidig
giver et Billede af Livet fra den Tid:
Kort efter Høsten 1709 var et Svin blevet borte for Hans Krog i
Særslev. Det kom senere i Flok med nogle Oldensvin, der tilhørte
Lars Foged i Ore, og denne enfoldige, men nærige Bonde, beholdt Svi*
net og solgte det siden til Søren Møller for 2 Sietdaler. Henimod Jul
1710 var en Del Bønder fra Landsbyerne inde i Landet paa Vagt ved
Grønsund, hvor man frygtede Fjendens Landgang. Bønderne holdt
imellem Vagterne til i Borrehuset, hvor der blev drukket tæt. En Dag
kom nogle Bønder fra Særslev derned, og flere af dem kendte straks
Hans Krogs bortløbne Svin. Søren Møller var imidlertid kommet
hjem, og paa hans Opfordring hentede Bønderne nu sporenstrengs
Lars Foged, der indrømmede, at han havde solgt Svinet til Søren Møl*
1er. Nu begyndte Bønderne og især Borremanden at tumle med den
sølle Lars Foged, der tilsidst gik ind paa at tilbagebetale de 2 Slet*
dalere, desuden give 3 Sietdalere, fordi Søren Møller havde fodret
Svinet, og endelig 4 Sietdaler til Hans Krog. Lars Foged betalte 3
Daler og erklærede saa, at nu havde han ikke flere Penge. Da sagde
Søren Møller: Lader du ikke straks gaa Bud til din Kone, at hun skik*
ker hid 9 Sletdaler og betaler 4 til Hans Krog, saa binder jeg Svinet
paa Din Ryg som Tyvekoster, efterdi Du intet haver ladet det vur*
dere til Tinge, saa haver du stjaalet det som en Tyv!«
Imidlertid glemte hverken han eller Vagtbønderne at forsyne sig
rigeligt med 01 og Brændevin. Først fik de en halv Pot Brændevin
og to Kander 01; det var lige en Mark; og lidt efter fik de en Om*
gang til. Det hele skulde den arme Lars Foged betale, men skønt han
var gaaet ind paa alt det andet, vægrede han sig haardeligt ved at
betale Fortæringen, hvorfor Søren Møller paany truede ham. Tilsidst
blev det dog de andre for broget, og da Sagen senere kom for Retten,
og Søren Møller nægtede at have truet Lars Foged, vidnede de andre
imod ham. Hele Sagen giver et sort Billede af Søren Møller, og paa
Baggrund af den forstaar man bedre den Begivenhed, der snart efter
skilte ham og Marie Grubbe.
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Efter Sædvane kom i Maj Maaned 1711 en Del Skibe fra Dragør til
Grønsund Færgested for at hente Brænde til Slottet i København.
Søren Møller var med at bringe Brændet om Bord, og især var han
med i Skippernes Drikkelag. Natten mellem 18. og 19. Maj gik det
haardt til, og Skipperen Pejter Palmsten og dennes Søn og Adrian
Sibrandtsen drak om Bord paa Sibrandtsens Skude sammen med Sø«
ren Møller. Til sidst dinglede de op i Borrehuset, allesammen godt
fulde. Marie Grubbe prøvede at tale dem til Fornuft, men det vilde
de ikke høre Tale om. De vilde fortsætte Drikkeriet. Med bange Anel«
ser gik Marie Grubbe i Seng, men bød Kropigen Inger Larsdatter tage
sin Rok og sætte sig ind i Stuen til Sviregæsterne. Ogsaa hun forsøgte
at faa dem til at holde op. Men de lo kun ad hende og fortsatte med
at drikke og drille hinanden. Ud paa Morgenstunden kom de i hef«
tigt Klammeri, hvorpaa Søren Møller tog sig Bøsse ned fra Loftsbjæl«
ken, pegede paa Pejter Palmsten og sagde: »Det var intet Synd at
skyde den gamle Hundsvot ihjel paa Panden«. Hvad enten det nu var
et Vaadeskud eller med Forsæt, nok er det, Drikkelaget endte brat
med, at Søren Møllers Bøsse gik og Skudet ramte Pejter Palmsten,
saa han sank død om paa Bænken. Skudet vakte Røre ved Færge«
broen, hvor Arbejdet paa ny var begyndt. Resultatet var, at Søren
Møller blev arresteret, anklaget for Drab og dømt til Døden af Fal«
ster Herredshus.
Ved Landstingsdommen i Maribo frikendtes han imidlertid delvis
og dømtes blot til at bøde 40 Lod Sølv til den dræbtes Arvinger. Da
Sagen omsider kom for Højesteret skærpedes Dommen, og Søren Møl«
1er blev dømt til 3 Aars Arbejde i Jern paa Bremerholm. Dette Fæng«
selsophold har han næppe overlevet, i det mindste hører man hverken
mere om ham eller Marie Grubbe, der antagelig nogle Aar har fortsat
alene som Krokone. Det var paa den Tid, mens Pesten rasede i Kø«
benhavn, at Ludvig Holberg søgte dertil og fik hendes mærkelige Hi«
storie.
Mens Borrehuset kun er blevet bekendt paa Grund af Marie Grubbe,
er der adskillige Kroer, der vandt Navn, fordi Forplejningen var saa
god, at den skabte dem Ry. Næppe noget Kronavn var en Tid lang
mere kendt en Roskilde Kro mellem København og Roskilde. Navnet
er i sig selv mærkeligt, da det er det eneste endnu eksisterende Gæst«
giveri, der er benævnt efter et andet Sted end det. hvorpaa det lig«
ger. Meningen med Navnet har været: Roskildevejens Kro.
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Roskilde Kro er i sin Oprindelse en af de ældste, vi kender her i
Landet. Saa gammel er den, at dens Historie strækker sig helt op til
Slutningen af Middelalderen. Dette gælder dog ikke Kroen paa dens
nuværende Plads, men den gamle Roskilde Kro som laa en Fjerdings
vej længere mod Nord.
Som det ældgamle Midtpunkt for alt Rejseliv mellem to saa vigtige
Byer som Roskilde og København kan Roskilde Kro naturligvis melde
om mange mærkelige Hændelser og drastiske Begivenheder. Det gamle
Herberge har sikkert mere paa Samvittigheden, end man kan se af
Bøger og Dokumenter.
Roskilde Kro er antagelig bygget omkring 1520. Den 15de Februar
1558 mødte Herredsfogden i Lille Herred paa Kongens Retterting og
berettede følgende: For nogen Tid siden kom der tre Karle tilhobe
udi Kroen mellem København og Roskilde og drak sammen. Derefter
drog en af dem afsted paa Vej til Roskilde. Straks efter satte de to
andre Karle efter ham og vilde overfalde ham, fordi de paastod, at
han ikke havde betalt en Potte 01. Denne arme Potte 01 gav Anleds
ning til en fuldkommen Retsskandale, der tilsidst endte med, at Lens*
manden lod Herredsfogden sætte i Stokken, indtil han gav Møde paa
Rettertinget. Sagen forligtes med, at Herredsfogden betalte 40 Rdl. til
Kongen. En anden Historie fra Roskilde Kro: Engang rejste Fru Birs
gitte Skeel, Enke efter Christopher Parsberg til Torbenfeldt, fra Vidt«
skøfte i Skaane til sin anden Herregaard Gammel Køgegaard over HeL
singør og Roskilde. Hun opholdt sig ved den Lejlighed i Roskilde Kro
om Aftenen. Nogle Røvere, der havde Tilhold i Skoven tæt ved, og
hvoraf nogle var i Kroen paa den Tid, drak hendes Kusk fuld, og en
af Røverne tog hans Klæder paa. Fru Birgitte kunde i Mørket ikke se
Forandringen, men da Vognen blev kørt henimod Skoven, hvor hun
vidste, der var Røvere, og hun nærmere havde betragtet Kusken, indsaa
hun Sammenhængen. Hun løste nu sit Strømpebaand og slog det bags
fra om Kuskens Hals, kvalte ham og kørte selv Hestene til Gammel
Køgegaard, hvortil hun ankom i god Behold.

Kroen har kendt baade gode og daarlige Tider. Brand har hærget
den, og allehaande Hjemsøgeiser har den i Tidens Løb været udsat
for. Men Slægt efter Slægt har ført den videre, og den staar den Dag
i Dag. Indenfor den østre Indgang til Kroen hænger en gammel Penges
bøsse og nedenfor denne en grønmålet Trætavle, hvorpaa med gotis
ske Bogstaver er malet dette Vers:
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Guds Fred med den, som villig letter
den kummerfulde Broders Nød
som slukker Tørst og Hunger mætter
O var det end, med sparsom Brød
Thi Gud ser ei paa Riges Haand
men paa den fromme Givers Aand.
De gamle Postgaarde.
I »Aarbog for det danske Postvæsen 1896« har daværende Assistent
i Generaldirektoratet for Postvæsenet, cand. polit. P. Thomsen skre?
vet om de gamle Postgaarde, set med en Postmands Øjne:
I Slutningen af det 18de Aarhundrede indtog som bekendt Person?
befordringen langt den første Plads i Postvæsenets Virksomhed, og
som en ret naturlig Følge heraf havde da ogsaa det daværende Gene?
ral?Postamt, efter de Oplysninger, samtidige Akter i Postvæsenets Ar?
kiv i saa Henseende giver, særlig sat sig som Opgave at faa saa mange
som muligt af Postmesterembederne henlagt til velindrettede Gæst?
givergaarde i Byerne, for derved at opnaa, at der gaves en nemmere
og bekvemmere Adgang for de med Posten befordrede Rejsende til
at opnaa et nogenlunde godt og hyggeligt Logi under Ophold, end det
hidtil havde været Tilfældet, ligesom man ogsaa søgte — dog kun med
ringe Held — at henlægge Afgivelse af Vogn og Forspand til samme
Gaarde. At man imidlertid forholdsvis hurtigt indsaa det ret betænke?
lige ved hele dette Arrangement, vil nærmere blive paavist i det føl?
gende:
De Landsdele, General?Postamtet først havde sin Opmærksomhed
henvendt paa, var jo ganske naturligt Sjælland og Fyen, hvor Fre?
kvensen var størst, og Savnet af taalelige Opholdssteder føleligst for
de Rejsende. Det ses da ogsaa, at man ved Aarhundredets Udgang
havde faaet Postmestertjenesten i de fleste større sjællandske Køb?
stæder — med Undtagelse af Helsingør — henlagt til »Herberger?
gaarde«, saaledes i Roskilde, Ringsted, Slagelse, Korsør, Køge og Næst?
ved ligesom man i Odense havde faaet et lignende Forhold bragt i
Orden.
Den første Begyndelse til denne for vor Tid noget mærkelige Kom?
bination af Postmestervirksomhed og Gæstgiveri maa søges i følgende
»allerunderdanigste Forestilling fra General?Postamtet« af 2. Oktober
1780:
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Uagtet al den Umage, GeneraLPostamtet har anvendt paa at faa
Befordringsvæsenet i Sjælland og Fyn endnu bedre, fornemmelig i
Henseende til de agende Posters Befordring, som man har stræbt efter
at skulle skee ved Vognmændene med rummeligere Vogne end de bru*
gelige, har det dog hidtil ikke lykkedes, da Vognmændene næsten
overalt vægre at indlade sig i de desangaaende gjorte Forslag, beraa*
bende sig paa deres Uformuenhed, gamle Rettigheder og Sædvaner,
ja udlade sig endog med paa nogle Stæder at ville hellere reent neds

Sommerlyst Koncertsal ca. 1885.

Vodrofslund 1888.

lægge Kiørslen end befatte sig dermed. Man har altsaa været nødt til,
efter den dertil erholdte allernaadigste Tilladelse at contrahere med
nogle udenfor Lauget, der paa visse Aar befordre den agende Post
med store Vogne, hvorved der ikke alene spares noget anseeligt for
Postcassen men de Reisende befinde sig og derved beqvemmere og
langt sikrere end paa de almindelige smaa Vogne, som vælte let og
ere dog ikke synderlig lettere i Brugen end de store ....
Saa er der og en almindelig Klage over det Ophold, de Reisende
udsætter sig for ved Vognmændenes Langsomhed, som sielden ind*
fandt sig til bestemt Klokkeslet, fornemmelig i Græstiden, da Hestene
gierne først skal hentes fra Marken.
For at raade Bod herpaa og tillige paa beqvemmeste Maade at op*
naae første Hensigt, er herover Hr. Geheime Conferentz Raad og Stift*
amtmand Brockenhuus’ Betænkning indhentet, da Conferentz Raad
Holm og desangaaende har været samlet med Geheime Conferentz
Raaden for om muligt at bringe denne Sag i Rigtighed, som maa ufor*
gribeligt formenes at kunne ske, naar et hvert Steds Postmester havde
Opsyn med Befordringen og blev derudi deeltagende, da han skulde
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boe saa beqvemt, at han foruden Posterne tillige kunne og maatte
imodtage andre Reisende, alt ligesom Postmestrene giør i det holsten«
ske; dog uden at denne Indretning skulde falde Deres Majestæts Kasse
til Last. Det maatte da være, at en eller anden, som vilde paatage sig
saadan Indretning, og ikke allerede var eller for det første kunne til«
lige blive Postmester, blev understøttet med en 20 til 30 Rdl. aarlig til
Renters Betaling af den Summa han satte i sin Gaard, der da altid
skulle forblive til saadant Brug; hvilke Understøttelse dog skulde bort«

Tre Flasker Kro opf. 1776.

Over Stalden 1860.

falde, naar han blev Postmester. Og paa saadanne Vilkaar havde alle«
rede 2 til 3 brave Mænd tilbuden dem at ville indlade sig i denne For«
anstaltning, ligesom Postmesteren efterhaanden paa beieiligste Tider
uden Betaling eller Krænkelse fra Lauget kunne tilvendes et eller flere
Laug og saaledes blive deeltagende i Befordringen; hvor fore han og
skulle være forbunden til fremfor nogen at have Heste i Beredskab,
for straks at kunne besørge Reisende, naar de tilsagte over den be«
stemte Tid udebleve.
Saa ville det ligeledes efter vores uforgribelige Formening ikke være
uden Nytte, om der ved denne Lejlighed skete nøjagtig Undersøgning
angaaende Værtshusholdernes Behandling mod de Reisende som al«
mindelig ere misfornøjede med dem som og med Litzenbrødrene ved
Belterne og andre Overfarter, saa at disse saavel som første ofte til«
sidesætte, hvad de desangaaende udstedte Kgl. Forordninger befale,
da der i Almindelighed raabes paa, at nærværende Tiders Beskaffen«
hed ikke tillade at giøre det nu for saa godt Kiøb, som der gaves i de
forbigangne.
Finde disse allerunderdanigst foreslagne Poster Deres Kongelige
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Majestæts allernaadigste Bifald, skulle i aller dybeste Underdanighed
være forespurgt:
Om General«Postamtet tilligemed Hr. Geheime Conferentz Raad og
Stiftamtmand Brockenhuus, der har lovet paa sine Reiser i Stiftet at
ville herom handle med Vedkommende, maatte paa ommeldte Maade
giøre Forslag at sætte Befordringsvæsnet i Danmark omtrent paa sam*
me Fod som i Holsten, dog uden at det skal koste noget betydeligt.
Og om det i Henseende til Værtshusholderne og Litzenbrødrene, der
staae i saa nøie Forbindtlighed med Befordringen, ligeledes maa tages
i Overveielse. Den alt siden efter fuldendte Undersøgning og nøiere
Bestemmelse skal til endelig allernaadigste Beslutning blive udførligen
allerunderdanigst forestillet. Eller hvorledes Deres Kgl. Majestæt vil
allernaadigst at dermed skal forholdes.
Heraf kan der dog ikke uddrages stort mere, end at Gaardene skulde
følge Postmestertjenesterne, og at i det højeste sammes Ejere skulde
tilstaas samme Privilegier som i Holsten, nemlig at Arvingerne i et
Par Led, naar de var skikket til Postmester, kunde haabe at blive det.
Og endelig, at der skulde gøres Kongen nærmere Forestilling om denne
Sag, forinden den blev helt og holdent afgjort.
Det fremgaar af senere Skrifter i Sagen og pro memoria, at General«
Postamtets Direktører særligt har arbejdet paa at faa saa mange som
muligt af Embederne henlagt til Gæstgivergaarde. Det ses saaledes af
Indberetninger, at Stiftamtmanden har sat sig i Forbindelse med Gæst«
givere i de sjællandske Byer og ladet dem fremkomme med Tilbud,
som han saa enten har refuseret eller antaget, hvorefter han eventuelt
har gjort Indstilling. I en Notits angaaende Postgaarden i Korsør hed«
der det:
Sammes Ejer Madam Bagger var den første, som gjorde Bevægelse,
ved Ansøgning gennem det Kgl. danske Cancelli om de Fordele, som
Stiftamtmanden havde givet hende Løfte om, og ved Bevilling der«
igennem af 23. Juli 1784 er hende tilsagt: at Postmester Tienesten be«
ständig maa følge den af hende indrettede Postgaard.
Endvidere bemærkes sammesteds:
At Eierne af de iøvrige foran benævnte Post« og Herbergegaarde i
Sjælland, som alle have henvendt sig til Cancelliet om Confirmation
paa de dem af Geheime Conferentz Raad Brockenhuus lovede For«
dele, have vel og faaet ligesaadan Bevilling som hun, at Postmester
Tienesterne maa følge Gaardene, men dog med det Tillæg som Ros«
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kilde: naar Eieren dertil er duelig og paalidelig, da Gaarden ellers skal
overlades Eftermanden efter Taxation.
I en Bemærkning om Postgaarden i Odense, hvor Forholdet har væ«
ret ret mærkeligt, hedder det: I Aaret 1763 skiænkte Hans Maiestæt
4700 Rdl. af Postcassen til en Herbergers Gaards Kiøb og Indretning
i Odense.
Denne Gaard beboede Gæstgiver Martin indtil sin Død i 1779 uden
Renter eller Leje, men det nævnte Aar blev Gaarden ved offentlig
Auktion sat til Bortforpagtning og overdraget Lausen — senere Post«
mester — for 140 Rdl. aarlig Afgift.

Lars Mathiesens Traktørsted i Allégade.

Den kgl. Skydebane, efter gi. Stik.

Underhaanden blev efter kgl. Resolution af 2. August 1780 denne
Gaard solgt til bemeldte Lausen for 3000 Rdl. med det udtrykkelige
Tilføjende, at Gaarden og Gæstgiveriet af ham og efterkommende
Ejere skulde holdes i fuldkommen Stand til de Rejsendes Bekvemme«
lighed og Fornøjelse. Uagtet denne Klausul har dog Generalpostamtet
under 4. Februar 1792 efter en Forestilling, underskrevet Holmskjold
og Lange, bevirket Postmestertjenesten i Odense, som regnedes til
1000 Rdl. aarlig, henlagt til Lausens Gaard paa samme Maade som i
Roskilde, for at holde Gæstgiveriet vedlige — at dette allerede forhen
var paalagt ham, melder Forestillingen intet om. Og saa tilføjes der:
Man rødmer for de tvende Directeurers Ære, som have deltaget i
denne Fremfærd — og man ømmes ved at benævne den ved sit rette
Navn.
Under 5. November 1803 tilskriver saa Kancelliet GeneraLPostamtet
følgende:
Pro memoria.
Efter at Cancelliet var bleven underrettet om, at der i Danmark
gives adskillige baade smaa og større Købstæder, hvor der aldeles
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ingen Gæstgiveri findes, tilskrev man samtlige Øvrigheder for derefter
nærmere at tage under Overvejelse, hvorledes der bedst kunde raades
Bod paa denne Mangel; men da man har bragt i Erfaring, at nogle
Postgaarde i de danske Kiøbstæder er tillagt reelt Giestgiver Privi«
legium, saa skulde man tienstligt anmode det Kongelige General Post«
Amt behagelig at ville underrette dette Collegium om, i hvilke Kiøb«
stæder Giestgiver Privilegium er combineret med Postmester«Embedet,
og om dette ikke for Fremtiden kunde blive foranstaltet i de Kiøb«
stæder, hvor denne nyttige Indretning endnu ikke finder Sted.
Man vil se, at man i Kancelliet var ret opsat paa, at Postmester«
embederne i saa stort Antal som muligt maatte blive kombineret med
Gæstgiver«Privilegium. At GeneraLPostamtet imidlertid havde faaet
Øje paa det mindre heldige i denne Kombination, viser dettes Svar«
skrivelse.
Ved Skrivelse af 5. f. M. har det kgl. danske Cancellie behaget at
forlange Underretning om, i hvilke Kiøbstæder Giestgiver Privilegiet
er combineret med Postmester Embedet, og om dette ikke kunde blive
foranstaltet i de Kiøbstæder, hvor denne Indretning endnu ikke finder
Sted.
I tjenstligt Svar herpaa formeldes, at efter et i Aarene 1780 til 1783
truffet Arrangement er Postmester«Embederne i Ringsted og Corsør
allerede henlagte, og Postmester Tienesten i Slagelse og Nestved skulle
ved Vacance ligeledes henlægges til de i disse 4 Kiøbstæder indrettede
Giestgivergaarde, dog med det tilføjede Vilkaar, i Henseende til Post«
mester Embederne i Ringsted, Slagelse og Nestved: naar Ejeren be«
findes at være duelig og paalidelig til at forestaa Postmesterembedet,
da i andet Fald Gaardens Ejer skal være forpligtet til at afstaa Gaar«
den, som bestandig skal forblive Postgaard til den efterkommende Post«
mester for den Værdi, som Gaarden paa den Tid bliver taxeret til.
Et lige Privilegium har i sin Tid været meddelt Eierne af Giestgiver«
gaardene i Roskilde og Odense, men den førstnævnte af disse Gaarde er
siden kiøbt af General Postamtet og tillige med Giestgiveriet overdra«
get Postmesteren til Leje, og med den nuværende Postmester i Odense
Lausens Samtykke er det hans Fader i sin Tid meddelte Privilegium
blevet indskrænket derhen, at kun hans Enke og et af hans Børn kunde
forventes at erholde Tienesten, om nogen af dem dertil befindes due«
lig og paalidelig, da Hs. Majestæt i andet Fald disponerer over dette
Embede.
Det kan vel have været gavnligt, naar man blot tog Hensyn til Giest«
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giveriernes Forbedring, at man paa den foranførte Maade har hen?
lagt Postmester Tienesterne til Gæstgivergaardene, men General Post?
amtet har aldeles ikke anset denne Foranstaltning overensstemmende
med Postvæsenets Tarv.
I Helsingør er Postmester Embedet forbunden med saa mange For*
retninger, at Postmesteren der aldeles ikke kan overtage Herbergeriet,
men derimod er til Giestgiver Gaarde sammesteds henlagt Vogmands?
kørsel og 200 Rdl. aarlig af Postmester Embedets Indtægter.
Man har og befrygtet, at den Interesse, som en Herbergerer har ved
at beholde Post Passagerer i hans Hus, letteligen kunde foranledige
Lunkenhed i hans Omsorg for at befordre Posternes hurtige Gang,
hvorimod en Control fra General Postamtets Side vilde være heel
vanskelig ved Beltstederne, da Overfarten over Vandet, for hvilken
man ikke saaledes som for Landbefordringen kan foreskrive nogen vis
Tid, nok i al Fald kom til at bære Skylden.
Med Hensyn hertil er i Aaret 1796 efter kongelig allerhøieste Re?
solution kiøbt en Gaard i Nyborg til Posternes Expedition og denne
perpetueret til Embedet, men ikke dette til hiin, samt uden al Forbin?
delse med noget Giestgiveri.
Generalpostamtet tager saaledes et alvorligt Forbehold og sætter
efter faa Aars Forløb selv en Bom for den Vej, det i 1780 var slaaet
ind paa, selvom, som det hedder i Skrivelsen »det aldeles ikke her?
med en Generalpostamtets Hensigt, at Gæstgiverne skulde være ude?
lukkede fra Adgang til Postmester Embederne, naar de have de dertil
fornødne Egenskaber, men man alene er af den Formening, at de ikke
bør gives et udelukkende Fortrin til disse Embeder fremfor andre Kon?
kurrenter, og at i Særdeleshed Postmester?Embederne ikke bør gaa i
Salg med Gæstgivergaardene.
Fra det gamle København.
Jacob Davidsen fortæller i »Fra det gamle Kongens København«
mange pudsige Enkeltheder om københavnske Hotel? og Gæstgiveri?
forhold i Tiden omkring 1800. Han siger, som allerede nævnt: Af
egentlige Hoteller til Modtagelse for Reisende var der kun tre i Tal?
let: Hotel d’Angleterre paa Kongens Nytorv (Knirsch), Hotel Royal
(Løbel) ved Stranden og Hotel du Nord paa Kongens Nytorv; det
sidste skiftede ofte Ejer. Derimod var der paa Vestergade, Nørre?
gade, ved Nyhavn og flere Steder en stor Del Gæstgiverier, hvis Ind?
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retning i Reglen var yderst simpel. En af de anseligste var Knapsted«
gaard paa Halmtorvet.
Adgangen til Hovedstaden fra Søsiden, fra den daværende Toldbod
var alt andet end »tiltalende eller hensigtsmæssig«. Her manglede
fuldstændig en passende Landgangsbro; Toldtilsynet og Vagten var
anbragt i baraklignende Bygninger og ved Indgangen fra Toldbodvejen
var der en Række næsten faldefærdige Træhuse eller Smaahuse med
Udsalg af saadanne Varer, som Søfolkene havde Brug for. En Spe«
cialitet her var den saakaldte »Brokkensbod«, et lille, uanseeligt brøst«
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fæl digt Værtshus med en Indgang saa lav, at man for at komme ind
i Helligdommen maatte bukke sig. Her søgte Matroser og Flolmens
Folk, og her vankede foruden andre Delikatesser Snapse saa store,
som man ingen Steder fik dem undtagen maaske i »Paradiset«, et nær«
liggende Brændevinsudsalg. Og naar saa en eller anden efter Nydelsen
af diverse af disse Snapse havde naaet en vis Salighedstilstand, saa
havde han »taget Højden af Brokkensbod«, et i sin Tid meget alminde«
ligt Mundheld om en forsvarlig Rus. Ligeoverfor paa den anden Side
af Gaden var i en lav Bygning det saakaldte Toldbod«Vinhus, der
havde Navn af en billig og god Restauration og Logihus, som især
søgtes af Skippere og Styrmænd.
Paa den Tid søgte ikke faa af Københavns gode Borgere en i Hum«
mergade beliggende Vinstue, der holdtes af en Madam Augsburg og
var opkaldt efter hende. Naar her nævnes Vinstuer, skal det bemær«
kes, at de offentlige Beværtningssteder i København dengang væsent«
lig indskrænkede sig til Vinhuse og Kaffehuse. Til Konditorier kendte
man kun lidet, der var endnu kun et Par enkelte, som modtog siddende
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Gæster, ellers havde de Navn af Kukkenbagerier. Nej, man søgte paa
Vinkælder og Vinstue, her var det, at det københavnske offentlige Liv
udenfor Hjemmet koncentrerede sig. Allerede i Holbergs Tid var det
almindeligt at samles paa en Vinkælder og derfra at gaa beskænket
hjem om Aftenen. Hos Plum i Højbrostræde var der en saadan Kæl*
der, og her var det ikke saa s j tel dent, at en omhyggelig Husmoder ind*
fandt sig om Aftenen med sin Lygte for at følge sin Mand hjem, kærs
lig tagende ham under Armen for at støtte hans vaklende Gang. En
anden bekendt Vinkælder var forhenværende Skuespiller Pilloys un<
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der Komediehuset. Her var det, at især Skuespillerne og deres gode
Venner søgte. Der fortælles, at da Frederik V’s Gemalinde, Dronning
Louise, var frugtsommelig, og hendes Nedkomst daglig ventedes, tog
Pilloy det Løfte af Skuespiller Rose, at han, hvis det blev en Prins,
skulde indfinde sig i Kælderen og drikke alle Kammerater til paa Krons
prinsens Velgaaende. En Aften, da Rose allerbedst sad ved et Slag
Kort i Sorte Christians Krog ved Rosenborg Have, hvor han og flere
gode Venner ofte søgte hen, begyndte Kanonerne at tordne paa Vol*
dene, og da nu den anden Omgang af Skuddene lod sig høre, og det
saaledes viste sig, at der var født en Prins, smed Rose Kortene og
skyndte sig til Pilloys Kælder, hvor den gamle Vært ventede ham
med en Halvpots*Pokal god gammel Rhinskvin i Haanden. Rose maatte
nu den Nat tømme Pokalen 27 Gange paa den nyfødte Prins’, hans
ejegode Faders og tilbedte Moders Velgaaende.
I Madam Augsburgs Vinstue i Hummergade bestod Belysningen af
to til tre Spædelys i Bliklysestager med de mindeværdige Lysesakse,
hensat paa grøntmalede Fyrretræsborde, mens to Lys af samme Sort
var anbragt i Piber foran blanktpolerede paa Muren fastgjorte Mes*
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singskaale, der lignede de senere Spytbakker, og som reflekterede Skins
net. Denne Belysning kunde efter de daværende Forhold kaldes me<
get anstændig, men den lod dog Gæsterne forblive i et vist mystisk
Halvmørke, som forøgedes endnu mere ved de store Røgskyer, der
opsteg fra Gæsternes Kridtpiber og samlede sig til en tæt Taage. Dens
gang kendte man kun lidet eller intet til Cigarer. Tobakken blev røget
in natura, eller den blev nydt i Form af Skraa og Snus. Tobakken blev
næsten altid røget af Kridtpibe. Hos Madam Augsburg saas næsten
alle Gæster med Kridtpiber, enhver Stamgæst havde sin egen, men
de naaede sjældent at blive rigtig tilrøgede, for det var skrøbelige Vas
rer, og der gik ikke en Aften uden at flere blev slaaet i Stykker.
Gæsterne forsamlede sig i Grupper om Bordene, hver med sit Glas
Rødvin eller Portvin ved Siden; naar man rigtig delikaterede sig, lod
man Vinen varme og blande med Sukker og Kryddernelliker. Nogle
af Gæsterne spillede Kort, Polskpas eller, sjældnere, L’hombre. I Regs
len blev der spillet om Drikkevarer, hvoraf der blev konsumeret en
betydelig Mængde, og altsom det rykkede henad Natten, antog Kins
der ne en kobber rød Farve, Øjnene blev stirrende, Talen og Udraas
bene mere støjende. Andre talte indbyrdes om Dagens Nyheder, de
afgjorde tillige Forretninger, modtog Bestillinger og indledede Forbins
delser. Bladlæsningen var noget underordnet.
I Madam Augsburgs Vinstue var der imidlertid en bestaltet Oplæs
ser, en yngre Mand, der besad historiske og geografiske Kundskaber
nok til at forklare Begivenhederne, og saasnart »Statstidende« eller
»Dagen« kom, forlod de Spillende deres Kort, Konversationen ophørte
og alle flokkede sig for at høre, hvad Posten havde bragt. Det var
omtrent noget lignende, der foregik paa de fleste offentlige Steder i
København under de slesvigske Krige. Det eneste Blad, der læstes
flittigt og kommenteredes stærkt i Vinstuerne var »Politivennen«, en
Slags literær Gabestok.
At holde Vinstue og sælge Vin var dengang en indbringende For«
retning, og flere Mænd erhvervede sig derved en Formue, der for de
Tider kan betragtes som enorm. Til disse hørte Vinhandler Haagen
Hagen i Gothersgade, der ved sin Død i 1821 efterlod sig en Million
Rdl.
De københavnske Beværtningssteder i første Halvdel af det 19de
Aarhundrede var saa godt som alle yderst spartansk udstyrede. Men
i Reglen var selve Beværtningen god og Priserne billige. Denne Man«
gel paa Komfort viste sig endog i de saakaldte Schweizer«Kafeer: Ja«
4
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cob Mini, Hjørnet af Lille Kongensgade og Kongens Nytorv, Pleisch,
Amagertorv og Pedrin, Gammeltorv, som besøgtes af den saakaldte
fine Portion. Selve Lokalerne var alt andet end hyggelige, skumle og
tilrøgede, Møblementet bestod af en simpel Disk, Smaaborde af mas
let Fyrretræ, hvorpaa der stod et Tællelys med Lysesaks, og Lyset
tændtes først, naar der indfandt sig en Gæst, og slukkedes, naar han
gik. Bedst udstyret var Knirschs Kafé i Hotel d’Angleterre med til*
hørende Billarder, som var stærkt brugt. I Haven ved Hotellet var der
en Keglebane, som blev ikke lidt berygtet ved det Paréspil, der her
dreves.
Ligesaa tarveligt udstyret som Kafeerne var Restaurationerne og
Spisekvartererne, som de almindelig kaldtes. Til Dækketøj kendte
man ikke, man spiste i Reglen ved smaa Borde, dækket med Voksdug,
og kun i de allerbedste Spisekvarterer fik man Serviet. Servicet var
saa tarveligt som mulig, Knive og Gafler i en maadelig Tilstand, og en
Platdemenage hørte til de store Sjældenheder. En Særegenhed ved
disse Restauranter var, at Maden serveredes i hele eller halve Portio«
ner. En halv Okse, en halv Kalv, et halvt Svin lød Ordrerne fra
Gæsterne til Tjenerne, og fra dem til den lille Disk, der var anbragt
i Døren til Køkkenet. Yngre Folk og Pebersvende var Gæsterne, kun
sjældent var der en Familiefader, thi det ansaas næsten for en Skam
at søge en Spisevært, hvis man var gift, og Damer saas her aldrig.
Den forholdsvis primitive Tilstand, hvori de offentlige Beværtnings*
steder i København befandt sig i en lang Aarrække, undergik en plud*
selig Forandring ved den Energi, hvormed en enkelt Mand pludselig
optraadte som Reformator i den Retning. Denne Mand var R. T. Keh*
let. Som allerede nævnt, eksisterede der i København kun nogle meget
faa Konditorier, etableret af Schweizere. De besøgtes kun af den »fine
Verden« og Priserne var efter de daværende Forhold temmelig høje.
R. T. Kehlet indsaa, at der var Mangel paa jævnere Konditorier og
besluttede at bøde herpaa. Paa Hjørnet af Gothersgade og Store
Grønnegade oprettede han et Konditori og en Kafé, der var udstyret
med en vis Luksus, forsynet med en stor Del Lekture, inden« og uden*
landske Blade og Tidsskrifter og med Varer til særdeles billige Priser.
Noget hidtil ukendt var det f. Eks., at man her kunde drikke en Kop
god Chocolade for 6 à 8 Skilling. I Schweizerkonditorierne havde
denne Drik kostet 16—20 Sk. Det gjorde formelig Epoke, og Søgnin*
gen var saa stor, at Lokalet ikke kunde rumme de mange Gæster. Se*
nere flyttede Kehlet til et større Lokale i Gothersgade, og endelig
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etablerede han den i sin Tid saa bekendte Beværtning »Rosenlund«
paa Værnedamsvejen, med dens Luftbaloner, Fyrværkeri, Koncerter
o. s. v. R. T. Kehlet var, som han selv i Adresseavisen kaldte sig i sin
Polemik med Modstandere, et gammelt spekulativt Hoved, der kendte
sin Tid og dens Fordringer, og man kan vel betegne ham som Carsten?
sens Forgænger. Han har betydet meget for Københavns Udvikling,
og i Særdeleshed da for Restaurations? og Kafélivet. Hans Eksempel
smittede. De andre Beværtningsværter maatte gaa med i Konkurren?
een, naar de ikke vilde knuses af den, og saaledes indtraadte der en
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fuldstændig Omvæltning. Indretningen blev mere komfortabel og be?
kostelig, og der oprettedes endog egne Danse?Kaféer. R. T. Kehlets
Broder Christian fulgte efter og overtrumfede ham endogsaa. I Erich?
sens Palæ paa Kongens Nytorv havde han indrettet en meget søgt Kafé
med Koncerter af et stort Orkester flere Aftener om Ugen. Saa
etablerede han »Alleenberg« i Frederiksberg Allé i den Ejendom, han
købte af en kendt Restauratrice, Madam Lynge, og det varede ikke
længe inden han her havde skabt et yndet Samlingssted.
Det var en Udvikling, der fandt Sted i disse Aar. I mange borger?
lige Familier havde det hidtil nærmest været betragtet som en Skam
at komme paa offentlige Steder. Nu begyndte først for Alvor Re?
staurations? og Kafélivet at udfolde sig.
Schweizerkonditorierne.
Det egentlige Konditori? og Kaféliv i København tog sin Begyn?
delse i 1788 og skyldes hovedsagelig indvandrede Schweizere, der
4*
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slog sig ned herhjemme som Konditorer. En tidligere, unævnt For«
fatter har skildret dem som »flittige, stræbsomme Mennesker, der selv
i Forening med deres hjemmefra medbragte Medhjælpere, rørte de«
res Dejg, slæbte Ved til Ovnen og bagte deres Kager, som de der«
paa, iførte deres hvide Konditordragt, solgte i deres Bod. (Illustre«
ret Tidende 1884).
Inden den første Schweizerkonditor kom til København for snart
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150 Aar siden og etablerede sig, havde man ganske vist Konditorer
i Hovedstaden, dog ikke i moderne Forstand, som offentlige Lokaler,
hvor Publikum kunde gaa ind og nyde en Kop Chocolade, Kaffe eller
Te med Kage til. De københavnske Konditorier før 1788 var hverken
beregnet til eller indrettet paa at have siddende Gæster og Fortidens
Konditorer holdt kun en aaben Bod, hvor Folk kunde forsyne sig til
Hjemmets Behov, men intet »nyde paa Stedet«.
Den allerførste »Schweizerkonditor« i København var den i Schweiz
ca. 1765 fødte Johan Soltani, og om denne, Grundlæggeren af Køben«
havns Kafévæsen, véd man, at han kom til København i 1787, og fra
sit Logis tilskrev han Magistraten, at han ønskede at vinde Borger«
skab paa Tilvirkning af »Conditorie og Bagværk.. det, jeg haver
lært«. To Maaneder senere var Sagen i Orden, og den 13. Februar
1788 fik han Borgerskab som »Kukkenbager«. Soltani drev Konditoriet
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sammen med sin Landsmand Hartmann Gregori, og den 25. April
1788 stod første Gang at læse i Adresseavisen:
»Hos Schweizeren Sultane paa Østergade Nr. 36 opvartes daglig
med allehaande Bagværker efter italiensk Mode, tilligemed adskel*
lige Liqueurs, Aqvaviter, Punsch, Biskop, Limonade og Chocolade.«
Det daværende Østergade Nr. 36 er det senere Nr. 50, nu en Del af
Iliums Forretning. Kaféen flyttede i 1793 til Kongens Nytorv Nr. 141
(det nuv. Nr. 17) og siden da har der stadig været drevet Konditori*
og Kafévirksomhed her, saa han er at betragte som Grundlæggeren
af den senere under Navnet Jacob Mini og under Navnet à Porta
eksisterende Kafé.
Interiøret hos Soltani maa have været ganske hyggeligt. Der fin?
des en Beskrivelse fra 1796, der viser, hvordan Lokalerne var ind?
rettet: 1ste Etage — d. v.s. Stueetagen, hvortil er Opgang af 6 hugne
Sandstens Trin til en Stue, for samme en dobbelt Glasdør, hvide
Vægge, gibset Loft og under Vinduerne Brystpanel. En Hjørnestue
paa 3 Fag i Væggen et dobbelt fast Skab med Hylder, en stor enkelt
Vindovn med Tromle og Rør. For alle Vinduerne er udvendige
Skodder.
Hans Konditori kom hurtigt til at spille en Rolle i Datidens spids?
borgerlige København, hvor der kun fandtes faa Forlystelser. Man
kan tænke sig, at de københavnske Damer har syntes om — selv?
følgelig under behørig mandlig Ledsagelse — at gaa ind til den »ita?
lienske Konditor« Soltani, hvor de fik en udmærket Kap Chocolade
og dertil hørende Kager og kunde nyde Udsigten til Kongens Ny?
torv og Teatret.
Da Oehlenschläger var et ungt Menneske paa 17 Aar, hørte han
til Konditoriets Gæster, og han noterer omhyggeligt i en Dagbog, naar
han har været der. Den senere kendte københavnske Grosserer M. C.
Bech fortæller i sine Optegnelser for 1803 om, hvordan han og hans
Venner gik »imellemstunder til Conditoren for at drikke Likører som
Ratafia, Osqvebod og Anisette. Der var dengang kun trende, Sultani
paa Kongens Nytorv, Gregory i Kronprinsensgade og Comestabili
paa Østergade.«
Oprettelsen af disse Schweizerkonditorier med Servering af Choko?
lade og Likører for siddende Gæster, viste sig imidlertid at rumme
en vis Fare for Ungdommen. De fik for tidligt Smag derfor og i 1811
udstedtes et Reskript af Politimesteren i København, ved hvilket
det forbødes samtlige Værtshusholdere, Konditorer og Restauranter
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at tillade »Skole Disciple og Elever af de herværende civile og militaire
Instituter Adgang i deres Huse eller at sælge noget til disse i deres
Boutiquer med mindre saadanne unge Mennesker er i Følge med
ældre, som for deres Handlinger kunne være ansvarlige. Overtræ«
delse heraf medførte en Mulkt paa 5—10 Rdl. til lige Deling mellem
Angiveren og Politikassen.
Soltanis Konditori dreves under dette Navn i næsten 30 Aar, og
fra Kukkenbager var han den 9. April 1813 blevet Konditor, idet han
havde faaet sit Borgerskab ombyttet hertil. I de senere Aar havde
Soltani som Kompagnon en anden Schweizer Capretz. Han rejste
imidlertid tilbage til Schweiz, og det var meget almindeligt, at hans
Kolleger gjorde det, — opholdt sig nogle Aar i Hjemlandet og saa
kom tilbage hertil. Soltani synes imidlertid at være blevet i Schweiz.
Da de første Schweizerkonditorer havde fundet Fodfæste fulgte
adskillige udenlandske Kolleger efter. Nicolai Pleisch indrettede et
»Kaffehus« ved Holmens Kanal nuv. Nr. 6; derfra • flyttede han til
Amagertorv 2, og snart fulgte Comestabili efter som selvstændig
Konditor.
Endvidere var der Antoni Courtin, der slog sig ned paa Nytorv
134, nuværende Nr. 3, og forblev her til sin Død i 1813. Han havde
en Medinteressent ved Navn Jean Josty, muligvis en Slægtning af
de senere bekendte Restauratører. Courtins Konditori fortsattes af
hans Enke og derefter af hans Landsmand Heinrich Secchi, der fik
Borgerskab i 1818; senere flyttedes Konditoriet til Hjørnet af Gam«
meltorv og Nygade, hvor det stadig eksisterer som Peter à Portas
Kafé.
I 1801 indgav Lorenzio Gianelli Ansøgning til Magistraten om
at maatte blive Konditor, og han vedlagde flere Anbefalinger. Han
fik Andragendet bevilget og aabnede sit Konditori paa Østergade i
det nuværende Nr. 7—9, hvorfra han senere flyttede til Hjørnet af
Kongens Nytorv, hvor siden Kafé Continental blev indrettet.
Blandt Schweizerkonditorerne maa særlig nævnes Anton Josty, der
var født 1790 i Graubünden, og som var kommet til København som
Konditorsvend. 1814 fik han Borgerskab og etablerede sig i Nybørs
63 — den nuværende Børsgade —. Imidlertid var der i Juni 1813 blevet aabnet en Konditorpavillon i Form af et Tempel, af to italienske
Billedhuggere Bernardo Brilly og Azortino Taddey, der omkring 1807
var kommet til København for at arbejde med ved Genopførelsen af
Christiansborg Slot. Da det kun gik smaat med Billedhuggernes For*
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tjeneste ved Slottet, havde de faaet Tilladelse af Kongen til at ind*
rette det omtalte Konditori. Ingen af dem var dog Fagmænd, og de
allierede sig derfor med en faglært Konditor Monigatti, og han blev
den egentlige Leder. Den ene af Billedhuggerne udtraadte efter et
Par Aar af Kompagniskabet, og da den anden døde, haabede Moni*
gatti, at han nu ogsaa officielt maatte blive Indehaver af Foretagendet.
Da han havde indsendt Ansøgning herom til Overhofmarskallen,
under hvem Frederiksberg Have sorterede, fik han imidlertid den
sørgelige Besked, at Bevillingen var blevet givet til Konditor Anton
Josty. Den 1. Maj 1825 aabnedes Pavillonen i Frederiksberg Have
under Anton Jostys Ægide, og siden da har dette Schweizerkonditori
været i denne Families Besiddelse.
I Slutningen af det 18. Aarhundrede er det, man første Gang hører
om tilberedt Is, der serveredes paa Konditorierne, og snart blev et af
Lækkerierne disse Steder. P. F. Suhm syntes saa godt om det, at
han som en Beklagelse noterer, at »Kong Christian den Sjette døde
bort uden at smage Is«.
Der var imidlertid andre, der saa med alt andet end blide Øjne
paa den Isspisning, og blandt disse var Bladet »Nyeste Skilderi af
København«, som den 17. Oktober 1803 bragte en meget moraliseren*
de Artikel mod det om sig gribende Forbrug af Is:
»Det er lige saa latterligt som ynkeligt at se endog Børn dagligen
at fylde hele Glasse af Is i sig: Fra en anden Side betragtet ere disse
saakaldte Restaurateurer tildeels Aarsag i, at Priserne paa Mel, Smør,
Æg og Sukker dagligen stige. Det er næsten utroligt, hvad der ugent*
lig forbruges heraf aleene til Slikkerie. En af mine Venner, som ved
det, har forsikret mig, at alleene en af disse Folk køber hver Uge 80
Snese Æg: et Antal 1660 Stykker. Kun for at forsyne en af disse
Folk med Æg maa der altsaa holdes og fødes 6—700 Høns Aar ind
og Aar ud. Og hvem er det, der egentlig maa undgjelde det? Ingen
uden den fattige. Den fattige maa saaledes stundom lide Mangel paa
Livets første Fornødenheder, fordi de virkelige eller indbildte Rige
paa hans Bekostning vil kildre sin lækre Gane.«
Men Bladet slog siden om, og priste tværtimod Isspisningen!
Med Hensyn til Priserne i Konditorierne i ældre Tid har man nogle
Annoncer i Adresseavisen at holde sig til fra Aarene omkring 1825.
Hos Konditor A. T. Faith i St. Kirkestræde kostede saaledes Choco*
lade 8 Sk., The 6 Sk. og Kaffe 6 Sk. pr. Kop, Punsch 10 Sk., Arraks*
punsch 16 Sk. og Limonade 8 Sk., Likører 4 à 8 Sk. pr. Glas, men Va*
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nilleis kostede 1 Mark Portionen. Konditor Nutly i Lille Kongens«
gade serverede desuden smaa varme Dyrepostejer à 4 Sk., Æble«
Creme og Linsekop à 2 Sk. og 4 Sk., endvidere udskænkede han Li«
monade, Punch, Biskop og Likører.
I disse Avertissementer støder man paa Adl Punch ved enhver Lej«
lighed. Punchen var den Drik, som Mændene nød paa Kaféerne, i
Vinstuerne og i festlige Lag.
Der var absolut Jordbund for en foretagsom Mand i København i

Hotel Stadt Hamburg. (Nuværende Hotel Phenix).

Kongens Nytorv 1869 med Hotel du Nord og Café
P. à Porta i Baggrunden.

de Dage. Og han viste sig da ogsaa netop nu. 1. August 1818 fik Ma«
gistraten fra en Mand med det jævne borgerlige Navn Peter Larsen
en Ansøgning om at maatte faa »Tilladelse til at begynde et Slags
Vertskab — et Kaffehus — for den galantere og fornemmere Klasse«,
der i flere Henseender skulde udmærke sig fra de mange simplere Be«
værtningssteder.
Peter Larsen, som var en ganske ukendt Mand, oplyste at han var
31 Aar gammel og havde været Opsynsbetjent ved Holmen, hvorfra
han paa Grund af Svagelighed havde taget sin Afsked; nogen For«
bindelse med Kafé« eller Beværterfaget synes han ikke at have haft,
og det vides ikke, hvorfra han har faaet Idéen til at ville indrette »et
Slags Vertskab« i København.
Magistraten grundede lidt over hans Ansøgning, som den rimelig«
vis har fundet anbefalelsesværdig, for den 12. Oktober 1818 indsendte
den til Kongen en »allerunderdanigst Erklæring og Anbefaling for Peter
Larsen heraf Staden om at maatte vinde Borgerskab som Kaffevært«.
I sin Erklæring bemærker Magistraten udtrykkelig, at der »her i Sta«
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den savnes en Indretning, som kan sættes ved Siden af de saakaldte
Kaffehuse, der udenlands findes i betydelige Stæder og hvis Bestem?
melse er at være Samlingssted for Personer af den cultiverede Classe«.
Tilladelse fik Peter Larsen, men han kom aldrig til at føre den ud i
Livet — for hans »Vertskab«, et Kaffehus, kom ikke længere end til
Papiret, — det blev — uvist af hvilken Grund — en anden Mand, der
kom til at udnytte hans gode Idé, der kunde have gjort ham til en
velstaaende Mand.
Peter Larsen gled ud af Sagaen og blev glemt, og siden meldte der
sig en ny Ansøger, en Udlænding, med den samme Plan; om han har
kendt Peter Larsens gamle Andragende eller selv har faaet Idéen kan
ikke oplyses. Den nye Mand var en Konditorsvend ved Navn Jacob
Mini. Han var født i Graubünden i 1787; i Februar 1819 indsendte han
en Ansøgning til Kongen om at maatte etablere et Kaffehus for galante
Folk, indrettet paa fransk og italiensk Mad, hvor enhver anstændig
og velklædt Person paa enhver Tid af Dagen kan erholde Kaffe, Te,
Chocolade og særlig fine Liqveurer, hvilke stedse i Frankrig og Ita?
lien nydes ovenpaa Kaffe og Chocolade i smaa Glas. Mini bemærker,
at han har lært Chocoladefabrikation og Destillation af fine Likører
i sit Fødeland Schweiz, og at han i 6 Aar har arbejdet som Konditor?
svend hos Konditor Lorenzio Gianelli samt forestaaet dennes Kondi?
tori, naar Indehaveren var fraværende. Endvidere udtaler han, at »der
findes faa eller ingen Steder her i Staden, hvor galante Folk kunne
erholde The og Kaffe og være sikker paa at træffe passende Selskab«.
Yderligere vedlægger han Anbefalinger fra Major og Vinhandler We?
gener o. fl. Saa vis paa at faa Bevillingen er Mini, at han drister sig
til at meddele, at han sammen med en af sine Venner har afkøbt Gros?
serer I. N. David dennes Pantebrev paa 16,000 Mk. Banko for at hjæl?
pe sammes Udsteder, deres fælles Bekendt, Urtekræmmer Hans Han?
sen, som ejede Ejendommen Nr. 3, nuværende Nr. 17 paa Kongens
Nytorv, hvis Stueetage Mini allerede havde lejet paa 5 Aar.
Kancelliet funderede over Sagen, og tilskrev efter nogen Tid Magi?
strafen, at man ikke havde noget at erindre imod, at Mini fik det øn?
skede Borgerskab, men man knyttede dog den Betingelse dertil, at
Tilladelsen skulde være forbrudt, saafremt Mini, »maatte befindes at
drive Værtskab i et Locale, der ej kan ansees at være anstændigt for
Personer af Dannelse«. Den 29. Marts fik da Mini af Magistraten Bor?
gerskab paa at »holde Kaffehus efter Kancelliets Resolution af 11.
Marts« og fra 1819 kan man altsaa regne, at den første egentlige Kafé
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Lørdag den 18. September 1819 aabnede Jacob Mini sit Kaffehus
»efter fransk Indretning«, men selvfølgelig kan man ikke sammen«
ligne denne Kafé med Nutidens.
Orla Lehmann har i sine »Efterladte Skrifter« givet en interessant
Skildring af, hvordan en københavnsk Kafé saa ud i hans Studenter«
aar — Orla Lehmann er født 1810 — og det er ikke et ligefrem flat«
terende Billede, han tegner:
»Konditorierne, som tildels bar ret europæiske Navne, saasom Mini,
Pleisch, Pedrun, Gianelli o. s. v. —« .... men hvorledes saa det den«
gang ud hos dem? »Man kom ind i et meget utækkeligt, halvmørkt
Lokale, paa en Række Smaaborde stod der Tællelys i Messingstager,
hver med en lille Jernlysesaks; de tændtes først, naar en Gæst satte
sig ved Bordet og slukkedes, saasnart han gik, og Gæsterne sad da
med et Glas Punsch — Stamgæsten tillige med en hos Opvarteren
beroende Pibe — med en Avis i Haanden eller i en, ofte pauserende,
halvt hviskende Samtale.«
Hvis denne Skildring holder Stik, har det ikke været særlig hygge«
ligt at gaa paa Kafé for 100 Aar siden, — men alligevel var der mange,
der havde Smag for det. Det var først i 1831, at København fik sit
første elegante Kafélokale, og da blev Forholdene i alle Tilfælde an«
derledes.
Den, der indrettede det, var Traktør Carl Joseph Knirsch, Ejeren
af Hotel d’Angleterre paa Kongens Nytorv. I Hotellets Stueetage
havde »Det harmoniske Selskab« haft sine daglige Sammenkomster
med fuld Dispositionsret over disse Lokaler, men i 1830 opløstes Sei«
skabet, og Knirsch inddrog da dets tidligere Lokaler under Hotellets
daglige Drift, idet Stueetagen blev indrettet til en Kafé, der blev den
første af sin Slags herhjemme, og som langt overstraalede, hvad man
hidtil havde kendt paa Kaféomraadet. Det nye Kafélokale aabnedes
i Sommeren 1831.
Aaret efter, at Mini havde aabnet sin Kafé, udstedtes en Forord«
ning, som nær var blevet skæbnesvanger for Schweizerkonditorierne.
Det var Forordningen af 18. Oktober 1820 til Indskrænkning af Con«
ditorier og Restaurationer, og dens Hensigt var at indskrænke den
»skadelige Mængde af Conditorier og Restaurationer af det Slags, der
vedligeholdes fornemmelig ved Fremmede«. Loven var rettet mod de
mange Udlændinge, der havde slaaet sig ned i København og Køb«
stæderne som Konditorer og Restauratører, og det blev nu fremtidig
forbudt disse, baade danske og fremmede, at antage Opvartere, op«
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lære Drenge eller holde Svend, som ikke var indfødte, dem undtagne,
som allerede ved Forordningens Publikation bevislig i Danmark var
anbragt ved ovennævnte Næringer. Ligeledes bestemte Forordningen,
at ingen Udlænding herefter vilde kunne erholde Bevilling til Kons
ditori eller Restauration.
Det har rimeligvis været Laugskonditorerne, de indfødte Kukken*
bagere, der har arbejdet paa at faa den paagældende Forordning ud«
stedt, saa der kunde blive sat en Stopper for yderligere Tilgang af
Udlændinge til deres Næringsfag. Der blev dog set en Del gennem
Fingrene med Forordningens Haandhævelse, og der blev ikke saa sjæl*
dent givet Dispensation, naar Forholdene talte derfor. Saaledes fik,
som før omtalt, den fremmede Monigatti Konditorbevilling i 1824.
I det store og hele gav Loven af 18. Oktober 1820 dog Stødet til,
at det fremtidig blev de indfødte, der gik i Lære hos og tog Lære af
de indvandrede Schweizere, saaledes at den senere københavnske
Konditorstand i Virkeligheden skylder de fremmede, de indvandrede
Konditorer, Grundlaget for sit nuværende høje faglige Standpunkt.
Minis Kaffehus var slaaet saa godt an blandt Publikum, at han i
Forening med den før omtalte Konditor Heinrich Secchi, der havde
Forretning paa Nytorv Nr. 89, kunde købe Ejendommen paa Kongens
Nytorv, den, de fik tilskødet den 11. Februar 1822.
Og Mini var igennem mange Aar et Navn, der hørte til de hyppigst
nævnte i København. »Ind til Mini« — det skulde alle og enhver; det
nævnes i utallige Memoirer, i Breve og Dagbøger fra den Tid; her
kom Berømtheder, og her kom det finere Borgerskab, her drøftedes
Politik, og her taltes Teater. Bournonville taler i sit »Teaterliv« med
Foragt om de »Mini—«stre, der sidder og sladrer i Kaféen, Vittig*
heden er ikke særlig god, men karakteristisk for Synet paa Mini. Med
Krigen 1848 tiltog Besøget hos Mini enormt, og man kan egentlig sige,
at det var disse Begivenheder, der skabte forøget Interesse om uden*
dørs Liv.
Da saa Mini døde i 1857, traadte Stefan à Porta til og bestræbte at
ombygge Kaféen helt; han rev det lille, lave Hus ned og byggede det
nuværende, hvor Kaféen indrettedes som før i Stueetagen, mens man
prøvede at indrette en Restaurant paa første Sal. Det blev indrettet
saaledes, at à Porta og Gianelli ledede første Salen, mens de engage*
rede deres gamle Lærling Schucani til at drive Kaféen i Stuen. Det
gik imidlertid ikke godt, for hvad man tjente i Stuen, blev sat til paa
første Sal; Følgen heraf var, at Schucani blev misfornøjet, der opstod
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Strid om Regnskabet, og de skiltes som Uvenner. Schucani hævdede
selv, at han var smidt ud og søgte at etablere en Konkurrence i Hotel
du Nord i 1857, men det gik slet ikke, og han rejste da en Tid til
Malmø, hvorfra han vendte tilbage og begyndte den siden saa ansete
Schucani & à Porta«Café paa Købmagergade, nu flyttet til Ved Stram
den.

Hotel Bristol 1906.

Stefan à Porta og Gianelli forstod alligevel at hævde det Ry, Mini
havde skabt, og fra 1856 fik Kaféen en højtidigelig kgl. Bevilling til
»i Forbindelse med sit Konditori at holde Beværtning med kold Fro«
kost og Aftenspise samt med Bouillon og kogte Æg«. Heraf udviklede
der sig da en helt moderne Kafé, hvis »Vægmalerier, Dekorationer
ved Statuetter, Spejle, Portierer og Glaskroner« helt forbløffede Sam«
tiden, og i de sidste to Menneskealdre har denne Kafé været et sta«
dig søgt Samlingssted.
Af de nuværende københavnske Hoteller er d’Angleterre det æld«
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ste. Efter hvad Forfatteren Carl C. Christensen fortæller i Hotel*
lets Jubilæumsbog, lagdes den første Begyndelse til »Hotel d’Angle*
terre« i Forsommeren 1755 i den saakaldte »Stærke Mands Have«, der
laa paa Nørrebro mellem Sortedamssøen og Blegdamsvejen paa det
Sted, hvor der senere blev Kommuneskole. Der var blevet berammet
et stort »Campement« — d. v. s. Lejrsamling — paa Blegdamsfælleden,
et Campement, der skulde vare 30 Dage, og hvori samtlige »gewor*
bene« Regimenter paa Sjælland og Fyen deltog. Som »Tractør og
Skjenck for Campemangen« var Jean Maréchal blevet udnævnt, en ung
tidligere Kammertjener, der havde været ansat hos Greve Danneskjold*
Laurvig, født i Lothringen 1732 og kommet til København med en af
de franske Skuespiltrupper, der jævnligt søgte hertil.
Jean Maréchal, der var gift med en Datter af den kgl. Mundkok,
Coppy, lagde herude Grunden til sin senere Berømmelse. Han skab
fede sig de bedst mulige Forbindelser, og fik Navn som en habil Trak*
tør og Skænker, og han søgte, efter at »Campementet« var ovre, ind
til Byen, hvor han paa Hjørnet af Laxegade og Vingaardsstræde, det
senere Vingaardsstræde Nr. 1, hvor i mange Aar Hotel Monopol laa,
slog sig ned som Traktør. Denne store Ejendom her, — 2etages med
en Længde mod Laxegade af 52 Alen, og en mægtig Gaardsplads,
købte Jean Maréchal for 12.000 Rdl., i Følge Skøde, dateret 20. De*
cember 1755, og han betalte Købesummen fuldt ud, saa han maa have
tjent godt med Penge paa »Campementet«. I »Kjøbenhavnske Danske
Post*Tidende« d. v. s. »Berlingske Tidende« fra 17. November 1755
averterer han selv:
J. Maréchal,
Fransk Tracteur, boende paa Kongens ny Torv, imellem Vingaards*
strædet og Laxegade, giver tilkiende, at han holder et sluttet Bord til
30 sk. Lybsk pro persona, viinen betales for sig. Om Aftenen spiser
man for 30 sk. 1. Man kan holde Bryllup, Giestebud etc. sammesteds
for hvad priis man vil. Han holder ogsaa et andet bord til 18 sk. pro
pers. De som ville have hos sig selv kyllinger, poularer og caponer.
ombedes om at lade ham det vide nogle timer forud.«
Til at begynde med drev Maréchal ikke Hotel, men almindelig Trak*
tørvirksomhed og Spisekvarter, som det dengang benævnedes. Dog
gik al hans Higen og Tragten ud paa at blive Traktør og »Herber*
gerer«, saa at han kunde faa Tilladelse til at modtage fremmede Rej*
sende i Logis, beværte dem samt faa Ret til at holde aaben Vinkælder.
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Den 23. November 1759 fik han af Magistraten Tilladelse til at hob
de »almindeligt Spisekvarter og bortleje Værelser«, og Aaret efter fik
han kgl. Bevilling til at modtage Rejsende og holde Traktørsted. Han
var dermed kommet paa lige Fod med sine Konkurrenter — bl. a.
»Store Lækkerbidsken« og »Den gyldne Fortun«, men kort efter havs
de han den Sorg at miste sin Hustru og sad nu tilbage med to smaa
moderløse Børn. Han giftede sig dog igen nogle Aar efter med Joins
fru Hansted.
Der findes bevaret en Beskrivelse af, hvordan Maréchals Traktørs
gaard var indrettet: Mod Reverensgade fandtes en Toetages grunds
muret Bygning paa 9 Fag med Kælder under 7 Fag. Nedgangen til
denne var fra Gaarden. De resterende 2 Fag indtoges af en Port, hvor
Trappegangen begyndte. Fra Trappen kom man ind i en Stue paa 3
Fag med bare Vægge, Brystpanel samt en Vindovn med Tromle. I
Hjørnet af Ejendommen mod Torvet var en Stue paa 5 Fag, gibset,
panelet og betrukket, samt forsynet med en Toetages Vindovn med
Tromle, staaende i en Niche. Paa Førstesalen en Hjørnesal med en
Toetages Vindovn; til denne Stue stødte en Trefags Sal og et Etfags
Sovekammer. Mod Vingaardsstræde en Toetages Bygning paa 17 Fag
med Kælder; ud til Gaarden en Trefags Forstue, fra hvilken man kom
ud i Køkkenet.
Paa 1ste Sal en 6 Fags Sal, gibset, panelet og betrukket samt for
synet med en Niche, hvori en Vindovn. Fremdeles 3 Værelser, en
Korridor og et Spisekammer.
I den brolagte Gaard et Toetages Baghus med Kvist. I dette Bag
hus var der Vognremise og Værtshus samt en Billardstue paa 4 Fag
og et Spisekammer; endvidere et Køkken med aaben Skorsten, Bager*
ovn og to Retterbænke.
Førstesalen indeholdt 4 Sale samt 2 Kamre. I Gaarden laa endvidere
et grundmuret Fireetages Sidehus med 2 Stalde til 11 Heste samt
Vognskur; ovenover Stalden var der en Sal paa 4 Fag. I Gaarden
fandtes de nødvendige Apartements, en Skarnkiste samt et Spring*
vand, d. v. s. en Vandpumpe med Messinghane og omgivet med Sta*
kitværk. Hele Ejendommen var vurderet til 9500 Rdl.
Saaledes var altsaa et af Byens bedste Hoteller indrettet i 1765, og
man vil se, at der tillige var behørig Plads til de Rejsendes Vogne og
Heste.
Der har rimeligvis ofte været foranstaltet smaa selskabelige Sam*
menkomster i Maréchals hyggelige Gaard, der laa umiddelbart ved
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selve Kongens Nytorv, og fra Ejendommens Hjørnevinduer havde
man fri og aaben Udsigt til dette og til Komediehuset, hvis fornemste
Aktører ogsaa var blandt Maréchals Gæster.
En Maaneds Tid efter, at Maréchal i 1765 havde faaet sin Ejendom
vurderet, afholdtes der i hans Lokaler et lille Selskab, der vakte den
største Opmærksomhed i Byen. Man talte i lang Tid ikke om andet.

National ca. 1880.

Professor I. C. Kali skriver herom i et Privatbrev: Jeg kan ikke und*
lade at melde dig noget nyt, som har sat hele Byen i Bevægelse: Ak*
tricen Jomfru Rose er i Mandags Aftes blevet bortført fra Komedie*
huset og holdes skjult her i Byen; hendes Fader er hart ad rasende
derover og gør sig al Umage for at faa Spor paa hende saavelsom paa
hans Kone, som har været Medvider deri, for at sætte dem begge i
Tugthuset; dog vil det næppe gaa ham saa, efterdi hun er i altfor mæg*
tige Hænder.
Den Begivenhed, Professor Kali hentyder til, var en af Datidens
Sensationer: Den 11. Marts 1765 var Skuespiller Christopher Pauli
Rose blevet indbudt af Maréchals tidligere Herre, Grev Danneskjold*
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Laurvig, til en lille selskabelig Sammenkomst i Maréchals Lokaler sam>
men med Kaptajn Falkenskjold, Kommandør Hooglandt og Komman«
dørkaptejn Stephensen. Selskabet maa have fundet Sted i Gæstevæ*
relserne, for Charlotte Dorothea Biehl meddeler i sine Breve til Jo«
han Bülow, at man fra Gaden kunde høre, hvad der foregik i Værel*
set. Formodentlig har det været i den store Hjørnesal paa 1ste Sal.
Af de Skrivelser, som Rose senere indsendte til Generalkrigsdirekto*
riet, erfarer man, at kort efter, at de indbudte var ankommet, indfandt
Grev Danneskjold=Laurvig sig og meddelte, at han ikke kunde deltage
i Selskabet, da han havde faaet Tilsigelse til Kongens Taffel, hvorfor
han bortfjernede sig efter et Kvarters Forløb.
Souperen fandt derefter Sted, men senere paa Aftenen kom Kaptajn
Falkenskjolds Tjener og meddelte fra Greven, at denne var forhindret
i at komme efter endt Taffel, da en af Ministrene havde anmodet ham
om at komme til sig. Noget efter fjernede Falkenskjold sig, men kom
straks efter tilbage med et Brev, forseglet med hans Vaaben og adres*
seret til Rose. Denne aabnede Brevet, der var skrevet paa Fransk og
uden Underskrift, og han saa nu, at det indeholdt en Meddelelse om,
at Roses Datter var blevet ført bort af en Ubekendt og nu befandt
sig i gode Hænder andetsteds i Byen. Samme Aften var der paa
Teatret blevet opført to Stykker, og i det sidste af disse »Vulcani
Kæp« optraadte Roses 20*aarige Datter, Skuespillerinden Mette Ma*
rie Rose. Da hun efter Forestillingen begav sig ned til den udenfor
Teatret holdende Vogn, som skulde føre hende til hendes Hjem, var
Kusken af Grev Danneskjold*Laurvig blevet bestukket til at køre
hende til Grevens Palæ i Bredgade. Ved Ankomsten hertil traf hun
Greven, som nu med eller mod hendes Vilje, holdt hende inde«
spærret, indtil han, efter mange Udflugter, af Kongen blev tvunget
til at udlevere hende.
Mette xMarie Roses Bortførelse er udførligt skildret af samtidige
Forfattere, bl. a. Charlotte Dorothea Biehl, der fortalte, at hendes
Fader, Akademiforvalter Biehl og Kancelliraad Schütz, der var ble*
vet alarmeret af Mette Maries Moder — der siges at have været med*
vidende om Bortførelsen — begav sig til Maréchals Gaard, hvor de
vidste, at Rose var. Fra Gaden fik de Øje paa ham, ligesom de var
Vidne til, at han med Magt blev trukket bort fra Vinduet, da han
forsøgte at aabne det for at kalde Hjælp til. Ved 2*Tiden om Natten
lykkedes det Rose at slippe bort fra Selskabet, og han satte Himmel
og Jord i Bevægelse for at faa sin Datter udleveret. Det lykkedes
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altsaa tilsidst. For Danneskjold*Laurvigs Vedkommende blev Sagen
afgjort ved et kgl. Reskript paa den Maade, at han til »gudelig Brug«
skulde betale en Sum af 10,000 Rdl., 300 Rdl. aarlig til Rose og 200 Rdl.
aarlig til Jomfru Mette Marie, og hvis hun giftede sig, skulde han
en Gang for alle betale hende en Sum af 3000 Rdl. Desuden Sagens
Omkostninger, og endvidere fik han Ordre til ufortøvet at begive sig
til sit Grevskab i Norge.
Det var første Gang, at Maréchals Gaard kom i Folkemunde. Nogle
Aar senere var blandt Gæsterne i Traktørstedet den 24*aarige Johan*
nes Ewald, som — sammen med en Del andre unge Mennesker —
havde Logi i Badstuestræde hos en Skræderenke, kaldet »Madam Se*
neca«, fordi hun altid læste i en Oversættelse af denne Forfatter. Hun
havde en smuk Datter, der var forlovet, men som ikke destomindre
var noget uforsigtig i sin Adfærd, hvad der bevirkede, at hendes For*
lovede blev skinsyg og urolig over de mange unge Mænd, der boede
hos Moderen. Ewald advarede Moderen paa Grund af Datterens Op*
førsel, men Madam Seneca troede sin Datter altfor godt, og han be*
sluttede da at gøre et Eksperiment for at overbevise hende om Datte*
rens Opførsel. Han overtalte Datteren til at møde sig i Filosofgangen,
der dengang var en yndet, skyggefuld Promenade, som strakte sig
langs Vestervold til henimod Langebro. Den unge Dame mødte, og
Ewald indbød hende til en Køretur og bad Kusken køre til Maréchals
Gaard. Han bad den unge Pige gøre ham Selskab ved et Aftensmaal*
tid, og de fik et Værelse for sig selv. Ved Midnatstid kørte han den
unge Dame hjem til Badstuestræde, hvor Madam Seneca havde haft
en meget urolig Aften. Den stakkels Pige fik nu læst og paaskrevet,
og Ewald — hvis Rolle egentlig ikke var særlig tiltalende eller tiltræk*
kende — ftaaede, hvad han vilde.
En Mængde store Fester fandt i de følgende Aar Sted hos Maréchal,
men i 1776, da han havde naaet at skabe et velestimeret Traktørsted,
var det hele Slut for hans Vedkommende. Den 22. December 1776
døde han af Feber, kun 44 Aar gammel.

Efter Maréchals Død fortsatte hans Enke Forretningen i 11 Aar,
indtil hun i 1787 solgte Forretning og Ejendom til Traktør Gottfried
Rau, en Tysker, der havde været Tjener hos den engelske Minister.
Det første Rau gjorde var at søge at blive »privilegeret Tractør«, og
Kongen, Christian VII, underskrev 1. Juni 1787 Raus Privilegium, og
i Adresseavisen averterede den nye Vært nu:
5
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Som Ejer
af den forhen Madam Maréchall tilhørende Tracteur Gaard paa Hjør*
net af Vingaardsstræde og Reverentzgaden haver jeg efter allernaa*
digst meddelt Privilegium sammesteds oprettet en Vinhandel forsynet
med de nødtørftigste Varer som hører til denne Handel og dertil for*
uden Kielderen indrettet 2 smukke Værelser, hvor mine højst respec*
tive Velyndere baade i og ude af Huset paa det prominenteste og til
billigste Priser skal blive forsynet med alle til denne Handel henhø*
rende Vine etc. og kan tillige efter Behag bekommes kold Køkken i
Portioner.
Gottfried Rau.
De Priser man i Datiden betalte for Logi og Fortæring paa de bed*
ste Hoteller var gennemgaaende:
2 smukke store Værelser i »underste Stokværk« 12 Rdl. mdlg.
Middagsmad 2 Mark pro persona.
1 Bouteille ung Vin 1 Mk. 4 Sk.
1
»
gi. Vin 1 Mk. 12 Sk.
1
»
Rødvin 2 Mk.
1
»
01 4 Sk.
1 Portion The 10 Sk.
Koldt Køkken og Smørrebrød om Aftenen 12 Sk.

Hos Gottfried Rau havde bl. a. den engelske Klub sine Lokaler. Det
var Københavns fineste og mest eksklusive Klub, og det kostede 20
Rdl. om Aaret at være Medlem. Der holdtes af og til Fællesspisning
og Møder. Formand for »Den engelske Klub« var Konferensraad Car*
sten Ancker.
Et Par Aar efter, at Gottfried Rau havde købt Ejendommen, om*
byggede han den, og i November 1791 meddelte han paa Dansk og
Tysk i Adresseavisen, at han havde aabnet sit Traktørsted og Her*
berg paany — det havde aabenbart været lukket under Ombygningen,
— og nu optræder første Gang Navnet Hotel d’Angleterre.
Man ser det ogsaa anført i Københavns Vejviser for 1792, hvori
der staar:
Rau, Gf. Viinhandel, Hjørnet af Viingaardsstr. og Reverentzg. 145,
Hôtel d’Angleterre. Senere tilføjes der »hvor den engelske Klub« hol*
des. Den Omstændighed har sikkert haft Betydning ved Navnefor*
andringen.
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Der var imidlertid kommet et Par haarde Konkurrenter frem i Nær*
heden af det nye Hotel d’Angleterre, nemlig Christoph Böken, der
var Vært for »Det harmoniske Selskab« i Vingaardsstræde Nr. 137,
og han meddelte gennem Adresseavisen, at han aabner »et Middags*
taffel for et sluttet Selskab af 16 Personer, som hver Dag Kl. 2 vil
kunne faa »3 Retter vel tillavet Mad« for 10 Rdl. pro persona om Maa*
neden foruden Drikkevarer. Hvis der ikke skulde melde sig et slut*
tet Selskab kostede Middag 2 Mk. 8 Sk. pro persona dgl. Tillige ser*
verede han Dejeuner og Souper. Hans Avertissement var affattet paa
Dansk, Tysk og Fransk.

Halmtorvet med Dagmarkomplekset ca. 1885.

Halmtorvet med Knapstedgaard 1880.

Den anden Konkurrent var Ludvig Amaltrier i Reverensgade Nr.
144 (nuv. Laxeg. Nr. 4), og han meddelte, at han tillavede Maden paa
fransk Maade samt, at han serverede »nu 4 Retter« hver Dag til en
Pris af 2 Mk. pro pers. Hos ham kunde man tillige faa de franske
Aviser at læse, ligesom han ogsaa havde »alle Sorter Kager, Gelée og
Blancmanger« til forskellige Priser.
Konkurrencen med disse to og med det nærliggende »Hotel Royal«s
nye Vært Sachseren Löbel, har sikkert ansporet Rau til at tage fat
af alle Kræfter, men han synes ogsaa at have haft Held med sig, for
Københavns fineste og fornemste Fester blev afholdt hos ham, der
hurtigt fik Ry som en dygtig Vært.
Paa den Tid var den franske Revolution brudt ud, og i 1792 kom
to Kommissærer for Republiken Delamarre og Duveyrie til Køben*
havn bl. a. for at gøre Indkøb af Korn. De to franske Udsendinge
blev hurtig indført i Byens bedste Familier, hvor man saa at sige over*
alt havde stor Sympati for Frankrig, endog saa megen, at det vakte
5*
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Opmærksomhed hos Koalitionsmagterne, som ikke var glad over
denne Sympatitilkendegivelse fra dansk Side. Særlig var den engelske
Gesandt meget forbitret derover.
Blandt de Familier, hos hvilke de franske Kommissærer blev intro«
duceret, var Agenterne Erik Erichsen og Zinn i Kvæsthusgade, der
begge var meget fransk=interesserede. I 1792 blev Toulon som bekendt
erobret af Englænderne, men da Byen 19. December 1793 blev gen«
erobret af Franskmændene, vakte dette saa stor Begejstring hos de
herboende franskinteresserede, at man besluttede at fejre Begiven«
heden ved et stort Bal paa Hotel d’Angleterre. Det blev dog ikke til
noget, da den engelske Minister fik det forhindret, men et saakaldt
Subskriptionsbal blev samtidig afholdt paa d’Angleterre.
Men saa i Juni 1795 var det ude med det daværende Hotel d’Angle«
terre, idet Raus Gaard blev et Offer for Flammerne ved Københavns
store Ildebrand. Ilden opstod den 5. Juni 1795 Kl. 3 om Eftermid«
dagen i Søetatens Domæne paa Gammelholm og bredte sig hastigt.
Det var et mægtigt Kvarter, særlig Gammelholm, der ødelagdes. Fra
Holmens Kanal aad Ilden sig ad de tilstødende smalle Gader, øde«
lagde Reverensgade, den ene Side af Vingaardsstræde og Gyden Nelli«
kegangen. Snart var ogsaa Hotel d’Angleterre en eneste brændende og
rygende Ruin. Gottfried Rau maatte med sin Familie, Folk og Gæster
flygte ud af det brændende Hotel, fra hvilket han kun fik reddet en
ringe Del af sit Bohave.
Han stod nu uden Tag over Hovedet og saa, hvorledes Ilden paa
faa Timer havde ødelagt alt det, han havde kæmpet og arbejdet for;
han flyttede midlertidig hen i Gothersgade og saa sig nu om efter
et Sted, hvor han kunde genaabne Hotellet. Hans Blik faldt nu paa
den store statelige, saakaldte »Grams Gaard« paa Hjørnet af Øster«
gade og Kongens Nytorv Nr. 61, som netop da var til Salg, og her
fandt han et Hus, som han med sit erfarne Hotelmandsblik kunde se
var netop det, der passede for ham.
Grams Gaard paa Kongens Nytorv var en af de mange gamle
Adelsgaarde, og da den i sin Tid blev bygget, laa den i Udkanten
af København, for længere gik Byen ikke paa den Kant.
Det var en fin og fornem Ejendom, som flere af Landets Stormænd
havde ejet. Da Ejerinden, Geheimeraadinde Krag«Juel«Vind ikke var
utilbøjelig til at sælge sin Ejendom, begyndte Rau at indlede Under«
handlinger. De førte hurtig til et Resultat og han købte hele Ejen«
dommen for en Sum af 48.000 Rdl. dansk Courant, og i denne Sum
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Hotel d’Angleterre og Kongens Nytorv 1875.

var tillige indbefattet Møblementet. En Staldbygning, som netop var
under Opførelse, forpligtede den hidtidige Ejerinde sig til at fuldføre.
Den 17. Juli 1795 underskrev begge Parter Skødet. Dermed stod Gott*
fried Rau som Ejer af en af de bedst beliggende Ejendomme paa
selve Byens Hovedgade, og det maa vel kunne siges, at han havde
gjort en god Forretning. Men det holdt haardt for ham at skulle
udrede de 18.000 Rdl., som skulde erlægges kontant, for Penge ejede
han ikke. Han gjorde da det, der ikke var ualmindeligt i de Dage,
han rettede en ydmyg Bøn til Landsfaderen om et Pengelaan, og han
ansøgte Kong Christian VII, om denne vilde hjælpe ham til at af*
slutte Købet af den Gramske Gaard ved at garantere for en Sum af
17,000 Rdl., dem han ikke selv saa sig i Stand til at udrede.
Han tilbød at give en 2. Prioritet i Gaarden paa Kongens Nytorv
samt lige Panteret i den ham tilhørende Emdrup Ladegaard ved Lun*
dehussøen. Samtidig forelagde han en Status over, hvorledes den af
ham tilbudte Sikkerhed efter hans Beregning stillede sig. Efter læn*
gere Forhandlinger henstillede Finanskollegiet til Kongens Resolution,
at der bevilgedes Rau et Laan paa 17,000 Rdl. mod at han gav Fi*
nanskassen en 2. Prioritet i den nye Gaard med tilhørende Møbler
samt i Emdrup Ladegaard og overdrog Finanskassen den afbrændte
Gaard. Denne Indstilling approberedes.
Lidt efter lidt kom han i Orden paa Hotellet, — han maatte dog
laane yderligere Penge først — og Hotel d’Angleterre paa sin nuvæ*
rende Plads paa Kongens Nytorv var hermed blevet til Virkelighed.
Han havde nu Hotellet til sin Død i 1810, hvorefter Enken i to Aar
drev det sammen med Svigersønnen, Johan Schmetzer, og ved hendes
Død i 1812 fortsatte han det. Han var næppe Pladsen som Hotelvært
voksen, Hotellet trivede.s ikke under ham, Gælden voksede Schmetzer
over Hovedet, alt brød sammen for ham og han kunde ikke klare
sig, og i 1814 maa han opgive sit Bo til Skiftebehandling. Det endte
som en frygtelig Tragedie: Raus eneste Barn, den smukke Isabella
Schmetzer, døde i 1821, faa Maaneder efter sin Mand, Johan Schmet*
zer, der var taget til London for at søge at bryde sig en Bane der;
begge var de kun i 30’erne og de efterlod fire smaa Børn i yderste
Fattigdom.
Det var svært at faa Hotellet solgt, der maatte tre Auktioner til,
før det for 55,300 Rdl. med Indbo blev solgt til Carl Joseph Knirsch.
Af de i Ejendommen staaende Prioriteter blev 8 ikke dækkede ved
Købesummen.
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Det blev nu Knirsch, der tog fat og skaffede Hotel d'Angleterre
nyt Ry, og snart kom Hotellets Storhedsperiode, TrykkefrihedsseL
skabets Møder, de store Studentermøder, de første Strauss’ske Kons
certer o. s. v., alt afholdtes paa d’Angleterre. Under ham og den se«
nere Vært, Tyskeren Herman Krüger — bestandig var det Udlæns
dinge — gik Hotellet stadig frem, alle Tidens store Festligheder afs
holdtes her og en Række udmærkede Ledere, ikke mindst Oluf Chris

Drachmanns Kro.

stensen i de senere Aar, skabte Hotellet den Position, som det stadig
besidder.
Trykt i det Berlingske Bogtrykkeri og smukt udstyret med en Plan
over hele Projektet, udsendte Louis Petersen, om hvem intet yders
ligere end Navnet oplyses, i Aaret 1846 en Plan om:
Stort Hotel i Forbindelse med en Passage og en Bazar
Hotel, Passage et Bazar de Danemarc.
Planen er sikkert forlængst glemt, men Projektet synes mig at
have Kuriositetens Interesse, idet det bl. a. viser, hvilke Planer der
har været fremme i Forbindelse med Hotelvirksomheden, selv for
saa mange Aar siden. I Prospektet hedder det:
»Ved nøjere at overveje den af mig paatænkte Plan til Indretning
af et stort, elegant og i enhver Henseende til Nutidens Fordringer
svarende Hotel og ved dermed at raadføre mig med flere Sagkyndige.
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er jeg kommen til den Overbevisning, at denne Plans Realisation ikke
vil kunne ske paa nogen lettere Maade og med nogen mere iøjnefal*
dende og bedre Udsigt til det heldigste Resultat, end ved dertil at
erhverve et af Hovedstadens allerede eksisterende, bedst beliggende
Hoteller, der egner sig til en saa betydelig Udvidelse, at Planen der
lader sig gennemføre i sit hele Omfang. For ej engang at tale om
at en ikke uvæsentlig Konkurrent fjernes, vil man derved vinde de
to store Fordele 1) at Hotellet faar en Beliggenhed, som ikke noget
andet Sted i Hovedstaden kan erholdes mere favorabel og i alle
Henseender hensigtssvarende, og 2) hvad der ikke er mindre vigtigt
for Sagens Fremme: at Etablissementet straks kan træde i Virksom*
hed, idet at et allerede nu stærkt frekventeret Hotel, medens Ud*
videlsen og den elegantere Indretning fandt Sted, i Sommer kan hol*
des i fortsat Gang, og Aktionærerne saaledes allerede inden Aarets
Udgang, eller umiddelbart efter at have indbetalt deres Kapital, kunne
have sikker Udsigt til Udbytte af samme.
Til denne Hensigt er der intet Hotel og ingen Plads i hele Staden for
et Hotel, der kan udholde Sammenligning med Hotel d’Angleterre.
Dette Hotels Beliggenhed, paa Stadens største og smukkeste Torv
og i dens Midtpunkt er saa ualmindelig heldig, at kun meget faa
Hovedstæder i Europa kunne opvise Mage dertil. Men hertil kom*
mer, at det Terræn, som denne Ejendom indtager, er saa betydeligt,
at det faar det rigeste Spillerum for Udvidelser og Forskønnelser efter
den største Maalestok, og, benyttet med Smag og Judicium, vil kunne
blive en af de ypperste Zirater for København, blandt hvis Bygninger
dette Hotel, allerede som det nu er, hører blandt de skønneste og
mest effektfulde. Der hører saaledes til Stedet ej alene Privilegium
til Gæstgiveri, men ogsaa til at drive Vinhandel og til Bortlejning
af Heste og Vogne lige med Byens Hyrekuske. Jeg tør derfor anse
det for at være af største Vigtighed for Realisationen af den allerede
i længere Tid og fra flere Sider paatænkte Idé: at afhjælpe den Trang
til et stort, elegant og tidssvarende Hotel, som den stigende Frequent
af Rejsende til København stedse gør mere føleligt, at det er lykke*
des at sikre mig for den af mig entenderede Plan, Erhvervelsen af
dette Hotel, hvis højst fortrinlige Kvalifikationer for Hensigten en*
hver maa indrømme at være hævet over enhver Tvivl.
Men i Forbindelse med Hotel Planen, giver Dispositionen over
nævnte betydelige Ejendom Anledning til Udførelse af en anden
Plan, som fuldført med Smag, Circumspection og Sagkundskab, i en
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ikke ringere Grad vil bidrage til Hovedstadens Forskønnelse paa
samme Tid som den giver den største Sandsynlighed for, at de Mænd,
der bringer Entreprisen i Stand ved at tilskyde Kapitalen, vilde gøre
denne frugtbringende paa en mere end almindeligt fordelagtig Maade.
Til Ejendommen Hotel d’Angleterre hører nemlig en ubebygget Have*
plads, beliggende, ligesom selve Hotellet, i Hovedstadens Midtpunkt,
og hvis Fladeindhold er ikke mindre end 5200 Kvadrat Alen eller circa
3/s Tønde Land. Denne Plads, der strækker sig fra Østergade til Ny
Adelgade, kan ved Tilkøb af fire andre Ejendomme, den ene paa
Østergade, de tre andre i Ny Adelgade, sættes i Forbindelse med
begge disse Gader og den hele Strækning faar saaledes en Længde
af 209 Alen. Medens der ved det nysnævnte Tilkøb frembyder sig en
fortrinlig Lejlighed til Anlægget af en Passage gennem Byens mest
befærdede og befolkede Kvarterer, giver dette Terræns Størrelse og
Form, som en midt i Staden beliggende Plads, ligesaa fortrinlig An*
ledning til at benytte samme til Anlægget af en Bazar, der her vil
blive vel situeret og paa et særdeles gunstigt Terræn en sand Prydelse
for Hovedstaden og af en imposant Effekt.
Begge Forslagene vil efter al Sandsynlighed kunne udføres paa en
Tid af 10 à 12 Maaneder og det udvidede, elegante Hotel, saavelsom
Passage med Bazar saaledes være fuldfærdigt til Sommeren 1847.«
Louis Petersen kom nu med en Række Forslag om Indførelse af
Forbedringer paa det ny indrettede Hotel, og han skrev bl. a.: »I en
Del engelske Hoteller findes der Forretningsværelse, bestaaende af et
møbleret Kabinet og stedse forsynet med Skrivematerialer osv., for
hvilket der forlanges en bestemt Betaling.« Dette foreslaas da ind*
rettet. »Med den, der lejer Hyrekusk Privilegiet, maa der træffes en
bestemt Akkord om, for en billig Betaling, med Omnibusser, der
bærer Hotellets Navn, at bringe Rejsende fra Toldboden til Hotellet,
og fra dette er det min Hensigt at lade expedere en Post til bestemte
Tider flere Gange daglig til Besørgelse af Breve og Pakker i Staden
og dens Forstæder til en fastsat billig Takst.«
Han har paa mange Maader været fremsynet, men man aner, at
Aktietegningen til Projektet næppe er gaaet helt godt, naar man ser
paa hans Beregninger. De lyder:
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A. For Hotel og Passage med Bazar:

Indtægt.
Leje af 150 Værelser à 4 Mk. 8 Sk. daglig i 6 Mdr. og
4 Sk. daglig i 6 Maaneder ........................................... 30,800 Rdl.
Overskud af Beværtning, Vin, Lys og Brændsel ved
Gæstgiveriet og Restaurationen, regnet i Gennem«
snit à 32 Sk. pr. Værelse ......................................... 13,687 »
Overskud af Kaféen med Billard og Konditori .........
4,000 »
Leje af Hyrekusk Privilegiet ...........................................
800 »
Leje af Vinhandelen med Privilegium ..........................
800 »
Leje af Frokost« og Østerskælderen .............................
600 »
Leje af 2 Butikker i Hotellet ud til Østergade ............
700 »
Indtægt af Badene..............................................................
300 »
Leje af 60 Butikker med Kontor og 2 Værelser til hver
à 450 Rdl...................................
27,000 »
Leje af Restaurationen .....................................................
3,500 »
Leje af Kaféen.................................................................... 2,500 »
Ialt ....

84,687 Rdl.

Udgift.
Skatter og Bankrenter (!) ................................................
3,000 Rdl.
Rente af 710,000 Rdl............................................................. 28,000 »
Administration og Lønninger (!) .................................
3,000 »
Vask ...................................................................................
1,500 »
Belysning (med Gas)..........................................................
500 »
Inventarets Assurance og andreUdgifter.........................
500 »
Bygningens Vedligeholdelse, Slittage, Fornyelse, Re«
servefond ..................................................................... 15,000 »

Ialt ....

51,900 Rdl.

Netto Overskud ....

32,787 Rdl.

Heraf 15 pCt. som betinges mig aarlig af Netto
Overskudet ..........................................................

Rest ....

4,918

»

27,869 Rdl.,

som af den samlede Aktiekapital 560,000 Rdl. giver i aarligt Udbytte
5 pCt., der, tilligemed ovenfor beregnede Renter, er ialt 9 pCt.
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Festen for Henrik Ibsen i Hotel d’Angleterre. 1898.

B. For Hotellet alene:
Indtægt.
Leje af Værelser, som foranført ..................................... 30,800
Overskud af Beværtning, Vin osv. ligeledes....... 13,687
Overskud af Kaféen ..........................................................
4,000
Leje af Hyrekusk Privilegiet, Vinhandel, Frokostkælder
2,200
Leje af 2 Butikker ud til Østergade ............................ .
700
Indtægt af Badene.................................................
300

Rdl.
»
»
»
»
»

Tilsammen .... 51,687 Rdl.
Udgift.
Skatter og Bankrente .......................................................
2,000 Rdl.
Rente af 405,000 Rdl.................................................. 16,200
»
Administration og Lønninger...................................
2,500
»
Vask ...................................................................................
1,500 »
Belysning (uden Gas)...............................................
1,000
»
Inventariets Assurance og Ekstraudgifter.............
500
»
Reservefond............................................................... 13,000
»

Ialt ....

36,700 Rdl.

Netto Overskud ....

14,987 Rdl.

Heraf 15 pCt. som jeg betinger mig aarlig af Netto
Overskudet ..........................................................

Rest ....

2,248

»

12,739 Rdl.,

som af den samlede Aktiekapital 295,000 Rdl. giver i aarligt Udbytte
ca. 4 pCt. eller tilligemed den ovenfor beregnede Rente ialt 8 pCt.
Hvor meget der er kommet ud af det store Projekt, vides ikke.
Muligvis — er det den sidste lille, uskyldigt udseende Passus 15 pCt.
til mig, der mere end noget andet har voldt Vanskelighed. Louis
Petersen har faaet Navn af Projektmager og hele Planen er blevet
opgivet. Men derfor er den ikke uden Interesse, tværtimod, det lønner
sig at studere dette gamle Projekt nærmere.
De var i 40’erne og paa det Tidspunkt var der allehaande Planer
fremme. Det var Projekternes Tid fremfor nogen. Et mægtigt Initia«
tiv var ved at vaagne paa en Mængde Omraader. Den første Jern«
bane aabnes 1847, og i lange Tider er den Stump Bane fra København

76

til Roskilde, den eneste i Norden. I denne Periode ses de første In«
dustriudstillinger, ja endogsaa de første Juleudstillinger, Svovlstikker
afløser Fyrtøjet, Metalpenne Fjerpenne. Brygger Jacobsen begyndte
med sit siden saa berømte bajerske 01, Hofbager Albeck fremstillede
det første Wienerbrød og Handelen tager et mægtigt Opsving.
Men ogsaa i det offentlige Liv foregaar der en stor Forandring,
og det, der falder mest i Øjnene er, at Klublivet faar sit Dødsstød.
Endnu i Frederik Vi’s sidste Dage kunde det daarligt tænkes, at en
københavnsk Borger ikke var Medlem af en Klub, hvor han tilbragte
de fleste af sine Aftener.
Da Turistbesøget stadig stiger i Christian VIII’s Tid, føler man i høj
Grad Manglen af Hoteller, der er ikke mange moderne Hoteller, og
man søger at tegne Aktier som ovenfor vist.
Den Mand, der viste det største Initiativ i Datidens København
var Georg Carstensen, Altmuligmanden, Skaberen af Tivoli. Han
havde Planer om at bygge et Hotel paa Set. Annæ Plads, selvfølgelig
gennem Aktietegning. Men de kapitalstærke Borgere havde alligevel
ikke den fornødne Tillid til Carstensen, og denne Plan røg i Lyset.
Men et Hotel, et rigtigt fornemt Hotel skulde man have, og saa kom
da ogsaa Manden, der løste Opgaven, nemlig Grosserer Joachim Toft,
der gav andre Forslagsstillere Ret i deres Plan om, at Hotellet — som
skulde være saa fornemt — skulde ligge i Amalienborgkvarteret. Men
vilde det da ikke være naturligt at købe det gamle Hotel »Stadt Ham«
burg«? Grunden var ikke større og bekosteligere end overkommeligt,
og her hos Alurdoch — Hotellets Ejer — kom netop det Publikum,
man skulde have fat i. Der skulde det nye Hotel ligge og halvt i Spøg
fandt man paa, at det nye Hotel, der skulde rejse sig paa det gamles
Ruin, skulde stige op deraf som en Fugl Phønix, saa hvorfor ikke
kalde Hotellet »Phønix«. Paa en Generalforsamling d. 4. Januar 1846
stiftedes Aktieselskabet, og Murdoch solgte det Grunden.
Hotellet skulde nu rives ned og genrejses, og man maatte samtidig
se at finde en dygtig Vært. Det var lettere sagt end gjort. I vore
Dage kunde man have tænkt sig, at en dygtig Tjener kunde være
traadt til, men til det, man kaldte faguddannede Tjenere kendte man
intet paa de Tider; det var allesammen Karle, der gik med store,
hvide Forklæder paa og serverede i Skjorteærmer, og hvis mest at«
traaede Egenskab var, at de kunde skylle Glas uden at slaa for mange
itu og vaske Servicet saa rent, at det kunde staa for et kritisk Øje,
naar det igen skulde benyttes.
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Aktieselskabets Formand, Stadsingeniør Heckscher, fandt nu paa,
at man burde søge en Schweizer. Som allerede fortalt, havde Schwei«
zerkonditoriernes Ledere forlængst forstaaet at gøre sig gældende i
København, og man henvendte sig saa til Mini, der fra Schweiz skaf«
fede Stephan à Porta. Dette Navn blev siden et af de kendteste in«
denfor dansk Restaurationsvirksomhed, men de færreste sætter det
vel i Forbindelse med Hotel Phønix. Alligevel var det à Porta, der
i 8 Aar drev Phoenix og førte det frem til dets nuværende fornemme
Position, før han satte Foden under eget Bord og startede sin egen
Kafé og Restauration.
Hotellet forbløffede simpelthen Københavns Borgere, da det blev
aabnet. En saadan Pragt havde man hidtil aldrig set. Her spillede
første Klasses Musikere, her serveredes Vine og kolde Anretninger
som intet andet Sted i København, og Værten lod det besøgende
Publikum danse.
Snart havde Hotel Phønix helt taget Luven fra de andre Hoteller.
Alle Bryllupper, Jubilæumsfester osv. skulde afholdes her, og dertil
kom, at Phønix blev — og det er det vel den Dag i Dag — den danske
Adels, de store Godsejeres Hotel, og det gav det en ekstra Fornem«
hed. En af de første, faste Gæster, Hotellet fik, var Etatsraad Adam
Oehlenschlæger. Da den gamle Digter følte sig besværet af den lange
Vej fra Fasangaarden ind til det kgl. Teater, flyttede han for et Aar
ind paa Hotel Phønix, hvor han boede, til han midt i 1849 flyttede hen
til den Lejlighed i Amaliegade, hvor han døde den 20. Januar det
følgende Aar.
I disse otte første à Porta«Aar skabtes der Traditioner, der siden
har været holdt i Hævd. En Række dygtige Værter fulgte efter, men
det var Stephan à Porta, der gjorde Hotellet til det første i Byen, og
det blev det ved at være i lange Tider. Det Ry, det erhvervede sig
under Carl Neiiendams Ledelse var grundfæstet. Utallige betydnings«
fulde Begivenheder har fundet Sted her, Phønix har for bestandig sit
bestemte Fysiognomi blandt Københavns Hoteller.
Mange kom siden til — og mange af dem kunde der fortælles un«
derholdende og morsomme Ting om. Tænk blot paa Hotel Bristol —
paa Wilkening, en af de mest karakteristiske Hotelværttyper, Køben«
havn har set — som spillede en dominerende Rolle i Udendørslivet i
København i Aarene omkring Aarhundredskiftet. Det var en af de
største »Synder«, der er begaaet mod et Hotel, da man ophævede det
og gjorde det til Bank. Faa Hoteller og Restauranter har i den Grad
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som »Bristol« været sammenvokset med Byen. Eller »Dagmar« — fra
HelligsHansens Tid til vore Dage, et Kapitel som kunde give Stof til
flere Romaner, — eller Paladshotellet — rejst af Anders Jensen, og
nu som Palace Hotel føres videre, sikkert placeret i første Række.
Turistbesøget, der stadig er steget, har virket befordrende paa Stars
ten af nye Hoteller og nye Restaurationer. Det tidligere Wivel — nu

Vestervold ved Halmtorvet 1875 (hvor nu Hotel Hafnia og
Hotel Kong Frederik ligger).

»Wivex« — har europæisk Ry. Intet Restaurationslokale i Europa har
været Genstand for mere højrøstet Anerkendelse end dette, og det
virkede i mange Aar, da der simpelthen ingen Konkurrence var af
Betydning — ogsaa helt overvældende, paa Provinsboere som paa
Udlændinge. Wivels Terrasse, Wivel i al sin Straaleglans lever vi*
dere i Tusinders Erindring.
Og saaledes kunde man blive ved. Saa meget er sikkert, at faa
Byer i Verden har haft og har en saadan Vrimmel af udmæn
kede Hoteller og særprægede Restauranter og Kaféer som netop Køs
benhavn. Og for Udlændinge, der kommer hertil — er det simpelt*
hen Danmark, det eneste de ser, det er Landet, som det præsenterer
sig for Verden.
Aage Heinberg.
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AFDØDE HOTELVÆRTER
OG RESTAURATØRER

Oluf Christensen
Hotel d’Angleterre, København.
Født 10. September 1861 i København, Søn af Restauratør Peter Christensen.
Død 4. Oktober 1932 i København.
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Hotel D’Angleterre, København.

IREKTØR Oluf Christensens Navn er uløseligt knyttet til Hotel
d’Angleterre og Hotel Royal i Aarhus. I hans mere end 40aarige
Virksomhed som Restauratør og Hotelleder formaaede han at hævde
sin Position som en af de førende indenfor Faget. Man vil huske ham
som Leder af Dagmarhotellet og af Hotel Kong Frederik. Enkelte æl
dre Københavnere mindes sikkert ogsaa Oluf Christensen fra den
gode, gamle Tid, da han var Koncertpalæets og Esplanadens elskvær»
dige Vært; men det internationale Tilsnit, det Verdensmandspræg,
som gjorde ham til Forgrundsskikkelse, og som nu efter hans Død
er det Træk, man bedst husker, naar man mindes Oluf Christensen,
tilhørte Chefen for d’Angleterre.
Han var en stilfærdig Mand, som nødig stillede sig i Forgrunden;
men hans sikre Haand og hans aarvaagne Blik savnedes intetsteds
indenfor de store Virksomheder, det var betroet ham at lede; og han
forenede de for Hotelmænd saa værdifulde Egenskaber, en sikker Fors
retningssans og en rolig Elskværdighed. Han blev sine Gæsters Ven,
og han vandt sine Medarbejderes Tillid.
Det var i Efterkrigsaarenes sælsomme Periode, at Oluf Christensen
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kom fra Aarhus til København for at overtage Ledelsen af Hotel
d’Angleterre. Den romantiske Epoke var forbi — Vandene sank, og
Hotellet skulde i en af Kriser og Uvished præget Tid hævde sit gamle
Ry som den danske Hovedstads internationale Hotel og centrale Mø«
dested for Beaumonden og det eksklusive udenlandske Publikum, der
for kortere eller længere Tid dvælede her i vor By.
Oluf Christensen forstod denne Opgave og løste den med en aldrig
svigtende Takt og aldrig hvilende Arbejdsiver. Han blev for Købens
havnerne, hvad han havde været for Aarhusianerne, Manden der først
og sidst hævdede Danskernes Ry for smilende Gæstfrihed.
I sine Fagfællers Kreds var Oluf Christensen et naturligt Midtpunkt,
og utallige var de Tillidshverv, som de betroede ham, og som han
overkom. Lige til det sidste varetog han sine mange Pligter baade
udadtil og indadtil, og skønt Sygdom tvang ham til at holde lidt igen,
savnedes han dog aldrig i Arbejdet for sit kære Hotel.
I 1932 afgik Oluf Christensen ved Døden, et Aar efter at han havde
fejret sin 70«Aars Fødselsdag. Ved hans Død mistede Hotelværtfor«
eningen for Danmark sin initiativrige og afholdte Formand og den dan«
ske Hotelindustri en af sine betydeligste Mænd, hvis Minde stedse vil
blive bevaret med dybeste Respekt.
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Hotel Phønix.

ENNEM mange Aar den danske Restauratørstands »grand old
man«, den eneste Bærer af Titlen som Hofhotelejer. Carl Neiien«
dam var født i København som Søn af Melhandler Neiiendam. Alle«
rede fra han var Dreng viste han Lyst til at blive Kok, og han fik da
ogsaa sit Ønske opfyldt og blev sat i Lære hos Vincent og i det kon«
gelige Køkken.
I 1880 overtog han Signe Christensens Restaurant paa Østergade, og
et Par Aar senere Restaurant Français. I 1892 købte han Hotel Phønix,
hvortil hans Navn i første Række er knyttet, og ledede det indtil 1918,
og desuden drev han fra Udstillingsaaret i 1888 til 1905 Bazaren i
Tivoli.
Paa Hotel Phønix skabte han ikke blot et Køkken, der vandt Ry
vidt over Landet og langt udenfor dets Grænser, men ogsaa den At«
mosfære af Fornemhed, der gjorde Bredgadehotellet til det naturlige
Tilholdssted for Hoffet og Adelens Folk.
En Række straalende Fester og vigtige politiske Forhandlinger fandt
Sted paa Hotel Phønix i de Aar. Det var saaledes dér Forhandlin«
gerne om Valget af Prins Carl til Norges Konge blev ført. Det føltes
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Carl Neiiendam
Kgl. HofwHotelejer. Hotel »Phönix«, København.
Født 23. Marts 1858 i København.
Død 16. Juli 1930.
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derfor som en ganske naturlig Udmærkelse, da Kong Christian d. IX.
tillagde ham Titel som Hof«Hotelejer.
Han var indenfor Standen en af de mest ansete Mænd, og hans In«
teresse for Faget gav sig mange Udslag, bl. a. ved Oprettelsen af Le«
gater og ved at han i 25 Aar var Kasserer i Hotelvært« og Restauratør«
foreningen, der skylder ham og hans store administrative Dygtighed
Tak for den Formue, den nu raader over. Da han den 21. Juni 1930 blev
bisat fra Jacobskirken, blev han fulgt til Graven af et stort Opbud
af Fagets Udøvere, der alle med oprigtig Sorg saa deres statelige
Nestor blive stedt til Hvile.
Ved sin Død var Carl Neiiendam Æresmedlem af Hotelvært« & Re«
stauratørforeningen i København, Brevdueforeningen og af »Dueven«
nen«, samt af »Specialklubben for danske Duer« og »Foreningen til
Fjerkræavlens Fremme i Danmark«. Talrige var de Hædersbevisnin«
ger, som i Aarenes Løb blev tildelt Carl Neiiendam, saaledes var han
Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand samt Ridder af den norske
Set. Olavsorden og Storofficer af den græske Frelserens Orden, ende«
lig tildeltes han Generalstabens Æresmedalje i Guld.
At fæstne Mindet om Carl Neiiendam og hans Indsats i Dansk Ho«
telindustri vilde være ufuldkomment, om ikke hans Hustru, Wilhel«
mine, f. Gjødesen, blev nævnt. Lige fra Carl Neiiendam i 1880 be«
gyndte selvstændigt og til hendes Død i 1911 stod hun trofast ved sin
Mands Side, og gennem alle Aarene var hun en uforlignelig Medar«
bejder, som med Rette tilkommer en stor Del af Æren af de Resul«
tater, Carl Neiiendam opnaaede. Fru Neiiendam, der var født den
6. Juni 1854, fik selv i sin Ungdom den allerbedste Uddannelse i Koge«
faget, og regnedes for en stor Dygtighed paa det gastronomiske Om«
raade og for en fremragende Vinkender, der deltog i alle Indkøb af
de gode Vine. Allestedsnærværende og altid i fuld Aktivitet var hun
til det sidste.
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Vilhelm Nimb
Fedt 18. August 1830.
Ded 9. Juli 1900.

ET er umuligt at omtalte de sidste Menneskealdres københavn*
ske Restaurationsliv uden at nævne Navnet Nimb. Den ene Ge*
neration efter den anden har søgt denne fornemme Restaurant, hvis
stilfulde Indehavere af Navnet har formaaet at hævde Traditionerne
samtidig med, at de til Stadighed har været paa Højde med Tiden og
alle dens Krav.
Dynastiet Nimb gaar tilbage til Wilhelm Nimb’s Fader, der i en
Aarrække var Indehaver af Holte Traktørsted — dér, hvor nu Holte
Hotel ligger.
Stifteren af Restaurant »Nimb«, Vilhelm Nimb, fødtes den 18. Au*
gust 1830. — Som Søn af en Restauratør kom han tidligt til Faget,
længe før Konfirmationen maatte han gaa til Haande paa det lille
Traktørsted. Han stod i Lære hos sin Onkel, Jens Nimb, der var
Indehaver af den kongelige Skydebane. Lige saa snart han var ud*
lært blev han selvstændig, idet han overtog Traktørstedet efter Fade*
ren, og drev dette indtil han blev Vært i Studenterforeningen, som
den Gang havde til Huse i Holmens Kanal 9. Efter nogle faa Aars
Forløb aabnede han sammen med sin Hustru, Louise, født Gunst,
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Louise Nimb
Født 31. Oktober 1843.
Ded Maj 1903.

en Cafe paa Kongens Nytorv, der blev et Hjem for en stor Kreds af
Datidens Kunstnere.
I 1877 etablerede Ægteparret Restaurant Nimb i Tivoli, som lige«
ledes i Løbet af forbavsende kort Tid blev et meget søgt Sted af
saavel Kunstnere som det mondæne København, ikke mindst som
Følge af Louise Nimbs sjældne Evner som Værtinde. Det var her,
Fru Nimb rigtig fik Lejlighed til at udfolde sin Dygtighed som en
Kunstnerinde paa det kulinariske Omraade, hendes Kreationer af
talrige Retter bidrog i høj Grad til det Ry, Restauranten vandt. Endnu
den Dag i Dag kan man paa Spisekortet finde Retter som skyldes
Louise Nimb.
De to Ægtefæller arbejdede Virksomheden op til at blive en af
Skandinaviens fornemste og eleganteste Restauranter, en Stilling den
stadig bevarer. I 1882 overtog de tillige Industriforeningens Restau*
rant, der stadig er i Slægtens Besiddelse, idet den siden 1909 har væ*
ret drevet af Frøken Serina Nimb (se dennes Biografi).
Ved Vilhelm Nimb’s Død i Aaret 1900 forsatte Louise Nimb i har*
monisk Samarbejde med Døtrene Henriette og Serina Nimb de to
Virksomheder. Det vilde være vanskeligt at afgøre, hvem af de tre,
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Henriette Nimb
Fedt 13. Oktober 1863.
Datter af forannævnte.

hver for sig meget dygtige Damer, der bærer den største Part af Æren
for det smukke Resultat af dette Samarbejde. — De var som eet, altid
besjælet og optaget af at bevare, om muligt højne, det opnaaede Re*
nommé. Desværre varede Samarbejdet kun i 3 Aar, idet Fru Louise
Nimb allerede i 1903 afgik ved Døden, og det blev nu Døtrene, som
skulde løfte Arven efter Forældrene, der blev staaende i Mindet som
det store Forbillede, i hvis Fodspor de skulde følge.
Den ældste af Døtrene, Frøken Henriette Nimb, var født den 13. Ok*
tober 1863. — Hun var ligesom Moderen en ubestridelig Dygtighed
paa det kulinariske Omraade og samtidig en uforlignelig Læremester,
hvem mange af den danske Hotel* og Restaurationsstands dygtigste
Mænd skylder sin Uddannelse. — Ved sit elskelige og milde Væsen
vandt hun alles Hjerter. Lige indtil hun i 1916 blev ramt af den Syg*
dom, som 3 Aar senere skulde lægge hende i Graven, fik hun i Ar*
bejdet for den »kære« Restaurant Udløsning for sin enorme Energi
og Virketrang. —
Navnet Nimb er ubrydeligt indflettet i dansk Restaurationsindu*
stris Historie, hvor det altid vil staa som et lysende Forbillede og
straalende Midtpunkt. —
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Anton t. Pedersen
Restaurant »Wivel«.

Født 25. Oktober 1868 paa Rosenvold ved Vejle.
Død 1929 i København.
Søn af Restauratør Jens Pedersen.
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Restaurant »Wivex«.

ET er med oprigtig Vemod at alle, der har kendt An ton Pedersen,
mindes hans altfor tidlige Død i 1929.
Han var ikke blot en fremragende Mand blandt sine Fagfæller, men
et sjældent Menneske, som man uvilkaarligt kom til at holde af, naar
man lærte ham at kende.
Anton Pedersen, der havde faaet sin første Uddannelse paa Hotel
d’Angleterre og siden kompletteret den med et 6*aarigt Ophold i
Amerika og forskellige europæiske Lande, havde Slægtskabsforbin*
delse med baade tidligere Tivolidirektør Trane og afdøde Kammer*
raad Wivel, og det var derfor ganske naturligt, at han efter først at
have været Overtjener og Inspektør i den store og navnkundige
Restaurant i en halv Snes Aar og derpaa som Indehaver af »Skandi*
navien« i Nakskov at have vist sine Evner som selvstændig Hotel*
mand, blev Medindehaver af Wivels Restaurant i 1910 og otte Aar
senere dens Eneindehaver.
Den Dygtighed, hvormed han gennemførte Reformer og Forbed*
ringer i den store Københavnerrestaurant, der søges af saa stort et
Tal Turister, er endnu i friskt Minde. Og de, der kendte ham person*
lig, bevarer endnu et stærkt og levende Indtryk af hans stilfærdige
og beskedne Fremtræden, der var et Særkende for ham, og som bun*
dede i en dyb uselvisk Indstilling.
Mange fattige Mennesker i smaa Hjem rundt om i Byen mindes
ham til Stadighed som deres store Velgører, og indenfor katolske
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Kredse, hvor han regnedes for et af Menighedens mest trofaste Med*
lemmer efter sin Overgang til den katolske Tro, bærer mange store
Dotationer endnu Minde om hans Gavmildhed. Anton Pedersen var
en large Mand, en Grandseigneur, som afslog alle ydre Udmærkelses*
tegn.
En tragisk Hændelse gjorde brat Ende paa Anton Pedersens travle
Arbejdsdag. En Automobilulykke berøvede i 1929 den danske Hotel*
vært* og Restauratørstand en af dens nobleste og dygtigste Mænd,
men Mindet om Anton Pedersen vil endnu i mange Aar staa som
et lysende Eksempel for den opvoksende Ungdom, der en Gang skal
føre Standen videre.
Man kan dristigt og uden Overdrivelse sige, at Restaurant Wivel
under Anton Pedersens Ledelse oplevede en stor og straalende Re*
naissancesPeriode. Sønnen Frode Pedersen har efter Faderens Død
overtaget Ledelsen, og har i de svundne 5 Aar vist sig at være fuldtud
i Stand til at magte denne Opgave. I 1931 omdøbtes Restaurant Wivel
til Restaurant Wivex, og under dette Navn har Frode Pedersen for*
maaet at holde saavel Etablissementets Renommé som Faderens Navn
i Hævd og Ære.
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Carl Wivel
Kammerraad, Restaurant Wivels Skaber.
Født 21. Oktober 1845. - Død i 1922.
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A Kammerraad Wivel, næsten 78 Aar gammel, i 1922 afgik ved
Døden, mistede den danske Restauratørstand atter en af sine
nobleste Forgrundsskikkelser.
Uløseligt vil hans Navn være knyttet til Skabelsen af Restaurant
»Wivel«, hvis Ry forlængst er naaet ud over Landets Grænser. Wivel
og Tivoli er to Navne, alle Turister kender og skal besøge, naar de
kommer til København.
Da Carl Wivel i sin Tid lejede de da ret beskedne Lokaler for en
relativ høj Leje, var der mange, der rystede paa Hovedet. Men Carl
Wivel havde set rigtigt: København voksede sig hurtigt stor — og
Væksten foregik ad Vesterbrokanten, hvor Forlystelseslivet kom til
at florere som i ingen anden Bydel.
Carl Wivel byggede en stor og smuk Virksomhed op, idet Forreb
ningen gradvis voksede til den Størrelse, den har den Dag i Dag, hvor
den staar som et Æresminde for hans Indsats indenfor Faget. For*
uden at lede Wivel fik han ogsaa Tid til at varetage betydningsfulde
Tillidshverv indenfor Faget.
Han var saaledes Stifter af Restauratørforeningen, der senere slutte*
des sammen med Hotelværtforeningen, og var i mange Aar dens dyg*
tige og myndige Leder. Da han under Krigen nedlagde sit Formands*
hverv, udnævnte Foreningen ham til Æresformand.
Carl Wivel, der som Frivillig var med i Krigen i 64, var i mange Aar
Formand for Vaabenbrødrene i København, og foruden Dannebrogs*
ordenens Ridderkors og Dannebrogsmændenes Hæderstegn var han
ogsaa dekoreret med Krigsmedaljen — en Udmærkelse, han satte stor
Pris paa.
Kammerraad Wivel var ikke blot en Foregangsmand indenfor sit
Fag og en meget anset Mand i vide Kredse. Han var tillige en Mand
med Hjertet paa den rette Plads, der altid var beredvillig til at hjælpe,
naar nogen kom til ham for at søge hans Hjælp.
Ogsaa paa dette Omraade førte Anton Pedersen, da han overtog
Restaurant Wivel, en smuk Tradition fra den gamle Kammerraads
Dage videre.
Kammerraad Wivel havde ogsaa en enestaaende Støtte og Medhjælp
i sin Hustru Sarine Wivel, født Meyer (født den 23. April 1854, død
den 18. Juli 1927). Fru Wivel var en sjælden udpræget Personlighed,
dygtig og energisk, der aldrig sparede sig selv, men var paa Færde
tidligt og silde overalt i den store Virksomhed.
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Peter Wunsch, R. af O. p. p.
Født 19. August 1866.
Formand for Centralforeningen af Hotelvært« og Restauratørforeninger
i Danmark.

NULEVENDE HOTELVÆRTER
OG RESTAURATØRER

Anders Jensen, R. af D. p. p.
Palacehotellet, København.
Fedt 29. Juli 1861 i Slangerup, Søn af Landmand Jens Nielsen.
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ALADSHOTELLET og Marienlyst er de to Storhoteller, hvortil
Anders Jensens Navn først og fremmest er knyttet. Men han er
iøvrigt en ualmindelig alsidig Personlighed, der har gjort en Indsats
paa en Række vidt forskellige Felter. Han er en sjælden levende og
aktiv Mand, der Gang paa Gang har formaaet at være en Foregangs?
mand for en Sag, selv om det naturligvis først og fremmest er som
Hotelmand, han er blevet et kendt Navn.
Anders Jensen er født 29. Juli 1861 i Slangerup. Hans Fader var
Landmand og hed Jens Nielsen. Forholdene i Hjemmet var meget
beskedne, og i en Alder af 10 Aar kom Anders Jensen til København,
hvor han fik Plads som Bydreng. Senere kom han i Slagterlære. Ef?
ter at have aflagt Svendeprøve etablerede han sig i Nansensgade som
Slagtermester og tog fat med hele Ungdommens Energi. Det lykke?
des ham forholdsvis hurtigt at faa skabt en stor og anset Forretning.
Hans Kolleger respekterede ham, og hans Forhandlingsevner blev
kendt. Han fik snart overdraget Tillidsposter indenfor sit Fag og blev
i 1909 Oldermand i Slagterlauget. Desuden blev han Medlem af Kød?
udvalget.
Allerede i 1890’ernes Begyndelse var han begyndt ogsaa at inter?
essere sig for Hotelvirksomhed. Han blev efterhaanden Indehaver af
forskellige mindre Hoteller i Nordsjælland, og endda før han var 40
Aar gammel, købte han »Marienlyst«, som han har været Leder af i
over 30 Aar. Senere drev han i en Aarrække Hotel Kongen af Dan?
mark, og en skønne Dag blev der for Alvor Røre om hans Navn, da
han skabte Paladshotellet, som han indtil 1927 var Direktør for. Her
gjorde han sit Livs betydeligste Indsats som Hotelmand. Han skabte
midt i Byens Hjerte, i det nye Centrum som Raadhuspladsen var ble?
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vet, det store moderne Hotel, som der længe havde været talt om.
Han har været Formand for Paladshotellets Bestyrelse, efter at han
var traadt tilbage som Direktør.
Paladshotellet og Marienlyst har haft stor Betydning for Danmark
som Turistland og for Udviklingen af Hotelfaget i sin Helhed. Han
havde i adskillige Aar ved sin Side sin udmærkede Hustru Fru Karen
Jensen, født Nørtoft, der var ham en fortrinlig Støtte.
Anders Jensen er i udpræget Grad en self-made Mand. Han har
været i Besiddelse af en sjælden Energi, han er fuld af Initiativ og
Ærgerrighed. Som Administrator har han bestandig gjort sig gæl?
dende. Han er Bestyrelsesmedlem af Vesterbros Asylselskab og Æres*
medlem af Selskabet De danske Forsvarsbrodre i København, For?
mand for Forsvarsbrodrenes Byggeselskab og Medlem af Bestyrelsen
for Christian d. IX og Dronning Louises Jubilæumsasyl.
Anders Jensen er foruden at være Ridder af Dannebrog og Danne?
brogsmand dekoreret med talrige danske og udenlandske Ordener.
Ogsaa selve Landbruget har interesseret ham stærkt. I 1918 erhver?
vede han Hovedgaarden Cathrineberg ved Taastrup og har siden dre?
vet denne Gaard.
En alsidig, usædvanlig Begavelse, en Mand hvis Indsats ikke mindst
indenfor dansk Hotelvirksomhed har sat sine Spor.
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Centralhotellet.

ED Café Paraplyen forsvinder et Kapitel af Københavnerlivets
Historie, — et Kapitel, hvortil Poul Møllers Navn uløseligt er
knyttet. Det var en hyggelig og minderig Tid for ældre Københavnere,
der nu med oprigtig Sorg ser den gamle Københavnercafé med de
gyldne Søjler og den gode Mad forsvinde.
Direktør Poul Møller, der sikkert selv med største Vemod ser dette
Offer bragt paa Udviklingens Alter, regnes af alle for en Ærke«Kø«
benhavner. Det er han forsaavidt blevet i Aarenes Løb; men fødsels«
mæssigt er han det ikke. Hans Vugge stod paa Rosendals Gods ved
Faxe, og de første Opvækstaar tilbragte han der, indtil han 11 Aar
gammel kom i Roskilde Katedralskole, hvorfra han tog den udvidede
Præliminæreksamen i 1875.
Poul Møller skulde have studeret videre — men det blev ikke rigtig
til noget med Læsningen, og en skønne Dag brød han over tværs og
tog over »Dammen« som saa mangen anden ung Mand før og siden,
for at bane sig Vej der. Han tog fat ved hvadsomhelst, mest var han
dog ved Restauratørfaget ved forskellige løse »Job«; saa kom han en
Tid ud at sejle som Steward paa Ruten New York—Cuba.
Efter IV2 Aars Forløb vendte han tilbage til København og forpag«
tede Jernbanehotellet, som laa paa Hjørnet af Vestergade og det
daværende Halmtorv — den nuværende Raadhusplads. Det var i 1884.
I Aaret 1889 overtog han Hotel Bellevue, der laa paa det modsatte
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Poul Møller, R. af D. p. p.
Centralhotellet, København.
Født 4. Maj 1858 i Faxe, Søn af Godsforvalter L. P. Møller paa Rosendal, R. af D.
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Hjørne. Men det viste sig snart at være et daarligt Bytte, og Poul Møls
1er blev slaaet økonomisk ud af det. Saa blev han en Tid Bogholder
hos Brødrene Struck paa Skodsborg Badehotel og derpaa Vinagent
for Carl Permins Vinhandel. Da Neiiendam i 1890 købte Hotel »Phø*
nix«, blev Poul Møller ansat som Bestyrer af Hotellet til 1. December
1893. Aaret efter — i Maj Maaned — overtog han Hotel Kongen af
Danmark paa Fanø, der da var under Bygning. Han drev det til 1899.
I denne Periode drev han tillige Hotel Færgegaarden i Nordby, som
brændte i 1896, og derefter Hotel Nordby samme Sted.
Saa flyttede Poul Møller igen til København — og tog atter fat paa
Vinagenturet. Men en skønne Dag var der Bud efter ham med Til*
bud om at overtage Ledelsen af Centralhotellet.
Han lod det modernisere, saa det blev det mest moderne paa det
Tidspunkt — og saa lykkedes det ham paa forbavsende kort Tid at
arbejde det i Vejret. Efter kun 2 Aars Forløb overtog han det for
egen Regning og har siden drevet det. Navnlig Hjørnecaféen »Café
l’Europe«, som den officielt hed, alias »Paraplyen«, som Københavs
nerne hurtigt døbte den, blev snart et meget søgt Sted for et godt
Stampublikum, der holdt trofast ved det Sted, de havde lært at skatte,
og som stadig har formaaet at bevare sit Præg af Hygge. Endnu i dens
sidste Leveaar stod Poul Møller for Styret — og den populære gamle
Overtjener Kampmann Arnild overvaagede, at. Gæsterne blev betjent,
som de var vant til gennem Aartierne.
I ca. 10 Aar har Sønnen Kaj Møller, efter at have faaet en grundig
Uddannelse i Hotelfaget baade her og udenlands, været Faderens Kom*
pagnon, indtil han overtog Webers Hotel, hvorved Kompagniskabet
ophævedes.
Direktør Poul Møller har i en Aarrække været Medlem af Bestyrel*
sen for Hotelværts & Restauratørforeningen for København og Om*
egn, Formand i Skoleudvalget for Restaurations Industriens Lærlinges
skole 1922—24; desuden har han haft Sæde i Borgerrepræsentationen
fra 1913—21 og i Beværternævnet fra 1917—21. Af andre Tillidshverv,
han har beklædt, kan nævnes: Formand for de samvirkende Principal*
& Tjenerforeningers Repræsentantskab, Medlem af Turistforeningens
Bestyrelse 1911—25, Næstformand i Landsforeningen Arbejdet adler’s
Københavns Afdeling 1912—18, Medlem af Bestyrelsen for Fattige
Børns Fodbeklædning, Formand 1915—20, Medlem af Telefonadmini*
strationens Repræsentantskab 1915, Medlem af Skolekommissionen for
Øresundsvejens Skole fra 1913, Amagerbanens Repræsentantskab 1923,
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havde Sæde i Byggeudvalget for Grundtvigs Hus og senere Formand
i dets Driftsudvalg efter Konferensraad Jakoby.
Da Verdenskrigen udbrød, var Poul Møller med til at oprette de frh
villige Forplejningskorps, som bestod til 1932, og som han en Tid lang
var Formand for.
I mange Aar stod Poul Møllers Hustru Henriette, f. Jørgensen, som
en dygtig Medarbejder ved hans Side, indtil Døden bortkaldte hende
i 1929.
Poul Møller har foruden de faglige Interesser ogsaa haft forskellige
private, hvoraf hans Hovedinteresse har ligget i det kirkelige Arbejde.
Han har saaledes været Menighedsraadsmedlem ved Helligaandskirs
ken i ca. 20 Aar og fra 1919 til 1929 tillige Kirkeværge efter Etatsraad
Georg Bestie.
Direktør Poul Møller trækker sig nu, 76 Aar gammel, tilbage til et
velfortjent Otium efter mange Aars krævende Arbejde, der har gjort
ham til en kendt Københavner og et skattet og agtet Medlem af sin
Stand. Han har da ogsaa faaet tildelt Ridderkorset og flere udenlands
ske Ordener.
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Grand Hotel, Odense.

PRINDELIG var det Meningen, at Direktør Nielsen skulde
være Arkitekt. Han var slet ikke bestemt til og ikke fra første
Færd indstillet paa den Bane, han senere med saa megen Ære
betraadte.
Han er født tre Aar før den sidste slesvigske Krig, en Tid, der synes
at være saare fjern og stilfærdig sammenlignet med den jagende, lårs
mende Nutid. Efter Skoleaarene i De forenede Kirkeskoler, var det
Meningen, at Julius Nielsen skulde have været i Lære som Haands
værker for senere at uddanne sig til Arkitekt, men en Broder, der
var Restauratør, gav ham Interesse for dette Fag. Han kom først i
Lære hos ham og udlærtes paa d’Angleterre under Vincent.
Det var derefter Julius Nielsens Hensigt at fortsætte sin Uddan»
nelse i Udlandet, og han var ogsaa i Tyskland et Aarstid, men blev
pludselig kaldt hjem, idet hans Fader døde, og hans Moder havde
Brug for hans Støtte.
I de følgende Aar var han henholdsvis Sommer og Vinter i Tivoli«
bazaren hos Vincent og i «Larsens Selskabslokaler» paa Set. Annæ
Plads og kom saa hos Niels Larsen, Restaurant Anglais. Niels Larsen
var en af Datidens mest kendte Skikkelser indenfor Restauratørfaget,
hos hvem ogsaa Oluf Christensen, d’Angleterre, var ansat. Saa kom
«Stuk»«Perioden, som Herman Bang har skildret i sin Bog af samme
Navn, og Julius Nielsen blev Bestyrer af Dagmarhotellet for Land«
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Julius Nielsen, R.

af

O. p. p.

Fh. Dagmarhotellet, København, nu Grand Hotel, Odense.
Født 30. Januar 1861 i København.
Sen af Tømrermester Peter Nielsen.
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mandsbanken. Det varede i et Aar, saa lejede han det selv for
endelig i 1895 at købe hele Komplekset med baade Hotel og Teater.
I samfulde 25 Aar var Julius Nielsen Ejer af disse Virksomheder,
af hvilke han selv ledede Hotellet, og han blev i disse Aar en baade
kendt og populær Personlighed i København. I 1920 trak han sig tils
bage, men den meget virksomme Mand kunde ikke finde sig i ikke
at have noget at arbejde med, og da Grand Hotel i Odense var til
Salg, købte han det sammen med Oluf Christensen, og i Forening
drev de det lige til den sidstnævntes Død. Julius Nielsen har stadig
den øverste Ledelse af Hotellet og omfatter det med megen
Interesse.
Som et nyt Bevis paa Julius Nielsens store Virketrang og stadige
Aarvaagenhed tjener, at han nu i Foraaret sammen med den ansete
danske Hotelmand i Norge, Lederen af Hotel »Bristol« i Oslo, Valde*
mar Jensen, er traadt i Spidsen for et Konsortium, som har sat sig til
Opgave at skabe en ny og moderne Københavnerrestaurant i Industri*
bygningen.
Det kendte Hjørne paa Raadhuspladsen, hvor Industrirestauranten
i saa mange Aar havde tilhuse, indtil det Nytaarsaften 1933 lukkede,
var til stor Forundring og Vemod for Københavnerne uvægerligt dømt
til Fortabelse, om ikke Julius Nielsen sammen med Konsortiets øvrige
Mænd var gaaet i Brechen for at bevare det traditionsrige Sted som
Restauration.
Paa Ruinerne af den gamle Restaurant vil der i Løbet af Sommeren
genopstaa et moderne Brasserie efter fransk Mønster, der under Nav*
net »Brasserie le chien qui court« vil blive ledet af Industrirestauran*
tens tidligere Vært Julius Jensen.
En ny Æra for det berømmelige Hjørne vil dermed tage sin Be*
gyndelse.
I en Aarrække var Julius Nielsen Formand for Hotelværtforenin*
gen for København, og da Sammenslutningen med Restauratørfor*
eningen fandt Sted, var han Næstformand, medens Kammerraad
Wivel var Formand.
Direktør Julius Nielsen, der er Ridder af Dannebrog, har desuden
faaet tildelt følgende udenlandske Ordener: (Br. H. L. 32), (M. Gr. 3.),
(R. r. K.), (S. E. H.31), (M. D.l2), (Tun N P), (F. Æ. L.5), (Mar QA:;).
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Adolf Andersen
Hotel Terminus, København.
Født 3. April 1878 i Skive, Søn af Restauratør Anders Andersen.
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Hotel Terminus.

IS À VIS Hovedbanegaarden hæver Hotel Terminus’ statelige
Mure sig højt mod den københavnske Himmel, og bag Sving«
dørens roterende Glasfløje finder talrige af Byens Gæster en moderne
Komfort og intim Hygge, der vel anses som en Selvfølge for en Stor«
bys ledende Hoteller, men som sjældent indgaar i en saa harmonisk
Enhed som netop her. Dette er sikkert ogsaa en af de dybereliggende
Aarsager til, at Hotellets store og gode Klientel af Gæster, deriblandt
i Særdeleshed den danske Landadel og Provinsens Storkøbmænd og
Læger, stadig vender tilbage hertil.
Der er næppe heller nogen, der er i Besiddelse af bedre Forudsæt«
ninger for at staa i Spidsen for en saa krævende Virksomhed som et
Storhotel, end Direktør Adolf Andersen, der ved sin omfattende Ud«
dannelse og Dygtighed og ved sine personlige Egenskaber staar som
en af dansk Hotelindustris Forgrundsfigurer.
Direktør Adolf Andersen kom efter Konfirmationen i Tjenerlære
paa Hotel Stad Nykøbing, Nykøbing F. Her skaffede han sig i Løbet
af de følgende 4 Aar et godt, fagligt Grundlag, som han derefter byg«
gede videre paa ved flere Aars Ophold i Udlandet. Først tog han til
Warnemünde og fik Plads paa de to store moderne Badehoteller Bee«
ringer og Pavillon. Efter Saisonens Slutning rejste han til Genève og
var her ansat i et Aar paa det internationale Hotel Metropol; herfra
gik Turen videre til Nizza, ved hvis elegante Hotel, Excelsior Hotel
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Regina, han arbejdede i en Sæson. Kundskabstørst og Rejselyst førte
ham saa i de følgende tre Aar dels til Frankrig — Hotel du Parc i Cans
nes —, dels til England, hvor han var ansat paa flere større Hoteller, bl. a.
som Overkelner i Folkestone og paa Metropol i London. I 1901 vendte
Adolf Andersen endelig tilbage til Danmark i Følge med den kendte
franske Hotelmand Aimino og fik straks Ansættelse paa d’Angleterre.
Sprogkyndig og rig paa Erfaringer avancerede han kort Tid efter til
Overkelner og blev i denne Stilling hurtigt fortrolig med de hjemlige
Forhold og det københavnske Publikums specifike Krav. Det varede
da ogsaa kun 5 Aar, før en mere betroet Post stod ham aaben. Direk*
tør Anders Jensen, der ejede Hotel Kongen af Danmark, kaldte ham
en Dag op til sig og tilbød ham Stillingen som dets Direktør. Inters
essen var gensidig, og i 3 Aar ledede han med Sikkerhed og Forstaa*
else det kendte Hotel.
Hans inderste Tanke havde dog stadig været, snarest mulig at blive
selvstændig og d. 1. Oktbr. 1909 aabnede Direktør Andersen for egen
Regning Det nye Teaters Restaurant, — Teatret var da lige blevet
færdigt — samtidig med at han drev Restaurationen paa Klampenborg
Væddeløbsbane. Som tredje Jern i Ilden havde han Restaurationen
paa den tyske Turistdamper Imperator, der hele Sommeren igennem
gik i fast Rutefart mellem København og Tyskland.
1913 blev det egentlige Skelsaar i Direktør Adolf Andersens Liv og
Indledningen til et nyt Kapitel i dansk Hotelindustris Historie. Sam*
men med afdøde Hotelejer William C. Jensen købte han det Aar den
store ubebyggede Grund foran Københavns ny Personbanegaard og
byggede her et af Byens mest elegante og moderne Hoteller, der fik
Navnet Terminus og indviedes ved en større Højtidelighed den 29.
April 1914. Det var under de bedste Auspicier, at Terminus aabnede
sine Døre, men kun faa Maaneder efter slog Verdenskrigens Svøbe
sine første Slag henover Europa. Paa faa Dage tømtes Flotellerne for
Gæster, der skyndsomst tog hjem og efterlod en Stilhed i Sale, Væ*
reiser og Gange, der virkede alt andet end lovende for Fremtiden.
Men Hotel Terminus red Stormen af, og da Forholdene bedrede sig
et halvt Aars Tid efter, blev alt sat ind paa at indvinde det tabte. I
de første 4 Aar drev Adolf Andersen og William C. Jensen Hotellet
i Fællesskab, hvorefter Direktør Andersen fortsatte som Eneindehaver.
Med den rette Forstaaelse for Tidens Krav og ud fra en nøje Kon*
takt med Publikums Ønsker lykkedes det Adolf Andersen i Løbet
af kort Tid at oparbejde sit Hotel til dets nuværende fremragende
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Renommé. Stadige Udvidelser og Forbedringer, Nyanskaffelser og For*
andringer kendetegner Vejen, der førte frem til dette høje Maal — et
Maal, der trods alt aldrig vilde være naaet uden den Takt, psykologi*
ske Evne og det Instinkt, der har særpræget Direktør Adolf Ander*
sens Arbejde gennem Aarene.
Hotel Terminus har nu ialt 100 Værelser med Plads til 150 liggende
Gæster. Af disse Værelser er de 60 med eget Bad, og alle er fuldt up*
to*date i enhver Henseende. Desuden forefindes en moderne Restau*
rant, hvis Køkken intet lader tilbage at ønske, en stor Hall, den smukke
Gobelinsal og en Række elegante Udenomsbekvemmeligheder, saale*
des at selv de mest kræsne Gæster vil kunne finde sig til Rette i disse
Omgivelser.
Direktør Adolf Andersen var i en Aarrække Medlem af Hotel* &
Restauratørforeningen og af Turistforeningen og har begge Steder ar*
bejdet med stor Interesse for sit Fags Fremme.

8
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Johan F. Hilborg
Hotel d’Angleterre, København.
Født 7. April 1887 i Maribo, Søn af Snedkermester Carl Petersen.
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Hotel D’Angleterre, København.

ET STORE HOTEL er en Verden for sig......... en forunderlig
Verden med et Utal af Skæbner, der fra alle Lande skyller
sammen i den stadige Strøm gennem Svingdøren.
Det store Hotel har sin egen Atmosfære, sin egen betagende Stem«
ning, som det er lykkedes Vicki Baum saa mesterligt at genskabe i
sin nu verdensberømte Bog »Grand Hotel«, som ogsaa paa Filmslær«
redet har fortalt et Kapitel af Storhotellets Saga.
Og det store Hotel er ogsaa et Led i Byens Liv, som spiller en
fremtrædende Rolle.
Se blot paa Hotel d’Angleterre som Faktor i Københavnerlivet!
Enhver ægte Københavner vil indrømme, at det store Hotel paa
Kongens Nytorv er uløseligt knyttet til Begrebet København.
Et Tilbageblik vil ogsaa vise, at dets Navn er indvævet i byhisto«
riske Begivenheder af første Rang — hvad enten det nu er de rent
politiskshistoriske som f. Eks. da gamle General Peymann i 1807 op«
slog sit Hovedkvarter i Hotellet, der allerede da havde tilhuse i den
nuværende Bygning, det gamle Gramske Adelspalæ, hvor Byens Ka«
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pitulation i hine tunge Tider blev underskrevet — eller de kulturhis
storiske Mærkedage — der i det fornemme Storstadshotel fandt en
elegant ydre Ramme. Her debuterede Monrad som Taler i 1839 ved
Studenternes Møde i Anledning af Landefaderen, Frederik den VI’s
Død ............ her lagdes Grunden til det københavnske Musikliv, da
»Det harmoniske Selskab« arrangerede de første Koncerter med du
Puy og senere H. C. Lumbye som Dirigent ......... her blev Bertel
Thorvaldsen fejret ved Hjemkomsten fra Rom ......... her fandt den
berømte Fest for Ibsen Sted paa den store nordiske Dramatikers
70«Aarsdag i 1898 — her lod Ernst Bojesen Roserne dale ned over
Verdenspressens Repræsentanter, ......... her standsede Studenterne,
der havde trukket »den svenske Nattergal« Kristina Nilssons Karet
hjem fra Folketeatret den 18. Sept. 1876 ......... her fandt den minde«
værdige Banket for Sarah Bernhard Sted ......... kort sagt: her har
en Række af de store Begivenheder i Byens Historie udspillet sig. —
Og her har en statelig Række af de Verdensberømtheder, der har
besøgt vort Lands Hovedstad, haft til Huse — lige fra Shahen af
Persien og Kejseren af Brasilien og H. C. Andersen over Sarah Bern«
hard til Rabindranath Tagore og Mary og Douglas Fairbanks .........
Man forstaar let, at der kræves særlige Egenskaber af den Mand,
der skal være Herre i et saadant Hus. — Han maa have det inter«
nationale Snit — og den vide Horisont. Og han maa have det rent
faglige, der er fornødent som Baggrund for den Luksus, der præsen«
terer sig i saa besnærende Form for de kræsne Gæsters Blik.
Disse Forudsætninger har Direktør Johan Frederik Hilborg som
faa. Hans hele Uddannelse og hans lange Udenlandsrejse i en Række
af Lande har givet ham de bedst mulige Forudsætninger, og da han
af Væsen har den kultiverede, stilfærdige Form, der er overmaade
betydningsfuld, forstaar man let, at han kan hævde sin vanskelige
Stilling med Hæder.
Hilborgs Barndomshjem i Maribo var ikke noget rigt Hjem. Men
det var præget af »god Borgerlighed«, som man siger, og der blev
sørget for, at alle 10 Børn fik en god Opdragelse, det vil sige, at de
blev opdraget til Ærlighed og Redelighed i alle Livets Forhold. Al«
lerede som Haarig begyndte Hilborg sin Læretid paa Hotel Maribo,
hvor han blev et halvt Aar, hvorpaa han i 1I2 Aar var paa Harmonien
i Nakskov, for endelig at fuldende sin Uddannelse herhjemme hos
Wivel, vejledet af to saa udmærkede Folk af Faget som Kammerraad
Wivel og Anton Pedersen.
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Fra Wivel gik han til »Bristol«, som Wilkening lige havde aabnet,
og efter et halvt Aars Tjeneste paa det fornemme Hotel ved Raad*
huspladsen, drog han paa Lykke og Fromme til Udlandet for at lære
og for at se, men dog med den faste Beslutning ikke at vende hjem
før han havde set og lært det, han rejste ud for, og dette gennem*
førte han.
London, Paris, Berlin, Wien, Rivieraen, Schweiz, Italien, New York
— saaledes er Rækken af de Steder, han derpaa besøgte. Overalt var
det førende Hoteller og Restauranter, han arbejdede paa — og der*
ved fik han den rette Forstaaelse af, hvad »det internationale Sei*
skab« vil sige — og hvad det kræver.
Hilborg fik i de 10 Aar, han var ude, ikke blot grundige og omfat*
tende Sprogkundskaber, men ogsaa et indgaaende Kendskab til baade
Mennesker og Mad Verden rundt — og det er siden kommet ham til
god Nytte.
Han kan tale med en Britte, som der skal tales med en Mand fra
Øriget, han kan behandle en Franskmand, som en Franskmand skal
behandles, og faa en Mand fra den anden Side Dammen til at tro,
at han er hjemme i Skyskraberbyen! Hvad det betyder for Lederen
af et Hotel, der er lagt an paa et internationalt Publikum, kan en*
hver forstaa. Og samtidig er han blevet indlevet i den specielle Kø*
benhavneratmosfære, saa Byens Borgere altid føler sig hjemme, naar
de passerer d’Angleterres Svingdør.
Efter Hjemkomsten betegnes hans videre Vandring fremad inden*
for Fagets Rækker af Navne som Nimb, Industrirestauranten, Palace
og Bristol, hvor han virkede som Chef d’Etage og senere som 1. Por*
tier, indtil Bristol lukkede den 1. Oktober 1917.
Det var midt i den gyldne Tid, hvor Pengene flød rigeligt og Hil*
borg kunde let have udnyttet et af de mange Tilbud, der blev givet
ham om en Direktørstilling, og kunde sikkert ogsaa selv have etab*
leret sig, om han havde villet, men han foretrak den rolige Udvik*
lingslinie, tog til Norge som Portier paa »Phønix« i Trondhjem, og
vendte saa Aaret efter tilbage for at overtage Portierstillingen paa
Cosmopolite, som dengang var meget søgt, navnlig af svenske For*
retningsfolk og den danske Landadel. Her blev han i 5 Aar, hvor*
paa han i 1923 flyttede »over Gadekrydset« til d’Angleterre, først
som Portier, og saa siden 1926 som Inspektør. Han anvancerede tre
Aar senere til Underdirektør og blev saa ved Oluf Christensens Død
1932 hans Efterfølger. Som Direktør for d’Angleterre har Hilborg
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forstaaet at holde Traditionerne i Hævd, samtidig med, at han har
sørget for, at alt nyt fik Indpas, saa Hotel d’Angleterre stadig kan
hævde sit Ry som det førende moderne Storstadshotel i international
Stil.
En Række Tillidshverv er i Tidens Løb lagt paa hans Skuldre,
ikke mindst indenfor de talrige filantropiske Arbejder, han deltager i.
At Hilborg ogsaa udenfor Landets Grænser er en kendt og anset
Mand vidner flere udenlandske Dekorationer om.
Han er en af de yngste af Hotelverdenens Forgrundsskikkelser, og
han staar paa en af dens største og mest udsatte Poster, men da han
er en vel skolet og taktfuld Mand, der bevæger sig med lige stor
Lethed i alle Kredse i Borg som i Hytte, kan man med fuld Føje
sige om ham, at han er den rette Mand paa rette Plads.
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Haand værkerforeningen.

ET fornemme gamle Adelspalæ paa Hjørnet af Dronningens
Tværgade og Bredgade, der blev Haandværkernes Højborg, og
hvis skønne og stilrene Sale samtidig blev omskabt til Ramme om den
store Offentligheds Fester — ja, er det ikke symptomatisk for hele den
Udvikling, der er foregaaet siden Privilegierne blev af skaffede, og de
store Portaler i overført Betydning blev slaaet op for Dygtigheden.
Nu færdes Haandværkets Folk til daglig, og det store Københavner*
publikum ved festlige Lejligheder, i de ærværdige Sale, — Spejlsalen,
Malerisalen med Ovenlyset, den store Festsal med de venetianske
Prismer, i hvis Skær 400 Gæster kan spise, og 650 kan samles til Fore*
drag, Musik, Teateraftener eller Film; den gule Salon, Kobberstik*
foyeren, den røde Salon, og hvad de nu alle hedder, disse fornemme
Saloner, hvor før kun Adelens og Embedsklassernes høje Spidser
færdedes som Moltke*Slægtens private Gæster.
Som Vært i disse udsøgte Omgivelser finder man en af Restaura*
tionsstandens gode Mænd, C. C. Klestrup.
Ganske vist er han født «hinsidan sundet» — men hans Forældre
var danske, og da han var 8 Aar gammel, flyttede de til Danmark,
saa han kan med lige saa god Ret som nogen anden regnes for «en
af vore».
Paa fædrene Side er Klestrup for øvrigt i Familie med den kendte
ærøiske Stender*Slægt til Gravendal og Aldersro.
Sin Løbebane indenfor Faget paabegyndte Klestrup som 14*aarig
Koklærling paa d’Angleterre, hvor han blev undervist af den kendte
franske Mesterkok Mourreax. Fra d’Angleterre kom han til Grand
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C. C. Klestrup
Haandværkerforeningen, København — Marienlyst, Helsingør — Forum, København.
Født 2. Februar 1883 i Skaane.
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i Oslo — eller Kristiania, som det jo hed dengang — og efter 2 Aars
Ophold der vendte han i 1903 hjem og blev i de følgende 5 Sommer«
sæsoner Kok paa Marienlyst hos Anders Jensen, medens han om
Vinteren opholdt sig i Udlandet som Kok paa en Række store inter«
nationale Hoteller.
I 1907 fik han Stillingen som Køkkenchef hos Wivel, hvor Fru
Wivel selv gik med i Køkkenet. Han beklædte med stor Dygtighed
den Stilling i 14 Aar. I 1921 købte han Jernbanehotellet i Fredericia,
som han drev, indtil han i 1924 rejste tilbage til København for at
overtage Ny Rosenborg efter Vald. Nielsen. Først i 1930 afhændede
han dette Sted.
Samtidig blev han Vært i Forum og Direktør for Marienlyst — to
store Stillinger han stadig varetager, foruden at han som nævnt er
Vært i de ny Haandværkerforeningslokaler. Han er en initiativrig
Mand, der overkommer meget, og dertil en meget dygtig Fagmand
paa Restaurantomraadet, hvilket bl. a. fik en ærefuld Anerkendelse,
da han paa Kogekunstudstillingen i Tivoli 1908 fik Guldmedaljen med
særlig Udmærkelse.

Marienlyst Badehotel.
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Jules O. Nimb
Restaurant Nimb.
Født 11. Marts 1882 i København, Søn af Dampmøller Jørgen Nimb.
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Restaurant Nimb.

ER er Tradition over Navnet Nimb. Her er ingen yderligere Præ*
sentation nødvendig. Restaurantens nuværende Direktør, Jules D.
Nimb, er Søn af Dampmøller Jørgen Nimb, den sidste Indehaver af
Lille Mølle paa Christianshavns Vold, og Fætter til Vilhelm Nimb.
Efter Skolegang i Christianshavns Borgerdydskole og Maribos Skole
i Stormgade kom Jules D. Nimb 14 Aar gammel i Lære som Kok hos
sin Slægtning afdøde Fru Louise Nimb, der havde Restauranten i Ti*
voli, var derefter i den adelige Klub i Koncertpalæet og sluttelig i Di*
van II i Tivoli.
Da Læreaarene var forbi, rejste han til Berlin og blev Kok i det me*
get kendte Grand Hotel Rome paa Unter den Linden, tog derfra til
Nice paa »Excelsior« Hotel, der den Gang lededes af den kendte dan*
ske Storrestauratør Niels Larsen, og i 1903 kom han hjem for at af*
tjene sin Værnepligt.
Efter at have slidt »Kongens Klæder« det paabudte Antal Maane*
der, blev Jules D. Nimb Køkkenchef og senere Inspektør i Divan II
i Tivoli, og da Restaurant Nimb den 1. Maj 1909 flyttede til Bazaren,
blev han de følgende 10 Aar dens Køkkenchef, og ved dens Overgang
til Aktieselskab udnævntes han til administrerende Direktør, en Stil*
ling han siden har indtaget.
I Aarene derefter har »Nimb« stadig foretaget Udvidelser, Forbed*
ringer og Nymonteringer, saavel i Restaurationen som i Selskabsloka*
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1er og Køkkenregioner. Det sidstnævnte Sted kan specielt fremhæves
som Mønsterkøkken, der i enhver Henseende er hypermoderne og er
i Stand til at tilfredsstille den mest kræsne Gane og sammensætte en
Menu for enhver Nationalitet.
I 1930 købte A/S. Nimb Hotel Trouville i Hornbæk, som ogsaa ledes
af Direktør Jules D. Nimb, der har ladet foretage betydelige Ombygs
ninger, saaledes at det er fuldtud tidssvarende og om Sommeren Sams
lingsstedet for Kystens danselystne Ungdom, ligesom ogsaa Restaus
rant Nimb’s Stamgæster kommer i stort Tal. Det er fra »Trouville«,
Sommerens største Tennisturneringer langs Kysten arrangeres paa Hos
tellets tipstop moderne Tennisbane.
Direktør Jules D. Nimb har været Næstformand i Hotelværts og
Restauratørforeningen for København, og har ialt siddet i 13 Aar i dens
Bestyrelse. Han bærer af Dekorationer bl. a. den franske L. M. A. —
I den daglige Ledelse, der kræver et Sprogtalent, har Direktør Jules
D. Nimb ved sin Side to saa fremragende Medarbejdere som Inspeks
tør Emil Bursche og Fru C. Bregaro, der begge har været knyttet til
Etablissementet siden dets Overgang til Aktieselskab.
Restaurant Nimbs Ry og de Traditioner, der bygges paa, turde være
almen bekendte, og typisk for den Aand, der hersker, er det, at en
stor Part af Personalet har været knyttet til Etablissementet i en læn*
gere Aarrække, og at man endnu har Forbindelse med de samme Le*
verandører, som Stifterne knyttede Forbindelse med.
»Nimb« kan ialt dække op til ca. 1000 Kuverter og har Hovedstadens
største Selskabssal, der kan rumme godt og vel 500 spisende Gæster.
Megen Berømmelse nyder ogsaa »Nimb«s Vinkælder, der forsynes fra
de kendte Vinfirmaer H. E. Wengel & Co., og Lorentz Petersen.
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Palace Hotel.

N utrættelig Udholdenhed, en stærk Vilje og Tillid til egne Eva
ner er de Vaaben, Valdemar Nielsen fra første Færd satte ind i
sin Kamp for Tilværelsen, og som stadig førte ham fremad og opad,
indtil han nu staar som Ejer af et af Københavns største og mest mo<
derne Hoteller: Palace«Hotellet paa Raadhuspladsen.
Valdemar Nielsen voksede op i Slagelse, hvor hans Fader var Gæst«
giver. Der var 6 Søskende, og da Kaarene var smaa, fik Børnene tid«
ligt Livets Alvor paa nært Hold. Haardføre og nøjsomme gik de en
efter en ud fra det fædrene Hjem, rede til at tage fat og holde ud. Da
Sønnen Valdemar fyldte 14 Aar, kom han i Tjenerlære paa det gamle
fine Hotel »Phønix« under Direktør Neiiendams myndige Ledelse.
Aaret efter var han udlært. Nu vilde han se den store Verden, og kun
15 Aar gammel og med 80 Kr. i Lommen tog han paa egen Haand af
Sted til England, og det varede 8 Aar, inden han atter vendte tilbage.
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Valdemar Nielsen
PalacesHotel, København.
Født 30. December 1875 i Slagelse, Søn af Gæstgiver Jens Nielsen.
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I den Tid var han ansat ved en Række større Hoteller i London, Paris
og Berlin, og foruden at han lærte de 3 Hovedsprog flydende, tilegnede
han sig en praktisk og teoretisk Viden om hele sit Fag, der efter hans
Hjemkomst aabnede ham Stillingen som O ver tjener paa Bellevue
Strandhotel, til Trods for, at han med sine 23 Aar var den yngste
blandt Kollegerne. Det varede dog ikke ret længe, inden Rejselysten
fik Overhaand igen, og denne Gang valgte han Finland som Maal. I
1900 stod han paany i København og kom saa ind hos Wivel, hvor
han var ansat de følgende 7 Aar. Derefter fik han Stilling ved Pas
ladshotellet, ligeledes i 7 Aar, først som Overtjener og siden som Pors
tier og Inspektør. I 1917 gjorde han Springet over i Selvstændigheden
og købte Hotel Kong Frederik, som han dog — paa et godt Tilbud —
solgte et Aars Tid efter. I Stedet for overtog han »Ny Rosenborg«
Restaurant og Selskabslokaler, som han drev fra 1919—26. Saa kom der
et Par Aar, hvor han slog sig paa Køb og Salg af Ejendomme. Han
holdt dog stadig et vaagent Øje med Hotelindustrien og dens Udvik«
ling, og da Anders Jensen i 1927 ønskede at afstaa Paladshotellet, blev
det Valdemar Nielsen, der rykkede ind som dets nye Ejer. Han gik
straks i Gang med en rationel Restaurering og Modernisering af hele
Hotellet og ofrede i første Omgang 120.000 Kr. og i de følgende 7 Aar
1.200.000 Kr. paa dette omfattende Arbejde. Men Pengene blev givet
godt ud. Palace«Hotellet placerede sig i sin nye Skikkelse blandt Eliten,
fuldt paa Højde med de kendteste internationale Hoteller. Det rum«
mer ikke mindre end 170 Værelser, hvoraf de 120 har selvstændig Bad.
Foruden at »Palace« indtager denne smukke Position som Hotel, er
det ogsaa blevet et meget søgt Samlingssted for Københavnerne, der
daglig fylder den berømte Marmorhave, hvor de bedste Orkestre samt
udvalgte danske og udenlandske Kunstnere af forskellig Art byder
Gæsterne en lys og festlig Underholdning.
Direktør Valdemar Nielsen overvaager fra tidlig til sent Hotellets
Drift og har i sin Hustru Frederikke, f. Knudsen, en ualmindelig tro«
fast og dygtig Medhjælp. Gennem alle Aarene har hun med levende
Interesse staaet ved sin Mands Side og deltaget i hans Arbejde. Stadig
er hun hver Dag den første paa Pladsen, ligesom hun personlig fore«
tager de store Indkøb og selv modtager Varerne, hvorved hun skaber
en sikker Garanti for, at kun det bedste naar frem til Gæsternes
Borde. Fru Direktør Nielsen har saaledes sin store Part af Æren for
det gode Renommé, Palace Hotellet nyder langt ud over Landets
Grænser.
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Langelinie«Pavilloncn.

ANGELINIE. — Alene Navnet vækker Minder hos enhver ægte
r Københavner, Minder om herlige Ture paa den pragtfulde Prome?
nåde langs det skønne Øresund.
Langelinie er i den Grad Indbegrebet af alt det skønneste, Køben?
havn ejer, at det altid hører til det første vi med berettiget Stolthed
fremviser for vore udenbys Gæster og Turister. Der er her skabt en
Seværdighed, som ikke overgaas af noget lignende i Udlandet. Og
midt i hele dette henrivende Sceneri ligger kongelig dansk Yacht
Klub’s Pavillon, der Aaret igennem er et yndet Maal for talrige Lange?
linie?Besøgende.
Langelinie?Pavillonen, som den populært kaldes, har snart en lang
Historie bag sig, mange straalende Fester er blevet afholdt i »Yacht?
Klubben«s Lokaler, og enhver maa indrømme, at skønnere Udsigt,
end den heroppe fra, findes ikke i København.
Lederen af Langelinie?Pavillonen er Direktør Frantz Christensen,
en af Standens mest kendte Mænd, som med megen Forstaaelse har
varetaget talrige Tillidshverv indenfor sine Kollegers Kreds, blandt
andet var han i nogle Aar Formand for Hotelvært? og Restauratørfor?
eningen i København. — Direktør Frantz Christensen har paa mere
end et Omraade været Foregangsmand, saaledes var det ham, der i
sin Tid etablerede »Diner transportable« i Palægade i København,
hvormed han indførte det franske Køkken i ny Form i Danmark, en
Form som siden er blevet meget populær ved Afholdelse af større
Festligheder i Hjemmene.
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Den kgl. Skydebane.

IREKTØR POSCHMANN har engang gjort Brillat*Savarins be*
rømte Ord: »Opdagelsen af en ny Ret bidrager mere til Menne*
skenes Lykke end Opdagelsen af en ny Stjerne« til sine, og dermed
givet Udtryk for sin store Respekt for Kokkens Kunst. Han begyndte
selv at lære den i Kong Christian den IX’s Køkken under afdøde
Mundkok Soyer, der saa sandelig var en god Læremester.
Hans Aage Poschmann, der var udgaaet fra Niels Ebbesensvejens
Kommuneskole, stillede som Ungkok i Kongens Køkken den 1. Fe*
bruar 1896, og tog fat paa at skylle Urter, som det sig hør og bør for
yngste Mand paa Stedet. Da han den 1ste Marts 1902 forlod Hoffets
Køkkenregioner vel funderet med Kendskab til alle Madkunstens Raf*
finementer, fik han af den nu aføde Enkekejserinde Dagmar et
Guldur med Inskription som Tak for tro Tjeneste. Fra Hoffets
Køkken flyttede han over til Hofhotelejer Neiiendam paa »Phø*
nix«, der jo ogsaa stod højt paa Kogekunstens Rangstige. Derefter var
han en Sæson som Køkkenchef i den engelske Legation i København
og vendte saa tilbage til »Phønix« fra 1904 til 1906. Poschmann var nu
klar over, at han ikke kunde lære mere her i Landet, og skulde han
udvide sin Horisont, maatte det altsaa ske i Udlandet. Han besluttede
at rejse ud, og han kom ud, — endda ekstraordinært langt: han kom
nemlig med paa »Birma«s berømte Togt til Østen i 1906, paa hvil*
ket baade Prins Valdemar og Prins Georg af Grækenland, Etatsraad
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Hans Aage Poschmann, R.

af

D. p. p.

Den kongelige Skydebane, København, og Hotel Astoria, naar dette aabner.
Født 27. Januar 1881 i København.
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H. N. Andersen, Etatsraad Glückstadt, den svenske Bankdirektør
Wallenberg og flere var med paa en Studie* og Forretningsrejse Jor*
den rundt.
Da den lange Jordomsejling var endt blev Poschmann af Etatsraad
H. N. Andersen anmodet om at tage til Siam for at overtage Stillingen
som Chefkok hos den siamesiske Konge, og da Kong Chulalongkorn
foretog sin første Rejse til Danmark med »Birma« den modsatte
Vej Jorden rundt, var Poschmann med som Kong Chulalongkorns
Mundkok.
Kong Chulalongkorn af Siam syntes saa godt om den Mad, den
danske Kok lavede, at han opfordrede Poschmann til at blive i Siam
i det kongelige Køkken, og det gjorde han. Her fik Poschmann Lejlig*
hed til at lære Østens sælsomme Spiser at kende, et Bekendtskab, der
kommer Skydebanens Gæster til Gode, naar de paa Menuen finder
Ting som Palmemarv. At Kongen var tilfreds med den danske Kok,
turde fremgaa af den Omstændighed, at han hæftede sin Fortjenst*
orden i Guld paa Direktør Poschmanns Bryst, da de skiltes.
Ogsaa i Kongerejsen til Island deltog Direktør Poschmann, og der*
paa drog han til England for at uddybe det Bekendtskab til de engel*
ske Bordets Glæder, han havde lært at kende i Løbet af den Sæson,
han var i Legationen her.
Fra England drog han til Frankrig. Han blev ansat i »Excelsior Hotel
Regina« i Nizza i 1909, som dengang ejedes af vor Landsmand, Hotel*
ejer Niels Larsen. Han blev en Sommer der og drog saa videre til
det store Turiststed »Grand Hotel Victoria« i Interlaken, hvor han
var Vinteren 1908—09.
Den paafølgende Sommer fortsatte han sin Uddannelse i det ver*
densberømte franske Køkkens Finesser i »Champs Elysées« og Hotel
Maurice, for derpaa at vende tilbage til Fædrelandet som Inspektør
paa Hotel »Phønix«, en Stilling han beklædte fra 17. November 1911
til Januar 1918. Det Aar blev han i April Maaned Medlem af d’Angle*
terres administrerende Direktion. Den 1ste Januar 1921 overtog Direk*
tør Poschmann Dagmarhotellet i København, som han ledede til han
den 17. April 1923 rykkede ind paa sin nuværende Plads som Chef
for den fornemme kongelige Skydebane. Han mødte her med de bed*
ste faglige Forudsætninger, og medbragte desuden en væsentlig Del
af den gamle Hofhotelejer Neiiendams berømte Aargange, som en
Amerikaner fornylig bød Poschmann en halv Million kontant paa
Bordet for — uden Field.
9*
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I sin Hustru, Anna, født Neiiendam, Datter af Hof*Hotelejeren, som
under Forældrenes personlige Ledelse har faaet en alsidig Uddannelse
i Kogefaget, har Direktør Poschmann haft en utrættelig og kyndig
Medarbejder, der i mange Aar har deltaget i det krævende Arbejde.
Indenfor Kollegernes Kreds er Direktør Poschmann baade velset og
anset. Fra 1922 har han været Kasserer og de sidste Aar tillige Næst*
formand for Hotelvært* & Restauratørforeningen i København, og ved
Foreningens 50 Aars Jubilæum i Aar, blev han da ogsaa dekoreret
med Ridderkorset for sit fortjenstfulde Arbejde indenfor Standens
Interesser. Desuden har han været Censor for Udvalget for Lærlinge*
skolen for Kokkeelever og er stadig Medlem af Repræsentantskabet.
Han er desuden Medlem af Turistforeningens Bestyrelse. Endelig har
Direktør Poschmann været Vicepræsident for de to her i Landet af*
holdte internationale Hotelindustriudstillinger og er udnævnt til Ge*
neralkommissær for den i 1934 forestaaende Udstilling. Som bekendt
staar Direktør Poschmann nu overfor et nyt Skridt fremad i sin Kar*
riére, idet han skal være administrerende Direktør for det nye Hotel
»Astoria« ved Hovedbanegaarden.
Aage Poschmann er foruden at være Ridder af Dannebrog ogsaa
Kommandør af den portugisiske Fortjenstorden.
Direktør Poschmann, der personlig har opnaaet saa store Resultater
og haft saa megen Ære af sit Arbejde, har ogsaa oplevet den Glæde,
at hans Søn, Kai Johan Neiiendam Poschmann har valgt at følge
Hotelvejen. Den unge Poschmann, der engang skal videreføre Tra*
ditionerne, er født den 7. Marts 1912 i København. Efter at have taget
Mellemskoleeksamen fra Østersøgades Gymnasium, tog han det et*
aarige Handelskursus fra Købmandsskolen, derefter blev han udlært
som Kok paa den kongelige Skydebane og gennemgik saa Ecoles Pro*
fessionelles des Hoteliers i Lausanne, derefter var han i et halvt Aar
Ungtjener paa Beau Rivage*Palace*Ouchy, Lausanne, og derefter In*
spektør paa Café Vaterland i Breslau. Han rejste saa til England,
hvor han har været paa »Piccadilly Hotel« som Ungtjener og fra Maj
1932 til Marts 1934 i Receptionen paa Hyde*Park*Hotel i London. Der*
fra rejste han til Paris, hvor han siden 15. April er ansat i Recep*
tionen paa »Hotel de Paris«. — Det er saaledes med de bedste For*
udsætninger, Kaj Poschmann træder i sin Faders og Bedstefaders,
kongelig Hof*Hotelejer Neiiendams, Fodspor.
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Koncertsalen i Tivoli.

IVOLI er nu engang Københavnernes Hjertebarn, og det kan der«
for ikke undre, at Tivoliværternes Primus inter pares, Direktøren i
Koncertsalens Restaurant, alene i Kraft af denne sin Stilling er præde«
stineret til at indgaa i Rækken af kendte Københavnere. Nu er det
yderligere saa heldigt, at den der beklæder Posten, Direktør Fritz
Svensson, ogsaa i Kraft af sine personlige Egenskaber har gjort sig
fortjent til at regnes blandt den danske Hovedstads gode Sønner.
Fritz Svenssons Fader var Hotelejer i Malmø — han havde Sveahotel«
let dér — men flyttede allerede i Marts Maaned 1870 til København,
hvor han aabnede Hotel Skandia i Nyhavn 40, og iøvrigt havde for«
skellige Forretninger indtil sin Død i 1896; bag Hotel Skandias Mure
er Sønnen Fritz vokset op i sine første Barneaar. Og her fik han ogsaa
sin første Berøring med Faget. Det var en beskeden Begyndelse som
Keglerejser og Markør, men han var da heller ikke mere end 10 Aar,
da han begyndte at tage fat, samtidig med at han passede sin Skole«
gang i Prinsessegades Skole og i Schmidts Skole i Adelgade.
Da han for Alvor skulde begynde Uddannelsen i Faget, blev han
sat i Lære hos Direktør Johan Törnquist paa Hotel Stadt Hamburg i
Malmø, og senere fortsatte han paa det store flotte »Kungsparken«,
hos samme Indehaver. Da han var udlært, tog han en Tid til Søs, dels
med Øresundsbaadene, dels med Damperen M. G. Melchior. Da han
atter gik i Land for at tage Arbejde paa Landjorden, skete det i Lon«
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Fritz Svensson, R. af D. p. p.
Tivolis Koncertsal.
Fedt den 5. April 1868 i Malmø. Sen af Hotelejer L. Svensson.
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don, hvor han blev ansat paa Hotel Metropol i et halvt Aar, hvorpaa
han drog til Stettin, hvor han i et Aar var ansat paa Hotel Priisse i
Louisenstrasse.
Han tog saa til Danmark, hvor han i Udstillingsaaret 1888 blev ansat
paa Skodsborg Søbad om Sommeren og om Vinteren i Koncertpalæet;
1889 igen i Klampenborg og atter Vinteren i Koncertpalæet. Da Wivels
nye Selskabslokaler aabnedes i 1890, fik han Pladsen som Overtjener
der. Han beklædte den Plads, indtil han den 17. April 1893 gik ind i
Principalernes Række ved at overtage Restaurationen i Arbejderfor«
eningen af 1860, som han ledede til 1. Juli 1896. I 1892 af tjente han
sin Værnepligt i Panserbatteriet »Gorm«. Herfra kom han til Haand«
værkerforeningen i Kronprinsensgade. Her fik han Lejlighed til at
komme i Berøring med Spidserne indenfor Haandværk og Industri og
blev en meget afholdt Mand blandt dem. Der var Stil over ham selv,
og der var Præcision og Orden i alt, hvad han befattede sig med.
Det var i denne Periode, Fritz Svensson kom ind paa de Masse«
bespisninger, der senere skabte hans Ry paa dette Omraade.
Den første store Madpræstation i hans Historie var den store Mid«
dag ved »Valkyrien«s Hjemkomst fra det store Togt til Østen. Der
skulde serveres en Middag paa 6 Retter Mad for 1000 Gæster — og
den gamle Kong Christian IX havde forlangt, at det skulde gøres paa
en Time. Det var en streng Ordre at skulde efterkomme — men Fritz
Svensson gennemførte Serveringen paa de 60 Minutter, der var stillet
til hans Raadighed. Efter Middagen kaldte den gamle Konge, der jo
selv elskede Orden og Punktlighed, paa ham og gav ham en Kompli«
ment, baade for Overholdelse af Tiden og for den gode Mad.
I denne Kæmpemiddag deltog bl. a. ogsaa de to Tivolidirektører
Thrane og Arne Petersen, og de blev saa begejstrede for Fritz Svens«
sons Maade at løse Opgaven paa, at de allerede Dagen efter indledede
Forhandlinger med ham om Direktørstillingen i Tivolis nye store Kon«
certsal, der skulde bygges.
Det endte med, at Fritz Svensson efter Tegningerne lejede den nye
Koncertsals Restaurant for 10 Aar. Det var i 1901, og endnu den Dag
i Dag er han Stedets Vært, hvilket viser, at ingen af Parterne har for«
trudt det Samarbejde, der blev etableret for en Menneskealder siden.
Om Vinteren havde han Haandværkerforeningen, som han beholdt
til 1910, men end ikke disse to Steder var nok for den driftige Mand.
I 1902 købte han Behrens Hotel i Middelfart, som han lod ombygge
og modernisere, og som han drev til 1916. I 1911 overtog han Forpagt«
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ningen af den nye Hovedbanegaards Restaurant, som han imidlertid
efter 7 Aars Forpagtning selv bad sig løst fra paa Grund af de mange
og store Vanskeligheder ved dens Drift, som Krigen uventet havde
bragt. I den Tid, han sad som Leder af Hovedbanens Restaurant, er*
hvervede han sig Tilnavnet »de rejsendes Ven«, og ved hans Afgang
derfra kom kun Beklagelse til Orde i Dagspressen.
Som før nævnt blev Svensson særlig kendt som Arrangør af de store
Fællesspisninger. Blandt dem kan nævnes den store Raadhusmiddag
under Dyrskuet i 1905, hvor der blev serveret for 1000 Deltagere.
Maden blev bragt fra henholdsvis Koncertsalen og Haandværkerfor*
eningens Køkkener, og alt gik glat fra Haanden. Han gennemførte og*
saa den store Lærerseksa samme Aar, hvor han var Vært for 7400
Mennesker paa en Gang. Tallene fra den Lejlighed er i Sandhed im*
ponerende. — Der blev brugt 2000 Kyllinger, 75 Lam. 300 Høns, 300
Ænder, 50 Kalvekøller, 50 Oksestege, 1000 Rødspætter, 50 halvrøgede
Laks, 3000 Æg, 17 Dritler Smør, 500 Daaser Hummer, 500 Daaser
Sardiner, 500 Daaser Ansjovis, 500 Daaser Benfri Sild, 50,000 Radiser
og 236 Fade med Rejer — for blot at nævne nogle af Tallene.
Folk, der har set den londonske Lord Mayors Middag for 10,000
Mennesker, forsikrer, at de praktiske Englændere ikke løste Ser*
veringsproblemet bedre, end det skete ved denne Lejlighed.
Dagen efter holdt Svensson gratis Festmaaltid for 3000 fattige Køben*
havnere. Denne Gestus, der i Sandhed var en af de store, var ikke
nogen Tilfældighed. Den var et Udslag af hele Fritz Svenssons Ind*
stilling.
Gang paa Gang har han vist sig som Filantrop i det store Format,
og det er ikke mindst derfor, at Statsoverhovederne i de nordiske Lande
har udmærket ham med høje Ærestegn. Han er Ridder af Dannebrogs*
ordenen, Kommandør af Vasaordenen og af den svenske Nordstjerne*
orden p. p., og indenfor sin Stand er han et højt anset Medlem, hvis
Dygtighed anerkendes fra alle Sider, og hvis personlige Egenskaber
har vundet ham saa mange Venner i Aarenes Løb.
Fritz Svensson er Medlem af Marineforeningens Bestyrelse, var i
Byggekomitéen for Opførelsen af Gustafs*Kirken og Victoria*Stiftel*
sen i København, han er Formand for svensk Understøttelsesforening,
Næstformand i svensk Forelæsningsforening, Skattmästare i Kirke*
komplekset, og har iøvrigt Sæde i forskellige Bestyrelser.
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Hotel Phønix.

OGEN let Opgave har det ikke været for Direktør Henry Sø?
borg at skulle begynde som Vært paa Hotel Phønix, det fine og
fornemme Bredgadehotel, til hvilket i Publikums Bevidsthed er knyt’
tet en Række noble Traditioner. Aarene har imidlertid vist, at Di*
rektør Søborg magtede at fortsætte dem uden at bryde med Husets
Stil og Aand, — hele dets »Atmosfære«, der betyder saa overmaade
meget netop for et Hotel af denne Art, som besøges af det mest exclu«
sive danske og internationale Publikum, hvoriblandt Fyrster, Diplo«
mati, Adel og Godsejere er stærkt repræsenteret.
Direktør Søborg har i enhver Henseende forstaaet at følge med Ti’
den og ladet de Forandringer foretage, der var nødvendige, uden at
dette mærkedes som noget Brud paa Husets Værdighed og Fornem«
hed.
Henry Søborg er Landmandssøn, og er kommet fra et Hjem med
smaa Kaar. Faderen havde et Husmandssted i Esbønderup, og da der
var 7 Børn i Hjemmet, kan man let forstaa, at Forholdene ikke altid
var straalende. Allerede som 6«aarig Dreng maatte han begynde at
tjene ude, samtidig med at han gik i den stedlige Landsbyskole, hvor
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Henry Søborg
Hotel »Phönix«, København.
Født 24. November 1866 i Esbønderup,
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der undervistes hver anden Dag. Det var en streng Barndom, men
han havde alligevel Mod paa at prøve Landbruget som Levevej, og
blev derfor et Par Aar efter Konfirmationen ved Landbruget.
Naar han forlod det og slog ind paa Hotelvejen, var det egentlig
fuldt saa meget et Resultat af nøgterne Fremtidsovervejelser som af
Lyst, selvom den heller ikke manglede. For hvilke Udsigter bød Land*
væsenet for en ung Mand uden Penge? Ikke store! — Saa var det lige=
som lettere at arbejde sig op gennem Rækkerne i Kraft af Energi og
Udholdenhed og Dygtighed inden for Hotelfaget. — Det var det Re*
sultat, han var kommet til ved under et Besøg i Helsingør at betragte
Faget paa nærmere Hold gennem en Bekendt, der stod i dets Rækker.
Som 16*aarig gjorde han saa resolut Springet og fik først en Plads i
Helsingør og senere i København, hvor han begge Steder maatte ar*
bejde sig maalbevidst frem Skridt for Skridt.
I nogle Aar arbejdede han i Faget herhjemme forskellige Steder og
sparede sig ved sin Nøjsomhed og Beskedenhed saa meget sammen,
at han kunde virkeliggøre sin store Drøm: at rejse ud. Baade til Eng*
land, Tyskland og Frankrig førte hans Vej ham, og overalt var han saa
heldig at faa Pladser i første Rangs Huse. I Berlin var han saaledes
en Tid lang paa »Palace Hotel«, som dengang var det fineste og fø*
rende i Spreestaden.
Da han kom hjem, beriget med Indtryk og baade faglig og sproglig
Kunnen, blev han først Overtjener paa Turisthotellet, som dengang
ejedes af Pierre Nielsen, og derpaa hos Kammerraad Christensen,
— den senere Vært paa Langeliniepavillonen —, der i de Tider drev
Hotel Metropol paa Raadhuspladsen, og derfra kom han som Over*
tjener til Hotel »Phønix«, indtil han ved Aarhundredskiftet kunde
sætte Fod under eget Bord. Han købte Hotel »Kronprinsen« i Hille*
rød og forpagtede samtidig Slotspavillonen. I samfulde 15 Aar drev
han disse 2 Virksomheder, og fik dem godt oparbejdet — og indarbej*
det i den almene Bevidsthed som gode Huse at gæste for de Tilrej*
sende fra Hovedstaden, som søgte op i det skønne Nordsjælland.
I 1915 solgte han Hotel Kronprinsen og afstod Forpagtningen af
Slotspavillonen for at drage til København, og 2 Aar senere holdt han
sit Indtog paa Hotel »Phønix« for anden Gang, men denne Gang som
Ejer.
Med fuld Hensyntagen til Husets Traditioner gennemførte han saa
gennemgribende en Modernisering, at Hotel »Phønix« i Dag ikke alene
blot stadig er det fornemme Hotel, det altid har været, men et tip*top
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moderne Hotel med varmt og koldt Vand paa alle 120 Værelser og
Badeværelser i Tilslutning til disse etc.
Direktør Henry Søborg, der er meget agtet i sine Kollegers Kreds
og afholdt for sit stilfærdige og elskværdige Væsen, har aldrig haft
Tid til at paatage sig offentlige Hverv; dog har han i flere Aar siddet
som Medlem af Bestyrelsen for Hotelværtforeningen for Danmark,
og er Medlem af Rotary Klubben, som eneste Repræsentant for Ho
telværter i København, ligesom han er Medlem af »Det kongelige kø?
benhavnske Skydeselskab og danske Broderselskab«. — Gennem sin
langvarige Uddannelse i Udlandet og sine talrige senere Udenlands?
rejser har han erhvervet sig et indgaaende Kendskab til Forholdene
i forskellige Lande, specielt naturligvis indenfor Fagets Rammer, og
erhvervet sig stor Sprogkundskab. Direktør Søborg er dekoreret med
flere udenlandske Ordner.
Henry Søborgs Ungdomsdrøm — Landbruget — er kun tildels
gaaet i Opfyldelse, idet han i Aaret 1933 købte »Lyngbygaard« ved
Aarhus til sin Søn, der er landbrugsuddannet, for derigennem at faa
nogen Erstatning for sine store Ønsker fra. de unge Aar.
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Bellevue Strandhotel.

VADENTEN man vil give Ordet Bellevue Oversættelsen »det
smukke Syn« eller »den smukke Udsigt«, passer Navnet i fuld
Udstrækning til Stedet. For smuk er Udsigten fra Bellevue en soldiset
Sommerdag, naar Sundet blaaner og glitrer foran Strandhavernes fro
diggrønne Kantning og Sejlerne sætter deres hvide Perlestikning i Bil*
ledet. Men skønt er ogsaa selve Stedet, som er Maalet for Titusinder
af sommerglade Københavnere og Samlingspunktet for Vintersports
folkene, naar de holder Rast efter en munter Dag i Ulvedalene, naar
Sneen ligger tæt over Egnen derude.
Og det er jo ikke blot Københavnerne, der flokkes om Bellevue. Og*
saa et stort internationalt Publikum finder Vej til denne, den kend*
teste Plet paa den danske Riviera. For ingen Turist kan med Føje
sige, at han har set København, hvis han ikke har besøgt Bellevue, paa
hvis Strand der i Sommermaanederne udfolder sig et Friluftsliv, man
ikke ser Magen til ved nogen anden Badestrand i Europa. Det er som
en levende Mosaik af Mennesker, der i et ødselt Spil af Farver fylder
det hvide Sand, saa man knebent kan finde en Tomme, der ikke er
besat .... et rigt og broget Folkeliv, baaret oppe af et sundt og godt
Humør og en ægte Glæde over Havet og det frie Liv ved dets Bred.
Selve Bellevue Strandhotel, der danner den frugtbare Oase midt i
det omgivende Sandstræk, er et moderne Kysthotel, som taaler Sam*
menligning med tilsvarende Udflugtscentrer hvorsomhelst.
Der er én Mand, der fremfor nogen har Ære for, at Bellevue er ble*
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Peter Sørensen
Bellevue Strandhotel.
Født 23. Maj 1883 i Gødvad ved Silkeborg.
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vet det, det er. Det er Direktør Peter Sørensen, »Strandkongen paa
Bellevue«, som han populært kaldes.
Hans Navn er uløseligt knyttet til Bellevue, og det ikke blot til selve
Strandhotellet, som han har oparbejdet til dets nuværende høje Stade,
men ogsaa til Stedet i videre Forstand, da det jo er ham, der har
været Sjælen i hele Arbejdet paa at skabe Bellevue om til Hoved*
stadens Tumleplads i solvarme Sommerdage.
Peter Sørensen, der er kendt af Tusinder som den stilfærdigt*fine
Vært paa Stedet, har haft en ganske egenartet Karriére.
Han er født i Landsbyen Gødvad ved Silkeborg i et Hjem, hvor
der blev arbejdet strengt under smaa Kaar. Han stammer fra en af de
ældgamle jydske Bondeslægter, en Slægt, der kan følges tilbage helt
til 1643.
Hans Fader gjorde hele Krigen i 1864 med, og blev udmærket for
sin Tapperhed ved Dybbøl, hvor han kæmpede under Løjtnant Anker
i Skanse II.
Da Krigen var omme, og han vendte hjem, tog han fat forfra paa
den karrige Hedejord, som senere blev de frugtbare Marker ved Peter
Sørensens Fædrehjem, saa det er ikke efter fremmede, Peter Sørensen
har sin Dygtighed og sin Udholdenhed. Da Peter Sørensen var 14 Aar
gammel kom han, tilskyndet af Broderen Chr. Sørensen, som dengang
var Overtjener, og som kun 35 Aar gammel døde som Ejer af Hotel
»Aalborg« i Thisted, i Tjenerlære paa Hotel Kolding, medens den lidt
ældre Broder, S. E. Sørensen, kom til Handelen. Efter kun 3 Aars For*
løb havde han udstaaet sin Læretid og sparet saa meget sammen, at
han kunde rejse til Udlandet. Han kom til Schweitz, Tyskland, Frank*
rig og England, hvor han overalt var ansat paa førende Hoteller. Da
han efter 6 Aars Forløb vendte hjem, blev han først en Tid Over*
tjener paa Hotel Phønix i Aalborg, og gik derpaa over i Vinfaget.
Sammen med Grosserer Netterstrøm fik han Generalagenturet for
Kempinsky, og oparbejdede det til en stor og god Forretning, og her
kom den grundige Kendskab til Vin og Vinhandel, som han havde
erhvervet sig under sit Ophold i Schweitz, ham i høj Grad til Nytte.
Men han længtes tilbage til sit oprindelige Fag, og en skønne Dag
var han atter blevet Hotelmand og dukkede frem paa Bellevue som
Kammerraad Paghs dygtige Medarbejder. I 1923 trak Pagh sig til*
bage, og Peter Sørensen blev Eneindehaver af Bellevue Strandhotel.
Siden har det gennemgaaet den vældige Udvikling, som Københav*
nerne har haft Lejlighed til at følge ved Selvsyn fra Aar til Aar.
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Med sikker Smag og med udpræget Sans for at forene Modernitet
med Hygge har Peter Sørensen skabt det store og elegante Strand*
hotel ved »den danske Riviera«.
Peter Sørensen, der altid har vist Interesse for sit Fag, har i Aarenes
Løb faaet tildelt talrige Tillidshverv indenfor Hotel* & Restaurations*
industrien, og disse varetager han med den største Interesse og Dygtig*
hed. Foruden at være Medlem af den administrerende Hovedbesty
relse for Centralforeningen af Hotelvært* & Restauratørforeninger i
Danmark er han Kasserer og Næstformand for Restauratørforeningen
for Nordre Birk og Omegn, Kasserer for Hotelværtforeningen i Dan*
mark samt Medlem af Fællesudvalget for Hotelvært* & Restauratør*
foreninger i Storkøbenhavn.
Endelig skal her nævnes, at Peter Sørensen er dekoreret med det
portugisiske Røde Kors’ Erindringstegn og Æres*Kors, tysk Fortjenst*
kors af 1. Kl. og tysk Æres*Ridderkors samt østrigsk Krigs*Æres*
kors, endelig er han Æresmedlem af Société Academique d’Histoire
Internationale.
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Hotel Royal, Aarhus.

IREKTØR F. b. Viltoft, der er Formand for Restauratør? og Ho?
telværtforeningen i København, som fornylig har holdt sit 50
Aars Jubilæum, er ikke blot en fremragende dygtig Mand, men ogsaa
i mange Henseender en mærkelig Mand. Man husker endnu, hvilken
Opmærksomhed det vakte, da han i en moden Alder i 1922 gav sig
til at læse til Studentereksamen, samtidig med at han passede Ar?
bej det som Chef for Hovedbanens Restaurant. Han gennemførte det
paa to Aar og gik som en af Landets ældste Russer ind i Minerva?
sønnernes Rækker.
Men fuldt saa stor en Undren har det stadig vakt, at denne Mand
kan overkomme alt det, han faktisk overkommer.
Hvis man betænker, hvad det vil sige at skulle lede to saa store
Virksomheder som Hotel Royal i Aarhus og Hovedbanegaardens Re?
staurant i København — hver i sin Del af Landet — forstaar man
næppe, at den Mand tillige kan staa som Chef for Nordens største
Restaurant »National?Scala«, København, og desuden yderligere be?
klæde en Række Tillidsposter indenfor Faget, som henholdsvis For?
mand for Restauratør? og Hotelværtforeningen i København, Næst?
formand i Centralforeningen af danske Restauratør? og Hotelvært?
foreninger, Formand for Restaurationsindustriens Lærlingeskole og
Formand for Jernbanerestauratørforeningen i Danmark, foruden at
han er Medlem af Repræsentantskabet for Fritidshjemmene for Kom?
munens Skolebørn i København og af Bankraadet for Købmandsban?
ken samt Konsul for Estland i Aarhus.
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F. L. VlLTOFT, R. AF D. p. p.
NationabScala, København — Royal, Aarhus — Hovedbanegaardens Restaurant, København
og Hotel Astoria, København, naar dette aabner.
Født 12. December 1885 paa Frederiksberg, Søn af Ostehandler Jens Rasmussen, R. af D. p. p.
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Og dog er han en Mand, der aldrig gør Indtryk af at have travlt ....
en ligefrem velgørende Ro præger ham og skaber Tillid om ham. Selv
forklarer han, at det hele ligger i, at han har omgivet sig med en Stab
af dygtige, selvstændigt virkende Medarbejdere. Han har forstaaet at

Restaurant National Scala, København.

gennemorganisere sine mange store Virksomheders Drift paa en saa«
dan Maade, at han stadig selv har det store Overblik og ikke drukner
i de Detailler, som ligesaa godt kan ordnes af andre.
Direktør Viltoft er kommet fra et jævnt Hjem og har selv skabt sig
den smukke Position, han nu har.
Han begyndte som Keglerejser og kom saa i Tjeneste i en lille Café
paa Hjørnet af Møntergade og GI. Mønt, hvorpaa han fik en mere
grundig Uddannelse paa d’Angleterre og derefter i Udlandet et Par
Aar. Efter Hjemkomsten var han paa Hotel d’Angleterre fra Septbr.
1905—Febr. 1915. Derefter Inspektør paa Langelinies Pavillon, »Ma«
rienlyst« og Palace«Hotellet, indtil han i 1918 overtog Hovedbane«
gaardens Restaurant. I 1926 købte han Hotel Royal i Aarhus og over«
tog 1. Juli 1932 under meget vanskelige Forhold tillige Direktørposten
i NationaLScala, som han har ført ind i sikker Bane, saaledes at
10’
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Hovedbanegaarden, København.

det nu fuldtud svarer til de Forventninger, der var Grundlaget for
Anlæggelsen af dette enorme Foretagende. Naar det anføres, at
»NationaLScala« i 1933 blev besøgt af ca. 1.100.000 Gæster, forstaar
man bedst, hvilken maalbevidst Ledelse, der skal til.
Der var ikke saa faa, der dengang var lidt skeptiske, men allerede nu
har Direktør Viltoft vist, at han magtede at løse den store og svære
Opgave, han dermed paatog sig.
Direktør Viltoft er dekoreret med Ridderkorset samt Ridder af BeL
giens Leopold II Orden.

Det moderne Hotel »Astoria« ved Københavns Hovedbanegaard, som ventes fuldført i November 1934.
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Hotel D’Angleterre, København.

EJEN til Restaurationsindustrien gik for Direktør Binderup*
Schultz over Handelen. Han er født i Nakskov, kom efter Kom
firmationen i Købmandslære i Køge, men vilde have en videre Ud=
dannelse og frekventerede derfor Bokkenheusers Handelsakademi,
hvorfra han fik sin Eksamen med 1. Karakter.
Derefter var Direktør BinderupsSchultz i seks Aar Bogholder i Vim
firmaet C. F. Schalburg & Søn, Nyborg, og. i tre Aar drev han Gross
serervirksomhed i København, indtil han endelig i 1909 helt gik ind i
Hotelvirksomheden, idet han købte Hotel Maribo i Maribo, som han
drev i nogle Aar, hvorefter han solgte det og forpagtede Juhls Hotel i
Kollund ved Flensborg Fjord.
Da Verdenskrigen brød ud, forlod han Juhls Hotel og købte Café
Grandeville i København, som han drev i Aarene 1915—22.
I 1920 overtog han Stillingen som administrerende Direktør i A/S
IndustrhRestauranten og fratraadte først denne Stilling 1. Februar 1933
efter at have overtaget Stillingen som Direkør i Hotel d’Angleterre i
Oktober 1932. Det er i korte Rids Direktør BinderupsSchultz Data,
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Peter Christian Valdemar Andreas Binderup»Schultz
Hotel D’Angleterre, København.
Født 5. Februar 1876 i Nakskov.
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og for den, der forstaar at læse mellem Linierne, frembyder de be*
troede Stillingers stigende Kurve et talende Bevis paa hans Dygtighed.
Hans Speciale er Økonomi og Administration, og man kan under en
Omtale af Direktør Binderup*Schultz ikke i den Forbindelse undlade
at mindes Ingeniørforeningens Jubilæums* og Festbanket i Forum 1929,
der talte 2300 Deltagere. Dette Kæmpearrangement havde Direktør
Binderup*Schultz paataget sig Ansvaret for — og det gik glat uden at
der noget Sekund kom nogen Kurre paa Traaden, saa vel tilrettelagt
og godt arrangeret var det. 290 Tjenere og 6 Overtjenere sørgede for
Serveringen, der dirigeredes ved specielt for Lejligheden indrettede
Lyssignaler, noget der hidtil ikke var set herhjemme.
Maden blev tilberedt i Industrirestauranten og i Biler transporteret
til Forum. Ingen fik kold Mad, ingen kom til at vente, alt var forbe*
redt til den mindste Enkelthed. Det kan da heller ikke forundre, at
Direktør Binderup*Schultz høstede mange Lovord for den Maade paa
hvilken Middagen blev gennemført, og de mange udenlandske Gæster,
der var tilstede, gav Udtryk for deres Begejstring over hele den Maade
Arrangementet var foretaget paa.
At Direktør Binderup*Schultz har det rigtige Greb paa de store Ar*
rangementer, viste han ogsaa ved det store Dyrskue i 1930 paa Fæl
leden, hvor han havde Restauranten, som rummede 1000 Pladser ude
og 1000 Pladser inde. Ligesom i Forum var ogsaa alt her beundrings*
værdigt tilrettelagt.
Selv om det ikke paa Forhaand var bestemt, at det var indenfor
Hotelvært* & Restauratørstanden, at Direktør Binderup*Schultz skulde
gøre Karriere, saa har han givet det bedste Bevis for, at selv Hande*
len kan skabe dygtige Hotelmænd.
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R. S. Balle
Hotel »Dagmar«, København.
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Hotel Dagmar, København.

A »Hellig?Hansen« som et Led i Stuktidens store Byggeperiode
skabte Dagmarkomplekset, skænkede han ikke blot Byen dens
førende Privatteater, men ogsaa et nyt fornemt Hotel og en Restau?
rant, der blev Mødestedet for baade Kunstnere og det højere Borger?
skab.
Under de skiftende Værter har Hotel »Dagmar« og dets Restaurant
bevaret sit fornemme Præg, som dets nuværende Indehaver R. S. Balle
har forstaaet at holde smukt i Hævd, samtidig med at han paa en næn?
som og pietetsfuld Maade har moderniseret og fornyet Restauranten
uden at lade sig henrive til den i Øjeblikket saa populære Funkis?
mode, der jo ej heller vilde passe til den fine, gammeldags Hygge,
som Dagmarrestauranten byder sine Gæster i Møde.
Direktør Balle har faaet en fortrinlig hotelmæssig Uddannelse og har
efter endt Læretid yderligere uddannet sig paa store Hoteller i Tysk?
land og England. Efter sin Hjemkomst fra Udlandet var han i 31/2
Aar ansat paa det fine gamle Hotel »Phønix«, Aalborg, for derefter at
overtage Stillingen som Overtjener paa Hoffmanns Hotel, Frederiks?
havn, men kun 26 Aar gammel overtog han Ledelsen af det nyopførte
Hotel Phønix i Brønderslev, som han drev i ca. 2 Aar, for derefter at
købe Hoffmanns Hotel, Frederikshavn. Efter at Balle havde drevet
dette Hotel i en Aarrække, overtog han 1914 Forpagtningen af »Savoy
Hotel« i København, som han i en 10?aarig Periode drev frem til at
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blive et Mønsterhotel for det store Klientel fra Provinsen, der hoved*
sagelig søger de gode mindre Hoteller med rimelige Priser. I Aaret
1917 købte Direktør Balle hele Ejendomskomplekset, Vesterbrogade
34, som han i 1924 solgte til det bekendte Damekonfektionsfirma Pe*
der Møller.
Endelig i 1925 rykkede han ind paa Raadhuspladsen, idet han over*
tog Hotel »Dagmar«, som han lod gennemgribende restaurere og mo*
dernisere, saaledes at alle Værelserne er forsynet med rindende varmt
og koldt Vand og de fleste med Bad. I den snart tiaarige Periode
R. S. Balle har ledet Hotellet, har dette uden at bryde Traditionen
kunnet notere en betydelig Fremgang, der ikke mindst skyldes hans
noble og agtpaagivende Ledelse.
Privat er R. S. Balle en stilfærdig Mand, der lever ret tilbagetruk*
kent og koncentrerer sin Energi om Ledelsen af sin Virksomhed.
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Grand Hotel, København.

IREKTØR Axel Andresen er kommet fra en gammel Købmands*
slægt, og oprindelig fulgte han da ogsaa Familietraditionerne og
gik Købmandsvejen, hvilket senere hen i Livet, ogsaa i hans nuvæ=
rende Fag, er kommet ham i høj Grad til Gode.
Han udstod sin første Læretid hos Købmand Elling i Rudkøbing,
der havde en stor Skibsprovianteringsforretning, for derefter at fort*
sætte som Kommis i Konsul, Købmand Johannes Petersens store
Handel, der handlede med alt fra Jern til Manufaktur.
Han fik saaledes et solidt Kendskab til Købmandsskab og en grun*
dig Varekendskab.
Allerede da han var 23 Aar gammel fik han Fuldmyndighedsbevis
og blev senere selvstændig Købmand i Aalborg, hvor han ialt blev i
9 Aar og med stor Dygtighed drev forskellige Forretninger.
Han havde allerede længe følt Interesse for Hotelfaget, som han
studerede i de 9 Aar, han var selvstændig Købmand i Aalborg.
Og i 1909 gjorde han resolut Springet og købte Hotel Hafnia i
Aalborg, der var et nyt Hotel, som det lykkedes ham at faa arbejdet
godt i Vejret. 2 Aar senere købte han Ejendommen vis à vis og ind*
rettede Parkhotellet som han senere solgte, for at flytte til Randers,
hvor han havde købt Hotel »Westend«, som han drev i 2 Aar, efter
først at have ombygget det helt.
Han drog saa i 1914 til København, og kom til Hovedstaden lige
ved Krigens Udbrud.
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Axel Andresen
Grand Hotel, København og Skodsborg Søbad.
Født 11. September 1878 i Rudkøbing.
Søn af Købmand Andreas H. Andresen.
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De store Muligheder, der i Krigsaarene frembød sig for dansk Ham
del, kaldte hans Købmandsinstinkter til Live og han oprettede en stor
Eksportvirksomhed af Konserves af eget Fabrikat, der blev en omfats
tende og indbringende Forretning. Han fik atter Brug for alt hvad
han havde lært om Købmandsskab, og havde god Nytte af det.
Men Hotelfaget kaldte stadig paa hans Interesse, og da en Lejlig«
hed frembød sig, købte han »Parkhotellet« i København, som han
straks gav sig til at modernisere. I 1918 overtog han saa »Den gamle
Bræddehytte«, der jo tælles i Rækken af de mest kendte københavn*
ske Restauranter, som gennem Generationer har været søgt af et godt
og trofast Stampublikum.
Han købte samtidig med Restauranten hele den Ejendom den lig«
ger i — og hans Formaal hermed viste sig da han i 1929 aabnede
Grand Hotel, der er et af de mest moderne danske Hoteller med
sine 100 Værelser, alle med eget Bad, og med det kendte Taganlæg.
Direktør Andresen nøjedes ikke med at overtage denne store Ho«
telvirksomhed. Han har foruden den ogsaa i de sidste 6 Aar drevet
det kendte »Skodsborg Søbad«, som han købte i 1932, og i de sidste
6 Aar desuden en stor Vaskerivirksomhed og Soigneringsanstalt
»Apollo«, der beskæftiger 70 Mennesker og har otte Biler i Fart.
Gennem Aarene har han i sin Hustru, Fru Grethe Andresen født
Larsen, haft en udmærket og trofast Medarbejder, der forestaar hele
Hotellets og de øvrige Virksomheders interne Liv.
Tillidshverv har der ikke været levnet ham Tid til at paatage sig.
Men han har forstaaet at skabe sig en Stilling indenfor den danske
Hotelværtstand, hvor han er omgivet med Respekt af sine Kolleger,
der skatter ham baade for hans Dygtighed og for hans personlige
Elskværdighed.

»Skodsborg Søbad«..
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Hermann Seifert Løbbe
Hotel Hafnia, København.
Født 12. Marts 1885 i Rønde, Søn af Bagermester Edvard Moritz Løbbe.
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Hotel Hafnia, København.

IREKTØR Løbbes Fader havde gerne set, at Sønnen Hermann
var gaaet i hans Fodspor og havde valgt Bagerivirksomheden
som Levevej. Men da Hermann Løbbe 14 Aar gammel afsluttede sin
Skolegang, følte han sig mest tiltrukket til Kelnerfaget og kom i Lære
paa Behrends Hotel i Middelfart for derefter at fortsætte sin Uddan«
nelse paa Grand Hotel i Odense, hvorfra han blev udlært. Efter 2
Sæsoners Ansættelse som Tjener i Fruens Bøge ved Odense, havde
han ved Flid og Sparsommelighed lagt saa meget til Side, at han saa
sig i Stand til at rejse til Udlandet for at komplettere sine Kundska«
ber med de rige og mangeartede Erfaringer, han kun der kunde faa
Adgang til. Fra Hamburg og Harburg a. d. Elbe, hvor han havde
været ansat forskellige Steder, tog han ud til Cuxhaven og arbejdede
paa det store Kurhaus Duhnen. Derfra fortsatte han til England for
ogsaa at sætte sig ind i denne for dansk Hotel« & Restaurations«

D

159

industri saa vigtige Nations Sprog og Skikke. Den første Sæson var
han i et Boarding«house i Folkestone, men kom saa til London paa
Queen Anne’s Mansion Hotel, som ledes af den danske Hotelmand
Mr. Christian.
Det var nu Direktør Løbbes Hensigt at tage til Frankrig for ogsaa
at studere Forholdene der, men som Følge af Faderens Sygdom maatte
han opgive denne Plan og vende tilbage til Danmark i 1907. Faderen
havde haardt Brug for hans Hjælp i Forretningen, og om det saa var
at køre med Brødvognen ud paa Landet, klarede Hermann Løbbe
det uden Vanskelighed.
Da han atter kunde optage sin gamle Beskæftigelse, arbejdede han
bl. a. paa Landsudstillingens Hovedrestauration i Aarhus 1909, og
senere fik han Plads som Tjener paa Hotel Royal i Esbjerg. Aaret
efter brød han op igen og rejste til Norge, hvor han fra 1910 var ansat
paa Boulevard Hotellet i Bergen. I denne hyggelige gamle By med
dens særprægede, venligstemte Befolkning, fandt han sig godt til Rette,
giftede sig og overtog snart efter BoulevardTiotellets Kælderrestau*
rant og BillardsSalon. I 1914 forpagtede han hele Hotellet, der var
stærkt søgt af Danske og Rejsende, og forstod i de følgende Aar
sammen med sin Hustru, som ogsaa er Dansker, at drive dette og
den tilhørende Restaurant godt frem. Endnu en Gang tvang ForhoL
dene ham til at lægge Roret om, idet han i December 1917 maatte
opgive hele Forretningen paa Grund af de skarpe Restriktioner, der
dengang blev indført. Han rejste saa hjem til København og privati=
serede et Par Aar, indtil han den 1. Oktober 1919 sammen med Di=
rektør Leo Iversen overtog det gamle kendte Hotel Hafnia. I de føL
gende 7 Aar drev de saa Hotellet sammen, men da Leo Iversen fra^
traadte, fortsatte Direktør Løbbe for egen Regning. Allerede i 1919—
20 foretog begge Direktører forskellige Moderniseringer, som efter
1926 blev gennemført til Bunds, saaledes at f. Eks. samtlige Hotellets
70 Værelser blev forsynet med Telefon samt varmt og koldt Vand.
Gennem mange Aar har Hotel Hafnia haft sin største Søgning blandt
udenlandske Forretningsfolk og Provinsens Købmænd og — hvem
véd ikke det — blandt Sportsfolk fra Alverdens Lande.
I 1933 kom ogsaa Hotellets Restaurant i Støbeskeen og gennemgik
en fuldstændig Restaurering, der bragte den fuldtud paa Højde med
Tiden og Publikums Smag. Den er stadig Samlingspunktet for mange
kendte Skuespillere og Kunstnere, der her har fundet sig et hyggeligt
Tilflugtssted — og for Københavnere, som har »opdaget« Hafnias
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overdaadige Frokost eller det lækre Smørrebrød, Hotellet opvarter
med.
Alt taler sit tydelige Sprog om den Indsats, Direktør Løbbe har gjort
for at holde sit Hotel fremme i første Række, og det er da ogsaa
stadig ham selv, der tager sig af den daglige Ledelse — til Bedste for
Gæsternes Vel og Hotellets Fremtid.
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S. P. A. Sørensen
Hotel Kongen af Danmark, København og Nøddebo Kro.
Født 15. April 1885 i Hadsten, Søn af Landmand Nils Sørensen.
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Hotel Kongen af Danmark, København.

EDELSEN af to saa vidt forskellige Virksomheder som Hotel Kon«
/gen af Danmark og Nøddebo Kro maa stille ganske særlige Betin«
gelser til den Mand, der bærer Ansvaret og kræve en Række Forud«
sætninger, der spænder over et betydeligt større Felt, end det i Almin«
delighed er nødvendigt. Direktør S. Sørensen har da ogsaa gennem«
gaaet en Uddannelse, som fuldtud svarer til de Fordringer, hans om«
fattende Arbejde stiller til ham; men den rent faglige Dygtighed vilde
dog næppe slaa til, hvis ikke de medfødte Evner for Faget, deriblandt
først og fremmest Takt og et skarpt psykologisk Instinkt, dannede
den faste Grundvold, hvorpaa der kunde bygges videre.
Straks efter Konfirmationen kom S. Sørensen i Tjenerlære paa flere
af Jyllands kendteste Hoteller, deriblandt Damkiærs Hotel i Varde,
Kronprins Frederik i Fredericia og Hotel Royal i Skive, hvor han med
aabent Sind tilegnede sig sit Fags vanskelige ABC. Men han blev ikke
staaende ved det. Da han 17 Aar gammel var udlært, tog han af Sted
til Tyskland, hvor han det første Aar fik Plads paa Hamburger Hof i
Hamburg og de følgende to Aar forskellige andre Steder i Landet.
Derfra rejste han saa til London og arbejdede et halvt Aar paa den
kendte internationale Restaurant Frascati og i 2 Aar paa Lord Warden
Hotel i Dover. Hans videre Uddannelse blev nu forlagt til Frankrig,
hvis fine kulinariske Kunst og højtstaaende Hotelvæsen han med Iver
og Interesse fordybede sig i. Om Vinteren opholdt han sig ved Rivié«
råen og om Sommeren paa et Hotel i Nærheden af Grenoble.
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I 1909 vendte S. Sørensen tilbage til Danmark og var nu 1 Aar paa
Hotel Royal i Aarhus og derefter 7 Aar paa Palace Hotellet i Købens
havn under Direktør Anders Jensen, hvor han de sidste Aar stod som
Leder af Caféen. I 1919 fik han Ansættelse som Bestyrer paa Hotel
Kongen af Danmark, indtil han i Efteraaret 1921 overtog Hotellet for
egen Regning.
Under Direktør S. Sørensens Ledelse er der sket store Forandringer
indenfor det gamle, kendte Hotels Mure. Den Modernisering, der var
paakrævet for at komme paa Højde med Udviklingen, blev gennem«
ført uden Hensyn til de Omkostninger, der var forbundet hermed, og
Resultatet heraf svarer til de Anstrengelser, som blev gjort for at naa
dette Maal. Hotel Kongen af Danmark er et af vore mest eksklusive
Hoteller. Det er anlagt som Familiehotel efter de bedste engelske Møn«
stre, og det har ogsaa i Udlandet et glimrende Renommé, som ikke
mindst skyldes de kendte internationale Berømtheder, der her har
fundet det rolige og hjemlige Fristed under deres Ophold i Danmark.
Foruden Hotel Kongen af Danmark ejer Direktør Sørensen ogsaa
Nøddebo Kro i Grib Skov, et af Landets idylliske Steder — en
Perle i den danske Natur. Nøddebo Kros Historie gaar saa langt til«
bage som til det 18. Aarhundrede, og mange af Danmarks berømteste
Digtere har gennem Aarene hyldet denne skønne Plet ved Esromsøens
Bred i Poesi og Prosa. Men i 1915 — midt i den travie Paasketid —
brændte den gamle Kro ned til Grunden; den blev dog straks gen«
opført i sin nuværende Skikkelse og er efter Direktør Sørensens Over«
tagelse blevet yderligere moderniseret, bl. a. ved Indlæggelse af Cen«
tralvarme, en Forbedring, som Publikum ofte har haft Lejlighed til at
sætte Pris paa.
Direktør S. Sørensen er Sekretær for Hotelvært« og Restauratør«
foreningen i København, ligesom han ogsaa er Foreningens Repræsen«
tant ved Lærlingeskolen.
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Hotel Kong Frederik, København.

EGGE de to Direktører paa »Hotel Kong Frederik« i København
har faaet en Uddannelse, der er international og har bragt dem
i Forbindelse med det store Hotelliv i de unge Aar.
For Direktør Willads Olsens Vedkommende begyndte Læretiden
ganske vist paa hjemlig Grund: han fik sin første Viden om HoteL
virksomhed paa »Kejsers Hotel« paa Frederiksberg og paa »Marien«
lyst« og blev udlært paa »Bristol« i København, men umiddelbart efter
Læretidens Afslutning rejste han til England, hvor han arbejdede i
»Scott«s Restaurant og » Garrick Hotel« i London.
Han blev i Englands Hovedstad i et Aar og rejste saa til Frankrig,
hvor han i to Aar var paa »Grand Hotel« i Biarritz og derefter paa
»Gallia« i Cannes. Hans næste Station paa Uddannelsens Vej falder
i Turistlandet par exellence Schweitz, hvorfra han fortsatte til »Nas«
sauerhof« i Wiesbaden.
Man kan forstaa, at han fik en grundig Viden om, hvad det inter«
nationale Hotelpublikum kræver, under dette 5«aarige Ophold paa Ste«
der, der alle er Turistcentre og trestjernede i Baedeckeren.
Da han kom hjem, stod der ham da ogsaa en god Plads aaben som
Overtjener og Hovedkasserer paa »Bristol«. Han blev der til Bristol
lukkede i 1917.
Aaret efter købte han sammen med Direktør Sedwall Hotel »Kong
Frederik«, hvor han frugtbargjorde sine Erfaringer fra Uddannelses«
tiden, tillempet efter københavnske Forhold, hvilket dels gav sig Ud«
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A. WiLLADS Olsen
Hotel Kong Frederik, København.
Født 28. Januar 1887 i København, Søn af Forvalter P. V. Olsen.
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slag i, at Hotellet blev fuldstændig moderniseret, efter at de to nye
Direktører havde overtaget det, og dels i, at dets Spiseseddel gennem«
gik en Reformation, der bevirkede, at den blev en af de mest afveks«
lingsrige og morsomme i Byen. Alle kender Kong Frederiks »mor«
somme Smørrebrød«, der virkelig har betydet en Fornyelse af vor
nationale Spise.
Hotellet har i Øjeblikket paa sine 100 Værelser Plads til ca. 135 Gæ«
ster, og det er udstyret, saa det paa alle Punkter kan opfylde de Krav,
man med Rette kan stille til et moderne Hotel ved et Bycentrum i en
Hovedstad.
Foruden den Indsats, som Direktør Willads Olsen har ydet gennem
sit Arbejde i selve den Virksomhed, han er Medejer af, har han inden«
for Standen taget mangt et Tag med, naar det gjaldt om at varetage
dens Interesser.
Han er saaledes Medlem af Bestyrelsen for Hotelværtforeningen for
Danmark og Fællesudvalget af Restauratørforeninger i Danmark.
Willads Olsen har som Grundprincip valgt at lede sit Hotel saa«
ledes, at det først og fremmest er præget af Hygge — omend i mo«
derne Form — saaledes at Gæsterne kan føle sig hjemme der. Og det
er lykkedes i en usædvanlig Grad, hvilket bl. a. viser sig derved, at
Hotellet har en overmaade stor Kreds af Stamgæster, der trofast ven«
der tilbage, eller som en kendt københavnsk Teaterdirektør, ligefrem
gennem Aar indretter sit Hjem der.
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John Sedwall
Hotel Kong Frederik, København.
Født 15. Juli 1875 i Stockholm, Søn af Bagermester Johann Oscar Sedwall.
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Hotel Kong Frederik, København.

RA Barneaarene havde John Sedwall ønsket sig at komme ind
paa et Hotel. Og saa snart han var blevet konfirmeret, flyttede
han da ogsaa hjemme fra, forlod den lille Landsby i Nærheden af
Stockholm, hvor Faderen havde Bageri, og blev Piccolo paa det stil«
fulde »Grand Hotel« i den svenske Hovedstad. Han blev der i 4 Aar
og rejste saa med Anbefaling fra Madame Cadier til Paris, hvor han
blev de følgende 4 Aar som Tjener.
Fra Seinestaden gik Turen saa til Byen ved Themsen, hvor han fik
Plads paa det store Hotel »Cecil«. Fra Englands Hovedstad fortsatte
han til Tyskland, hvor han fik Arbejde paa »Centralhotellet« i Berlin,
indtil Militærpligterne kaldte ham hjem.
Efter af tjent Værnepligt blev han Portier paa »Hotel Eggers« i
Göteborg i fem Aar, derefter blev han ansat i nogle Aar i samme Stilling paa »Kramers Hotel« i Malmö, og derpaa i fem Aar paa Hotel
»Norge« i Bergen.
Ind imellem disse Ansættelser i vore Nabolande havde han i to
Aar haft Plads som Portier paa Hotel Bristol her i København — det
var i Aarene 1910—12 — og der havde han lært Willads Olsen at
kende.
Det Bekendtskab førte saa senere til det udmærkede Kompagniskab
mellem de to dygtige Fagfæller, der sammen købte Hotel Kong Fre«
derik i 1918, og siden da har ført det fremad, saa det i Dag beskæftiger
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ca. 120 Mand, medens der kun var 28 i Arbejde paa Hotellet, da de
overtog det.
Direktør Sedwall har været Formand for den svenske og Medstifter
af den sydsvenske Hotelvært« & Restauratørforening, og her i Dan«
mark er han Medlem af Bestyrelsen for Hotelværtforeningen for Dan«
mark og Skoleudvalget for Restaurationsindustriens Lærlingeskole.
Udenfor Fagets Rammer beklæder han siden 1929 den Tillidspost at
være Formand for »den svenske Forening af 1876 i København«.
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Lufthavnens Hotel i Kastrup.

ILHELM HAMMER i Lufthavnen sidder paa en udsat Post
— for det er jo sket mere end en Gang, at en berømt Gæst
er landet paa Grønsværet i Kastrup, før Modtagelseskomitéens Hono*
ratiores er naaet frem. Men saa har Hammer forstaaet at klare Sis
tuationen og med et Par velvalgte og velmente Ord budt den høje
Gæst velkommen til Danmark. Hammer er indgaaet i den Række af
Københavnerskikkelser, der jævnlig nævnes i Pressen, og som i hvert
Fald alle de Københavnere, der er med, hvor der sker noget, kender
af Udseende eller af Navn.
Som Restauratørsøn har Hammer haft Faget for Øje under hele
Opvæksten, og da han meget ung ytrede Lyst til at følge i Faderens
Fodspor, blev han sat i Lære paa Hotel Spangsberg i Esbjerg i 1897
—1898, hvorpaa han kom til Marienlyst, hvor han blev udlært. Som
de fleste af Fagets Udøvere, der senere er naaet frem i forreste
Række, har Hammer ogsaa tjent sin Tid i Udlandet. Han kom vidt
omkring; baade England, Tyskland, Norge, Frankrig og U.S.A, havde
han besøgt, da han i 1905 vendte hjem for at tiltræde en Plads hos
Stephan à Porta, hvor han blev de følgende 10 Aar, indtil han i 1915
overtog Hotel Kong Frederik, som han drev i 2 Aar. De følgende 6
Aar finder man Hammer som Vært i Fiskerestauranten GI. Strand 34,
der bærer hans Navn og under det vandt sig Ry som et Samlingssted
for Byens Gourmet’er.
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Wilhelm Hammer
Hammers Restaurant og Lufthavnens Hotel, København.
Født 29. April 1883 i København, Søn af Restauratør Andreas Heinrich Hammer.
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Det var et ganske egenartet og morsomt Sted, Hammer derpaa
overtog — det saakaldte »Toldbodens Konditori«, hvis Historie gaar
tilbage til 1765, og hvis Lokaler er udsmykkede af Elever af Professor
Axel Jørgensen under Mesterens egen Ledelse, og af Maleren Niels
Hansen. Yderligere prydes det hyggelige Lokale af en Frise af Billed«
huggerne Utzon Frank og Jean Gaugin.
Stedet er som sagt ganske egenartet: det har ingen Indgang fra
Gaden, ingen Skilte eller Vejvisertavler — men en udsøgt Kreds af
kendte Københavnere ved, at der bag det gamle Poppeltræ, der endnu
staar tilbage som en sidste Rest af Byens første botaniske Have, der
laa her, findes et morsomt og særpræget Mødested paa Hverdagens
travle Arbejdstimer.
Restauratør Hammers Liv rummer mange interessante Momenter,
f. Eks. fra den Tid, han under Afstemningen i Sønderjylland sad som
Vært paa Flensburger Hof, hvor den inter allierede Kommission havde
sit Hovedkvarter, eller da han i 1922 var Restauratør paa den hol«
landske Udstilling, hvor der i Løbet af 2 Maaneder blev udskænket
for over 60,000 Kr. Likører i Snapsevis — for slet ikke at tale om alle
de store Modtagelser, han har været med til, efter at han i April 1925
startede Lufthavnsrestauranten i det gamle Krudthus fra 1761, som
han har ombygget til et moderne Hotel med 18 Værelser og en hyg«
gelig Restaurant. Naar man ser ham færdes herude mellem de snur«
rende Propeller — altid fulgt af sin trofaste Hund »Krølle — for«
staar man, at her er Wilhelm Hammer kommet paa sin rette Plads
i Tilværelsen, for her sker der stadig noget.
Hammer er dekoreret med de franske Sølvpalmers Officersorden,
den prøjsiske Røde Kors Medalje og Nichan«el«Iftikar (Tunis) Ridder
af 1. Klasse og Officer af Portugals røde Kors.
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Carl Jørgensen, R. af D. p. p.
Direktør for A/S Hotel Nordland, Vesterbrogade, Kbh.
Født 11. Februar 1872 i København,
Søn af Malermester Hans Jørgensen.
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Hotel Nordland, København.

A Carl Jørgensen, der er Søn af Malermester Hans Jørgensen,
som allerede døde, da Sønnen var 13 Aar gammel, var bleven
konfirmeret, kom han i Købmandslære, og udlærtes i 1891. Efter i 3
Aar at have arbejdet som Kommis begyndte han allerede som selv«
stændig Købmand 22 Aar gammel.
Han var imidlertid hurtigt klar over, at det ikke var indenfor Køb*
mandsfaget, han skulde tjene sine Laurbær. Allerede som ganske ung
havde Restaurationsfaget interesseret ham stærkt, og i 1897 gjorde
han brat Springet over i den Stand, som han med saa megen Dygtig*
hed nu i over en Menneskealder har været knyttet til.
Kun 3 Aar efter, i 1900, grundlagde han de første Automatcaféer i
København, der var noget ganske nyt herhjemme, og var i de 2 føl*
gende Aar administrerende Direktør for de herværende Automat*
caféer.
I 1902 købte han den kendte Café »National«, som han drev i 12
Aar, indtil han i 1914 købte Industri*Caféen paa Raadhuspladsen, og
ledede dette kendte Etablissement med megen Dygtighed indtil 1921.
Direktør Carl Jørgensen havde imidlertid samtidig i Aaret 1900
grundlagt Provinshotellet paa Vesterbrogade og siddet som det ny*
oprettede Aktieselskabs administrerende Direktør i alle disse Aar, og*
saa efter at Hotellet i 1930 blev fuldstændigt ommonteret, moderni*
seret og udvidet og i flunkende ny Skikkelse genopstod under Navnet
Hotel Nordland. Det er efter denne gennemgribende Forandring ind*
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gaaet som et af Københavns førende Hoteller, der i Direktør Carl
Jørgensen har haft en initiativrig Leder.
Siden 1931 har Carl Jørgensen været bistaaet i Hotellets daglige
Drift af sin Søn Ejler Jørgensen, der er født i København den 4. Nos
vember 1906, og som har faaet den allerbedste og grundigste Uddans
nelse indenfor Hotelfaget. Ejler Jørgensen, der blev Student fra Rungs
sted Statsskole og indledede sin Uddannelse ved et Kursus paa Hotels
skolen i Lausanne, var de følgende Aar ansat paa nogle af Europas
største og mest kendte Hoteller, deriblandt Hotel »Continental« og
Hotel »Crillon« i Paris, »Beau Rivage Palace Hotel« i Lausanne, »Pas
lace Hotel Fürstenhof« i Marienbad, Hotel »Victoria« og »Mayfair«
i London, samt »Comodore« Hotel i New York, hvor han har gennems
gaaet alle Graderne fra Køkken til Restaurant, Etager og Reception.
Da han i 1931 kom hjem, blev han straks ansat paa Hotel »Nordland«,
hvor han altsaa samme Aar blev Meddirektør, en Stilling han har de
bedste Forudsætninger for at udfylde.
Direktør Carl Jørgensen er af den store Offentlighed først og frems
mest kendt for sit store Organisationsarbejde indenfor sit Fag. Fra
1915 til 1923 var han Formand for Hotelværtforeningen for Købens
havn og Omegn, og i 1924 stiftede han Hotelværtforeningen for Dans
mark, i hvis Bestyrelse han siden Stiftelsen har siddet, fra 1932 som
dens meget energiske Formand. Carl Jørgensen er desuden Vicepræsis
dent for Danmark i »Alliance Internationale d’Hotellerie«, som har
Hovedsæde i Paris, og om alle de Tillidshverv, han har paataget sig,
gælder, at han har udført et betydningsfuldt Arbejde til Gavn for den
danske Hotelstand, tidligt og silde har han været paa Færde baade
herhjemme og ved Kongresser i Udlandet, og overalt har han været
Standens fortræffelige Talsmand.
Direktør Carl Jørgensen blev da ogsaa i 1925 dekoreret med Rids
derkorset for sit store uegennyttige Organisationsarbejde. Han er
desuden dekoreret med L. r. K. og R. r. K.
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Savoy Hotel.

IREKTØR Albert Poulsen skulde egentlig have været Landmand,
hans Fader var Snedkermester, men drev tillige et lille Landbrug,
saa allerede før han blev konfirmeret, arbejdede han ved Landvæsenet,
for efter Konfirmationen for Alvor at komme ud at tjene, men jo
mere han kom ind i det, des mindre huede det hele ham, og han be#
gyndte at se sig om efter noget andet og bedre, indtil han endelig fik
Plads som Hotelkarl paa Hotel »Postgaarden« i Slagelse. Efter 2 Aars
Forløb rejste han til København, hvor han havde et Par midlertidige
Pladser, før han blev fast ansat paa Centralhotellet, først som Nat«
portier i 8 Aar, og dernæst i 7 Aar som Dagportier. I Løbet af disse
15 Aar vandt han sig en udstrakt Bekendtskabskreds, der blev ham
en god Støtte, efter at han i 1933 havde forpagtet Savoy Hotellet. Op#
gaven var saamænd vanskelig nok foruden. Savoy Hotellet havde
nemlig en Overgang været lukket og i denne Periode anvendt som
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Albert Poulsen
Savoy Hotel, København.
Født 13. September 1893 i Særbymagle.
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Pakhus af Bygningens tidligere Ejer, Grosserer Peder Møller. Det var
naturligvis derfor et baade stort og kostbart Arbejde, Albert Poul?
sen paatog sig, da han besluttede sig til dette Køb, idet han faktisk
derved maatte indrette og oparbejde et helt nyt Hotel. Med hele
sin Energi og Udholdenhed som Indsats overvandt han imidlertid alle
Vanskelighederne og kunde allerede et halvt Aar efter se sit Hotel i
god Gang. Det har nu 52 Værelser med koldt og varmt Vand, samt
Telefon, ligesom der ogsaa er installeret Badeværelse paa alle Etager?
ne. En billig Pensionspris i Forbindelse med omfattende Reklame har
yderligere bidraget til den Udvikling, Hotellet har gennemgaaet siden
sin Nydannelse.
For stadig at holde sig à jour med det nyeste indenfor Hotel? &
Restaurationsbranchen foretager Direktør Poulsen hvert Aar Studie?
rejser til Europas forskellige Lande og lader saa de nye Idéer komme
sin Virksomhed tilgode. 15 pCt. Systemet indførte han saaledes straks
ved Overtagelsen, og Hotellets Bogholderi er et af de mest mo?
derne indenfor denne Branche. Paa sine Rejser uddybede han ogsaa
de Sprogkundskaber, som han tidligere havde tilegnet sig paa forskel?
lige Kursus.
Albert Poulsen er til Stadighed i sin Forretning og leder person?
lig hele Administrationen. En fortræffelig Hjælp har han dog i sin
Hustru Paula, f. Frederiksen, der baade er Hotellets Økonoma og
Oldfrue, og som selv er uddannet ved Faget. Fru Poulsens største
Indsats i Hotellets Fremgang er den glimrende Mad, som hun for?
staar at tilberede paa en Maade, der er hende selv til Ære og Hotellet
til Gavn.
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Th. Hansen
Turisthotellet, København.
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Turisthotellet.

EN 1. Januar 1930 fejrede Direktør Th. Hansen sit 25 Aars Jubi=
læum som Leder og Ejer af Turisthotellet — men den store Dag
forløb i Stilhed. Det var efter Direktør Hansens eget Ønske, og de, der
kender ham, forstaar ham. Sjældent har en Mand i hans Stilling holdt
sit private Liv saa stærkt i Baggrunden som Direktør Hansen, for alene
at lade sit Arbejde og sine Resultater tale for sig. Og hans Værk gem
nem en Menneskealder — Turisthotellet og dets Renommé — viser da
ogsaa med al Tydelighed den Indsats, Direktør Hansen har gjort i de
sidste Aartiers danske Hotelindustri. Dette er dog kun en enkelt Side
af hans omfattende faglige Interesser. Blandt andet har han i 8 Aar sidf
det som Medlem af Bestyrelsen for Hotel# og Restauratørforeningen for
København og var senere med til at starte Hotelværtforeningen for
Danmark, i hvis Bestyrelse han straks blev indvalgt, og for hvilken
han fik tildelt Posten som Kasserer. I det hele taget har Direktør Han#
sen været stærkt interesseret i saavel det nationale som det internatio#
nåle Arbejde indenfor Hotelindustrien.
Han har gentagne Gange været med til at repræsentere de danske
Interesser ved faglige Konferencer i Udlandet og deltog bl. a. i det
store Møde i Monaco, hvoraf den verdensomfattende HoteLSammem
slutning »Alliance Internationale de l’Hotellerie« fremgik. Den Sag,
som maaske ligger Direktør Hansens Hjerte allernærmest, er de Unges
Uddannelse indenfor Faget, og gennem Aarene har han uegennyttigt
udført et krævende og fortjenstfuldt Arbejde paa dette Omraade.
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Vagn Hansen
Turisthotellet, København.
Født 8. November 1899 i København,
Søn af Hotelejer Th. Hansen.
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Blandt andet skaffede han ved sine gode internationale Forbindelser
et stort Antal danske Ungtjenere det Ophold i Udlandet, som maa
anses for en absolut Betingelse for at kunne gøre sig gældende her?
hjemme, og har saaledes indirekte en væsentlig Andel i det gode Ry,
som dansk Hotel? og Restauratørpersonale nyder Verden over.
Selv har Direktør Hansen faaet den bedst mulige Uddannelse. 14 Aar
gammel kom han i Lære og rejste derefter til Udlandet, hvor han paa
de kendte internationale Hoteller tilegnede sig et indgaaende Kend
skab til det vanskelige Materiale af højst forskellig Art, der er tilknyt?
tet dette Fag. Efter nogle Aars Forløb vendte han rig paa Erfaring og
Kundskaber tilbage til Danmark og fik hurtig en betroet Stilling paa
d’Angleterre under de to daværende Direktører Schultz og Heene. Da
Direktør Aimino senere overtog Hotellet, fandt han en god Støtte i
Th. Hansen, som han kom til at sætte stor Pris paa. Efter i 3 Aar —
fra 1902—05 — at have beklædt Direktørposten paa Grand Hotel Na?
tional, forpagtede han den 1. Januar 1905 Turisthotellet af den kendte
Hotelmand Pierre Nielsen, for saa i 1914 at overtage det for egen Reg?
ning. Vanskelighederne meldte sig hurtigere end ventet, og Direktør
Hansens Sikkerhed og Dygtighed blev sat paa en haard Prøve. Ver?
denskrigen, som kort forinden var brudt ud, kaldte paa sine Rekrutter
fra nær og fjern, Turiststrømmen standsede, Nervøsiteten greb om
sig, og i Løbet af nogle Dage stod de fleste Hoteller tomme og for?
ladte. Heller ikke Turisthotellet undgik denne Skæbne. Men Th. Han?
sen var ikke den Mand, der lod sig kue af Modgang, og da Bedringen
satte ind et halvt Aar efter, greb han straks til med fornyet Iver og
Arbejdslyst. For hvert Aar der gik, fortsatte Direktør Hansen ad den
Vej, han fra Begyndelsen var slaaet ind paa: at skabe et stille og for?
nemt Familiehotel i Byens Centrum. At det lykkedes ham, viser til?
fulde det store og gode Stampublikum, Hotellet har indenfor den
højere Embedsstand i Provinsen og blandt Landets Godsejerfamilier,
hvoraf mange tager fast Ophold her om Vinteren. Lydhør overfor
Publikums Ønsker har Direktør Hansen stadig sat alt ind paa at skaffe
sine Gæster alle Nutidens Bekvemmeligheder. Sidste Gang Hotellet
undergik en gennemgribende Restaurering og Udvidelse var i Fjor,
da der blev bygget en Etage til paa Ejendommen. Med den rette For?
staaelse for Byens Skønhed indrettede han heroppe en Række Værel?
ser, der giver et pragtfuldt vue af Tage, Gader og Parker. Ogsaa Stue?
etagen fik ved denne Lejlighed en ny og tidssvarende Skikkelse, hvis
Udformning blev overladt til det ansete Firma Lysberg & Hansen, der
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i Samarbejde med Arkitekt W. Marke skabte en lys og festlig Foyer
og en stilfuld, hyggelig Salon. — Turisthotellet staar nu med sine 80
Værelser, sin kendte Restauration og sin udmærkede Betjening som
et af de førende indenfor den københavnske Hotelverden.
I 1924 optog Direktør Th. Hansen sin Søn, Aa. Vagn Hansen, som
Meddirektør. Naturligvis kom Faderens Syn paa Uddannelsens Om«
fang ogsaa Vagn Hansen tilgode. Da han var blevet Student fra Hen«
rik Madsens Skole, opholdt han sig fem Aar i Udlandet, først 1 Aar
paa den internationale Hotelfagskole i Lausanne i Schweitz og derefter
paa de største Hoteller i England, Frankrig, Tyskland, Schweitz og
U.S.A., hvor han satte sig grundigt ind i Hotelfagets utallige Fines«
ser og erhvervede sig en Indsigt i alle Detailler, som han nu, som en
af Lederne af Turisthotellet, udnytter paa bedste Maade til Fordel for
Hotellet og dets Gæster. Sammen med Faderen deltager han fra Mor«
gen til Aften i det daglige Arbejde og forstaar, ligesom han, med Takt
og Smidighed at koncentrere sig om hver enkelt Gæsts Velbefindende.
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Hotel Arrese. Frederiksværk.

REDERIKSVÆRK OG OMEGN er en af de smukkeste Repræ«
sentanter for den typiske danske Natur, og naar Sommeren kalder
er Byen ved Arresøen et yndet Opholdssted for talrige Turister. Paa
Hotel Arresø, Frederiksværks førende Hotel, er der da et livligt Ryk?
ind, og her finder Byens Gæster de mere materielle Goder som en
værdig Pendant til Naturens Skønhed. Hotellets Ejer og Leder er Di«
rektør R. G. Rose, hvis Navn i over 10 Aar har været knyttet til dette
kendte Sted.
Trods det ihærdigste Arbejde kunde R. G. Roses Fader som Voks«
dugstrykker kun byde sine 6 Børn ret smaa Kaar. Fra sit 9. Aar blev
han imidlertid opdraget hos sin Onkel og fortsatte herfra sin
Skolegang paa Kommuneskolen. Efter Konfirmationen kom han i Lære
paa Restaurant Osborne og arbejdede derefter som Ungtjener paa
Hotel Bristol og siden paa Cosmopolite. Han var nu 18 Aar gammel
og havde i den forløbne Tid sparet saa meget sammen, at han kunde
følge sin Lyst og rejse til England for at uddybe sit Kendskab til
Faget. Herovre var han saa i P/s Aar som Tjener, først i forskellige
boarding«houses, saa paa Kensington Palace, og derfra tog han til
Henley lidt udenfor London. Da han kom hjem igen, fik han den før«
ste Saison Ansættelse i Restaurationen paa Kurhotellet paa Fanø, rej«
ste derfra til Paris, hvor han arbejdede paa Hotel St. James et d’Al«
bany i et Aar; kom atter hjem og var saa i 4 Aar paa Hotel Phønix i
Aalborg, hvorefter han blev Overtjener paa Odd«Fellow Palæet i sam«
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Robert Georg Rose
Hotel Arres®, Frederiksværk.
Født 11. Januar 1891 i København, Søn af Voksdugstrykker Emil Rose.
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me By. Han arbejdede sig stadig opad, og den 30. Januar 1920 — netop
i Genforeningsperioden — overtog han Direktørposten for Glücks«
borg Kurhaus. Den 15. Marts 1923 opgav han denne Stilling igen for
at købe Hotel Arresø, som han siden har drevet.
Hotel Arresø er et Hotel af ældre Dato; i 1870 begyndte det som
mindre Kaffestue, for saa midt i Firserne — efter gentagne Udvidel«
ser — at overgaa til Hotel. Det meste af Bygningen nedbrændte imid«
lertid i 1908, men blev straks genopbygget af et Konsortium med den
nylig afdøde Borgmester Parkov i Spidsen.
Efter Direktør Roses Overtagelse har Hotellet gennemgaaet forskel«
lige Moderniseringer og Fornyelser, og der findes nu godt 20 Værelser
med Centralvarme og andre af Nutidens Bekvemmeligheder.
Foruden 2 Restauranter har Hotel Arresø en Billardstue, Selskabs«
lokaler med Sal til 200 Kuverter, Teatersal og Biograf, hvortil Direktør
Rose selv har Bevillingen. Intet Under at Hotel Arresø er blevet
Byens naturlige Samlingssted, hvor ogsaa de fleste Fester og For«
eningsmøder afholdes.
Robert G. Rose er selv Sjælen i hele Foretagendet, men han har gen«
nem Aarene været bistaaet af sin Hustru, Marie, f. Mark, der altid med
Dygtighed og Akkuratesse har staaet for Køkkenet og Indkøbene, samt
haft Opsynet med Værelserne — altsammen til Gæsternes stadige
Tilfredshed.
Siden 1926 har Direktør Rose været Medlem af Bestyrelsen for
Hotelværtforeningen for Sjælland og Lolland«Falster. løvrigt er han
Medlem af forskellige andre Bestyrelser udenfor Faget, bl. a. i Grund«
ejerforeningen, Lytterforeningen og Turistforeningen.
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Peder Lauritz

la

Cour

Christiansminde, Svendborg.
Født 12. September 1886 i Svendborg.
Søn af Kreatureksportør la Cour.
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Christiansminde Badehotel i Svendborg etc.

NERGI parret med lige store Dele Flid og Dygtighed er uden
Overdrivelse tre af Hovedtrækkene i Direktør la Cours Karakter
— og at de har været nødvendige, forstaar man, naar man ser, hvad
han har overkommet, og hvad han den Dag i Dag overkommer, uden
at noget af det, han tager sig paa, tilsidesættes eller forsømmes.
Han er født i Svendborg og gik i den lokale Privatskole for efter sit
fyldte 14 Aar at komme i Lære paa Wandalls Hotel. Efter overstaaet
Læretid rejste han for sine opsparede Midler til Udlandet: Italien,
Tyskland, Frankrig og Korsika, og var her paa forskellige Hoteller. I
1907 vendte han tilbage til Danmark, hvor han i seks Aar arbejdede
som Overtjener paa Brochmanns Hotel i Odense.
I 1913 gav hans Selvstændighedstrang sig Udslag i Købet af Hotel
»Svendborg«, som han atter solgte i 1919 for umiddelbart efter at købe
Christiansminde Badehotel, og Aaret efter overtog han Driften af den
tilliggende Restauration.
Ikke nok med det overtog han i 1925 tillige Driften af Restaurant« og
Selskabslokalerne i Handels« & Kontoristforeningen i København, og
endelig overtog han i 1932 Svendborg Borgerforening og Teater, saa«
ledes at han i Dag staar som Leder af fire omfattende Virksomheder
med en samlet Omsætning paa over en halv Million Kroner aarlig —
og vel at mærke: uden fremmed Kapital.
I og for sig kunde det godt siges, at hver enkelt af disse Virksom«
heder kunde være tilstrækkelig til en Mand og godt tage hans Ar«
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bejdskraft fangen, men Direktør la Cour kender den Kunst at være
alsidig og har desuden forstaaet — hvad der er af væsentlig Betyd*
ning — at vælge det rigtige Personale, der for en stor Parts vedkom*
mende har været hos ham i en Aarrække.
For sin Virksomhed i Handels* og Kontoristforeningen er Direktør
la Cour særlig kendt i København, men som Vært paa »Christians*
minde« er han kendt over hele Landet. Det skønne Badehotel med
den pragtfulde Beliggenhed er adskillige Gange blevet udvidet og mo*
derniseret. Sidst er der i 1933—34 føjet en stor Tilbygning til selve
Hotellet, der nu har 50 moderne udstyrede Værelser med alt, hvad
man kan forlange i Retning af Bekvemmeligheder og Komfort. Re*
staurationen har ligeledes gennemgaaet en Modernisering, og Etablisse*
mentet kan ialt rumme 2000 Gæster, og saa fantastisk det end ly*
der, hænder det Sommersøndage, at Pladsen endda er for ringe.
Allestedsnærværende har man Indtrykket af at P. la Cour er, for
han er selv Sjælen i alle sine Foretagender, men den 19*aarige Søn
Tage, som netop i Aar skal gennemgaa Hotelskolen i Schweitz er de*
signeret til en Gang at træde ind i de fire store Foretagender, som
Faderens højre Haand. —
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Dams Hotel, Rønne.

ORNHOLM, det egentlige Danmarks eneste Stykke Klippeland,
har gennem Aarene udviklet sig til et stort internationalt Turist«
sted. Paa den skønne 0 i Østersøen søger Folk af alle Nationaliteter
Hvile og Fred i Sommermaanederne, og nyder Ølandets afvekslende
Naturskønhed. — De bornholmske Hoteller er derfor kendt videnom.
Uden Tvivl er det mest kendte af dem alle »Dams Hotel« i Rønne,
der siden 1923 har været drevet af sin nuværende Indehaver, Johs.
Th. Lyngby, der er kendt langt udenfor den maleriske Klippeøs
Grænser.
Johs. Th. Lyngby er udgaaet fra et Sømandshjem i Nakskov, og
har saaledes selv fra bar Bund maattet bygge sin Karriere op. Han
begyndte som Tjenerlærling paa Hotel »Skandinavien« i sin Fødeby,
hvorpaa han rejste til København, hvor han i 2 Aar arbejdede som
Tjener. Derefter rejste han til Hamborg og arbejdede der i ll/2 Aar
paa de førende Hoteller.
Da han vendte tilbage til Danmark fik han paany Ansættelse paa
Hotel »Skandinavien«, først hos Anton Pedersen og senere hos Ha«
raid Rasmussen. I 1912 tog han til Bornholm, hvor han først var
Overtjener og senere Portier paa henholdsvis Hotel »Jomfrubjerget«
og Hotel »Strandslot«. Efter 3 Aars Forløb overtog han Ledelsen af
Hotel »Jomfrubjerget«, som han købte i 1920 og stadig er Ejer af.
I 1918 overtog han tillige »Kanns Hotel« i Aakirkeby, som han imid«
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Johs. Th. Lyngby
Dams Hotel, Rønne.
Født 26. December 1886 i Nakskov.
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lertid afstod i 1921, og den 1. November 1923 købte han Dams Hotel
i Rønne, som han stadig driver sammen med Hotel »Jomfrubjerget«.
Straks efter Overtagelsen af Dams Hotel istandsatte han det gamle
Hotel, saaledes at det nu med sine 50 Værelser staar som et fuldtud
moderne Hotel med varmt og koldt Vand, Telefon og Centralvarme
paa alle Værelserne, og alle moderne Bekvemmeligheder.
Men selve den karakteristiske Bygnings gamle Bindingsværksmure,
der giver Hotellet dets ydre Særpræg, har han samtidig forstaaet at
bevare med fuld Pietet.
Om Sommeren er Dams Hotel meget søgt af Turister, og om Vins
teren er det Hovedkvarter for de mange Handelsrejsende og andre
Tilrejsende, der aflægger Besøg paa Bornholm. I dets Festsal kan der
dækkes op til 250 Mennesker, og det er derfor ganske naturligt blevet
Rammen om en væsentlig Del af Øens Selskabelighed i større Stil.
Hotelejer Johs. Th. Lyngby er en stærkt faglig interesseret Mand,
der beklæder forskellige Tillidsposter indenfor sin Stand. Han er
saaledes bl. a. Formand for Hotelværts og Restauratørforeningen for
Bornholm, Medlem af Hovedbestyrelsen for Hotelværtforeningen i
Danmark og af Centralforeningens Hovedbestyrelse. Ogsaa Turists
sagen har han vist stor Interesse, og staar da ogsaa som Næstfors
mand i den Bornholmske Turistforenings Bestyrelse.
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Alfred T. Andersen
Hotel »Gefion«, Espergærde.
Fedt 30. Marts 1875 i Bergen, Sen af Skræddermester Hans Andersen.
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Hotel »Gefion«.

ER har altid bestaaet det venskabeligste Forhold mellem Restau«
ratør« & Hotelfagets Udøvere i de nordiske Lande.
Som et betegnende Udslag heraf kan det anføres, at Lederen af den
norske Hotelfagskole er en kendt dansk Hotelvært, Direktør Alfred
T. Andersen, der er Ejer af Hotel »Gefion« i Espergærde.
Direktør Andersen er ganske vist født i Bergen af norske Forældre,
men er dansk Statsborger. Efter at have faaet sin første faglige Ud«
dannelse i sin Fødeby, rejste han i 1895 til England, hvor han arbej«
dede først som Tjener og senere som Overtjener paa store Restau«
ranter og Hoteller i Bristol, Manchester, Grimsby, Leeds og London.
I 1899 rejste han derfra til Paris, hvor han efter en Tid at have ar«
bejdet som Tjener, blev Secretaire paa Hotel St. James et d'Albany,
hvor han forblev et Aar, derefter paa Hotel de la Paix, Nizza, som
Secretaire i 2 Vintre og den 3die som Chef de Reception.
I Sommermaanederne arbejdede han som Secretaire paa Hoteller,
henholdsvis i Aix«les«Bains, Mont d’Or og Milano.
I Foraaret 1903 blev Direktør Andersen ansat som Receptionschef
og Inspektør paa Hotel d’Angleterre i København, hvorefter han
blev udnævnt til Direktør samme Sted to Aar senere og forblev i den«
ne Stilling til 1911, da han købte Hotel »Gefion« i Espergærde, som
han har drevet siden. I de sidste 10 Aar har han desuden været Le«
der af den norske Hotelfagskole, der virker i 8 Vintermaaneder, og
i denne Tid opholder han sig i Oslo.
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Direktør Andersen har en lang Tid beklædt Hvervet som Næstfor»
mand i Hotelvært» og Restauratørforeningen for København og Om»
egn, og har desuden været Medlem af Skoleudvalget i en Aarrække,
og redigeret Hotelværtforeningens Blad.
Han nyder baade her og i vort norske Naboland almindelig Aner»
kendelse som en dygtig Fagmand.
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Grand Hotel, Aabenraa.

ØDT i Flensburg i 1889, som Søn af Overmaskinist Wilhelm Holm,
kom Wilh. I. O. Holm i Borgerskolen i Flensburg, hvor der kun
var tysk Undervisning. Faderen var dansk, men som Barn hørte Holm
ikke andet end Tysk, og først som Voksen lærte han det danske Sprog.
Han fik en omfattende og alsidig Uddannelse paa »Flensburgerhof«,
hvor han kom i Lære og blev udlært baade i Køkken, Kælder og Re«
staurant. Efter udstaaet Læretid fulgte nogle Aar i alle de større ty«
ske Byer, indtil han i 1909 blev ansat paa Hotel »Bristol« i Køben«
havn, hvorfra han efter et Par Aars Forløb kom til Det nye Teaters
Restaurant som Overtjener til 1912.
Derfra gik Vejen paany tilbage til Tyskland, men ved Krigens Ud«
brud rejste Wilhelm Holm atter til Danmark og var i ni Aar paa Hotel
»Royal« i Aarhus — de sidste 2 Aar som Restaurantchef — og derefter
til 1927 Overtjener paa Høppners Hotel i Haderslev. I 1927 blev Holm
administrerende Direktør for »Grand Hotel« i Aabenraa, som Aaret
forud var blevet færdig, og denne Stilling bestrider han stadig paa ud«
mærket Vis.
Det er lykkedes ham at drive Hotellet op til at blive ikke alene an«
set, men ogsaa landskendt. Det er ikke blot Sønderjyllands nyeste,
men ogsaa dets mest moderne Hotel, og det er opført af Byens kendte
danske Borgere, der her har et naturligt Samlingssted.
Hotellet, der har 30 Værelser, er selvfølgelig indrettet med al tænke«
lig Komfort. Paa hvert Værelse er der varmt og koldt Vand, og nogle
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af dem er yderligere udstyret med eget Badeværelse. Til Hotellet fins
des tre Restaurationslokaler, Selskabslokaler og en Parketsal, der kan
rumme 150 Mennesker.
Talrige er de Foreningsmøder, der her afholdes under hyggelige For«
mer i smukke Omgivelser. Beliggenheden er jo saa ideel, som den
vel kan tænkes. Lige overfor fortoner de skønne Set. Jørgens Skove
sig, lige prægtige i alle Aarstidens Farveafskygninger fra Sommerens
grønne over Efteraarets Bronce, til den hvide Vintersne dækker de
sorte Grene.
Lige ved Hovedlandevejen ligger Hotellet, dér hvor al Færdsel fra
Nord og Syd nødvendigvis maa passere, og en bedre Beliggenhed
kan et Hotel ikke faa. —
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Fotografierne til Værket „Danske Værter“
er fremstillet af kgl. Hof-Fotograf ELFELT. Efter Aftale med
Weile's Forlag yder vi 25 °/0 Rabat paa alle Efterbestillinger af
Interiørs og Exteriors.

Vi anbefaler os med Udefotografering, Fotografering af Selskaber,
Optagelser af Interiørs og Exteriors samt Fremvisning af Lys
billeder og Films med nye moderne Apparater.

Gilleleje Badehotel.

AJ E. JENSEN var kun 12 Aar, da hans Forældre døde og han
kom til sin Onkel, Hotelejer Joachim Gissing, der havde Hotel
»Ny Hattenæs« i Silkeborg, hvor han fik sine første Indtryk og store
Interesse for Hotelfaget.
Han havde da ogsaa længe før han var færdig med Skolegangen be*
stemt sig til at gaa Hotelvejen og kom straks efter Konfirmationen i
Buffistlære i Restaurant »Wivel«, hvor han udlærtes og blev i ca. 10
Aar ialt, kun afbrudt af et Aars Militærtjeneste.
Herfra kom han ind i Industrirestauranten og var der indtil 1924, i
hvilket Aar han bestemte sig til at begynde selvstændigt, først med en
lille Havnecafé i Ny Toldbodgade 15, som han drev i 2 Aar, og derefter
med en noget større Café i samme Gade, som han ligeledes drev i et
Par Aar.
I 1928 fik han overdraget Casino Teatrets Restaurant, som han sta*
dig driver. Samtidig drev han fra 1929 Trouville Badehotel i Horn*
bæk, indtil det i 1930 blev købt af A/S. Restaurant Nimb.
I Stedet overtog han den 1. Januar 1933 Gilleleje Badehotel i Gille*
leje. Gilleleje Badehotel hører til et af vore førende Badehoteller, som
har Plads til 120 Gæster paa dets 82 moderne udstyrede Værelser. Det
er da ogsaa et meget søgt Hotel, som i hele Sommersæsonen er fuldt
optaget af saavel danske som udenlandske Gæster, og da Hotellet er
aabent hele Aaret, søger mange til Gilleleje med den skønne Beliggen*
hed og pragtfulde Strand ved Kattegat, selv paa Vinterdage. Ho*
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Kaj Elimar Jensen
Gilleleje Badehotel.
Født 17. April 1896 i København.
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tellet har en smuk Teatersal og en moderne Restaurant, som kan rums
me op mod 700 Gæster. I hele Sommersæsonen er der baade Eftermid*
dags* og Aftenkoncert af et stort Orkester, foruden at Restaurantens
Gæster om Aftenen underholdes af kendte Artister, endelig afholdes
der en Gang om Ugen »Københavneraftener«, og paa disse Aftener er
hver eneste Siddeplads i det store Etablissement taget i Brug.
Kaj E. Jensen, som med megen Dygtighed leder denne store Virksom*
hed sammen med Restauranten i Casinos Teater, har i Tidens Løb
erhvervet sig mange Venner blandt sine talrige Gæster. I sin Hustru
Olga, f. Brandeholm, som i en Aarrække har arbejdet ved Hotelfaget,
og som leder saavel Køkkenet som Arbejdet paa Etagerne, har han en
uvurderlig Medarbejder, som i lige Grad med Kaj E. Jensen, er med
til at alt gaar saa stilfuldt og korrekt, som det gør.
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Wilhelm I. o. Holm
Grand Hotel, Aabenraa.
Født 27. Februar 1889 i Flensburg,
Søn af Overmaskinist Wilhelm Holm.
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Grand Hotel, Odense.

A Christian Rasmussen var 7 Aar gammel, flyttede hans Forældre
til Køge, hvor han kom i Kommuneskolen, og allerede tidligt var
han ude om sig for at tjene en Skilling. Han fik skaffet sig et Job paa
en Fabrik med at klistre Etiketter paa Flasker, og her var han i Aks
tivitet, naar Skoletiden var overstaaet og Lektierne læst.
Senere kom han ind hos en Bogtrykker, og derefter blev han Avis*
dreng. Han gik stærkt op i denne »Bladvirksomhed« i fire Aar, sanv
tidig med at han kunde overkomme at passe sine Lektier saa godt, at
han var en af sin Klasses flinkeste Elever. Dette beviste han bl. a. der«
ved, at han kunde tage sin Afgangseksamen et halvt Aar før han blev
konfirmeret.
Dette Interval paa et halvt Aar udnyttede han som Bud paa Gums
mifabriken »Codan« og blev hurtigt en betroet lille Mand, som bl. a.
var meget stolt, hver Gang det blev overdraget ham at hente mange
Tusind Kroner i Banken til Ugelønninger paa Fabriken.
Efter Konfirmationen kom Chr. Rasmussen i Tjenerlære, først paa
Jernbanehotellet i Køge og saa paa Behrens Hotel, nu »Melfar« i
Middelfart, og fik derefter Stilling som Tjener paa Hotel »Vinhuset«
i Næstved. En Tid lang arbejdede han saa paa Hotel »Eyde« i Her«
ning og endelig paa Hotel »Dania« i Silkeborg.
Militærtjenesten afbrød nu for en Tid hans Arbejde; han laa inde
ved Garden og blev Ordonnans og Skriver paa Intendantkontoret. EL
ter Hjemsendelsen fik han Stilling som Overtjener paa Hotel Dania i
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Chr. Rasmussen
Grand Hotel, Odense.
Fedt 21. August 1901 i Hammel, Søn af Musiker P. Rasmussen.
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Varde og siden paa Phønix i Aalborg. Her viste hans store Chance
sig — Direktør N. H. Nielsen, World Cinema, ansatte ham nemlig
som Bestyrer for Restaurationen. Han var imidlertid blevet gift, og
hans Hustru Mary, f. Andersen, var ham en værdifuld Støtte som
Leder af Køkkenet.
Arbejdet havde hidtil stadig holdt Chr. Rasmussen fangen, saa han
endnu ikke havde haft Lejlighed til at komme til Udlandet, og han
benyttede nu en Chance til dette Formaal. Som Tjener paa 1. Kahyt
om Bord paa »Frederik d. VIII« rejste han til New York, hvor han
benyttede al sin Fritid til at studere de amerikanske Køkkener og
Hoteller. Beriget med mange nye Indtryk tog han hjem igen og fik
Plads som Inspektør paa Hovedbanegaardens Restaurant under Di*
rektør F. L. Viltoft. Denne lagde Mærke til Chr. Rasmussens Evner og
ansatte ham som Inspektør paa Hotel »Royal« i Aarhus, en Stilling han
havde indtil 1930.
Den 1. Marts 1930 udnævntes Chr. Rasmussen til Direktør for
»Grand Hotel« i Odense, og i de forløbne 4 Aar har han tilfulde ind*
løst de Forventninger, man stillede til ham. Med Rette skriver en
kendt engelsk Journalist, at Grand Hotel er et af Verdens bedste Ho*
teller, hvor man under hyggelige Former og i moderne Omgivelser
kan tilbringe et Ophold paa den mest behagelige Maade; ikke mindst
Forplejningen, Betjeningen og Musiken omtaler den paagældende
Pressemand i rosende Vendinger.
Som Direktør for det store moderne Odense*Hotel er Christian Ras*
mussen blevet en populær Mand blandt Odenseanerne. Han er her
Leder af en Virksomhed, der raader over 100 Værelser, og som dag*
ligt beskæftiger over 100 Personer i Hotel, Restaurant, Køkken og
Vaskeri. I den Tid han paapasseligt og diskret har haft Traadene
i sin Haand, har han været med til at gennemføre betydelige Nymon*
teringer og Moderniseringer, der yderligere har befæstet Hotellets ud*
mærkede Renommé.
Som Frimurer og Hotelbranchens Repræsentant i den lokale Rotary*
Klub deltager han i Foreningslivet og har desuden, naar Tiden tillod
det, gennem Rejser i Udlandet studeret internationale Turist* og Ho*
telforhold for at høste Erfaringer, der kunde komme Grand Hotel og
dets Gæster til Gode.
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Niels Steffen Carl Marius Jensen
Hotel Hafnia, Hjørring, Toldbod Vinhuset, Horsens.
Født 29. Marts 1873 i Damgaard ved Vejle. Søn af Brolægger, Stenhugger P. Jensen.
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Hotel Hafnia.

EN danske Hotels og Restaurationsindustri tæller mange Mænd
i sine Rækker, som baade i Ord og Gerning har arbejdet for Stans
dens Fremgang og Velfærd, og som mere eller mindre har bidraget til
den Udvikling, der er sket indenfor dette Omraade, men faa af de
jyske Hotelmænd har i den Grad negligeret deres egne Anliggender,
naar det gjaldt at varetage Fagets Interesser, som Hotelejer Marius
Jensen. Overalt, hvor han har været bosat, har Kollegerne da ogsaa
forstaaet at vurdere hans rige Initiativ og hans Iver for at bryde en
Lanse for den fælles Sag — og hvert Sted blev han valgt til Formand
for den lokale Restauratørs og Hotelværtforening, Poster, han ikke
forgæves beklædte, ligesom han i 18 Aar har været Medlem af Cens
tralforeningens Hovedbestyrelse.
Fra sit 16. Aar har Marius Jensen været ved Faget. Han kom i Lære
i Portierlogen paa Nielsens Hotel i Vejle, og herfra blev han uds
lært, vel instrueret om en Hotelmands første og vigtigste Pligter. De
følgende 4 Aar var han ansat paa »Skandinavien« i Aarhus, hvor han
fik et godt Kendskab til mange af Branchens andre, men ikke mindre
betydningsfulde Sider.
Kun 26 Aar gammel begyndte han som selvstændig Restauratør.
Først overtog han et Par Restauranter i Aarhus, derefter Hotel Phøs
nix samme Sted, og fra April 1904 Skyttes Hotel i Skive, nu Jernbane*
hotellet, og endelig 1911 Toldbod Vinhuset i Horsens, som han stadig
driver. I 1930 købte han Hotel Hafnia i Hjørring, der i de forløbne
4 Aar er blevet fuldstændig nymonteret og moderniseret. Hotellet
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har en stor Restauration, samt smukke Selskabslokaler — og er i det
hele taget sin Ejer værdig.
Marius Jensen har siden 1930 været Formand for Restauratør« og
Hotelværtforeningen i Hjørring. Desuden har han i 2 Perioder siddet
i Bevillingsnævnet i Horsens og har i 4 Aar været Medlem af Horsens
Hjælpekasse.
Udenfor sit Fag er han Medlem af Bestyrelsen for Hjørring og Om«
egns Rytteriforening og Næstformand i Sammenslutningen af Rytteri«
foreninger i Jylland og Fyn.
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[ Hofeaftj? Hotel

freden KShewY Hoffmann* Hotel
Hoffmanns Hotel, Frederikshavn.

ET var egentlig ikke Meningen, at Hotelejer Harald Hoffmann
skulde have gaaet Hotelvejen. Ganske vist var han Søn af Ho=
telejer M. Hoffmann, Grundlæggeren af det kendte Hoffmanns Hotel
i Frederikshavn, hvor han ogsaa som Barn havde gaaet til Haande,
men da han var blevet konfirmeret, kom han i Koloniallære i sin
Fødeby, blev udlært Kommis og arbejdede i 3 Aar ved Faget i Skan?
derborg og overtog den 1. November 1894 Stillingen som Bogholder
i Vinfirmaet Jens Dynesen i Aarhus, hvor han var ansat i nøjagtig
5 Aar. Paa den første Dag i det 20. Aarhundrede gjorde han saa Sprin«
get over i Hotelbranchen og forpagtede Hotel Harmonien i Sæby, som
han overtog for egen Regning i Marts 1918, men allerede Aaret efter
solgte igen.
De følgende 5 Aar privatiserede Harald Hoffmann i Sæby, indtil
han den 15. Februar 1925 købte Faderens gamle Hotel, som ved hans
Død i 1906 var gaaet over paa fremmede Hænder. Straks efter Overs
tagelsen moderniserede han Hotellet, og i 1930 udvidede han det med
en stor Tilbygning, hvor Frimurerlogen lejede Lokaler. Denne Ud*
videlse bevirkede en haardt tiltrængt Forøgelse af Værelseantallet og
af Selskabslokalerne.
Hoffmanns Hotel har alle sine Dage været Byens førende Hotel og
er kendt langt ud over Landets Grænser, ikke mindst som Følge af
den stadige Forbindelse mellem Frederikshavn og Norge og Sverige,
hvorfra talrige Gæster har fundet Vej til Hotellets Specialitet: Stegte

D

14

209

Harald Hoffmann
Hoffmanns Hotel, Frederikshavn.
Født 6. Juli 1873 i Frederikshavn, Søn af Hotelejer M. Hoffmann.
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Rødspætter, der har vundet Ry som noget ganske ekstraordinært.
Saaledes skrev f. Eks. Göteborg Morgonpost engang følgende: ».........
Hoffmanns Hotel serverar de legendariske Frederikshavnspättorna,
freskare, fetare ock bättre stekta än det har varit oss förunnat at
smaka denna kejserliga fisk någonstäder på jorden ......... Det hör
til den kulinariske globetrottares fasta program, at ha ätit på Hoff?
manns Hotel ock har han en gång gjort det, kommer han igjen......... «
Hotelejer Hoffmann har altid personlig været Virksomhedens le?
dende Aand, men han havde i sin Hustru Emilie, f. Mortensen — der
døde i 1933 — den bedste Støtte, der med utrættelig Energi forestod
saavel Køkkenet som Opsynet med Værelserne, samt hele det kon?
tormæssige Arbejde.
Hotellets Beliggenhed er ganske ideel — faa Skridt fra Banegaarden
og vis à vis Havnen — og saalænge Harald Hoffmann staar ved Roret,
har Hotellet de allerbedste Forudsætninger for stadig at gaa fremad.

14*
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Hjalmar Appeltofft
Hørsholm Hotel.
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Hørsholm Hotel.

VEM kender ikke det smukke Hørsholm? — Den lille By med
de historiske Minder om det gamle Hørsholm Slot. — Byen med
den idylliske Slotspark, der omkranset af Slotsdammene endnu for vor
Slægt vidner om hin svundne Tid.
Og den der kender Hørsholm, vil sikkert ogsaa kende Hørsholm
Hotel og dets populære Vært, Hjalmar Appeltofft, og hans lige saa
populære Bar, som har et talrigt Besøg af Gæster, der sætter Pris
paa en af de »rigtige drinks«.
I de 14 Aar, Hjalmar Appeltofft har været hjemme i Danmark, er
det lykkedes ham at omskabe »Hørsholm Hotel« til en af de førende
Virksomheder i Nordsjælland.
Men der er heller ikke mange af vore Restauratører eller Hotelfolk,
der har en bedre faglig Uddannelse end Appeltofft. Som Barn besøgte
han Latinskolen i Landskrona, hvortil hans Forældre var flyttet. Efter
at have videreført sine Studier ved Handelsskolen, gik han over i Hos
telfaget som Tjener paa det stedlige Stadshotel. Herfra fortsatte han
til Kramer i Malmø, Grand Hotel i Gøteborg og Grand i Stockholm.
Han arbejdede derefter ved Faget en Tid i Tyskland, men besluttede
saa i 1902 at rejse til Amerika, hvor han forblev i 18 Aar, og her fik
han særlig Lejlighed til at videreføre sin Faguddannelse. Han lod sig
indskrive ved Harward Universitetet samtidig med, at han fik Plads
som Manager paa en af Universitetets fornemme Klubber, hvortil der
baade var knyttet Hotel, Bar, Restaurant m. m. Som Leder heraf blev
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han saa afholdt af Medlemmerne, at han blev optaget i Klubben.
I disse Aar besøgte han hyppigt sit Hjemland og under et af disse
Besøg — det var i 1920 — blev han syg og besluttede sig saa til at
blive i det gamle Land. Efter at have set paa forskellige Virksom«
heder, besluttede han sig til at købe Hørsholm Hotel, der er grundlagt
allerede i 1725 og som saadan fører sin Historie tilbage sammen med
Hørsholm Slot. Som særlig Mindelse fra den Tid, ejer Hotellet da og«
saa 2 pragtfulde Malerier af Dronning Sofie Magdalene og Kristian
den 6. samt en Del gamle Raderinger forestillende Slottet og dets her«
lige Omgivelser.
Pragtfuld er Udsynet fra Hotellet over den gamle Ridebane, hvis
store, grønne Plæne omkranses af aargamle Linde« og Kastanietræer,
og et Besøg i Hørsholm en Sommerdag, naar Kastanierne staar i
Blomst, vil altid være en Oplevelse.
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Jernbanehotellet, Fredericia.

ROGET og afvekslende har Wilh. Poulsens Tilværelse formet sig.
Ikke altid lige morsomt, men til Gengæld har han haft den Lykke
at være store Begivenheder paa nært Hold og har Lov til paa et be*
stemt Felt at betegne sig som Banebryder for de danske Tjenere i
England.
Wilh. Poulsen er født i Thisted som Søn af Hotelejer Stefan Poul*
sen, der ejede Hotel »Thy«, og allerede fra 10 Aars Alderen maatte
han hjælpe til hjemme samtidig med, at han passede sin Skolegerning.
Som 14aarig kom han i Lære paa Hotel »Royal« i Skive, og her
maatte han ikke alene daglig gøre 50 Petroleumslamper i Stand, men
ogsaa bære 01 og Vin ind, noget som den Gang var Lærlingenes Be*
stilling, ligesaavel som Glasvaskning og Sølvtøjets Renholdelse sor*
terede under Lærlingene. Der var, som man kan forstaa, noget at gøre
og ikke megen Tid til private Spekulationer. Fra Skive tog han til Ho*
tel »Phønix« i Aalborg, og efter et Par Aars Forløb rejste han til
Udlandet.
Først gik Turen til Berlin, hvor han, efter at have vandret fra Hotel
til Hotel for at søge Plads, endelig fandt en saadan paa »Central
Hotel«, der den Gang var Byens største. Efter et Aars Ophold her
rejste han til London, hvor han tog Plads som Privattjener hos Sir
Robert Head. Derpaa fik han, som den første danske Tjener, Plads
i en engelsk Klub. Det var netop det Aar, Frithiof Nansen kom hjem
fra en af de Ekspeditioner, han høstede sin Verdensberømmelse paa,
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WiLH. Poulsen
Jernbanehotellet, Fredericia.
Fedt 31. August 1878 i Thisted, Søn af Hotelejer Stefan Poulsen.

216

og til Ære for ham ønskede Klubben at engagere en skandinavisk Tje*
ner. Engagementet lød oprindelig kun paa de 14 Dage, Nansen skulde
opholde sig i London, men Wilh. Poulsen havde formaaet at udføre
sit Arbejde til Bestyrelsens Tilfredshed i den Grad, at man tilbød
ham at blive et Aar.
Det var en, ikke mindst i sproglig Henseende, meget lærerig Tid,
men efter to Aars Ophold i London tog Wilh. Poulsen til Paris, hvor
han fik Plads paa Hotel Dominici i Rue Costillon, og blev her til Ver*
densudstillingens Afslutning i 1900. Efter Hjemkomsten til Danmark
fik han med det samme Stillingen som Overtjener paa »Phønix« i
Aalborg og blev der i 6 Aar. I 1906 købte han Hotel »Randers« i Ran*
ders, og drev dette til Krigens Udbrud i 1914. I Aarenc til 1919 var
Wilh. Poulsen Direktør paa »Kongen af Danmark« i dets vel nok
største Periode, hvor eksempelvis mange store russiske Godsejere,
der var flygtet fra Hjemlandet, indlogerede sig fast paa Hotellet.
Det var ogsaa i denne Periode — nemlig 1916 og 17, at Studen*
terbespisningen tog sin Begyndelse paa Universitetet, og i halvandet
Aar leverede »Kongen af Danmark« dagligt 500 Portioner Mad, som
blev bragt op til Universitetet, indtil dette selv fik indrettet sit eget
Køkken. Fra 1920—25 var Wilh. Poulsen Direktør for Hotel »Royal« i
Aarhus og derefter i 2 Aar Leder af Paladsteatrets Restaurant, indtil
han i 1927 købte Jernbanehotellet i Fredericia, som han nu driver.
Foruden at være Medlem af den eksklusive Rotary*Klub, er Direktør
Wilh. Poulsen Frimurer.
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Johannes Andersen
Jernbanehotellet, Haslev.
Født 14. Januar 1888 i V. Skerninge paa Fyn,
Søn af Kreaturhandler Hans Ditlev Andersen.
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Jcrnbanchotcllct, Haslev.

FTER i sine Skoledage at have maattet gaa Faderen, Kreaturhand
ler Hans Ditlev Andersen tilhaande, kom Johannes Andersen efter
Konfirmationen i Lære i Borgerforeningen i Svendborg, hvor han ud*
lærtes. Derefter var han i en Aarrækké Tjener paa forskellige af Lan?
dets største Hoteller, og under den store Udstilling i Aarhus arbejdede
han paa dennes Restaurant som Overtjener.
25 Aar gammel overtog han i 1913 Anlægspavillonen i Slagelse, som,
da han kom til, var en beskeden Virksomhed, men ret hurtigt under?
gik den stor Forandring, blev udvidet betydeligt og snart var en af
Provinsens kendteste og største Sommerforretninger. Her residerede
Johannes Andersen i 10 Aar, hvorefter han overtog Café Taarnborg
ved Dr. Louises Bro, som ligeledes blev arbejdet betydeligt i Vejret.
I 1926 overtog han den kendte Bodega paa Raadhuspladsen, og driver
den stadig, ogsaa efter at den i 1933 paa Grund af Ombygningen af
B.?T.?Hjørnet har maattet flyttes lidt bort, nemlig til Raadhusplad?
sen 77.
I 1931 overtog han desuden Jernbanehotellet i Haslev, som da var
noget forfaldent, men som straks blev moderniseret og nymonte?
ret, saaledes at det i enhver Henseende staar paa Højde med de Krav,
der kan stilles til et moderne Hotel, og det hører nu til Provinsens
førende Hoteller med sine 20 med al tænkelig Komfort udstyrede
Værelser.
Til Hotellet er knyttet Selskabslokaler med en Sal, der kan rumme
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600 Mennesker. Her har Haslev Teater til Huse, og her afholdes alle
Byens officielle Fester, ligesom det er Foreningsmødestedet. Hvad maa*
ske ikke de fleste ved, er, at Haslev har en stor Strøm af udenlandske
Rejsende, som kommer for at bese Trifoliums Mønstermejerianlæg,
som er beliggende der, og alle disse Udlændinge tager som en Selvs
følge ind paa Jernbanehotellet.
Det er da ikke forbavsende, at Johs. Andersen i de faa Aar, han
har haft Jernbanehotellet, har formaaet at drive dets Omsætning garn
ske betydeligt i Vejret. Hans elskværdige Væremaade vinder Gæsters
nes Tillid, saaledes at de bestandig vender tilbage.
Johs. Andersen er Medlem af Haslev Turistforenings Bestyrelse. Han
driver selv begge sine Virksomheder og er paa Færde tidlig og silde,
men han har i sin Hustru, Fru Edith Andersen, født Petersson, en
god Støtte, der forestaar hele Hotellets interne Arbejde fra Køkken
til Kontor.
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Jernbanehotellet,’ Helsingør.

snart 45 Aar har Direktør Sørensen for Jernbanehotellet i Heb
singør været knyttet til den Industri, indenfor hvilken han ved
sine store Evner og ualmindelig gode Uddannelse har forstaaet at gøre
sig gældende og respekteret.
Christian Sørensens Fader var Slagtermester i Vejle, men sad smaat
i det, og de mange Børn, han havde, maatte derfor tidligt lære at
trække deres Del af Læsset. Efter Konfirmationen kom han i Handelslære. Men dette Liv huede ham ikke, han sprang derfor fra og gik over
i Tjenerfaget. Han kom i Lære paa det daværende Grand Hotel paa
GI. Holm, og derefter var han en Tid i Officersforeningens Selskabslokaler.
Aaret efter — i 1893 — rejste han til Berlin, hvor han allerede her;
hjemmefra havde faaet tilbudt Plads paa Hotel »Lindenhoff«, Unter
den Linden. Et Aar senere havde han perfektioneret sig saavidt i det
tyske Sprog, at han bestemte sig til at forlægge sin videre UddanneL
se til London. Herovre gennemgik han hele Skalaen fra at pudse
Vinduer og blanke Sko paa boarding-houses til at være Tjener paa
det fashionable Westminster Palace Hotel. Saa gik Turen videre til
Skotland, hvor han tilbragte en Sæson paa Isle of Skye, en mindre
0, der er et yndet Turiststed for Jægere og Fiskere.
Christian Sørensen vendte saa atter tilbage til Fastlandet. Paa Hotel
de l’Universe i Amiens fik han straks Ansættelse som »Interpreter«
cn kort Tid, blev derefter Tjener paa Hotel Balmoral i Paris og se-
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Christian Sørensen
Jernbanehotellet, Helsingör.
Født 24. Marts 1875 i Vejle.
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nere paa Hotel des Anglais i Nizza. Italien kom nu indenfor hans
Rækkevidde, han udnyttede Lejligheden og arbejdede en Sæson i Ve*
nedig paa Hotel Britannia. Den paafølgende Sommer er han saa i —
Ostende, hvor han er ansat som Overkelner paa Hotel Splendid. Vejen
fra Milano over St. Gotthard til Luzern tilbagelagde han til Fods,
en uforglemmelig, men anstrengende Tur gennem Alpernes skønne
Rige. Efter 7 Aars Udlændighed tog han hjem til København. Først
var han en Tid ansat paa Hotel Phønix, og de næste 7 Aar paa Hotel
Dagmar, til at begynde med som Overtjener og derefter som Portier.
I 1907 gjorde han sig selvstændig og overtog den idylliske Asminde*
rød Kro, der dengang var et meget søgt Udflugtssted for Foreninger
og større Selskaber. Her virkede han indtil 1910, da han købte det
gamle, kendte Hotel Leidersdorff i Hillerød. I 17 Aar stod han som
Vært for dette Hotel, som i denne Periode gentagne Gange maatte
udvides i Forbindelse med omfattende Moderniseringer. Samtidig drev
han i 5 Aar Slotspavillonen i Hillerød.
I 1927 overtog Direktør Sørensen endelig Jernbanehotellet i Hel*
singør, som han allerede havde købt i 1923. Gennem Aarene har han
gjort en betydelig Indsats for at bringe det frem i forreste Plan, og at
hans personlige Arbejde og økonomiske Ofre ikke har været forgæves,
viser den Anseelse, det nyder som et af Provinsens moderne og
smukke Hoteller. I Tilknytning til Hotellet findes en Restaurant,
som saavel i Udstyr som i kulinarisk Henseende staar langt over Gen*
nemsnittet. Et yderligere Plus har Jernhanehotellet i sin vidunderlige
Beliggenhed med Udsigt til Kronborg og over Øresund til Sveriges
Kyst. Det er da ogsaa blevet et af Danmarks mest internationale
Mødesteder, en Anerkendelse, der kan føres direkte tilbage til Chr.
Sørensens dygtige Ledelse.
Christian Sørensen er Næstformand for Hotelværtforeningen for
Danmark og Medlem af dens Bestyrelse siden Stiftelsen, samt For*
mand for Hotel* og Kroværtforeningen for Nordsjælland. Desuden
har han været Formand for Bestyrelsen af A S. De Forenede Vin*
importører i Danmark.
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Kay Jeppesen
Jernbanehotellet, Nykøbing F.
Fedt 1. Juli 1892 i Roskilde, Søn af Hotelejer L. Jeppesen.
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Jernbanehotellet, Nykøbing F.

IREKTØR Kay Jeppesens Fader, Hotelejer L. Jeppesen, der døde i
1918, var en anset Skikkelse indenfor dansk Hotel« og Restaura«
tionsindustri. Han havde Restaurationen paa Roskilde Banegaard og
var Ejer af Jernbanehotellet, som under hans dygtige Ledelse blev
kendt over hele Landet og blev anset for et Forbillede paa dette Om«
raade. Under disse Forhold voksede Kay Jeppesen op og fik allerede
fra sine tidligste Aar et indgaaende Kendskab og en stærk Interesse
for Hotelfaget. Der var da heller ingen Tvivl om, hvilken Lære han
skulde vælge, da han var blevet konfirmeret.
I 15 Aars Alderen kom Kay Jeppesen da fra Roskilde Latinskole i
Lære paa Hotel Royal i Aarhus, som dengang tilhørte Etatsraad Georg
Bestie. 3 Aar efter var han udlært og rejste saa udenlands for at kom«
plettere sine Kundskaber paa de store internationale Hoteller. I Tysk«
land opholdt han sig et og et halvt Aar, bl. a. paa Hotel Nassauer Hof i
Wiesbaden, og tog saa videre til Schweitz, hvor han i 3 Sæsoner arbej«
dede paa Grand Hotel i St. Moritz, og endelig til Italien paa et stort
Hotel ved Lago M.aggiore. Derfra gik Vejen nordpaa igen til Eng«
land, som tiltalte ham i den Grad, at han først efter 3 Aars Forløb —
hvoraf han havde tilbragt den længste Tid paa Hotel Cecil i London
— vendte tilbage til Danmark. Det var i 1914, da Krigen brød ud, og
alle søgte hjem. Nu var han en kortere Periode hos Buriis i Køben«
havn for at sætte sig ind i Kogekunstens Hemmeligheder — en Tid,
der siden kom hans egen Virksomhed tilgode. Derefter hjalp han sin
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Fader i nogle Aar og købte saa i 1921 Hotel Alhambra i Sønderborg,
som han drev indtil 1923, da han overtog Ledelsen af Grand Hotel i
Kalundborg.
Den 1. Maj 1931 tiltraadte han Stillingen som Direktør for A/S
Jernbanehotellet i Nykøbing F.
Jernbanehotellet blev bygget i 1918 og er senere udvidet Gang paa
Gang, senest i 1928 med en Sal, der regnes for en af Danmarks største,
og som har Plads til 1500 Personer. Nu staar man atter overfor en
omfattende Modernisering og Ombygning, da der til Trods for de sta*
dige Udvidelser endnu er Mangel paa Gæsteværelser. For Tiden har
Jernbanehotellet 50 moderne udstyrede Værelser og 4 Sale. Ogsaa i
alle andre Retninger følger man Skridt med Hotelindustriens Udvik«
ling; man har saaledes indrettet eget Konditori, Bageri, Vaskeri, Køle*
anlæg, kort sagt: alle moderne Hjælpemidler er taget i Brug.
Jernbanehotellet er opført af Landbrugsorganisationerne paa Lolland
og Falster, og disse er stadig Andelshavere i Hotellet. Alle Stiftets
store og officielle, politiske og faglige Møder afholdes her — og der
gaar ikke en Dag, uden at der er en eller flere store Sammenkomster.
Det er saaledes en mangesidig og krævende Virksomhed, Direktør
Jeppesen har Ansvaret for — et Ansvar, som han bærer med Hæder;
men alligevel har han faaet Tid til indgaaende at beskæftige sig med
et for hans Fag saa vigtigt Spørgsmaal som Turistsagen, indenfor
hvilken han har udført et stort og anerkendt Arbejde. Direktør Jeppe«
sen staar da ogsaa som Medlem af Nykøbing F. Turistforenings Be«
styrelse.
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Karstens Hotel, Skagen.

ULIUS JOHNSEN, der nu er Indehaver af Karstens Hotel paa
Skagen, er født i en af de gamle Læssøfamilier, hvor der var Tra«
dition for, at Drengen skulde til Søs. Det kom han da ogsaa, saasnart
han var konfirmeret. Han kom ud som Messedreng — og han syntes
saa godt om Kabyssen, at han besluttede at blive i Køkkenregionerne.
Da han havde sejlet i 4 Aar, gik han i Kokkelære paa Landjorden
— det var paa Dagmarhotellet i København — og da han var ud«
lært, drog Søen ham igen, og han blev, kun 23 Aar gammel, Restaura«
tør paa Islandsfarten, hvor han sejlede i 10 Aar. Saa sagde han Søen
Farvel og blev Vært i Strandcaféen i Charlottenlund, hvorpaa han i
1913 overtog Odd Fellow Palæet, hvor han var Restauratør til 1927.
Allerede 1918 havde han købt Karstens Hotel paa Skagen. Fra 1931
har han tillige været Vært i Frimurerlogen i Aalborg. Karstens Hotel
er bygget i 1914, og siden Overtagelsen har Direktør Johnsen fore«
taget forskellige Forbedringer, saaledes at det ret nye Hotel stadig
er blevet holdt i tip«top Form.
Julius Johnsen har med levende Interesse deltaget i Fagets Organi«
sationsarbejde. Siden Kokke« og Tjenerskolen blev oprettet, har han
været Censor ved deres Eksaminer, ligesom han i det hele taget har
interesseret sig stærkt for Lærlingeuddannelsen. I 20 Aar har han
siddet som Medlem af Skibsrestauratørforeningens Bestyrelse. Blandt
de øvrige Tillidsposter, han har beklædt i Aarenes Løb, kan nævnes:
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Julius Christoffer Johnsen
Karstens Hotel, Skagen.
Født 20. Juli 1876 paa Læsø, Søn af Styrmand Christoffer Johnsen.
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Næstformand for Restauratør foreningen for København og Omegn i
4 Aar, Medlem af Centralforeningens Hovedbestyrelse til han forlod
København, og Medlem af Bestyrelsen for Hotelværtforeningen i Dam
mark fra 1930.
Desuden er Julius Johnsen Formand for Skagens Borgers og Grunds
ejerforening og Medlem af Bestyrelsen for Skagens Turistforening.
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Carl Ludvig Lundgren
Hotel Kolding, Kolding.
Født 21. August 1874 i Randers, Søn af Skrædermester I. F. Lundgren.
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Hotel Kolding, Kolding.

A C. Ludv. Lundgren overtog Hotel Kolding i 1903, var dette alt
andet end tidssvarende, og han satte straks fra Begyndelsen alt
ind paa at bringe det paa Fode; Hotellets Renommé i Dag viser, at
han fuldtud var denne vanskelige Opgave voksen, det hører nu til de
kendteste i Landet. En af Grundene til dette smukke Resultat maa
sikkert søges i hans grundige Uddannelse indenfor Faget.
Med sit 16. Aar kom C. Ludv. Lundgren i Tjenerlære paa Martens
Hotel, nu Randers Hotel i Randers, og her fik han et saa godt Kend«
skab til sit Metier, at han straks efter Læretidens Udløb kunde rejse
til Udlandet, hvor han de følgende 5 Aar var ansat paa forskellige
større Hoteller i England, Tyskland og Sverige. I denne Periode er«
hvervede han sig et rigt Fond af Kundskaber, og han fik da ogsaa
straks efter sin Tilbagekomst til Danmark Stilling som Overtjener paa
Preislers Hotel i Viborg. Herfra vendte han saa tilbage til Hotel Ran«
ders — hans gamle Lærested — som Overtjener og blev der i godt
og vel tre Aar.
I 1903, kun 28 Aar gammel, købte C. Ludv. Lundgren saa Hotel Kol«
ding, et ældre Hotel, der hverken havde elektrisk Lys eller W. C. Med
Ungdommens ukuelige Gaa«paa Humør moderniserede han hele Ho«
tellet og oparbejdede det i Løbet af ganske faa Aar. I 1920 stod han
overfor Nødvendigheden af en større Udvidelse. Der var ikke andet
at gøre end at købe Nabogrunden, og foruden flere Værelser fik han
her indrettet en moderne Restaurant og nye Selskabslokaler, hvor nu
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alle Byens større Festligheder baade af officiel og uofficiel Art finder
Sted. Hotel Kolding har saaledes under Direktør Lundgrens Ledelse
udviklet sig til Byens førende Hotel og er blevet det selvfølgelige Sams
lingssted for det moderne KoldingsPublikum. For at kunne følge Nus
tidens stadige Krav har Hotellet netop fornylig gennemgaaet en oms
fattende Nyrestaurering — og Resultatet svarer fuldtud til Hensigten.
Direktør Lundgren er altid i Aktivitet og leder personlig hele Virks
somheden, men har gennem mange Aar haft en fortrinlig Støtte og en
interesseret Medarbejder i sin Hustru Lona, f. Thrane.
Turistsagen har altid haft Direktør Lundgrens særlige Interesse, og
han har i en Aarrække været Medlem af Kolding Turistforenings Be=
styrelse. Desuden har han i mange Aar været Medlem af Bestyrelsen
af Hotelværtforeningen for Jylland og Fyn og i lige saa lang Tid Bes
styrelsesmedlem af Hotelværtforeningen for Danmark; begge Steder
har han udført et stort og fortjenstfuldt Arbejde, og at hans Kolleger
har forstaaet at skatte og anerkende denne Indsats for Faget, viste de
tilfulde ved den Fest, der blev afholdt i Anledning af hans 25 Aars
Jubilæum i 1928.
Direktør Lundgren har viet Ridesporten en stor Del af sin Fritid,
og han har gennem flere Aar siddet som Formand for Kolding Ride«
klub.

232

Kurhotellet paa Fanø.

RNST WEINOLDS Karriere kan sammenfattes i de 3 Ord: Ar*
bejde, Flid, Energi.
Efter at være kommet ud af Kommuneskolen blev den 14saarige
Ernst Weinold ansat som Piccolo i Portierlogen paa Hotel »Bristol«,
hvor han hurtigt af Direktør Wilkening personligt blev udnævnt til
Portierassistent. To Aar senere sendte Wilkening Weinold til Savoy
Hotel i Berlin, hvor han kom i Kelnerlære.
Efter et Aar i Berlin rejste Weinold hjem og var et Aar Ungtjener
paa D’Angleterre. Trangen til at lære, hvad læres kan, gjorde sig
gældende, og Turen gik atter ud i den store Verden; denne Gang til
London, hvor han i 3V2 Aar var paa det fornemme Hotel Cecil. At
han ogsaa forstod at gøre sig gældende her, beviser følgende: En af
de store Kulmineejere i Cardiff i Wales ønskede en Housekeeper, og
blandt alle Hotellets Tjenere var det Weinold, der blev valgt til dette
ærefulde Hverv; han fik her et indgaaende Kendskab til Livet, som
det leves blandt det engelske highlife.
Efter de lærerige Aar i London gik Turen til Schweitz, hvor han
den første Sæson var ansat paa det fornemme Grand Hotel Mont
Pelérén sur Vevcy. — For yderligere at dygtiggøre sig i Fransk tog
Weinold da til Paris, hvor han blev i halvtredie Aar paa de store
Hoteller »Elysée Palace« og »Continental«. Dermed var Vandreaarene
forbi. Weinold tog atter hjem til Danmark og blev øjeblikkelig ansat
som Overtjener hos Wilkening med Ledelsen af Selskabslokalerne og
Etagerne under sig, og her blev han, til Hotellet i 1917 lukkede.
Samme Aar blev Ernst Weinold, efter et lille Mellemspil som
Militær, Portier paa »Cosmopolite« og var der til 1923, da han købte
Restaurant »Gamma«. Han lavede »Gamma« om til en intim og ele«
gant Restaurant og oparbejdede en betydelig Forretning i de ni Maa*
neder, han var Indehaver. Efter dette Tidsrums Forløb overtog han
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Ernst Weinold
Kurhotellet, Fane.
Født 24. August 1888.
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det kendte Etablissement »Harmonien« paa Nørrevold, som da blev
omdøbt til Weinolds Selskabslokaler og undergik en omfattende og
frugtbringende Modernisering.
Samtidig har Ernst Weinold været Direktør for Skagens Badehotel
i 1927 og siden 1930 Leder af Kurhotellet paa Fanø. Det første Aar
sammen med en af Landets kendteste Hotelmænd, Georg Jørgensen,
der i en Aarrække har gjort sit Navn kendt som Direktør for Skagens
Badehotel.
I den Periode, Weinold har været Leder af Kurhotellet, er der paa
hans Initiativ foretaget en Række Udvidelser, der bl. a. omfatter en
smuk Strandterrasse, hvor Gæsterne, samtidig med at de indtager EL
termiddagskaffen, kan sidde og følge det muntre Badeliv, der udfolder
sig i Strandkanten.
Foreningsarbejdet har altid i Ernst Weinold haft en livlig og
interesseret Mand. Han er, hvad man kalder et Foreningsmenneske
med et overmaade praktisk Greb paa Tingene. Han er Stifter af Por«
tierernes Klub og var i en femaarig Periode dens Formand. Hans
Kolleger har i rigt Maal taget hans Evner i Brug. Siden 1927 har
han været Formand for Selskabsværternes Forening og nu desuden
Formand for Restauratørforeningen for København og Omegn, hertil
kommer at han er Medlem af Fællesudvalget, i hvis Lokale«Udvalg
han er Formand, og betegnende for hele Weinolds Indstilling er det,
at han i alle sine Hverv ikke alene udfører det Arbejde, der følger
med disse, men adskilligt mere end man med Rimelighed kan forlange.
Omkring Aarsskiftet 1934 afhændede Weinold Selskabslokalerne
paa Nørrevold og har i Stedet for overtaget Danseetablissementet
Phønix i Walkendorfsgade, som nu skal gennemgaa en fuldstændig
Modernisering, og der er næppe Tvivl om, at Phønix i sin nye Skik«
kelse og under Direktør Weinolds Ledelse vil blive ført frem i første
Række blandt vore Forlystelsesetablissementer.
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Jørgen Chr. Jørgensen
Hotel »Lyngby«, Lyngby.
Født 6. Februar 1884 i Nøddebo, Søn af Forpagter Niels P. Jørgensen.
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Hotel »Lyngby«, Lyngby.

ET idylliske Nøddebo i Nordsjælland er Jørgen Chr. Jørgensens
Fødested. Her saa han Dagens Lys som Søn af Forpagter Niels
P. Jørgensen, og her tilbragte han sin første Barndom, ligesom han
fik indpodet sin første Lærdom i Landsbyskolen, hvor Undervisnin«
gen gik for sig 2 til 4 Gange om Ugen.
I 14 Aars Alderen kom han i Lære paa Nøddebo Kro, men skiftede
efter et Aars Forløb til Jagtslottet paa Eremitagesletten og udlærte
endelig paa Ørholm Hotel i det danske Schweitz.
Efter en Tur til London, hvor han arbejdede dels paa boarding«
houses, dels paa Lyons Caféer, rejste han atter hjem i 1909 og overtog,
25 Aar gammel, Ørholm Hotel, som han drev, til han i 1918 købte Hotel
Lyngby.
Her lod han straks foretage et større Ombygnings«, Udvidelses« og
Moderniseringsarbejde. Restauranten blev udvidet, Selskabslokalerne
ligeledes; de kan nu rumme 300 spisende Gæster, og der blev indret«
tet Billardsalon. Noget senere ombyggedes den smukke Teatersal,
hvor der er Plads til 400 Mennesker.
Som forstaaeligt er, er Hotellet blevet meget søgt, og Størsteparten af
Lyngbys Foreninger holder til dér.
Helt tilbage til 1680 gaar Hotellets Historie. I dette Aar fik Kongens
Møntmester Caspar Herbachs Enke kongelig Konfirmation paa at
holde Kro her, og i 1731 kaldes det nuværende Hotel Lyngby i et
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Skøde: »Hendes kongelige Højhed Prinsesse Sophie Hedevigs Kro i
Lyngby«.
Hotelejer Jørgen Jørgensen bistaaes i den daglige Ledelse af sin
Hustru Fru Minna Jørgensen, født Jørgensen, der allerede som ung
havde Tilknytning til Faget, og som hele Tiden har været en stærkt
interesseret Medarbejder for sin Mand.
I det faglige Arbejde har Hr. Jørgensen deltaget i mange Aar, dels
som Sekretær i Bestyrelsen for Restauratørforeningen for Nordre Birk,
dels som Medlem af Fællesudvalget og som Censor ved Tjenernes
Lærlingeskole. Han er desuden Medlem af Bestyrelsen for Lyngby
Velgørenhedsforening, i hvilken han nedlægger et stort Arbejde.
I hvor høj Grad, Hotelejer Jørgen Jørgensen nyder sine Medborge*
res Tillid, fremgaar af den Omstændighed, at han i Aarene fra 1921
—24 var Sognefoged i Lyngby.
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Olsens Hotel, Maribo.

A Johan Jensen havde afsluttet sin Skolegang og var blevet kon«
firmeret, kom han i Tjenerlære paa Hotel »Isefjord« i Holbæk
hos den den Gang meget kendte og fremragende Hotelmand N. J.
Svendsen. Efter udstaaet Læretid rejste han i 1903 til London, hvor
han først fik Plads hos en engelsk Familie som Privattjener og derefter
paa det kendte Hotel Garni Queen Anne’s Mansion, hvorfra han
kom paa Hotel Cecil. — Efter 2 Aars Forløb rejste han til Sydfrank«
rig og arbejdede først paa de 2 store Hoteller »Des Anglais« og »des
Palmiers« i Nizza, derefter paa Grand Hotel Cap Martin.
Turen gik nu til Tyskland, hvor han arbejdede paa Kurhotellet i
Swinemiinde, derefter i Berlin paa Hotellerne »Monopol« og »Bristol«,
hvorefter han som den første Udlænding fik Ansættelse i den tyske
Rigsdagsbygnings Restaurant.
Der var ialt gaaet 7 Aar i Udlandet, da han vendte tilbage til Dan«
mark, hvor han de to følgende Somre var ansat paa »Marienlyst«, me«
dens han i disse 2 Aar benyttede Vintertiden til at komplettere sin Ud«
dannelse paa Institut International des Hotelliers i Yvonandi det fran«
ske Schweiz. Han fik herfra en Stilling i Norge paa Grand Hotel i
Oslo, og her kom han i Forbindelse med den daværende amerikanske
Gesandt i Tyrkiet, Oscar S. Strauss, der tilbød ham Stillingen som
Hovmester i det amerikanske Gesandtskabspalæ i Konstantinopel.
Medens Johan Jensen opholdt sig der, fik han Tilbud paa en Stil«
ling som Overkelner paa Palace Hotellet i København, der var under
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Johan Jensen
Olsens Hotel, Maribo, og NationabScala, København.
Født 4. Oktober 1885 i Nyborg, Søn af Restauratør Rasmus Jensen.
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Opførelse, men da han kom hertil, var Hotellet endnu ikke færdigt,
og Johan Jensen maatte søge anden Stilling. Denne fandt han paa
Jørgensens Hotel i Horsens, og dette gav Stødet til, at Johan Jensen
kom til Provinsen. Da han havde opholdt sig 2 Aar i Horsens, blev
han i en Sæson Leder af Highland Palace Hotel i Ajaccio paa Korsika,
og derefter rejste han tilbage til Danmark, hvor han i Kompagni med
Overkelner Axel Clausen købte Wandalls Hotel i Svendborg. Dette
Kompagniskab varede i 2 Aar, hvorefter Johan Jensen for egen Reg«
ning i 1913 købte Olsens Hotel i Maribo, som han stadig er Ejer af.
Under Johan Jensens Ledelse har Hotellet gennemgaaet en gennem«
gribende Modernisering og Udvidelse, bl. a. Tilbygning af en stor Te«
atersal, som af Skuespillere regnes for at have en af Provinsens bed«
ste Scener.
Ved Siden af sit egentlige Fag har han forskellige andre Interesser,
saaledes har han i 10 Aar været Formand for Landsforeningen »Dansk
Arbejde«s Mariboafdeling, og i denne Periode med stor Sukces ar«
rangeret 2 »Dansk Arbejde« Udstillinger i Maribo. I 1929 var han
Formand for Festudvalget ved det store Rundskue i Maribo, hvor
der blandt de mange Attraktioner blev stegt en Okse paa Torvet.
Endelig er han Æresmedlem af De Danske Forsvarsbrødres Maribo«
Afdeling. Indenfor Faget har han i nogle Aar beklædt Hvervet som
Formand for Maribo Beværterforening og tillige været Medlem af Be«
styrelsen af Teaterejerforeningen for Sjælland, Lolland«Falster og
Fyn, samt i Bestyrelsen af Hotelværtforeningen for Sjælland og Lol«
land«Falster.
Da Direktør Viltoft i 1932 overtog Ledelsen af NationaLScala, knyt«
tede han Johan Jensen som Underdirektør til Etablissementet, hvor
han i fuldt Maal har faaet Brug for baade sine faglige, sproglige og ad«
ministrative Evner, og Johan Jensen er nu placeret i Rækken af de
Mænd, der staar i daglig Kontakt med det restaurationssøgende Publi«
kum i København.
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O. D. Clausen
Paladshotellet, Esbjerg.
Fedt 29. April 1870 i Vejle, Søn af Vognmand og Avlsbruger Carl Fryland Clausen.
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Paladshotellet, Esbjerg.

EJEN til Hoteldirektørstolen har for O. D. Clausen ikke været
den almindelige slagne. Der er gaaet en lille Omvej, som utvivl«
somt i det lange Løb adskillige Gange for Direktør O. D. Clausen
har vist sig at have været værd at gaa. Han er Søn af Vognmand og
Avlsbruger Carl Fryland Clausen, Vejle, og kom, da Konfirmationen
var overstaaet, i Konditor« og Bagerlære. Efter nogle Aars Arbejde
som Svend etablerede han sig i 1895 med selvstændig Forretning i
Kongensgade 20 i Esbjerg og oparbejdede den ret hurtigt til Byens
største i sin Art, indtil han i 1917 bortforpagtede den.
I 1918 købte han Paladshotellet i Esbjerg, som han driver den Dag
i Dag og har forstaaet at bevare som Byens største og førende Hotel.
Men Direktør O. D. Clausens Interesser er ikke indskrænket til
Hotelfaget alene. Ogsaa andre Brancher har nydt godt af hans Viden
og Kunnen. Siden Esbjerg Banks Oprettelse i 1916 har han været
Medlem af Bankraadet og Bestyrelsen, og da Bagermestrenes Brød«
fabrik i 1919 blev startet, var han en af dem, der gik i Spidsen for
Foretagendet, af hvilket han altsaa er Medstifter og siden Starten
Formand og administrerende Leder. At O. D. Clausen tillige nyder
sine Kollegers Tillid, fremgaar af den Omstændighed, at han i flere
Aar tillige har været — og stadig er — Formand for Esbjerg Hotel«
vært« & Restauratørforening.
Siden O. D. Clausen overtog Paladshotellet, der er bygget i 1913,
er det undergaaet store Forandringer. Det er blevet gennemmoderni«
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seret og paa forskellig Vis ombygget, nymonteret og Værelserne ud*
styret med al tænkelig Komfort, saaledes at det paa alle Punkter er
paa Højde med Tidens Krav. Der er desuden store, smukke Selskabs*
lokaler, hvor de største lokale Fester afholdes, alene af den Grund
at Hotellet har Byens største Sal, der kan rumme ikke færre end
1000 Mennesker. Den benyttes om Sommeren til Teater, som altid er
sikker paa stor Søgning i den levende og interesserede By.
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Park-Hotel, Aalborg.

IGE overfor Banegaarden i Aalborg ligger det landskendte Park«
Hotel, der ikke mindst i de senere Aar er naaet frem til en meget
smuk Position. Hotellets nuværende Indehaver er Henrik Møller.
Hotelejer Henrik Møller er født den 23. December 1880 i Svendborg.
Hans Fader havde i flere Aar drevet Vester Skørringe Mølle paa Lol«
land, der i mange Aar havde været i Slægtens Eje, men ved Krisen om«
kring 80«erne maatte Faderen opgive den gamle Slægtsejendom og rej«
ste derefter til Fyn. Forholdene i Hjemmet var yderst smaa, og det var
vanskeligt for Faderen, der var slaaet ud, at ernære de 11 Børn, der da
ogsaa fra den tidligste Barndom maatte hjælpe til efter bedste Evne
paa forskellig Maade.
Henrik Møller gik i Kommuneskolen, samtidig med at han hjalp
hjemme, og straks efter Konfirmationen kom han i Lære, men havde
allerede som lOaarig Dreng tjent sine første Penge ved Faget, nemlig
som Glasvasker paa Hotel »Svendborg«.
Straks da han var bleven udlært, rejste han til Tyskland, hvor han
var i 21l2 Aar, dels i Dresden, dels i Leipzig. Han kom saa hjem til
Danmark og var en Sæson paa Gilleleje Badehotel, og da Hotel
Bristol aabnede i 1902, var han blandt de første Tjenere, der fik An«
sættelse der. Efter kun 10 Dages Forløb udnævntes han til Overtjener
og blev nu paa Hotel Bristol et Aars Tid.
Han rejste saa i Selskab med flere andre af vore nuværende kendte
Hotelmænd til London, hvor han blev ialt i 9 Aar. Der var Tradition
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Henrik Møller
Park Hotel, Aalborg.
Son af Molleejer Henrik Møller.
Født 23. December 1880 i Svendborg.
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for, at man begyndte paa boarding houses og i private Hjem, og efter*
haanden som han fik lært Sproget, aabnede der sig Pladser for ham
paa de større Hoteller og Klubber. De sidste 2 Aar, han var i London,
drev han selvstændig Forretning, et Tea*room i selve Byen, han fik
det arbejdet godt op og solgte det saa, da han havde Lyst til at komme
hjem, og ved Aabningen af den ny Hovedbanegaard i København fik
han Ansættelse i dens Restaurant som Overtjener hos Fritz Svensson,
og forblev her i 4 Aar til 1915. I det Aar overtog han »Folkets Hus«
paa Jagtvejen og beholdt det indtil 1924. I 1917 opførte han Prome*
nadepavillonen i Københavns Fælledpark, og i 1920 købte han Glo*
strup Jernbanehotel, saaledes at han nu leder 3 Forretninger.
Efterhaanden afhændede han disse Forretninger, og i Aaret 1924
købte han Park*Hotel i Aalborg, som han stadig driver, og som er
blevet fuldstændigt nymonteret og moderne indrettet, saaledes at
det nu er et af Landets smukkeste Hoteller.
Hotelejer Henrik Møller er Medlem af Bestyrelsen for Hotelvært*
foreningen for Danmark, af Bestyrelsen for Restauratørforeningen i
Aalborg og Formand for Tjener* og Kokkeskolen i Aalborg. Ligeledes
var han Medstifter af Selskabsværternes Sammenslutning i Køben*
havn, en Organisation som fremstod som Følge af de vanskelige Tider
i Aarene omkring Krigens Slutning, da der var Mangel paa alle mu*
lige Varer og Forbud mod Brug af Lys og Brændsel i større Udstræk*
ning. Under den store Udstilling i 1933, N. U., den Udstilling, der for
Aalborg som Turistby fik sin store Betydning, var han Medlem af den
Komité, som paatog sig Tilrettelæggelsen af Indkvarteringen af de
talrige udenbys Gæster, som kom til Aalborg; det var et meget om*
fattende Arbejde, da der ofte skulde skaffes ca. 800 Sovepladser ud
over, hvad Byens Hoteller kunde byde.
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Hermann Diamant
Parkhotellet, Odense.
Født 9. November 1885 i Polen.
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Farkhotellet, Odense.

T fremmedklingende Navn har Hermann Diamant, og dansk er
han heller ikke af Fødsel. — Han er født i Polen, hvor han lærte
Væverhaandværket og udlærte baade som Væver og Broderiarbejder.
15 Aar gammel sagde han sit Fædreland Farvel og rejste til Tysk«
land og senere til England, hvor han arbejdede som Væver. Efter Op«
holdet i Storbritannien vendte han atter tilbage til Tyskland, og imid«
lertid havde han hørt saa meget om Danmark, at han fik Lyst til at
se Landet. Det var i Aaret 1904, han kom hertil, og i 7 Aar arbejdede
han ved sin Profession, indtil han i 1911 pludselig tog en Stilling som
Køkkenkarl med en maanedlig Løn af 20 Kroner paa Meyers Hotel
— nu Parkhotellet — i København. Det var ikke, fordi Hermann Dia«
mant ikke kunde faa noget at bestille ved sit Fag, men det var Følgen
af en velovervejet Beslutning. Han vilde benytte sine fortrinlige Sprog«
kundskaber og fandt, at Hotelfaget for ham vilde være Vejen frem«
efter og opefter.
I 1913 var H. Diamant avanceret til Portiermedhjælper paa Hotel
Bristol, og Aaret efter blev han Portier paa Landmandshotellet (nu
Centralhotellet), og her var han indtil Oktober 1914, da han kom til«
bage til Bristol som Andenportier. Da Hotellet oprettede sit Anneks,
blev han Chefportier paa dette og var der, indtil Bristol lukkede 1917.
Selvfølgelig, fristes man til at sige, havde disse Arbejdets strenge
Aar for Diamant ogsaa været Sparsommelighedens Aar. Han havde
samlet saa mange Penge, at han kunde tænke paa at blive selvstæn«
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dig, og sammen med Mandor Diamant, Stockholm, købte han Larsens
Hotel i Odense, som straks blev omdøbt til Parkhotellet. Det varede
ikke længe, før Hotellet med det nye Navn vandt en Plads i Publi«
kums Bevidsthed og hørte til Odense Bys mest kendte.
Landskendt blev det og Direktør Diamants Navn ved den Kamp,
han førte for at indføre 10 pCt. Drikkepengesystemet saavel i Re«
staurant som Hotel. Det gik ikke for sig uden Kampe, der af og til
slog Gnister, men Diamant gav ikke op, selv en 3 Maaneders
Strejke paa hans Hotel kunde ikke standse ham i denne Sag, han førte
sin Kamp igennem, og hans Eksempel er nu taget til Følge paa en
Række Hoteller Landet over.
Sit Hotel har Diamant som nævnt ført frem til en ledende Stil«
ling, og Fagets Højnelse har altid ligget ham paa Hjerte, men des«
uden har han ogsaa faaet Tid til at dyrke sine private Interesser, spe«
cielt Sangen. Sin smukke Stemme har han faaet Lejlighed til at lade
klinge i Solopartier ved flere større Koncerter.
Hermann Diamant var i Aarene 1919—33 Medlem af Fyens Hotel«
værtforenings Bestyrelse, og er desuden Medstifter af Fyens Tjener«
lærlingeskole.
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Hotel Postgaarden, Holbæk.

INE første 20 Aar tilbragte Direktør Joh. F. Petersen paa den lille
idylliske 0 Endelave udenfor Horsens, hvor hans Fader var Køb«
mand. Da han havde afsluttet sin Skolegang paa den derværende
Landsbyskole og var blevet konfirmeret, kom han i Lære hos sin
Fader. Militærtjenesten blev derefter Indledningen til hans Ophold i
København. Her arbejdede han først med forskellige Agenturer og
drev i nogen Tid en Viktualieforretning. I 4 Aar var han saa knyttet
til Københavns Politi og blev derefter Bestyrer for en større Detail«
forretning — Hjalmar Petersen’s Eftf. — i St. Kongengade, som han
efter 2 Aars Forløb overtog for egen Regning. Et Par Aar efter flyt«
tede han Forretningen hen paa Hjørnet af Kongens Nytorv og St.
Kongensgade, samtidig med at han overtog Wilsons kendte Kolonial«
forretning. I 1906 afstod J. F. Petersen imidlertid Forretningen igen,
og den 1. December s. A. købte han i Kompagniskab med G. Gianelli
Café Bernina, som de drev sammen i de følgende 2 Aar. Han forpag«
tede nu Hotel Kong Frederik, og 2 Aar efter overtog han Café »Con«
tinental« paa Kongens Nytorv, som han med megen Dygtighed drev
i 17 Aar.
Fra 1927 stod Direktør Petersen som Vært for Kurhotellet paa Fanø,
indtil han i 1930 — den 15. Maj — blev Ejer af Hotel Postgaarden i
Holbæk, som han stadig driver. Han lod straks foretage forskellige
nødvendige Moderniseringer som koldt og varmt Vand paa samtlige
Værelser, Telefon og Badeværelser, og fik det saaledes ført ind paa et
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Johan F. Petersen
Hotel Postgaarden, Holbæk.
Født 16. Oktober 1868 paa Endelave ved Horsens.
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nyt Spor, der siden stadig har vist en jævnt stigende Tendens. Hotel
Postgaarden staar nu som Byens ledende Hotel. Foruden en rummelig
Teatersal, forefindes der store Selskabslokaler — indtil 400 Kuverter
— og de fleste af Byens større Begivenheder, Foreningsmøder og Fester
henlægges da ogsaa ganske naturligt til »Postgaarden«s Lokaler.
Det Arbejde, Direktør Petersen har præsteret til bedste for sine
Gæster og derved ogsaa til Fremme for sit Hotel, viser tydeligt, at
Hotelvirksomheden nu er blevet hans Alfa og Omega, et Centrum for
hans Interesser. Han er i stadig Aktivitet, allestedsnærværende fra
Morgen til Aften.
Direktør J. F. Petersen har i nogle Aar været Medlem af Bestyrelsen
og Næstformand for Hotelværts og Restauratørforeningen for Køben»
havn.
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Kurt Ludewig
Hotel Postgaarden, Kalundborg.
Fedt 28. December 1902 i København. Søn af Hotelejer Ewald Ludewig.
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Hotel Postgaarden, Kalundborg.

N af den danske Hotelindustris yngste Skikkelser er Hotelejer
Kurt Ludewig i Kalundborg. Han er født den 28. December 1902
i København som Søn af den kendte Hotelejer Ewald Ludewig, der
i mange Aar og indtil sin Død i 1928 ejede Hotel Kronprinsen i
Hillerød.
Kurt Ludewig kom efter at have bestaaet Præliminæreksamen fra
Nærum Kostskole i Banklære og blev i 5 Aar indenfor Bankvæsenet.
Men det var Hotelfaget, som mest tiltrak ham. Allerede som ganske
lille havde han gaaet til Haande i Faderens Forretning, og Interessen
for dette Fag havde i den Grad fæstnet sig i ham, at han 21 Aar
gammel resolut gjorde Springet fra Bankassistent til Tjenerelev. De
første 2 Aar paa Hotel Royal, Aarhus, for derefter at være Køkken#
elev paa den kgl. Skydebane.
For yderligere at fuldende sin Uddannelse rejste han saa til Udlån#
det, hvor han først i Paris og Versailles og derefter i London arbej#
dede som Tjener paa adskillige større Hoteller. Paa Grund af Fade#
rens pludselige Død, maatte han efter 2 Aars Forløb afbryde sit
Ophold i Udlandet for at komme hjem og overtage Ledelsen af Hotel
Kronprinsen.
Da det i 1929 blev solgt, rejste Kurt Ludewig tilbage til England
og arbejdede paany paa forskellige Hoteller. I 1930 vendte han atter
hjem for at overtage Inspektørstillingen paa Hotel Kongen af Dan#
mark paa Fanø.
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Aaret efter overtog han, kun 28 Aar gammel, Hotel Postgaar*
den i Kalundborg, som han stadig driver. Han lod straks Hotellet
modernisere og nymontere med al Nutidens Komfort, saaledes at det
i Dag er et fuldtud moderne Hotel med smukt monterede Værelser,
hyggelig Restauration og Selskabslokaler.
Den unge Kraft, der allerede har sat kendelige Spor paa det gamle
Hotel, vil sikkert ogsaa i Fremtiden vide at hævde Hotellets Ry.
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Postgaarden, Nyborg.

LLEREDE fra Barnsben havde Hotelejer H. O. L. Arendt Inter«
esse for Restaurationsfaget. Det var egentlig ikke saa forbav«
sende, naar man tager den Omstændighed i Betragtning, at han er
Søn af en Restauratør. Nogen særlig Tid til før Konfirmationen at be«
skæftige sig med Faget havde H. Arendt dog ikke, idet han, samtidig
med at han passede sin Skole om Formiddagen, havde en Byplads om
Eftermiddagen.
Men med sit 14. Aar kom han i Lære paa det gamle Hotel «Monom
pol», hvis Indehaver, Harald Svendsen, var hans Gudfader, og derfra
gik Vejen til Schucani & à Porta og Stephan à Porta paa Kongens
Nytorv, hos hvem det sidste Læreaar tilbragtes. Efter et Aar i Hel«
singør rejste Arendt til England og var der paa en Række af Syd«
kystens Hoteller.
Atter hjemme i København tog han Plads paa Café la Reine og var
her i 7 Aar, derefter en kortere Tid paa Grand Hotel i Odense og fire
Aar paa Brochmanns Hotel samme Sted.
I Krigsaaret 1914 købte han Hotel «Postgaarden», Nyborg, som
han stadig driver. Sine Standsfællers Tillid nyder Arendt i ualminde«
lig Grad, og hans Initiativ til Arbejdet for Standens Højnelse har
været rigt. Det var paa Foranledning af ham, at Fyens Restaurations«
industris Lærlingeskole i Odense i 1922 blev stiftet, og han har siden
Oprettelsen været dens Formand. I det hele taget har Lærlingespørgs«
maalet altid haft hans Interesse, der har manifesteret sig paa mange
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Harald Oluf Louis Arendt
Hotel Postgaarden, Nyborg.
Født 19. Februar 1886 i København, Søn af Restauratør Wilh. Arendt.
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Maader, og han har her udrettet et stort og uegennyttigt Arbejde,
som i høj Grad er kommet de fynske Tjenere og Lærlinge til Gode.
I 1920 blev han Medlem af Hotel« & Restauratør foreningens Cens
tralforening, som Repræsentant for Fyens Stifts Hotelværtforening,
hvis Formand han siden 1918 har været. Yderligere er han Medlem
af Bestyrelsen for Hotelværtforeningen for Danmark og siden 1924
Formand for Nyborg Hotelværts og Restauratørforening, ligesom
hans Kolleger ved talrige Lejligheder har vist ham deres Tillid ved at
vælge ham ind i forskellige Udvalg, faglige Spørgsmaal vedrørende.
Fôr sin Stand har han altid været en ivrig Talsmand.
Hotel Postgaarden, der er nær de 150 Aar gammel, er Samlings«
stedet for en Række Foreninger og har en smuk Festsal med Plads
til 200 Kuverter. Hotellets historiske Bygningsstil er stedse blevet
bevaret, og dets Ry er stort. Det tæller sin Kundekreds blandt saavel
Handelsrejsende som Adel og Turister.
I den daglige Administration af Hotellet har Arendt en dygtig
Medhjælper i sin Hustru Anna, f. Høllmer, der som sit Domæne har
Køkkenet og Værelserne.
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Johannes Christensen
Preislers Hôtel, Viborg.
Født 28. Marts 1884 i Viborg.
Søn af Hotelejer Carl Christensen.
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Preislers Hotel, Viborg.

NTET var mere naturligt, end at Johs. Christensen, der er Søn af
Hotelejer Carl Christensen, som opførte Hotel »Phønix« i Viborg
og drev det indtil 1902, kom i Lære i Hotelfaget.
Han var da kun 15 Aar gammel, og Lærestedet var Hotel »Royal« i
Aarhus. Her var han i tre Aar, hvorefter han for en lille opsparet
Kapital paa 100 Kr. rejste til England. Her fik han først Ansættelse
paa det store Turisthotel paa Isle of Wight, hvor han var et Aarstid.
Derefter var han i London paa Buckingham og Westminster Palace
Hotel og endelig som Afslutning paa et 2aarigt Ophold i Nottingham.
Derfra gik Turen til Frankrig — Paris og Nizza, og videre til Berlin,
hvorfra han efter nogen Tids Tjeneste paa »Kaiserhof«, og efter at
have været hjemmefra i ca. 7 Aar, atter i 1908 satte Kursen mod de
danske Strande. Han fik straks Plads paa Hotel »Phønix« i Køben«
havn og var her i fire Aar, indtil han i Efteraaret 1912 købte det gamle
kendte »Preislers Hotel« i Viborg, som han siden har drevet. Men i
Mellemtiden er Hotellet gennemgaaet en Forandring af den mest
gennemgribende Art. Det er moderniseret, udvidet, nymonteret, og
staar med sine 30 Værelser med varmt og koldt Vand, Telefon og
Privatbade som Byens førende Hotel, til hvilket der yderligere er
knyttet Selskabslokaler, smukt udstyret med Plads til 120 Kuverter,
og det er det selvfølgelige Hjemsted for en Række baade private og
officielle Festligheder.
Selve Restaurationslokalerne fremtræder paa samme Vis i helt for«
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nyet Skikkelse. Specielt bør nævnes de smukke Vægmalerier af Herre«
gaarde fra Viborg Amt, som skyldes de to Kunstnere, Malerne Poul
Sæby og Jensenius Jacobsen.
Til Trods for, at der ingen Musik findes, er Preislers Hotel et yndet
Samlingssted for det mondæne Viborg.
Johs. Christensen leder selv Driften, men har desuden haft Tid til
at være et initiativrigt fleraarigt Medlem af Hotelværtforeningen for
Jylland og Fyn, ligesom han, da der ikke i Viborg findes nogen Fag«
skole, med megen Interesse tager sig af sine Lærlinges Uddannelse.
Samtidig med Preislers Hotel driver Hotelejer Christensen ogsaa
Etablissementet »Salonen« ved Viborg Sø, oprindelig en gammel aristo«
kratisk Forening, som bestod af Byens kendteste Borgere, der i Mid«
ten af forrige Aarhundrede byggede Ejendommen. I 1884 overtog
Johs. Christensens Fader Værtskabet, og i 1917 gik det over paa Søn«
nens Hænder. Det er altsaa netop i Aar 50«Aaret for Familiens Over«
tagelse. Indtil 1933 var der kun Adgang for Foreningens Medlemmer,
men siden er Adgangen offentlig, og i 1935 overgaar Ejendommen til
Viborg Kommune.
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Hotel Prinsen, Roskilde.

1916 overtog Lauritz Jacobsen Hotel Prinsen i Roskilde, men alle«
rede 5 Aar efter afgik han ved Døden, og hans Hustru og Søn maatte
føre Hotellet videre. Disse Aar gav ham dog Lejlighed til at vise sig
som en Leder, der ikke blot var i Besiddelse af de bedste faglige For«
udsætninger, men som ogsaa i Kraft af sin hjertelige Elskværdighed
og Forstaaelse skilte sig ud som en Personlighed, hvis Minde altid vil
blive holdt i Ære af dem, der havde den Glæde at kende ham.
Lauritz Jacobsen fik sin første Uddannelse paa Hotel Postgaarden i
Slagelse og paa Hotel Postgaarden i Kalundborg. Da Læretiden var
udstaaet, rejste han til London og Berlin, hvor han var ansat paa et
Par større Hoteller, indtil han efter et Par Aars Forløb vendte tilbage
fra Udlandet. Han fik nu Plads som Tjener paa forskellige af vore
kendteste Restauranter, bl. a. hos Nimb, Schucani à Porta og paa
Bellevue.
I 1905 købte Lauritz Jacobsen Havnecafeen paa Christianshavn og
drev den indtil 1910, da Komplekset blev nedrevet. Det var en gam*
mel kendt Café, som han fik drevet godt frem. Derefter drev han
i 2 Aar Café Himmerige paa Købmagergade, for saa i 1912 at blive
Vært baade i Handels« og Kontoristforeningen, der dengang havde til
Huse paa Kongens Nytorv, og paa Københavns Ama tør «Sejlklubs
Klubskib »Hvalfisken«, der senere blev afløst af »Tjalfe«. I Oktober
1916 forpagtede han endelig Hotel Prinsen i Roskilde og drev det
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Walter Abery Jacobsen
Hotel Prinsen, Roskilde.
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sammen med sin Hustru indtil sin Død i 1921. Forinden havde han —
i 1918 — købt Hotellet og overtaget det for egen Regning.
Lauritz Jacobsen var en meget ihærdig Mand, der altid selv var
paa Færde og overalt forstod at gøre sig gældende og afholdt. Endnu
den Dag i Dag tales der om ham Mand og Mand imellem i Roskilde,
hvor han dog kun havde været i fem Aar; den elskværdige og forekom;
mende Maade, han behandlede Folk paa, skaffede ham Venner i
de mest forskellige Kredse i Byen — og de glemmer ham ikke.
Hans Hustru Edith, f. Abery, stod gennem mange Aar trofast
ved hans Side. Hun er født i England, men kom i en ung Alder
her til Landet og føler sig nu fuldtud som Dansker. Efter sin Mands
Død førte Fru Jacobsen Hotellet videre, og Arven kunde ikke være
løftet paa en smukkere Maade. Hotel Prinsen staar nu som dengang
som det førende Hotel i Byen.
En god Støtte har Fru Jacobsen dog haft i sin Søn, Walter Abery
Jacobsen, der ganske vist ikke selv er udlært ved Faget, men som
i 14 Aar har været saa intimt knyttet til Branchen, at han er fuldt
fortrolig med dens mindste Detailler. Han er født den 22. April
1899 og tog Studentereksamen fra Vestre Borgerdydskole; derefter
gik han en Tid paa Polyteknisk Læreanstalt og tog her første Del
af sin Eksamen. Ved Faderens Død afbrød han imidlertid sine Stu«
dier for at træde til som Moderens Hjælper, og han er nu den ad«
ministrerende Leder af Hotellet. W. Jacobsen har en Tid lang været
Medlem af Bestyrelsen af Roskilde Restauratørforening og er siden
1925 Medlem af Roskilde Turistforening, en Sag, som har hans gan«
ske særlige Interesse.
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Stig Nielsen
Hotel Ritz, Aarhus.
Født 24. Juli 1895 i Aarhus, Søn af ^Malermester Jens Nielsen.
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Aaret 1909 ankom en lille jydsk, 14«aarig Dreng til København fra
Aarhus. Det var Stig Nielsen. Drengen, der skulde i Lære paa Pa«
ladshotellet, hvor han til en Begyndelse skulde være Piccolo, var imid*
lertid ingenlunde forknyt og klarede da ogsaa stolt, hvad han skulde.
Efter F/2 Aars Forløb rejste han til Randers, hvor han afsluttede sin
Læretid paa Hotel Randers. Derpaa gik Turen til Udlandet. Han rejs
ste for sine sammensparede Penge til London og fik Ansættelse som
Restaurationstjener paa Hotel Cecil. Her blev han i tre Aar, indtil han
saa rejste hjem og paany fik Ansættelse paa Paladshotellet, hvorfra
han senere skiftede over til d’Angleterre.
I 1919 blev Stig Nielsen ansat som Hushovmester i den finske Lega«
tion i København og varetog denne Stilling til Minister Cajanus Død.
I en kort Periode var han derefter paa Jørgensens Hotel i Horsens,
men rejste saa til Frankrig, hvor han bl. a. var Chef de restaurant paa
Hotel Majestic. Efter yderligere et Aar i Tyskland rejste han hjem
til Danmark i 1924 og var i 6 Aar Overtjener paa Jørgensens Hotel
i Horsens, hvorefter han forpagtede Hotel Aalborg i Thisted og
Thisted Haandværkerforenings Restaurant, hvilke Virksomheder han
drev indtil 1932.
Saa gik Vejen hjem til Fødebyen. Af Aarhus Kommune købte han
en Grund med Bygninger, hvor det var paatænkt at indrette Hotel,
og her lavede han selv Hotel «Ritz», der som Landets nyeste Hotel
blev indviet d. 18. September 1932. Det er overordentligt smukt ind«
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rettet. Der er 64 moderne udstyrede Værelser med al tænkelig Kom«
fort og Plads til 84 Gæster, som 31 Mennesker daglig er beskæftiget
med at betjene. Det er et af Byens mest moderne Hoteller, hvortil
der yderligere er knyttet en Restaurant, der allerede er blevet kendt
over hele Landet. Det er i Løbet af forbavsende kort Tid lykkedes
Hotelejer Stig Nielsen at oparbejde en fortrinlig Virksomhed.
I den daglige Ledelse af Hotellet bistaaes han paa fortræffelig
Maade af sin Hustru Fru Ebba, f. Steffensen, Datter af Restauratør
S., Horsens. Som Oldfrue har hun sit Virke, og Mands og Hustrus
Samarbejde har, som det viser sig, givet frugtbringende Resultater.
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Hotel Royal, Kolding.

LLEREDE som Barn gik det op for Aage Larsen, at Livet ikke
er lutter Fornøjelser. Hans Fader sad ikke med alt for store Ind«
tægter, i hvert Fald ikke større, end hans to Børn maatte hjælpe med
til at forøge dem, saa godt de kunde, for at det hele kunde snurre
rundt paa nogenlunde tilfredsstillende Vis. Men Glæden ved Arbejdet
havde han i sig selv, og den hjalp ham over, hvor Drengen i ham maa=
ske havde haft større Lyst til at lege end til at gaa paa Byplads.
Interesse for Hotelfaget havde han tidligt vist, og det var derfor
kun naturligt, at han efter Konfirmationen kom i Lære som Tjener.
Det var paa Hotel «Skandinavien» i Hjørring, hvor han udlærte. Ders
efter fulgte nogle Aar paa «Martens Hotel» i Randers og paa «Wan«
dall» i Svendborg. Paa dette Tidspunkt havde Aage Larsen formaaet
at opspare en mindre Sum Penge, og for disse foretog han Rejser til
Tyskland og England, hvor han i fire Aar arbejdede paa de største
Hoteller og vendte hjem ikke alene beriget med Erfaringer, men ogsaa
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Aage Larsen
Hotel Royal, Kolding.
Født 30. November 1886 i Odense, Søn af Drager Chr. Larsen.
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med fortræffelige Sprogkundskaber. Hjemme fulgte nu en halvandens
aarig Periode i Industricaféen, København, og derefter nogle Aar paa
vore førende Hoteller, indtil han i 1913 blev Overtjener paa Hotel
«Kolding», hvor han blev i ca. 10 Aar.
I 1926 overtog han Stillingen som Leder af Hotel «Royal» i Kolding
og har siden bestridt den med uomtvistelig Dygtighed, saaledes at
Hotellet i Dag staar som et fuldt moderne Hotel med al den Komfort,
Tiden kræver, hvad der ogsaa har givet Udbytte i Form af et stadig
stigende Antal Gæster.
Siden 1927 har Aage Larsen været Medlem af Bestyrelsen af Kol«
ding HoteL & Restauratørforening. Ved sin elskværdige og for«
staaende Optræden har han formaaet at vinde sig en Mængde Vens
ner, ikke mindst blandt Hotellets Gæster. I det daglige Arbejde er
han Sjælen, men i sin Hustru, Fru Ebba Larsen, f. Lund, har han en
fortrinlig Støtte, som med ikke mindre Interesse end sin Mand gaar
op i Hotellets Drift.
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Viggo Christiansen
Hotel »Royal«, Skive.
Født 13. Juni 1885 i Nykøbing F„ Søn af Vognmand Chr. Christiansen.
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Interiør fra Hotel »Royal«, Skive.

IN første Uddannelse ved Faget fik Viggo Christiansen allerede
i 10 Aars Alderen, da han hjalp til paa det berømte Hotel Zarens
Hus. Efter Konfirmationen kom han i Lære i Haandværkerforeningen.
Senere paa »National« i København, derefter paa Hotel »Svendborg«
i Svendborg. 18 Aar gammel afrejste han til Udlandet, hvor han i
nogle Aar havde Ansættelse paa flere af de største internationale
Hoteller. Efter sin Hjemkomst fik han Plads i Aarhus paa Grand
Hotel, kom herfra til Hotel »Randers«, hvor han virkede i en Del
Aar. Siden til Hotel »Kolding« som Overtjener, derefter nogen Tid
paa Hotel »Hafnia« i Aalborg, indtil han saa den 15. Marts 1930 for«
pagtede Hotel »Royal« i Skive.
Hotel »Royal« skriver sig fra Begyndelsen af det forrige Aarhundre«
de under Navnet »Gæstgivergaarden«, — senere blev det af Hotelejer
Glud omdøbt til »Gluds Hotel«. Omkring Aarhundredeskiftet blev det
af den daværende Ejer, Hotelejer Jacobsen, omdøbt til Hotel »Royal«,
hvilket Navn det har beholdt siden.
I 1920 blev det solgt til et Aktieselskab, bestaaende af Egnens Af«
holdsfolk, som omdannede det til Afholdshotel.
Efter 10 Aars Forløb dannedes der et nyt Aktieselskab, hvis For«
maal var at føre det tilbage til det oprindelige Hotel, det tidligere
havde været, og bortforpagtede det den 15. Marts 1930 til Viggo
Christiansen. Da Christiansen overtog det, maatte han først og frem«
mest foretage en gennemgribende Omforandring og Restaurering af
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hele Komplekset. I Løbet af 2 Aar havde han forsynet hele Hotellet
med alle Nutidens Bekvemmeligheder, saaledes at det nu med Rette
kan nævnes blandt Jyllands førende Virksomheder.
Den gamle smukke Have maatte vige Pladsen for 24 lukkede Ga*
rager og en Parkeringsplads til 80 Vogne, samt et Benzinanlæg.
I Tidens Løb er Hotellet blevet det faste Samlingssted for By og
Land; Christiansen har vidst at hævde denne Position, og her finder
de store Forsamlinger og politiske Aløder Sted.
Desuden har Skive gamle Borger* og Haandværkerforening Lokaler
paa Hotel »Royal«, en Forening, der tæller 1200 Aledlemmer.
Fra tidligere Tid har Hotellet haft et stort Antal Forretnings*
rejsende. Og i de 20 Aar, Christiansen har været ansat paa de fora
skellige jydske Hoteller, er han kommen i Forbindelse med talrige
Alennesker, og i Særdeleshed Rejsende, hvoraf de fleste nu er hans
tilbagevendende Gæster, og intet glæder ham mere end at høre dem
være tilfredse med den Udvikling, Hotel »Royal« har gennemgaaet
under hans Ledelse.
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Interiør fra Hotel Skandinavien, Aarhus.

YDEN han er stærk og sejg ......... Bedre Ord end dem, Blicher
her fandt Udtryk for, er der vel næppe til at karakterisere Gern
nemsnits jyden, der sætter sig et Maal og som Regel naar det.
Hotelejer N. P. Ejlersen, der er født i Harring i Thy, vilde da han
blev konfirmeret — efter at han indtil da havde hjulpet til paa Gaar«
den med Malkning og andet forefaldende Arbejde — gerne til Hotel«
faget, men Forældrene satte sig imod det, han kom i Stedet i Mejeri«
lære, og 19 Aar gammel var han udlært Mejerist.
Men med ægte jysk Sejghed holdt han fast ved den Ide, han saa
tidligt havde sat sig i Hovedet, og sin første Forbindelse med Restau«
rationsfaget fik han som Buffist paa et Sommeretablissement paa
Stigø ved Odense. Her var han om Sommeren, og om Vinteren gik
han paa Højskolen i Karise for at lære mere, end han havde faaet
indterpet i Andendags«Landsbyskolen.
Efter 5 Aar s Forløb begyndte han for sig selv, idet han startede
Koncerthallen i Aarhus, som slog glimrende an, men der blev heller
intet sparet for at give Stedet Tiltrækning, og her har mange af de
bedste baade danske og udenlandske Orkestre spillet. Det var nemlig
paa den Tid, det endnu var muligt at faa udenlandske Orkestre ind
i Landet.
Knapt 5 Aar efter købte han tillige Hinnerup Kro, der ligger lige
udenfor Aarhus, og drev en kort Tid begge Forretninger. Saa kom
Krigen, og da han tre Gange blev indkaldt til Sikringsstyrken, kunde
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N. P. Ejlersen
Hotel Skandinavien, Aarhus.
Født 14. November 1884 i Thy, Søn af Gaardcjer L. Ejlersen.
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han ikke overkomme at lede begge Foretagender, og han solgte der*
for Koncerthallen i 1915. Saa meget mere Tid fik han til at kaste sig
over Arbejdet med Hinnerup Kro, der hurtigt fik Søgning fra Nær
og Fjern, indtil den i 1922 nedbrændte. N. P. Ejlersen udstykkede de
4 Tdr. Land, der hørte til Kroen og blev boende endnu en Tid, men
Forholdene blev ham for smaa, og i 1924 købte han Hotel du Nord i
Løgstør, som han havde i seks Aar.
Endelig i 1930 købte han Hotel «Skandinavien» i Aarhus, som han
stadig driver. Det er et af Byens største og mest søgte Hoteller,
navnlig efter at det har gennemgaaet en fuldstændig Modernisering.
Der er stor Restaurant og Selskabslokaler med Plads til 100 Gæ*
ster. Det har en ideel Beliggenhed paa Torvet, der er et af Byens
Knudepunkter, og N. P. Ejlersen har haft den Glæde at se det store
Arbejde, han har nedlagt i det, bære Frugt i Form af en stedse sti*
gende Søgning, — og som Madsted er Hotellet kendt videnom. Men
det har ogsaa beslaglagt al hans Tid. Fra Morgen til Aften overvaager
han, at alt gaar, som det skal, og en værdifuld Støtte har han i sin
Hustru, Fru Dagmar Ejlersen, født Funch, der forestaar de meget
store Indkøb af Madvarer etc.
Der er en egen hjemlig Hygge over Hotel «Skandinavien» — en
ikke ringe Værdi for et Hotel — der faar Gæsterne til ikke alene at
føle sig vel tilmode, men tillige at føle sig som hjemme, og mere kan
man næppe forlange. Hotellet har et meget stort spisende Publikum til*
trods for — eller maaske paa Grund af, hvem kan sige det — at der
ikke er Musik.
35 Mennesker finder deres Beskæftigelse i Hotel »Skandinavien«
og fra Kælder til Kvist bliver der lagt Vægt paa at hæge om de Tradi*
tioner, der knytter sig til det kendte Hotel.
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Jens Andreas Jensen
Hotel Skandinavien, Hjørring.
Født 23. Marts 1868 i Aarhus, Søn af Smedemester Th. P. Jensen.
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Hotel Skandinavien, Hjørring.

OTEL SKANDINAVIEN i Hjørring staar som et af vore bedst
kendte Hoteller i Provinsen og nyder et ualmindeligt god Renoms
mé, ikke mindst blandt de talrige Handelsrejsende, som stadig vender
tilbage hertil, og som altid finder sig lige godt til Rette. Hotelejer J. A.
Jensen gør da ogsaa alt, for at hans Gæster kan føle sig hjemme under
hans Tag, og ved sin Personlighed og gode Uddannelse har han de
bedste Forudsætninger herfor.
J. A. Jensen kom tidlig til Faget. Da han var fyldt 14 Aar, blev
han sat i Lære paa Hotel Skandinavien i Aarhus og derefter et Aar
paa Hotel Spangsberg i Esbjerg som Ungkelner. Efter 4 lærerige og
afvekslende Aar paa den kgl. Skydebane i København fortsatte han
sin Uddannelse i Tyskland og England, hvor han var ansat paa for*
skellige store Hoteller og Restaurationer. Med den største Interesse
studerede han nu i 3 Aar de internationale Forhold i Udlandet og
satte sig grundigt ind i alle de mangeartede Ting, som findes indenfor
hans Branche. Vel bevandret i disse forskellige Spørgsmaal kom han
saa tilbage til Danmark som Overkelner paa Martens Hotel i Ran«
der s og siden paa Hotel Prinsen i Roskilde, der dengang ejedes af
Hotelejer Mathiesen. Da denne nogen Tid efter købte Hotel »Ran«
der s«, fulgte J. A. Andersen med som Over tjener.
Den 1. Maj 1896 opgav han Stillingen som Overtjener og forpagtede
Hotel Skandinavien i Hjørring, som han saa ved Aarhundredskiftet
overtog for egen Regning, og som han siden har drevet. I de mange
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Aar, der er gaaet siden dengang, har J. A. Jensen forstaaet at oparbejd
de sit Hotel til en Position, der er baade ham og Hotellet til Ære.
Hotel Skandinavien har nu 34 Værelser og beskæftiger 26 Mennesker,
og i dets store Selskabslokaler afholdes alle Byens Festligheder af Be*
tydning.
Fra 1897 drev J. A. Jensen tillige det kendte Forlystelsesetablisse*
ment Svanelunden i Hjørrings Anlæg, men da hans Hustru, der med
Interesse og Dygtighed havde varetaget Ledelsen af Køkkenet, afgik
ved Døden i 1908, opgav han denne Virksomhed igen.
Til Trods for sin høje Alder staar J. A. Jensen stadig selv i Spidsen
for sin Forretning, hvis gode Ry ene og alene kan føres tilbage til hans
sikre og maalbevidste Ledelse.
J. A. Jensen har i en Aarrække beklædt Posten som Bestyrelsesmed*
lem for Vendsyssel Bank og har i over 25 Aar været et kendt og af*
holdt Medlem af Hotelværtforeningen for Jylland og Fyn.
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Hotel Spangsberg, Esbjerg.

A Bestyrelsen for det gamle, kendte Hotel Spangsberg i Esbjerg
i 1925 tilbød dets nuværende Direktør, Marius Hansen. Stillingen
som Bestyrer, kunde den vanskeligt have truffet et bedre Valg, for
ikke alene har Marius Hansen en grundig og alsidig Uddannelse
indenfor Faget, men tillige har han i de forløbne Aar vist sig at være
i Besiddelse af alle de Evner, som er saa absolut nødvendige for at
drive et stort og fint Hotel.
Marius Hansen har imidlertid ikke alene forstaaet at bevare det
gamle Hotels ærværdige Traditioner, som endnu bærer Præg af den
Aand, som Brygger Carl Jacobsen og Etatsraad Georg Bestie satte
over det, i den Tid de ejede Hotellet, men tillige at føre det frem i
en saadan Skikkelse, at det fuldtud svarer til Tidens moderne Krav.
Der kræves en ikke ringe diplomatisk Evne til baade at være Vært
for Frimurerne, Haandværksmestre, Industrimænd og Sportens Ud«
øvere, der for Esbjergs Vedkommende alle har sine faste Møde«
lokaler paa Hotel Spangsberg.
Hans Uddannelse ved Faget har ikke nogen egentlig Begyndelses«
dato, for som Søn af Gæstgiver J. P. Hansen, der tillige havde Carls«
berg Bryggeriernes Depot og Aftapningsanstalt i Faaborg, maatte han
allerede som ganske lille gaa Faderen til Haande. Faget maa have
interesseret ham, for da han var blevet konfirmeret, kom han ganske
naturligt i Tjenerlære paa Hotel «Faaborg» i Faaborg, hvor han blev
udlært. Han rejste saa straks til England, hvor han først arbejdede
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Marius Hansen
Hotel Spangsberg, Esbjerg.
Fedt 27. December 1883 i Faaborg, Søn af Gæstgiver J. P. Hansen.
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paa nogle boarding-houses og saa paa de større Hoteller. Efter 4
Aars Forløb rejste han hjem til sin Fødeby, hvor han blev Overtjener
paa Rasmussens Hotel, for derfra i en Tid at være Overtjener paa
Grand Hotel i Vejle, i den Tid da dette ejedes af Napoleon Meyer.
Saa kom han til København, hvor vi træffer ham som Tjener paa
Restaurant «Nimb», derefter i 3 Aar som Overtjener paa Hotel «Kol
ding» i Kolding og i et Aar paa Klubbens Hotel i Ribe. — Fra 1915—20
er han ansat paa Hotel Royal i Aarhus, kom derefter som Overtjener
til Palads Hotellet i Esbjerg, hvor han Aaret efter avancerede til
Bestyrer af Hotellet. I denne Stilling forblev han, indtil han i 1925
overtog Ledelsen af Hotel Spangsberg, som han i 1930 overtog for
egen Regning.
Hotel Spangsberg er ikke alene Mødestedet for de nævnte Organi
sationer, men huser tillige Esbjerg Teater og Biografteater, til hvilket
Marius Hansen har Bevillingen, og her har han indlagt Tonefilms
anlæg og foretaget flere Moderniseringer. Desuden har han indrettet
en Teatercafé og en særlig Markedsrestaurant, som har en meget stor
Søgning. Hotellet er smukt beliggende med en blændende Udsigt
over Vesterhavet, saaledes at man fra Hotellets Værelser kan følge
det pulserende Liv i Esbjerg travle Havn og se helt over til Fanø.
Marius Hansen, der selv vaager over hele det store Hotels Ledelse,
har imidlertid i sin Hustru, Karen Margrethe, f. Winther, som lige
ledes er uddannet ved Hotelfaget, en kyndig og interesseret Støtte,
som forestaar saavel Køkken som Opsynet med Værelserne.
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Thorvald Abildskou
Hotel »Vejle«, Vejle.
Født 4. Marts 1880 i Funder ved Silkeborg.
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Hotel »Vejle«, Vejle.

otelejer Thorvald abildskou, der er Søn af en
Gaardejer, maatte sammen med sine fem Brødre og Søstre, alle«
rede fra Drengeaarene, hjælpe til med Gaardens Drift i Mark og
Stald, samtidig med at han fire Gange om O gen besøgte Landsby«
skolen. Hans Interesse blev dog ikke fanget af Landbruget i større
Grad. Efter Konfirmationen fik han et længe næret Ønske om at
komme i Tjenerlære opfyldt og begyndte paa Hotel «Silkeborg», hvor
han var i 4V2 Aar. Efter en Periode som Tjener paa Martens Hotel
i Randers startede han, knap 25 Aar gammel, som selvstændig og over«
tog Hotel Dagmar i Randers, samtidig med at han giftede sig. Hans
Hustru, Marie, f. Thind, havde selv i 10 Aar været paa Hotel Randers,
og hun var og er stadig sin Mand en fortrinlig Støtte i hans Virk«
somhed.
Efter 5 Aars Forløb købte han Hotel «Wigen» i Æbeltoft, drev det
i 3 Aar og overtog saa Centralhotellet i Aarhus, som han dog atter
forlod efter 10 Aars Forløb, men kun af den Grund at Huset blev
eksproprieret af Staten.
I 1924 købte han Hotel »Vejle« i Vejle, et Hotel med gamle
Traditioner, der ikke er blevet brudt, selv om Hotellet er blevet
moderniseret og indrettet efter Nutidens Smag. Det er stadig Byens
mest kendte og mest søgte Hotel.
Hotel »Vejle« er bygget i 1908. Det ligger paa et af Byens mest mo«
derne Strøg i umiddelbar Nærhed af Banegaarden, men dog saaledes,
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at der fra Værelserne er en smuk Udsigt over Vejle Fjord og over de
skønne Omgivelser ved Vejle.
Takket være sin Dygtighed og sit elskværdige og vindende Væsen
har Hotelejer Abildskou vundet sig en meget stor Kunde« og Venne«
kreds, der ikke sætter mindst Pris paa ham af den Grund, at han fra
Morgen til Aften er beskæftiget i sin Forretning med at passe, at alt
er, som det skal være.
Th. Abildskou har paa forskellig Maade manifesteret sin Interesse
for det Fag, han tilhører, og har i 10 Aar været Medlem af Bestyrel«
sen for Aarhus Hotelværtforening, i den Periode han hørte til denne
Kreds. Hans Søn, Thorvald A., der er 26 Aar gammel, har under sin
Fader faaet den bedst mulige Uddannelse og har derefter været paa
en Række af de største Provinshoteller, endvidere i England, Fran«
krig og Tyskland og endelig paa Hotelskolen i Dresden.
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Hotel »Vinhuset«, Næstved.

N mere eventyrlig Skæbne og Livsbane end den, Lars P. Peder*
sen har haft, er det vistnok vanskeligt at finde indenfor den dan*
ske Hotelværtstand. Faderen satte Sønnen i Frederiksborg Latinskole.
Efter Konfirmationen kom Lars P. Pedersen i Tjenerlære paa Branths
Vinstue i Hillerød og var derefter paa Asminderød Kro, indtil han 17
Aar gammel blev Overtjener paa Hotel Frederiksværk.
IV2 Aar senere rejste han til England, hvorfra han tog Hyre paa en
Fragtdamper som Bager og Kok. Turen gik til Australien, og her blev
han afmønstret og prøvede i halvtredie Aar lidt af hvert. Han deltog
paa engelsk Side gennem ni Maaneder i Boerkrigen, og da han blev
permitteret i Johannesburg, spurgte man ham, hvor han vilde hen.
Han vilde tilbage til Australien og arbejdede her en Tid lang med
Minesprængninger, hvilket førte ham rundt over hele Australien, New
Zeeland ikke undtaget.
Derefter fik han Plads hos en stor Hesteejer, der forsynede en stor
Del af Verden med Væddeløbsdyr fra sine Stalde, og der kom nogle
Rejseaar til Indien, Kina og Japan med Heste. Men ikke mæt af at
se sig om, tog han for sine sammensparede Midler til Buenos Aires,
hvor han nedsatte sig som Spritfabrikant omend i mindre Format.
Her blev han et Aar, hvorefter han afhændede Forretningen for et
Areal paa 1800 Acres Land ved La Plata Floden i det nordlige Argen*
tina.
Videre gik Turen til Staterne, hvor han i San Francisco etablerede
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Lars Peder Pedersen
Hotel »Vinhuset«, Næstved.
Født 2. September 1879 i Annisse ved Helsinge, Søn af Kreaturhandler Rasmus Pedersen.
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en yderst primitiv ambulant Café, men fik snart Borgerskab og
sammen med en Nordmand byggede han et Hotel, som endnu
er paa hans Hænder. Han var i denne Periode en Sviptur hjeim
me, men Opholdet varede kun 11 Dage. Amerika kaldte. Han
var i Chicago og New York, men halvandet Aar senere satte han
atter Foden paa dansk Jordbund og blev straks Bestyrer af Tidsvilde
Badehotel. I denne Periode blev han gift, og dermed var Rejsernes
Tid foreløbig forbi. Han kom til Næstved som Overtjener paa Hotel
»Vinhuset«, men allerede efter et Aars Forløb overtog han »Harmo=
nien« i Nakskov og drev dette i seks Aar. I 1916 rejste han en Tur
til Amerika, blot som Turist, men det varede tre Aar, før han kom
tilbage. Ved Hjemkomsten købte han »Vinhuset« i Næstved og drb
ver det stadig med stor Dygtighed.
Hotellet er Byens ældste og førende. Det har 30 Værelser og staar
netop foran en større Modernisering. Vinhuset er oprindelig bygget
som Kloster saa langt tilbage som i 1778, og fra Vinkælderen — der
i Dag som i Munkenes Tid er fyldt med vellagrede Vine — gaar der
en underjordisk Gang, — der nu er spærret — over til Kirken. (Kæk
deren er fra det tolvte Aarhundrede).
Vinlageret har Lars P. Pedersens særlige Kærlighed. Ingen Flaske
Vin, som ikke har ligget mindst 10 Aar i hans Kælder, gaar ud af hans
Forretning, saa dens Ry er ikke ufortjent.
L. P. Pedersen er Medlem af Næstved Restauratørforenings Besty*
reise. Han leder selv sin Forretning fortrinlig bistaaet af sin Hustru,
der har faaet sin Uddannelse paa »Skandinavien« i Horsens.
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Astrid Binderup^Schultz, f. Hansen
Wandalls Hotel, Svendborg.
Født 10. Januar 1889 i København, Datter af Købmand Chr. Hansen. Falster.
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Wandalls Hotel, Svendborg.

RU ASTRID BINDERUP?SCHULTZ er Datter af en Forretnings?
mand, Købmand Chr. Hansen, Falster, og har i Arv faaet et prak?
tisk Greb paa Tingene forbundet med et sundt Omdømme og absolute
Lederegenskaber.
Efter Skolegangen i Frk. Zahles Skole med en paafølgende Handels«
eksamen fra Københavns Handelsakademi, fulgte nogle Aar i en større
Fiskeeksportforretning, hvor Fruen havde en ledende Stilling paa Kon?
toret.
Under sit Ægteskab med Direktør V. Binderup?Schultz, der i 1915
havde overtaget »Grandeville«, kom Fruen Restaurationsfaget paa nært
Hold og fik Lejlighed til at deltage i det daglige praktiske Arbejde i
denne Virksomhed. I disse Aar fik hun stor Interesse for Faget, og
overtog i 1929 Ledelsen af Mælkeriet og Spiserestaurationen i Axel?
borg. I 1930 købte hun desuden for egen Regning Mælkeriet og Spise?
restauranten paa Højbro Plads, som hun netop nu har afstaaet. Man
vil forstaa, at disse Virksomheder fuldt ud kunde lægge Beslag paa
hele Fruens Arbejdskraft, naar man hører, at den aarlige Omsætning
laa paa omkring 150,000 Kr.
I Januar 1934 købte Fru Binderup?Schultz det kendte gamle og an?
sete Wandalls Hotel i Svendborg, som hun overtager i Maj Maaned
og agter at drive samtidig med, at hun bibeholder sin Direktørstilling
for Mælkeriet i Axelborg.
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Som den ualmindelig energiske og arbejdsivrige Dame, Fruen er,
har hun for yderligere at uddanne sig, bl. a. foretaget en Række Rej«
ser, specielt i Frankrig og Tyskland, hvor hun har haft Lejlighed til at
gøre Studier.
Fruen vil forstaa at værne om de Traditioner, der hører til Wandalls
Hotel og som er skabt gennem saa mange Aar, men samtidig er det
dog nødvendigt at foretage en Modernisering af baade Værelser og
Restaurant, saaledes at begge Dele kan være paa Højde med Tidens
Krav.
Som Privatinteresse dyrker Fru Binderup«Schultz Ridekunsten og er
kendt som en dygtig Rytterske.
Sønnen, Eyvind Binderup«Schultz, der er født den 1. Juli 1912 i Kø«
benhavn, har faaet sin Uddannelse i Industrirestauranten og paa Hotel
d’Angleterre, og har gaaet gennem alle Grader, saaledes at han er i
Besiddelse af en for sin Alder ualmindelig Dygtighed og Viden. Han
har siden 1932 været ansat som Inspektør i Handels« og Kontoristfor«
eningens Selskabslokaler, og skal i Sommerens Højsæson være Mode«
rens højre Haand ved Ledelsen af Hotellet.
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Axelborg Bodega, København.

ET var forholdsvis sent, Olaf Iversen kom ind i Faget, men ved
sin ualmindelige Dygtighed og sit praktiske Greb paa Tingene
lykkedes det ham ikke alene at skabe sig et godt Navn i det købens
havnske Publikums Bevidsthed, men ogsaa at vinde sine Kollegers
Tillid og som deres Formand at udføre et meget stort og betydnings«
fuldt Arbejde.
Olaf Iversen blev oprindelig uddannet som Snedker og arbejdede i
nogle Aar som Svend baade herhjemme og i Udlandet. 11885 etablerede
han sig i København, men Tiderne var daarlige, og det var meget svært
at gøre sig virkelig gældende indenfor dette Felt. Ved et rent Tilfælde
kom han nu ind i Restaurationsfaget, idet en af hans Bekendte, der
var Restauratør, pludselig blev syg og bad ham bestyre Forretningen
saa længe. Olaf Iversen var straks villig, og da han først havde faaet
Foden indenfor, greb Interessen for dette Arbejde ham saa stærkt, at
han 2 Aar efter opgav sin gamle Snedkervirksomhed og købte en
mindre Café i Nyhavn 20. Denne blev ham imidlertid snart for lille,
og han flyttede ud i en lidt større Forretning i Smallegade.
Ved Aarhundredeskiftet lejede han Georg V. Besties Vinstue i
Vimmelskaftet og omdannede denne til Café; men paa Grund af en
hel Del Kvaler med Gæstgiverborgerskabet opgav han den igen og
købte i Stedet for Hotel Skandia i Nyhavn, som han ejede i nogle
Aar. Derefter overtog han en Restaurant i Dronningens Tværgade 5 og
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Olaf Iversen, Dbm.
Axelborg Bodega, København.
Født 6. Juli 1860 i København, Søn af Overbetjent Chr. R. Iversen.
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drev denne i 15 Aar, indtil han i 1923 blev Vært i Axelborg Bodegaen,
som han stadig ejer.
Gennem de sidste 13 Aar har Olaf Iversen haft en fortrinlig Støtte
i sin Hustru Marie, f. Nielsen, der med Liv og Sjæl gaar op
i sin Del af Arbejdet, som hun forøvrigt har de bedste Forudsæt*
ninger for at udføre, idet hun i 10 Aar forinden har været ansat i
Over Stalden i Charlottenlund.
Under hans Formandsskab for Gæstgiverforeningen bestod hans
største Indsats i den Kamp, det kostede at faa Københavns Magistrat
til at ændre de forældede Vedtægter, der dengang gjaldt paa dette Om*
raade. De gik nemlig ud paa, at Gæstgivere ikke kunde faa Bevilling
som Restauratører; Størsteparten af Indtægten skulde derfor ligge paa
Gæstgiveriet, hvilket ikke tidligere havde været Tilfældet, og da det
ikke var muligt i Praksis at overholde denne Passus, blev Resultatet
en stadig Regn af Bøder. Det tog flere Aar at komme til Bunds i
Sagen, men Olaf Iversen var utrættelig og fortsatte Arbejdet med
Andragender til alle de Autoriteter, der blot havde den mindste
Berøring med dette Spørgsmaal. Endelig lykkedes det at faa Ved*
tægten slettet, ved at Gæstgiverne fik deres Borgerskab byttet til
Restauratør*Borgerskab.
Olaf Iversen var Formand for Gæstgiverforeningen fra 1898, indtil
den i 1913 gik over i Korporationen, for hvilken han samtidig blev
Formand; allerede forinden havde han været Medlem af Bestyrelsen
og Næstformand. I 13 Aar sad han nu som Formand, hvorefter han
trak sig tilbage for at overlade Pladsen til yngre Kræfter. Desuden
har Olaf Iversen i 25 Aar været Medlem af Centralforeningens
Hovedbestyrelse og i en Del Aar dens Næstformand. Han er endvidere
en af Stifterne af Restauratørernes Vandfabrik «Sifon» og har været
Medlem af Bestyrelsen lige siden dens Stiftelse i 1900. Endelig er han
ogsaa Næstformand for Restauratørernes Stiftelse.
Ved Korporationens 100*Aars Jubilæum blev han da ogsaa for sit for*
tjenstfulde Arbejde udnævnt til Dannebrogsmand.
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Charles Otto William Løfquist
Café Bernina, København.
Fedt den 27. Juni 1887 i København.
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Café »Bernina«, København.

OM en Fugl Phønix, der stiger op af Asken, er den gamle Køben«
havnercafé »Bernina« for nylig i ny og flunkende Udgave indgaaet
som et Led i Københavns Restaurationsliv, og har med et Slag tilbage«
erobret sig Pladsen som et af de Steder, »hvor man kommer«.
Der var ellers ved at lægge sig en Mindernes Patina over Stedet, der
nok kan have sin Charme, men som dog ikke er saa helt sund for en
Virksomhed, naar den udarter sig til »Tornerosesøvn«. Hvad »Ber«
nina« var for Københavnerlivet før i Tiden, ved enhver Københavner
med K — og iøvrigt kan man i den historiske Artikel, der indleder
dette Værk læse nærmere derom. Her er det nok at minde om, at
»Bernina« var Mødestedet for Parnassets og Kunstens Folk, for den
københavnske Bohême, hvoraf en Række af vor Landshistories store
Navne steg frem og erobrede sig en blivende Plads i Litteratur«, Kunst«
og Musikliv.
Manden, der har gjort det Kunststykke igen at placere »Bernina« i
Forgrunden i Københavnernes Bevidsthed og skabt et nyt Samlings«
sted, præget af Funkisstilens lyse Farver og store Flader, hvor før
Klunker og Plydshygge havde sit Eldorado, hedder Charles Otto Wil
liam Løfquist; han er en af Restaurationsstandens gode Mænd og vel«
kendte Navne.
Som Navnet tyder paa, er Løfquist af svensk Afstamning, men hans
Fader kom hertil allerede som ung, og Charles Løfquist er derfor saa
god en dansk Mand som nogen.
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I Konfirmationsalderen kom Løfquist ind som Tjenerlærling paa Ho«
tel d’Angleterre, men efter 1I2 Aars Forløb blev han klar over, at han
hellere maatte »gaa Køkkenvejen«, og fik saa en Lærlingeplads i WiL
kenings Køkken paa »Bristol«.
Her var han et Aars Tid, fortsatte derefter sin Uddannelse paa Dags
marhotellet, hvorfra han blev udlært i Faget.
De følgende Aar havde han Ansættelse som Kok paa vore førende
Restauranter og Hoteller, Phønix, Nimb etc., og derpaa fik han Plads
som Førstekok under Det Forenede Dampskibsselskab paa Skandina«
viensAmerikalinien og fik i den Gerning Afløb for sin Udlængsel.
I 1914 besluttede han sig til at arbejde paa Landjorden igen og blev
Kok paa d’Angleterre, hvor han fra 1918—24 var Køkkenchef.
I 1924 overtog han Aalborg Haandværkerforenings Restaurant, som
han drev, til han i Januar 1934 overtog »Bernina«, hvis daværende
Ejer ønskede at trække sig tilbage.
Charles Løfquist har i Aarenes Løb løst mange særlige Opgaver,
som har fæstnet hans Navn baade i Kollegernes og i Publikums Be«
vidsthed som en overmaade dygtig Fagmand. Det var saaledes ham,
der under den nordjydske Udstilling ledede den store Restauration,
der rummede 1200 Mennesker. Ved Kogeudstillingen i 1917 fik LøL
quist højeste Ærespræmie. Indenfor Standens Rækker har han bl. a.
gjort en stor Indsats som Medarbejder ved og senere Redaktør af
»Vore Køkkener«, som Hovedarrangør af Beværterstævnet i Aalborg
1930, og ikke mindst som en af de virksomste Forkæmpere for de unge
Kokkes Uddannelse paa Fagskolen, for hvis Oprettelse han var en af
de ivrigste Talsmænd, og i hvis Skolekomités Dommerudvalg han
havde Sæde til 1924. Da Løfquist kom til Aalborg, fortsatte han der
sit Arbejde for Skolesagen ved at oprette den lokale Kokkeskole, der
for Tiden har 23 Elever. Sin Evne til ikke blot at give sine Madkund«
skaber det direkte Udtryk i Køkkenet, men ogsaa det mere indirekte
med Pen i Haand, har han faaet Brug for baade gennem Redaktørvirk«
somheden ved Fagbladet og som Medarbejder ved Berlingske Tiden«
des Køkkenside i Aarene 1922—24. Nu er Løfquist gaaet ind i Hoved«
stadsrestauratørernes Række som Manden, der skabte »Bernina« en
ny Æra som Københavnerrestaurant.
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Borgemes Hus, København.

LLEREDE som ganske ung stilede Direktør Johnsen mod det
attraaværdige Maal at komme frem og blive selvstændig, og
denne stærke, naturlige Opdrift satte tidligt Spor i hans Arbejde.
Med de bedste Forsætter stod han i Lære, og med Dygtighed og Eners
gi førte han sin Vilje igennem: hans Ungdoms Planer er blevet Virke«
lighed.
Almindeligvis staar Konfirmationen som Skellet mellem Barndom«
mens sorgløse Tilværelse og Livets Alvor, men allerede inden denne
Tid traadte John Johnsen ind i det Fag, han havde valgt fremfor noget
andet. Først kom han et Par Aar i Lære paa Hotel Metropol, som
dengang hørte til Københavns fornemste Hoteller, dernæst paa Ho«
tel Phønix og endelig paa Turisthotellet, hvorfra han 18 Aar garn«
mel blev udlært. Det lykkedes ham straks efter Læretidens Udløb
at faa Stilling som Kelner paa Hotel Bristol, som kort forinden var
blevet aabnet. Efter to Aars Tjeneste, som havde givet ham et godt
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John Johnsen
Borgernes Hus, København.
Født 16. Marts 1886 i København, Søn af Forvalter K. Johnsen.
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praktisk Grundlag, besluttede han sig til at udvide sine faglige og
sproglige Kundskaber ved Ophold og Arbejde i Udlandet. Berlin
blev den første Station paa denne Studierejse, og paa Hotel Carlton
og Bristol fortsattes hans Uddannelse. Derfra gik Turen til London
og siden videre til Paris og Reims, hvor han var ansat henholdsvis
paa Hotel Jena og Grand Hotel, to af Frankrigs førende Hoteller.
Efter 5 Aars Virke i det Fremmede — 5 lærerige Aar — vendte han
tilbage til Danmark og kom ind som Inspektør paa det nye Teaters
Restaurant, som Direktør Adolf Andersen da startede. Herfra søgte
han senere over paa Hotel Dagmar, hvor han i de følgende 14 Aar
erhvervede sig et indgaaende Kendskab til dansk Hotel* og Restau
rationsdrift.
Efter et Aars Ansættelse som Overtjener paa Grand Hotel i Odense,
gik Vejen over Haandværkerforeningen i København, som han ledede
med afgjort Held fra 1925—30, til Hotel Regina i Aarhus, for hvilket
han af Aktieselskabet »Fotorama« var blevet valgt til Direktør. Her
kunde Direktør Johnsens fremragende Evner som Hotelleder komme til
deres fulde Ret. Først og fremmest foretog han en Restaurering af Ho*
tellet, som siden har kunnet byde sine Gæster al den Komfort, Nu*
tiden kræver baade med Hensyn til de mange tekniske Frembringel*
ser, hvorpaa Hotelindustrien i de senere Aar er blevet saa rig, og til
den specielle Hygge, der faar Gæsterne til at føle sig hjemme. En
Seværdighed blev under hans Regime »Regina«s Café, som han lod
den kendte »Rajah*Maler« Hugo V. Petersen dekorere og skabe om
til en raffineret østerlandsk Drøm i en Symfoni af pragtfulde Farver.
Men trods alt ønskede Direktør Johnsen at vende tilbage til Hoved*
staden, og fra 1932 finder vi ham som Vært for Borgernes Hus i Ro*
senborggade 1, der ejes af Den konservative Vælgerforening. Borger*
nes Hus er et elegant og moderne indrettet Etablissement, i hvis
tre store og smukke Sale med tilhørende Tribune og Teater utallige
Københavneres Fester og Sammenkomster i Aarenes Løb har fundet
Sted. Direktør Johnsen, der interesserer sig stærkt for Kunst, har
selv yderligere ladet de forskellige Lokaler udsmykke med kostbare
Malerier af danske Kunstnere.
Direktør Johnsen leder personlig hele Forretningen som den dyg*
tige Vært og Forretningsmand han er, og fra tidlig Morgen til sen
Aften er han paa Færde for at overvaage, at alt er som det skal være.
Borgernes Hus har altid haft et godt og kendt Navn — ikke mange
vil bedre kunde bevare og befæste det end Direktør Johnsen.
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Hans Hartmann
Restaurant Broholm, Frederiksberg.
Født 9. April 1883 i København, Søn af Restauratør Vilh. Hartmann.
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Restaurant Broholm, Frederiksberg.

ESTAURANT BROHOLM er en af disse hyggelige Restauranter,
hvor det virkelig gode Publikum søger hen, naar det før eller
efter Teatertid ønsker at spise ude. Der er et fornemt Præg over Bro«
holms Interieur, og en dæmpet Musik af de gamle klassiske Mestres
Melodier, skaber her en egen intim Stemning, man sjældent møder
andre Steder.
Restaurant Broholms Leder, Hans Hartmann, har udfra sit mange«
aarige Kendskab til det danske Publikums kræsne Smag altid lagt sær«
lig Vægt paa Maden, der ikke blot er god og overdaadig, men er
tilberedt af en Mesterkok, som har været ansat paa de fineste Steder
baade her og i Udlandet. Den noble og diskrete Servering og det
strenge Paalæg, Tjenerne har faaet om at gøre alt for at betjene
Gæsterne paa bedste Maade, faar ikke alene det ret betydelige Stam«
publikum, men ogsaa enhver Gæst, som en enkelt Gang kommer ind
i Broholm, til straks at føle sig hjemme og tilpas i disse tiltalende
og smukke Omgivelser.
Som Søn af Restauratør Vilh. Hartmann, der ejede Artistkælderen
og Kommunekælderen i Vesterbros Passage, kom han allerede som
Barn i den nærmeste Kontakt med det Fag, han senere valgte som
sit eget. 14 Aar gammel blev han sat i Lære paa d’Angleterre og har
siden praktisk talt ernæret sig selv. Efter 3 Aars Læretid rejste han
ved Aarhundredskiftet til England, Tyskland og Frankrig, hvor han
paa en Række første Rangs Hoteller gennemgik en international Ud«

R

303

dannelse. I London arbejdede han paa Cecil og Grand Hotel, i Ham«
borg paa det kendte Hamburger Hof og i Paris paa Elysée Palace,
Grand og Hotel d’Alba. Han maatte begynde som Opvasker, men
energisk som han er, arbejdede han sig hurtigt og støt fremad og
lærte alt til Faget henhørende. I Besiddelse af et indgaaende Kend*
skab til de tre Hovedsprog og de udenlandske Forhold tog han en*
delig i 1906 tilbage til Danmark, hvor han fik Stilling paa Hotel Phø*
nix. Aaret efter kom han ind som Fortovstjener paa Restaurant Wi*
vel under Kammerraad Wivel og Direktør Kjær og blev her ialt
i 16 Aar, de sidste 9 Aar som Overkelner, højtskattet og afholdt af
alle, han kom i Forbindelse med.
I 1922 købte Hartmann den gamle Restaurant Broholm i Frederiks*
berg Allé. Den var blevet etableret i 1892, og Tiden var ikke gaaet
sporløst hen over den i de forløbne 30 Aar. Straks efter Overtagelsen
paabegyndte han en gennemgribende Ombygning og Modernisering,
og fra at være en dagligdags Café, hvor Folk mødte op i Træsko og
uden Flip, fik han i Løbet af kort Tid oparbejdet Broholm til en fin
og eksklusiv Forretning, hvis gode Renommé ikke skabtes ved en hæs*
blæsende Reklame, men ved den varme Anbefaling Mand og Mand
imellem. Dette skyldes bl. a. ogsaa Direktør Hartmanns Forretnings*
metoder, som gaar ud paa, at der kun er én, der har Ret, og det er
Gæsten, og enhver Diskussion om en Klages Berettigelse udelukkes
straks ved en Ombytning. En stor Fordel har han haft i sin rige
Menneskekundskab, der har sat ham i Stand til at vælge det bedste
og mest velegnede Personale lige fra Mesterkokken til den lille Page
ved Indgangen, og enhver af dem arbejder i Forretningens Interesse,
som var den hans egen. Gæsternes udelte Tilfredshed og Broholms
stadige Fremgang er Resultatet af dette ideelle Samarbejde.
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Fiskehusets Restaurant, København.

ALDEMAR NIELSEN fik allerede som Dreng et Indblik i Re«
staurationsfaget; hans Fader var nemlig Indehaver af »Jernpor«
ten«, der senere fik Navnet »Osborne«.
Her lærte han før Konfirmationen det mest elementære indenfor
Faget og kom efter denne i Lære hos Faderen. — Sin Videreuddan«
nelse fik han paa de største Hoteller i London, og gennem fem Aars
Virksomhed i Amerika, i Philadelphia, hvor han traf sin Hustru,
Fru Ingeborg Nielsen, Datter af Restauratør Laust Nielsen, Aalborg,
og her stod Brylluppet.
I 1910 vendte Ægteparret hjem til Danmark, og Valdemar Nielsen
blev Inspektør paa Café de la Reine i en fireaarig Periode, og overtog
saa sammen med Broderen, Georg Nielsen, Café »Osborne« paa Hjør«
net af Vesterbrogade og Frederiksberg Allé.
I fem Aar arbejdede de to Brødre sammen, hvorpaa Valdemar Niel«
sen købte Fiskehusets Restaurant af Restauratør W. Hammer, der nu
residerer i Lufthavnen og paa Københavns Toldbod. — Under fuld
Hensyntagen til de gamle Traditioner moderniserede Valdemar Niel«
sen Forretningen, men allerede 3 Aar efter Overtagelsen afgik han
ved Døden.
Hans Hustru, Fru Ingeborg Nielsen, fortsatte imidlertid Restau«
ranten, og da hun i alle de Aar hendes Mand havde haft selvstændig
Forretning, havde været hans mest ihærdige og interesserede Med«
hjælper, havde hun erhvervet sig et indgaaende Kendskab til Arbej«
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Fru Valdemar Nielsen
Fiskehusets Restaurant, KøbenhavnFødt 4. Marts 1880 i Aalborg.
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det, og hun viste da ogsaa hurtigt, at hun fuldtud var den vanske?
lige Opgave voksen, idet »Fiskehusets Restaurant« under Fru Ingeborg
Nielsen, stadig har været i Fremgang.
Fru Nielsen har med fuld Forstaaelse af den Aand, som maa og
bør herske paa et saa traditionsrigt og søgt Sted, som Fiskehusets
Restaurant, ført Forretningen videre, uden at de talrige Gæster har
mærket nogen Forandring efter Valdemar Nielsens Død. — I 1931
har Fruen optaget sin Søn, Aage Valdemar Nielsen, i Forretningen.
Aage Nielsen er født den 27. Marts 1912, og har efter endt Skole?
gang i Kjær & Lyngbyes Skole gennemgaaet et Handelskursus, hvor?
efter han var Elev paa »Bellevue Strandhotel«. Desuden har han fore?
taget en Række Studierejser i England, Tyskland og Schweitz.
Fiskerestaurantens Historie er ikke uden Interesse. Den blev, som
den første han startede, aabnet af Restauratør Chr. Krogh i 1907,
men forinden havde der paa Stedet allerede i mange Aar ligget en
Café, som særligt besøgtes af Fisketorvets Handelsfolk.
Men som Fiskerestaurant har den faaet et nationalt og internatio?
nalt Ry. Der er talrige Turister, baade fra Ind? og Udland, hvis første
Gang, efter Ankomsten til København, er et Besøg dér, og blandt dens
Kundekreds tælles Navne saavel indenfor Kongehuset, som indenfor
Diplomatiet og Aristokratiet. Ganske interessant er det, at fire Kron?
prinser er Restaurantens Gæster, nemlig Sverriges, Norges, Belgiens
— som nu er blevet Konge — og Danmarks. For de tre førstnævntes
Vedkommende er det en given Sag, at de ved Besøg i Danmark al?
drig undlader ogsaa at gøre Fiskehusets Restaurant en Visit.
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Otto Bock
»Folkets Hus«, Enghave Park, København
Født 18. September 1883 i København.
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Folkets Hus, Enghave Park, København.

» ARBEJDET adler Manden«, er det Motto, Restauratør Otto Bock
li.har staaende i sit Bomærke, og han kunde næppe have valgt
noget, der bedre karakteriserer ham selv.
Han er Restauratørsøn med medfødt Interesse for det Fag, der gen»
nem Aarene har nydt godt af hans fremragende Viden og Kun»
nen. Da den Tid kom, da hans Livsbane skulde bestemmes, var der
da heller ingen Tvivl. Han lærte Kogekunsten hos ingen ringere end
Neiiendam, et Navn, der vækker saa mange Minder, at det er unød»
vendigt at sige, hvilken Ballast af Kundskaber det betød at have
staaet sin Læretid ud hos ham.
Da Otto Bock havde lært herhjemme, hvad der kunde læres, ry»
stede han det danske Støv af sine Fødder og begav sig til Udlandet.
Ti Aar tilbragte han i Paris og Londons største Hoteller, hvor han
først virkede som Kok og senere som Køkkenchef.
Derefter gik Turen atter hjem til Danmark, og de næste fire Aar
tilbragte Otto Bock som Køkkenchef paa Hotel d’Angleterre. Men
det Øjeblik melder sig jo, hvor man ønsker at blive sin egen Aland,
og i 1918 etablerede han sig i Restaurant »Gamma« paa Østerbro. Det
varede dog ikke saa forfærdelig længe, før han overtog Restauranten
i Idrætshuset og Stadion, hvor han formaaede at gøre sig overordentlig
afholdt, og her blev han i seks Aar, indtil han blev Vært i »Folkets
Hus«, Enghavepark, hvor han nu residerer.
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Otto Bock har endvidere ledet flere Sommeretablissementer, Skods«
borg Søbad, Charlottenlundfortet, Helgoland o. a.
Otto Bock har samtidig med altid paa bedste Maade at passe sine
Virksomheder, gjort sit Navn kendt langt ud over Landets Græm
ser, som »Danmarks Escoffier«, og hans Interesse for Madkunsten har
bl. a. givet sig Udtryk i en omfattende literær Virksomhed. Han har
saaledes været med til at oversætte en Række Bøger fra fransk,
hvorimellem kan nævnes: »Haandbog i Hotel« og Restaurationsindu«
stri«, Escoffiers store Kogebog og den samme berømte Franskmands
»Nutidens og Fremtidens Køkken«. Endvidere er Otto Bock Forfatter
til følgende Kogebøger:
100 Nyre« og Leverretter« (Forord af Overlæge Meulengracht).
»200 Frokostretter. Nye Tider — ny Mad«. (Forord af Escoffier).
»100 lækre Retter med Svampe«. (Forord af Dir. Alf. Brydesen), og
endelig: »Hjemmets Kogebog«, der er udkommet i 25000 Ekspl.
Det er saaledes en ret omfattende literær Virksomhed, Otto Bock
har udfoldet, og han er desuden en meget skattet og meget virksom
Medarbejder ved en Række svenske, norske, franske og danske Blade
og Tidsskrifter. Naturligt falder det, at han ogsaa er Redaktør af
Korporationens Medlemsblad, det officielle Organ for »Korporationen
af Restauratører for København og Omegn«, i hvis Bestyrelse han
har Sæde.
Dermed er den Tillid og Anseelse, han nyder indenfor Faget, og
som giver sig Udtryk i de nævnte Hverv, imidlertid ikke udtømt.
Otto Bock er ogsaa Medlem af Restaurations«Industriens Lærlinge«
skoles Repræsentantskab, i hvilket han har haft Sæde som Næstfor«
mand. Han var Vicekommissær ved den fransk«danske Udstilling og
røgtede sit Hverv saa godt, at han modtog Officerskorset af »Merite
agricole« som en officiel Paaskønnelse fra den franske Regering.
I 1925 var Otto Bock GeneraLKommissær for den Udstilling, som
Hotel« og Restaurationsindustrien afholdt i Tivoli, og ikke mindst ved
Udstillingen i Tivoli, der ligeledes blev en Succes.
I 1933 var Otto Bock Generalkommissær for Bageri« og Konditori«
Udstillingen i Tivoli, der ligeledes blev en Succes.
For sine Oversættelser og Interesse for Frankrig har Otto Bock i
1928 faaet overrakt de franske Guldpalmer: »Officier d’Instruction
publique«.
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Foreningen af 1860, København.

estauratør Valdemar Petersen er opdraget i et lille
beskedent Hjem, hans Fader var Korkskærer af Profession, men
arbejdede i en Menneskealder som Kusk. — Efter Konfirmationen
kom Valdemar Petersen i Køkkenet i Fru Soyer’s Kogeskole, som
Kongens Mundkok, P. Soyer’s Frue lige havde aabnet paa GI. Holm,
hvorefter han kom i Tjenerlære paa det daværende Grand Hotel.
Efter udstaaet Læretid i 1898 rejste han til London, derefter til
Berlin og Paris, hvor han arbejdede paa de den Gang førende Ho=
teller. I Frankrig kom han i 1902 i Forbindelse med den kendte fram
ske Millionær Henri Pereire, som var Storaktionær i Chemin de fer
du midi og flere store franske Hoteller, og fik hos ham Ansættelse
som Rejsekurer. Det var en meget lærerig Tid, i hvilken han lærte
de fleste europæiske Storbyer at kende, og M. Pereire bekostede hans
Skoleundervisning i Frankrig.
Efter denne Periode havde Vald. Petersen Plads som Tjener paa
Hotel Terminus, Gare St. Lazare, i à la carte Restauranten, senere i
Receptionen og fik her et godt Indblik i det franske Hotelvæsens
Detailler.
Da han atter kom tilbage til København, blev han ansat som Tje*
ner paa Hotel »Kongen af Danmark«, hos afdøde Rasmus Kliim, og
paa Hotel »Phønix«, hvor han fra 1904 til 1907 erhvervede sig indgaa-ende Kendskab til Behandling af Vin og andre Sider af første Klasses
Restaurationsvirksomhed.
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Valdemar Petersen
Foreningen af 1860, København.
Født 13. Juni 1879 i København.
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Efter et nyt Ophold i Frankrig som Portier paa Hotel de Malte,
kom Vald. Petersen som Portier til Hotel »Royal«, Aarhus, i Udstil«
lingssæsonen 1909, og paa »Marienlyst« som Portier i Sommersæsoner«
ne 1910 og 1911, medens han i Vintersæsonerne arbejdede i England.
Kom derefter paa »Palads«Hotellet«, først som Etaget jener, senere
som Portier, og i 1914 forlod han dette Hotel som Inspektør, for
i Marts Maaned samme Aar at overtage den ansvarsfulde Stilling
som Direktør paa »Hotel d’Angleterre«, som paa dette Tidspunkt var
blevet overtaget af Etatsraad Georg Bestie og Mejeriejer H. J.
Andersen.
Vald. Petersen viste hurtigt, at han var denne store Opgave voksen,
og hans alsidige Uddannelse blev ham her til megen Nytte. — Hotel«
let, der efter Branden i 1915 i September Maaned 1916 blev genaabnet,
stod som et fuldstændigt nyt Hotel, der var bl. a. tilbygget 60 nye
Badeværelser og det første Lyssignalsystem og andre praktiske Ny«
indretninger, som her blev taget i Brug, skyldtes Vald. Petersens
Initiativ og Fremsyn.
Da afdøde Direktør Oluf Christensen i Foraaret 1920 opkøbte ret
store Aktieposter og selv overtog Ledelsen af Hotellet, fratraadte
Vald. Petersen og overtog Hotel »Klubben« i Ribe, som han imidlertid
solgte 2 Aar efter. I de følgende 4 Aar var han udenfor selvstændig
Virksomhed, men i 1927 overtog han Stillingen som Vært i den gamle
kendte »Foreningen af 1860« paa Nørrevold, som han driver sammen
med den yndede »Jordbærpavillonen« i Tivoli.
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Charles V. E. Sørensen
Frederiksberg Selskabslokaler, Allégade 10, København.
Født 24. Februar 1892 i København, Søn af Assistent Victor Sørensen.
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Frederiksberg Selskabslokaler, København.

LLEREDE i en Alder af 8 Aar maatte Charles Sørensen hjælpe til
med Hjemmets Opretholdelse. Han havde fem Søskende og hans
Fader, Assistent Victor Sørensen, kunde vel give sine Børn en god
Opdragelse, men samtidig maatte de hver bidrage sit til, at det kun*
de løbe rundt, og den 8aarige Dreng tog en Byplads.
Efter Konfirmationen kom han i Tjenerlære paa Nørre Central og
derfra paa Hotel Phønix hos Neiiendam, hvis Bevaagenhed den op*
vakte Dreng vandt, og efter en kort Periode i den gamle Bazar i Tivoli
afsluttede han sin Læretid hos Nimb i den nye Bazar. Men klar over,
at den, der kender alle sit Fags Afskygninger, har de største Chancer,
gik han paany i Lære hos Nimb for at sætte sig ind i Kogekunstens
Mysterier.
Saa først rejste han til Udlandet for yderligere at supplere sin Ud*
dannelse. Han var i England, Schweitz og Tyskland, og vendte efter
3 Aars Ophold i det Fremmede, hjem i 1911. Her var han en Periode
hos Nimb, men kom Aaret efter til Paladshotellet, hvor han blev i 8
Aar, deraf de tre sidste som Overt jener, kun afbrudt af en Pause paa
et Aar, hvor han var hos Wivel som Overtjener.
I 1919 købte han Etablissementet Frederiksberg Selskabslokaler,
Allégade 10, der den 19. Oktober 1930 kunde fejre sit 150 Aars Jubi*
læum, idet Peder Olsen Mejer paa denne Dato i 1780 nedsatte sig her
som »Beværtningsmand«. Der er megen Tradition knyttet til Allé*
gade 10, der altid har haft Ry for sin solide Borgerlighed og sin gode
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Mad, og da Charles Sørensen overtog Etablissementet, besluttede han
sig straks til at føre Traditionen videre.
Med nænsomt Hensyn til det gamle, blev der foretaget Ombygning
ger og indrettet hyggelige Selskabslokaler og Skydes og Keglebaner,
og Frederiksberg Selskabslokaler er nu Samlingsstedet for en Række
store og ansete Foreninger, foruden at en Mængde større og mindre
Familiefester afholdes her.
Er der saaledes gjort en stor Indsats, er Resultatet heller ikke ude«
blevet i Form af en betydelig forøget Omsætning, og yderligere har
Charles Sørensen i 1924 udvidet Foretagendet med en Diner Trans»
portable, hvilket har skabt ham en stor og fast Kundekreds ude i
Byen.
Selv deltager han i Arbejdet fra Morgen til Aften bistaaet af sin
Hustru Fru Camilla Sørensen, f. Jensen, der er Datter af en Restaura«
tør, og saaledes har Forudsætningerne for at kunne deltage i Ledelsen
af en Forretning af denne Art.
Siden 1929 har Charles Sørensen været Medlem af Frederiksberg Be«
værterbevillingsnævn.
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Glacisrestauranten, København.

RBEJDSLYST og Energi er to Ting, der præger sin Mand og stils
1er ham i Klasse med dem, der vil fremad og opad, og som vel at
mærke kommer det. Restauratør Victor Jensen, der er født i det lille
Vindeby paa Lolland, har gennem hele sit Liv været i Besiddelse af
disse to Egenskaber og har fra Dreng haft fuld Anvendelse for dem
begge.
Han var den ældste af 12 Børn, og maatte allerede fra ganske lille
deltage i det forefaldende Arbejde paa Forældrenes Gaard, hvor der
var nok at virke med de Dage, han ikke besøgte Landsbyskolen, hvis
Funktionstid indskrænkede sig til den halve Uge.
Landbruget havde dog ikke hans udelte Interesse. Efter Konfir«
mationen kom han i Tjenerlære paa Hotel »Skandinavien« i Nakskov,
som dengang ejedes af Direktør Anton Pedersen, senere Restaurant
Wivel. Efter tre Aars Forløb blev Victor Jensen ansat paa Hotel
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Victor Jensen
Glacisrestauranten, København.
Født 15. Januar 1890 i Vindeby, Lolland.
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»Royal« i Aarhus, hvor han blev udlært. Kun udstyret med de faa
Penge, han i Aarenes Løb havde kunnet spare sammen, rejste han om*
gaaende til London paa Maa og Faa, men med den bestemte Hensigt
at udvide sine Kundskaber.
Fra London fortsattes Rejsen til Byerne paa Østkysten og der*
fra til Skotland. Opholdet varede ialt i tre Aar, men ikke tilfreds med
det, han havde set og lært, tog han Turen over Atlanten for at lære
Forholdene i U. S. A. at kende. Efter kun et Aars Forløb blev han
gift med Gertie Lockyer, som han havde lært at kende under sit Op*
hold i England. Han havde fuldstændig indrettet sig derovre og var i en
god Stilling, men han taalte imidlertid ikke Klimaet særlig godt, hvor*
for han saa sig nødsaget til at rejse hjem nogen Tid efter. I 1913 var
han atter hjemme i Danmark og fik med det samme Plads hos Anton
Pedersen, der nu havde overtaget Wivel. To Aar efter var han avance*
ret til Overtjener og i 1922 blev han Inspektør. I denne Stilling gjorde
han sig umaadelig afholdt af Wivels store internationale Publikum, der
satte stor Pris paa hans Væremaade, præget som den var af Opholdet
i den store Verden.
I 1929 overtog Victor Jensen Glacis*Restauranten paa Østerbro. Han
havde straks Blik for, hvad der burde gøres for Forretningens Trivsel.
Han udvidede, ombyggede og forbedrede, og hans Initiativ har da ogsaa
faaet sin Belønning i Form af et øjeblikkeligt betydeligt Opsving i
den i stadig Fremgang værende Forretning, som, da han traadte til,
allerede i nogle Aar havde stagneret.
Han gør daglig en stor personlig Indsats i sin Virksomhed, bistaaet
paa bedste Maade af sin Hustru, Fru Gertie Jensen, født Lockyer,
der er af engelsk Officersfamilie, men som paa glimrende Maade har
forstaaet at indleve sig i danske Forhold og dansk Tankegang.
Desuden er hans eneste Søn, Erik Lockyer Jensen, der er født den
12. Januar 1915 her i København, siden 1932 en af hans dygtigste Med*
arbejdere. — Erik Lockyer Jensen har efter endt Skolegang gennem*
gaaet den bedste og grundigste Uddannelse indenfor Faget, først hos
Wivex og derefter i Schweiz, hvor han har arbejdet paa større Ho*
teller i Luzern og Zürich.
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Serina Nimb
Industriforeningens Restaurant, København.
Født 4. Juli 1865 i København.
Datter af Kammerraad Vilhelm Nimb.
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OUISE og Vilhelm Nimb’s yngste Datter, Frøken Serina Nimb,
/kom tidligt i Lære hos sin Moder, og var allerede fra Barnsben
fast besluttet paa at fortsætte indenfor Restaurationsfaget.
Det blev særlig Industriforeningens Restaurant, hun kom til at be*
skæftige sig med, og i de sidste 50 Aar har hun faktisk ledet denne,
der da ogsaa med Aarene er blevet hendes Hjertebarn.
Hendes store Indsats her fik en smuk Paaskønnelse i 1932 — Halv*
tredsaarsdagen for Dynastiet Nimb’s Overtagelse af Industriforenin*
gens Restaurant — da H. M. Kongen benaadede hende med den kon*
gelige Belønningsmedalje af I. Klasse med Krone. Frøken Serina
Nimb værdsætter denne Anerkendelse meget højt, fordi den tillige
er Udslag af hele Kongehusets Velvilje overfor hende selv og hele
den Nimb’ske Slægt. Ved samme Lejlighed fejredes Frøken Serina
Nimb af Industriraadet ved en Festmiddag. Trods sine snart 70 Aar
er Frk. Serina Nimb stadig den aarvaagne Leder af den Virksomhed,
hun i saa mange Aar og med saa megen Dygtighed har drevet.
Talrig er den Venneskare, som har sluttet Kreds om hende, men
talrig er ogsaa Skaren af beundrende Gæster, som alle forguder
hende for hendes smittende, næsten ungdommelige Humør, gode
Hjertelag og hjælpsomme Sind samt for hendes uudtømmelige Energi
og Gaa*paa*Vilje.
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Anthon Knudsen
Keglebanen, Tivoli, Kobenhavn.
Født 22. Juli 1872 i København, Son af Vognmand Chr. Knudsen.
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Keglebanen, Tivoli, København.

ER skulde gaa over 40 Aar af Anthon. Knudsens Liv, inden han
blev interesseret i Restaurationsfaget — og endnu længere inden
han tog aktiv Del i de Opgaver, der ventede ham indenfor dette
Omraade, og som han i de følgende Aar viste sig fuldtud kompetent
til at varetage.
To Aar efter at Anthon Knudsen havde afsluttet sin Skolegang i
Teglmans Borgerskole paa Vesterbro, kom han 16 Aar gammel i Ham
delslære hos N. Hansen & Co., Galanteri og Isenkram, hvor han var
ansat de følgende 38 Aar, af hvilke han i omtrent 25 Aar var Firmaets
dygtige og afholdte Rejsende.
I 1914 blev Anthon Knudsen gift med Willie K., f. Svendsen, Datter
af den kendte Restauratør P. Svendsen, der i en Aarrække var Leder
af Forsamlingsbygningen i Rømersgade, og som i 1893 tillige overtog
Keglebanen i Tivoli. Fru Knudsen var saaledes fra lille opdraget i Faget
og har lige siden været knyttet til Restaurationsvirksomheden — et
Arbejde, som altid har haft hendes store Interesse, og indenfor hvilket
hun udviklede sig til en stor Dygtighed.
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Da Enkefru Kristin Svendsen, som efter sin Mands Død i 1900 havde
fortsat Keglebanen i Tivoli i Fællesskab med Datteren, afgik ved Dø*
den i 1920, overtog Anthon Knudsen den sammen med Hustruen. 5
Aar efter overtog han desuden Tivolis Glassal, og fra nu af helligede
han sig ene og alene Restaurationsvirksomheden, hvor hans Evne til
at omgaas Folk kommer ham mindst lige saa meget til Gode, som da
han rejste for N. Hansen & Co.
' »Keglebanen«, der i 1909 blev ombygget og moderniseret, stammer
fra Udstillingen i 1888. Til Trods for, at man stadig forsøgte at holde
Keglebanen paa Højde med Udviklingen, stod Anthon Knudsen dog
i 1927 overfor Nødvendigheden af en større Udvidelse og Modernit
sering. Nu som før er det et kendt og søgt Sted, og i Keglebanens
hyggelige Selskabslokaler afløser den ene Fest den anden.
Om Sommeren beskæftiger Anthon Knudsen op til 80 Personer, et
Tal, der fortæller mere end mange Ord.
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Jostys Pavillon, Frederiksberg Have, København.

ET gamle Navn Josty fører Tanken tilbage til Sjette Frederiks
Tid, da Majestæten med sin Familie sejlede i Frederiksberg Ha«
ves Kanaler til det loyale Borgerskabs »Fryd og Glæde«.
Den 20. Juni 1813 aabnede de to italienske Billedhuggere og Gipsere
Bernardo Brilly og Agostino Taddey, som var kommet ind i Landet
for at arbejde ved Genopførelsen af Christiansborg Slot, med kongelig
Tilladelse et Telt i Frederiksberg Have paa det Sted, hvor den nu*
værende Pavillon ligger. Den 22. Juli 1824 knyttes den fra det
italiensktalende Schweitz til Danmark nogle Aar før indvandrede Ans
ton Jostys Navn til Konditoriet, idet han paa denne Dag faar den
kongelige Bevilling, som Italienerne oprindeligt havde haft. 1. Maj
1825 rykker han ind. Fraregnet to Aar, i hvilke Anton Josty paa
Grund af økonomiske Vanskeligheder maatte leje Konditoriet ud til
Chr. Kehlets Enke paa Alleenberg, har det siden været drevet af den
Jostyske Familie. De to Navne, Frederiksberg Have og Josty, har gen«
nem et Aarhundrede været uløseligt forbundne med hinanden i AL
menhedens Bevidsthed og vil formodentlig blive ved med at være det
i Fremtiden.
Anton Josty byggede nogle Aar efter Overtagelsen en tidssvarende
Pavillon. Efter hans Død, der indtraf 1859, overtoges Ledelsen af hans
Søn, hvis Fornavn ogsaa var Anton. Han fortsatte Virksomheden i
den gamle Aand. Efter hans Død i 1897 ejedes Konditoriet af et Jo«

D

325

Fru Thora Jürgensen
Jostys Pavillon, Frederiksberg Have.
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Sophus Jürgensen
Jostys Pavillon, Frederiksberg Have.
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stysk Familieinteressentskab. Det bestyredes af den yngre Anton
Jostys Datter, Frøken Wilhelmine Josty, og Grosserer Otto Olsen af
Firmaet I. W. Olsen & Søn, der var gift med hendes Søster, var In*
teressentskabets Forretningsfører. Han døde i 1922 og Frøken Wil*
helmine Josty i 1925. I deres Periode var den nuværende Pavillon ble*
vet bygget. Fra 1925 overtoges Bestyrerhvervet paa Interessentskabets
Vegne af den yngre Anton Jostys tredje Datter Fru Thora Jürgensen.
Fru Thora Jürgensen besad alle Forudsætninger for at føre sin Slægts
Traditioner videre. Anlæg for Restaurationsfaget var gaaet i Arv til
hende fra de to foregaaende Generationer. Fra Barnsben og gennem
Ungpigeaarene havde hun gaaet Forældrene til Haande i alle Virk*
somhedens Grene. Skønt hun ved sit Giftermaal, der fandt Sted i
1906, hørte op med at tage direkte Del i Driften af Konditoriet, faldt
det hende dog ikke vanskeligt ved Søsterens Død en Snes Aar senere
at gaa ind i Virksomheden igen som dens indre Leder. Hun magtede
fuldtud Opgaven. Fru Thora Jürgensen er gift med Kunstmaleren
Løjtnant Sophus Jürgensen, der i sine yngre Aar var en flittig Char*
lottenborgudstiller og desuden gjorde sig bekendt som en af de før*
ste Illustratorer ved Dags* og Ugepressen. Siden Wilhelmine Jostys
Død har Sophus Jürgensen været Forretningsfører for Interessentska*
bet Josty, der efter de seneste Arrangementer nu kun omfatter en
enkelt Gren af den Jostyske Familie. En Datter af Ægteparret Jür*
gensen, altsaa et Barnebarnsbarn af Pavillon Jostys Grundlægger, Frø*
ken Bodil Jürgensen, har i nogle Aar været ansat i Forretningen og er
nu dens Kasserer. Med hende røgtes dette Hverv i fjerde Generation
af Slægten Josty.
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Heerings Likorpavillon, Tivoli, Kobenhavn.

P. HEMMINGSENS Hjem var et beskedent Husmandshjem i
Vester Bøgebjerg ved Skelskør, hvor han, samtidig med at passe
sin Skolegang i den lokale Skole, tidligt maatte hjælpe til.
Da han var blevet konfirmeret, gav Forældrene efter for hans Ønske
om at komme i Kelnerlære paa Hotel »Postgaarden« i Slagelse, hvor
han blev udlært. Derefter kom han som Tjener til »Over Stalden« hos
Th. Fugmann, som han blev hos i 9 Aar, og var med til at aabne Fug*
manns Restaurant paa Kongens Nytorv, ligesom han ogsaa var med
til at aabne Rungsted Badehotel.
Da Restauratør Carl Kehlet fra Zoologisk Have i Aaret 1900 star*
tede Restaurant Continental paa Kongens Nytorv, var L. P. Hemming*
sen med. Efter 3 Aars Forløb blev han Overkelner og Kasserer paa
Hotel »Bristol«, som lige var blevet aabnet, og blev der indtil 1908,
i hvilket Aar han købte den kendte Restaurant »Premier« paa Øster*
bro, som han drev indtil Krigens Udbrud.
I December 1912 aabnede han samtidigt Café Riche paa Amager*
torv, som han oparbejdede til en meget anset og søgt Forretning.
Han købte saa i 1915 »Grand Hotel Phønix« i Nykøbing Falster, mo*
derniserede og oparbejdede det betydeligt, inden han i 1919 solgte Ho*
tellet.
I de følgende 2 Aar var han saa uden Virksomhed, men i 1923, da
det gamle ansete Firma Peter F. Heering aabnede den smukke Likør*
pavillon i Tivoli, hvor Firmaets fortræffelige, verdenskendte, danske
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L. P. Hemmingsen
Heerings Likørpavillon, Tivoli, København.
Født 10. December 1874 i Vestre Bøgebjerg.
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Likører serveres, og som straks fra Starten og i Aarenes Løb mere og
mere er blevet et yndet og søgt Sted af Tivoligæsterne, fik L. P. Hem?
mingsen overdraget Ledelsen, som han stadig med stor Interesse og
megen Dygtighed varetager.
L. P. Hemmingsen har i sin Hustru, Alvilda, f. Nielsen, Datter af
Hotelejer Nielsen, der i en Aarrække drev Hotel »Harmonien« i Nak^
skov, og som lige fra Barnsben har været knyttet til og beskæftiget
ved Faget, haft en meget kyndig Støtte i alle sine Virksomheder. Siden
1923 er L. P. Hemmingsen Medlem af Hotelvært? & Restauratørfor
eningen.
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Valdemar Nielsen
Etablissement »Lorry«, Frederiksberg.
Født den 1. Maj 1870 i Guldborg Majbølle.
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Etablissement »Lorry«, København.

TEDET er ikke her til at skrive »Lorry«s Historie, selv om Emnet
er fristende nok, men en ny Epoke begyndte for Etablissementet,
da Direktør, Sagfører Valdemar Nielsen overtog Ledelsen af det i 1920.
— Fru Feilberg overdrog det til ham med følgende Bemærkning til
en Ven:
»Jeg tror, at han er den rette Mand, — jeg husker, at Lorry altid
roste ham.«
I hvor høj Grad Direktør Valdemar Nielsen, der fra 1897 havde
drevet Sagførervirksomhed i København og bl. a. skabt Kvartererne
omkring Set. Thomas, Farvergade og Vodroffsplads, var den rette
Mand, fremgaar af den Stilling, hans Etablissement indtager i det
københavnske og frederiksbergske Forlystelsesliv. — »Lorry« er i Dag
ikke alene landskendt, men en virkelig Turistattraktion, som ingen
Udlænding, der ankommer til København, undlader at besøge.
Det er baade Københavnernes og Frederiksbergernes Hjertebarn, thi
hvorledes var det ellers muligt, at et Par Tusind Mennesker dagligt
aflagde det et Besøg. Regn Tallet ud en Gang, og man vil se, at alene
paa eet Aar kommer der flere Mennesker der, end Storkøbenhavn har
Indbyggere. Det er unægteligt Tal, der bedre end Ord fortæller om
Etablissementets Popularitet.
Vel havde det gamle »Lorry« ogsaa været sit Publikum kært, men
først med Valdemar Nielsen kom det store Sus, Formatet, det Præg,
der stiller det i Rang med internationale Forlystelsesanstalter. Med
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sikker Smag forstod han ogsaa at udvide Etablissementet til yderligere
at omfatte Haven og Guldaldersalen. Han saa straks, hvilke Mulig*
heder der laa her, og han var Manden for at skabe det helt rigtige, der
baade var i Traad med Lorrys Traditioner og et moderne Publikums
Smag.
I 1921 stiftedes Drachmann*Klubben, der dog ret hurtigt døbtes om
til »Frederiksberg Klub«, og Udvidelserne fulgte Slag i Slag.
Kronen paa Værket satte han med »Landsbyen«, dette festlige og
stemningsfyldte Lokale, hvor 1000 Mennesker samles hver Aften til
opulent Smørrebrød og et fremragende Artistprogram. — Et medfødt
Instinkt, en gennem mange Aar særdeles udviklet Evne til at se, hvad
der netop er det rigtige, og forretningsmæssig Dygtighed er det, der
har betinget Valdemar Nielsens Succes. — Rigtigt er det utvivlsomt,
naar Frederik Graae i sin Bog om Lorry skriver: »Jeg vil dog mene,
at der ligger noget mere bag ved, end medfødt Fantasi og Skaber*
trang. Han er ikke for ingen Ting Søn af den gamle »Guldborg Niel*
sen«, den forudseende Foregangsmand, der i Firsernes Nedgangs*
periode — uden Hensyn til andre Menneskers advarende Hoved*
rysten — anbragte alle de Penge han tjente paa Kreaturhandel i den
nu landskendte Guldborg Plantage«.
Festlig — Folkelig — Fornøjelig er Etablissementets Motto, og alle
tre Dele er til Overmaal repræsenteret. Direktør Valdemar Nielsen
har ikke alene formaaet at følge Trit med Københavns Udvikling som
Storby, han har snarere ligget i Spidsen for Udviklingen.
Det nuværende Lorry viser tilfulde, at han nøje har forstaaet at
stile mod det Maal, han havde sat sig: Et tidssvarende Lorry.
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Odd Fellow Palæet, København.

ETOP i 1934 falder 40 Aarsdagen for M. Kitaszewsky’s Begyn«
delse i den. Stand, for hvis Højnelse og Trivsel han i sine Mand«
doms Aar skulde lægge saa mange Kræfter. Ved Oprettelsen af Re«
staurationsindustriens Lærlingeskole i 1922 blev han af Nordre Birk
udpeget som dettes Repræsentant og var Næstformand indtil 1925,
ligesom han stadig er Censor ved Tjenereksaminer og fra 1930 Med«
lem af Voldgiftsretten for faglige Sager.
Men specielt er det Lærlingesagen, der har ligget ham paa Sinde, og
han har her øvet en betydelig Indsats. Lærlingeskolen og Lærlingenes
Uddannelse i det hele taget, er for ham to Hjertesager, for hvilke han
ikke skyer nogen Ulejlighed.
Selv kom han i 1884 i Lære paa Hotel »National«, men efter at være
blevet Tjener gik han i Lære paany, denne Gang som Kok, dels hos
Neiiendam paa Hotel »Phønix« og dels i Tivoli. Efter ogsaa at have
udstaaet denne Læretid, tog han ud at sejle, og avancerede efterhaan«
den indenfor D. F. D. S. til Overhovmester paa »Skandinavien«Ame=
rika«Linien«.
I 1908 blev han af Selskabet sendt til Newcastle, hvor Damperen
»Pensylvania« laa. Den skulde netop aabne Trafiken paa Syd Amerika
i fast Rute paa Argentina, og med denne foretog han et Par af de
lange Rejser.
Imidlertid var han blevet gift, og Livet paa Søen havde ikke mere
den samme Tiltrækning. I 1909 sagde han det Farvel og tog Stilling
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M. Kitaszewsky
Odd Fellow Palæets Restaurant, København.
Født 28. November 1881 i København, Søn af Bygningskonstruktør Wilh. Kitaszewsky.
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som Restaurationstjener paa Hotel d’Angleterre. Da »Palads«Hotellet«
Aaret efter aabnede, fik han Plads som Tjener i Restaurationen til
1912. Derpaa fulgte fire Aar i Industrifcaféen og endelig to Aar til
paa d’Angleterre.
I 1918 blev Fortunrestauranten udbudt til Forpagtning, og M. Ki«
taszewsky blev den foretrukne blandt 400 Ansøgere. I de 10 Aar, han
havde den, drev han den betydeligt op. I 1927 søgte Odd Fellow Pa«
læet en Restauratør, og atter her blev Kitaszewsky den, blandt mange
Ansøgere, der trak det lange Straa.
Her har han faaet de store Opgaver, han elsker at tumle med, idet
Odd Fellow Palæet har de største Middage og Baller i København.
Det rummer først den store Koncertsal, hvor Kitaszewsky har serveret
for op til 1600 Spisende, Riddersalen, Gallerisalen med tilstødende Lo«
kaler til ca. 400 Mennesker, og endelig er der endnu den Sal, hvor
Logebrødrene har deres Lokaler. Her samles hver Aften ca. halvtredie
Hundrede Brødre til Samvær i festlige og alvorlige Anliggender.
Det er store Tal, der skal regnes med i denne Virksomhed, naar der
blot tænkes paa, at Kitaszewsky eksempelvis Nytaarsaften beværtede
godt og vel 1800 Mennesker, hvad der dog ikke er Rekord, thi paa de
store Karnevaller rummer Bygningen ofte sine 2000 Sjæle.
Der skal Overblik til at lede et saadant Foretagende, men det er
M. Kitaszewsky ogsaa i Besiddelse af. Hans Anseelse indadtil og ud«
adtil er betydelig, lige saa vel som han er kendt for sin Elskværdig«
hed og Retlinethed. Han er en Mand, der ved, hvad han vil, i Diskus«
sioner en dreven Debattør, der tager sit Standpunkt efter sin Over«
bevisning og forfægter denne til det sidste.
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Chr. Fredr. Wilhelm Svendsen
Palæ»Lokalerne, København.
Født 3. Juni 1883 i Gilleleje.
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PalæsLokalerne, København.

ET var en meget vanskelig Opgave, Direktør Svendsen paatog
sig, da han i 1929 startede Palæ«Lokalerne i den tidligere Fri«
murerloge i Klerkegade, og det var ikke frit for, at man fra enkelte
Sider ansaa dette Udslag af en enkelt Mands Initiativ og Selvtillid, for
et Vovestykke, der altfor let kunde føre til et knusende Nederlag.
Men enhver Tvivl blev gjort til Skamme. Aarene har vist, at Planerne
til dette store Foretagende, var vel gennemtænkte og vel funderede,
inden de blev realiseret, og idag hører Palæ«Lokalerne til de Steder,
der nævnes først, naar Talen er om at give en Fest eller en Sammen«
komst værdig Ramme.
Palæ«Lokalerne. Allerede Navnet giver Løfte om noget særpræget,
om en Virksomhed, der rager op over Gennemsnittet — og med Rette.
Selve Bygningen, hvor Palæ«Lokalerne har til Huse, er af monumental
og storstilet Virkning. Den blev rejst af Frimurerne i Treserne af
forrige Aarhundrede og var deres Hovedsæde indtil 1928. Det Ind«
tryk, Bygningens Ydre giver den Besøgende, uddybes yderligere ved
de mange smukke Interieurs, som de forskellige Sale og Saloner giver
Plads for, og som for en stor Del skyldes, at den Ombygning, der
fandt Sted ved Direktør Svendsens Overtagelse af Logen, i videst mu«
lig Udstrækning tog Hensyn til en Bevarelse af den gamle fornemme
Stil. I alle andre Retninger lod Direktør Svendsen imidlertid den mo«
derne Teknik faa frit Spillerum. Varme og Ventilationsanlægene er
saaledes indrettede efter de nyeste og mest tidssvarende Systemer,
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ligesom man ved Lysanlæget fulgte Nutidens Krav til det praktiske
og mest effektive uden dog at bryde den smukke Helhedsvirkning.
Blandt de mange Lokaler, der findes indenfor disse Mure, er der sæn
lig Grund til at fremhæve de to store elegante Sale, Romersalen og
Wagnersalen, der kan rumme ca. 800 Personer. Et rummeligt Teater og
et teknisk fuldkomment Apparatur til Fremvisning af Film og Lysbil«
leder. Ligeledes har Restaurationslokalernes praktiske Beliggenhed og
smagfulde Indretning, den glimrende Mad og de rimelige Priser bi«
draget stærkt til det store Ry Palæ«Lokalerne nyder.
Direktør W. Svendsen, Skaberen af dette Værk, følte sig allerede
i sine unge Aar tiltrukket af Restauratørfaget til Trods for, at han i
sin Ungdom ikke havde den ringeste Forbindelse hermed. Han,
der var den yngste af de syv Søskende, kom efter Konfirmatio«
nen i Kontorlære, men han kunde ikke finde sig til Rette med dette
Arbejde, og efter 2 Aars Forløb brød han af og slog ind paa Restau«
ratørvejen. Han kom saa i Kokkelære paa Hotel Dagmar i 1897 og blev
der de følgende 2 Aar. Derefter var han ansat i Køkkenet paa flere
af vore kendteste Restauranter og Hoteller, deriblandt Marienlyst,
Nimb og Phønix, og endte endelig som Køkkenchef paa Hotel Dag«
mar i 1910.
I Aaret 1917 overtog han for sine opsparede Penge Restaurationen
i Aalborg Haandværkerforening, som han afstod igen i 1924 for at
rejse til København, hvor han blev Ejer af Bræddehytten i Tivoli, som
han drev indtil 1932, de sidste tre Aar samtidig med Palæ«Lokalerne.
Sommeren 1933 startede han desuden Restauranten paa Kastrup For«
tet, som han fik oparbejdet til paa enkelte Søndage at huse op imod
30—40.000 Gæster, der her fandt et herligt og billigt Udflugtssted.
Direktør Svendsen deltager stadig i den daglige Drift, men har i de
sidste Par Aar haft den bedste Støtte i sin Søn Fridthjof Svendsen,
som udfra sin grundige Uddannelse i Handelsbranchen hovedsagelig
tager sig af Forretningens Administration. Foruden at Direktør Svend«
sen er Æresmedlem af Kokkeforeningen, er han Medlem af Central«
foreningens Hovedbestyrelse, Bestyrelsesmedlem af Restauratørfor«
eningen for København og Omegn og Medlem af Fællesudvalget, samt
Medlem af Repræsentantskabet for Restaurationsindustriens Lærlinge«
skole. Alt i alt en Række Tillidsposter, der placerer Direktør Svend«
sen som en Kapacitet paa sit Felt.
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Le petit Trianon, København.

ORNEMT tilbagetrukkent paa en stilfærdig Bivej og dog kun faa
Skridt fra den travlt befærdede GI. Kongevej ligger Petit Trianon,
der har været Ramme om en Række af Byens celebre Fester i de se«
nere Aar. I den tidligere Rigmandsvillas stilfulde Saloner samles Bour«
goisi, Adel, Industrifolk, Teaterfolk og Kunstnere hyppigt til Fester,
der kan tælle op til 300 Deltagere. Ved saadanne Lejligheder arbej«
der 25 Kokke i Køkkenregionerne under Ledelse af Stedets kendte
Værtinde, Fru Ane Ryholt.
Allerede som 14«aarig var hun for selvstændig til at kunne finde sig
til Rette hjemme paa Fædrenegaarden og tog derfor efter eget Ønske
ud at tjene — først som Stuepige og senere som Husholdningselev hos
A. de Neergaard paa Højgaard ved Kolding. Siden gik hun paa Hus«
holdningsskolen Gunderuplund ved Aarhus og fik en Plads som Hus«
jomfru paa Lynnerupgaard, hvor hun, kun 17 Aar gammel, havde ca.
13 Piger under sig. Efter 3 Aars Forløb kom hun til Hotel Phønix i Kø«
benhavn, hvor hun blev ansat i Køkkenet, — Fru Hofhotelejer Neiien«
dam stod dengang selv for Styret. Efter i de følgende 2 Aar at have
beklædt forskellige Pladser i Hotelverdenen, startede hun i 1905 et
Pensionat paa GI. Kongevej 98 og 4 Aar senere det velkendte »Franske
Køkken«. I 1924 etablerede hun Petit Trianon, som hurtigt vandt sig
en fremskudt Plads i Rækken af Byens Selskabslokaler.
Desuden har Fruen i 19 Aar drevet Handelsgartneriet »Apex« i Hol«
te, som hun i sin Tid købte som en Græsmark, og som hun siden har
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Ane Ryholt
Petit Trianon, København.
Født 13. Oktober 1883 i OverZThestrup ved Viborg,
Datter af Gaardejer Andreas Clementin Jensen Clemmensen.
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drevet frem til et af vore store Produktionssteder for Blomster. Man
ser det Særsyn, at Fru Ryholt hver Dag Kl. 6li2 Morgen selv staar
paa Blomstertorvet for at forhandle sine Varer, inden hun gaar hen
for at beskæftige sig med de mange Pligter, Ledelsen af hendes Res
staurationsvirksomhed paalægger hende. Og foruden alt det, er Fru
Ryholt Land« og Skovbruger, idet hun i 1930 købte TrældesNæs ved
Fredericia.
Fru Ryholt er i Besiddelse af en utrættelig Energi, en sjælden Als
sidighed og en sjælden Foretagsomhed. Hun forstaar at forene den
vindende og elskværdige Værtinde ved de stilfulde Selskaber i Petit
Trianon, med den praktiske producerende Erhvervsdrivende. — Som
Skaber og Leder af fire saa vidt forskellige Virksomheder, der alle
bærer Præg af hendes Personlighed, staar hun i Dag som en af Stans
dens mest fremragende Foregangskvinder.
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Hans Chr. Sofus Jacobsen
Peter à Porta, København.
Født 9. Oktober 1878 i Ollerup ved Slagelse.
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Café Peter à Porta, København.

ETER À PORTA er som bekendt en af Københavns ældste Cas
féer, og det gode Renomé og de smukke Traditioner, der omgav
den for Aar tilbage, har holdt sig op gennem Tiderne til Dagen idag.
Dens Annaler gaar saa langt tilbage som til 1800. Midt i Halvtreds
serne overtog Peter à Porta Caféen, der dengang havde til Huse
paa Nytorv, hvor Nr. 5 nu er, og han gav den ikke blot sit Navn,
men ogsaa den fremragende Position, den siden med Hæder har
indtaget. Nogen Tid efter flyttede han Caféen til dens nuværende
Beliggenhed og fortsatte her indtil 1894, to Aar før han døde. Efter
ham overtog Emil Cloëtta — ogsaa et af de bedste Navne indenfor
Faget — den gamle Virksomhed og drev den indtil sin Død. Under
Chr. Jacobsens Ledelse har den bibeholdt alt det bedste fra sin Fortid,
men med de mest vidtgaaende Hensyn til de Krav, det moderne Public
kum har Ret til at stille.
Chr. Jacobsen er født i Ollerup, men kom 11 Aar gammel til Køs
benhavn, hvor hans Fader, der hidtil havde været Gaar de jer, slog
sig ned som Karetmager. Der var ikke store Penge at tjene indenfor
det Fag, og Børnene — der var 7 ialt — maatte tidligt hjælpe til med
at skaffe det daglige Brød. Fire af Brødrene fulgte Restauratørs og Hos
telvejen, den ældste, Jens Jacobsen arbejdede en Tid lang som Tjener
hos Cloëtta og overtog saa Gamma Restauranten paa Østerbro. Lauritz
Jacobsen, der afgik ved Døden i 1921, drev i nogle Aar Havnecaféen
paa Christianshavn, dereftér Café Himmerige, og i et Par Aar var
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han Vært i Handels? og Kontoristforeningen i København. I 1915
købte han Hotel Prinsen i Roskilde, som han drev indtil sin Død, og
som nu fortsættes af hans Enke og Søn. Den tredje af Brødrene var
Frederik Jacobsen, der afløste Broderen Lauritz som Vært i Handels?
og Kontoristforeningen fra 1915—19, da han overtog Rasmussens Hotel
i Faaborg, som han ejede indtil Sammenbruddet af Faaborg Bank, der
drev ham ud. De sidste Aar og indtil sin Død Nytaarsatten 1933 var
han Tjener hos sin Broder Chr. Jacobsen.
Den fjerde af Brødrene er Chr. Jacobsen. Det var ad Omveje,
han naaede ind paa den samme Bane som de tre andre Brødre.
Efter Konfirmationen kom han i Handelslære ved bl. Købmandsfor?
retning og blev 4 Aar efter udlært. Men tilskyndet al Broderen
Lauritz tog han nu Plads som Ungtjener paa Hotel Isefjord
i Holbæk og kort Tid efter paa Rungsted Badehotel, der netop paa
dette Tidspunkt havde sin Glansperiode som Følge af Kystbanens
Aabning. Aaret efter var han en Sæson hos Nimb i Tivoli for saa i
1899 at blive ansat i P. à Porta. Her avancerede han fra Tjener over
Inspektør til Bestyrer og overtog saa i 1924 Forretningen for egen
Regning efter Emil Cloëtta. Chr. Jacobsen har siden gennemført
gentagne Moderniseringer og Forbedringer indenfor de gamle Mure,
men stadig med fuld Hensyntagen til Stedets ærværdige Traditioner,
og det er da ogsaa lykkedes ham at høste de bedste Resultater af sit
Arbejde. Foruden det store trofaste Stampublikum har P. à Porta en
fortsat stigende Søgning af mange Forretningsfolk og ikke mindst af
intellektuelle Gæster.
Ved Siden af denne krævende Virksomhed har Chr. Jacobsen faaet
Tid til at drive Restauranten paa Badeanstalten Helgoland fra 1923
til Nedlæggelsen i 1931. Her havde han en glimrende Støtte i sin Hu?
stru Juline f. Bøndergaard, som ledede den daglige Drift, og i For?
ening satte de alt ind paa at tilfredsstille de talrige Gæsters Fordrin?
ger, en Opgave, de løste til almindelig Tilfredshed.
Selvom det ikke fra Begyndelsen var Chr. Jacobsens Mening at
blive Restauratør, fandt han sig dog fuldstændig til Rette i denne StiL
ling, og den handelsmæssige Uddannelse, som han indledede sin Løbe?
bane med, har hele Livet igennem været ham til uvurderlig Nytte, saa
at disse 4 Aar har baaret rige Frugter.
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De la Reine, København.

ORENTZ LINDBERG var ikke mere end 9 Aar gammel, da hans
/Fader døde. Faderen var Svensk, indvandret hertil fra Lund Aaret
1858, og havde nedsat sig som Smedemester i København. Han efter*
lod sig ikke ret meget, og Lorentz Lindberg forsøgte derfor, saa godt
han kunde, at tjene lidt Penge til Hjælp. Det blev til 25 Øre om Ugen
for at dreje Hjulet ude hos Grosmeyer paa den gamle Reberbane ved
Volden, et Arbejde, han holdt ved i næsten 2 Aar. Da han var
11 Aar, kom han i Pleje hos sin Onkel, der var Restauratør i Nyhavn,
og fandt her sit andet Hjem. I disse Omgivelser levede han sig under
Onklens venlige Førerskab efterhaanden ind i det Fag, der siden skulde
blive hans eget, og som han skænkede hele sin Interesse. Efter Kon*
firmationen blev han sat i Lære hos Neiiendam paa Hotel Phønix. Det
var egentlig en lille Oplevelse, der gjorde det endelige Udslag ved
hans Valg af denne Livsstilling, idet de Indtryk, han fik ved en Fest
for de kongelige, hvor han saa de mange Tjenere gaa rundt i deres
fineste Skrud, satte hans Fantasi i saa stærk Bevægelse, at han ikke
kunde tænke sig noget bedre end at være Tjener. I 3 Aar stod han
under Neiiendams dygtige og lærerige Ledelse, og derefter fulgte et
kort Ophold paa Hotel Dagmar som selvstændig Tjener. Men Lorentz
Lindberg var ærgerrig og vilde naa længere end som saa. Han var klar
over, at kun over Udlandet kunde han komme sit Maal nærmere, og
han rejste derfor nu til England, hvor han opholdt sig i 3 Aar, bl. a.
paa Hotel Cecil og Trocadero i London, og derfra til Paris og Berlin.
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Lorentz Lindberg
de la Reine, København.
Født 20. Januar 1877 i København.
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Med det bedste Kendskab til de tre Hovedsprog og til Fagets mange
Finesser, vendte han i 1902 tilbage til Danmark og fik straks Stilling
paa Marienlyst, senere paa d’Angleterre som Chef de Restaurant og
endelig paa Palace Hotellet som Inspektør under Anders Jensen.
I 1917 traadte han ind i Principalernes Række, idet han købte den
kendte Restaurant de la Reine paa Søtorvet i København, som for*
inden havde været i 3 forskellige Ejeres Besiddelse, deriblandt Sten*
toft og Ludvig Jensen. Allerede ved Overtagelsen var det et søgt
Mødested for berømte Københavnere; blandt andet samledes her en
hel Del Skuespillere med Frederik Jensen i Spidsen, og Stemningen
havde og har forresten stadig et morsomt, individuelt Præg, som paa
en Maade sætter de la Reine i en Klasse for sig. Den Modernisering,
som Lorentz Lindberg gennemførte i 1929, har gjort sit til, at det al*
lerede iforvejen talrige Stampublikum er i stadig Tiltagen — en Ud*
vikling, som desuden sikkert ogsaa i høj Grad skyldes Stedets Spe*
cialitet: Spidstegning i selve Restauranten, en Nyhed indenfor Bran*
chen, som Lorentz Lindberg har været den første til at indføre her*
hjemme. De la Reine har da ogsaa i Folkemunde faaet Tilnavnet
»Spidrestauranten«, et Udtryk for den Popularitet, den nyder indenfor
det store Publikum.
I 1922 købte Lorentz Lindberg tillige »Ørenæs« Badepension i Snek*
kersten, som stadig ledes af hans foretagsomme Hustru, der virkelig
har forstaaet at skabe den rette Hygge for sine Gæster.
Lorentz Lindberg er Medlem af Hotelvært* og Restauratørforenin*
gen og af Fagets Voldgiftsudvalg og har medvirket som Censor ved
Kokke* og Tjenereksaminerne.
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Louis Albert Eberlin Christensen, R.
Rigsdagens Restaurant.
Fedt 3. November 1875 i København.
Søn af Smed Johan Th. Christensen.
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Rigsdagens Restaurant, København.

AA Mennesker er vel paa saa fortrolig en Fod med samtlige Fol*
kets kaarne Repræsentanter paa Tinge, som Rigsdagens Restaura*
tør Louis Christensen, men han har ogsaa i over en Menneskealder
haft Forbindelse med den danske Rigsdag og kunde vel sagtens, hvis
han vilde, som ingen andre fortælle interessante Enkeltheder fra disse
mange stilfærdige og bevægede Aar imellem hverandre.
Han er født i København, som Søn af Smed Johan Theodor Christen*
sen og kom straks efter Konfirmationen i Tjenerlære i Restaurant
Nimb. Om Sommeren var han i Divan 2 i Tivoli og om Vinteren i
Rigsdagens Restaurant, den Gang i Fredericiagade, hvor nu Østre
Landsret har tilhuse. Efter udstaaet Læretid fortsatte han disse to
Steder, og i Maj 1915 overtog han selv Rigsdagens Restaurant, sam*
tidig med at han blev Meddirektør i Nimbs Bazarrestaurant, og disse
to Virksomheder drev han indtil 1922 sammen. Fra Maj 1926 til Tivoli*
sæsonens Slutning 1932 var han Direktør for Arenateatrets Restaura*
tion, og fra 1. Maj 1933 har han været Indehaver af Divan 2, Tivoli,
hvor tidligere Nimb, Kinzi og Svarrer residerede, og denne Virksom*
hed driver han sammen med Rigsdagens Restaurant, der som bekendt
i 1908 flyttede fra Fredericiagade til Christiansborg, hvor han i de nye
Omgivelser forstod at sprede det samme Velvære for sine Gæster som
under de gamle Forhold. I Anledning af sit 40 Aars Jubilæum i 1930
i Rigsdagen blev Louis Christensen Ridder af Dannebrog.
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Fags og Standsinteresser har altid staaet hans Hjerte nær, og specielt
i Lærlingespørgsmaalet har han udrettet et meget stort Arbejde, men
ogsaa paa anden Maade har Kollegerne lagt Beslag paa hans Virkelyst.
Fra 1923—33 har han været Medlem af Bestyrelsen for Restauratørfors
eningen for København og Omegn, deraf de sidste 7 Aar som Formand,
desuden Næstformand for Lærlingeskolen, fra 1926 Formand for FæL
lesudvalget for Storkøbenhavns Restauratørforeninger, fra 1924 Meds
lem af Centralforeningen af Hotelværter og Restauratører i Danmark,
samt Medlem af Udvalget af 1. Marts 1917. — I 1933 nedlagde Louis
Christensen imidlertid alle Tillidsposter paa nær een, som han stadig
bestrider — det er som Medlem af Bestyrelsen for Turistforeningens
1. Afdeling.
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Restaurant Ritz, København.

AT Direktør Emil Hansen har forsørget sig selv fra sit 9. Aar giver
xX ikke blot hans Karriére et beundringsværdigt Perspektiv, men skas
ber ogsaa en klar Forstaaelse af de Forudsætninger i hans Karakter
og Evner, der førte ham frem fra Malkedreng til Lederposten for Re*
staurant Ritz.
Hans Fader var en stræbsom, men fattig Husmand. Med kun 9 Kro«
ner om Ugen maatte han ernære 7 Børn — en uløselig Opgave, hvis
ikke Børnene allerede som ganske smaa var kommet ud at tjene. Det
var med tungt Hjerte, Forældrene sendte dem af Sted, men den haarde
Lære om Arbejde og Pligt gav Børnene et moralsk Rygstød, som fulgte
dem hele Livet igennem, til Bedste for dem selv. Ogsaa Sønnen Emil
maatte tage sin Tørn, og det var ikke den mindst anstrengende. Som
12*aarig maatte han saaledes malke tolv Køer, inden han skulde af
Sted til Skole, og nyt Arbejde ventede ham, naar han kom hjem der*
fra. Efter Konfirmationen blev han Piccolo paa Hotel Leidersdorff i
Hillerød. De følgende Aar prøvede han lidt af hvert, indtil han i 1905
blev ansat som Bryggeriarbejder paa Tuborg, hvor han arbejdede ind*
til 1. Maj 1909. I disse Aar havde han gjort et stort og anerkendt Ar*
bejde for sin Fagforening, som nu udnævnte ham til Kasserer og fra
1. Febr. 1917 til Formand og Viceforretningsfører indtil Oktober 1924.
Han havde ikke i sin Barndom faaet den teoretiske Uddannelse, som
var nødvendig for at beklæde disse Poster, men havde som Voksen
erhvervet sig et godt Kendskab hertil ved at gennemgaa forskellige
23
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Jørgen Emil Nicolaj Hansen
Restaurant Ritz, København.
Født 15. Juni 1881 i Fredensborg, Søn af Husmand Peter Hansen.
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Kursus i Regning og Bogføring, foruden at han paa denne Maade og»
saa satte sig ind i Korrespondance og Sprog.
Fra 1924 overtog Emil Hansen Restauranten og Selskabslokalerne i
Folkets Hus paa Jagtvejen og drev disse med stor Dygtighed indtil
5. December 1933, da han overtog Restaurant Ritz, et af Københavns
nyeste og søgte Etablissementer.
Restaurant Ritz blev aabnet i November 1931 og fandt hurtigt ind
til Københavnernes Hjerte. Som en vederkvægende Oase ligger den
øverst oppe i Vesterports vældige Kobberhus med en pragtfuld Udsigt
henover Byens Centrum, hvis myldrende Liv og jagende Uro skaber
en behagelig Kontrast til den Hygge og Velvære, man føler sig hensat
i heroppe. Foruden den store Restaurant, som kan rumme 600 Gæ»
ster, og hvis Køkken staar Maal med de bedste, forefindes her nogle
af Københavns mest moderne Selskabslokaler, hvor fremfor alt den
lueforgyldte Festsal er ganske enestaaende i sin Skønhed — den mest
udsøgte og smagfulde Ramme om Livets Fest og Glæde. Desuden er der
i Restaurant Ritz installeret Nordens største Billardsalon, et flot og
yndet Samlingssted for Hovedstadens mange Billardinteresserede.
Der er ingen Tvivl om, at Direktør Emil Hansen, hvis ubestridte
Dygtighed saa ofte har gjort sig gældende, ogsaa her vil kunne for»
staa at træffe netop den Atmosfære, som vil falde i Smag hos det for»
vænte danske Publikum.
Direktør Hansens Kolleger har i udstrakt Grad skænket ham deres
Tillid. Han har saaledes i 7 Aar været Medlem af Bestyrelsen af Re»
stauratørforeningen for København og Omegn, samt Formand for Kor»
porationen af Restauratører i København og Omegn, og endelig er han
Medlem af Hovedbestyrelsen for Centralforeningen af Restauratører
i Danmark.
Desuden har Direktør Emil Hansen siddet som Borgerrepræsentant
i Byens Styre i Tiden fra 18. Febr. 1924 til 1. April 1929.
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Johannes Marinus Hedetoft
Sankt Andreas Ordenens Selskabslokaler, Frederiksberg.
Født 20. November 1882 i Henne, Søn af Mejeriejer Peter Jensen Hedetoft.
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Aldershvile Slotspavillon, Bagsværd.

IREKTØR J. M. Hedetofts Specialitet er Arrangering af Familie*
fester, og det er ikke faa Københavnere, der med Glæde og Tak*
nemmelighed mindes de hyggelige Aftner, de har tilbragt i Sankt An*
dreas Ordenens Selskabslokaler. De gode Minder herfra skyldes dog
ikke alene de rolige og smagfulde Omgivelsers Hygge og den vel gen*
nemførte Tilrettelægning af Festens Program, men — ogsaa Stedets
glimrende Køkken. Ikke uden Grund anses Direktør Hedetoft for en
Ekspert paa det kulinariske Omraade, et Felt, indenfor hvilket han selv
har gennemgaaet en ualmindelig grundig Uddannelse baade herhjem*
me og i Udlandet.
Da J. M. Hedetoft blev født, var hans Fader endnu Husmand ovre i
Jylland. Det kastede imidlertid ikke ret meget af sig, og Forholdene
var smaa, og hvor stolt Faderen end var af sine 8 kraftige Drenge,
kunde det dog nu og da knibe med at mætte alle disse sultne Munde.
I 1888 kom Faderen til Sjælland og bestyrede samt var Ejer af forskel*
lige Mejerivirksomheder. I denne Periode blev han udnævnt til
R. af D.
12 Aar gammel kom J. M. Hedetoft ud at tjene, og han lærte hurtigt
at staa paa egne Ben. Efter Konfirmationen blev han sat i Konditor*
lære paa Stephan à Porta paa Kongens Nytorv under G. Cloëtta. Men
3 Aar efter opdagede han, at ikke Konditor* men Kokkefaget var hans
rette Element. Han følte sig saa overbevist herom, at han ikke veg
tilbage for at begynde forfra igen. Hos Neiiendam og paa Standard
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førte han sin Beslutning igennem og blev udlært herfra. Efter nogle
Aars Ansættelse paa Hotel Dagmar og i Skodsborg stod det ham klart,
at den første Betingelse for at blive til noget indenfor dette Fag var
en international Uddannelse, og i 1905 rejste han saa til England, Ir*
land, Frankrig, Belgien og U. S. A. som Kok. Det var indholdsrige
Aar, som Direktør Hedetoft forstod at drage den fulde Nytte af. Kris
gens Udbrud i 1914 satte en Stopper for hans Udenlandsfærd, og han
rejste saa hjem igen. Her var han først en kort Tid beskæftiget
med at hjælpe sine Forældre, der havde overtaget Dyrehavegaard og
Jægersborgallés Mejeri. I 1917 vendte han tilbage til sit Fag. Han
tog Borgerskab og begyndte med en mindre Restaurant i Brolægger*
stræde, hvorefter han købte Centralhotellet i Faxe. Men Livet i Pro*
vinsen stod i en for stærk Kontrast til de Forhold, han gennem Aarene
havde vænnet sig til, og 3 Aar efter stod han atter i København. I
1921 overtog han Sankt Andreas Ordenens Selskabslokaler i Fre*
deriksbergallé, som han moderniserede og nyindrettede efter sin egen
Smag. Hele sin Energi og Dygtighed satte han ind paa at drive dette
Etablissement frem, og at hans Anstrengelser kronedes med Held, vi*
ser tydeligt det gode Renommé, Virksomheden nyder overalt.
I 1928 aabnede Direktør Hedetoft tillige Aldershvile i Bagsværd
med den smukke Udsigt til Bagsværd Sø. Det er blevet et af vore
kendte Udflugtssteder, hvortil tusindvis af Københavnerne søger op,
naar Solen kalder dem ud fra Byens trange Verden til den frie dan*
ske Natur.
Ogsaa Direktør Hedetofts Kolleger har i rigt Maal høstet Gavn af
hans omfattende Fagkundskab. Han staar saaledes som Næstformand
for Korporationen for Restauratører i København og Omegn, er Med*
lem af Hovedbestyrelsen for Centralforeningen af Restauratører i Dan*
mark og af Fællesudvalgets Bestyrelse, samt Formand for Vesterbros
Restauratørforening. Desuden virker han som Censor ved Kokkesko-lens Eksaminer.
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Set. Georg Ordenens Selskabslokaler, Frederiksberg.

ÆRTEN for Set. Georg Ordenens Selskabslokaler, Aage Harup«
Hansen, har fra den første Dag, han traadte ind i sit Fag og sta«
dig siden forstaaet at gøre sig afholdt, og dette i Forbindelse med
hans faglige Dygtighed og Energi har sat ham i Stand til at lede sin
Virksomhed frem til dens nuværende Position.
Aage HarupsHansen er selv fra København, hvor hans Fader havde
en mindre Blomsterforretning. Den gav imidlertid kun ringe Fortje«
neste, og Aage Harup«Hansen havde saaledes kun sig selv at stole paa,
dersom han vilde frem i Verden. Straks efter sin Konfirmation blev
han sat i Lære i Café Bernina, og efter IV2 Aars Forløb paa Central«
Hotellet, hvor han blev udlært. Hotellets Direktør, Poul Møller, hav«
de lagt Mærke til den unge Mand og fattet Interesse for ham, saa han
efter Læretidens Ophør skaffede ham en Plads i Marienbad i Østrig
paa et af de mange Sommerhoteller paa Stedet. Desværre kunde det
jo kun blive for Sæsonen, men ogsaa Ejeren af dette Hotel stod Harup«
Hansen bi med Raad og Daad. Gennem sine Forbindelser fandt han
en Stilling til ham som Tjener i kaiserliche und königliche Garten«
baugesellschaft i Wien, en større Restaurant og Varieté med Plads til
ca. 2000 Mennesker. Her, hvor der var saa meget at se og lære, blev
han et Aars Tid. Nu besluttede han at rejse til London. Der arbej«
dede han til at begynde med paa et af de talrige boarding«houses,
som Millionbyen er saa rig paa, og dernæst en Sæson paa Empire Ho«
tellet i Buxten v. Manchester, hvorfra han tog ned til Sydkysten og
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Aage Harup^Hansen
Sankt Georg Ordenens Selskabslokaler, Frederiksberg.
Fedt 16 Decemher 1892 i København.
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fik Ansættelse i et Aar i Westgate on Sea. Godt kendt med engelsk
Skik og engelsk Sprog rejste han til Schweitz for at gennemgaa den
berømte Hotelskole i Macolin, der gav ham den bedste Lejlighed til
at lære sit Fag grundigt at kende og at forbedre og udvide sine Sprog«
kundskaber. Med denne Uddannelse som Baggrund fik han Stilling paa
Grand Hotel National i Luzern, et Hotel, som stadig har Ord for at
høre til Eliteklassen blandt de bedste Hoteller Verden over.
Saa oprandt 1914 og hermed ogsaa Verdenskrigens Udbrud. Harup«
Hansen havde intet Valg, han maatte forlade Schweitz og skyndsomst
tage hjem. Men Forholdene i Danmark var ikke de bedste paa dette
Tidspunkt, og da han langtfra havde faaet styret sin Rejselyst, ven«
tede han kun paa et belejligt Øjeblik til at tage af Sted til England.
Paa en eller anden Maade lykkedes det ham virkelig at komme ind i
Landet og skaffe sig en Stilling som Overkelner paa Hotel Carlton i
Bexhill on Sea. Men Glæden blev ikke langvarig. Aaret efter laa der
en Militærindkaldelse til ham, og han maatte nu vende tilbage for at
aftjene en 18 Mdr. Værnepligt.
Derefter faldt Aage Harup«Hansen endelig nogenlunde til Ro her«
hjemme. Da Soldatertiden var overstaaet, kom han ind paa Central«
hotellet og derfra til Café Continental paa Østergade. Den 13. April
1921 fik han saa Ansættelse paa Langelinies Pavillon som Overkelner
og avancerede siden til Inspektør. I 8 Aar var han denne store og an«
sete Virksomhed en god Mand, der med megen Forstaaelse udfyldte
sin krævende Stilling.
I 1929 gav han efter for sin Selvstændighedstrang og overtog Sankt
Georg Ordenens Selskabslokaler i Frederiksberg Bredegade. Direktør
Harup«Hansen leder selv sin Forretning, bistaaet af sin Hustru Karen,
f. Larsen, der ligeledes er i Besiddelse af en omfattende Fagkundskab,
idet hun i mange Aar har været knyttet il Restaurationsfaget, heraf
11 Aar paa Restaurant Continental ved Buffet’en. Det skyldes i væ«
sentlig Grad dette gode Samarbejde, at Harup«Hansen med Ro og
Tillid kan se Fremtiden i Møde for sig og sin Virksomhed.
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Niels Jensen
Set. Thomas Restaurant & Kunstnerkabaret, København.
Født 7. September 1882 i Taastrup, Jylland.
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Set. Thomas Restaurant & Kunstnerkabaret, København.

VIS man læser de københavnske Blades Forlystelsesrubrikker,
vil man Gang paa Gang se Set. Thomas Kunstnerkabaret ro«
sende omtalt. Af et Sted, hvor Livet saa smaat var ved at gaa istaa,
har Direktør Niels Jensen forstaaet at skabe et Samlingssted for Kø«
benhavnerne, hvor gode Varer serveret i Forening med Underhold«
ningsprogrammer, der tæller kendte Kunstners og Artistnavne, i Fæl«
lesskab har skabt et godt Ry.
Lokalerne er blevet forvandlede til en fornøjelig Ramme om det
muntre Liv, der nu udfolder sig paa Set. Thomas, hvor det er lyk«
kedes at skabe en egen intim Hygge, der bidrager meget til at give
Stedet Stemning.
Direktør Niels Jensen, der nu er en af Hovedstadens kendte For«
lystelsesdirektører, er Jyde af Fødsel. Han stammer fra et velsitueret
Gaardmandshjem ved Byen Taastrup i Jylland. Da han var 6 Aar garn«
mel, flyttede Forældrene til Aarhus, hvor Niels Jensen blev sat i
Skole. Efter endt Skolegang kom han i Lære paa Hotel »Stad
Nykøbing« i Nykøbing F., og derpaa paa Hotel Royal i Aarhus,
hvor han blev udlært i Faget. Han fortsatte et Aar som udlært paa
det store Aarhus«Hotel, hvorpaa han for sine sammensparede Penge
rejste til Paris for at lære Sprog og se, hvorledes Faget udøvedes i
Seinestaden. Han fik hurtigt Plads paa »Hotel de Lille et Albion«,
hvor han var ansat et Aar. Da han havde lært sig Fransk, rejste
han en Tur over Kanalen for at lære Engelsk. Først var han her paa
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nogle Privathoteller, og derpaa fik han Plads paa det store »Imperials
Hotel« i Bournemouth.
Pariseropholdet havde imidlertid i den Grad vakt hans Interesse
for baade det franske Køkken og det franske Sprog, at han besluttede
sig til at uddybe og forny Bekendtskabet, hvorfor han paany tog til
Paris, hvor han denne Gang blev ansat paa »Horel Continental« og
var der i 2 Aar, dels i Selskabslokalerne og dels som Chef d’Etage.
Fra Paris tog han til Frankfurt, som den Gang havde Europas
største Banegaard, og fik Ansættelse i dens Restaurant i et halvt Aar,
hvorpaa han fortsatte til Berlin, hvor han fik Plads paa Restaurant
»Scandinavia«.
I 1905 rejste Niels Jensen til København og tiltraadte Stillin;
gen som Overtjener paa Hotel »Phoenix«, hvorpaa han efter et
halvt Aars Forløb vendte tilbage til sin gamle Arbejdsplads »Hotel
Royal« i Aarhus. Hans næste Stilling var i Randers — som Overtje;
ner paa »Hotel Randers«, hvor han var, til han i 1909 blev Souschef
paa »Marienlyst«. Aaret efter købte han »Grand Hotel« i Hobro, og
nogle Aar senere forpagtede han Hotel »Royal« i Vejle, som han
drev i 3 Aar.
I Aarene 1921—22 var han Souschef paa d’Angleterre. I 2*/2 Aar
har han desuden været Souschef paa Palace Hotel og i en Sæson
paany paa Marienlyst, hvorpaa han i 1924 købte Set. Thomas, som
han skabte en Renaissance for, baade ved Nyindretningen af de
smukke og stilfulde Selskabslokaler paa 1. Sal og ved at lave den nu
saa kendte Kunstnerkabaret i Stuelokalerne, som hver Aften samler
et stort og godt Publikum.
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Studenterforeningen, København.

ET var oprindelig ikke Hensigten, at Svend Â. Jørgensen skulde
have gaaet Hotelvejen. Efter Aarene i Vamdrup Realskole, vilde
hans Fader, der iøvrigt senere selv blev Hotelejer i Vamdrup, gerne
have Sønnen til Bankvæsenet, men denne Beskæftigelse havde ikke
hans Interesse.
Svend Â. Jørgensen mente, der var langt bedre Chancer for en
Fremtid i Hotelfaget, og valgte derfor at gaa i Tjenerlære paa Thom«
sens Hotel i Kolding. Efter halvandet Aars Forløb, mente Ejeren,
Viggo Petersen, ikke at kunne lære ham mere og sendte ham derfor til
Hotel Phønix (Neiiendam), hvor han var det følgende halvandet Aar.
Derpaa blev det københavnske Støv rystet af Fødderne, og 17 Aar
gammel med et beskedent opsparet Beløb i Lommen, tog Svend Â.
Jørgensen til Hamburg, hvor han i et Aarstid arbejdede paa Ham«
burger Hof. Derfra rejste han til London og fik Ansættelse paa Carl«
ton, hvis Direktion efter 2 Aars Forløb sendte ham videre til Hotel
Ritz i Paris, som hører ind under Ritz«Carlton Verdens«Koncernen.
Efter andre 2 Aars Forløb sendtes han videre til Grand Hotel Na«
tional i Luzern, og det skyldtes kun Verdenskrigens Udbrud, at han
ikke kom til Ægypten, idet han netop paa dette Tidspunkt fik Tilbud
om en Stilling paa Shephards Hotel i Cairo. I Stedet for tog han til«
bage til Hotel Ritz i Paris, og da dette blev taget i Brug som Krigs«
lazaret, sendte Direktionen ham tilbage til Carlton i London, hvor
han blev ansat som Chef d’Etage. Hvorledes Udviklingen herefter
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Svend Ä. Jørgensen
Studenterforeningen, København.
Født 16. April 1892 i Kolding.
Son af Skomagermester Nis Jørgensen.
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vilde være blevet er ikke godt at sige, men netop paa dette Tidspunkt
kom det danske Motorskib »Selandia« til London med H. N. Anders
sen om Bord.
Sv. Å. Jørgensen blev inviteret som Gæst med paa Hjemrejsen til
Danmark og tog mod Invitationen. Herhjemme ventede hans SoL
datertjeneste ham og i halvandet Aar aftjente han nu sin Værnepligt
som Hovmester for 2. Division, hvis hele Husholdning var underlagt
ham. Da dette var overstaaet i 1916, kom han ind paa d’Angleterre,
som netop da var genaabnet efter Branden, og var her, afbrudt af
militære Indkaldelser, et halvt Aar. Sommeren 1917 bestyrede han
Karstens Hotel, Skagen, og var derpaa indtil 1925 Overtjener paa
Hotel »Randers« i Randers.
I August 1925 blev der indkaldt Ansøgninger til Værtskabet i S tu«
denterforeningen, og tiltrods for, at Sv. Å. Jørgensen var den sidste,
der indgav sin Ansøgning, — der var ialt 156 Ansøgere — blev han
den foretrukne. I de forløbne Aar har han forstaaet at gøre sit Navn
baade kendt og anset, og staar i Dag som en — ikke mindst i Stu*
denterkredse — meget afholdt Mand.
Selskabslokalerne, der er blevet udvidet med flere Sale, har han
ladet modernisere og istandsætte, saaledes at de nu fremtræder i en
meget smuk Skikkelse, og Resultatet er da heller ikke udeblevet.
I Arbejdet med Ledelsen af den omfattende Virksomhed bistaas
han af sin Hustru, Fru Carla Jørgensen, født Nielsen, som i 7 Aar
har været ansat i Hovedbanegaardens Restaurant, og altsaa kender sine
Metier tilbunds. Siden 1932 har Sv. Â. Jørgensen yderligere bestyret
Hotel »Tryllevælde« ved Solrød Strand.
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Sophie Andersen

R

f.
asmussen
Søpavillonen, København.
Født 9. Oktober 1878 i Hillerød.
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Søpavillonen, København.

E fleste europæiske Hovedstæder har Floden som et naturligt Cens
trum — Paris er Seinestaden, Wien har den blaa Donau, Rom den
gule Thiber, London har Themsen, Berlin sin Spree o. s. v.
Nogen »Byens Flod« har vi ikke — men vi har Søerne, og de gør det
rigeligt ud for Byfloden! De fremmede, der gæster København, lader
altid et beundrende »Aah« stige op fra de gule Turistbiler, naar de
passerer Søerne. Og for Byens egne Indbyggere er de en af de kæreste
Promenader.
Siden 1893 har Søpavillonen været uløseligt knyttet til Begrebet Sø<
erne. Dens Arkitektur er jo den typiske Pavillonstil, der i en By altid
faar noget midlertidigt over sig — men alligevel er den gledet ind som
et fast Led i Bybilledet.
I de første Aartier var Søpavillonen indvendig ret spartansk udsty*
ret efter Datidens Klunkemode. At den nu — uden at dens Særpræg
af Hygge har lidt derved — er blevet et moderne udstyret Samlings>sted for Københavnerne, skyldes Ægteparret Hans Rudolf og Sophie
Andersen, der siden 1923 har drevet den kendte KøbenhavnerÆestaus
rant.
Restauratør Andersen, der afgik ved Døden i 1931, var født i Horsens,
men uddannet i Tjenerfaget her i Hovedstaden, hvortil hans Forældre
flyttede, medens han endnu var Barn. I de 25 Aar han arbejdede som
Tjener, havde han kun 3 Pladser, saa man kan med Rette sige, at der
var Tilfredshed med hans Arbejde.
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I 1918 overtog han Palæcaféen paa Biilowsvej, som han drev med
Held i 5 Aar, hvorpaa han blev Vært i Søpavillonen, som han straks
gav en haardt tiltrængt Modernisering. Han var en Mand, der havde
godt Lov paa sig blandt sine Kolleger, der beklagede Tabet af en dygtig Fagfælle og en god Kammerat, da Døden ramte ham.
Hans Hustru, der Aarene igennem havde været ham en udmærket
Medhjælper i Arbejdet, fortsatte det efter hans Død.
Fru Sophie Andersen stammer fra et solidt, men meget børnerigt
Hjem i Hillerød, og maatte meget ung ud for at tjene selv til Livets
Ophold som Kokkepige i en Række større Herskabshuse. I 1899 blev
hun gift med Rud. Andersen, og da han blev selvstændig, var hun selv«
skreven til at blive »Køkkenchef« i Forretningen. Som selvstændig
Leder af Søpavillonen har Fru Andersen vist sig som en meget dygtig
Værtinde, der altid har forstaaet at hygge om de talrige Selskaber, der
stadig benytter Selskabslokalerne med den smukke Udsigt over Peb«
lingesøen, og for Restaurantens mange Gæster. Fru Andersen, der har
Sæde i Fagets Voldgift, er en meget virksom og initiativrig Dame, der
dyrker forskellige humane Interesser, og bl. a. som Forkæmper for
Fredssagen og som Rebekkasøster har udført et paaskønnelsesværdigt
Arbejde.
Af de 4 Børn, der er i Ægteskabet, er den ældste, Elith Andersen,
uddannet i Faget, dels herhjemme paa Hotel Dagmar og dels i Belgien
og i Paris, hvor han sidst havde Ansættelse paa St. James Hotel. Han
er nu ansat hos Moderen, hvorved 2. Generation er rykket ind i den
populære Pavillon ved Søerne.
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Café Vangehuset, København.

ILLE og uanselig for det blotte Øje ligger det gamle Vangehus
/paa Strandvejen, som i Midten af det 19. Aarhundrede var det
københavnske Vognmandslaugs Laugshus, og som siden 1897 har
været anvendt som Restauration. I hine Tider, da Ryvangskvarteret
hørte til Byens fjerne Omgivelser, var Café Vangehuset et yndet Ud«
flugtssted, hvor Familierne tog ud paa Søns eller Fridage, og trods de
store moderne Fremkridt, der er sket siden da, er det stadig et af de
Tilflugtssteder, hvor man altid med Glæde søger hen, naar man
ønsker at hvile ud efter en travl Arbejdstid.
Naar Vangehuset, uanfægtet af alle moderne Fremskridt, er blevet
bevaret i sin oprindelige Skikkelse og i Dag staar tilbage som en
Erindring om en svunden Tid, skyldes det i første Række Restauratør
Peter Hintz, som i Aaret 1900 overtog og stadig driver Café
Vangehus.
Peter Hintz, der er født den 6. April 1871 i København, kom straks
efter Konfirmationen i Tjenerlære og var indtil sit 24. Aar ansat paa
forskellige af Københavns Hoteller. Han startede saa, det var i 1895,
Hotel Scandia i Nyhavn og drev dette, indtil han ved Aarhundrede*
skiftet overtog Café Vangehus, som han i Traad med Udviklingen
har udvidet nogle Gange, saaledes at det i Dag ikke alene har en
fortrinlig Keglebane, men tillige har hyggelige Selskabslokaler, i
hvilke mange af Sommerens glade Fester fejres. Fra 1923 indtil 1933
drev han tillige Hotel Sandkaas paa Bornholm.
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Peter Hintz
Vangehuset, København.
Født 6. April 1871 i København.
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Det er imidlertid først og fremmest som Organisationsmand inden*
for Restauratørstanden, at Peter Hintz er blevet kendt. I 30 Aar har
han været et meget aktivt Medlem indenfor Bestyrelsen af Beværter*
korporationen, og i 3 Aar var han dennes Formand. Desuden
har han i 25 Aar været Medlem af Hovedbestyrelsen for Restauratør*
foreningen samt i flere Aar Medlem af Bestyrelsen for Restaura*
tørernes Stiftelse og Begravelseskasse. Endelig er han Medstifter af
Restauratørernes Sodavandsfabrik «Sifon», og lige siden Stiftelsen i
1889 Medlem af dennes Bestyrelse.
Om alle de Tillidshverv, man har overdraget ham, gælder, at han
Gang paa Gang har været med til at gavne sin Stand, særlig Indsats
ydede han for at faa de forældede Gæstgiverborgerskaber forandret
til mere omfattende Borgerskaber. Men ogsaa paa det rent humane
Omraade har han vist at have Hjertet paa det rette Sted, for Eksem*
pel da han under den japansk*russiske Krig var med til at hjælpe de
russiske Fanger. Som Tak herfor belønnedes han med det russiske
røde Kors Hæderstegn.
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Chr. Christensen
Børscafeen, Aarhus.
Fedt 4. September 1878 i Aarhus.
Søn af Restauratør Rasmus Christensen.

IGE udenfor Aarhus ligger den gamle kendte Frederikshøj Kro,
/ som ejes af den nu 84aarige Restauratør Rasmus Christensen,
der i omtrent 2 Menneskealdre har ledet denne Kro, som i ca. 250
Aar har været i Slægtens Eje. Den stoute Kroejer havde sat sig for,
at alle Børnene først skulde lære et Haandværk, for at være bedre
udrustet i Livet, selv om de senere skulde bestemme sig til at gaa
Restaurationsvejen.
For Christian Christensens Vedkommende blev det Tapetserer« &
Sadelmagerfaget, han fik lært, inden han gik over til sit senere Virke«
felt. Efter en treaarig Soldatertjeneste arbejdede han imidlertid de
første 2 Aar som Rejsende for et Bryggeri med Restaurationer og
Hoteller som sit specielle Salgsfelt.
Han havde dog hele Tiden været knyttet til Restaurationsfaget, idet
han i al sin Fritid om Aftenen og om Natten havde arbejdet som
Reservet jener, men først 23 Aar gammel gik han helt over i Faget,
og arbejdede de to følgende Aar som Tjener forskellige Steder.
Han var lige blevet fuldmyndig, da han forpagtede Grand Hotel i
Aarhus og drev dette i 18 Aar. Efter 5 Aar s Forløb købte han hele
Huset. Da han i 1919 fik et godt Bud paa dette, solgte han det, men
beholdt Selskabslokalerne paa Andensalen, som han drev indtil 1921.
Christian Christensen havde indført betydelige Moderniseringer og
Forbedringer i det gamle »Grand«, saa det paa et givet Tidspunkt var
Aarhus Bys førende Etablissement i denne Genre.
I 1921 overtog han saa den meget gamle og kendte »Børscaféen« i
Aarhus, der ligger lige overfor Aarhus Havn, hvor Kaptajner, Mæglere
og Toldere som en uskreven Lov mødes og samles, og denne Virksom«
hed driver han stadig med stor Interesse.
Chr. Christensen har altid været en ivrig Organisationsmand, saa«
ledes var han i 8 Aar Formand for Korporationen af Beværtere i
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Aarhus, indtil den gik ind under Aarhus Restauratørforening af 1881,
og da Restauratørforeningen af 1903 stiftedes, blev han straks Med«
lem af Bestyrelsen, for i 1930 at overtage Formandsposten. Han er
desuden Medstifter af Aarhus Tjenerskole og har siddet i Bestyrelsen
siden Stiftelsen. — Ogsaa udenfor Faget er der lagt Beslag paa
Chr. Christensens Organisationsevner, saaledes har han i 15 Aar
været Formand for VS Bøssen og i ca. 10 Aar Formand for Pioner«
foreningen i Aarhus. Samtidig med, at han i en Aarrække har været
Næstformand for de samvirkende Soldaterforeninger.
Fra Oktober 1934 skal Chr. Christensen yderligere overtage den ny
Restaurant og Selskabslokalerne i Handels« og Haandværkerforeningen
paa Frederiksbjerg ved Aarhus.

ET vilde være vanskeligt at afgøre, om den fremskudte Position,
som Etablissementet Odense Folketeater indtager i Dag, i første
Række skyldes Direktør Barsøes faglige Dygtighed og administrative
Evner eller hans ualmindelig tiltalende personlige Egenskaber, der
overalt har skaffet ham et Utal af Venner og bibragt hans Medarbej«
dere en levende Interesse og Kærlighed for det fælles Arbejde. Men
det ene eller det andet, Faktum er dog, at Odense Folketeater staar
som et af Provinsens eleganteste og mest moderne Etablissementer.
Direktør Barsøe har gennemgaaet en ualmindelig god Uddannelse.
Efter Konfirmationen kom han i Lære i Portierlogen, siden i Restau*
ranten paa d’Angleterre, og da M. Aimino, Direktøren for d’Angle*
terre, i 1906 blev Direktør for det store, moderne Hotel Ritz i Lon*
don, tog han C. J. Barsøe med sig, og lod ham under sin personlige
Ledelse gennemgaa alle Graderne i de forskellige Afdelinger. Efter 2
Aars Forløb blev C. J. Barsøe saa anbefalet til Ledelsen af Hotel
Terminus paa Gare St. Lazare i Paris og blev ansat her for 3 Aar,
hvorefter han rejste til Hamborg, for saa endelig efter et Aars Tid
at vende tilbage til Danmark i 1910. Paladshotellet stod netop nu
foran sin Aabning, og C. J. Barsøe var en af de første Tjenere, der
blev ansat. Men allerede Aaret efter tog han til Finland og derfra
til St. Petersborg, hvor han var Overkelner paa den franske Restam
rant Astoria indtil Krigens Udbrud. Han rejste nu over København
til England, hvorfra han efter 1 Aars Forløb atter vendte hjem og fik
Ansættelse paa »Kongen af Danmark«; men da d’Angleterre i 1917
genaabnede efter Branden, foretrak han sit gamle Lærested og blev
Overtjener her.
I 1923 købte han Trocadero Bar i København og fik den oparbejdet
til det muntre Samlingssted for Byens gode Publikum. Den 1. Marts
1933 afstod han Trocadero og overtog i Stedet for Odense Folke*
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Carl Johan Barsøe Sørensen
Etablissementet Odense Folketeater, Odense.
Født 10. Februar 1888 i København, Søn af Bogbinder Søren Barsøe.
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teater, der baade omfatter Restaurant, Varieté og Teater. I Sams
arbejde med Arkitekt Axel Jacobsen foretog Direktør Barsøe straks
en større Ombygning af hele Etablissementet, som derefter fremstod i
en ny og smagfuld Skikkelse, ligesom ogsaa Teatersalen blev udvidet
til at kunne rumme ca. 600 Mennesker.
Direktør Barsøe leder personlig hele den store Virksomhed, som
nu beskæftiger over 70 Personer, og som daglig besøges af 6—700
Mennesker. Altid venlig og smilende overfor sine Gæster og med et
opmuntrende Ord til sit Personale, der næsten forguder ham, staar han
i et godt Forhold til alle, han kommer i Forbindelse med; derfor er
han ogsaa stadig savnet i Hovedstaden, hvor han i Løbet af de Aar,
han virkede her, blev kendt og skattet i vide Kredse.
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Peder Hansen
»Harmonien«, Haderslev.
Fedt 1. Januar 1896 i Kolding, Søn af Næstformand ved D. S. B. Jeppe Hansen.
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»Harmonien«, Haderslev.

orsamlingsbygningen harmonien har lige siden 1864
indtaget en smuk Plads i den danske Befolknings Kamp for Sønder«
jyllands Genforening med Moderlandet. Gennem disse tunge Aar be«
varede den stadig sin danske Oprindelse og var det faste Samlingssted
for alle Danske i Haderslev og Omegn, ligesom den er det den Dag i
Dag. I Spidsen for dette gamle berømmelige Sted — det er opført i det
18. Aarhundrede — staar nu Peder Hansen, der allerede fra sine Aar
i Fødebyen Kolding, har staaet i nær Kontakt med de Strømninger,
der i 1920 skulde bryde Vej for Danmarks Navn.
Efter Konfirmationen blev Peder Hansen sat i Tjenerlære paa AL
hambra i Kolding, og da Læretiden var udstaaet, fik han Stilling som
Ungtjener i Fyns Stifts Læseforening i Odense i 2 Aar, hvorefter han
i 1920 rejste til Haderslev og blev Overtjener paa »Harmonien«.
Her vandt han sig talrige Venner og levede sig saa godt ind, at han
efter 10 Aars Virke som Overtjener overtog Stillingen som Vært og
Leder af Etablissementet, en krævende Stilling, som han stadig ud«
fylder — man kan godt sige til hele Byens Tilfredshed, da »Har«
monien« mellem Aar og Dag samler de fleste af Haderslevs Borgere
indenfor sine Døre, enten til Foreningfester, til Delegeretmøder eller
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til de private Selskaber af enhver Art, som her finder Sted. »Harmo«
nien« rummer nu to store Sale, hvoraf den største er indrettet til 200
Kuverter, og desuden en smuk Restaurant — alt i enhver Henseende
paa Højde med Tidens Krav. En hyggelig Haverestaurant har yder«
ligere befæstet Stedets Popularitet.
Der sker stadig noget i »Harmonien«. 35 Foreninger har fast Møde«
sted her, og man kan godt anslaa Besøget til gennemsnitlig 200 Gæ«
ster om Dagen, enkelte Sammenkomster omfatter helt op til 1800 Per«
soner.
Med megen Dygtighed har Peder Hansen forstaaet at drive »Har«
monien« op til en betydelig Virksomhed og har ligeledes ved sin Imø«
dekommenhed og Forstaaelse vidst at gøre sig afholdt i vide Kredse.
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Etablissementet »Hejmdal«, Horsens.

RBEJD med langt Sigt og rene Linjer — læg hele din Energi og
Vilje i at tjene andre, og Tiden vil komme, da du skaber dig dine
Medmenneskers Agtelse og Respekt i Kraft af den Duelighed og den
Erfaring, en saadan Anspændelse af Evner og Kræfter skal føre
med sig.

A

Imellem Skov og Bakkehæld
med Digepil og Kildevæld,
der laa mit lille Barndomshjem
blandt Krat og Busk og Poplers Gem.
Og Bækkens muntre Melodi
den listede sin Stemme i.
Igennem Engens Blomsterbed
den klukkede saa blidt af Sted,
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Jens Rasmussen
Etablissementet »Hejmdal«, Horsens.
Født den 16. August 1876 i Kradbjerg som Søn af Boelsmand Anton Rasmussen.
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mens Lærkens Triller, Leens Klang
saa lifligt smeld’ed over Vang,
gav Sol og Blæst mig Helse til,
og Arbejdsglæde, Sang og Spil
var Ungdoms Lod og Ungdoms Lyst,
et Forspil til den haarde Dyst.
J. R.

I disse smukke Ord skildrer Jens Rasmussen, den kendte Leder
af Etablissementet »Hejmdal« i Horsens, — sit Barndomshjem — det
lille Boelsmandssted midtvejs mellem Aarhus og Randers.
Der fulgte virkelig for hans Vedkommende meget snart ovenpaa
Barndomsdagene »en Livets haarde Dyst«.
Straks efter Konfirmationen kom han ud at tjene paa en Gaard
som Andenkarl, hvor Normalarbejdsdagen var paa 14 Timer og saa
endda hyppigt en Time ekstra ved Hakkelsemaskinen efter Aftens«
maden, der som Regel bestod af Mælkegrød, der blev spist af et
stort Grødfad, som alle stak til med Træskeerne, der bagefter blev
tørret af paa Ærmet og sat til Tørring paa Vindueshasperne.
En Mils Vej fra Gaarden laa en Højskole, og Jens Rasmussen,
der altid har følt Trang til at udvide sine Kundskaber og berige sig
med Lærdom, fandt ret snart Vej til den.
I fire Vintre fik han der hvert Aar et fem Maaneders Kursus. I al
Slags Vejr marcherede han den lange Vej to Gange om Dagen for
at kunne paahøre Forelæsningerne, der blev holdt om Land og Folk,
vort Fædrelands Historie og de Stormænd, der har bygget det op.
Efter Soldatertiden stod han med Afgang fra Befalingsmandsskolen
som 21«aarig i Jydernes Hovedstad Aarhus. De følgende 5 Aar var
Altmuligmandens, og i den Tid lærte han at blive en god Tjener,
uanset i hvilket Fag man end virker.
I 1902 forpagtede han Staldene paa Gæstgivergaarden »Jylland« i
Aarhus, og der arbejdede han i 5 Aar med at spænde fra for Bøn«
derne og slide sin Kaketskygge blank, for en skøn Dag efter den da«
værende Gæstgivers Død at smide Træsko og Forklæde, flytte inden«
for Murene som Vært og tage fat paa at servere Kaffepuncher, Bøf
med Løg og Kaffe med Blødbrød. Forretningen gik helt godt, men
Rammerne forekom Jens Rasmussen lidt for snævre, han afstod Virk«
somheden og forpagtede »Hejmdal« i Horsens. Hejmdal er bygget
i 1886 som Venstres Kampbygning mod de Estrupske Gendarmer, et
25
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Samlingssted for de Byfolk og Bønder, som sluttede op om Venstres
Idéer. Tiderne var ikke gode, Interessen for Samlingsstedet svæk?
kedes, og man maatte finde paa andet end det rent politiske at kalde
til Samling om. Der blev lavet Varieté og Cirkus efter bedste Møn?
ster, og om Lørdagen var der Baller med Tju og Bang, saa Bygningen
havde efterhaanden opnaaet et meget daarligt Renommé.
Saaledes saa det ud i 1914, da Direktør Rasmussen 37 Aar gammel
rykkede ind paa Borgen med de takkede Gavle. Det var som at be?
gynde forfra paa et Stykke Hede — det hele var gold og ribbet. En
haard Haand parret med Smidighed, Vilje og Stræben fremad og opad
var Vejen og Maalet.
I Dag efter 20 Aars Arbejde er Maalet naaet fuldt ud. Første Aars
Omsætning er tidoblet, og ca. 100 Foreninger og Institutioner holder
nu til der, ligesom langt den største Del af de Familiefester, som ikke
afholdes hjemme, finder Sted paa »Hejmdal«, hvis Festborde nyder
overordentlig Anerkendelse. Direktør Rasmussen, der i en Aarrække
ogsaa har ledet Sommerpavillonen ved Egebjerg og tillige Hor?
sens Sejlklubs Pavillon ved Fjorden, har haft Sæde i Bestyrelsen
i Værtsorganisationerne i Aarhus og Horsens og var i nogle Aar For?
mand for den gamle ansete Horsens Automobilklub, men hans Ar?
bejde som Leder af det store Hejmdals Etablissement har iøvrigt op?
taget al hans Tid. Han nyder Anseelse som en meget dygtig Fag?
mand og er en stærk national interesseret Mand, der Livet igennem
har bevaret den Kærlighed til de aandelige Værdier, han som ung
Højskoleelev fik præget saa dybt i sit Sind.

386

Industricaféen, Vejle.

H. ELLE GA ARDsMADSEN havde allerede tidligt besluttet sig til
at ville gaa Restaurationsvejen, og efter Konfirmationen omsattes
Tanken i Handling, idet han kom i Lære paa Kerns Hotel i Faaborg
under den kendte og dygtige Kerns personlige Ledelse.
17 Aar gammel rejste han til London for sine sammensparede Penge
og havde her forskellige Stillinger, indtil han efter et Par Aars Forløb
rejste til Frankrig, hvor han først i Versailles og senere i Paris paa
Mercédes og forskellige Hoteller fik Lejlighed til at se og lære. Her*
fra gik Turen til Menton, hvor han fik Plads paa Hotel Royal
Westminster og dernæst til Triest, hvor han var en Sæson. Men
Rejsefeberen sad stadig den unge Tjener i Blodet, han maatte videre
omkring, og Turen gik til Bulgarien, hvor Ellegaard*Madsen arbejdede
paa Sofias største Hotel, og var her til Krigen brød ud. I alle disse
Aar havde han for at lære Sprogene og for overhovedet at faa noget
at bestille taget Plads som Ungtjener, og først efter fire Aars Forløb
blev han Tjener, men gjorde da ogsaa Springet, 21 Aar gammel, til
Overtjener. Men Krigens Udbrud rev ham som saa mange andre
ud af deres Stillinger. Lyst til at tage hjem havde han dog endnu
ikke, og han tog derfor til London, hvor han fik Stillingen som Over*
tjener paa Savoy Hotel. Først i 1916 vendte han tilbage til Danmark,
og med de Sprogkundskaber og den Dygtighed, han havde erhvervet
sig efter 7 Aars Ophold i Udlandet, havde han ingen Vanskelighed
ved at faa Stilling paa Paladshotellet i København. Efter et Aar her
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Th. EllegaardéMadsen
Industricafeen, Vejle.
Født 7. April 1893 i Faaborg, Søn af Politiassistent N. A. Madsen.
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fik han tilbudt Stillingen som Inspektør paa Hotel Skodsborg Søbad
og var derefter i nogen Tid Overtjener i Hotel Phønix’s Selskabs#
lokaler.
I 1922 overtog han Ledelsen af Grand Hotel i Kalundborg, var her
i 5 Aar, hvorefter han tog til Vejle for at blive Vært i Haandværker#
og Industriforeningen, som han stadig leder. Straks efter sin Tiltræ#
den lod han den gamle Café ombygge og modernisere, og lod bl. a.
indrette et stort Akvarium med Foreller og Karper, hvor Gæsterne
selv kunde udpege den Fisk, de ønskede serveret.
Industriforeningen har foruden den smukke Restaurant store Sei#
skabslokaler, hvor der er Plads til op til 600 Kuverter, og her afholdes
alle Byens større Festligheder, og Haandværkerforeningen og Fri#
murerlogen har her sine faste Lokaler.
I den daglige Ledelse har han i sin Hustru Hanne, f. Johansen, en
overmaade virksom Hjælp, idet Fruen fra tidligere Virksomhed har
Indsigt i baade Hoteldrift og Køkkenledelse og med megen Interesse
gaar op i det krævende Arbejde. Trods sin Ungdom er Th. Ellegaard#
Madsen en kendt Mand indenfor Faget og har overalt, hvor han har
været, forstaaet at gøre sig afholdt, ikke mindst nu i Vejle, hvor han
er blevet en Forgrundsfigur i Byens Liv.
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Richard Mortensen
Kasino, Aarhus.
Født 30. Januar 1895 i København, Søn af Handelsrejsende Lauritz Mortensen, Pindstrup.
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Kasino, Aarhus.

UN 29 Aar gammel overtog Direktør Richard Mortensen det
kendte Etablissement Kasino i Aarhus, og det er beundringsværs
digt, at han i saa ung en Alder har kunnet løse den vanskelige Op«
gave, der ligger i Ledelsen af denne omfangsrige og mangesidige
Virksomhed. Og han har i den Grad forstaaet at oparbejde baade
Teaterdriften, Restauranten, Selskabslokalerne og de andre Grene
indenfor Forretningen, at man med fuld Ret kan tilføje, at Richard
Mortensen har gjort en virkelig Indsats i den jydske Hovedstads
Restaurations* og Forlystelsesliv.
Det første Aar af sin Læretid som Tjener tilbragte han i Haand*
værkerforeningen i Horsens, og derefter fortsatte han paa Bayers
Hotel i Aalborg hos afdøde Hotelejer Bayer selv, hvorfra han 2 Aar
efter blev udlært. København var det næste Maal i hans videre Ud*
dannelse, og her arbejdede han et Aars Tid som Ungtjener paa Hotel
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d’Angleterre, indtil han havde sparet saa meget sammen, at han
kunde rejse videre til Tyskland, hvor han paa Hamburger Hof i Ham«
burg var ansat i godt og vel et Aar. Han vendte nu tilbage til Dan#
mark og blev Overtjener paa Lundgreens Hotel i Kalundborg i et
Aar, og derfra kom han til Odd Fellow Palæet i Aalborg, for saa
endelig i 1916 at faa Ansættelse paa Kasino i Aarhus, først som Tje#
ner og siden som Overtjener. I denne Periode blev han mere og mere
overbevist om, at Kasino netop var den Forretning, han kunde tænke
sig at overtage, og i 1924 købte han hele Etablissementet, som han
siden har drevet som Serveringsteater med Restauration paa 1. Sal,
hvor der afholdes Koncert og Solistoptræden. Juni 1933 fik Direktør
Mortensen Bevilling til at holde aaben til Kl. 1, og han udvidede nu
Virksomhed »å la Montmartre«, smukt dekoreret og udstyret efter
Nutidens Krav. Efter Forestillingen Kl. 22 har Teatrets Publikum
gratis Adgang til disse smukke Lokaler og kan her overvære ver#
denskendte Artisters Optræden og danse til Tonerne af nogle af vore
bedste Orkestre. Det er da kun naturligt, at dette Montmartre, der
daglig besøges af 5—600 Gæster, er blevet et søgt Samlingssted for
Aarhusianere og Tilrejsende.
Samtidig med denne Udvidelse blev Restaurationen omdannet til
Selskabslokaler, hvor en lang Række Foreninger holder deres Sam#
menkomster, og mange af Byens Festligheder finder Sted.
Direktør Mortensen er selv paa Færde tidlig og silde, fuldt optaget
af alle de Forpligtelser, denne store Virksomhed paalægger ham: Ind#
køb, Engagering af Skuespillere og Artister, Antagelse af nye Teater#
stykker o. m. a., og alt bliver ordnet med den dygtige Leders overlegne
Sikkerhed, — Grundlaget for Kasinos stadige Udvikling og stigende
Popularitet.
Ved Siden af dette krævende Arbejde har Direktør Mortensen
paataget sig Hvervet som Kasserer for Aarhus Restauratørforening af
1903.

392

Restaurant Ritz, Aalborg.

AT Peter H. Mouritzen efter Konfirmationen skulde ud at sejle var
uLXselvfølgeligt for enhver, der kendte Familien, og til Forklaring for
udenforstaaende tjener det, at tidligere 8 Generationer i lige Linie
havde været Skibsførere. 14 Aar gammel drog han altsaa ud paa
»Danskens Vej til Ros og Magt«, men som Kok, selvom Betegnelsen
maaske nok i den allerførste Tid jævnfør Resultaterne af Kogekun«
sten ikke var helt rigtig. Men man skal som bekendt kravle, før man
kan gaa, og Faget blev i alle Tilfælde lært fra Bunden af.
Mouritzen sejlede først som Kok i de gamle Sejlere og derefter paa
en Række Dampere, men for yderligere at dygtiggøre sig i sit vanske«
lige Fag, kom han i 1903 i Industrirestaurantens Køkken hos R. Thom«
sen, der den Gang var Indehaver, og blev der, da Forretningen over«
droges til Lars Andersen.
Men Livet paa Søen lokkede, og Mouritzen sejlede paany nogle
Aar med danske, russiske og amerikanske Skibe som Stewart. I Aa«
rene 1907—12 var han Hovmester og Regnskabsfører for Marinens
Officerer, og i 1913 overtog han Orlogsværftets Marketenderier, som
han i de vanskelige Krigsaar ledede paa en Maade, som vandt Auto«
riteternes almindelige Anerkendelse.
I 1919 købte Mouritzen Parkhotellet i Aalborg, som da kun havde
eksisteret kort Tid, og i Løbet af fem Aar drev han dette smukke
Hotel, som han i 1924 videresolgte til Hotelejer Henrik Møller. Der«
paa købte han City Caféen, Bispensgade, Aalborg, indtil han i 1929
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Peter Hansen Mouritzen
Restaurant Ritz, Aalborg.
Født 27. September 1884 i Rudkøbing.
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fik Tilbud om at oprette en ny Storrestaurant i Aalborg. Alle fra«
raadede ham at gøre dette Forsøg i en økonomisk nedadgaaende Pe«
riode, men Mouritzen og hans Hustru var af den Mening, at der
netop i nedadgaaende Tider maatte gøres noget ekstraordinært, og
ved en smart gennemført Forhaandsreklame blev Jordbunden beredt
for den nye Forretning.
Navnet »Ritz« var Resultatet af en Navnekonkurrence, som Mou«
ritzen udskrev. Det er dannet af den midterste Stavelse af hans eget
Navn, og er saaledes ikke, som det godt kunde tyde paa, en Efterlig«
ning af de store Kolleger i London og New York.
2. Juledag 1930 aabnede Ritz sine Døre for Publikum, og Forretnin«
gen, der efter Provinsforhold var sat stort op, gled hurtigt ind i dets
Bevidsthed og har siden under Mottoet: »Den tjener sig selv bedst,
som tjener andre«, arbejdet sig op til en af Provinsens førende Forret«
ninger, hvad den Omstændighed, at den beskæftiger ca. 50 Mennesker,
er et talende Bevis for.
For sin Deltagelse i Redningsarbejderne ved den store Katastrofe
i Messina i 1908 er Peter H. Mouritzen blevet dekoreret med den ita«
lienske Fortjenstmedaille.
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Lorenz Lorenzen
Teatercafeen, Aarhus og Etablissementet »Scala«, Odense.
Født 6. Maj 1888 i Fredericia.
Søn af Regimentsmusiker Lorenz Lorenzen.
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A Lorenz Lorenzen var blevet konfirmeret, satte hans Fader ham
i Tjenerlære paa Jernbanerestauranten i Fredericia.
Allerede 21/2 Aar efter rejste den eventyrlystne kun lôaarige Knøs
til England, hvor han hurtigt opnaaede Engagement i det verdens«
kendte Lyon Co. — Derefter fik han Ansættelse i den berømte Tro«
cadero Restaurant i London, først som Tjener, og senere som vine«
bottler.
Kyndig i det engelske Sprog rejste han til Frankrig og derefter til
Tyskland og afsluttede sit öaarige Udenlandsophold i Belgien. I den
sidste Halvdel af denne Periode var han knyttet til Carlton Comp.,
som skiftede rundt med ham i det omspændende Selskabs forskellige
Hoteller i Europa.
Han kom hjem til Danmark og arbejdede de følgende Aar som Over«
tjener i Odense paa Grand Hotel og Hotel Royal, Aarhus.
I 1918 etablerede han en mindre Restaurant i Odense, som han drev
indtil han i 1920 i Forbindelse med Odense Skovforening aabnede det
store Sommeretablissement i Fruens Bøge, som med sine 3000 Sidde«
pladser var et af Provinsens største Traktørsteder.
Der fulgte nu nogle Aar, hvor han først var Indehaver af Brock«
manns Hotel i Odense, saa af Odense Folketeaters Restaurant, for
derefter i et Par Aar at være den joviale Vært paa Skovbakken i
Odense.
I alle disse Aar havde han koncentreret sit Virkefelt om Odense,
men i 1932 købte han Teatercaféen i Aarhus, som han har arbejdet
op til at være et af Byens populære Koncertlokaler. Odense havde
han imidlertid ikke glemt, for allerede Aaret efter købte han det store,
gamle Kompleks Hafnia, hvor han efter en fuldstændig Ombygning
og Modernisering har indrettet det mondæne Variete« & Koncerteta«
blissement »Scala«, der hurtigt er blevet et søgt Sted af Byens Ung«
dom, og som nu Aften efter Aften samler flere Hundrede glade Gæster.
Lorenz Lorenzen driver selv begge disse, hver for sig meget kræ«
vende Virksomheder, der betinger hans personlige Nærværelse, hvor«
for han ustandselig maa ligge paa Rejse mellem Aarhus og Odense.
Lorenzen har endvidere først for nylig afhændet Slotshotellet i Søn«
derborg, som han tillige har drevet i 3 Aar.

D

397

A. KraghsHansen
Etablissementet Varna, Aarhus.
Født 15. Juni 1883 i Ringkøbing, Søn af Handelsagent H. P. Hansen.
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Etablissementet »Varna«, Aarhus.

IREKTØR A. Kragh«Hansen er født i Ringkøbing, men voksede
op i Nærheden af Ribe, og sin Skolelærdom fik han paa Stedets
Almueskole. Da han var konfirmeret, udstod han sin Læretid i
Esbjerg, hvorpaa han rejste til Udlandet og opholdt sig der i flere
Aar, navnlig i Berlin, for derefter at vende tilbage til Hjemlandet.
I Esbjerg fik han en Overgang Plads paa en Baderestaurant, for saa
i en Alder af kun 23 Aar at begynde for sig selv. Det første Forsøg
i Kolding faldt mindre heldigt ud, men saa overtog han i 1908 Nørre«
skovpavillonen udenfor Esbjerg, som han drev i et Par Aar. Derfra
rejste han til Aarhus, hvor han først arbejdede som Tjener i Koncert«
salen paa Hotel Skandinavien hos Ejlersen og derefter paa Arbejder«
nes Forsamlingsbygning i 4 Aar, bl. a. som Overtjener. Da han saa
havde været ansat nogle Aar paa Royal om Vinteren og i «Varna»
om Sommeren, overtog han i 1919 Etablissementet «Varna» for egen
Regning, og har da siden drevet dette med megen Dygtighed.
Varna blev bygget i Udstillingsaaret 1909 af Aarhus Kommune og
har siden vundet Landsry for sin pragtfulde Beliggenhed med Udsigt
over Aarhus By og Bugt og for sin mondæne Restaurant, hvor Folk
fra hele Landet og talrige Udlændinge har tilbragt uforglemmelige
Sommeraftener. Koncerter og Kunstneroptræden er nogle af de
mange Attraktioner, Varna har at byde sine Gæster.
Under Direktør Kragh«Hansens Ledelse er der stadig foretaget
Moderniseringer, Ombygninger og Udvidelser, og i Dag regnes Varna
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med blandt Danmarks mest moderne og hyggelige Etablisse«
menter.
Direktør Kragh«Hansen har i flere Aar været Medlem af Bestyrel«
sen for Aarhus Restauratørforening af 1903.
Fru Nan Kragh«Hansen, f. Severinsen, har gennem mange Aar
været sin Mand en dygtig og klog Medhjælp. Fra sin tidligste Ung«
dom har hun været knyttet til Køkkenfaget, og 20 Aar gammel blev
hun Køkkenchef paa Vallø Strandhotel ved Køge. Fruen forestaar
Indkøb af Madvarerne og har Overopsynet med Køkkenregionerne,
hvor — som bekendt — Grunden til Gæsternes Tilfredshed lægges.
Varnas gode Renomé og stadig stigende Popularitet er de rige Frug«
ter af dette Samarbejde.
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Adlon Klubben, København.

OM Søn af Restauratør Aug. Muchardt, der i sine sidste Aar drev
Centralkaféen i Frederiksberggade og var en indenfor Faget meget
kendt og anset Mand, var Svend Muchardt næsten ogsaa prædesti«
neret til at følge samme Livsbane, men det skete med en lille Afstik«
ker til Handelen, hvilket imidlertid kun kan være af største Værdi for
en Mand, der driver Restaurationsvirksomhed.
Svend Muchardt kom oprindelig i Handelslære og stod sin fem«
aarige Læretid ud.
Sin direkte Forbindelse med Restaurationsvirksomhed fik han saa«
ledes først senere, hvor han traadte ind i sin Faders Forretning som
Buffist, en Stilling han beklædte i flere Aar, førend han i 1921 blev
Medindehaver.
Han havde Faderens Energi og Virkelyst i sig, og i 1923 aabnede han
Muchardts Selskabslokaler og Adlon Klubben paa Nørregade midt i
Byens Hjerte.
Netop i den Periode var en Klub jo ikke noget ukendt Fænomen i
København, men Adlon var afgjort i en Klasse for sig selv, ja den ene«
ste i sin Art, og den da 29«aarige Restauratør overtog straks Restau«
rationsvirksomheden i den nyoprettede Klub, der indenfor sine Ram«
mer samlede det mest eksklusive Publikum, saavel fra København som
fra hele Landet, spændende fra Kongehusets Medlemmer til Adelen,
Diplomatiet, Bourgeoisiet og fremragende Repræsentanter for Kunst
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Svend Aage August Muchardt
Adlon Klubben, København.
Fedt 13. November 1894 i København, Søn af Restauratør Aug. Muchardt.
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og Videnskab. Adlon Klubben var og er endnu stadig mere end skam
dinavisk, den er europæisk berømt.
Naar den almindelige Restaurationslukketid er inde, begynder
Livet i Adlon Klubben, der med sine 5000 Medlemmer er en af de stør*
ste Foreninger i sin Art. Selve Klubbens Lokaler er selvfølgelig lige
saa eksklusive som Klubben selv, holdt i festlige Farver, smagfuldt
udstyret med al den Luksus og Komfort, som Medlemmerne kan gøre
Krav paa, og til indsmigrende Toner af to Orkestre kan man her
svinge sig i Dansen til ud paa de smaa Timer. Festligt og fornemt er
det Præg, som Adlon Klubben har, og ingen vilde bedre end Svend
Muchardt have kunnet lede dens Lokaler netop i den Aand og paa den
Maade, der betinges af hele Klubbens Tilværelse.
Betegnende for Klubbens internationale Ry er det ogsaa, at ingen
Berømthed kommer til København, det være sig indenfor Kunstens,
Litteraturens eller Sportens Verden, uden at aflægge et Besøg i Adlon
Klubben. Det bliver betragtet som et vellykket Punktum for en vel
tilbragt Aften.
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Christian Guldsteen
»Columbus«, København.
Født 31. December 1895 i Verninge paa Fyen, Søn af Gaardejer Guldsteen.
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»Columbus«, København.

HRISTIAN GULDSTEENS Fødehjem laa i den lille Landsby
\^>Verninge paa det smilende og frugtbare Fyen, hvor hans Fader
var Gaardejer, og blandt Egnens Folk anset for en dygtig Landmand.
Senere blev Gaardejer Guldsteens Navn kendt i langt videre Kredse
paa Grund af de store og vanskelige Grundboringsarbejder, han spe«
cialiserede sig i at udføre i en saadan Grad, at der gik Bud efter ham,
baade da de store Grundboringer skulde foretages paa Carlsberg og
Frijsenborg, og nu sidst ved Lillebæltsbroen, hvor han forestod Ud«
boringerne af Havbunden, da Broen blev projekteret.
Allerede da Christian Guldsteen var en lille Dreng, flyttede hans
Forældre til Odense, hvor de lejede en Privatlejlighed i en Ejendom,
der ellers var udlejet til Hotel. Guldsteen blev Legekammerat med
Hotelejerens Søn, og fik derved baade Indblik i og Interesse for Hotel«
virksomheden, og da han efter Konfirmationen skulde vælge sig et
Livsarbejde, bad han uden Tøven om at maatte komme ind i Restau«
rationsfaget.
Han blev saa sat i Tjenerlære paa Hotel Nyborg, og derfra kom han
til Odense Folketeater, hvor han blev udlært.
Det var rigtig en Læreplads, der passede ham, for dér fik han Lej«
lighed til at se Teaterlivet, der altid havde optaget hans Fantasi stærkt
i Drengeaarene, paa nært Hold, og dér udvikledes hos ham en dyb
Kærlighed til Teatrets Kunst, som siden har fulgt ham gennem Livet,
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saa han nu er en af de sikre Gæster i det københavnske Premiérepar«
ket, ligesom han væsentlig har søgt sine Venner i Teaterkredse.
Han søgte da ogsaa med Forkærlighed de Pladser, hvor han var
Teaterlivet paa nært Hold. Fra Odense Folketeater kom han i 1917
til »Over Stalden« i Charlottenlund, derfra til Tivoli og Zoologisk
Have, og da han, efter i tre Aar at have været Overtjener paa SøpaviL
Ionen, blev sin egen Herre og fik selvstændig Viksomhed, var det mc=
get betegnende »Teatercaféen« i Frederiksberg Allé, han overtog. Den
blev under hans Ledelse ikke blot en Teatercafé af Navn, men ogsaa
af Gavn. Hans personlige Tilknytning til Teaterkredse — i Forbirn
delse naturligvis med den Kendsgerning, at han moderniserede Stedet
og skabte det Ry som et godt Madsted — bevirkede ret hurtigt, at flere
af Scenens Børn opslog deres Stamkvarter dér.
Efter at have drevet Teatercaféen i 4 Aar, købte Guldsteen saa i
1930 den gamle Restaurant »Columbus« paa Aaboulevarden, der i sin
Tid var blevet aabnet af nu afdøde Restauratør Kjergaard.
Oprindelige laa Columbus paa Hjørnet af Ørstedsvej, hvor nu Lands
mandsbanken har Filial, men paa det Tidspunkt, Guldsteen tiltraadte,
var den allerede flyttet ind i de nuværende Lokaler, der er indrettede
i en tidligere Skolebygning, hvis Gymnastiksal nu er Dansesal.
Restauratør Guldsteen, der er en Mand med Idéer, tog straks fat
paa at omdanne den gamle Kafé, saa den bedre svarede til de Krav,
der stilles til Kaféliv i vore Dage. Han indrettede forskellige morsoms
me Interieurs og udvidede med »Columbussalen«, der blev indrettet
som Dancing med en stor Estrade i Midten og forskellige Dekoras
tionss og Lysvirkninger, der har givet den et absolut Særpræg, liges
som Selskabslokalerne paa første Sal er blevet moderniserede. Dess
uden har han fornylig indrettet en Funkisbar, »Byens Bar«, der hurs
tigt er blevet populær.
Hvad der har bidraget meget til at øge Stedets Popularitet blandt
den danselystne Ungdom er, at Guldsteen, der selv er en habil Klas
verspiller og Amatørkomponist, altid har sørget for at holde sig med
første Klasses Danseorkester.
Sammen med sin Hustru, Kirsten, f. Jensen, der gennem Aarene
har været ham en trofast Medhjælper, har han faaet skabt et søgt
Københavnersted.
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Domus Medica, København.

1873 flyttede Oscar Oluf Jepsens Fader fra Jyderup til Køben«
havn, og her voksede Børnene op. De var 5 Søskende, og deres
Opdragelse og Uddannelse laa baade Faderen og Moderen stærkt paa
Sinde, saa alt blev sat ind paa at give dem den bedst mulige aandelige
Ballast med ud i Livet. Da Sønnen Oluf blev 7 Aar, kom han i Vaa«
benbrødrenes Skole i Nørregade, hvor han gik indtil sin Konfirma«
tion. Det var nu Meningen, at han skulde fortsætte ad Officersvejen
og kom derfor ind paa Underofficersskolen, der imidlertid blev ned«
lagt Aaret efter. Han slog om og tog Plads som Tjenerelev hos Fre«
derik Nielsen, der foruden at være Indehaver af Den Gamle Brædde«
hytte, drev Restaurationen paa Fregatten i Tivolisøen. Her fik han
i Løbet af Sommeren 1887 de første Indtryk af sin nye Beskæftigelse,
som han derefter supplerede paa Hotel Royal i Vejle, hvorfra han
blev udlært. Den paafølgende Vinter var han ansat paa Banegaards«
restauranten i Kiel og derefter paa Hotel Kaisergarten i Hamburg.
Her var han 1 Aar, og i 1890 besøgte han London Metropol i Brighton.
1893 var han hjemme paa Session og aftjente Aaret efter sin Værne«
pligt.
Oscar Jepsen havde imidlertid befundet sig saa vel i England, at
han straks efter Soldatertjenesten tog tilbage hertil, og kort Tid efter
rejste han til Paris, hvor han fik Stilling paa Hotel Brighton. I 1896
stod han dog atter i London, denne Gang ansat paa Hotel Cecil, der
paa den Tid var Englands største med 2000 Værelser og et Personale
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Oscar Oluf Jepsen
Domus Medica, København — Jernbanehotellet, Hillerød.
Født 8. Maj 1871 i Jyderup, Søn af Bødkermester P. F. V. Jepsen.
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paa ca. 1000 Mennesker. Efter 1 Aars Forløb vendte han tilbage til
Danmark med de bedste Forudsætninger for en god Karriére.
Sin første Ansættelse herhjemme fik han paa Hotel Phønix. Derfra
kom han som Overkelner paa Marienlyst under Direktør Oluf Chris
stensen indtil 1899, for saa endelig ved Aarhundredskiftet at starte
Café Royal paa Østergade sammen med Anders Jensens Fader, der
havde Borgerskab. 2 Aar efter blev han Vært i Slagelse Industris &
Haandværkerforening indtil 1904, og 1905 Inspektør paa Marienlyst;
men allerede om Efteraaret samme Aar overtog han Restaurationen
i Handelss & Kontoristforeningen, der dengang laa paa Kongens Nys
torv i København, og drev denne et Par Aar, samtidig med at han
var Inspektør paa Langeliniepavillionen, en Stilling, han først opgav
i 1913. Kort Tid efter købte han Lillerød Kro, som han dog solgte
igen Aaret efter, da han blev Ejer af Jernbanehotellet i Hillerød, der
under hans Ledelse har gennemgaaet en stor Modernisering.
I 1933 overtog Oscar Jepsen — ved Siden af Hillerød Jernbanes
hotel — Domus Medica i Amaliegade 5, København, en Ejendom, som
tidligere tilhørte Grev DanneskjoldsSamsøe, men som i 1922 blev
overtaget af Lægeforeningen.
Denne stadig fremadskridende Udvikling skyldes fremfor noget ans
det, at Oscar Jepsen lige fra Begyndelsen selv har ledet begge Virks
somhederne og derved faaet Lejlighed til at udnytte sine gode pers
sonlige Egenskaber og sine mange Aars Erfaringer, hvors og naars
somhelst det tiltrænges. I sin Hustru Ingeborg f. Nielsen har han
gennem Aarene haft en glimrende og samvittighedsfuld Medhjælp,
der med Glæde har paataget sig sin Del af Arbejdet og Ansvaret.
Foruden paa sit faglige Omraade er han ogsaa kendt som Filatelist,
hvis store Frimærkesamling, der omfatter mange udsøgte Eksemplas
rer, er en Seværdighed indenfor de Sagkyndiges Kreds. Et Felt, som
har hans ganske særlige Interesse, er Frimureriet, og han indtager
da ogsaa her en fremtrædende Position.
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Carl Helmbæk
Helmbæks Vinstue, København.
Født 17. November 1890 i Langaa, Fyn.
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Helmbæks Vinstue, København.

ER var syv Drenge og tre Piger i det lille Husmandshjem paa Fyn,
da Carl Helmbæk som den leende og sidste saa Dagens Lys, saa
man forstaar, at baade Hustru og Børn maatte tage deres Tørn med
for at klare det daglige Behov. Allerede fra Barn var Carl Helmbæk
saaledes vant til at tage fat, og den Lærdom, han høstede her om Ars
bejdets Velsignelse, er kommet ham tilgode siden, da han kom til at
virke under Forhold, hvor kun Arbejdet kunde vise, hvad en Mand
var værd.
Efter Konfirmationen fulgte han to ældre Brødres Eksempel og rejste
til København for at bryde sig en Bane, og han fik Plads hos Restauras
tør Carl Hansen, Vesterbros Bodega, først som Bud og senere som
Tjener. Her lærte han først og fremmest, hvad en god og sund Øko«
nomi betyder.
Men Selvstændighedstrangen sad i Carl Helmbæk, og det varede
ikke saa forfærdelig længe, før han blev sin egen Mand. Helmbæks
Vinstue, som nu enhver Københavner kender, opfylder ikke sin oprins
delige Bestemmelse, idet den egentlig var bestemt til Apotek, hvad
der forklarer dens Stil, som jo langtfra er den, man vilde bygge en
Restauration i, men da Apoteket ikke blev til noget, løste Murmesteren
selv Borgerskab som Beværter og drev Forretningen som Restauration
fra 1882.
I de Aar, der gik før Carl Helmbæk overtog den, har den været paa
mange Hænder, og det er kendte Folk indenfor Standen, der har haft
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den, men det var først da Helmbæk fik Haand i Hanke med den, at
den tog sit store Opsving.
Saa stort har dette været, at han har maattet udvide og ogsaa tage
Førstesalen i Brug til Restauration. Desuden er der ofret meget paa
en smuk Udstyrelse. Helmbæks Vinstue søges af et højst forskelligt
Publikum, der strækker sig fra Bourgeoisiet til den jævne Mand, og at
der er Gang i Forretningen bevises alene af den Omstændighed, at
Helmbæk nu har 22 Mennesker i sit Brød, og selv yder sin egen store
dygtige Indsats i det krævende Arbejde, der er forbundet med en
Virksomhed af denne Art.
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Etablissementet »Kæden«, København.

TABLISSEMENTET KÆDEN har maaske endnu i visse Kredse
Ord for at være et Dansested, som det bedre Publikum helst bør
undgaa; men den, som blot en Gang vil aflægge et Besøg i Kæden
vil hurtigt kunne forvisse sig om, at denne Opfattelse kun har Rødder
i Fortiden, og at Kædens Renomé fra de længst forsvundne Dage for«
tjener en grundig Revision. Thi siden Direktør Jean Iversen har over s
taget Ledelsen af dette Etablissement, har det gennemgaaet en virke«
lig rationel Forandring, saaledes at Kæden i Dag kan besøges af
ethvert Publikum. Direktør Jean Iversen, der med myndig og kyndig
Haand har forstaaet at skabe denne revolutionerende Forbedring, har
dog samtidig hermed været forudseende nok til at lægge sin Virk«
somhed i et Plan, der tillader, at selv den Ungdom, som kun dispo«
nerer over meget begrænsede Midler, kan tilbringe en glad Aften; det
er da ogsaa typisk for Kæden, at man mellem dens Publikum kan
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Jean Victor Iversen
Etablissementet Kæden, København.
Født 10. Juni 1891 i København, Søn af Restauratør Olaf Iversen.
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finde alle Folkets Kategorier repræsenteret, uden at det paa nogen
Maade virker paafaldende end sige generende.
Denne vanskelige Opgave havde næppe fundet en saa tilfredsstil»
lende Løsning, hvis ikke hans tidligere Løbebane havde givet ham en
fast Grundvold af Kundskaber og Erfaringer, hvorpaa han kunde
bygge sit Arbejde op. Som Søn af en Restauratør fik han allerede
som Barn et Indblik i Restaurationsvirksomheden, og da han var 14
Aar kom han i Kokkelære paa d’Angleterre. Efter 2 Aars Forløb
rejste han til U. S. A., hvor han opholdt sig i 7 Aar. Han havde
endnu Ungdommens vaagne og aabne Sind, og Tiden derovre fik i
alle Retninger en afgørende Indflydelse paa hans videre Udvikling.
Rejsen gik saa tilbage over «Dammen» til Europa, hvor han
opholdt sig forskellige Steder, bl. a. var han en Tid lang Inspektør
paa Set. HanssHaugen i Oslo — et kommunalt Forlystelsesetablisse?
ment med Dyrepark, Restaurant og Masser af Mennesker.
Nu havde han endelig set sig nok omkring, og i 1916 slog han sig
ned i København og overtog det nyaabnede Hotel Kongen af Sverige i
Havnegade. Efter et Par Aars Tid afhændede han Hotellet igen og
købte Carl Jacobsens Vinforretning i Østbanegade 3, som han drev
i de følgende 2 Aar.
I 1919 erhvervede Direktør Iversen saa Ejendommen Dronningens
Tværgade 55, hvor Kæden havde til Huse, og tog straks fat paa den
Opgave, der her ventede ham — og løste den............
Aaret rundt spiller Kædens store Orkester op til offentlig Dans,
Foreningsballer, Karnevaller, Fagforeningsfester el. 1., og Etablisse^
mentet kan glæde sig ved en stadig stigende Popularitet. Der
beskæftiges nu henimod 25 Mennesker, hvoraf de fleste har været
med lige fra den første Dag, Direktør Iversen blev Vært, og hver em
kelt har ved sit samvittighedsfulde Arbejde for at højne Stedets Res
nommé gjort sit til det smukke Resultat.
Direktør Iversen har i en Aarrække været Censor ved Kokkenes
Lærlingeskole — en Sag, der ligger ham særlig paa Sinde.
I Privatlivet har Direktør Iversen udmærket sig som en af vore
dygtigste og mest passionerede Tunfiskere, foruden at han er Jæger
par excellence.
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Ernst Victor Kølle
»Restaurant Kølle«.
Født 27. Juni 1892 i København.
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»Restaurant Kølle«, København.

Bladenes Forlystelsesspalter læste man for ca. to Aar siden for
første Gang følgende lille Annonce: »— og vi spiser hos Kølle«.
Kort og godt, ingen Adresse eller andre orienterende Oplysninger —
men, set fra et reklameteknisk Standpunkt — en psykologisk fortræffer
lig Annonce. Og Resultatet udeblev heller ikke; i Dag er »— og vi
spiser hos Kølle« en selvfølgelig Bemærkning for »tout Copenhague«.
Paa ganske kort Tid har Ernst Kølle forstaaet at oparbejde sin
Forretning, hvis Ry gaar langt ud over Landets Grænser, og det til
Trods for, at han forholdsvis sent entrerede den Branche, der skulde
vise sig at være den rette Tumleplads for hans Initiativ og Energi.
Efter at have frekventeret Latinskolen »Lyceum«, kom han i Ham
delslære og blev udlært i 1910. Efter endt Læretid rejste han til Udiam
det for at søge videre Uddannelse. Rejsen gik over Tyskland, England,
Frankrig helt ned til Algier og derfra videre til U.S.A. — New York,
Chicago og San Francisco og sluttede først i 1914, da Krigen brød ud
og Værnepligten kaldte ham hjem. I Begyndelsen arbejdede han ude
lukkende i Handelsbranchen, men i Amerika vaagnede hans Interesse
for Restaurationsfaget, og han opnaaede Ansættelse paa forskellige
større Restauranter og Hoteller, hvor han bl. a. var beskæftiget i
Administrationen.
Da Direktør Kølle i 1915 havde af tjent sin Værnepligt ved Garden,
traadte han ind i Faderens Forretning, Dansk Beklædnings Oplag,
som Prokurist. I 1920 startede han sin egen Forretning, men 3 Aar
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efter gjorde han for Alvor Springet over i Restaurationsfaget, idet
han den 9. November 1923 startede Adlon Klubben i Muchardts Seh
skabslokaler.
I Efteraaret 1930 forlod han Adlon Klubben for at forberede Star?
ten af sin egen Forretning. For nu yderligere at udvide sit Kend?
skab til Restaurationsbranchen tog han Plads som Kokkeelev hos
Direktør Weber, »Borgernes Hus«, og derefter hos Otto Bock, under
hvis personlige, kyndige Ledelse han yderligere perfektionerede sig
i Faget.
Direktør Kølle stod nu rustet til at fortsætte Vejen fremad. I 1931
fik han Restaurationsbevilling og startede saa »Restaurant Kølle«, efter
de bedste udenlandske Mønstre, i det nyopførte Vesterport. Det var
noget af et Vovestykke, midt i en alvorlig Krisetid, at starte en deci?
deret Spiserestaurant i København — et Eksperiment, hvis Rentabili?
tet de fleste betvivlede. Men under Direktør Kølles sikre Ledelse og
efter Principet: første Klasses Mad, excellent Betjening og rimelige
Priser som det stærkeste Led i Kampen for Publikums Gunst, lykkedes
det at føre »Restaurant Kølle« frem til den Position, den indtager
i Dag.
I Sommeren 1933 overtog Direktør Kølle Ledelsen af Danseetablisse?
mentet »Arena« i Tivoli, som han nu driver sideordnet med »Restau?
rant Kølle«.
De to Virksomheder beskæftiger ialt 120 Mennesker, og i Spidsen
for dette store Personale staar han personlig — en glimrende Admini?
strator og en afholdt Chef. Overfor den store Offentlighed er Direktør
Kølle efterhaanden traadt saadan i Forgrunden, at det falder helt natur?
ligt at Rygterne beskæftiger sig med ham, naar større Projekter inden?
for Hotel? og Restaurationsindustrien kommer Publikum for Øre.
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Mønterkroen, København.

ET tør nok uden Overdrivelse siges, at Direktør Berg?Madsens
Løbebane har været udenfor det almindelige. Han er født i Købem
havn, som Søn af Grosserer Carl Madsen. Fra Øster Søgades Gym?
nasium tog han Realeksamen og kom derefter i Veksellererlære hos
L. Palsby, fik sin Uddannelse bl. a. ogsaa i Udlandet, hvor han blev
indtil 1930, de sidste 4 Aar som Firmaets Prokurist.
Det blev forsaavidt Skæbneaaret for Berg?Madsen, som han ved at
overtage Stillingen som administrerende Direktør for Kaffe? & Frokost?
restauranten »Brasilko«, fattede en varm Interesse for Restaurations?
faget. I et Par Aar sad han i denne Stilling og gjorde sig fortrolig
med alle Enkeltheder indenfor dette vanskelige Fag.
Han fik Lyst til at starte en virkelig Spiserestaurant i internationalt
Format, og den 29. April 1932 stod »Mønterkroen« parat til at modtage
sine første Gæster. Siden da har den faaet et stort madelskende og
madforstandigt Publikum af alle Nationaliteter.
Selve Restaurationslokalerne er indrettede efter de bedste udenland?
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Svend Aage Berg^Madsen
Mønterkroen, København.
Født 9. Marts 1901 i København.
Søn af Grosserer Carl Madsen.
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ske Mønstre, hyggelig og intim, smukt udstyret, rigtigt et Sted, hvor
man kan nyde sin Mad til Toner fra en Virtuos’ Instrument.
Nu som før er Direktør Berg«Madsen en Idéernes Mand, der ikke
lægger sig til Hvile paa vundne Laurbær, men bestandig vil føje friske
Blade til Sejrskransen. Han har mange gode Idéer, som til Stadighed
realiseres. En af hans sidste er de internationale Dage, hvilket vil sige,
at enhver af Ugens Dage er forbeholdt sin bestemte Nations Spise.
Der er iøvrigt til Restauranten knyttet baade fransk, russisk og itali«
ensk Køkken, idet Mønterkroens Køkkenpersonale paa disse Omraa«
der er oplært af udenlandske Madeksperter, saa kendte Navne som
Monsieur Sins, Paris, Michael Kotoff, forhen Chef for Olivier, Zarens
Mundkok og den berømte Italiener Mario Peroni, og Mønterkroen er
vistnok i sin Art enestaaende i Skandinavien. Hygge, Charme og Fin«
hed er tre af Mønterkroens Egenskaber, og Direktør Berg«Madsen
har forstaaet at vælge de rigtige Medarbejdere, saaledes at intet For«
langende fra et kræsent og krævende Publikum behøver at blive util«
fredsstillet.
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Niels Rudolf Løntoft
Nørre Central Café og Selskabslokaler, Nørrebros Runddel.
Født den 2. Februar 1895 i Randers, Søn af Restauratør N. P. Løntoft.
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Nørre Central Café, København.

A RUDOLF LØNTOFT skulde vælge sin Livsstilling, var Valget
ham ikke svært. Han ønskede at træde i Faderens Fodspor og
Faderen var Restauratør N. P. Løntoft, der nu er Indehaver af en af
Københavns ældste og mest kendte Ølforretninger.
Han kom i Lære paa Langeliniepavillonen og fuldendte sin første Ud«
dannelse paa Hotel Bristol og i Provinsen.
Efter vel overstaaet Læretid tog Rudolf Løntoft, 17 Aar gammel, til
London og var et Par Aar Tjener paa Langam Hotel og fortsatte der«
paa til Paris, hvor han opholdt sig i l/x2 "Aar paa Set. James Hotel og
endelig et halvt Aar paa Grand Hotel Narbonne, der ligger paa den
fransk«spanske Grænse.
Krigens Udbrud bevirkede, at han pludselig maatte rejse hjem;
her fik han med det samme Stilling paa Hotel d’Angleterre, og gik
derfra til Restaurant Nimb, hvor han var ialt 13 Aar. Et Aars Per«
mission benyttede han i denne Periode til at arbejde ved den franske
Riviera for atter at opfriske det skønne, men svære franske Sprog.
I 1929 overtog han Nørre Central Café og Selskabslokaler paa Nør«
rebros Runddel, og i Løbet af faa Aar har han arbejdet Forretningen
op til at indtage en førende Stilling i Bydelen.
Han nedlagde Danserestauranten i 1933 og aabnede i Stedet en nu
meget søgt Automatcafé, og yderligere er der foruden Selskabsloka«
lerne ogsaa knyttet en Bodega til de øvrige Virksomheder, der alle
har gennemgaaet omfattende Moderniseringer.
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Hjulpet af sin Hustru Fru Magna Løntoft, f. Sørensen, der leder
det store Bogholderis og Kontorarbejde, forestaar Rudolf Løntoft selv
det daglige Arbejde, og alle Arrangementer præges af hans gode Smag.
Restauranten er særdeles kendt for sit gode Køkken, det overdaadige
kolde Bord og Vinkælderen, der rummer Vine af meget gamle Aar?
gange.
Sin Kærlighed til den Bydel, han nu tilhører, har Restauratør Løns
toft vist gennem sit Arbejde for Forskønnelsen af Nørrebros Runddel,
som jo nu fremtræder overordentlig nydeligt i Modsætning til tid
ligere.
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Restaurant »Paafugleri«, København.

ANS Fader var Landmand, men bosatte sig senere i København
som Ejendomsmægler. Her blev Sønnen Jens sat i Øster Farb
magsgades Skole. Uden særlig Interesse for noget bestemt Fag, kom
han i Lære paa et Assurancekontor og blev udlært Kontormand.
Men hans Indtægter kunde ikke slaa til, og han holdt derfor
stadig Udkig efter Ekstraarbejde. En skønne Dag lykkedes det
ham at faa et lille Job som Buffist om Aftenen, først i »National«
og siden i »Tivolis Variété« (det nuværende Apollo«Teater), og dette
fik en afgørende Betydning for hans Fremtidsplaner; thi han gik her«
efter mere og mere over i Restaurationsfaget, for til Slut helt at sige
Kontorfaget Farvel.
Allerede efter 5 Aars Forløb begyndte han for sig selv, idet han
købte det lille elegante BarÆtablissement, der var beliggende i For«
huset til den meget kendte Variété »Folie Parisienne«, og som han i
Løbet af en halv Snes Aar oparbejdede til et meget yndet Samlings«
sted. Et Par Aar efter startede han saa »CentraLBaren« paa Raadhus«
pladsen, hvor det lykkedes ham at faa fastslaaet sin Dygtighed for
Drift af Forretninger af denne specielle Art.
Naar han kort efter kastede sig over Hotelvirksomhed, idet han
overtog Hotel «Metropol» paa Raadhuspladsen, «Berlingske Tiden«
de»s nuværende Ejendom, som omdøbtes til «Regina», var det kun et
Udtryk for hans levende Virketrang. Fra Hotel «Regina»s Facade
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Jens Lysholdt Thomsen
Restaurant »Paafuglen«, Vestre Boulevard ved Tivoli.
Født 11. Januar 1879.
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lyste dengang Raadhuspladsens første Lysreklame, Spiren til det
Virvar af Farver, som nu omgærder B.T. Centralens kendte Hjørne.
Men saa brød Verdenskrigen ud, og han blev af Forholdene tvun?
get ud af Hotelvirksomheden, for foreløbig kun at hellige sig «Con«
tinental Bodega» i Ejendommens Stueetage, den lille «Raadhus?
Bodega», der blev Samlingsstedet for en udsøgt Repræsentation af
Nordens Kunstnerverden og den københavnske Forretningsverden.
Omkring Tønderne blev under Krigen afsluttet Milionforretninger,
og her stiftedes varige Venskaber mellem Kapitalens og Kunstens
Repræsentanter.
Da der ved Krigens Ophør skulde foretages Lejerskifte i Bo*
dega i Tivoli, var det en naturlig Sag, at Lysholdt Thomsen fik
Lejemaalet som »Continental Bodega«s Repræsentant, og nu da
han havde faaet Foden indenfor i Hovedstadens festligste Etablisse?
ment og hurtigt opnaaede en virkelig Popularitet, saavel blandt
Etablissementets Tusinder af Gæster som blandt dets Ledelse, var
det slet ikke saa vanskeligt for ham at blive valgt som Forpagter af
den gamle «Alster?Pavillon», som han med beundringsværdigt Vove?
mod omdannede til det parisiske Restaurations?Etablissement, vi ken?
der i Dag ......... »Paafuglen« ved Vestre Boulevard.
Men hermed var ikke sat en Stoppebom for Lysholdt Thomsens
Virken. Han pønsede snart paa en Plan om en Udvidelse af «Paa?
fuglen». Inden længe havde Byen taget «Paafuglen»s Kælderetage,
den intime «Wonder?Bar», til sit Hjerte. Heldet syntes altid at skulle
følge ham.
Naar Lysholdt Thomsens ikke helt sædvanlige Karriere skrives,
er der et Navn, som ikke maa overses: Fru Rosa Thomsens. Fruen
har været sin Mand en ypperlig Støtte i alle Foretagenderne. Den
Dag i Dag følger Fruen alle Detaillerne. Hendes Mand vil ikke
føle sig krænket ved, at det siges, at der rimeligvis ikke var naaet et
saa smukt Resultat efter de mange Aars Arbejde, uden den energiske
Bistand, Fruen har ydet ham.
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Orla Vilhelm Nord, R.

af

D.

Café Posthuset, Tivoli, København.
Født 30. September 1875 i København, Søn af Vildthandler I. F. O. Nord.
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Café Posthuset, Tivoli.

ET var hverken Tradition eller Uddannelse,, der førte Orla Nord
ind i Restaurationsvirksomheden. Han er af den kendte Nordske
Slægt og havde allerede længe fulgt i dens Fodspor før Tilfældet spil«
lede ind i hans Liv og viste ham nye Maal. Med 14. Aar udgik han
med 8. Klasses Afgangseksamen fra Melchiors Latin« og Realskole paa
Nørregade og kom, ganske naturligt, i Slagterlære. Det første Aar ar«
bejdede han ved Slagterboderne ved Nikolaj Taarn. Det var en streng
Læretid, — end ikke Søndagen havde han fri, da han maatte hjælpe
Mester med at passe hans Heste og Grise; hveranden Søndag fik han
dog Lov til at stikke af Kl. 2. — Derfra kom han saa til Onklen, Slag«
termester Oluf Nord paa Østerbro, og her udførte han 21 Aar gammel
sit Svendestykke. Ialt blev han her i 15 Aar.
Det var i denne Periode, Cyklesporten greb ham og blev hans store
Interesse. Da han var 19 Aar begyndte han at deltage i Cykleløb
og indledede med — paa en Frisøndag — at vinde 2 Løb, efter kun
at have trænet for sig selv paa Landevejen. Allerede efter 2 Aars For«
løb deltog han i Verdensmesterskabet i København, og i de følgende
Aar gik han mere og mere op i denne Sport. I 1898 præsterede han
saaledes at sætte en Rekord, der stod i ikke mindre end 30 Aar. Ved
Aarhundredskiftet deltog han i et Løb i New York, og Aaret efter blev
han Nr. 2 af 87 Konkurrenter ved Verdensmesterskabet i Rom.
Da han i 1906 forlod Firmaet Oluf Nord, overtog han sammen med
Moderen Vildtforretningen en gros, som han siden Faderens Død
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i 1903 havde bestyret. I 1908 afstod han imidlertid Forretningen til
en Slægtning og overtog GI. Strands Fisketransport, som han stadig
driver. Det er en ret betydelig Forretning med baade Biler og Vogne.
I 1912 døde hans Tante, Frk. Anna Nord, der i mange Aar havde
drevet Café Posthuset i Tivoli i Kompagniskab med hans Moder, der
nu blev Eneindehaver af denne Virksomhed. Orla Nord bistod natur
ligvis sin Moder med Raad og Daad i de Aar, der fulgte, indtil hun
blev ældre og svagelig og lod Bestyrerbevillingen gaa over til ham.
Da Fru Nord saa døde i August 1924, overtog han selv Lejemaalet for
de resterende 2 Aar. Da Tiden var udløbet, oprettede Tivolis Direk
tion, der havde set, at han var denne Opgave voksen, en ny Kontrakt
med ham, dog under væsentlig strengere Betingelser end tidligere;
men i de forløbne Aar har Orla Nord forstaaet at føre sin Forretning
frem og ved stadige Moderniseringer i forskellige Retninger befæstet
dens gode Renommé.
Sin Interesse for Cyklesporten har Orla Nord bevaret gennem alle
Aarene, og han har i 18 Aar været Medlem af Bestyrelsen af Dansk
Bicycle Club, deraf 7 Aar som Formand. Hans Indsats for Cyklespor?
tens Fremme fik en smuk officiel Anerkendelse, da han ved Klubbens
50 Aars Jubilæum blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.
Ogsaa Travsporten har Orla Nord været en god Mand, og han har
siden 1916 været Formand for Foreningen af Travhesteejere. Endelig
er han Formand for Tivoliforeningen »Vi«.
Filantropien har i Orla Nord en varm Tilhænger, og han har været
med til at arrangere talrige Væddeløb i veldædigt Øjemed i de Kom?
muner, hvor Banerne ligger. Det er ikke smaa Summer, der ad denne
Vej er kommet trængende til Gode. Han har endvidere været Med?
stifter af et Hjælpe? og Enkefond indenfor Travhesteejerforeningen.
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Etablissement »Prater«, København.

OGLE faa Skridt fra Nørrebrogade, i den ellers saa typisk side?
gadeskedsommelige Stengade, forkynder Lys bag store Ruder og
Dansemusikkens Genlyd, naar den store Indgangsdør aabnes og luks
kes, at der findes et Forlystelsessted. Det er »Prater«, den store og
elegante Dancing, der er vokset frem i en tidligere Fabriksbygning.
Hen over Praters Dansegulv, der efter Forbillede fra Paris og Wien
er bygget af Glas og belyst fra neden, danser hver Aften alt hvad Gulvs
fladen kan rumme af danselysten Ungdom, og alle Bordene langs
Estradens Sider og paa Balkonen er besat af et pænt Familiepublikum,
der gerne vil have en glad Aften i festlige Omgivelser.
Det Vovestykke, som det unægtelig var, da Ernst Rasmussen lejede
Fabriken og satte Lys og Farver paa og besluttede at lave et Forlystels
sessted paa Nørrebro, der ikke stod tilbage for Vesterbro, er altsaa
lykkedes, og det endda i fuldt Maal. Ernst Rasmussen er en Aland,
der aldrig har været bange for at vove et Eksperiment.
Han er opvokset i et Hjem, hvor Midlerne var smaa og Børnefloks
ken stor — der var 9 Søskende — saa man forstaar, at de alle maatte
hjælpe til, saa snart de paa nogen Maade var i Stand dertil.
Selv maatte han i Drengeaarene tage mangen drøj Tørn og slide
haardt i det, men allerede da drømte han om at naa frem i Livet og
komme til at bo i Huse, der var lige saa fine som de, hans Aloder
maatte tage Arbejde i, naar Faderen var arbejdsløs.
I Begyndelsen af sin Uddannelsestid fik han Plads i Banegaardss
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Ernst Rasmussen
Restaurant »Prater«, København.
Født 24. April 1893 i Haderslev, Søn af Arbejdsmand Niels Rasmussen.
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restauranten i Fredericia, hvor han fik lært at skynde sig, naai* det
gjaldt om at servere for den store Strøm af Mennesker mellem Tog«
skifterne.
Men den stadige Kontakt med Rejselivet vakte ogsaa Udlængslerne
hos ham selv, og en skønne Dag sad han i Toget for sydgaaende
for at tiltræde en Plads i den tyske Rigsdags Restaurant i Berlin.
Her var Ernst Rasmussen i 2 Aar, og fik i den Tid udvidet sin Men«
neskekendskab og sine Sprogkundskaber. De følgende 2 Aar var han
ansat paa Hotel Bristol i Unter den Linden og Sans Souci i Kur fürs
stendam. Da Krigen udbrød, maatte han som Sønderjyde forlade
Tyskland og rejste til Norge, hvor han i ca. 3 Aar arbejdede paa det
gamle Viktoria Hotel og i »Spejlsalen« i Oslo. Han var saa en kortere
Tid i Amerika og vendte derfra hjem til Danmark, hvor han de før*
ste 41/2 Aar var Tjener paa Hotel Terminus. Derefter købte han et
lille Værtshus paa Hjørnet af Lyngbyvej og Jagtvej, som han moders
niserede og ombyggede og i Løbet af ca. ll/2 Aar oparbejdede til en
meget betydelig Forretning. Efter at have købt Ejendommen solgte
han Caféen for ca. 100,000 Kr. og startede derefter »Prater«, som blev
aabnet i November 1931, og som nu efter den sidste Udvidelse med
sine 1000 Pladser og højmoderne Indretning er af et meget betydeligt
Format. Dermed har han opnaaet at virkeliggøre et af sine store
Maal: at skabe et stort, lyst og festligt Forlystelsessted paa Nørrebro.
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Svend Harald Hansen
Trocadero, København.
Født 14. August 1897 i København.
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Trocadero, København.

AKKET være Svend H. Hansen fortsætter Trocadero«American
Bar som et kendt og mondænt Samlingssted for talrige Køben«
havnere og Udlændinge. Straks efter Overtagelsen i Marts 1933 fore«
tog han en hel Ombygning og Nymontering af Lokalerne, der til
Trods for den moderne Komfort, hvormed de er indrettet, dog stadig
har bibeholdt deres oprindelige Hygge og intime Præg.
Svend Hansen er udgaaet fra et Arbejderhjem, og 14 Aar garn«
mel stod han paa egne Ben. I 1912 kom han i Lære paa den ny Bane«
gaardsrestaurant, og fortsatte paa Hotel Hafnia, hvorfra han blev
udlært. Vejen fremad førte dengang kun over Udlandet, og han tog
derfor nu til Paris, hvor han fik Plads paa Victoria Palace Hotel i
2‘/2 Aar. Den næste Etape af hans Udenlandsfærd indlededes paa Tro«
cadero Restaurant i London og fortsatte paa Hyde Park Hotel og
derefter i Liverpool paa Hotel Adelfi.
I 1917 kom han saa atter hjem og fik Stilling i la Reine og derefter
i Industrirestauranten. Da Hotel Gylfe i Humlebæk aabnede i 1920,
blev han Overtjener der, men kom saa tilbage til sin tidligere Chef
Erik Balle, der nu havde overtaget Park Hotellet. Efter en Periode
hos Lorry blev han ansat i Trocadero som Bartender og beklædte
denne Stilling, indtil han i Marts 1933 overtog den for egen Regning.
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Frantz Ludvig Wimmer
Ungarsk Vinhus, København.
Født 16. Maj 1883 i Budapest, Søn af Redaktør og Bladudgiver M. Wimmer, Budapest.
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Ungarsk Vinhus, København.

AG HELLIGGEJST, nogle faa Skridt fra Strøgets pulserende Liv,
ligger Ungarsk Vinhus, det kendte Samlingssted for et stort, in«
tellektuelt Publikum af alle Nationer, som stadig befinder sig vel
her under Forhold, der er særprægede for dansk Restaurationsliv.
Særprægede har ogsaa de Veje været, som Direktør Wimmer, Skabe?
ren og Lederen af Ungarsk Vinhus, slog ind paa for 8 Aar siden, da
Etablissementet aabnede. Fra første Stund øste Direktør Wimmer af
sin rige Fantasis Kilder og blev paa mange Omraader en Foregangs?
mand indenfor sit Felt. Saaledes har de internationale Digteraftener,
hvor først og fremmest de unge Navne paa det danske Parnas yder
den litterære Underholdning ved Oplæsning af egne Værker, været af
væsentlig Betydning for det gode Renommé, Ungarsk Vinhus nyder i
Københavnernes Bevidsthed.
Ved Siden af sine mange gode Ideer forstaar Direktør Wimmer
ogsaa at byde sine Gæster et delikat Køkken efter de bedste ungarske
og danske Mønstre, og sidst, men ikke mindst, en Vinkælder med et
righoldigt Lager af ædel ungarsk Druesaft, der med Rette er Stedets
Stolthed. Tænker man sig saa Direktør Wimmer gaaende mellem de
fuldt besatte Borde — venlig og imødekommende overfor enhver —,
og alt i en smuk og tiltalende Ramme, har man Billedet af en af Kø?
benhavns hyggelige og intime Restauranter.
Direktør F. L. Wimmer er udgaaet fra et gammelt, ungarsk Pa?
tricierhjem i Budapest, hvor hans Fader var Redaktør. Allerede som
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ganske lille fulgte han helst med Faderen over paa Redaktionen, hvor
han fik Lov til — saavidt hans Evner rakte — at hjælpe til ved for«
skelligt Arbejde. Da han 17 Aar gammel havde afsluttet sine Skoles
studier, kom han da ogsaa i Typograflære og rejste Aaret efter til Ud*
landet for at fortsætte sin Uddannelse under større Forhold. I 1903
naaede han til Danmark som rejsende Haandværkssvend, gjorde et
kort Ophold i København og fortsatte saa til Norge. Alen heroppe
gik Dage og Uger uden at han kunde finde sig til Rette — en Længsel,
ligesom Hjemvé, efter København fyldte stadig hans Tanker, indtil
han endelig gav efter og vendte tilbage til Kongens By i Efteraaret
1903. Danmark blev fra nu af hans nye Fædreland.
De første Aar beskæftigede han sig ved sit Fag paa flere større
Trykkerier her i Byen, indtil han i 1911 etablerede sig og startede
Grafisk Bureaus Trykkeri, der hurtig blev en kendt Virksomhed.
Sine mange Forbindelser med Ungarn havde Direktør Wimmer dog
gennem alle Aarene holdt vedlige, og da han engang ved et Besøg i
Budapest blev spurgt, om han kunde tænke sig at propagere for de
ungarske Vine i Skandinavien, bekræftede han med Glæde sin store
Interesse herfor. Regeringen tilbød ham saa at installere et ungarsk
Vinhus i København, som han derefter skulde føre videre for egen
Regning. Direktør Wimmer gik straks ind paa Forslaget, og den 4.
December 1926 modtog han de første Gæster i Ungarsk Vinhus —
Indledningen til det stadig større Publikum, som efterhaanden slog sig
ned her. En god Hjælp har Direktør Wimmer i Tidens Løb haft af
sine fire Børn, der hver især støtter Faderen i Forretningens krævende
Arbejde.
Foruden at være Vært for Ungarsk Vinhus, har Direktør Wimmer
paa flere Omraader gjort en Indsats, der tydeligt viser hans Alsidige
hed og omfattende Interesser. Han har saaledes holdt Hundreder af
Foredrag om Ungarn over hele Skandinavien, og paa samme Alaade
levendegjort Danmark og dansk Kultur i Ungarn. Han er den ene*
ste Restauratør, der er Aledlem af Koda som Komponist, og han be*
klæder talrige Tillidsposter af højst forskellig Art, bl. a. er Direk*
tør Wimmer Delegeret i Danmark for Handels* og Industrikammeret
i Budapest, for det kgl. ungarske Landbrugskammer, for Budapest Ala*
gistrats officielle Turistbureau. I det hele taget har han været den
ungarske Regering en god Aland, der med Forstaaelse og Finfølelse
har knyttet nye og stærke Baand mellem de to Lande, han selv føler
sig saa stærkt bundet til.
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Herlev Kro, Herløv.

VORLEDES en Landkro kan vokse op til et yndet Forlystelses«
etablissement, til Trods for at Naturen ikke har forlenet den
med særlige Forudsætninger derfor, naar blot den rette Mand kom«
mer til, har man et ypperligt Eksempel paa i Herløv Kro. Skønt Ste«
det ligger lidt akavet paa Landkortet, er det en Kendsgerning, at Tu«
sinder og atter Tusinder af festglade Københavnere søger derud hvert
Aar, naar Sommeren kommer, saaledes at Herløv Kro er blevet et af
de »Steder«, man maa regne med i første Række, naar man skal nævne
Københavnernes Maal for en Aftenudflugt eller en Søndagstur.
Og det er een Mand, der alene har Æren for dette: Kroejer Jacob«
sen. Han har forstaaet baade at vurdere Reklamens Magt og tillige,
hvad der turde være ligesaa vigtigt, Sandheden i de Ord, at det nyt«
ter ikke med selv den mest geniale Reklame, hvis det man reklamerer
for ikke svarer til, hvad Reklamen lover. Han har gjort Herløv Kro
til et morsomt og særpræget Sted, hvor man baade morer sig godt og
faar god Mad og Drikke.
Man kender hans morsomme Reklamepaafund — den, med »Haven
er opvarmet« og »tag til Danmarks smukkeste Krohave«, uden nær«
mere Angivelse af Stedet, der forudsættes bekendt som det smukke«
ste. Og de, der har gæstet Herløv Kro, ved ogsaa, at der er godt at
være.
Fra en forfalden og kedelig Kro paa en Brakmark har Jacobsen op«
arbejdet Herløv Kro til at være et kendt og skattet Udflugts« og Mad«
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Jens Peter Jacobsen
Herlev Kro, Herlev.
Fedt 16. Marts 1886 i Vester Ege ved Gisselfeldt, Sen af Kebmand og Kroejer Andreas Otto Koch Jacobsen.
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sted, hvor en Række kendte Folk fra Politik, Presse og Kunstnerverden
nen færdes mellem glade Gæster fra Omegnen og fra Hovedstaden.
Selv er Jacobsen opvokset ved Faget. Hans Fader drev i flere Aar
Kirke Værløse Kro, hvor Sønnen gik ham til Haande indtil Konfir«
mationen. Saa havde han sat sig i Hovedet, at han vilde dyrke Toner«
nes Muse og kom ind som Piberdreng ved Garden, hvorpaa han atter
kom hjem til Kroen og siden i Tjenerlære forskellige Steder, indtil
han pludselig fik Lyst til at se sig om i Verden og derfor gik til Søs
som 1. Kl. Kahytsopvarter paa Riga og Ruslandsruten. Da han atter be«
gyndte paa Landjorden var det først som Tjener i City Koncertsal
og senere — i 9 Aar — i Bispebjerg Kro.
I 1917 blev han sin egen Herre som Vært i Café Frem i Hillerød«
gade, som han drev til 1919, da han overtog Herløv Kro, som dengang
var en almindelig Landevejskro med Sand paa Gulvet — hovedsage«
lig baseret paa Besøg af Landevejens Folk, der gjorde Holdt for at
styrke sig lidt paa Vej til eller fra Byen.
Nu er en Sommers Gæsteantal langt over 100.000, og Herløv Kros
Vært er saaledes i Kraft af eget Initiativ og Dygtighed rykket frem i
forreste Linie blandt vore kendte Kro«Værter. Han er personlig en sær«
præget Mand, som ved, hvad han vil, og er ladet med en sjælden
Energi, og som stiller store Krav til sit Personale, men ikke mindst til
sig selv, samt i lige Grad forstaar at være i Kontakt med det store,
brede Publikum, der fylder hans smukke Etablissement, og de mange
kendte Mænd, der har lært at sætte Pris paa »Manden selv« og befin«
der sig vel i hans Selskab.
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Leo Ølbye
Etablissementet »Astoria«, Kolding.
Føjt 26. Marts 1900 i København.

Etablissementet »Astoria«, Kolding.

IREKTØR ØLBYE begyndte allerede i 14 Aars Alderen i Res
staurationsfaget som Tjenerlærling i TivolisVariété’s Restaus
rant under Direktør P. Wunsch.
Ølbye, der er født Københavner, uddannede sig derefter videre paa
Hotel »Phønix«, København, i et Aar. Senere virkede han som Tjes
ner paa forskellige førende Hoteller i Provinsen, sidst i ca. 6 Aar som
Overtjener paa Hotel »Skandinavien« i Nakskov.
I 1930 overtog Ølbye Driften af Etablisementet «Bristol» i Naks
skov, men allerede i 1931 købte han en stor Ejendom i Kolding, nems
lig det tidligere, i hele Sydjylland velkendte Hotel «Fremad», og ind=
rettede her et storstilet Etablissement — det nu kendte Etablissement
»Astoria«.
I sin Virksomhed paa «Astoria» i Kolding har Ølbye faaet rig Lejs
lighed til Udnyttelse af sine fortrinlige administrative Evner, — sin
Initiativrigdom — og sin Sans for at gennemføre netop det, der fængss
1er og underholder Publikum. Paa Baggrund af hans udmærkede fags
lige Uddannelse har han gennemført, at Restaurationen drives paa
en smuk og korrekt Maade, som gør, at dette i stadig større Udstræks
ning trækker et stort Publikum til Etablissementet — ikke alene fra
Byen og Egnen, men Aaret rundt fra hele Landet og ikke mindst i
Turisttiden, hvor en Mængde Turister gæster Kolding.
«Astoria» indeholder en stor Sal, der for Tiden er udsmykket paa
en fiks og naturtro Maade som Tyrolerby, hvor der hver Aften bydes
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paa god Underholdning, et stort Orkester og Optræden af saavel
inden« som. udenlandske Kunstnere og Artister, ligesom der er Dan«
sant. Desuden er der store Restaurationslokaler med særskilt Bar
og Vinstue, samt 2 Billard Saloner.
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HOTELFORTEGNELSE
Hoteller.
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Dams Hotel, Rønne ................................
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Grand Hotel, Odense ............................
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Marienlyst Badehotel, Helsingør ........ 119
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Park Hotellet, Aalborg .......................... 245
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Hotel Postgaarden, Holbæk.................. 251
Hotel Postgaarden, Kalundborg.......... 255
Hotel Postgaarden, Nyborg.................. 257
Preislers Hotel, Viborg ......................... 261
Hotel Prinsen, Roskilde ........................ 263
Hotel Ritz, Aarhus.................................. 267
Hotel Royal, Aarhus .............................. 145
Hotel Royal, Kolding.............................. 269
Hotel Royal, Skive.................................. 273
Hotel Skandinavien, Aarhus .............. 275
Hotel Skandinavien, Hjørring.............. 279
Skodsborg Søbad, Skodsborg .............. 157
Hotel Spangsberg, Esbjerg .................. 281
Hotel Trouville, Hornbæk..................... 123
Hotel Vejle, Vejle .................................. 285
Hotel Vinhuset, Næstved .................... 287
Wandalls Hotel, Svendborg.................. 291

Restaurationer og Selskabslokaler.

Adlon Klubben, København.................
Astoria, Kolding ......................................
Axelborg Bodega, København..............
Bernina, København ..............................
Borgernes Hus, København..................
Broholm, København..............................
Columbus, København ..........................

401
443
293
297
299
303
405
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Domus Medica, København.................. 407
Fiskehusets Restaurant, København .. 305
Folkets Hus, København ...................... 309
Foreningen af 1860, København.......... 311
Fr.berg Selskabslokaler, København .. 315
Glacis*Restauranten, København.........317
Glassalen i Tivoli, København .......... 323
Haandværkerforeningen, København.. 119
Handels* & Kontoristforen., Kbhvn. .. 189
Helmbæks Vinstue, København.......... 411
Hovedbanens Restaurant, København . 148
Industriforen. Restaurant, København 321
Josty’s Konditori, København............. 325
Keglebanens Selskabslok., København 323
Koncertsalen i Tivoli, København .... 133
Danseetablissem. »Kæden«, Kbhvn. .. 413
Restaurant Kølle, København.............. 417
Langeliniepavillonen, København .... 128
Likørpavillonen i Tivoli, København.. 329
Etablissementet »Lorry«, København . 333
Mønterkroen, København ..................... 419
NationaLScala, København .................. 145
Restaurant Nimb, København.............. 123
Nørre Central Café, København.........423
Odd Fellow Palæet, København.......... 335
Paafuglen, København............................. 425
Palælokalerne, København .................. 339

Petit Trianon, le, København.............. 341
Café P. a Porta, København .............. 345
Café Posthuset i Tivoli, København .. 429
Prater, København .................................. 431
Reine, de la, København ...................... 347
Rigsdagens Restaurant, København .. 351
Restaurant »Ritz«, København .......... 353
Set. Andreas Ordenen, København .. 357
Set. Georgs Ordenen, København . .. 359
Set. Thomas, København...................... 363
Skydebanen, d. kgl., København........ 129
Studenterforeningen, København........ 365
Søpavillonen, København ...................... 369
Trocadero Bar. København.................. 435
Toldbodens Konditori, København ... 171
Ungarsk Vinhus, København .............. 437
Vangehuset, København......................... 371
Børscaféen, Aarhus.................................. 375
Folketeatrets Restaurant, København . 377
Harmonien, Aabenraa .......................... 381
»Hejmdal«, Horsens................................. 383
Herløv Kro, Herløv................................. 439
Industricaféen, Vejle .............................. 387
»Kasino«, Aarhus..................................... 391
»Ritz«, Aalborg......................................... 393
Teatercaféen, Aarhus ............................. 397
Varna, Aarhus .......................................... 399

NAVNEFORTEGNELSE
Afdøde Hotelværter og Restauratører.

Christensen, Oluf (død 1932) ..............
Neiiendam, Carl (død 1930) ..............
Nimb, Henriette (død 1919).................
Nimb, Louise (død 1903) ......................
Nimb, Vilhelm (død 1900) ..................
Petersen, Anton L. (død 1929)..............
Wivel, Carl (død 1922)..........................

84
88
92
91
90
93
96

Nulevende Hotelværter:
Abildskou, Th., Hotel Vejle, Vejle ..
Andersen, Adolf, Hotel Terminus, Kø*
benhavn ..................................................
Andersen, Alfred T., Hotel Gefion, Es*
pergærde .................................................
Andersen, Johannes, Jernbanehotellet,
Haslev .....................................................
Andresen, Axel, Grand Hotel, Køben*
havn .........................................................
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284
110

194
218
156

Appeltofft, Hjalmar, Hørsholm Hotel,
Hørsholm ..............................................
Arendt, H., Hotel Postgaarden, Ny*
borg ..........................................................
Balle, R. S., Hotel Dagmar, Kbhvn...
Binderup*Schultz, Astrid, Wandalls
Hotel, Svendborg.................................
Binderup*Schultz, Valdemar, Hotel
d’Angleterre, København ..................
Christensen, Johannes, Preislers Hotel,
Viborg .....................................................
Christiansen, Viggo, Hotel Royal,
Skive.........................................................
Clausen, O. D., Paladshotellet, Es*
bjerg .........................................................
la Cour, P„ Christiansminde Badehotel
etc., Svendborg .....................................
Diamant, H., Park Hotellet, Odense..
Ejlersen, N. P., Hotel Skandinavien,
Aarhus ....................................................

212
258
152
290

150
260
272
242

188
248

276

Hammer, W., Lufthavnens Hotel, Ka*
strup .........................................................
Hansen, Marius, Hotel Spangsberg, Es*
bjerg .........................................................
Hansen, Th., Turisthotellet, Kbhvn...
Hansen, Vagn A., Turisthotellet, Kø*
benhavn ..................................................
Hilborg, Johan F., Hotel d’Angleterre,
København ..........................................
Hoffmann, Harald, Hoffmanns Hotel
Frederikshavn ......................................
Holm, Wilhelm, Grand Hotel, Aaben*
raa ..........................................................
Jacobsen, W. Abery, Hotel Prinsen,
Roskilde ..................................................
Jensen, Anders, tidl. Palads Hotellet,
København ..........................................
Jensen, J. A., Hotel Skandinavien,
Hjørring..................................................
Jensen, Johan, Olsens Hotel, Maribo
Jensen, Kaj E., Gilleleje Badehotel,
Gilleleje
..............................................
Jensen, Marius, Hotel Hafnia, Hjør*
ring ..........................................................
Jeppesen, Kay, Jernbanehotellet, Ny*
købing, F..................................................
Johnsen, J. C., Karstens Hotel, Skagen
Jørgensen, Carl, Hotel Nordland, Kø*
benhavn ..................................................
Jørgensen, Jørgen, Hotel Lyngby,
Lyngby ..................................................
Klestrup, C. C., Marienlyst Badehotel,
Helsingør, etc..........................................
Larsen, Aage, Hotel Royal, Kolding
Ludewig, Kurt, Jernbanehotellet, Ka*
lundborg ..............................................
Lundgren, Carl, Hotel Kolding, Kol*
ding ..........................................................
Lyngby, Johs., Dams Hotel, Rønne
Løbbe, Herman, Hotel Hafnia, Kbhvn.
Møller .Henrik, Park Hotellet, Aalborg
Møller, Poul, Centralhotellet, Kbhvn.
Nielsen, Julius, Grand Hotel, Odense
Nielsen, Stig, Hotel Ritz, Aarhus....
Nielsen, Valdemar, Palace Hotellet,
København ..........................................
Nimb, Jules D., Hotel Trouville, Horn*
bæk, etc....................................................
Olsen, Willads, Hotel Kong Frederik,
København ..........................................
Petersen, Joh. F., Hotel Postgaarden,
Holbæk ...................................................

172
282
180

182
114
210
200

264
100
278
240

198
206

224
228

174
236

120
270
254
230
192
158
246
104
108
266

126
122

166
252

Petersen, L. P., Hotel Vinhuset, Næst*
ved ..........................................................
Poschmann, Aage, Hotel Astoria, Kø*
benhavn, etc............................................
Poulsen, Albert, Savoy Hotel, Kbhvn.
Poulsen, Wilhelm, jernbanehotellet,
Fredericia ..............................................
Rasmussen, Chr., Grand Hotel, Odense
Rose, Robert G., Hotel Arresø, Frede*
riksværk
..............................................
Sedwall, John, Hotel Kong Frederik,
København ..........................................
Søborg, Henry, Hotel Phønix,Kbhvn.
Sørensen, Chr., Jernbanehotellet, Hel*
singør ......................................................
Sørensen, Peter, Bellevue Badehotel,
Klampenborg ......................................
Sørensen, S. P., Hotel Kongen af Dan*
mark, København ..............................
Weinold, Ernst, Kurhotellet, Fanø....
Viltoft, F. L., Hotel Royal, Aarhus,
Astoria, København, etc......................
Wunsch, Peter, Formand for Central*
foreningen, København ......................

288
130
178

216
204
186

168
138
222
142

162
234

146
99

Restauratører
Andersen, Sophie, Søpavillonen, Kø*
benhavn .................................................. 368
Barsøe*Sørensen,Folketeatret,Odense 378
Berg*Madsen, Sv. A., Mønterkroen,
København .......................................... 420
Bock, Otto, Folkets Hus,Kbhvn........... 308
Christensen, Christian, Børscafeen,
Aarhus .................................................. 374
Frantz Christensen, Langeniepavillo*
nen, København .................................. 128
Christensen, Louis, Rigsdagen, Kbhvn. 350
la Cour, P., Handels* & Kontoristfor*
eningen, København ............................ 188
Guldsteen, Chr., Columbus, Kbhvn... 404
Hammer, W., Toldboden, København 172
Hansen, Emil, Ritz, København.......... 354
Hansen, P., Harmonien, Haderslev.... 380
Hansen, Svend, Trocadero, Kbhvn... 434
Hartmann, H., Broholm, Kbhvn.......... 302
Harup*Hansen, Aage, Set. Georgs Or*
denen, København .............................. 360
Hedetoft, M., Set. Andreas Ordenen,
København .......................................... 356
Helmbæk, Carl, Helmbæks Vinstue,
København .......................................... 410
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Hemmingsen, L. P., Likørpavillonen,
København ..........................................
Hintz, Peter, Vangehuset, Kbhvn.......
Iversen, Jean, Kæden, København....
Iversen, Olaf, Axelborg Bodega, Kø*
benhavn ..................................................
Jacobsen, Chr., P. a Porta, Kbhvn. ..
Jacobsen, J. P., Herløv Kro, Herløv..
Jensen, Niels, Set. Thomas, Kbhvn...
Jensen, Victor, Glacis Restauranten,
København ..........................................
Jepsen, Oscar, Domus Medica, Kø*
benhavn ..................................................
Johnsen, John, Borgernes Hus, Kbhvn.
Jürgensen, Sophus, Josty’s Pavillon,
København ..........................................
Jürgensen, Thora, Josty’s Pavillon,
København ..........................................
Jørgensen, Svend Å., Studenterforenin*
gen, København ..................................
Kitaszewsky, M., Odd Fellow Palæet,
København ..........................................
Klestrup, C. C., Haandværkerforenin*
gen, København, etc.............................
Knudsen, Anton, Keglebanen og Glas*
salen, København ..............................
Kragh*Hansen, H., Varna, Aarhus....
Kølle, Ernst, Kølles Restaurant, Kø*
benhavn ..................................................
Lindberg, Lorenz, de la Reine, Kbhvn.
Lorenzen, Lorenz, Teatercafeen, Aar*
hus etc......................................................
Lysholdt*Thomsen, J., Paafuglen, Kø*
benhavn ..................................................

330
372
414
294
344
440
362
318
408
300
327
326
366

336

120
322
398
416
348
396

Løfquist, Charles, Restaurant Bernina,
København .............................................
Løntoft, Rud., Nørre Central Cafe,
København ..........................................
Madsen, Th. Ellegaard, Industricafeen,
Vejle ......................................................
Mortensen, Richard, Kasino, Aarhus
Mouritzen, P., Ritz, Aalborg ..............
Muchardt, L., Adlon Klubben, Kbhvn.
Nielsen, Ingeborg, Fiskehusets Restau*
rant, København ..................................
Nielsen, Valdemar, Lorry, Kbhvn........
Nimb, Serina, Industriforeningen, Kø*
benhavn ..................................................
Nimb, Serina, Industriforeningen, Kø*
benhavn ..................................................
Nord, Orla, Posthuset, Københav n..
Petersen, Valdemar, Foreningen af
1860, København ..................................
Poschmann, Aage, den kongelige Sky*
debane, København ..........................
Rasmussen, Ernst, Danseetablissemen*
tet Prater, Kbhvn..................................
Rasmussen, Jens, Hejmdal, Horsens..
Ryholt, Ane, Petit Trianon, Kbhvn.
Swendsen, W., Palælokalerne, Kbhvn.
Swensson, Fritz, Koncertsalen, Kbhvn.
Sørensen, C., Fr.berg Selskabslokaler,
København .............................................
Viltoft, F. L., National*Scala, Køben*
havn, etc..................................................
Wimmer, L., Ungarsk Vinhus, Kbhvn.
Ølby, Leo, Astoria, Kolding ..............

426

RETTELSER:
Side 371, 7. Linie, Fremkridt, læs: Fremskridt.
Side 392, 13. Linie, Virksomhed, læs: Virksomheden.
Under Trykningen af dette Værk har Hotelejer H. Diamant, Odense,
solgt Park Hotellet, Odense, til Hotelejer E. Brochmann Nielsen.

Ligeledes har vi faaet Meddelelse om, at det nye »Brasserie« i Industri*
bygningen (jvfr. Side 109) alligevel ikke kommer til at hedde »le chien qui
court«. Man har bestemt sig til et andet Navn, som endnu ikke er vedtaget.

448

296
422

388
390
394
402
306
332

122
320
428

312

130

432
384
342
338
134
316
146
436
442

