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Det var først i Løbet af forrige Aarhundrcde, at Danmarks Provinsbyer blev til 
Slæder, levende Centrer for Næringslivet — før den Tid var det Aarhundreder 

igennem bare Usseldom og Stilstand. Naar man nu om Dage vandrer igennem en 
af de større danske Købstæder og hygger sig ved dens blomstrende, velhavende 
Udseende, har man ondt ved at forestille sig, hvor smaat og fattigt det maa have 
set ud i en saadan By et Par Hundredaar tilbage. Kun Kirkerne ragede nu og da 
op, ellers synede alt blot fladt og lavt og forkrøblet. Og intet Under var det, thi 
det var jo netop Systemet den (lang, Enevældens System, at hvad der kunde skra
bes sammen for Landet af Glans og Herlighed, det skulde gydes alt tilhobe i fulde 
Skaaler ud over Hovedstaden, Kongens Residensby.

Allerede ved det 18. Aarhundredes Midte var Kjøbenhavn en uforholdsmæssig 
stor By, 1769 var dens Folkemængde 92,500 eller omtrent Halvdelen af den samlede 
Købstadbefolkning i det egentlige Kongerige Danmark — nu er til Sammenligning 
Forholdet kun som 2:5. Mellem dette store Indbyggertal og den næststørste Bys 
var der et gabende Svælg: Odense havde samtidig kun 5800 Indvaanere, saa at Ho
vedstaden altsaa var 16 Gange større; nu er den kun lidt over 9 Gange saa stor. 
Derefter fulgte Aalborg med 4800, Helsingør og Aarhus med hver c. 4000, Randers 
med 3000, Svendborg og Nyborg med op imod 2000. Tilsammen rummede disse 7 Køb
stæder kun c. 25,000 Mennesker — nu rummer de det syvdobbelte! Den Gang var 
deres samlede Folketal kun noget o. y4 af Kjøbenhavns, nu er det henimod 
Halvdelen.

Men ikke alene dominerede saaledes i hine Tider Kongens Residensby ved sin 
Befolkningstæthed, den var tillige Kronens Kæledægge og som saadan udrustet med 
allehaande Privilegier, som drog al større Handel til og over Hovedstaden. Eksem
pelvis skal saaledes anføres, at en Forordning af 1732 bestemte, at naar en Række 
af de i Datidens Udenrigs-Omsætning vigtigste Varer udførtes fra de kjøbenhavnske 
Groshandleres Kreditoplag til Provinsbyerne i Kongeriget, skulde der kun svares en 
Tredjedel af den i Toldrullen anordnede Told og Konsumtion. Det var saaledes vel 
formelt tilladt Provinskøbmændene at indforskrive de paagældende Handelsartikler 
selv og direkte, men naar de købte dem i Kjøbenhavn, sparede de 2/3 af de den 
Gang meget høje Toldafgifter. Desuden var jo de store Handelskompagniers Virk
somhed knyttet til Hovedstaden, her samlede sig ej alene den store Importhandel, 
men ogsaa Eksporten af Landets egne Frembringelser foregik for Størstedelen over 
Kjøbenhavn. Landets Købstæder var saaledes faktisk nødt til at forsyne sig med 
næsten alt, hvad de behøvede af Fremmed varer og forøvrigt ogsaa med adskillige 
indenlandske Industriprodukter fra Kjøbenhavn og delvis som Betaling sende deres 
Eksportartikler til Hovedstadens Grosserere.

Den eneste af vore Søstæder, der drev nogen direkte Udenrigshandel af nævne



værdig Betydning, var i denne Periode Aalborg*), der paa en Maade dannede et 
lille selvstændigt Fordelings-Centrum fjernt fra Kjøbenhavns trykkende Handels
vælde: her saa man dog i det 18. Aarhundrede Aaret rundt Skibe i Snesevis løbe 
op med Hør og Hamp, Salt og Vin, Grønlandsprodukter og Tjære fra udenrigske 
Stæder som Amsterdam, St. Ybes, Riga, Memel og Bordeaux eller fra vore nordlige 
Bilande. Selv havde Byen en hel lille FIaade af mindre Fartøjer, som gik i Lim
fjordsfart for at forsyne alle de omliggende mindre Købstæder med de nævnte Ar
tikler samt med Manufakturvarer fra Kjøbenhavn, Tømmer og Jærn fra Norge, og 
disse Smaaskibe bragte saa atter Korn og Fedevarer fra Fjordbyernes Opland til 
Aalborg, hvorfra de atter forsendtes til Norge og Kjøbenhavn. I 1769 udførtes saa- 
ledes fra denne By over 50,000 Tdr. Korn. Det kunde derfor ogsaa med Sandhed 
siges, at »medens Kjøbenhavn i Henseende til Aalborg og maaske flere Købstæder 
kan anses som et lille Amsterdam, formedelst sin Afsætning af alle Slags Varer, saa 
kan Aalborg igen i Hensigt til nogle danske Købstæder anses som et lille Kjøben- 
havn, der forsyner dem med en temmelig Del Varer«. Men den Gang var Aalborg 
ogsaa større end Aarhus.

At dernæst Helsingør, hvor alle Sundfarerne maatte stoppe op paa Grund af 
Øresundstolden, havde noget Handelsrøre at opvise, er jo lige til; nuerkeligere er 
det, at Odense, som dog i hine Tider laa landfast til alle Sider og kun havde et Par 
usle smaa Udskibningssteder ved Skibhusene, Stige og Klintebjerg, ikke desto min
dre holdt Handelsflaade, havde en forholdsvis betydelig Import saavel af »Urtekram« 
som af »andre Kramvarer« og udførte en Del Korn, Sæbe og Handsker.

løvrigt var Provinskøbstæderne i det 18. Aarhundrede nærmest kun henviste til 
at forsyne den omboende Landbefolkning, forarmet og ussel som den var, med de 
yderlig faa Artikler, som dennes egen Husflid ikke kunde frembringe. De store 
Landboreformer i Aarhundredets Slutning og de gode Konjunkturer for Agerbruget, 
som Napoleonskrigene skabte, forandrede imidlertid disse Forhold til det bedre, 
Bondestandens Velstand og Købeevne steg pludselig og stærkt, vore Papirpenges 
vældige Værdiforringelse stimulerede Handel og Omsætning, alt til Gavn for Pro
vinsbyerne — og den Usikkerhed og Risikoforøgelse, som til Gengadd den danske 
Fragtfart kom til at lide under, gik kun ud over Kjøbenhavn.

Dog det blev kun til en kort Opblussen omkring Aarhundredskiftet — omkring 
1814 var det, som om Pengeforvirringen, Statsbankerotten, Tabet af Norge, Krigens 
Ophør og den derefter og deraf følgende Landbrugskrise, som skyldtes de Hun
dredtusinder af hjempermitterede Soldaters Forvandling til fredelige Agerdyrkere 
Evropa over, alt i Forening sammensvor sig om at ruinere Danmark og særlig det 
danske Jordbrug helt og fuldstændigt. Der var heroverfor kun een Helsebod: at spare 
og spinke, vende Skillingen tyve Gange, inden man gav den ud, og gemme Sølv
dalerne i Strømpeskaftet eller paa Kistebunden, saadan som just Bonden forslaar 
at gøre det, naar galt skal være. Og det skulde man saa i Købstæderne leve af — 
Enhver begriber, hvad Levemaade det blev!

Men ogsaa Købstadmanden kunde den Kunst at sætte Tæring efter Næring i 
sin private Husholdning og tillige den endnu større Kunst: i sin Forretning at agte 
paa den lille Fordel og i Driften gennemføre en minutiøs Paapasselighed, saa Om
kostningerne blev holdt nede paa et fuldstændigt Lavmaal. De Tider var nu længst

♦) Jfr. her og i det følg. Scharling og V. Falbe-Hansen, Danmarks Statistik III S. 400 ff. 



forbi, da Provinskøbmanden var helt og holdent afhængig af Kjøbenhavner-Grossi- 
sten, maatte tage sine Varer fra ham og lade sine tilbyttede Landmandsprodukter 
gaa samme Vej. Da Hovedstadens Forrettigheder var bievne afskaffede, og dens 
stolte Koffardiflaade knust og kapret af Englandskrigen, var de store kjøbenhavnske 
Handelsfyrsters merkantile Enevælde knækket og dermed Købstads-Aaget brudt. Det blev 
dog ikke i første Omgang, at Provinskøbmanden fik rettet Ryggen og selv taget 
Tøjlerne i Haand: Hamborgerne og Lübeckerne traadte nu i Kjøbenhavner-Grossi- 
stens Sted, trængte sig i Tyverne ind mellem Detaillisten i Købstæderne og vore 
udenlandske Leverandører og Kunder, erobrede kort sagt hele vor Udenrigsomsæt- 
ning, saavel Landets Forsyning med fremmede Varer som dets Udførsel af egne 
Produkter. Og det var ikke alene Befragtningen og Salget af vore Eksportartikler, 
de paa den ene Side besørgede, ej heller nøjedes de paa den anden Side med at 
være Importører — nej, de forsynede direkte Provinskøbmanden med hans Behov, 
gav ham Kredit paa Indkøbet og Kapital til at drive sin Handel med.

Dette var jo for vore Købstæder, om man vil, en ny Afhængighed, men en 
mere frugtbar og lærerig Afhængighed end den tidligere: man hk igen rede Penge 
mellem Hænderne, Pusterum med Betalingen, Raaderum til at disponere selv, Ind
blik i fremmede Forhold, store og frie Forhold, man fik med ét Ord lært at drive 
Forretning. Den Købmandstype, der under disse Forhold dannede sig rundt om 
i vore Provinsbyer, bundsolid, omsigtsfuld, myndig og forfaren som den var, er der
for vel skikket til endog at indgyde Nutiden Respekt: Goldschmidt har skildret den 
uforligneligt, og endnu den Dag i Dag beror saa særdeles meget af Landmandens 
klippefaste Tillid til sin Købmand, som han trygt tyer til, hver Gang det rigtig kni
ber, netop paa det velerhvervede Ry for Klarsyn, Kløgt, faderlig Velvillie og ubøje
lig Hæderlighed, som i hine Tider blev vundet og grundet rundt om i vore Køb- 
stieder.

Da derfor Forbindelserne med Hamborg i stort Omfang blev brudt ved Krisen 
i 1817 og den efterfølgende Nationalitetskamp i 1848—50, havde Nieringslivet i vore 
Provinsbyer vokset sig stort og stærkt, saa det nu kunde folde sig frit og selvstæn
digt ud under hele den økonomiske Blomstringsperiode, som derpaa fulgte. Allerede 
i 1852 var da ogsaa t. Eks. den i Købstæderne hjemmehørende Handelsflaade 
mesten 3 Gange saa stor som i 1824, medens Kjøbenhavns Handelsflaade først i 
1872 naaede op til at have samme Størrelse som i Aaret 1800. Og i den nærmest 
følgende Tid gik ligeledes Provinsernes Handelsflaade forholdsvis stærkere frem end 
Kjøbenhavns.

Dog, den store Udvikling, der af Fortidens smaa, beskedne Provinsbyer har 
skabt den moderne Købstad og sat Bybefolkningen udenfor Kjøbenhavn op fra 
148,000 i 1840 til c. 560,000 i 1901, altsaa til omtrent det firdobbelte, — den falder 
først efter Krigen i 1864. Hertil har i første Række de moderne Samfærdselsmidler 
bidraget, Telegrafer, Jærnbaner og Dampskibe. Vel havde vi alt tidligere lidt af hvert, 
men først fra 60ernes Slutning af har Danmark faaet dannet sig et sammenhængende 
System af disse forskellige Kommunikationsmidler, saa at Omsætningen hele Landet 
over har kunnet tage dem i sin Tjeneste. Samtidig har de nye Tider banet nye 
Handelsveje, i vor Englands-Eksport har vort Land fundet en frodig sprudlende 
Indtægtskilde, der hidtil synes uudtømmelig, vort Agerbrug har gjort fabelagtige 
Fremskridt, i Bondebefolkningens brede Lag har, selv naar det stundom har været 
»daarlige Tider«, Velstand og Købe-Evne været i stadig og sikker Vækst.



De meget smaa Købstæder, hvoraf Danmark jo har en Del, har vel nok af og til 
følt sig trykkede af denne mægtige Udvikling, Jærnbanerne er løbne bort med deres Kun
der, og Næringsfrihedens Indførelse har fyldt deres Opland med Konkurrenter til 
Byens Borgere. Men for de større og største Købstæder har til Gengæld den sidste 
Menneskealder været en afgørende Opsvings-Periode. Deres Jærnbaner og Havne 
har suget Kunder til dem langvejsfra, deres Forretningsliv har faaet vid Horizont, 
ja Verdens-Horizont, en selvstændig Engros-Handel har bragt Erstatning for Læbæl
tets svindende Betydning og Forbrugsforeningernes Overgreb, og fremfor alt er der 
i disse Byer vokset en Industri op, en livskraftig og levedygtig Industri, som har kun
net give Tusinder og atter Tusinder af nye Hænder Arbejde og endnu tiere Tu
sinder det daglige Brød.

Og under alt dette har Provins-Købstadens hele Fysiognomi fuldstændig skif
tet Udtryk. Hvem af de ældre iblandt os mindes ikke endnu ganske tydeligt For
tidens lille fredelige Provinsby med sine lavtløbende Huse og toppede Brosten, sine 
krumme, snævre Gader, løjerlige Gyder og mangfoldige Smaakroge og saa det folke
tomme Torv, ret som om Byen gabede af Kedsommelighed i Middagens bagende 
Sol, døsende i et vist hyggeligt og fordringsløst Velvære, med sagte Gisp tabende sig 
blidt og blødt ud i Landeveje, Køkkenhaver og Kornmarker.

En Idyl var det, slig en Provinsby — nu er maaske nok det meste af Hyggelig
heden gaaet tabt, men hvad der er vundet, er Velstand og Comfort, et klart og fast 
Præg af Rejsning og Selvfølelse, Orden og Tidssans. Man behøver end ikke at gaa til 
de to Byer, som i sig selv er Hovedstæder saa godt som Hovedstaden: Jyllands Ho
vedstad med sine elektriske Sporvogne, sit underskønne Theater, sin pragtfulde 
Havnepromenade, sit flotte Strøg, sit bedaarende Villakvarter, eller Fyens Hoved
stad, hvor brede, flotte Gader om Aftenen straaler i festlig Belysning, og den ene 
offentlige Bygning efter den anden fryder Øjet ved deres stilsikre Arkitektur og i 
Byens Hjerte endog kappes med selve Hellig Knuds herlige Kirke, der om sine ær
værdige Mure samler hele tre Torve og et yndefuldt Haveanlæg.

Selv langt mindre Byer som Vejle, som Svendborg, som Horsens og Helsingør 
er nuomstunder umiskendelig Stæder og ikke mere — Provinsbyer.

For Hundrede Aar siden var Odense, som alt nævnt, en for Datiden forholdsvis 
folkerig By og Landets næststørste. Den har siden da 7doblet sig og gaar nu med 
sin nye skønne Havn og sin Søvej til Havet en endnu større Fremtid med sikre Skridt 
i Møde. Aarhus, som ved Overgangen fra det 18. til det 19. Aarhundrede var en gan
ske lille By, har følgelig haft et desto længere Løb paa Tilvækstens Skala: den har 
da ogsaa sat Recorden ved at 13doblc sig. Derefter er Vejle fra 1801 naaet op til 
det 11 dobbelte, Horsens til det 1 Odobbelte, Kolding til det 8dobbelte, Aalborg 
til det (klobbelte. Efter Hovedstadens 475,000 (inci. Frederiksberg og Sundbyerne) 
fulgte i 1901 Aarhus med ca. 52,000 Indbyggere, Odense med ca. 40,000, Aalborg 
med 31,000, Horsens med 22,000, Randers med ca. 20,000, Vejle med ca. 14,600, 
Helsingør med henimod 14,000, Fredericia og Kolding med omkring 12,500 og Svend
borg med ca. 11,500.

Og saa er der endelig i Aarhundredets Løb dukket en ny Købstad op, som 
allerede staar helt oppe i de 10 første Byers Række, nemlig Esbjerg med et Folketal 
paa henimod 13,500.



AARHUS

Der er en By ved Havets blanke Vove, 
den ligger smukt ved Jyllands østre Rand, 
hvor blomsterklædte Høje, grønne Skove 
med Himlen spejler sig i Bølgens Vand. 
Med Sejl og Damp man ser de stolte Snækker 
fra Nord og Syd til »Mindets« Favn at ty, 
og over dem St. Clemens mægtig strækker 
sil gamle Kæmpehoved højt mod Sky.

H. H. Blache.





BEHING LIISBERG

BYENS OG NÆRINGSLIVETS
UDVIKLING GENNEM TIDERNE





I.

DET ÆLDSTE AARHUS. - NAVN. — BELIGGENHED. — HISTORIE

Aabhus danner ved sin Beliggenhed en Undtagelse fra de Heste danske Byer. Det 
11 er en af de faa gamle Købstæder i Landet, der ligger umiddelbart ved det 
aabne Hav.

Denne Beliggenhed var alene nok til at kendetegne Byen i Oldtiden, — eller 
maaske snarere Stedet, ti By i Nutids Forstand var der vel ikke meget af. Men talte man 
om Aa-Mundingen, saa vidste alle, der færdedes paa danske Farvande, straks Be
sked. Der kunde være forskellige Aa-Mundinger ved Havet, men den, som man 
fremfor alle betegnede saaledes, var den brede, dybe Aa-Munding med den fortræf
felige Havn, hvorfra man sikrest, lettest og hurtigst sejlede med Baad fra Jylland 
over til Sjælland og omvendt.

Aar-oss var det oldnordiske Navn for Aa-Munding; stavet Aros gik det i la
tinske Dokumenter over til Formen Arus, i danske til Aars og Aarhus. Denne sidste 
Form blev den almindelige, støttet af den tidligt opdukkende, urigtige Opfattelse af 
Navnets Afledning af Aarer og Hus, der alt 1608 fik sit Udtryk i Byens Segl. Men 
i Folkemunde vedblev den gamle Form at holde sig, og ældre jyske Bønder kører 
stadig til Aa’os og aldrig til Aarhus.

Der er noget for Aarhus By ejendommeligt ved dette Navn. Medens andre 
gamle Byer inde i Landet — som Viborg, Odense og Ringsted, der voksede op 
omkring de ældgamle Ting- og Offersteder — tog historisk-mytiske Navne, henter 
Aarhus sit Navn fra Virkeligheden: fra Aa-Mundingen, fra Havnen, det, der blev An
ledning til Byens Anlæg, Nerven i dens Tilværelse og Betingelsen for dens Udvikling.

Dermed er Aarhus betegnet som en søfarende Stad, som en Handelsstad. Hav
nen, der er vokset ud af »Mindet«, det senere Navn for Aa-Mundingen, er den Dag 
i Dag, som for mere end Tusind Aar tilbage, Livskilden for Aarhus By.

Naar er Aarhus anlagt? Ingen veed det, og ingen kan tilnærmelsesvis angive 
del. Kun saa meget kan vi sige med Sikkerhed, at da Kristendommen begyndte at 
trænge ind i Landet, var Bopladsen her alt saa befolket, at Kirkens Mænd lod 
bygge Kirke her lige som i de anselige Byer Hedeby og Ribe. Det skete under Kong 
Frode, før Gorm den Gamles Tid. Under hans Efterfølger Harald Blaatand, i Aaret 
918, blev den Sædet for en Biskop, for senere — under Svend Estridsen — at blive 
Hovedstaden i det da oprettede Aarhus Stift.

I Byens Barndomstid har Skibsfarten paa de danske Kyster sikkert kun været



Bering Lüsberg, reconsr Fred Hartvig del
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lidet udviklet. Da havde den særlig Betydning som Overfartssted til og fra Sjælland. 
Der var to Hovedveje mellem Hovedøen og Fastlandet; den ene gik over Roskilde 
eller Ringsted—Hærvig (senere kaldet Kalundborg) til Aars og Viborg, den anden 
over Korsør—Nyborg—Assens—Aarøsund til Sønder-Jylland. Det er da ogsaa som 
Overfartssted, at Aarhus betegnes af Adam af Breinen i hans Beskrivelse af Dan
mark, der er forfattet omkring Midten af det XI. Aarhundrede. Og denne Betegnelse 
taler bestemt mod den omtrent et halvt Aartusinde senere fremsatte Paastand, at 
Aarhus oprindelig skulde have ligget næsten en Mil længere mod Nord, inde i Lan
det ved Landsbyen Liisbjivrg. Først Erik Ejegod skulde i Slutningen af sin Rege
ring have flyttet Byen til sin nuværende Plads.

I de ældste Beretninger, vi har om Aarhus, omtales den afgjort som Kystby. 
Saaledes hos Adam af Bremen og saaledes i Knytlingesaga, i Beretningen om det 
Søslag, der stod ved Aarhus i December 1043, hvor Magnus den Gode overvandt 
Svend Estridsen. Og endelig i Meddelelsen om, at Byen faa Aar senere blev plyndret 
og brændt af Harald Haardcraade paa et af hans Vikingetog paa de danske Kyster.

Datidens Byer her i Norden var vidt forskellige fra den Forestilling, man i vore 
Dage gøi' sig om en By som en større eller mindre Samling af Stenhuse med røde 
Tage, overragede af Kirketaarne osv. Det Aarhus, der gik til Grunde ved Harald 
Haarderaades Overfald omtrent 1050, har været en Samling af Jordhuse eller Hyt
ter med enkelte mere anselige Træhuse og endelig med en — sikkert lav og lidet im
ponerende — Kirke af Træ. Det var maaske den under Kong Frode opførte Daabs- 
kirke, den ældste Kirke i Byen, der var helliget Trefoldigheden, som ved denne 
Lejlighed sammen med Byen gik op i Luer. Det berettes udtrykkelig, at Kirken 
brændte, og det hedder endvidere, at Byen efter denne Begivenhed laa øde i et 
halvt Aarhundrede eller saa. Et andet Sted siges der i god Overensstemmelse her
med, at Bispedømmet i Aarhus stod paa saa svage Fødder, at det endog en Tid 
ganske blev nedlagt.

Kirkens og Byens Ødelæggelse, — hvor grundig en saadan end kunde være — 
vilde vel næppe være bleven betegnet som en Nedlæggelse af Bispedømmet. Først 
naar Biskoppen, den af selve Guds Statholder paa Jorden indsatte Hyrde, opgav al 
samle Hjorden paa dette Sted, — først da kunde der tales om en Nedlæggelse af 
Bispedømmet. Det er sandsynligvis det, der har fundet Sted efter Harald Haarde
raades Overfald. Biskoppen og den høje Gejstlighed, der sad inde med Sty
relsen, har mistvivlet om at kunne værne deres By mod lignende Angreb i Frem
tiden. De har opgivet Stedet, der laa saa tæt ved Søen og saa udsat for Angreb af 
Sørøvere, — de har forladt den og er flyttet op til Landsbyen Liisbjærg, der laa en 
tre Fjerdingvej længere mod Nord, med en stor og statelig Stenkirke oppe paa 
Bakken, en Kirke, der ikke blot var et langt anseligere Gudshus, end det, der var 
gaael til Grunde nede i Aarhus, men som tillige kunde yde dem et sikkert Værn 
som Tilflugtssted, om Sørøverne skulde vove sig saa højt op i Land.

De fromme Fædre kunde nu uden Tvivl leve i langt større Tryghed her oppe 
i Liisbjærg end nede i Aarhus. Men der var den mislige Omstændighed, at Hjorden 
ikke var fulgt med, og at der her oppe ikke var Trivsel for en By. Havnen mang
lede; de af Byens Befolkning, der havde bjærget Liv og Frihed under Nordmæn- 
denes Angreb, vendte tilbage til deres gamle Bopæl ved Aaens Munding, saa snart
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de kunde, og lidt efter lidt voksede Byen frem paa ny. Og da der omkring Aar 
1100 blev grundlagt en Stenkirke i Byen, eller maaske da der blev Tale om at 
bygge en saadan, flyttede den høje Gejstlighed — antager vi — tilbage til Aarhus igen.

Denne Stenkirke maa antages at være en af de fem Kirker, som blev opført i 
Danmark, efter at Erik Ejegod var kommet hjem fra Italien 1098 og havde med
bragt en Del Relikvier af den nylig kanoniserede St. Nikolai. Disse Kirker blev 
alle indviede til den nye Helgen, og de fik sikkert hver sin Part af hans Relikvier.

Al Sandsynlighed taler saaledes for, at Erik Ejegods Opførelse af en Stenkirke 
i Aarhus, — i det følgende Aarhundrede hører vi, at den er Domkirke og saaledes

UDSIGT FRA SØNDERGADE OVER FISKERGADE TIL DOMKIRKEN, HVOR SENERE 
ST. GLEMENSBROEN BLEV BYGGET

Stiftets Hovedkirke — har givet Anledning til Biskoppens og Kapitlets Tilbagevenden 
til Byen, hvilket naturligvis har bidraget mægtigt til dens Udvikling og Opkomst. 
Og saaledes kan Arild Huitfeld, der ikke har kendt noget til Byens Historie før 
Harald Haarderaades Angreb og nu maaske for første Gang hører Tale om den, 
komme til at opfatte Forholdet, som om Byen var bleven anlagt af Erik Ejegod, 
flyttet fra Liisbjærg til sit nuværende Sted i de sidste Aar af hans Regering, eller 
netop omkring Aar 1100.

Medens Biskopperne sad oppe i Liisbjærg, — hvor, ifølge Pontoppidan, forskel
lige af dem skal være begravet, — havde Aarhus Bymænd paa egen Haand begyndt 
at bygge deres By op igen paa det Sted, hvor den tidligere havde staael, omkring
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den ældste Kirke. Da nu den ny St. Nikolai Kirke begyndte at rejse sig paa samme 
Sted, og de mange Gejstlige, der gjorde Tjeneste ved en Domkirke, opførte sig Bo
liger i dennes umiddelbare Nærhed, har det ikke varet længe, før Byen var rejst 
igen. Og om denne By faar vi en værdifuld Oplysning ved Udbyttet af de Under
søgelser, der har fundet Sted, af Murværket i den nuværende Frue Kirkes Indre. Det har 
nemlig vist sig, at Vor Frue Kirke, der i sit Ydre væsentlig stammer fra anden Halv
del af det XIII. Aarhundrede, i sit Indre gemmer Murrester af en gammel Granit 

ST. CLEMENSBRO

og Fraadstens Kirke. Da Granit og Fraadsten er de almindelig brugte Materialer i 
vore ældste, romanske Kirker, kan der næppe være Tvivl om, at Vor Frue Kirke 
er bygget paa det Sted, hvor St. Nikolai Kirke stod, og til Dels med Benyttelse af 
dens Mure. Men deraf fremgaar med Sikkerhed, at det ældste Aarhus har ligget 
omkring Vor Frue Kirke mod Vest, i Modsætning til det senere, det mid
delalderlige Aarhus, der er vokset op ved St. Clemens Kirken mod Øst.

Stedet, hvor Byen stod, ejede alle de Betingelser, som vore Forfædre i ældgam-
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mel Tid fortrinsvis søgte, naar de skulde vælge sig en Boplads. I det brede Dal
strøg*) fra Søerne mod Vest førte Aaen, der dengang var langt anseligere end i vore 
Dage, ud mod den høje Klint, som Nord fra skød frem mellem Havet og Aaen. 
Inden for denne faste Knude, der tvang Aaløbet mod Sydøst, har Aaen oprindelig dannet 
en Sø senere en stor Mosestrækning med flere Holme og gennemskaaret af et mindre 
Vandløb, der er kommet Nord fra og har haft forskellige Afløb gennem Mosen ned til Aaen. 
Aaen har forsynet Befolkningen med den første af alle Livsbetingelser, fersk Vand, 
den har været rig paa Fisk — ligesom de store Skove, der dengang fra Nord og 
Syd strakte sig langt nærmere ind til Aaløbet end nu, var rige paa Vildt — og den har sat 
Stedet i umiddelbar Forbindelse med Havet. Mosen og Vandløbet skærmede Stedet 
mod Overfald fra Land, og Klinten eller Havbakken skjulte Byen, saa den ikke 
faldt i Øjnene fra Søen.

Et Vandløb mod Vest her i Nærheden af Frue Kirke omtales endnu i et Do
kument fra 1511. Andre mindedes i de gamle Navne paa de nuværende Gader 
Grønnegade og Garvergyde. De hed oprindelig Skidenstræde og Skidengyde, uden 
Tvivl fordi de, — lige som Skidenstræde, nu Krystalgade, i København — laa, 
hvor det gamle Vandløb havde ført, og hvor der i Aarhundreder efter dels For
svinden har været fuldt af Dynd og Mudder som de sidste Resier af en engang 
klar og rislende Bæk.

Andre Navne minde endnu om hine ældgamle Naturforhold; saalcdes Tangen, 
nu en Gade, men oprindelig en Landtange, der har skudt frem fra den Holm, paa 
hvilken St. Nikolai Kirke laa, og mulig har dannet Forbindelsen med en mindre Holm 
mod Øst. Frue Kirkesti, der under en spids Vinkel støder til Tangen mod Øst, hed 
oprindelig ogsaa Tangen, og det kiledannede Terrain mellem disse to Gader, der 
biegge have faaet Navn efter de ved deres Bebyggelse foreliggende Forhold, marke
rer endnu den Dag i Dag en fra Vest i østlig Retning udgaaende Tange. Dermest 
det nu forsvundne Gadenavn »Pustervig«, der indtil Tresserne i forrige Aarhundre- 
de betegnede Strækningen mellem Rosensgade og Borgporten, altsaa Fortsættelsen af 
Volden. Navnet Pustervig, der anvendes under ganske lignende Forhold som Sted- 
betegnelse i København, betyder en Vig, en Vandindskæring, der er bleven til et 
»Pus«, det vil sige et Morads. Og endelig har vi Gadenavnet Emer- eller Immervad. 
Man kan mulig finde flere Forklaringer paa den første Del af Navnet, men der kan 
sikkert ikke være to Meninger om, at den sidste Del har Hensyn til det Vadested, 
der var dannet i Aaen, uden Tvivl ved at der er udskyllet Sand fra en Bick lige 
i Kanten af Klinteknuden eller Havbakken Øst for Aaens Kme, hvilket Sand paa 
Grund af Strømmen i Aaen, der førte lodret ind paa Bækkens Udløb, er bleven 
allejrel inden for Skæringslinien og har frembragt en Grund,i Aaen, der lod sig be
nytte som Vadested. Det var først langt ned i Tiden, at der blev lagt Bro over 
Aaen paa dette Sted.

Af dette gamle Aarhus findes der vistnok ikke andre Bygningsrester, end dem, 
der gemmes i Frue Kirkes Mure. Men vi har andre Minder fra denne og endnu 
ældre Tid om Byen og dens Handel; vi har Mønter, prægede i Aarhus saavel i 
Hardeknuds (1035—1042) som i Magnus den Godes Regering (1042—47), og un
der de urolige Tider 1147—1157. Og det kan endnu hænde, at Folk, der graver ud

♦) Dette Dalstrøg har utvivlsomt i en forhistorisk Tid dannet en Fjord i Lighed med de andre lange og smalle 
Fjorde paa jyske Østkyst.
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i Grunden til deres Ejendomme Syd for Vestergade, — altsaa mellem Vestergade 
og Aaen, — kan grave gamle Ben og Hjærneskaller op af Byens ældste, forlængst 
hensovede Borgere. Det har i alt Fald fundet Sled i Grunden til Forhusene af Nr. 
3 og 5. Og det vil sige saa meget som, at den ældgamle Kirkegaard til St. Nikolai 
Kirke er ældre end Vestergade. Den har strakt sig længere mod Syd end nu, og 
Vestergade er først i en senere Tid — i det XV.—XVI. Aarhundrede — ført ud over 
dens sydlige Del.

Aa-Mundingen, som ved sin Brede og Dybde indtog den første Plads mellem 
alle jyske Aaløb, der udmundede umiddelbart i Havet, laa dengang ikke saa langt 
fra Aaknæet og Byen som i vore Dage. Der, hvor nu Gaden Revet findes, laa i den 
tidlige Middelalder et Rev, en langt i Søen fremskydende Grund, Klinteknudens 
yderste Spids mod Sydost, som skærmede Aacns Munding mod Vinde fra Nord og 
Nordøst og saaledes væsentlig bidrog til at gøre »Mindet« til en saa udmærket Havn. 
Endnu i det XVI. Aarhundrede og senere betegnede den gamle Toldbod i Aagade 
Midtpunktet for den egentlige Havn, og i det XII. Aarhundrede har der sikkert væ
ret Havn endnu længere mod Vest.

Men denne lette Adgang til Havet, der var saa vigtig for Byens Trivsel, med
førte ogsaa sine Farer. Da Venderne begyndte at hærge paa vore Kyster, fandt de 
snart Vejen op ad den brede Aa. De har sandsynligvis allagt flere Besøg i Aarhus, 
efter som en gammel Beretning lyder, at jyske Østkyst var saa medtaget af deres 
Plyndringer, at den var affolket og øde lige fra Skagens Strand til Ejdcrstrømmen. 
Men vi har kun sikker Efterretning om deres sidste Angreb paa Aarhus, ved hvil
ket Byen atter blev plyndret og brændt. Det fandt Sted i 1157, — samme Aar som 
Valdemar den Store med Slaget paa Gradehede indledede sin berømmelige Regering.

Aarhus By laa atter i Aske, uden Tvivl ødelagt i Bund og Grund. Men denne 
Gang skulde det ikke tage et halvt Hundrede Aar, inden den blev rejst paa ny og 
fik et Opsving som ingen Sinde før. Dette skyldtes ikke blot de lykkelige Forhold 
under Valdemarerne men tillige en bestemt Mand, hvis Navn for bestandig er knyt
tet til Byens Historie, Aarhus Bys folkevalgte Værnehelgen, Hellig Niels, en Søn af 
Valdemar den Stores Svoger og Medkonge, Knud Magnussen, der blev dræbt 1157 
ved Blodgildet i Roskilde.

II.
HELLIG NIELS. — PEDER VAGNSEN OG DET NYE AARHUS. -

BORGEN OG BORGBÆKKEN. — BYENS TOPOGRAFI
I MIDDELALDEREN

Hellig Niels, der levede paa sin Gaard i Skejby og paa Kongsgaarden i Viby, 
har ikke gjort sit Navn berømt ved store og drabelige Gerninger, men ved From
hed og Kyskhed. Dog skyldes hans Berømmelse maaske særlig den Omstændighed, 
at han — den unge Kongesøn, der kunde have levet »som en Prins« i Herlighed 
og Glæde, men foretrak stille Ensomhed og gik med den haarde Bodsskjorte 
paa den bare Krop — døde netop i det rette Øjeblik, nemlig paa det Tidspunkt, da 
Aarhus By havde mest Brug for Himmelens Hjælp, og da der var særlig gunstige 
Betingelser til Stede for en aarhusiansk Helgens Trivsel og Vækst.
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Det var i 1180. For godt en Snes Aar siden havde Venderne afsluttet deres 
Plyndringstog med en sidste Hærgning af Byen. Det er vel næppe at tvivle om, at 
den har været grundig, og netop paa denne Tid hedder det om Aarhus Bispedøm
me, at »det er saare fattigt og ringe«. Naar man saae, hvilken Fordel Odense havde 
af Knud Konge og Bingsted af Knud Hertug, maatte ledende Mænd i Aarhus let 
kunne komme til at spørge sig selv, hvorfor denne By, det fattige og ringe Aarhus, 
ikke ogsaa skulde have en Helgen, der kunde kaste Glans over Byen og drage baade 
Folk og Penge til Stedet.

Aarhus var paa den Tid saa heldig at have en Række ledende Mænd, der havde 

AARHUS, SET FRA SØEN FØR KYSTVEJENS ANLÆG. TIL VENSTRE ST. OLUFS KIRKEGAARD

baade Magt og Villie til at hjælpe Byen, nemlig Biskop Svend, Absalons ivrige 
Kampfælle og sikkert gode Ven paa Vendertogene, samt hans Efterfølgere, Peder og 
Skjalm Vagnsen, der var Brødre og den mægtige Absalons nære Slægtninge.

Biskop Svend ønskede at faa den afdøde Kongesøn begravet i St. Nikolai Dom
kirke, der sikkert efter Vendernes Plyndring var yderst medtaget og nok kunde trænge 
til den Indtægt, den kunde faa. Men den hellige Mand havde ønsket at hvile i St. 
Clemens’ lille Trækapel ude paa Havbakken. Sligt fromt Ønske mente Bispen ikke 
at burde tage Hensyn til, har man sagt tidligere, — det var jo kun et Vidnesbyrd 
om den Afdødes store Beskedenhed. Det lyder jo meget smukt, men Forholdet er 
snarest det, at den hellige Mands Ønske har været dikteret af den praktiske Grund, 
at St. Nikolaj Kirke netop paa den Tid endnu var ødelagt efter Hærgningen 1157.
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Men da skete det, at Stormændene, som var samlede for at overveje, om man 
skulde rette sig efter Bispens Villie — Bispen har gerne villet skaffe sin Domkirke saa 
megen Fordel som muligt — eller efter den Afdødes Ønske, en Aften saae en Stjerne 
dale ned »i Øst over Kapellet«, — de høje Herrer har altsaa været samlede i Aarhus 
By mod Vest, — og da de ilede derud, fandt de tæt ved Kapellet en Fordybning i 
Jorden af Form som en Grav. Over for en saa tydelig Tilkendegivelse fra de him
melske Magter vovede Biskop Svend naturligvis ikke at sætte sin Villie igennem, 
og Hellig Niels blev jordet i Kapellet, som han havde ønsket.

Alt i hans levende Live var der gaaet stort Ry af hans Hellighed og af hans

KYSTVEJEN I AARHUS. MEJLBORG

Syner og Aabenbarelser, og det voksede efter hans Død. En Mand ude i Skejby 
hørte en Nat en Stemme tre Gange sige til ham, at han skulde rejse et Kors paa 
den Høj, hvor man havde stillet Baaren med Hellig Niels’ Lig, da han blev ført 
til Aarhus for at jordes. Manden rejste Korset; det smuldrede hen i Aarets Løb, 
blev adskillige Gange rejst paa ny og staar den Dag i Dag, — nu rejst af Granit — 
som et Minde om Hellig Niels. Højen har strakt sig fra Vejen, der førte til Byen 
(nu Mejlgade), og mod Øst ud til Søen; paa den yderste Brink, der kaldtes Sakshøj 
og som senere er bortskyllet af Havet, byggedes den lille St. Olufs Kirke, hvis 
Kirkegaard efterhaanden strakte sig saa langt ind i Land, at den kom til at omfatte 
Hellig Niels’ Kors.

Men først ved de mange Jærtegn og Undere, der skete ved Kongesønnens Grav
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og ved hans Kilde paa Havskrænten Syd for Byen, fik man dog ret at vide, hvilken 
hellig Mand han havde været. Han viste sig i sin Hjælp at være mere virksom og 
kraftig end baade Knud Konge og Knud Hertug, og de, der paakaldte ham, var 
ikke narrede. Det var der Vidnesbyrd nok om, og særlig et, der maatte gøre Ind
tryk i en Søstad som Aarhus. Nogle Borgere fra Havn (det nuværende København), 
der sagtens var paa Rejse herover, blev overfaldet af Storm og kom i Havsnød. 
Skuden blev læk, kunde ikke holdes paa Pumperne og syntes at skulle slaas i Styk
ker af Søen, — de var kort sagt om en Hals. I denne deres yderste Nød vidste de 
gode Mænd da ikke bedre Raad, end at kaste Lod om hvilken Helgen de skulde 
paakalde. Tre Gange kom Loddet ud for Hellig Niels, og næppe havde de raabt: 
Hellig Niels, kom os til Hjælp! før Storm og Sø begyndte at lægge sig. Københav
nerne kom frelst i Land, gik til Helgenens Grav med deres Gaver og glemte ikke 
at udbrede hans Ros. Som det var gaaet dem, gik det mange, Hellig Niels’ Ry 
bredte sig mere og mere, Folk strømmede til, og Skatten ved hans Grav blev større 
og større.

Men Hellig Niels havde ogsaa sine Modstandere. Den ivrigste Modstand rejstes 
mod ham fra Biskop Svends kære Cistercienserklosler i Øm, — Biskop Svends Parti 
har aabenbart aldrig kunnet glemme, at Hellig Niels tog sig saa varmt af St. Cle- 
mens Kirke, — og denne Modstand var saa kraftig, at det aldrig lykkedes hans Ven
ner, Præsteskabet og Lægfolk i Aarhus — trods alle Anstrengelser — at faa ham 
anerkendt som virkelig Helgen af Paven i Rom. Dog det gjorde intet Skaar i hans 
Folkeyndest. Allerede inden Valdemar Sejrs Estlandstogt i 1219 var der kommet 
saa mange Penge i Helgenens Skrin, at Kongen, paa Familieskabets Vegne — Hellig 
Niels var jo en Søn af hans Morbroder — og uden at spørge om Forlov, kunde gøre 
et større Laan hos ham.

Om Hellig Niels’ Helgenry og Betydning for Byen staar Domkirken som et 
talende Vidne. Alle Vegne fra strømmede der Gaver til hans Grav, og allerede i 
Slutningen af det XII. Aarhundrede, kunde Bikop Svends Afløser paa Bispestolen, 
Peder Vagnsen, lade det lille uanselige Trækapel nedbryde og begynde paa Op
førelsen af St. demens’ Kæmpebygning over Hellig Niels’ Grav.

Og dermed flytter Aarhus By mod Øst, ud paa Havbakken.

Det var Valdemarernes Tidsrum, Danmarks Storhedstid. Der herskede Ro og 
Orden i Landet, Fred og Sikkerhed paa Søen. Handel og Skibsfart blomstrede, 
og den ene Købstad efter den anden voksede frem paa de danske Kyster. Aarhus, 
der laa saa omtrent midt i Riget, med let Adgang fra alle Vandveje, ikke mindst 
fra Byerne »hinsides Havet« d. e. paa Skaanes og Hallands Vestkyst, har ogsaa været 
med i det almindelige Opsving. Paa Bakken oven over »Mindet« og Aaen voksede 
Byen op omkring den nye Kirke.

Det er uden Tvivl Stadens og Stiftets Herre, Biskop Peder Vagnsen, der har 
taget sig af Byens — Stiftshovedstadens — som af Kirkens Anlæg og først og frem
mest sørget for dens Værn. Vel var der nu ingen Fare længer for Angreb fra de sø
røverske Vender, og Borgerkrigen var endt; men ingen kunde vide, hvor længe det 
vilde vare. En By, der rummede en Domkirke med alle de Skatte af forskellig Art, 
som i Tidens Løb samledes om den, maatte nødvendigvis befæstes. Det var sikkert 
netop for at kunne gøre Byen mere fast, at Biskoppen flyttede den ud paa Klinte-
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knuden eller Havbakken. Denne dannede og danner endnu en Trekant, der med 
sin længste Spids skyder ud i Sydøst, mellem Aaen og Havet, lavest inde mod Land 
og højest og i sin Tid med ret brat Fald ned til Vandet paa hægge Sider.

Naar det andetsteds er sagt, at Søen har dækket over store Dele af det Terrain, 
paa hvilket Aarhus er bygget, er det utvivlsomt rigtigt. Men det har vel at mærke 
fundet Sted i en forhistorisk Tid, længe før det Tidsrum, vi behandler. I en histo
risk Tid har Søen derimod gnavet væk af Klinten lige fra Mejlgades Port og hen 
til Skolebakken. For at standse denne Bortskæring har Byens Borgere alt i Middel
alderen maattet sætte Bulværk uden for deres Ejendomme mod Søen. Senere lagde man 
en Stendæmning Øst for Mejlgade, der endnu efter Midten af forrige Aarhundrede var 
den herligste Legeplads for Byens Drenge. Hvor en saadan Stendæmning ikke fand
tes, som for Eksempel neden for Skrænten ved St. Olufs Kirkegaard, brød Søen sta
dig ind og skar bort af Landet. Sagen var vel den, at de enkelte Borgere skulde 
nok sørge for at værne deres Ejendomme, men med Kirkegaarden fik det gaa som 
det kunde. 1548 faldt da Kirken ogsaa ned, og endnu saa sent som 1860—70 kunde 
man under østlig Storm se Søen bryde mod Skrænten, saa Jorden slikkedes bort, 
og Benpiberne af de gamle, for længe siden hensovede Aarhusianere, — vaskede 
hvide af de brydende Søer — tillige med Kistetræ og Beslag stak frem af den sorte 
Jord. Først ved de store Opfyldningsarbejder i Slutningen af det XIX. Aarhundrede 
skaffedes der endelig Sikkerhed for Landet.

Mod Øst har Byen næppe nogen Sinde været befæstet. Der har den høje Skrænt 
maattet være nok. At hele Strækningen her, fra St. Olufs Kirkegaard til »Revet«, 
har været Skrænt eller Klint vil endnu være i ældre Aarhusianeres Erindring. Det 
fremgaar bl. a. ogsaa af det oprindelige Navn paa Skolegyde. Den hed nemlig 
»Skoletrappen« og førte stejlt ned til Stranden, ligesom »Stentrappen«, der først 
forsvandt ved St. Clemensbroens Anlæg, førte stejlt ned til Aaen.

Man skulde tro, at Aaløbet havde dannet tilstrækkeligt Værn for Byen mod 
Syd. Men det var dog ikke Tilfældet. Man har aabenbart ikke turdet haabe at kunne 
forsvare Vadestedet, der Vest for Byen, ved nuværende Emervad, dannede Passage over 
Aaen for Folk og Fæ, der skulde Syd fra Nord paa, ikke blot til og fra Aarhus, 
men fra Landet og Byerne Syd for Aarhus Aa Nord paa og omvendt. Det var Alfarvej, 
og den var Aarhus By ikke mægtig at spærre. Vi finder derfor ogsaa Betegnelser 
som Søndervold, Sønderbro og Søndergrave. Mærkeligt nok findes ved flere af vore 
Byer Flertalsformen »Grave«, hvor man efter Nutidens Sprogbrug skulde vente at 
finde Enkelttalsformen »Grav« eller »Graven«. Søndervold har ligget paa Kanten af 
Klinten langs Aaen, og Sønderport har uden Tvivl staaet oven for Stentrappen, me
dens Søndergrave maa antages at have ført rundt om Byens sydvestlige Hjørne, 
mellem Moradset, der værnede Byen mod Vest, og Aaen.

Om dette Morads mod Vest mindes vi endnu ved Navnene Emervad og Puster
vig. Midt imellem de Gadestrækninger, som bar disse Navne, har der sikkert ført 
en Vase gennem Mosen ind til Borgporten, det murede Porttaarn, der stod til 1685, 
og som værnede den vestlige Adgang til Byen. Hvor Pustervig ikke længer ansaas 
for tilstrækkelig til at hindre en Fjende i at gaa ind i Staden, laa »Volden«, uden 
Tvivl et ved Kunst dannet Jordværk, ved hvis nordlige Ende der var gravet en 
Rende, som førte Vandet fra den foran, Side 16, omtalte, Nord fra kommende Bæk, 
lige mod Øst ud i Stranden. Denne Rende dannede Bygraven mod Nord. I Gaden
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»Volden« ses endnu Skraaningen af den gamle Voldbakke. »Graven«, — enhver ind
født Aarhusianer udtaler dette Ord paa Jysk som en Flertalsform, med sløjfet e og 
uden Stødtone — er, som Navnet antyder, fremstaaet paa Opfyldningen af den gamle 
Bygrav. Af denne kunde man endnu i Tresserne af forrige Aarhundrede se en sid
ste Rest, nemlig et Vandløb, der førte det Vand, som stadig samlede sig i Gravens 
gamle Leje, under en Bro paa Mejlgade og ud i Stranden. Saa sent som 1858 og 
maaske senere førte der en Smøge langs Vandløbet gennem Malermester Kruses 
Gaard og ud i Stranden.

Bækken, som afgav Vand til Graven paa Byens Nordside, fik Navnet »Borg
bækken« (Borrebæk), et Navn, der synes at antyde, at Byen i sin Helhed, som den 
laa der paa den ophøjede Klinteknude, betragtedes som en Borg. Navnet overførtes 
i Tidens Løb paa en anden Bæk, der kom gennem Anlæget Vennelyst, og ligesom den 
første senere blev ledet hen til Studsgade. Bægge Vandløb er nu overdækkede og maa 
nærmest betragtes som Spildevandsledninger. Men en Stump af den oprindelige Borg
bæk er endnu synlig i Gartner Thomsens Have Vest for Munkegades Port, og Nav
net, der findes angivet paa det af C. Heinen for den Kgl. General-Vejkommission 
1796 udførte Kort, er endnu ikke glemt paa Stedet.

I en saa gammel Bispeby og med saa myndige Herrer, som Bisperne var i hine 
Tider, maatte Gejstligheden komme til at spille den største Rolle. Selv Kongens 
Myndighed synes i Aarhus — som vistnok i det hele i Bispebycrne — at have været 
noget mere indskrænket, end i Landets øvrige Købstæder. Et Vidnesbyrd i den Ret
ning kan mulig findes i den Omstændighed, at Aarhus aldrig har haft nogen kon
gelig Borg. Naar Kongerne paa deres Rejser kom til Byen, har de taget Ophold paa 
Bispegaarden, der efter Reformationen blev lagt ind under Kronen under Navnet 
»Aarhusgaard«. Ved denne Lejlghed tik Kongerne saaledes først en egen Gaard i 
Aarhus.

Des mere af Byens ret indskrænkede Plads havde Gejstligheden lagt Beslag paa. 
Paa det Terrain Nord for Domkirken, der nu optages af Raadhuset, Provstegaarden, 
Banken og enkelte Privatboliger byggede Bispen sin Residens. Bag denne, kengere 
mod Nord, laa Bispernes Have, af hvilken en Del kaldtes Rosengaarden, et Navn, 
der senere blev overført paa den Gade, Rosensgade, som fra Volden førte op til 
Bispegaarden. Fortsættelsen af Rosensgade ud til Mejlgade hed »Bag Bispegaarden«; 
paa Kort over Byen fra Slutningen af det XVII. Aarhundrede vil man endnu tinde 
den betegnet ved dette Navn.

Syd for Domkirken, paa Pladsen mellem denne, Skolegade, Kannikestræde og 
det Stræde — mulig »Junkerstræde«, — der løb paa den vestlige Del af det nuvæ
rende St. Clemens Torv — tidligere kaldet Svinetorvet og Kødtorvet og først op- 
staaet langt hen i Tiden, fik Kannikerne, Medlemmerne af Domkapitlet, deres Bo
lig. Her laa ogsaa et Helligaandshus, samt Bispernes Skriverstue og Stalde.

Det store gejstlige Apparat, der hørte til en Domkirke, har næppe været fuld
stændig samlet, før ved den Tid, Kirken blev færdig. Peder Vagnsen havde ganske 
vist stiftet Domkapitlet omtrent samtidig med Kirkens Grundlæggelse, men det be
stod i lang Tid under meget beskedne Forhold. Naar vi derfor finder, at Kanni
kerne i Aaret 1292 fik Skøde paa »et Stenhus Syd for Kirken«, som Biskop Johan
nes havde ladet opføre, har vi maaske deri en Tidsbetegnelse baade for Kirkens Fuld-
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endelse i dens første Skikkelse, — der havde da været arbejdet paa den omtrent 
100 Aar — og for Domkapitlets Indretning mellem Kirken og Kannikegade. Kirken 
eller Gejstligheden havde inden den Tid ikke været Herre over Grunden Syd for 
Domkirken. Naar i vore Dage den gamle Bispegaard, der indtog en stor Del af 
Kapitelgaardens og Kannikegaardenes Plads, er bleven nedrevet og dens Tomt ud
lagt til et Torv, har Aarhus By i Virkeligheden kun — efter en 600 Aars Forløb — 
faaet tilbage, hvad der engang var dens. Omtrent paa det nuværende Bispetorv, 
strækkende sig mod Sydøst ned til Stranden, laa nemlig Byens ældste Torv eller

LILLE TORV I AARHUS OMTR. 1830 MED DOMKIRKEN OG RAADHUSET I BAGGRUNDEN

Markedsplads. Handelen har vel som alle Vegne begyndt paa Stranden, i Aarhus 
ved »Mindet«.

Om dette Torv faar vi Underretning i et Kongebrev, dat. Slangerup 3. April 
1305, ved hvilket Erik Mændved tillader, at den Gade, der fra Torvet i Aarhus fo

drer langs St. Clemens-Kirkens Kirkegaard imod Vest og dernæst imod Nord maa 
nedlægges, for at Kirkegaarden derved kan blive udvidet.

Man kunde fristes til den Antagelse, at den her omtalte Gade, der gik Sønden 
for Kirken først mod Vest og dernæst mod Nord, var nuværende Kannikegade, der 
— i den Tid St. Clemenstorv kun var til som en Gade — netop har haft disse Bet- 
ninger. Men det hedder udtrykkeligt, at Gaden skulde lægges til Kirkegaarden — 
altsaa den blev nedlagt. Det hedder desuden, at Gadens Nedlæggelse vilde være Kir
ken til Pynt og Prydelse samt give bedre og friere Adgang til denne, hvorved Folk og
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Gods lettere vilde kunne blive bjærget i Tilfælde af fjendtligt Overfald eller Ildebrand. 
Men disse Udtryk forudsætter ubetinget, at Gaden har ligget langt nærmere ved 
Kirken, end den nuværende Kannikegade, saa nær, at dens nordlige Husrække har 
lukket for Synet af Kirken og til Dels spærret Adgangen til den.

Til Erstatning for den nedlagte Gade skulde Biskoppen og Kapitlet, der ønskede 
at erhverve den, anvise Byen en anden Grund til Vederlag, der ikke blot vil være 
fuld Erstatning men langt mere end det, idet den tilbudte Grund »er belejligere for 
Byens Konservation — næst Guds Hjælp — i mangehaande Farlighed«.

Desværre faar vi ingen Oplysning om, hvor denne Grund, — der efter det an
førte har haft særlig Betydning for Byens Sikkerhed, — har været beliggende. Der vilde 
uden Tvivl deraf kunde være hentet betydningsfulde Bidrag til vor Kundskab om 
Aarhus’ Topografi.

Øst for Domkirken laa — i alt Fald først i det XIV. Aarhundrede — Kathedral- 
skolen, som den ligger der den Dag i Dag, skilt fra Kirken ved selve Kirkegaarden 
og det lille St. Pederstræde, der forbandt Skolegade mod Nord med Mejlgade, op
rindelig Medelgade, mod Syd. Medelgade har muligvis sit Navn af, at den løb mel
lem de to Kirker, Domkirken og den umiddelbart uden for Medelgades Port liggende 
St. Olafs Kirke, og maa snarere opfattes som Middelgade end som Storgade — Medel
gade er i jysk Udtale bleven til Mejlgade, paa samme Maade som Vedel By er bleven 
til Vejle By og Vejlby. At udlede Navnet af Adjektivet magie eller møgle (stor) ligger 
sikkert langt fjernere. Et Sted umiddelbart uden for Byen hed Medelbjærget, men 
kan ikke have noget med Medelgade at gøre, da det laa mod Sydvest paa den anden 
Side Aaen, og Gaden aldrig har kunnet føre dertil.

Skoletrappen førte, — som omtalt — ned til Stranden under Skolebakken, me
dens Skolegade førte ned til Bevet uden for Mindet. Aamundingen har af og til 
maattet renses op og uddybes, og Dynd og Mudder er da i Pramme ført ud Søn
den for Mindet, hvor Landet bøjede ind i et Hjørne, en Kværk eller Kvark, og deraf 
er formodentlig Gadenavnet Dyndkarken fremkommet.

Men i det Tidsrum, vi behandler her, Tiden inden det XV. Aarhundredes Slut
ning, var der ingen Gader og ingen Bebyggelse paa den sydlige Side af Aaen.

Umiddelbart Vest for Domkirken, kun skilt fra den ved en smal Færdselsvej, 
finder vi Baadhuset. Da der omtales Baadmænd i Aarhus i Begyndelsen af det XIV. 
Aarhundrede, har Byen sikkert allerede da haft et Raadhus, uden Tvivl det samme, 
som efter forskellige Ombygninger og Forandringer, der efterhaanden havde fjernet 
ethvert Præg af ældre Arkitektur i det Ydre, blev revet ned i 1857.

Nord for Domkirken og i umiddelbar Forbindelse med denne Byens mægtigste 
Bygning, der ragede højt op over alt og alle, laa som angivet Bispegaarden, Resi
densen for Stadens mægtigste Mand og aandelige Herre. Fra sin Gaard kunde Bi
skoppen ad en »Løngang« d. v. s. en overdækket Forbindelsesgang, der hvilede paa 
murede Piller, gaa over i sin Domkirke. Man kan endnu se Tilmuringen i Kirke
muren af Døren til Løngangen fra Galleriet i den nordre Korsfløj, hvor de oprinde
lige Forhold er bevarede. Løngangen, mellem hvis Piller der var Gadefærdsel forbi 
Kirken, ses paa et gammelt Billede af Byen fra Midten af det XVII. Aarhundrede. 
I Mands Minde har der endnu i en gammel Mur, — en Rest af den katolske Bispe-
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gaard — mellem den nuværende Provstegaard og Gaden, været kendelige Rester af 
denne Løngang fra Bispens Residens over til Kirken*).

Bispegaarden, — i daglig Tale forkortet til Bisgaard — fik efter Reforma
tionen for en kort Tid Navnet Aarhusgaard, altsaa Aarhus Slot, og har sikkert 
oprindelig været bygget med al den Pragt, som en mægtig, katolsk Kirkefyrste for- 
maaede at udfolde. To Hundrede Aar efter Reformationen er de da staaende, mere 
eller mindre forfaldne Bygninger imponerende nok til at kunne minde om et Slot. 
Fra Bisgaards Glansperiode, Tiden før Reformationen, ejer vi intet Billede af Gaar- 
den, men paa Kort og Tegninger af Byen fra det XVII. Aarhundrede ses endnu en 
stor, gotisk Bygning, der har ligget i Retningen Syd til Nord, omtrent langs nuvæ
rende Bispegyde. Den var i Tidernes Løb sunket ned til at blive et Kornmagasin 
og blev først nedbrudt omtrent 1780.

Tilbage at omtale staar Byens Torv. Det strakte sig som en Gade, der var bre
dest mod Øst, som vi ser det den Dag i Dag, fra Raadhuset ned til Borgporten, 
hvor det snævrede sig ind og til sidst kun havde Borgportens Bredde. I Overens
stemmelse med den ejendommelige Skikkelse tales der til op i det XVII. Aarhun
drede heller ikke om »Torvet« men om »Torvegaden«.

Aarhus er vist den eneste af Landets større Byer, der ikke har haft et Torv, 
men har maattet nøjes med en Torvegade.

Naar vi saa endelig har nævnet, at der langs Volden sandsynligvis har gaaet en 
smal Voldgade, er vi til Ende med den topografiske Beskrivelse af selve det middel
alderlige Aarhus inden for sine Volde. Ti »Rykind«, der mundede ud i Mejlgade, 
»Roddengydc« og »Rulpisgade«, som man ikke er i Stand til at stedfæste, hører 
vistnok alle til det nyere Aarhus, Aarhus efter Reformationen.

Vest for Byen, uden for Borgporten og paa den anden Side Mosestrækningen, 
der førte ned til Aaen inden for Vadestedet, laa altsaa i Begyndelsen af det XIII. 
Aarhundrede de bedrøvelige Rester af den i 1157 af Venderne ødelagte By, af det 
næstældste Aarhus, — ti det ældste gik, som foran fremstillet, til Grunde ved 1050 
omtrent. Det maa antages, at Kirken ikke er sluppet bedre end Byen, men at ogsaa 
den er bleven ødelagt 1157 af de hedenske Fjender. Naar det hedder, at den i 1203 
blev overdraget den nye Domkirke, kan man sikkert deri se et Vidnesbyrd om, at 
den var saa medtaget, at den ikke længer benyttedes til Gudstjeneste. Ti naar den 
blev overdraget den nylig anlagte Domkirke, har det sikkert været for at denne 
kunde bryde ned af den og tage, hvad den havde Brug for af Bygningsmateriale. 
Den enes Død, den andens Brød, — Domkirken rejste sig, mægtig, stor og prægtig, 
og St. Nikolai mistede efterhaanden det meste af, hvad den ejede.

Men en skønne Dag standsede Nedbrydningen, og der begyndte en ny Tid for 
den gamle Kirke. En Mand fra Aarhus, Salomon var hans Navn, der havde fartet 
om i fremmede Lande og i Verona var bleven Dominikanermunk og senere Prior, 
kom tilbage til Danmark og fik de første Dominikanerklostre oprettet her i Landet. 
Til Aarhus skal Dominikanerne eller Sortebrødrene være kommet 1227, og samme 
Aar eller kort efter blev Resterne af St. Nikolai Kirke og en Samling Byggegrunde

*) Iflg. velvillig Meddelelse af Hr. Arkitekt, Etatsraad Dahlerup, der i sin Ungdom har boet i 
Provstegaarden.
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Nord for denne overdraget dem til dér at opføre sig et Kloster. Og her rejste sig 
da i anden Halvdel af det XIII. Aarhundrede et Kloster med sin Klosterkirke, der 
blev helliget St. Nikolai og Vor Frue. Den var i Modsætning til den gamle Fraadstens- 
kirke bygget af Mursten og langt større end denne, saaledes at de Rester, der blev 
benyttet af den gamle Kirke, udelukkende findes i den indre Del af den nuværende 
Frue Kirke.

Ovre paa den anden Side af Aaen, paa den ret stejle Bakke, over hvilken Skan- 
derborg-Vejen førte ned til Vadestedet, laa Byens andet Kloster, Karmeliterklostret 
eller Vor-Frue Kloster paa Brobjærg. Dette Navn har Bakken naturligvis først faaet, 
efter at der var lagt Bro over Aaen. Naar dette skete vides ikke, men da Navnet 
forekommer første Gang i det XIV. Aarhundrede, maa Broen være lagt før den Tid. 
Klostret forekommer ogsaa først i dette Aarhundrede. Det har med sin Kirke ligget 
paa den vestre Side af Brobjærg, nu Fredriksgade, hvor der er fundet Fundamen
ter af middelalderligt Murværk og Begravelser. Fra Klostret førte en Vej ned til 
Møllen.

Klostret paa Brobjærg var helliget St. Jørgen, hvorfor det undertiden forveksles 
med St. Jørgensgaarden, de Spedalskes Hospital, der her i Aarhus som alle Vegne 
ellers har ligget uden for Byen. Stedet, hvor den laa, kendes ikke.

Ogsaa St. Karens Gaard var et Hospital for de Ulykkelige, der var slagne af 
denne Middelalderens skrækkelige Plage. Af en Udtalelse i et Kongebrev af 1541 
fremgaar det, at den har ligget nordligt for Sortebrødre-Klostret, — et Vandløb fra 
St. Karens Gaard førte ned igennem Klostret — den har altsaa maattet ligge et Steds 
omkring Munkeport. Nord for Nørre-Allee og Vest for Ny Munkegade er der fundet 
gammelt Murværk, som mulig er en Rest af St. Karens eller af St. Jørgens Gaard.

Vest for Vadestedet og den senere Bro over Aaen og tæt ved Vejen, som førte 
dertil, laa der som i Reglen ved Broer, Vade- og Landingssteder et lille Kapel, Hel- 
lig-Aands Kapellet, hvor Vejfarende, der var kommen over den ofte stride Aa, kunde 
gaa ind og gøre deres Bøn. Ved Siden af laa en Gaard, Hellig-Aands Gaarden, hvor 
nødlidende Rejsende kunde finde Husly og faa Spise, Drikke og Pleje, om de var 
syge. Hellig-Aands Gaarden her stod sandsynligvis i Forbindelse med et Hellig-Aands- 
Hus ved Domkirken og var bygget her ved den alfare Vej netop af Hensyn til 
de Rejsende.

Nord for Byen laa Hellig-Kors Kapel, som Borgerne selv havde bygget, mulig
vis i Nærheden af Hellig Nielses Kors, der var rejst ved Vejen, som Nord fra fører 
ind til Byen. Øst for dette, paa en Højde, der senere blev bortskyllet af Søen, og 
som vistnok har strakt sig langt frem i Havet, laa — ligeledes oprindelig uden for 
Aarhus — St. Olafs Kirke.

Naar, som vi ovenfor har set, Aarhus’ gamle Torveplads, sandsynligvis Byens op
rindelige Markedsplads ved Mindet eller ned ad Mindet til, ganske er gaaet i Glemme 
og kun findes omtalt i et enkelt Dokument fra Begyndelsen af det XIV. Aarhun
drede, kan det vist nok kun forklares derved, at Torvet eller Markedspladsen er gaaet 
af Brug, ikke længer har spillet nogen Rolle for Byen eller for dens Borgere. Med 
andre Ord, den Tilbagegang i vort Lands Forhold, der spores over alt efter Valde- 
marernes Tid, har ogsaa gjort sig gældende i Aarhus. Den raske Udvikling i Handel
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og Landbrug, som var den umiddelbare Følge af Sejrene over Venderne, blev stand
set under Borgerkrigene mellem Valdemar Sejrs Efterfølgere.

Saaledes bliver det forklarligt, at Aarhus kunde nøjes med den ret trange Plads, 
den havde at udvikle sig paa inden for de Grænser, der var trukket af Peder Vagn- 
sen: Aaen mod Syd, Gravene mod Nord og Borgporten med Volden osv. mod Vest. 
Det er først ved Midten af det XV. Aarhundrede, at der viser sig Trang til en Ud
videlse. Det Værn, som Peder Vagnsen havde givet Byen, anses da ikke længer for 
nødvendigt, og i 1461 finder vi, at der er bygget Hus paa »Gravene«. Snart efter 
udstedes der Skøde paa en Grund paa den tidligere Vold, og i 1477 skænker Chri- 

KØBMANDSGAARD FRA 1595, BADSTUEGADE NR. 2

stjærn I. Byen, at »den maa des ydermere bygges og forbedres, og vore Borgmestre 
og Undersaatter maa des bedre blive ved Bestand og Bedring« en Byggegrund langs 
med Aaen, fra Broen og til den søndre Port i Bredden, og ind til de Gaarde, der 
stande næst inden Plankerne«, — med andre Ord en Grund uden for Byens Palli- 
sade-Værn langs Aaen.

Byen har uden Tvivl i Slutningen af Middelalderen været i stærk Udvikling. 
Da først den var vokset ud over Befæstningslinien, udvidede den sig hurtigt i alle 
Retninger. Særlig stærk turde Bebyggelsen uden for Borgporten have været, om 
end først Kong Hans 1513 gav Skøde paa Hjørnegrunden paa den vestlige Side af 
Emervad og nuværende Lille Torv. Badstuestræde, Guldsmedegade og Tangen frem
stod, og i Løbet af et Par Menneskealdre havde Byen strakt sig, — sikkert i meget
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spredt Bebyggelse og med store Haver og Tofter samt Klostret med dets Haver og 
Humlegaard — ud til nuværende Munkeport og Vesterport.

Det er sandsynligvis ogsaa paa denne Tid, at den første Bebyggelse paa Syd
siden af Aaen finder Sted, af hvilken senere Fiskergade fremstod. Den nævnes først 
i Jordebogen 1562.

Mod Nord, hvor Borgerne efterhaanden fik store Haver uden for Gravene, har 
der derimod tidligere fundet nogen Bebyggelse Sted. 1418 omtales saaledes en Gaard 
næst uden for Nørreport. Nørreport kan vel kun have staaet paa Mejlgade ved By
grænsen, der blev angivet af Graven. Her maa sandsynligvis ogsaa Nørrevold søges, 
og langt ned i Tiden var der her en lille Bakke eller Jordhøjde inden for Graven, der 
maaske var Bester af denne Nørrevold. Gaarde, der laa inden for Nørreport, sagdes 
derimod endnu i Slutningen af det XV. Aarhundrede at ligge »inden Borgen«, d. v. s. 
inden for Befæstningslinien. Længere ude, i Terrainet mellem Teglgaarden og Byen, 
opstod i Slutningen af det XV. Aarhundrede Stursgade, som den oprindelig blev skre
vet, og Sneverstien, den nuværende Snevring. Da Gravene mod Vest blev tilkastede 
og Vandet i Borgbækken ledet i en ny Retning, opstod Gaden »Bag Klostret« eller 
»Gravene«, som den endnu kaldtes i Midten af det XVII. Aarhundrede.

Borgbækkens Afledning fra dens gamle Løb gennem Gravene har sandsynligvis 
fundet Sted i Begyndelsen af det XVI. Aarhundrede. I et Brev fra omtr. 1509 raader 
Lensmanden paa Kalø, Niels Klemmensen, de beskedne Mænd, Borgmestrene i Aar
hus, til at grave Byen »omkring« paa den nørre Side først, »og lader Skylden ikke findes 
hos eder og gører eders By fast, som eder Magt ligger paa.« Paa denne Tid lægges 
der altsaa en ny Bygrav længere ude, ti Raadet blev sikkert taget til Følge. Hvis vi 
kun havde haft Enkelttalsformen »Graven«, vilde det ikke have været let at bringe 
Overensstemmelse mellem de to Kendsgerninger, at der allerede 1461 var bygget 
Hus paa Graven, og at Vandet i Graven først blev ledet ind i et nyt Leje omtrent 
1509, men netop da vi af Flertalsformen faar Oplysning om, at der i Tidens Løb 
er anlagte flere Grave, den ene uden for den anden, kan vi forklare os, hvorledes 
der efterhaanden kan være opført Bygninger paa de ældste, først tilsandede og op
fyldte Vandløb, medens Vandet fra Borgbækken samtidig vedblev at have sit Løb 
gennem de nyere, ydre, indtil det endelig omtrent 1509 blev ledet længere mod Nord i 
en større Bue, saaledes at Bækken nu kom til at skære Mejlgaden 400 Alen længere 
ude, ved det Huk, der stadig er synligt paa denne Gade, lige over for Smedegyden, 
gennem hvilken Borgbækken endnu i Mands Minde havde sit Udløb til Stranden.

III

BYENS SKÆBNE FØR REFORMATIONEN.
Efter de faa og yderst sparsomme Oplysninger om historiske Begivenheder i 

Aarhus under Svend Estridsens Kampe og Vendernes Hærgninger, — det skal her 
tilføjes, at Valdemar den Store i 1176 synes at have holdt et Hirdstævne i Aarhus, 
hvor Sagen mod Prins Magnus og andre Forrædere blev paadømt — indtræder der 
en meget lang Periode, hvor man saa godt som intet faar at vide om Byen og dens 
Skæbne.

Aarhus har vel under Valdemarsønnernes urolige Regering lidt samme Skæbne,
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som de danske Købstæder i Almindelighed. Paa Grund af det nære Naboskab med 
Øen Hjælm, som Marsk Stig ifølge Folkevisen »gav Horn«, og hvor han særlig holdt 
til, kunde man fristes til at tro, at Aarhus havde været i høj Grad udsat under de 
Fredløses Plyndring. Men det gamle Ord, at Ræven ikke bider saa nær sin egen 
Hule, viser sig at holde Stik her. Rigtig nok siges der, at Gejstligheden nærede 
Frygt for, at den liflige Duft, der udstrømmede fra Hellig Nielses Grav, med vest
lige Vinde skulde drive over til Hjælm og pirre Marsk Stig saa længe i Næsen, at 
han en skønne Dag sejlede over til Mindet med sine Skibe og førte den hellige Mands 
duftende Ren med over til sin Røverrede. Derfor besluttede Gejstligheden sig til at 
tage Hellig Nielses jordiske Levninger op af Jorden, lægge dem i en Blykiste og 
gemme dem i sin Skatkiste. Saaledes fortæller Legenden, men et paalideligt Brev 
fra Marsk Stig af 1287 sætter os i Kundskab om, at Gejstligheden i Aarhus intet 
havde at frygte af den mørke Marsk. Kannikerne kaldes i Dokumentet Marskens 
»Elskelige«, og han lader det ikke blive ved venlige Ord og Talemaader, men lover 
at værne og beskytte deres Gods i de urolige Tider. Marsk Sligs venskabelige For
hold over for Gejstligheden maa vel antages ogsaa at have medført nogen Tryghed 
for Byen og Borgerne. Dog ser vi, at en af de Fredløse, Grev Jakob af Halland, i 
Begyndelsen af det XIV. Aarhundrede (før 1308) gjorde et Overfald paa Byen, vist
nok i St. Olsmarkedsliden, da der jo altid var mest at hente. En Købmand havde 
saaledes mistet Gryder »ved Aarhus Kirkegaard« — altsaa paa det før omtalte Torv 
— til en Værdi af 12 Mark.

Men hvad Aarhus Borgere mulig vandt paa den ene Led, tabte de paa den 
anden. Ti Kraften gik af Hellig Niels ved denne Optagelse, — hans Ben duftede 
ikke mere, og de gjorde heller ingen Mirakler. Og hvor de siden er blevet af, 
veed ingen Mennesker.

Om Byens Skæbne i det XIV. Aarhundrede, om dens Lidelser under det hol
stenske Regimente, der først endte med Grev Gerts Drab i Nabobyen, og om dens 
Trængsler under den Sorte Død veed vi slet intet. Derimod faar vi at vide, at 
Domkirken, der vel næppe nok var bleven helt færdig, er gaaet op i Luer kort 
før 1330.

For Byen Aarhus’s Vedkommende bliver da dette Aarhundrede mærkelig der
ved, at Domkirken rejses paa ny, dog ikke i sin tidligere romanske Dragt, men med 
Benyttelse af de staaende Mure, som en mægtig gotisk Kirkebygning, langt højere 
og lysere end før. Genopførelsen har strakt sig over halvandet Hundrede Aar om
trent, — i 1460—70 eller saa satte Biskop Jens Iversen Lange Kronen paa Værket 
ved at rejse det mægtige Taarn for den vestre Gavl.

Kirken har saaledes i sin nye Skikkelse ikke været færdig, hverken udvendig 
eller indvendig, da Dronning Margrete i 1399 havde stævnet de jyske Bisper til 
Møde i Aarhus. Det gjaldt at faa Biskoppen af Viborg, Lage Glob, forligt med den 
Børglum Biskop, Peder, som var forbitret over, at hans Forgænger, Biskop Svend, 
havde aftraadt sin Bispestols Rettigheder over Øen Læsø til Viborg. Han vilde ikke 
anerkende denne Afstaaelse og havde forfulgt de stakkels Læsøboere, der i Henhold 
hertil havde svaret Tiende og andre Afgifter til Viborg Bispestol. Medens de andre høj
ærværdige Herrer forhandlede inde i Kirken i et Værelse eller Kapel ved Siden af 
Højaltret, samlede Biskop Peder sine rustede og væbnede Mænd udenfor paa 
Kirkegaarden og lod dem paa een Gang bryde ind i Kirken med dragne Sværd og
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spændte Buer, til Trods for, at det var midt under Gudstjenesten. Præsten, som stod 
for Alteret, stødte de vilde Karle til Side og trængte frem mod Kapellet, hvor Bisperne 
var samlede. Det var aabenbart Bisp Peders Plan at sætte sig i Besiddelse af den 
pavelige Bulle, der var sendt hertil om Sagen, og som de øvrige Bisper nu sad og 
granskede. Ti ude fra Kirkegaarden gik de nu ogsaa angrebsvis til Værks og kastede 
Spyd og Sværd ind gennem Vinduet, sagtens for at faa de høje Herrer til at forlade 
Kapellet. Hans Modstander, Bispen af Viborg, var nær bleven dræbt af et af disse 
Kastevaaben og reddedes kun ved Bibebispens Optræden.

Naar man ser den høje Gejstlighed optræde saaledes over for hinanden ind

»STORE APOTEK« ELLER LØVE-APOTEK PAA TORVET FØR OaMBYGNINGEN

byrdes, kommer man uvilkaarlig til at spørge sig selv, hvorledes den optraadte over 
for sine Undergivne. Og man bliver tilbøjelig til at give Gejstligheden sin Del af 
Skylden, naar man ser, at den stadig ligger i Strid med Byens Borgere, en Strid, 
som undertiden kunde antage en meget alvorlig Karakter. Den rejste sig i Reglen 
om Retten til Jord eller til Brug af Jord, og Gejstligheden, der i Reglen var gridsk 
efter Gods, undede ikke Borgerskabet mere, end den var haardt nødt til. Det var 
sikkert en Velgerning, Dronning Margrete viste Byen og dens Befolkning, da hun 
en Gang i Slutningen af det XIV. Aarhundrede, efter gammel Skik selv »red Marke- 
skel«, for at drage en fast og lovlig Grænse. Derved fik Byens Jorder i det Væsent
lige den Udstrækning, som de har haft lige til de sidste Tiders store Erhvervelser. 
Og hvad der gav disse Jorder forøget Værdi for Byen, var den Egeskov, der laa i
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deres nordligste Del, hvoraf den nuværende Risskov udgør den sidste Rest. Ti her 
kunde der tages Tømmer baade til Havnens Behov og til Skibbygning.

Det er uden Tvivl i Anledning af gammel Kiv mellem Gejstligheden og Borger
skabet om Grænserne for Byens Jorder, at Dronningen selv, — som Skik og Brug 
var, naar der ikke gennem Vidneførsel kunde skaffes fast Sikkerhed for Grænserne, 
— tog sig paa at ride Skellet ind. Men Striden var dermed ikke bilagt. Det er sik
kert den, der blusser op igen nogle Aar efter Dronning Margretes Død, da det gik 
saa haardt til, at Byens Borgere tvang Biskoppen, Bo eller Boëtius, og vel sagtens 
den højere Gejstlighed med ham, til at flygte. Det var noget, Biskop Bo nødig ind

MARKEDSDAG I AARHUS. HOTEL ROYAL, BISPEGYDE OG BANKEN I BAGGRUNDEN.

lod sig paa. Han havde for rede Penge købt Aarhus Bispestol paa en Rejse til Rom 
hos Pave Bonifacius IX., saa han vidste, hvad den var værd. Man har endnu et 
Brev fra den energiske og lærde Biskop, skrevet i Vejle, hvor han har søgt hen, til 
Borgmestre og Raad, der synes at have søgt en Udsoning, og som blandt andet var 
misfornøjede’ med, at der ingen Gudstjeneste holdtes i Byens Kirker. Hvilket altsaa 
betyder, enten at Byen har været lyst i Ban, — hvad der dog er lidet rimeligt, efter 
de Udtryk der benyttes, — eller ogsaa og snarere, at den hele Gejstlighed er for
drevet eller flygtet fra Byen. »Og om det, I skriver om Gudstjeneste,« hedder det 
omsat i Nutidsdansk i Bispens Brev, »da er det Ingen ledere end os*), at der skal

*) da er der Ingen, det gaar mere til Hjærte, end os.
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Gudstjeneste falde**) udi vor Domkirke, der desværre ej kan holdes, naar de, der 
hende***) opholde skulde, er bortdrevne og kunne ej faa den Forvaring f), at de 
maa være deres Liv og Gods felige, fjj.«

Dette Brev er skrevet Søndagen efter St. Lucie Dag (13. Decb.) men bærer intet 
Aarstal. Det angiver sig imidlertid straks som Svar paa et Brev, der er sendt Bispen 
under Lille Eriks og Thyries Haand og Segl. De to nævnte Mænd var 1416 Borg
mestre i Aarhus, og det er værd at lægge Mærke til, at Urolighederne, der jo maa 
have været ret alvorlige, eftersom hele Kieresiet tog Flugten, netop har fundet Sted 
i det Aar, da Kongen, Erik af Pommern, endelig satte den Roskilde Bisp Stolen for 
Døren og opfyldte Københavnernes længe, inderligt nærede Ønske at lægge Køben
havn — der tidligere havde hørt Roskilde Bispen til — ind under Kronen. Man 
kunde fristes til at se en Forbindelse mellem de to Begivenheder, — et første Ud
slag af den Stemning, der her i Danmark som alle Vegne gjorde Bybefolkningerne 
til Kongedømmets faste Støtter.

Aarhus Borgere kunde maaske netop paa den Tid haabe paa Kongens Hjælp i 
deres Strid mod Gejstligheden; ti Kongen havde Brug for dem under sin Kamp 
mod de holstenske Grever for at bevare Sønder Jylland for Kronen. Hele Aaret 
1415 og følgende Aar laa der saaledes væbnede Mænd fra Aarhus paa Borgen i 
Flensborg (senere kaldet Duborg) for at lade sig bruge mod Holstenerne og bygge 
paa Borgen. Det var en stor Udgift, som Byen herved paatog sig, ti det gjaldt ikke 
blot den første Udrustning men ogsaa den daglige Kost. I 1415 var det 30 Mand, i 
1420 derimod kun 10.

Der har da vistnok været viist Dronning Filippa, Erik af Pommerns heltemodige 
Hustru, saa megen Venlighed og Artighed, som det »fattige Borgerskab«, — som det 
altid hedder — kunde overkomme, da hun i Følge med Rigets Kansler og andre 
gode Mænd i 1423 kom til Aarhus og mødtes med den nævnte Biskop Bo’s Arvin
ger i Anledning af Arvespørgsmaalet efter hans Død, i Sortebrødreklostrets Sal.

Det var imidlertid ikke blot Biskoppen og den høje Gejstlighed, som Borgerne 
laa i Krig med. I 1438 havde de ogsaa en Strid med Sortebrødreklostret. En Bor
ger i Byen ved Navn Hans Guldsmed var kommen i Klostrets Vold paa en eller 
anden Maade, som vi ikke kender, — kun saa meget veed vi, at hans Venner og 
Brødre ude i Byen var misfornøjede med, at han var der, og »tinge hannem« dvs. 
tog ham ud igen. Udtrykket er saa ægte jysk, — stilfærdigt og jævnt, men der ligger 
sikkert adskilligt bag de jævne Ord. Det at tage noget eller nogen ud af et Kloster 
maa jo dog antages at forudsætte eller medføre, at man bryder Klosterfreden. Men 
naar man ser, at det ikke blot var Almuen, altsaa den menige Mand i Byen, men 
baade Foged, Borgmestre og Raad, der var med til »at finge Hans Guldsmed« af 
Klostret, saa faar man en Anelse om, at han ikke var kommen derind med rig
tig lovlige Midler, og i det Dokument, der er bevaret om Sagen, siger da også Pri
oren i Aarhus Kloster af Prædikebroderordenen, Broder Oluf, og det hele Konvent,

**) Sammenlign det endnu brugelige Udtryk: Messefald for Gudstjenestens Aflysning.
♦*♦) d v s Gudtjenesten.

f) den Forvaring, d. v. s. den Sikkerhed eller Lejde.
ff) maa beholde Liv og Gods.
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baade Foged og Borgmestre og Raad og hele den menige Almue i Aars fri for al 
Skyldning, Del og Trætte i denne Sag og siger dem oven i Købet Tak til.

Paa Grund af Borgernes Følelser og Stemninger over for Gejstligheden kom 
det derfor sikkert som et Tordenslag over Byen, at Christjærn I. — vistnok i Be
gyndelsen af sin Regering — havde overladt Bispen, den faste og myndige Jens 
Iversen Lange, hvis Vaaben, de tre hvide Roser, vi endnu den Dag i Dag ser paa 
Taarnets Vestside, Aarhus By som Pant. Ti selv om det i Virkeligheden kun var de 
Kongen tilkommende Skatter og Afgifter, Bispen — eller rettere Domkirken — fik 
i Pant, medførte et saadant Forhold dog sikkert, at Bispen kunde optræde med 
forøget Myndighed over for Byens Borgere. Han fik eller tiltog sig saaledes Myndig
heden over Byens Havn, som Borgmestre og Raad ellers havde siddet inde med. 
Og Biskop Jens var, hvad man kan se endnu paa hans Portræt paa den af ham til 
Domkirken skænkede prægtige Altertavle, en selvraadig Mand, der gik sin egen Vej. 
Og saa selvraadig var han, at han ikke tog i Betænkning aabenbart at trodse selve 
Kongens Bud og Befaling. Han har maaske tænkt, at naar Kongen havde maattet pant
sætte ham Aarhus, fordi han trængte til Penge, — det gjorde Christjærn I. altid, — 
havde han maaske heller ikke Magt og Myndighed til at straffe en Smule Over
trædelse af et af hans Bud. Og derfor saae den Kirkens Mand ganske rolig gennem 
Fingre med, at en bekendt »Fetalliebroder« dvs. Sørøver, Esbern Jyde, laa i Aar
hus Havn og rustede sig og gjorde sig sejlklar og endelig stak i Søen, altsammen 
imod Kongens Bud, »at ingen maatte tilstede nogen Fetalliebroder at sejle ud af 
nogen Havn under Danmarks Siden at gøre Skade i Søen«.

Men St. Hans Aften 1459 sad Erkebisp Tyge af Lund med Bisperne Oluf af 
Roskilde og Knud af Viborg samt Kongens Marsk og andre gode Mænd i Rette paa 
Københavns Slot for at dømme Kongen og Biskop Jens imellem. Og der fik Biskop 
Jens Kniven paa Struben. Hvis han ikke »inden i Morgen Aften« forliger sig med 
Kongen i Mindelighed, dømmes han til at have sit Pant forbrudt.

Biskop Jens synes ikke at have faaet Forlig, ti Aaret efter er det ikke længer 
ham, der kvitterer for Byskatten, de 200 Mark Lybsk, som Borgerne aarlig svarede, 
men det er derimod Klaus Limbæk paa Kongens Vegne. Men snart maa Kongen 
have set sig nødsaget til paa ny at søge Laan hos Kirken. 1469 kvitterer Bispen 
atter for Byskatten, og nogle Aar senere faar vi at vide, at »Aars By og Stad med 
Skat, Fogderi og al kongelig Rente og Rettighed« staar i Pant til Domkirken i Aars 
for 3000 rhinske Gylden. Af disse blev der i 1486 betalt et Afdrag paa 1000 Gylden, 
de resterende 2000 skulde afbetales i 40 Aar med det halve Beløb af Byskatten 
eller 100 Mark i aarlig Afdrag. Det hele Laan synes i øvrigt først at være bleven 
fuldt afviklet straks efter Reformationen.

Striden om Bymarken fortsattes under Biskop Jens, der paa Grund af sine 
store Byggearbejder paa Domkirken nok kunde have nødig at søge Kirkens Fordel 
saa ofte og saa meget som muligt, men den faldt ikke altid ud til Held for den 
nidkære Kirkens Mand.

Mod Slutningen af Aarhundredet synes Kampen at blive alvorligere. Den gæl
der særlig den nordre Del af Bymarken, der grænsede op mod Bispernes Ejendom, 
Vorregaard, hvor en Del af Jorden synes at have været drevet i Fællesskab. Det er 
ikke nok med, at Bispen lader Grænsestenene flytte, men det bliver endog til Slags- 
maal og Hærværk. Bispens Svende farer frem med Vold mod Borgerne og deres
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Kvinder, der sker Brud paa Plovfred og Tingfred, ja til sidst sker der Mandrab, »som 
da den Mand blev slagen ved sin Plov«.

Kong Hans maatte flere Gange, snart i Bispegaarden, snart i Sortebrødreklostrets 
Sal søge at stifte Forlig.

Det var urolige Tider og voldsomme Tider. I 1496 maatte Biskop Niels Klau- 
sen udstede et højtideligt »Biskops Vidne«, at han hverken med Raad eller Daad 
havde haft Lod eller Del i den nylig myrdede Hr. Johannes Pedersens Død.

Winalt Klausen, en Mand af Adel, havde øvet Vold paa Aarhus Byfred og derved 
forbrudt sit Liv, hvilket dog Borgmestre, Raad og Menighed i Byen gjorde Naade 
med og gav og undede ham for gode Mænds Forbøns Skyld, — og uden Tvivl efter 
at Bøderne var betalt, — hvorfor Winalt Klausen forpligter sig og sine Arvinger 
paa Tro og Love, til aldrig at »fejde eller arge Aarhus Borgere eller Borgersvende 
eller nogen deres Tjenere i nogen Maade.«

Peder Skram, Væbner, havde ogsaa været noget løs paa Haanden, som det synes, 
efter følgende Skrivelse at dømme:

»Jeg Peder Skram, Væbner, gør Alle vitterligt med dette mit aabne (Brev), at jeg 
bepligter mig paa min gode Tro og Love uden alle ydermere Gensigelse (dvs. uden 
yderligere Indvendinger) at gøre Jep Madsen Skomager, Borger i Aarhus, skellig 
Bod og Vanring (Erstatning?) for de Hug og Saar og Skade, som jeg og Oluf Mo
gensen, min Svend, hannem gjorde i sit eget Hus, og tale Byens Minde inden seks 
Uger (og) Dag næst efter denne Rejse er endt, som jeg nu udi skal i vor kære, 
naadige Herres og Rigens Tjeneste, og at tale og gøre Lars Sørensens Venner og 
Slægt, som (dvs. Lars Sørensen) jeg og fornævnte Svend desværre samme Tid ihjel
slog, — hvis Sjæl Gud naade! — muligst Bod og Vanring, naar de paaæske, som 
dem er bekvemmest op at bære og mig muligt ud at give . . . .«

Men sligt var Herrefærd, — et Par Historier af den Slags kom ikke en ung 
Herremand til Skade paa gode Navn og Rygte, det kunde lette lidt paa hans Pung, 
men. Manden selv var lige god for det. Større Forundring vækker det, at Anders 
Andersen Skrædder, Borger i Aarhus, der havde frarøvet en Kollega i den ædle 
Skrædderkunst, Mogens Skrædder, noget Gods, og derved havde forbrudt sit Liv, 
»inden fire Stokke«, altsaa paa Tinget, kunde gøre Forbøn og anraabc Kongens Foged 
og Borgmestre og Raad om »at tage af hans Penge og give ham hans Liv for vor 
Herres Døds Skyld.«

I Slutningen af 1471 blev Byen ramt af en stor Ulykke, idet en stor Del af den gik 
op i Luer. Den bestod endnu kun af lerklinede Huse med Fjællegavle og Straatag, 
og der var endnu næppe noget »Stenhus« i borgerlige Hænder. Man har ingen Ef
terretning om, hvilken Del af Byen det gik ud over, ej heller hvor stor en Del, 
men i Anledning af Ulykken fik Byens Borgere ved Kongebrev af 21. Januar 1472, 
»paa det at vor Købstad Aars maa vorde vel opbygt igen og vore Borgere samme
steds maa komme til Bjærings igen og blive ved Bestand,« Frihed for Udbud, 
Tjeneste og al anden kongelig Tynge og »Svarhed«, den aarlige Byskat — som jo 
var pantsat — undtagen, i 12 Aar. Da der i Brevet tales om den store Skade, som 
Borgerne i Aarhus har »fanget nu med Vaadeild og i anden Maade,« kunde man 
fristes til at tro, at Ulykken skyldes en Naturbegivenhed.

Knap ti Aar senere hærges Byen af en »stor Pestilens«.
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Under Unionskrigene maa Aarhus som de øvrige Købstæder stille Mandskab 
og yde 01, Brød og Flæsk til Kongens Folk. Det maa vel ogsaa hænge sammen 
med den truende Krigsfare, at Lensmanden paa Kalø omtrent 1509 saa ivrigt op
fordrer Borgerne til at grave rundt paa Byens nørre Side og gøre den fast.

En direkte og meget ubehagelig Følge af Krigene var det derimod, da Chri- 
stjærn II. i 1515 kom og anmodede Byen om et Laan paa 200 rhinske Gylden. Det 
var mange Penge, og det blev ikke derved. Et halvt Aar senere, Juli 1518, fik Kon
gen 500 Lod Sølv og i April 1520 1500 Lod Sølv.

Stemningen i Byen var paa Grund af disse svære Udskrivninger næppe Kongen 
synderlig gunstig, da han i September Maaned 1522 kom igennem Aarhus. Og det 
Besøg blev aldrig glemt, men bidrog maaske mere end noget andet til det kort efter 
udbrydende Oprør. Det viste som en svag Efterdønning af den Storm, der havde 
raset i den mørke Konges Sind før det store Blodbad i Stockholm.

I Sortebrødrekloster i Aarhus var der i Sommerens Løb død en Mand, der bar 
den tunge Byrde af sin Konges Unaade. Det var Herren til Damsgaard oppe paa 
Mors, Mogens Thomesen, hvis Fader skrev sig til den gamle Gaard Kaas. Over ham 
havde Bønderne klaget til Kongen, der var bleven ham meget gram, og Herre
manden troede sig saa usikker, at han flygtede bort fra sin Gaard og søgte ind paa 
Sortebrødreklostret. Her var han imidlertid alt afgaaet ved Døden og jordet i Klo
strets Kirke, da Kongen kom til Byen.

Men Christjærn II. lod sig ikke saaledes narre for sin Hævn. En Galge blev 
rejst ved den alfare Vej fra Vadestedet, ved Byens Brønd paa Emervad. Det var 
ikke Byens Galge, ti den stod paa Galgebakken, men Kongen har sikkert valgt 
Stedet for sin haanende Fremgangsmaade mod Adelsmanden med velberaad Hu, 
— her kunde han ses af alle sine Standsfæller, naar de drog forbi. Ti Kongen lod 
Mogens Thomesens Lig grave op og hænge op i sin Kiste i Galgen som en For
bryder. Og siden blev han til yderligere Forsmædelse begravet i uindviet Jord.

I Januar Maaned 1523 skulde der have været holdt en Herredag i Aarhus, men 
inden den Tid var Oprøret begyndt, og Aarhus blev saaledes ikke berørt af de store 
historiske Begivenheder, der nu fandt Sted. Det er imidlertid mærkeligt at se, at 
ikke blot Mogens Thomesen flygtede til Aarhus for at undgaa Christjærn II.s Vrede, 
en anden af Kongens Uvenner, nemlig Povl Helgesen gjorde i 1523 det samme. 
Det tyder paa, at Stemningen i Byen ikke var for Kongen, og det finder vi Be
kræftelse paa ogsaa paa anden Maade. Allerede i Marts s. A. har Byens Borgere 
gjort sig saa fortjent af Adelspartiet og Bisperne, at de »for tro og villig Tjeneste, 
Møje, Livsfare, Kost og Tæring,« som de dem og Riget gjort haver, »maa beholde 
de Penge, som de kongelige Betjente i Byen til denne Dag oppebaaret haver.«

Det er nu ikke givet, at den Belønning var saa meget værd, men en Venlighed 
var det altid.

IV.
STADSRETTEN. — INDRE FORHOLD. — NÆRINGSLIVET.

1441 blev et Mærkeaar i Aarhus Bys Historie. I dette fik Byen sine første Privi
legier gennem Kristoffer af Bayern s Stadsret.

»VI KRISTOFFER med Guds Naade Danmarks, Venders og Goters Konge, Pa-
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lantz Greve paa Rein og Hertug i Bayern gøre vitterligt (for) alle Mænd, som nu 
ere og komme skulle, at vi have undfanget og taget og tage og undfaa med dette 
vort aabne Brev vore elskelige Borgmestre, Raadmænd, Borgere og al Menigheden, 
som bygger og bor i vor Købstad Aars og alle deres Tjenere, Hion (Tyende) og 
Gods udi vort kongelige Værn, Hegn og Beskærming og unde dem naadelig at have, 
nyde og bruge alle disse efterskrevne Artikler, Frihed og Naader.

Først at de maa og skulle være toldfri, hvor de kommende vorder udi vort Rige 
Danmark, at købe og sælge, undtagen (paa) Skaane Marked (dvs. de store Silde
markeder ved Falsterbo og Skanør) og andre vore Fiskerlejer om Høsten.

Item skulle de have Besætning (dvs. Ret og Magt til at sætte Skyldnere fast) i for
nævnte vor Købstad Aars for vitterlig Gæld, saa at hvo, som dær lovligen be
sætter vorder (bliver sat fast) og dyrges (djærves, drister sig til) at fare overhørig 
bort, da skulle de have Magt at fuldfølge hannem uppaa deres Byting med Vold.

Item hvo sig forbryder eller (imod) Byfred gør udi fornævnte vor Købstad, han 
skal saa meget have forbrudt og bedre imod Byen som imod os (dvs. betale 
lige stor Bøde til Kongen som til Byen).

Item hvo, der gør ulovligt Køb, han skal bedre (bøde) tre Mark for hver Tid (dvs. 
Gang), Halvdelen Kongen og Halvdelen Byen.

Item skal ingen købe eller besidde vort Skattegods udi fornævnte vor Købstad 
Aars, uden de, som Skatte, Voge og andre kongelige Tynger uppaaholde (dvs. 
bære og dele) med vore Borgere, uden vi nogen synderligen derom benaadende 
vorder.

Item skal fornævnte vore Borgeres Byfred være og udstrække sig Sønden ved 
Byen, fra de Diger mellem Havreballe Ager (nuværende Marselisborg Mark) og 
Brobjærg, og Vesten, fra det Dige, som Galgen uppaa stander og til det Dige, 
som løber i Stranden hos Vedelby Hule (Vejlby Hulvej eller Hule, sandsynlig
vis den dybe Kløft i Risskov, der gennemstrømmedes af Risgaards Bæk) som 
det af Arilds Tid været haver.

Item skal eller maa ingen købe eller sælge i nogen ulovlig Havn, som ligger hos 
eller omkring fornævnte vor Købstad Aars under det Gods’s Fortabelse, som 
han saaledes køber eller sælger, Halvdelen Kongen og Halvdelen Byen.

Item unde vi dem fri Mark, Skov, Fægang og Fiskeri udi salt Vand, som de. det 
af Alder haft og nydt have.

Item hvo med Rette fordelt vorder (dvs. bliver dømt) og fredløs gjort i fornævnte 
vor Købstad Aars og siden (derefter) fredløs kendes paa Viborg Landsting, som 
det sig bør, han skal være fredløs over alt Riget.

Item skal ingen bygge eller Borger vorde i fornævnte vor Købstad, som anden 
Husbonde eller Forsvar haver, end Os, uden nogen haver det synderligen af 
vor Naade. Hvo herimod gør, han skal skatte som Borger og købe som Gæst.

Item skulle vore Borgmestre og Raadmænd have Fuldmagt at regere alle Embeder 
i fornævnte vor Købstad efter Skellighed, som de ville være bekendt for Os.

Item skal eller maa Ingen gøre Sambinding (dvs. sammensværge sig) imod vore 
Borgmestre og Raadmænd under sin Hovedlod.

Item skal eller maa ingen gange eller ride med spændt Armbrøst (dvs. med Pil i 
Buen og denne klar til Skud) Dag eller Nat i vor Købstad Aars. Dyrges det 
nogen at gøre og fanger der Skade over, han skal beholde Skaden ubødet.
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Item skal alle haande Købmandsskab vejes i fornævnte vor Købstad Aars, (saale- 
des) som i Stæderne vejes. Hvo det ikke gør, han give tre Mark, som sælger, 
og tre, som køber, halvt Konningen og halvt Byen.
Alle disse foreskrevne Artikler have vi naadeligen givet og undt og unde og give 

fornævnte vore elskelige Borgmestre, Raadmænd, Borgere og Menighed i Aars, paa 
det at vor Købstad deraf forbedres maa. Dog ville vi have Fuldmagt dennem at for
bedre og til og af at sætte, om Os tykkes nyttigt være.

Ti forbyde vi Alle, ihvo helst de ere, og særdeles vore Fogeder og Embedsmænd, 
fornævnte vore Borgmestre, Raadmænd, Borgere og Menighed i Aars mod denne 
vor Gunst og Naade i nogen Maade at hindre eller hindre lade.

Under vor kongelige Hævn og Vrede.«

Af alle de Rettigheder, som denne Stadsret hjemler Aarhus By — den havde 
sandsynligvis allerede i lang Tid i Virkeligheden siddet inde med de Heste af dem, 
men fik dem som sagt først nu bekræftede paa lovlig Vis af Kongen, — var den 
uden Tvivl den vigtigste, der forbød al Handel i nogen ulovlig Havn, som ligger 
hos eller omkring fornævnte vor Købstad Aarhus, med andre Ord den Bestemmelse, 
der sikrede Byen sit Opland eller den Strækning, hvis Befolkning den skulde for
syne med Købmandsvarer, som den skulde leve af.

Handelen er den egentlige Købstadsrettighed. Endnu kom fremmede Køb
mænd, — de saakaldte Gæster — paa Grund af de slette Veje osv. kun hertil ad 
Søvejen. Det var derfor 1441 nok at forbyde Handel i de ulovlige Havne — Lade
pladser og Udskibningssteder, som der var mange af paa Kysten —, men ikke stort 
mere end halvhundrede Aar senere finder Kong Hans Anledning til (November 
1505) hans kære »Borgere og Undersaatter i Aarhus til Hjælp og Trøst« at bestemme, 
»at ingen fremmed Købmand maa eller skal herefter købe eller sælge Købmands
varer paa Landsbygden med Bonden paa fire Mile nær omkring deres Købstad 
Aars. Dog undtagen de Privilegier og Friheder, som vi vore Borgere og Undersaat
ter i Horsens, Randers og Grenaa undt og givet have. Og skal ingen gode Mænd, 
(dvs. Adelsmænd) Præster eller Bønder købe eller sælge med Bonden til Forprang. 
Men Borger maa købe og sælge med anden Borger, som de af Arild gjort have.«

Omsætningen med Omegnens Befolkning fandt Sted paa de almindelige Torve
dage. Her kunde Borgerne altsaa købe direkte og som Følge deraf billigst — ti ifølge 
Stadsrettens Ord taaltes der ingen Mellemhandlere af nogen Slags mellem Borger 
og Bonde. — Bønderne mødte med Levnedsmidler, Borgerne med sine Haandværks- 
Frembringelser eller sine Handelsvarer, og saa byttede man. Tuskhandel var sikkert 
i lang Tid den eneste Form for Handel, og rede Penge hørte til de store Sjælden
heder. Stor-Bønderne, der førte Korn, Tømmer m. m. i stor Maalestok til Byen, 
fandt snart hen til de store Købmandsgaarde, hvor der handledes med alt mellem 
Himmel og Jord, og saaledes opstod den ejendommelige Købmandshandel, der holdt 
sig i vore Provinsbyer til langt ind i sidste Aarhundrede.

Paa Markederne kunde man forsyne sig med fremmede Landes og Egnes Pro
dukter. Det ældste Handelsstævne i Aarhus var Olafs-Markedet, der var opstaaet af 
St. Olafs-Messen paa Helgenens Dødsdag. Som selve den lille St. Olafs Kirke paa 
Klinten ved Søen stammer den muligvis fra den kongelige Helgens egen Søn, Mag
nus den Gode, der synes at have haft et fast Holdepunkt i Aarhus, hvor han
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blandt andet slog Mønt. Til Messen paa den navnkundige, folkelige norske Hel
gens Dødsdag flokkedes Folk ved Kirken ved Aarhus; enhver større Sammenkomst 
af Mennesker gav Anledning til Handel og Ombytning af Varer, og saaledes fulgte 
»St. Olsmarkedet« i »St. Olsmessens« Spor.

Foruden Olsmarkedet, der varede fjorten Dage, havde man senere et St. Anne 
Marked. Men Olsmarkedet var det eneste Krammarked.

I de anførte Kongebreve er det særlig Byens Forhold udadtil, der har været 
Genstand for Overvejelse. I et Brev fra Kong Christjærn I. af September 1475 ordnes 
Byens Forhold indadtil, i Lighed med hvad der skete i København og andre Byer.

»Skomager bliv ved din Læst«, det er i det Væsentlige Indholdet af Kongens 
Brev. »Paa det at vore kære Borgere og Undersaatter i Aars maa des ydermere 
blive ved Redelighed og Bestand, saa at den ene saa vel som den anden maa med

FRA HAVNEN

Ære og Læmpe bjærge sig og ej have Fordærv og Hinder af hverandre«, har Kon
gen efter Overvejelse med Rigens Raad besluttet sig til at byde, »at fornævnte vore 
Borgere, som Embede have, skulle hver bruge sit Embede og deraf føde sig,« det vil 
sige, at »Embedsmænd«, det er Haandværkere, skal nære sig af deres Arbejde og hver 
af sit særlige Haandværk, som der staar: »Og ej En bruge den andens Embede«.

Haandværksmanden maa ej heller »bruge anden Haandtering eller Købmands- 
skab, som er med Klæde, Lærred, Staal, Humle, Salt, eller andet at sælge, og ej 
heller 01 at brygge til Salgs uden udi hans eget Hus.«

Den derimod, som intet Embede (Haandværk) kan, maa bjærge sig af Ølsalg 
og i andre Maader, som han bedst veed og kan, men under ingen Betingelse give 
sig af med Haandværk.

Men hvo, som ret Købmandsskab vil bruge, skal ej bruge anden Bestilling end 
ret Købmandsskab. Og ingen, som ikke er Borger i Staden og skatter med Byens 
Borgere, skal have Lov til at bruge Købmandsskab i Byen eller brygge 01 til Salg.

Den sidste Bestemmelse var især møntet paa de fremmede Købmænd, der kom 
til Byen i Markedstiden, og som prøvede paa at blive liggende og drive Handel ud 
over og længe efter den. Saadanne fremmede Købmænd kaldtes Gæster, og for de
res Handlefrihed havde der alt tidligere været truffet indskrænkende Bestemmelser,
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— se f. Eks. den foran anførte Stadsret hvor det hedder, at den, som anden 
Husbonde eller Forsvar (Beskytter) har, end Kongen af Danmark — altsaa netop 
en Udlænding, — skal skatte som Borger, men maa kun købe som Gæst, dvs. med 
de Indskrænkninger i Handlefriheden, som paahvilede Gæsterne. Fra nu af vil der 
slet ikke længer kunne være Handlende i Byen, som ikke er fast bosiddende og 
skatteydende Borger. Ved dette Paabud umuliggør Christiærn I. de hanseatiske 
Købmænds anmassende Optræden saa vel i København, hvor ganske lignende Bestem
melser blev vedtaget, som i Provinserne. Vi har ingen Efterretninger om Tyskernes 
Optræden som Handelsherrer i Aarhus, men dette Brev er nok til at vise, at de har 
været her, og at deres Færd har rummet en Fare for den danske Handelsstands 
Udvikling.

Det er i Virkeligheden et udmærket Billede man faar gennem dette Kongebrev 
af et lille middelalderligt Bysamfund med dets skarpt trukne Grænser mellem de 
forskellige Klasser. Nederst paa Bangstigen stod de, der intet Embede havde, — de 
have Lov til at nære sig ved Ølsalg, ligesom gamle Kærlinger. Derefter kommer de, 
»som Embede have«, det vil sige, som forstaar et Haandværk. Men de rangerede 
ikke meget højere, ti fra ældgammel Tid blev legemligt Arbejde betragtet som Trælle
arbejde, Ordet Embede afledes netop af det oldnordiske Ord ambatt, en Træl
kvinde. Og det at gøre Arbejde for andre, enten det saa var at sy Støvler eller lave 
Bænke og Borde, ansaa man nu een Gang for et Slags personlig underordnet Tje
nesteforhold. Haandværkeren var altid henvist til at arbejde for andre, — han kunde 
aldrig naa at blive sin egen Mand, fri og uafhængig, og maatte være glad til, om 
han kunde bjærge Føden til sig og sine. Og naaede han undtagelsesvis en Gang 
saa vidt, at han blev en formuende Mand, blev han dog ikke jævnbyrdig med Over
klassens Mænd, kunde ikke komme ind i Raadet eller opnaa at blive Borgmester, 
uden at han opgav sit Haandværk.

Købmændene var Patricierne i Middelalderens Byer. Det var Købmændene, der 
havde behersket de store Markeder paa Fiskepladserne i Samfærdslens og Handelens 
ældste Tider, det var atter dem, der optraadte ledende og styrende, da Byen vok
sede op, og en fast, stadig Handelsvirksomhed udviklede sig ved Siden af det aarlige 
store Marked, hvortil der kom fremmede Handlende, stundom langvejs fra. Og Køb
mændene var vel de mest egnede til at tage Styret. De havde set sig om paa deres 
Handelsrejser og havde der faaet Erfaringer og en Dannelse, som Folk, der altid 
sad hjemme, ikke kunde opnaa. De var vant til at tage Beslutninger, til at træde 
personligt frem, til at forfægte en Sag, og det var endelig dem, der sad inde med 
Formue og Velstand. Der synes da ogsaa at gaa lang Tid, inden nogen tænker paa 
at gøre dem Rangen stridig. Det er først i Slutningen af det XV. Aarhundrede, at der i 
danske som i andre Byer giver sig demokratiske Anskuelser til Kende, Ønsker 
om, at Byens brede Lag ogsaa skal have et Ord med at sige i Byens Sager.

Slige Ønsker har vel ogsaa gjort sig gældende i Aarhus. Men den Magt, som 
Byens gode og velfornemme Borgere sad inde med, var ikke saa let at bryde.

Til omtrent en Menneskealder efter Enevældens Indførelse 1660 toges Byens 
Øvrighed udelukkende af Handelsmændenes Klasse. Det gik meget simpelt til. Raadet 
supplerede sig selv, Raadmændenes Tal var meget skiftende, og udvalgte Borg
mestrene — af dem var der i Reglen to — af sin egen Midte. Og de skulde naturlig-
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vis nok sørge for, at de ikke fik nogen Mand ind i Raadet, som ikke ligesom de 
havde Interesse af at holde paa det Bestaaende.

Borgmester- og Raadmandsbestillinger var borgerlige Tillidshverv og som Æres
poster ulønnede. Allerede af denne Grund maatte det være ret formuende Mænd, 
der valgtes til dem, og der fordredes undertiden fra Regeringen ikke saa lidt, især 
af Borgmestrene. I 1575 fik Byens Øvrighed, der sikkert har haft enkelte Forrettig
heder af Byens Jorder og desl., Privilegium paa aarlig at udføre fire Staldøksne, 
hvilket som Regel var en adelig Forret, og i 1582 fik den Tilladelse til at holde Vin
kælder, sandsynligvis paa Raadhuset.

Købmændene har i Aarhus som andetsteds dannet Byens fornemste Gilde. Men 
vi savner enhver Underretning derom og kender ikke engang dets Navn, eller hvil
ken Helgen det var viet. Det senere Kræmmerlav, i hvilket uden Tvivl alle Byens 
Købmænd var indskrevne, er sandsynligvis en Levning af det gamle Kræmmernes 
Gilde. Kræmmerlavet samledes i Kræmmerhuset, der under Frederik den III blev 
Byens Toldbod, og muligvis har da ogsaa Købmændenes eller Kræmmernes Gilde 
haft deres Gildehus her.

Vi kender kun tre Gilder i Aarhus, St. Gertruds, St. Sebastians og Jomfru Ma
rie Gilde. St. Gertruds Gilderne synes særlig at have haft hjemme i Søkøbstæderne. 
I en Optegnelse om St. Gertrudsgildet i Helsingør finder man endnu et Minde om 
den gamle hedenske Kultus af de Druknedes Gudinde, der senere gik igen som den 
katolske St. Gertrud. Ifølge denne Optegnelse blev der givet alle Brødre i St. Ger- 
trudsgilde i Helsingør Ret til alt, hvad der af Penge eller Penges Værd maatte findes 
paa døde Legemer, som drev i Land paa Kysten mellem Hornbæk og Nivaa, mod 
at de holdt Messe for deres Sjæle.

St. Sebastiansgildet, der ejede en Gaard paa Graven, har mulig været et Skytte
gilde og Jomfru Mariegildet omfattede Købsvendene. Men Borgmestre og Raad har 
uden Tvivl her som andet Sted udgjort et Gilde for sig, ligesom Købmændene et for 
sig og Haandværkerne et for sig, der senere er bleven splittet i flere Lav.

Gilderne var Middelalderens store, indbyrdes Opdragelsesanstalter. Deres Oprin
delse maa sikkert søges i de gamle, hedenske Offergilder, -— Navnet udledes rettest 
af gieid eller gildi, der betyder Offer, — hvis væsentligste Del var det højtidelige 
Drikkelag, hvor man drak Gudernes, især sin særlige Skytsguds Skaal. Alt i hine 
Tider havde der udviklet sig en Broderskabsfølelse hos Deltagerne i disse »Gilder«, og 
under Forbindelsen med det kristne England i Knud den Stores Tid og under Paa- 
virkning af Kristendommen blev denne det bærende i Gildevæsenet. Den første Pligt, 
der paahvilede Gildebrødre, var at hjælpe en Gildebroder, der var i Nød eller havde 
Hjælp behov. Denne Pligt strakte sig ud over selve Livet. Blev en Gildebroder slaaet 
ihjel, paahvilede det hans Brødre i Gildet at sørge for, at Drabsbøderne blev betalt, 
eller at hævne ham, om dette ikke skete, ved at fælde hans Drabsmand. Og endelig 
var det Broderpligt at stede en afdød Gildebroder til Jorden saa højtideligt og vær
digt som muligt. Ved de faste, aarlige Højtider, Gildets Værnehelgens Helgendag og 
et Par af de kristelige Fester, samledes man i Gildehuset og drog først i Procession 
til et bestemt Alter i Kirken, læste Messer for alle henfarne Gildebrødre og samledes 
saa paany til Drikkelag, hvor der blev drukket Skaaler for Gildets Helgen, for Tre
enigheden, for Jomfru Maria o. s. v.

Gilderne er at betragte som Planteskoler for Kulturens og Civilisationens spæde
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Spirer i hine raa og vilde Tider. Af de gamle Gildeskraaer, d. v. s. Gildelove eller 
Vedtægter ser man, hvorledes det paa alle Maader indpræntes Gildebrodre og Gilde
søstre at søge at lægge Baand paa deres Lidenskaber og at tage Hensyn til andre. Man 
lærte i Gildet, at der var en Tid til at tale og en til at tie; man fik ikke Lov, som 
vist mange gerne vilde, at sidde og bælle 01 i sigaf Hjertens Lyst; det hedder næ
sten alle Vegne, at man ikke maa drikke hinanden til »tværs over Bordet«, men skal 
drikke retsindigens rundt, d. v. s. i Bunddrik, Nabo med Nabo. Man lærte at sidde 
ordentlig og pænt til Bords og maatte hverken vælte 01, trække sin Nabo i Haaret 
eller give ham Kindheste eller »Pust«, »spy,« d. v. s. kaste op, bruge Skældsord, eller 
»te sig uhøvisk med sin Ende.« For slige Forseelser maatte man betale Bøder, større 
eller mindre. Til sidst kunde man blive forvist fra Gildehus, og forsøgte man saa 
paa at tilvinge sig Adgang paa ny, kunde det hænde, at man ifaldt en gammel Straf, 
nemlig at blive puttet i en Tønde og blive rullet af Gaarde.

Af stor Betydning i hine Tider var den Bestemmelse, at alle Tvistemaal og Stri
digheder mellem Brødre skulde bringes for Oldermanden og paakendes af denne. 
I Gildelag maatte kun sidde ærlige og uberygtede Mænd. Derfor var det ikke alle 
og enhver, der kunde blive optaget i et Gilde, og Oldermanden, Gildets Formand og 
Stolsbrødrene, Bisidderne, maatte nøje passe paa, at der ingen berygtede Mænd kom 
ind. Det havde ogsaa i høj Grad praktisk Betydning, at der kun sad uberygtede 
Mænd i Gildet, thi adskillige af disse, Knudsgilderne f. Eks., der var helliget Knud 
Hertug, d. e. Knud Lavard, fik det betydelige Privilegium, at deres Medlemmers Vid
nesbyrd i Betssager fik tredobbelt Værdi imod andres. Et bedre Bevis for disse Gil
ders Anseelse kan man ikke tænke sig.

Vi kender ikke noget til det borgerlige Liv i Aarhus før Reformationen; af det 
vi kender til det efter Reformationen, ja ind i det XVII Aarhundrede, fremgaar det 
med Tydelighed, at man her som alle Vegne i Norden endnu stod paa et ret lavt 
Standpunkt af Kultur. Og Tidens Skødesynd, Umaadelighed i Drik med følgende 
Voldsomhed i Ord og Gerninger, har Gilderne ikke formaaet at modvirke. De havde 
tværtimod den Mislighed, at en stor Del af de Brødrene paabudte Bøder skulde be
tales i 01, hvorved man saa at sige stadig gød Olie i Ilden. Det synes, som om Sæ
deligheds Tilstanden i Almindelighed efter Reformationen snarere blev værre end 
bedre. Med Byens egne, mere eller mindre ansete Borgere fik det nu gaa, som det 
kunde. Men i 1588 fandt den vise Øvrighed, at der maatte gøres noget for at befri 
Staden for alle de løse Fugle, der havde slaaet sig ned i den, og Følgen var, at 128 
Personer — 41 Mænd, 83 Kvinder og 4 Børn blev jaget bort fra Byen, »eftersom 
de haver ikke Kundskab, (d. e. Skudsmaal eller Pas) fra de Steder, de har været 
tilforn.« Nogle af dem havde dog i Gerning, ved Bolskab, Tyveri, Forlokkelse af 
Ungdommen, Løsagtighed, Rufferi og deslige lagt for Dagen, at der var ikke meget 
ved dem, og ingen vil f. Eks. finde det underligt, at en forstandig Øvrighed jog en 
Kvinde med det betegnende Navn, Madeline Perlamentsmackers, d. v. s. Spektakel
magerske ud af Byen.

Aarhus har fra sin første Dag indtil denne været en Handelsby, og dens Han
del er fra de ældste Tider grundlagt paa dens Havn. Uden for det aarlige store Mar
ked har Handelen nu næppe været betydelig til daglig, inden den almindelige Op
gangsperiode for hele Landet efter Reformationen. Kong Hans, dex' synes at have
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næret en særlig varm Interesse for Aarhus, gav Byens Borgere Toldfrihed saa vel i 
Limfjorden som andetsteds i Riget, ligesom de ogsaa skulde være fri for Bodegæld 
og Stadepenge, d. v. s. Afgift af Boder og Skamler paa andre Byers Torvepladser, 
naar de drog med deres Varer til Marked; derimod paalagde han alle Skibe, som 
løb ind i Aarhus Havn eller blev trukket op paa Land der, at betale Havnepenge, 
— Skibe paa 10 Læster eller derover 3 Sk., mindreø Sk. og Baade 1 Sk. — og 
alle udenbys Handlende, som stod med Kramboder paa Torvet, at give 4 Skilling i 
Stadepenge.

BANEGAARDEN

Der har ogsaa været en Del Fragtfart paa Aarhus Havn, hvorved Transporten af de 
mange Naturalydelser, Aarhus og nærliggende Byer maatte yde Regeringen, sikkert har 
spillet en Hovedrolle. I 1521 var Fragten 1 Mark pr. Læst fra Aarhus til København. 
I August d. A. nægtede Jens Pedersen Skipper, paa Aarhus Raadstue, at føre Fe
talje fra Byen til København, eftersom »der stod 8 Mark igen af gammel Fragt, som 
han skulde have haft for Spisning (Madvarer), han havde ført (til København) tilforn, 
og sagde, at der var givet Skat (Penge) ud til at lønne ham og flere med.« Og saa 
gav han Borgmester Niels Andersen Skyld for, at han blev sine Penge forvendt. 
Niels Andersen ønskede, at den maatte faa Fanden, som havde forvendt Jens Peder
sen sine Penge, det var ikke ham. Men Jens Skipper sagde igen »lydeligt for et sid
dendes Raad«, at saa skulde Borgmesteren faa Fanden, thi det var ham, der for
vendte ham hans Penge. Og med det samme tog han til sin Kniv. Men Byfogden 
Peder Krabbe sprang til og fik Kniven af Haanden paa ham.
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Smakkefarten paa Kallundborg, der var af ældgammel Oprindelse, gav ogsaa 
god Fortjeneste til Byen, og sandsynligvis er der ogsaa dem, der tjente gode Penge 
ved at købe Gods, dei' kom lidt uregelmæssigt i Land. Her tænkes ikke saa meget 
paa Smugleri og Misligheder ved Tolden, som paa det Tilfælde, der kunde fore
komme, f. Eks. i 1551, at Sørøvere løb ind i Aarhus Havn og der solgte det Gods, 
de havde røvet i Søen.

Der dreves ogsaa fra tidlig Tid et ret betydeligt Fiskeri i Aarhus. Kong Hans 
gav Byens Borgere Bet til at fiske i »alt salt Vand under Jylland«, og i 1500 gav 
han dem, naar de om Høsten drog ud paa Fiskeri, en Plads paa Falsterbo, der før 
havde tilhørt Kronen og laa næst op til Jungshoved Leje.

Havnen, »Mindet« eller Aamundingen led ofte Skade paa Broer og Bolværker 
ved Storm og Højvande og gjordes i Stand paa ny med Egestammer fra Bis Skov. 
Dog slog disse ikke altid til, f. Eks. i Efteraaret 1579, da Skaden var saa stor, at 
Frederik II fandt sig beføjet til at yde Byen 100 Bøgestammer og desuden efter
give den, hvad den restere med i Byskat, for at Havnen kunde blive gjort i Stand.

Under Frederik II og i de første to Trediedele af Christian IV’s Regering foregik 
der et stort Opsving i alle Forhold, og det mærkes ogsaa i Aarhus. Senere paa Bag
grund af Svenskekrigenes Ulykker i det 17. Aarhundrede saae man hen til denne Tid 
som til en Guldalder. Det er om denne Tid, det senere hedder: »Da Handelen for
dum florerede og de fleste omliggende Købstæder, Øer og Landmænd afsatte deres Pro
dukter her (i Aarhus) samt tog igen, hvad de behøvede af udenlandske og »Trondhjems 
Varer«, da havde man skaffet store og gode Skibe til at udbrede Handelen paa 
fremmede Steder, opbygt Korn- og Pakhuse, Kjeldere etc. Desaarsag eiede Byen 
over 100 Fartøier, hvoriblandt 20 Stkr. vare ikke mindre end 30 å 80 Læster, og 
to vare endog større, og den havde habile Søfolk. Ved denne Seilads og Handel 
vare alle Gaarde, Pakhuse og Søbodel' beboede og opfyldte, og fattige Folk, som 
kom hertil, og vare flittige og tarvelige, kunde vente at fortjene noget til at begynde 
en lille Handel med. Der var 20 aabne Kramboder og Vinkjældere, hvori kunde 
holdes 2, 3 å 4 Karle, foruden et forholdsmæssigt Antal Drenge. Foruden Guds 
Forsyn hjalp hertil Byens gode Havn, der kunde modtage Skibe af 8 å 10 Fods 
Dybgaaende.«

Det var især Rug, Byg og Havre, der udførtes fra Aarhus, særlig til Norge, for
uden Smør, Fedt og Flæsk samt Oksehuder. Af forskellige Regnskaber ser man, at 
ogsaa Staldøksne førtes til Skibs til Tyskland. »Trondhjems Varer« var Kobber, 
Jærn, Tran og Tømmer. Dog gik der ogsaa Skibe paa'Østersøen, især Danzig, Eng
land og Frankrig, hvorfra der hentedes Vin og Salt. Der synes at have været Be
stræbelser oppe for saa vidt muligt selv at hente Vinen hjem, — da Vinhandelen 
en Tid var Magistratens Forrettighed, har den vel nok kunnet skaffe Skibe, som var 
store nok, dertil, — og der foreligger fra 1608 en Herredags Dom for, at Anthoni 
Bitter, Just Tullekens Tjener i Amsterdam, havde forbrudt et Parti Vin, som han 
havde oplagt hos en Købmand i Aarhus.

I det hele vilde Aarhusianerne selv varetage deres Handels-Interesser. I 1630 
vedtog Borgerskabet, at ingen Lybækkere maatte ligge i Aarhus Havn med deres 
Gods Aaret rundt. Godset skulde konfiskeres, og den Borger, der havde taget Godset 
eller dets Ejer i Hus, skulde bøde 3 Mark og miste sit Borgerskab for bestandigt.

Det mangler ikke paa Vidnesbyrd om, at de gode Aarhus Mænd i Varetagelsen
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af deres Interesser af og til gik noget videre, end ret og lovligt var. Særlig synes de 
at have været tilbøjelige til at ville tjene for glubsk paa fremmed 01 og paa Vin, 
»saa baade Rostocker 01 og anden fremmed Drik, der til Byen indføres og samme
steds fortappes (d. v. s. udtappes og forhandles) ... tit og ofte forplumpes og for
falskes, og enten Gud udi Landet giver dyr eller god Tid paa Kornet, eller der er ond 
Vinvækst eller god Vinvækst (Vinhøst) saa bliver dog samme Drik altid ved en høj og dyr 
Værdi og Pris.« Christian IV. befaler derfor i August 1605, at der skal forordnes ed
svorne Borgere til at have Tilsyn med Rostocker- og andet fremmed 01, som kommer 
til Byen, vrage det, som ikke findes godt, og sætte Salgspris paa det andet, efter som 
det er godt til, og efter som Priserne staar paa Humle og Korn. Og for at Vinen 
ikke skal forfalskes, byder Kongen i Lighed med gammel Praksis, at de, som 
handler med rhinsk Vin, maa ikke føre eller tappe nogen spansk eller fransk Vin, 
lige saa lidt som de, der tapper spansk og fransk Vin, maa føre eller udtappe nogen 
rhinsk Vin. Der skal ogsaa udtages edsvorne Borgere til at føre Tilsyn hermed og 
fastsætte Vinens Pris »efter som Aaringen er til og Vinen kan agtes god.«

Ogsaa paa salt Kød, skaanske, norske og flamske Sild og salt Fisk, som for
handles i Tønde, gør de Aarhus Handlende sig for stor Fortjeneste. Atter her skal 
der forordnes edsvorne Borgere til at »probere og vrage« saadanne Varer. Og hvis 
(hvad) som findes godt Købmandsgods at være, at de det mærker med en særlig 
Cirkel og Mærke. Hvis (hvad) der iblandt findes ikke saa saltet, pakket eller vel for
varet, som det sig bør, eller og om Tønderne — enten hele eller halve — findes 
at være for smaa eller ulovlige, at de da mærker dem med en synderlig Cirkel 
eller Afridsning saa vel som og hvis (hvilke) Varer, som aldeles bliver vraged, med 
sit Særmærke. Saa at alle og enhver kunde kende det, som Vrag- og ringe Gods er 
fra Købmands Gods, og at enhver Slags Gods maa købes efter sit Værd, efter som 
det er udi sig selv med lovlig Pakning.«

Ved sin Købstadordning af 1619 befalede Christian IV. bl. a., at der skulde 
indsættes en »Overkøbmand« i Provinsbyerne, sandsynligvis for at have en Myn
dighed, gennem hvilken alle Handelsforhold kunde underkastes en, som det synes, 
nødvendig Kontrol.

Større Skibe kom sikkert kun sjældent til Aarhus. Havnen kunde i Byens Vel
magtsperiode før Svenskekrigen kun modtage Skibe af 8 å 10 Fods Dybtgaaende; 
hvad der kom af større Fartøjer maatte losse i Lægtere paa Reden. I 1626 hedder 
det udtrykkeligt, at Havnen da »er ganske meget bygfældig og er befrygtende den 
at skulde blive øde og aldeles fordærvet.« Grunden dertil er den, at Havnens Ind
tægt af fremmede — det vil sige ikke aarhusianske — Skibe og Skuder er saa over
ordentlig ringe, at de ikke slaar til til at holde den vedlige. Det paalægges da nu 
danske Undersaatter at betale 1 Sk. af Læsten og Udlændinge 2 Sk. for at ophjælpe 
Havnen, og det tilholdes alle, der har Ejendom ud til »fornævnte Aa« det vil sige 
ud til Havnen, hver at holde Bolværket ved lige paa sin egen Grund.

Men allerede en halv Snes Aar senere maa Havneafgifterne forhøjes, uagtet Kongen 
ogsaa har foræret Byen en Del Egestammer til at forbedre Havnen med. I 1638 
paabydes det, at Udlændinge skal betale 2 Hvide af hver Sletdalers Værdi af alt 
Gods, som udføres, Indlændinge 1, samt at Udlændinge skal betale 5 Sk. af hver 
Læst, Indlændingerne 3 Sk. For Udlændinge skal denne Forhøjelser gælde i 6 Aar,
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for Indlændinge i 3, men Færgerne, som fører Rejsende over, skal være uberørte 
heraf.

Som Middel til at ophjælpe Handelen befalede Christian IV. »til Sejladsens For
fremmelse,« at Aarhus Borgere selv med Skib skulde hente eller lade hente, hvad de 
behøvede af Sæbe hos den Mand i København, Hans Røber, som Kongen havde 
givet Privilegium paa et Sæbesyderi. Hvad der derimod ikke virkede til Handelens 
og Sejladsens Forfremmelse, men som kunde være dikteret af politiske og andre 
Grunde, var de Forbud, som snart blev udstedt og snart taget tilbage for kort efter 
at blive udstedt igen mod Udførsel af forskellige Varer. Det kunde stundom være 
ret vanskeligt at vide, hvorvidt et engang givet Forbud stod ved Magt eller ikke, 
og den Usikkerhed, der herskede i disse Forhold, var til stor Skade for Udviklingen 
af en sund og stabil Handelsvirksomhed. Det gik mange Købmænd som Lavrits 
Fog i Aarhus, at de paa engang saa sig truet med store Bøder, fordi de havde 
overtraadt et sligt Forbud mod at udføre Korn eller lignende. Udtrykkene i Kon
gens Breve til Borgmestre og Raad om at paatale en saadan Forseelse, lød i Reglen 
paa, at Overtræderen »skulde straffes paa sin yderste Formue.«

Ifølge Arnt Berntsen talte Byens Handelsflaade omkr. 1650 omtr. 100 Skibe, 
hvoraf tyve var ret anseelige, og samtidig, hedder det, havde Byen et stort og for- 
muende Borgerskab.

Ved Sejlads imellem Landsdelene, og ikke mindst ved i Krigstid at sejle med 
Brød, Smør, Flæsk og Kød til de Steder, hvor Tropperne stod samlet og sælge det 
til Regimentscheferne, der selv skulde sørge for deres Folks Forplejning, tjente Aar
hus Borgere sikkert deres bedste Penge. Der er i den lange Tid, hvor ingen Fjender 
faldt ind i Landet, 1536—1627 bleven skabt en jævn Velstand i de smaa, danske 
Købstæder, hvor der paa saa mange Maader var Anledning til en beskeden Fortje
neste. Og det var sikkert Visheden om, at der laa mangen god Daler paa Kistebunden 
hos de Aarhus Borgere, der i 1616 bragte dem en venskabelig Indbydelse fra det 
nys oprettede ostindiske Handelskompagni i København om at indtræde som Del
tagere i Kompagniet.

Det er at antage, at Købmændene i Aarhus var saa meget Jyder, at de ventede 
med at bestemme sig, til de saae, hvordan det gik.

Den ansete Aarhus Borger og Handelsmand, Rasmus Pedersen Thestrup, har i 
sin Slægtebog tegnet et udmærket Billede af en »Samfundsstøtte« i Begyndelsen af 
det XVII Aarhundrede. Han hørte ikke ved sin Fødsel til Byens Borgere, men var 
født 1588 d. 28. Juni, da Solen stod i Krabbens Tegn, af velhavende Bønder i Lands
byen Thestrup, hvis Navn han siden betegnede sig ved. 1599 blev han sat i dansk 
Skole i Aarhus for at lære at læse, skrive og regne. De smaa Skoler i Aarhus havde 
— i alt Fald senere — ikke noget godt Navn. 1640 befaler Christian IV., at de skal 
nedlægges, eftersom adskillige af Skoleholderne »baade skriver ilde og kan ikke 
udi Skrivning og Regning det, dem bør at vide,« medens derimod »megen Forargelse 
øves i disse Skoler med Drik og Horeri, Ungdommen til største Vanheld,« i hvilken 
Anledning Organisten ved Domkirken, Johan Utrecht, alene maa holde dansk og 
tysk Regne- og Skriveskole.

Var Mads Jørgensens Skole af den Slags, forklarer det tilstrækkeligt, at den lille 
Rasmus kun blev der i to Aar for saa at blive sat i Skole hos Lavrits Christensen, 
Dverg, for at lære at skrive og regne. Her blev han imidlertid kun et Aar, enten
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det nu var Skolens Skyld, eller det var paa Grund af den svære Pest, der 1602 
hjemsøgte Byen. Men nok er det: otte Dage før Mortensdag sendte hans Forældre 
ham til Lybæk, hvor han atter lærte at skrive og regne i et halvt Aars Tid. Saa 
syntes Skoletiden at være til Ende, og Drengen kom hjem igen otte Dage før Pinse 
1603. To Aar senere flyttede han til Aarhus, ved Paasketid 1605, og tog 17 Aar gam
mel sit Borgerskab,*) hvilket kostede 6 Bdlr. Aaret efter indtraadte han i Kræmmer
lavet, og gav til Indgang en Tønde 01 og en Skaal (et Bæger) i Lavet. De saakaldte 
»Kræmmerpenge«, som han først indbetalte til Oldermanden i Lavet 1609, og som 
beløb sig til 10 Mk. til Lavet og 4 Skilling til de Fattige, maa dog vistnok opfattes 
som en Udgift i Anledning af hans Optagelse i Lavet. Rasmus Pedersen, der giftede 
sig 1610, betegner sig som Købsvend, en Betegnelse, som mulig anvendtes paa de 
yngre Købmænd, der endnu ikke selv havde fast Ejendom i Staden. Men 1616 køber 
han sin egen Gaard, forhen Wilhelm Worms, paa Mejlgade, som han flytter ind i 
ved Paasketid 1617, og 1. Juli s. A. giver han en Tønde 01 udi Kræmmerlavet for 
sin Hustru og 4 Skilling til de Fattige.

Man faar ikke noget at vide om Rasmus Pedersens Hændelser, intet om hans 
Skibe og intet om hans Forretningsforbindelser. Det er kun Resultaterne, der fore
lægges Læserne og det endda kun gennem Beretning om hans stigende Anseelse og 
hans voksende Rigdom paa Gods og Ejendom, — hvordan han køber saa den Gaard og 
saa den Gaard, hvorledes han bygger saa der og saa der. Penge spiller en stor Rolle 
for ham, og da han optegner sin ældste Søns Død og priser ham for hans gode og 
lydige Sind, glemmer han ikke at tilføje, at Sønnen, før han døde, sendte ham 700 
Rdlr. hjem. Han glæder sig over den prægtige Fest, hvormed han kan fejre sin 
Datters Bryllup paa Raadhuset, og over at der blandt andre Gæster var ikke mindre 
end 130 »af Adel« med til en Søns Bryllup paa Domhuset i Viborg, og han noterer 
med Sorg i Hjærtet, at en anden Søns Begravelse har kostet kam 30 Rdl. Han stiger 
stadig i Anseelse og Myndighed, begyndte som yngste Borger i Byen med at mod
tage Byens Tiendekorn og at være Tinghører, blev Byens »Deler« 1615, en af dens 
fire Vinprøvere 1620, Taksationsmand ved Skatteligningen 1622, Oldermand i Kræm
merlavet og »Korporal« over den ottende Part af Byen s. A., Overformynder og 
Overrodemester 1626, Overkøbmand et Par Aar senere og Byfoged, medens de kej
serlige Tropper holdt Byen besat i 1628.

Rasmus Pedersen Thestrup er Typen paa den danske Købstadsborger i Tiden 
kort før Enevælden. En brav og retsindig Mand, der »svarer Byens Skat og Tynge«, 
det vil sige, som giver Kongen og Myndighederne, Kirken ikke at forglemme, hvad 
de skal have; en myndig og en selvbevidst Mand, der fordrer Plads for sig og sine 
Meninger, som ser sine Folk paa Fingrene og ved hvad Penge betyder i denne Ver
den. En Mand, hvis Nattesøvn saare let blev forstyrret, om Vinden var hans Skibe 
imod eller om Stormen gjorde Skade paa Tag eller Fag, men for hvem Politik

*) Det er et Vidnesbyrd om hine Tiders primitive Forhold, hvor den meste Handel endnu 
var Byttehandel og rede Penge saare sjældne, naar Borgerskab i tidligere Tid ofte betaltes med 
Naturalydelser. 1550 fastsattes Borgerskabspenge til 6 Rdlr. Kun den, der har tjent Byen som 
»Mand og Borger« udi 3 samfulde Aar tilforn, kan faa Borgerskab til den Pris. Man vilde altsaa kun 
have kendte Mænd ind i Borgerskabet. Dog gøres der ogsaa her Undtagelser; er det en formuende 
Mand, eller »fanger han et rigt Giftermaal i Byen«, tages det ikke saa nøje med de 3 Aar. Men han 
skal i saa Fald give mere i »Borgerskabspenge« efter Borgmesters og Raads Villie og Samtykke.
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og sociale Problemer var fuldstændig ukendte Spørgsmaal. En Mand, som opdrager 
sine Børn i Tugt og Herrens Formaning, og som vadsker sine Hænder med den 
gode Samvittigheds Ro, naar han mener at have gjort, hvad der paahvilede ham. 
»Maa derfor takke sin egen Ulydighed, om han det fortryder, naar han bliver gam
mel«, skriver han om sin 17-aarige Søn, der ikke synes at have egnet sig for Bogen, 
og som efter at have gaaet i Latinskolen i ti Aar, blev sat i den danske Skole. Men 
det mest graverende var dog det, at der i Latinskolen i fjerde Lektie efter saa 
mange Aars Skolegang, ikke var flere end fem mellem ham og Fuksen.

Christjærn L’s før omtalte Brev af 30. September 1475 er Grundlaget for Nærings
livets Ordning i Aarhus. Købmændene er fra den ældste Tid de raadende i Byen, 
og alt og alle tjener Handelsmændene, hvis Virksomhed grundlægger og opholder 
Byen. Først efterhaanden arbejder Haandværkerne sig ud af det rent tjenende For
hold til Handelsmændene, i hvis Gaarde de oprindelig havde gjort deres Arbejde 
som Tyende, og omkring Aar 1400 fremtræder for første Gang den selvstændige 
Haandværker. De Haandværkere, hvis Virksomhed er af størst Betydning for Sam
fundet, bliver atter de ledende inden for samtlige Haandværkeres Kreds, og i Aarhus 
som andetsteds har uden Tvivl Smedene og Skomagerne været de mest ansete. 
Haandværkerne sluttede sig som alle andre i hine Tider sammen i et Gilde, og fra 
dette gamle, middelalderlige Gilde stammer de fleste af de senere Haandværkerlav.

Lavene bliver saaledes en Fortsættelse af Gilderne. Man genfinder i dem den 
stærke Broderskabsfølelse; Forpligtelsen til at stæde en afdød Lavsbroder til Jorden 
og de mange Forskrifter for ærbar Opførsel og god Tone gaar fra Gildeskraaerne 
igen i Lavskraaerne. Til Dels paa Grund af de gamle Ceremonier i Gilderne udvikler 
der sig en Mængde særlige Haandværkerceremonier, og ved Siden af at være, i Lighed 
med Gilderne, en Slags selskabelige Foreninger, er Lavene lige fra deres første Frem
træden en Sammenslutning til Værn for og til Ordning og Udvikling af særlige 
Haandværkerinteresser. Gennem Lavene styredes, fra Middelalderen og lige til Ene
vældens Indførelse i 1660 forandrede alle disse Forhold, Næringslivet i Byerne.

Lavene fik saaledes en administrativ, ordnende Myndighed, der i Virkeligheden 
hvilede paa Gildernes gamle Jurisdiktionsret inden for Gildebrødrenes Kreds. Men 
denne Myndighed kom kun til at gælde paa det rent fagmæssiges Omraade.

Lavenes vigtigste Forret var den, at hver enkelt af dem fik Eneret paa at ud
føre sit særlige Haandværk. Ligesom Handelsmændene skulde holde sig til Handel 
og Købmandskab og nære sig af det, saaledes skulde Haandværkerne holde sig hver 
til sit Haandværk og nære sig af det.

Lavene skulde være Øvrigheden en Borgen for, at det Arbejde, de gjorde, blev 
godt udført, og at der altid var tilstrækkeligt af det til Byens Borgeres Behov. Der
for havde de Ret til at fordre aflagt visse Prøver paa, at Mænd, der vilde være 
Mestre i Lavet, ogsaa var i Stand til at gøre deres Arbejde ordentligt og solidt. Ingen, 
som ikke havde lært Haandværket et vist Antal Aar, fik Lov til at aflægge disse 
Prøver, og ingen »Uærlig,« det vil sige ingen, der var født uden for Ægteskab 
eller var Barn af uærlige Forældre, — Rakkere, Bøddelen o. s. v. — kunde komme 
ind i et Haandværk. Fra gammel Tid var Indtrædelsen i Lavet forbundet med et 
festligt Gilde, og ved at forøge Fordringerne ved denne »Igangskost« havde Lavene 
det i deres Magt at hindre Tilgang og holde Lavsmestrenes Antal saa langt nede,
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at der altid blev Arbejde nok for den enkelte. Tilmed kunde Lavet bestemme, hvor 
mange Svende eller Drenge hver Mester maatte have.

Lavenes Rettigheder blev lidt efter lidt til en Byrde for hele Samfundet. Fri
heden for Konkurrence bidrog til, at Arbejdet efterhaanden blev dyrt og slet, og 
Vanskeligheden ved at komme ind i Lavet skabte en Mængde ledige unge Menne
sker, der ikke kunde komme til et »ærligt Brød.«

Kongerne maatte ofte tage sig af Byernes almindelige Borgerskab, der klagede 
over Lavenes høje Priser og daarlige Arbejde. Det var især Skomagerne og Bagerne, 
efterhaanden de mest uundværlige Haandværkere i Byen, der paa en ublu Maade 
søgte at gøre sig Fortjeneste. For i Tide at forekomme »Skomagernes store Ubil
lighed og saadan stor Uskikkelighed« fratager Christian IV., der var Lavene stærkt 
paa Nakken, 1609 Skomagerlavet dets dyreste Privilegium, og giver indenlandske som 
udenlandske Skomagere Ret til at udbyde deres Arbejde paa Torvet i Aarhus hver 
Onsdag og hver Lørdag. Og fire Aar senere, i 1613, gaar Kongen et betydeligt Skridt 
videre og ophæver for en Tid alle Lav. Da det atter — omkring 1621 — tillades at 
genoprette Lavene, forsynes de alle med nye Skraaer, ved hvilke de tidligere Mis
brug til Dels er hævede, og hvor det særlig ikke længere overlades Lavsmestrene 
alene at sætte Prisen paa deres Arbejde.

I det XVI. Aarhundrede træffer vi lavsbundne Haandværkere i de fleste Fag. 
Særlig er Smeddehaandværket stærkt repræsenteret med sine forskellige Retninger: 
Grovsmede og Kleinsmede, Grydestøbere, Sværdfegere, Bøssemagere, Kandestøbere, 
Guldsmede og Sporemagere; dernæst Bagere, Skomagere, Saddelmagere, Feldbere- 
dere, Remmesnidere og Stenhuggere. Et Snedker- og et Vognmandslav nævnes i det 
følgende Aarhundrede, og et Slagterlav dannes først saa sent som 1719.

Man kan ved at læse den interessante Række Aktstykker, som den gamle, for 
Byens Historie saa stærkt interesserede Dr. Htibertz har samlet, ikke undlade at faa 
det Indtryk, at den lille Bys Beboere — Aarhus talte ved Midten af det XVII. Aar
hundrede omtr. 4000 Sjæle — ved Siden af Arbejdet for det daglige Brød har haft 
nok at gøre med at passe paa hinanden. Haandværkerne var stadig ude for at passe 
paa Fuskere og Bønhaser, der sad rundt omkring i Skjul og gik dem i Næringen, 
eller paa fremmede Haandværkere, som kom til Byen og paatog sig Arbejde uden 
at have vundet Lavet. Lægerne eller rettere Kirurgerne passede paa de gamle Kær- 
linger, der signede og maalte Folk for Sygdom og lavede Salver og Plastre og maa- 
ske stundom var nok saa heldige som de privilegerede Udøvere af Kunsten. Og Præ
sterne passede paa hinanden, at den ene ikke urettelig gik i den andens Bede. 
— Og alle passede de paa med Ihærdighed, at hver enkelt holdt sig paa den Plads 
i Samfundet, hvor han hørte hjemme. Særlig at ingen ved højtidelige Lejligheder, 
som ved Gilder eller i Kirken indtog en uberettiget Plads. Det var især Kvinderne, 
der var ivrigst paa det sidste Punkt, og de stadige Stolestadekampe, der undertiden 
udkæmpedes med stort Gny under selve Gudstjenesten, blev i Regelen ført mellem 
Kvinder. Det var altid dem, der brugte Mundlæderet bedst. Derfor var »Kagen«, der 
stod midt paa Store Torv — et muret Fundament med en Pæl til at binde eller 
lænke Forbryderen ved, medens hun blev pisket eller stillet til Skue, — sikkert altid 
mest besøgt af Kvinder, og derfor hører man ikke saa sjældent Tale om Hekse, 
men kun yderst sjældne om Troldkarle.

Christian IV’s Interesse for Købstadnæringen gav sig ogsaa Vidnesbyrd i Aarhus,
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hvor han som i andre Byer forsøgte at faa en Industri i Gang. 1632 tillod han Hans 
Klott at indrette en Klædemølle i Aarhus. Den vilde imidlertid ikke rigtig trives, 
Kongen mener, at det er fordi Klædemagernes Oplag ikke er stort nok, og ønsker 
at interessere Byens rigeste Borgere deri.

Længere Bestand synes en Papirmølle at have haft, som Kongen i 1635 gav 
Hans Skaaning, bekendt som satirisk Forfatter, Klokker ved Domkirken, mest 
dog ved en uhyggelig Betssag, han fik sat i Gang mod Bispens Hustru, Privilegium 
paa. Selve Biskoppen var Participant i Papirmøllen, og Kronens og Kapitlets 
Bønder fik flere Gange Paabud om at samle Klude og »Piynder« til Møllen. Den 
er sandsynligvis gaaet i Staa under Svenskekrigen 1644.

I 1642 har nogle af Borgerskabet i Aarhus andraget Christian IV. om at maatte 
faa det gamle, foran omtalte Stenhus, der oprindelig havde udgjort en Del af den 
tidligere Bispegaard Nord for Kirken og senest havde været benyttet som Kornoplags
hus, for der at oprette et Sejldugsvæveri.

I en Havnestad kunde der jo altid være Brug for Sejldug, men det er ejen
dommeligt at se Christian IV’s Tanke give sig Udslag herovre. Ti Sejldugsvæveriet 
skulde ikke blot sættes i Gang for at lave Sejldug, men for at man kunde udbytte 
en Del ledig Arbejdskraft, nemlig fattige Folk og Børn. Det var herpaa Christian 
IV. havde indrettet sit stort anlagte Børnehus i København, hvor han søgte at ud
danne en Mængde unge Mennesker til dygtige Haandværkere. Rundt om i Landet 
lod han optage Lediggængere og Vagabonder, vanartede Børn, som Forældrene ikke 
»vilde holde af Gaden (d. v. s. som løb om og tiggede) og derover vænnes til Ty
veri« — og anbragte dem i denne Tvangsarbejdsanstalt, — Mænd kunde endog faa 
Lov at sætte deres Koner i Børnehuset, naar de blev altfor ustyrlige. Det er dog 
kun vanartede Børn, han paa denne Maade vil bringe under fornøden Tugt, — »dog 
de som til Haandværk holdes og gaa udi Skole eller i Tjeneste ere, skal ikke der
med være ment.«

Om Sejldugsvæveriets Virksomhed ligesom om den i 1637 oprettede Krudt
mølle har man ingen Underretning.

Endnu skal nævnes, at Hans Skaaning anlagde et Bogtrykkeri. Ogsaa en Bog
handler forekommer i Aarhus, Jacob Abel, som havde sit »Liberi« i Domkirken.

Aarhus Bys stigende Velstand i Tiden efter Reformationen og Grevens Fejde, 
der gav Hansestæderne deres endelige Knæk, har givet sig til Kende ikke blot i 
Byens stærke Vækst mod Vest langs Vestergade og paa Sydsiden af Aaen, hvor Fi
skergade og Mindegade opstod, men ogsaa i en Række anseelige Købmandsgaarde, 
af hvilke enkelte staar endnu. De er saa godt som alle byggede af Bindingsværk, 
Stenhuse var endnu en saa stor Sjældenhed i Byen, at Opførelsen af et enkelt er 
nok til at vække Opsigt og skaffe Gaarden sit eget Navn.

Christian III. forbød 1546 at lægge Straatag paa Husene i Byen, men det har 
sikkert varet adskillige Generationer, inden Fordringen om Tegltag blev gennemført. 
Kongemagten havde ikke saa let ved at faa sin Villie sat igennem, og jo haardere 
Straffe man ser sat for dem, der handlede imod den kongelige Villie, des mere sikker 
kan man være paa, at den hyppig blev overtraadt. Frederik II. maatte lade rejse 
en Galge paa Torvet til at hænge dem i, der trods gentagne Paabud »foragtede Kon
gens Mønt,« det vil sige, fandt den saa slet, at de ikke vilde tage den til fuld Værdi.

Paabudet om Tegltag var en naturlig Følge af de forskellige Ildebrande, som
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hærgede Byen i det første Aarti efter Reformationen. Men Ilden vedblev at hjem
søge Aarhus, Pestilens i ikke ringere Grad — i 1578 skal der være død 2250 Men
nesker af Pest i Byen, — og med Krigene i XVII. Aarhundrede kom de fjendtlige 
Besættelser til. En lille Forsmag paa, hvad Krigen kostede, fik Aarhus i September 
1627, da »Kongens Ryttere«, altsaa Tropper i dansk Tjeneste og under Kommando 
af den berygtede Oberst Baudesin eller Bauditz, kom til Byen »og plyndrede mange 
godt Folks Huse og haver holdt sælsomt Hus.« Næppe 14 Dage senere rykkede 
Wallensteins Tropper under Ernst v. Scharffenberg ind i Byen, som de holdt besat til

STIFTSBIBLIOTHEKET

Pinsedag 1629, »og holdt sælsomt Hus her inde, saa det svier til det Barn, i Vuggen 
ligger, medens Verden staar.«

Paa den høje, stejle Havbakke, umiddelbart Syd for Byen, anlagde Fjenden for 
at sikre sig mod et Angreb fra Søsiden, et Fæstningsværk, der til de seneste Tider, 
da Bakken er bleven fuldstændig bortgravet, har heddet Wallensteins Skanse. Det be
skrives af Dr. Htibertz i 1837 saaledes som det endnu var at se i Begyndelsen af 
Tresserne som »en halv Bulværks Skanse, seks og tresindstyve Skridt i Firkant 
med en Bastion i hvert Hjørne.«

Den 5. Juni 1629 blev Fredsslutningen mellem Kongen og Kejseren forkyndt og 
udraabt ved fire Trommeslagere paa »den store Kirkegaard«, altsaa foran Dom
kirken, og i Emervad, og inden en Uge var forløbet, var de fjendtlige Tropper dra
get bort.

Men Vejen ind gennem Holsten var bleven anviist, — Danmarks Fjender var
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blevet opmærksomme paa, »at Ledet var af Lave,« og de var ikke sene til at be
nytte sig deraf. I December 1643, da Landet laa i den dybeste Fred, brød den svenske 
General Torstenson paa Oksenstiernas Bud ind over Grænsen og trængte i Spidsen 
for en Snes Tusind Mand op i Landet.

Aarhus fik som de andre jyske Byer Ordre til at stille Mandskab paa Benene 
— for sit Vedkommende 200 Mand — for at møde Fjenden. Borgmester og 
Raad maatte imidlertid tredie Juledag meddele Land-Kommissærerne, at de kun 
havde kunnet skaffe 100 Mand, som de havde hværvet, dog »for store Penge, for
uden en Maaneds Sold, deres Knapsak og andet deres Behov.« Men Fjenden ryk
kede for hurtigt frem, til at Modstand kunde forberedes, og Rasmus Pedersen The- 
strup skriver i sin Dagbog:

Anno 1644. Ved dette nye Aars Begyndelse høres mange bedrøvelige og onde 
Tidninger, formedelst Svenskens Krigs Armada, som uformodendes var indfalden 
udi Holsten ved Oldenslohe noget før Jul. Jeg maatte alene gøre en Soldat ud med 
al sin Gevær og Besolding. Fjenderne er kommen til Skanderborg 10. Januar og 
her til Byen 16. Januar. Jeg finge en Ritmester af Adel med 27 Personer og 31 
Heste. Han holdt saa Hus hos mig, at jeg næppelig forvinder det her i Verden. Ti 
udi midlertid at Fjenden var Landet mægtigt, kom jeg til agters baade paa min 
Ejendom, Husleje, Gæld og Formue næsten for 4000 Rdlr.s Værdi.«

Der er ingen Tvivl om, at de svenske Tropper huserede langt værre i 1644 
end Wallensteins i 1628. Byen blev først befriet for dem i August, da en dansk 
Styrke under Oberst Brokkenhus d. 17. d. M. erobrede Wallensteins Skanse og jog 
Besætningen bort. Men det værste stod dog endnu tilbage.

I Efteraaret 1657 faldt Carl X. Gustav, efter Frederik HFs ulykkelige Krigser
klæring, ind i Landet, og i Begyndelsen af September stod der paa ny svenske 
Tropper i Aarhus, denne Gang under Anførsel af Grev von Kønigsmark. Byen blev 
frygtelig brandskattet. Selv en Maaned efter at Freden var sluttet, lod den haarde 
Kommandant 13 Borgere i Byen fængsle og holde fast, til de paa Byens Vegne 
havde undertegnet en Obligation paa 1000 Rdlr. paa et Handelshus i Lybæk. Men 
da Krigen var sluttet, vilde Byens øvrige Borgere ikke høre noget om denne Obli
gation, og der maatte en Højesteretsdom af 1665 til, en kongelig Resolution af 1666 
og endelig Inddrivning af Betalingen ved Soldater i 1667 for at faa Summen, der nu 
var steget til 1734 Rdlr. 3 Ort, og som var lignet paa Byens samtlige Skatteydere, 
betalt.

I August 1658 brød Carl X. Gustav som bekendt Freden, og i Slutningen af samme 
Maaned har Svenskerne vist været i Aarhus paa ny, for dog alt i September at 
maatte vige Pladsen for de allierede Hjælpetropper. Om det var en Lettelse for Ind
byggerne er sikkert mere end tvivlsomt. Polakkerne huserede i Reglen endnu værre 
end Svenskerne. Og deres Besættelse af Byen gav Anledning til, at en svensk Flaade 
paa 13 større og mindre Skibe i Juli 1659 ankrede paa Rheden og begyndte at 
bombardere Byen. Senere satte de Folk i Land, som med »Fyrkranse og Begballer« 
stak Skibe og Baade i Havnen i Brand og dernæst satte de Ild paa Husene ved Hav
nen, medens Polakkerne dækkede sig bag »Trods-Katholm«, det grundmurede 
Stenhus midt for Mindebro, uden at gøre noget til Byens Forsvar. Det synes ogsaa, 
som om en Afdeling svenske Matroser er gaaet i Land og har bortført Borgmester 
Anders Lydichsen, som boede paa Mejlgade, sandsynligvis for at fremtvinge en større
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Brandskat af Byen. Der blev da ogsaa, Dagen efter, betalt den svenske Admiral 1111 
Bdlr. »de 1000 Daler for de 1000 Skud, de med Stykkerne havde skudt, de 111 var 
en Diskretion.» Skolens Rektor, Mag. Niels Krogh, Præsten ved Domkirken, Mag. 
Hans Rhumand, Lektor, Mag. Lavrids Bording o. fl. a. maatte sidde som Gisler paa 
et af de svenske Skibe, til Summen var betalt.

Som Følge af dette Angreb paatog Byen sig paa egen Haand at opkaste en 
Skanse paa hver Side af Havnen eller Aamundingen, som atter senere under den 
skaanske Krig blev besat med Kanoner og Mandskab.

I August Maaned synes Aarhus at være bleven fri for de polske Tropper.
Ved Fredslutningen 1660 var de enkelte Byer som det hele Land udpint til det 

yderste, og Handel og alt borgerligt Erhverv gaaet i Staa. Med dette Aar, i hvilket 
tillige den gamle Regeringsform og det hele indre administrative Maskineri foran
dredes, begynder der et nyt Blad ogsaa i Aarhus Bys Historie.

V.
AARHUS UNDER ENEVÆLDEN.

1660-1848.
Hvor haardt det end har holdt for Landets Købstæder at komme til Kræfter 

efter det haarde Slag, der i større eller mindre Grad ramte dem alle under Fjen
dens Besættelse i de ulykkelige Krigsaar 1657—1660, ser man dem dog efterhaanden 
rejse sig igen. Enkelte har faaet et Knæk, som de aldrig helt forvinder, men hvor 
i det hele de naturlige Betingelser var til Stede for Handels- og Købstadsvirksomhed, 
kom de snart igen til at gøre sig gældende. Aarhus havde sin Havn ud til Søen og 
sit Opland bag sig.

De første Aar efter Krigen var utrolig vanskelige. Der blev lagt den ene haarde 
Skat paa Befolkningen efter den anden. Og Byerne tyngedes tilmed med stor Ind
kvartering. Foruden den almindelige Grundskat, der nu blev paalignet de faste Ejen
domme, maatte der svares en Række andre Skatter, af hvilke den mest besvær
lige var den maanedlige Kontribution paa 250 Rdlr. De ulykkelige Borgere klager 
sig jammerligt og sender det ene ydmyge Andragende ind efter det andet om Lin
dring og Afslag, »det ses for Øjen, at Byen, som en stor Deler øde, endelig ganske 
skal blive ruineret.« Men alt forgæves. Kongen skulde have Penge. Borgmestre og 
Raad faar i Oktober 1666 et meget krast Brev, hvorledes han naadigst fornemmer, 
at Aarhus By med den maanedlige Kontribution er i stor Restance, »og det en Del 
formedelst eders egen Nachlässighed, at I ikke bruger den anbefalede Eksekution til 
Skatternes Indsamling, men skal henlægge Rytterne i Værtshuse og betale dem deres 
Eksekverpenge af Skatten.« Hvis Restancerne ikke straks betales, »da skal det ved 
Eksekution søges hos eder selv som vedbør, og Eksekver-Rytterne indlægges udi 
eders Huse, særdeles i Borgmestrenes, og der forblive paa deres og de Nachlässiges 
Bekostning, indtil Skatten rigtig er klareret.« I 1672 beløb Skatterestancerne sig dog 
endnu til 1060 Rdlr.

De store Skatter og den stadige Indkvartering, som synes at have sat meget ondt 
Blod i Befolkningen, hæmmede længe Byens Fremgang. Havnen, dens virkelige 
Livskilde, laa efter Krigen hen i Forfald, men i Slutningen af det XVII. Aarhun- 
drede maa den dog have været brugelig. Der er mange Vidnesbyrd om Liv og Virk-
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somhed i Byen, der bygges stærkt — i 1691 tager f. Eks. 5 Murmestre Borgerskab 
paa een og samme Dag, — og af Baadstue-Protokollen ser man, at Folk morede sig og 
slog til Søren.

I 1704 var Byens Handelsflaade kommet op til 63 Skibe paa mellem 2 og 100 
Læster. Den hele Drægtighed var 838 Læster, de tre Færgesmakker, som hørte til 
de større Fartøjer, iberegnet.

Om Forholdene i Havnen faar man et Indtryk ved at høre, hvorledes det gik 
Baadmand Jens Basballes Krejert, der i 1665 d. 1. September kom lykkelig og vel 
hjem fra Frankrig med en Ladning Salt og Vin, og som forliste lige i Indløbet til 
Havnen og blev slaaet fuldstændigt i Stykker af Stormen.

Folk, der sejlede paa Trondhjem, led megen Molest af skotske Kapere, men 
størst Skade led Byen dog under den nordiske Krig, da den mistede 28 af de bedste 
Skibe, hvis Ladninger vurderedes til omtrent 78000 Rdlr. Fra 1709 var Byen i af
gjort Tilbagegang.

I 1735 havde Aarhus 4 »Skibe« paa 22 å 27 Læster, 1 »Bysse« paa 17 Læster, 
1 »Hukkert« paa 15 Læster, 16 »Kreyerter« paa 11 å 26 Læster, 3 »Skuder« paa 8 
å 9 Læster, 15 »Galioter« paa 8 å 12 Læster, 10 »Jagter« paa 2*/2 å 9 Læster og 
endelig de 3 Færgesmakker paa 14 å 22 Læster, tilsammen 53 Fartøjer paa 690^ 
Læster.

1746 talte Flaaden kun 42 Fartøjer paa 553 Læster; 1749: 44 paa 556 Læster og 
1750: 46 paa 618. I 1800 44 paa 1288 Tons. Her var ingen Udvikling, Byen stod 
stille.

I en Erklæring fra et Magistratsudvalg af 1735 hedder det, at Havnens Forbed
ring, som Byens Velstand for en stor Del hviler paa, i lang Tid »uvedgjort haver 
hvilet.« Nu er den slammet op, saa ikke et Fartøj paa 5 å 6 Fod kan flyde ind. 
Byen havde, ved at forpagte Konsumptionsafgiften, haabet at vinde Midler til Hav
nens Udbedring, men Forpagtningen var bleven til Tab i Stedet for til Vinding. 
Aaret før havde man endelig taget fat paa at forlænge »Mindehovedet« paa den 
nordre Side 15 å 16 Alen, samt at bygge en Mudderpram, hvormed man vilde ud
dybe Aaløbet, saa de store Fartøjer, der rummede 1000 å 1600 Tdr. Korn, kunde 
flyde ind. Havnens Indtægter kunde kun sættes til 200 å 300 Rdlr. om Aaret; dens 
Udgifter i 1740 var derimod 1014 Rdlr. 5 Mark, 155/g Skilling.

I 1743 truede det søndre Mindehoved med at skride ud. »Til højst fornøden 
Istandsættelse af Bolværker og af Mindebroen«, — den omtales første Gang 1667 
som den nye Bro over Mindet — »udfordres 3000 Rdl., men til en ordentlig Istand
sættelse meget mere.«

Om Sejlads til England eller Frankrig er der ikke længer Tale. Undtagelsesvis 
kan der komme et Skib ind fra Holland eller Riga. Al Fart synes besørget ved 
danske Fartøjer.

Den største Sejlads gik som tidligere til Østnorge. »34 å 36 af Byens Fartøjer 
farer Øster, paa Norge med Korn, fede og hjemgjorte Varer, og hjemfører Jærn, 
Tjære, Karve, Fyr- og Grantømmer, samt Deler med andet mere, som vi formedelst 
Kornvarernes slette Pris paa nogle Aar i Norge i Mangel af rede Penge maa mod
tage ... 4 å 6 løber til Trondhjem med Korn og kommer hjem igen med Ballast 
og Granbord uden alene en ganske liden Del af Kobber, Tran, Tjære, Sild og Fiske
varer.« Paa Lybæk foer et Par smaa Fartøjer, som førte Skind, Pennefjer, Handsker
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og undertiden Kornvarer dertil, og igen hjemførte Hør, Hamp, Humle, Glaskister, 
Glas, Specerier »og andet der udi Landene voksende og fabrikerende Varer.«

Den indbyrdes Sejlads mellem Smaalandene besørges af en 5—6 Fartøjer og 
Farten paa København af ikke flere end 2.

Handelen paa København dreves saaledes væsenlig med københavnske Skibe. 
Den var langt den betydeligste, thi København, der som kgl. Residensstad paa alle 
Maader blev begunstiget, havde af Fredrik IV. faaet Eneret paa at føre »de fire Spe
cies.« Altsaa hverken Vin, Brændevin, Salt eller Tobak maatte hentes hjem fra 
Udlandet paa Købstædernes egne Skibe, det skulde alt hentes i København. Vel 
ophævede Christian VI. allerede 1730 dette Privilegium som »prejudiceerligt og for
nærmeligt for Hs. Majestæts Undersaatter og de andre Købstæder,« men ved den 
1732 indførte Toldlov blev Privilegiet i Virkeligheden genindført gennem Toldlet
telser for alt, hvad der udførtes til Provinserne.

København vedblev saaledes at være Stapelstad for hele Riget. Og Farten paa 
København, der ikke fordrede særlig store Skibe, kunde alle Søkøbstæder over
komme. Aarhus’s smaa Nabobyer, der hidtil havde forsynet sig i Aarhus, søgte nu 
selv til Hovedstaden, og Byens Opland indskrænkedes samtidig ved Lovbestemmelser. 
Følgen er »Byens mærkelige Aftagen.« Tidligere — inden Krigens Udbrud 1709 
havde der i Aarhus været mange Kramboder, med stor Søgning, og Vinkældere, hvor 
der kunde holdes baade Karle og Drenge, »men nu er ikke uden 5, som holder 
aabne Boder, af hvilke de tvende er unge Mænd og en Enke uden Svend eller 
Dreng, saa heraf kan ses, hvad Aftrækken (d. v. s. Tilbagegangen) er.« Landpran
gere og Strandsiddere ødelægger Handelen for Byens Borgere, særlig fik de hol
stenske »Haarfolk«, der gik omkring og opkøbte — d. v. s. tiltuskede sig— Bønder
pigernes Flætninger, til at lave Parykker af, for Manufakturvarer og Smaaartikler, 
Skyld for at holde Bønderne tilbage fra Byen.

Den gamle Bondehandel paa Købstaden havde i lange Tid kulmineret i St. Ols- 
Markedet. Af de oprindelige fjorten Markedsdage var der skaaret efterhaanden ikke 
saa faa af; i det XVI. Aarhundrede havde Markederne givet Anledning til store Uro
ligheder i Byerne, i enkelte — som f. Eks. i Stubbekøbing — til ligefrem Oprør. 
Endnu i det XVII. Aarhundredes Slutning var de en Kilde til Strid. Købmændene 
holdt paa dem, »fordi det jo ikke fejlede, at hvor Folk kom sammen for at sælge, 
dejo ogsaa købte en Del.« Men Haandværkerne saae i Markederne deres egen Øde
læggelse; paa dem kunde jo alle forsyne sig med fremmede Sager, som de ellers 
maatte købe i Byen. Og Regeringen stod nu lige saa tvivlraadig over Spørgsmaalet 
som før. St. Olsmarkedet blev nedlagt 1685, dog kun for at erstattes med to nye Mar
keder, et i Februar og et i Oktober. Det sidste fik efter en Forbryder, Rasmus 
Hesteskærer, kaldet »Hvide Ras,« der ti Aar i Forvejen i Hjortshøj havde dræbt sin 
Stiffader med en Kaarde, og som blev henrettet paa Markedsdagen, i Almindelighed 
Navnet »Hvide Ras’s Marked«. I 1707 blev St. Olsmarkedet dog oprettet igen, sær
lig efter Magistratens Erklæring, at Markeder er gavnlige og bør bibeholdes.

De ledende Mænd i Byen betragtede det som en Ulykke for Handelsstanden, 
at Handelen ikke var sorteret, men enhver handlede efter Evne, med hvad han 
kunde. Oprettelsen af et »Købmands-Lavshus og et Skipper-Lavshus«, det vil sige 
af et Købmands-Lav og et Skipper-Lav med faste bestemte Vedtægter for deres Næ
ringsvirksomhed vilde bringe bedre Orden og større Fordel. »Saa længe ingen saa-
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dan Vedtægt eller Forbindtlighed ligger i Vejen, kan en Kræmmer foruden hans 
aabne Bod handle med Korn- og Tømmerlast, sælge 01 og desl. andre borgerlige 
Haandteringer bruge. En Købmand kan handle en gros og med grove Varer, Tøm
mer, Jærn, Fisk, Sild, Tran etc. ogsaa i smaat, i Punde- og Lodvis, handle med 
Alenvarer etc. og holde Værtshus etc. De, som have Kapital balancere eller tjene 
Penge derved, men forknytte den Fattigere, og derfor kan ingen Egalitet blive eller 
noget derved fuldføres ... saa længe de ikke det vorder befalet.«

I Skippernes Lavsvedtægter skulde det forbydes Skippere og Matroser at handle 
med deres hjembragte Føring. Købmændene selv tør ikke udstede et saadant For
bud af Frygt for at miste deres Matroser, der vilde søge Hyre, hvor et saadant Forbud 
ikke fandtes.

Det er muligvis for bl. a. at forsøge at afhjælpe disse Mangler, at Regeringen i 
1736 opretter et Økonomie- og Kommercekollegium, bestaaende af 3 Mænd af Byens 
Borgere.

Af en Liste fra 1704 over næringsdrivende Borgere ses det, at Byen dengang 
talte 10 Haandværkerlav med 93 Mestre, nemlig 9 Grov-, Klein- og Nagelsmede, 16 
Skomagere, 4 Garvere, 14 Skræddere, 18 Handskemagere, 9 Snedkere, 8 Murmestre, 
4 Hattemagere, 6 Bagere og 5 Guldsmede; uden for Lavene: 2 Kobbersmede, 3 Bar- 
berere, 14 Hus- og Skibstømmermænd, 1 Sejllægger, 1 Blokkedrejer, 2 Rebslagere, 
3 Giarmestre, 1 Bundtmager, 2 Saddelmagere, 2 Bøssemagere, 1 Sværdfeger, 3 Pa
rykmagere, 2 Bogbindere, 3 Kandestøbere, 2 Hjulmænd, 3 Bødkere, 1 Blikkenslager, 
1 Possementmager, 1 Stenhugger, 2 Pottemagere og 2 Malere.

Købmændene har paa den Tid været omtrent 70 i Tal, hvoraf 7 å 8 drev Klæde- 
og Kramhandel, — den mest indbringende Handel — 15 å 16 handlede med grove 
Varer: Salt, Tømmer, Hamp, Humle, Tjære, Jærn, o. s. v. Der var omtrent 110 
Skippere, der hørte hjemme i Byen, og naar hver af disse handlede med »sin Fø
ring,« vil det let forstaas, at de Handlende kunde mærke det.

Forholdene i Haandværkernes Kres var ikke lysere. »Man veed næppe, hvordan 
de i Lavene kan nære sig. De fleste lever kummerligt,« paa Grund af deres Ufor
muenhed og paa Grund af de mange af danske Soldater, der nedsætter sig i Køb
stæderne og ernærer sig af deres Hænders Arbejde med Frihed for Byens Bestilling, 
Tynge og Bekostning, og som derfor kan arbejde billigere end Lavsmestrene.

Det er nok imidlertid ikke alene derfor, at Haandværkerne sidder daarligt idet. 
»Haandværkerlav« hedder det i 1728, »befindes her i Byen 10 i Tallet ... Det er 
slet bestilt med de fleste. En Del kan ikke, en Del vil ikke gøre Lavs Rettighed, 
saa de ligger næsten altid i Kiv og Klammer med hverandre, at en vil frem, en 
anden tilbage. Deres Forsamlinger løber ofte ud paa Skældsord og Slagsmaal, hvor
for de af Byfogeden tiltales og klappes paa Pungen, saa mange af dem, hvad de ej 
er Stoddere, bliver det. Naar en eller anden Dreng her i Byen faar udlært sit 
Haandværk og har staaet et Aar for Mestersvend, bliver han straks Mester i Lavet, lejer 
en Bod og tager en Kone. Hans Haandværk forstaar han ikke til Gavns, ej heller 
haver han Formue at sætte sig i Stand, saa det hele løber ud paa Armod og en 
Hoben Børn, hvoraf en Del betler og vænnes til Lediggang. Og naar de saaledes er 
forknyttede, lader de Modet falde, og skotter ej om at bjærge sig. Kan disse Haand- 
værkere ej komme paa anden Fod, end de nu er, synes mig det var bedre, de ingen 
Lav havde, ti det er ikkun til deres desto større Undergang og Fordærv.«
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Man kan næppe bedre, end denne Erklæring gør det, skildre den danske Haand- 
værkers forkuede Stilling i Almindelighed rundt om i Landet. Og den passer ikke 
blot paa Tilstanden 1728 og nærmeste Aar, — nej, den har Gyldighed for mere end 
hele det følgende Aarhundrede, lige til en ny Tid begynder at gry ogsaa for Haan
dens Arbejdere.

Mærkeaarene for Haandværkerstandens Udvikling i Aarhus er 1828, Stiftelsen 
af Søndagsskolen for vordende Kunstnere og Haandværkere, til daglig kaldet Prins 
Ferdinands Tegneskole, samt 1848, Haandværkerforeningens Stiftelse. Men fremfor alt 
den kgl. Anordning af 1837, der er Begyndelsen til det kommunale Selvstyre.

I Slutningen af XVIII. Aarhundrede viser der sig Tegn paa ualmindelig Opgang 
for Byen. Man maa blot ikke vente sig for meget af, at der i 1783 stiftedes et »Vest
indisk Kompagni« i Aarhus, ti det fik ingen Betydning, og gik snart i sin Moder 
igen. Men Handelens store Opsving under den franske Revolution og Napoleons
krigene gjorde sig ogsaa gældende her.

Det var imidlertid kun en kortvarig Opblussen. Begivenhederne 1807, — der i øv
rigt nærmest ramte Hovedstaden og befriede Provinsbyerne for dens trykkende 
Overherredømme — var kun en Indledning til Elendigheden 1814, den store Stats
bankerot.

For Købmændene i Aarhus betød Københavns Fald en ny Afhængighed. Ham
borg og Lybæk skyndte sig at træde i Forbindelse med de danske Provinsbyer. 
Men det var, som det siges i Indledningen til dette Skrift, en mere frugtbar og læ
rerig Afhængighed. Man fik Indblik i friere Forhold, man lærte at drive Forretning.

Endnu i Krigsaarene havde man i Aarhus taget fat paa at forbedre Byens Havn. 
I 1810 lagde man en Dækmole Sydost for Aamundingen for at skaffe Læ i Havnen 
under østlige Vinde, og byggede en ny Toldbod. Men de daarlige Tider kom, og 
man skrev 1837, før Molen blev færdig. Men da man efter 10 Aars Forløb tager fat 
igen paa Havnen, er det med større Planer for Øje. I Tiden fra 1846—1861 bygges 
den senere saa kaldte Gamle Havn. Den omtalte Dækmole — Søndre Mole — 
forlænges mod Nord og en Nordre Mole lægges ud fra Land. Og samtidig har man 
ud fra »Revet« begyndt paa det store Opfyldningsarbejde langs Byens maleriske 
Kyst, den saakaldte Kystsikring. Inden 1861 var der lagt en stor Strækning til neden 
for »Skolebakken,« der mod Nord naaede hen imod St. Olafskirkegaard.

Der var altsaa nu fremstaaet en Havn uden for »Mindet,« en Havn med en 
Dybde af 16 Fod. Det gamle »Minde«, Aamundingen, benyttedes nu kun af Smaafar- 
tøjer og til Kølhalingsplads, Bedding m. m.

Med de to slesvigske Krige var Forbindelsen med Hamborg og Lybæk bleven 
brudt. Danske Købmænd kunde nu staa paa egne Ben. Det store engelske Marked 
blev aabnet, og ved Meulengrachts, Marcus Bechs, P. Herskinds, Hans Broges, og 
andres voskende Handelsvirksomhed blev Udvidelser af Havnen stadig nødvendige. 
Jærnbaneanlægene — Østjysk Længdebane aabnedes mod Nord 1862, mod Syd 1868; 
Ryomgaardbanen 1877; Odderbanen 1884; Hammelbanen 1902 — bandt en større 
og større Kundekreds til Byen, og jyske Landmænd knyttede i stigende Grad For
bindelser med Aarhus Købmænd. Efter i 1873 at have forlænget Søndre Mole be
tydeligt, gik man fra 1883 til 1890 over til at indtage hele Strækningen af opfyldt 
Land ned til Mejlgades Port til Havn. En ny Nordmole anlagdes herude, Havnen
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uddybedes til 24—28 Fod og endelig gjordes Søndre Mole i 1897—98 saa bred, at 
der fremskaffedes en Række Oplagspladser, hvortil der var stærk Trang.

1903 opførtes endelig den nye Toldbod.
Men Aarhus Havn vokser stadig og Byen med den. Ved det store Køb af Mar- 

selisborg Gods har Byen skaffet sig Albuerum, — den kan røre sig saa frit som 
ingen anden By i Landet. Og allerede nu har man maattet begynde paa en mægtig 
Udvidelse af Havnen mod Syd.

Et Par Tal vil være nok til at anskueliggøre Byens Udvikling.
I 1798 havde den en Flaade paa 45 Skibe med 1,288 Tons og der indkom i dens 

Havn 248 Skibe med en Drægtighed af 7,000 Tons.
I 1900 havde den en Flaade paa 119 Skibe paa ialt 5,217 Tons, hvoraf 18 Dam

pere paa 4,213 Tons. Og s. A. indgik i Havnen 2,974 Skibe med 366,127 Tons Gods 
til Oplosning.

I 1670 havde Aarhus lidt over 3,300 Indbyggere. Hundrede Aar senere, 1770, 
omtr. 3,600, 1800 omtrent 4,000; 1840 7,087; 1860 11,000; 1880 24,831; 1890 33,316; 
1901 51,814.

De Forandringer, Byen havde undergaaet fra Reformationen og indtil de nye 
Tiders kæmpemæssige Fremskridt begynder at gøre sig gældende, var kun faa. I 
1642 slog Lynet ned i Domkirketaarnets høje Spir, som brændte ned til Murkanten, 
og Taarnet maatte nu til 1875 nøjes med den lille, spidse Afslutning, der passede 
til det, »som en Barnehue til en Kæmpekrop.«

I 1685 blev det gamle Fæstningsstaarn, Borgporten revet ned, og i 1858 blev det 
gamle Raadhus foran Domkirken afløst af det nye mellem Stiftsprovstegaarden og 
Mejlgade.

Byens Udstrækning og dens Grænser har fra Tiden efter Reformationen til 
Tiden nærmest efter Krigen 1864 ligeledes vidnet om dens ringe Udvikling. Mod 
Nord var Mejlgades Port uden for Studsgade Bygrænse alt i Slutningen af det 
XVI. Aarhdr. Mod Vest voksede den ad Vestergade ud mod Møllen, mod Syd langs 
Brobjærg, efter Frederik VI. kaldet Frederiksgade, opad Bakken. Ellers var her ingen 
Bebyggelse Sønden for Fiskergade, før ved Midten af det XIX. Aarhdr. Fredens Torv 
med Fredensgade, Søndergade o. s. v. blev anlagt. Men efter 1864 tog Bebyggelsen 
Fart særlig langs Havet mod Nord og mod Syd, og Byen strækker sig nu fra Mar- 
selisborg til Ris Skov.

Inde i Byen fremstod 1708 ved Nedbrydning af nogle gamle Bygninger Sønder- 
torvet, der senere fik Navn Kødtorvet og endelig St. Klemenstorv. 1882 blev den 
gamle Bispegaard nedbrudt, og paa den derved opstaaede store Plads mellem Dom
kirken, Skolegade og Kannikegade indrettedes Bispetorvet. 1884 byggedes Klemens- 
broen tværs over Aaen, Aagade og Fiskergade for at skaffe lige Forbindelse mellem 
Hjærtet af Byen og Banegaarden. 1898 byggedes Teatret paa Bispetorvet, s. A. Slots
biblioteket. Aarhus, der som Forretningsby staar som den første i Jylland, vil ogsaa 
i aandelig Henseende hævde sin Stilling. Og om de Aarhus Borgeres Fremsyn og 
Evne til at benytte Øjeblikket vidner endelig Erhvervelsen af Marselisborg Gods, 
der har givet Byen Plads og Luft til store Udvidelser i Fremtiden.
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HANS BROGE

Der er noget af en Høvding over ham — ogsaa i det rent ydre.
Bred og kæmpehøj er han — han rager op over alt Folket endnu i Oldin- 

geaarene. Der har været ægte Tømmer i den Mand.
Vil man forsøge at skildre Erhvervslivet i Aarhus gennem dets mest fremtræ

dende Repræsentanter, maa man begynde med Hans Broge. Der er ingen, der vil 
gøre ham Rangen stridig. Han er de Aarhus Købmænds Ældste og Førstemand - 
hans Navn har Klang viden om, knyttet sammen som det er med den Bys, hvor 
han har gjort sit Livs Gerning.

Der er ingen dansk By, der har haft en saadan Fremgang som Aarhus i det 
sidste Halvhundred-Aar. Den er vokset fra en lille tarvelig Provinsby, der krøb sam
men om Domkirkens mægtige Kulletaarn og Vor Frues slanke irrede Spir, til en 
stor livlig Handelsstad med elektriske Sporvogne, paladsagtige Bygninger, store For
retninger og en Havn, hvortil Dampskibe og Sejlskibe bringer Varer fra al Verdens Kanter.

Det vilde naturligvis være en Frase at sige, at Aarhus ikke vilde være naaet 
frem uden Hans
Broge. Men det 
er den nøgterne 
Sandhed at sige, 
at det uden ham 
vilde være gaaet 
ganske anderle
des smaat. Byen 
vilde ikke være 
naaet saa langt 
som nu — ikke 
tihuvrmelsesvis.

Thi han var Man
den med Idéerne, 
det hurtige Initi
ativ og dertil Mag
ten og Myndig
heden til at føre 
sine Planer igen
nem. Og hans 
Planer for hans 

Forretnings HANS BROGE

Fremgang var 
saaledes, at det 
ikke blot blev 
ham selv, men 
— i langt højere 
Grad — Byen, 
der vandt ved 
deres Gennemfø
relse.

Han holdt af 
sin By — han 
undte den alt mu- 
ligt godt — og 
Venskabet var 

gensidigt — og er 
det endnu. Og 
ikke alene Aar
hus, men hele 
Jylland — hans 
Hjemstavn — har 
meget at takke
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Hans Broge for. Han havde ikke snævre By-Interesser, By skulde støtte sig paa 
Land, som Land paa By. Og at hans Virksomhed betød noget ogsaa udenfor Aar
hus, viser tydeligst den Omstændighed, at han allerede i 1874 blev Æresmedlem 
af Landboforeningen.

Det er 67 Aar, siden Hans Broge kom til Aarhus; da var han 15 Aar gammel. 
Han kom fra Grenaa, hvor hans Moder sad Enke efter Skipper Broge, som var 
druknet, da Hans kun var 6 Aar. Enken havde ondt ved at faa Børnene opdragne; 
der maatte spares paa alle Kanter, og saa snart de var konfirmerede, maatte de ud 
i Lære og saa vidt muligt klare sig selv. Hans kom i Handelslære hos Købmand 
Meulengracht i Aarhus, kom derpaa nogen Tid til Hamborg, fik siden Plads i Ban
ders og kom endelig 1847 tilbage til Aarhus og begyndte sin egen lille Forretning, 
som han, dygtig som han var, efterhaanden arbejdede op, skønt Tiderne jo var 
vanskelige. Krigsaarene, da Jylland var til Dels besat af Fjenden, var jo lidet gunstige 
for Handel; men Hans Broge forstod at indrette sig efter Forholdene, fik lavet en 
Handelsforbindelse med Hamborg, hvor hans Broder var etableret, og tjente Penge, 
medens andre satte til. Han handlede saa at sige med alt — men Landbrugspro
dukter var vel nok hans vigtigste Handelsvare. Og han forstod at sætte Fart i Land
mændene, saa de lagde Vægt paa at producere gode Varer. Han var ikke bange for 
selv at rejse rundt paa Landet, holde Møder og give Raad. At der kom ret Gang i 
Smørproduktionen herhjemme, har han en Del af Æren for.

Og nu startede han det ene store Foretagende efter det andet i sit kære Aarhus. 
Der er næsten ikke en Storbedrift fra ældre Tid, uden at han har haft en Finger 
med i Spillet. Han var medvirkende til, at Aarhus fik saa gode Jærnbaneforbindel- 
ser, som den fik, han var med til at skaffe Byen den glimrende Havn, som nu er 
dens Stolthed og Rigdomskilde — men som allerede anses for at være for lille 
og skal udvides i mægtigt Omfang. Han lagde Grunden til den direkte Dampskibs
forbindelse med England. Han fik oprettet det store Svineslagteri, Palmekærnefabri- 
ken, Oliemøllen, Teglværkerne — kort sagt, han var Føreren paa alle Omraader; 
og Vejen gik bestandig fremad. En udmærket Hjælper fik han i sin Kompagnon S. 
Wærum, der var opdraget af Broge selv.

I December 1897 fejrede Hans Broge sit 50 Aars Jubilæum som Købmand i Aarhus. 
Næppe nogensinde har Aarhus By fejret en Fest under saa umaadelig Tilslutning. 
Fra Latinskolen til Otto Mønsteds Gaard paa Vestergade, hvor Broge tilbragte 

Dagen hos sin Svigersøn, drog om Aftenen et mægtigt Tog bærende Fakler og Lys
balloner gennem de sammenpakkede Menneskemasser.

Begejstringen var uhyre, da gamle Broge, smykket med det paa Jubilæumsdagen 
modtagne Kommandørkors, kom frem paa Stentrappen for at modtage de unge 
Handelsmænds Hyldest.

Faklerne kastedes paa Baal, og fra et mægtigt Kor lød det Jubilaren i Møde:
Længe, Hans Broge, 
var Du vor Høvding, 
stor ved dit Snille, 
stærk ved dit Mod.

Vakled de unge 
Træer i Skoven, 
du som en Eg
i Stormene stod.

Samme Dag blev den gamle Købmand Æresmedlem af Aarhus Handelsforening.



RUDOLPH WULFF

Vi lærte i Skolen, at der er 3 sorte Ting, som styrer Verdens Skæbne: det er 
Krudt, Blæk og Bogtrykkersværte. Og det er sikkert rigtigt nok. Men der er 

endnu en sort Ting, som, da man først rigtig lærte at bruge den, har revolutioneret 
Verden og fuldstændigt omformet Menneskelivet i det sidste Aarhundrede. Den sorte 
Ting hedder Kul. Saa at sige alle de materielle Fremskridt, den mægtige Produk
tion, de hurtige Forbindelser — alt har været betinget af Kullene. Havde vi ikke ejet 
disse »sorte Diamanter« — saaledes kalder en engelsk Maler sit Billede af sværtede 
Kulpramme, der af en stønnende Damper slæbes frem mod Themsens Strøm — da 
havde vi endnu levet hver i sin lille Krog af Verden ligesom i gamle Dage uden 
Forbindelser, uden Impulser. Medens nu Verden er gaaet frem i Spring, saaledes at 
snart intet mere synes utroligt og uopnaaeligt, vilde den uden Kullene have været 
fordømt til Stilstand eller højst til en Sneglefart, der i Aartusinder ikke kunde have 
ført Menneskeheden saa langt frem, som de flammende Kulbaal har ført den i hun
drede Aar.

Visselig har man Bet til at kalde Kullene »sorte Diamanter«.
Maaske kommer den Tid, da vi kan undvære Kullene. Maaske vil Fremtidens 

Maskiner drives ved den Kraft, der tages direkte fra Solstraalerne, fra Vandfaldene, 
fra Havets Brænding, fra den susende Vind, og Boligerne oplyses og opvarmes paa 
samme Maade. Men sikkert vil det vare uoverskuelige Tider, før Menneskeheden 
kan sige om de sorte Kul: »Mohren har gjort sin Pligt. Mohren kan gaa.«

Selv i et agerdyrkende Land som Danmark har Kullene spillet en uhyre Bolle. 
Man behøver blot at pege paa de Tusinder af Skorstene, der løfter sig over Andels
mejerierne Landet over.

Kul er en Kulturfrembringer, en Værdiskaber, næsten en Livsbetingelse. Intet 
Under da, at vi, der ikke selv ejer den haarde blanke »omdannede Solvarme« i 
vor Jord, indfører kolossale Mængder af den fra Stenkulsøen. Bestandig krydses 
Nordsøen af Sejlskibe og Dampere, der bringer Kul til danske Havne. Heldigvis kan 
»det gode danske Smør« rigeligt betale den uundværlige Vare. Blandt de Havne, 
over hvilke Stenkullene indføres, staar naturligvis Aarhus i første Bække. Saa at 
sige til Stadighed ligger ved dens Kajer høje Jærndampere, hvorfra Kullene over 
Lossebroerne bragende styrtes i Jærnbane- eller Færdselsvognene, eftersom Kullene 
straks skal ud i Landet, til Fabrikerne i Byen eller oplagres paa Kulpladserne. Og 
blandt de Aarhus-Firmaer, som i Aarenes Løb har modtaget de fleste Kuldampere, 
er Rudolph Wulff— et af de største og betydeligste Firmaer i Landet og et af dem,
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der maa nævnes i første Række, lige efter Hans 
Broge, naar der spørges om de Handelshuse, der 
har været med at begge Grund til Aarhus’ 
Storhed.

Kommer man sejlende til Byen, er noget af 
det første, man lægger Mærke til paa den lange 
Molearm, der sydfra strækker sig ud i Vandet 
og værner Havnebassinerne mod Søgangen fra 
det aabne Hav, det mægtige Plankeværk, hvorfra 
Navnet Rudolph Wulff lyser ud til de Søfarende. 
Bag dette har Firmaet sine Bjærge af Kul. For
uden med Kul handler Forretningen med Bujærn. 
Tidligere var Petroleum en af dets vigtigste Ar
tikler; men denne Vare er nu udskilt.

Den 12. April 1865 tog Rudolph Wulff Borger
skab som Købmand i Aarhus. Han var da en ung KONSUL RUDOLPH WULFE
Mand paa kun 27 Aar, men han havde en sierdeles 
grundig Handelsuddannelse. Han var født i Bønne den 4. Juli 1838, gik i Byens Latinskole 
og kom allerede i 16 Aars Alderen ud at prøve Vingerne, idet han kom i Handelskure 
i Stubbekjøbing. Da Læretiden var forbi, kom han til det udenlandske Firma, der 
vel har spillet den betydeligste Rolle for den danske Handel, H. Pontoppidan & Co. 
i Hamborg. Der var han i 5 Aar og gik derefter til England, hvor han blev i halv
tredje Aar og særlig uddannede sig i West Hartlepool, en af de vigtigste Kulpladser 
i England. Rudolph Wulff kendte altsaa Udlandets Handelsforhold nøje, da han 
grundede sin Import-Forretning i Aarhus. Og han viste sig hurtigt at være Mand 
for at arbejde den op, uagtet der kom vanskelige Tider, da meget stod paa Spil. 
Skønt han til Dels var Konkurrent til Hans Broge, fattede denne Aarhus’ første Køb
mand stor Interesse for den yngre Kollega, og det hedder sig, at Broge i en kritisk 
Tid ydede Firmaet sin værdifulde Støtte.

Rudolph Wulff drev en kort Tid Forretning som Medindehaver af »Bech & 
Wulff« og senere af »Adler, Wulff & Meyer«, som den 7. Oktober 1874 stiftede »Jydsk 
Handels- og Landbrugsbank«, i hvis Direktion Wulff havde Sæde, indtil han 
1. August 1876 udtraadte og for egen Regning overtog denne Banks Vareforretning. 
Men den længste Tid drev han sin Forretning under sit eget Navn, og Navnet »Ru
dolph Wulff« blev snart et af de bedst kendte i Aarhus. Samtidig med at han drev 
sin Kul-, Rujcvrn- og Skiferhandel, var han i en Aarrække Agent for »De danske 
Sukkerfabriker« og skabte desuden en overordentlig betydelig Forretning i Petro
leum. Hans Import af Petroleum var en af de allerstørste i Danmark — ubetinget 
den største i Provinsen. Men Konkurrencen med de store kjøbenhavnske Petroleums- 
Firmaer Jørgen Jensen og Thøger From var skrap nok; og i 1889 blev de tre Fir
maer enige om paa Petroleums-Omraadet at slutte sig sammen. De dannede da i 
Forening den mægtige Institution »Det danske Petroleums-Aktieselskab«, der siden 
ganske har behersket den danske Stenolie-Handel, og hvis kolossale Petroleums-Be
holdere nu f. Eks. løfter sig Nord for Aarhus Havn og gennem lange Rørledninger 
fyldes direkte fra Tankdamperne, der lægger til ved »Nordre Mole«.

Under dette Aktieselskab, der hurtigt skulde blive et af de rigeste i Danmark,
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KONSUL STARK

F. Stark, som Kompagnon

gik da Rudolph Wulffs 
Petroleums-F orretning 

ind. Men han vedblev at 
være Selskabets Repræsen
tant og Oplagshaver i Aar
hus, og det er Firmaet 
endnu den Dag i Dag.

I en Alder af kun 58 
Aar afgik Rudolph Wulff 
ved Døden den 31. Marts 
1896, og Forretningen gik 
da over til hans næstæld
ste Søn Axel Wulff, født 
11. Februar 1871, der si
den sammen med Firma
ets mangeaarige Prokurist, 
den engelskfødte Hr. G. 

har drevet Forretningen og
KONSUL AXEL WULFF 

saa vidt muligt har holdt
den i samme Spor.

Ligesom Faderen er Axel Wulff Konsul (kejserlig russisk Vicekonsul), medens 
hans Kompagnon Stark som Konsul repræsenterer Storbritannien.

I Foraaret 1903 oprettede Firmaet en Filial i Odense for Kulimport under 
samme Firmanavn, og ogsaa denne drives efter samme Principer som Hovedfor
retningen.

Da i 1897 »Gamle Broge« fejrede sit Halvtreds-Aars Jubilæum som Købmand i 
Aarhus, var det den unge Axel Wulff, der ved Festen paa Hotel Royal holdt Hoved
talen for Jubilaren.

I sit Svar udtalte Broge, at intet havde glædet ham mere, end at Sønnen af 
hans gode gamle Ven havde talt for ham ved denne Lejlighed. Og de varme Ord, 
hvormed den gamle Købmand mindedes Rudolph Wulff, vidnede klart om, hvor 
stor Pris han havde sat paa ham og hans Virksomhed, og hvilket Tab hans tidlige 
Bortgang var for Aarhus’ Handelsstand.
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MASKINFABRIKER OG STØBERIER

Midt paa Aarhus’ Hovedstrøg — fra Domkirken til Hovedbanegaarden — hvor 
efterhaanden store moderne Bygninger med smukke Butiker har rejst sig, lig

ger et Bygningskompleks, som synes lidet at passe i disse Omgivelser. Vidtstrakte 
mønjerøde Bygninger med rundbuede Jærnvinduer rejser sig bag en støbesandsdæk
ket træindhegnet Plads; udenpaa Bygningerne er der mangehaande Hjul, en mægtig 
Kran løfter sin Galge op i Højde med Taget, fra de aabne Porte spreder stærke Ud
skær sig ud, og Dampen puffes hvislende ud af Børene. Særlig en Vinteraften, naar 
Murene synes at gløde i det elektriske Lyshav, naar det gnistrer ud af Skorstenene 
eller flammer op mod den mørke Himmel, medens dumpe Drøn og klingre Lyde 
bæres ud over Gaden, og der møder den passerende som et Pust af en bitter, jærn- 
mættet Luft, er der noget halvt dæmonisk ved de store Maskinværker her i Byens 
Centrum. Man kan ikke undgaa at lægge Mærke til dem — de ligesom hamrer og 
gløder sig ind i Bevidstheden; men lidet aner man, at ogsaa Bygningerne paa den 
anden Side af Gaden, hvor der synes at være Bo og Stilhed, er med i den travle 
Virksomhed. Der ligger Hovedkontorer og Tegnestuer og skjult bag dem Elektrici
tetsafdelingen, Dampmaskinlageret og først og fremmest det mægtige Kedelværksted 
og de enestaaende kostbare Modellofter, hvor Modeller fra et halvt Aarhundrede 
opbevares og repræsenterer en Arbejdsværdi af Hundrede Tusinder af Kroner.

Alt dette — et Terrain, der paa begge Sider af Søndergade, hvor denne skæres 
af Sønderallé, omfatter ikke mindre end 20,000 Kvadratalen — er Frichs Maskinfa
brik, der i Aar kan fejre sit 50 Aars Jubilæum — en af de allerstørste, om ikke 
den største Metalvirksomhed i Danmark (naturligvis bortset fra Jærnskibs-Værfterne) 
og en af de faa af de store Maskinfabriker, der endnu ledes som privat Foretagende, 
medens næsten alle de andre er gaaede over i Aktie-Selskabers Hænder, efterhaan
den som Tiderne blev vanskelige.

Cheferne for de Frichske Fabriker, d’Hrr. Wied og Vestesen, har evnet at holde 
Kursen fremad trods alle Storme.

* * *

Søren Frich var kun 27 Aar gammel, da han i 1854 anlagde Fabriken paa 
Hjørnet af Søndergade og Sønderallé.

Han havde lært det praktiske Arbejde baade som Maskinarbejder og som Jærm
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støber — til Dels under et 2 Aars Ophold i England og Belgien — og han havde — 
i Modsætning til hvad der den Gang var almindeligt for en Maskinfabrikant — er
hvervet sig en grundig teoretisk Uddannelse, blandt andet ved et Par Aars Studium 
ved den polytekniske Læreanstalt i Kjøbenhavn. Han var da fortrinlig udrustet til 
at tage Gerningen op. Han begyndte i ret stor Stil, idet han raadede over nogen 
Kapital; det gik dog ret smaat med Arbejdet i Begyndelsen; han kunde kun holde 
4 Mand i den første Tid. Men Frich fik hurtig By ved sin usædvanlige Dygtighed 
og absohite Paalidelighed, og i 1860 kunde han allerede beskæftige 100 Mand. Da 
han 25 Aar senere traadte tilbage og i 1885 overlod Fabriken til de unge polytek
niske Kandidater Wied og Vestesen, havde han 150 Mand i Arbejde. De nuværende 
Ejere har fortsat Fremgangen, Virksomheden har under dem været i stadig Udvik

J. WIED, 
FABRIKENS NUVÆRENDE 

INDEHAVER

s. FRICH, 
FABRIKENS GRUNDLÆGGER

VESTESEN, 
FABRIKENS NUVÆRENDE 

INDEHAVER

ling, og Arbejderantallet har i de sidste Aaringer varieret mellem 350 og 425 Mand. 
Alene det store Værksted for Kedler, Pladearbejder og Jærnkonstruktioner beskæf
tiger ca. 100 Mand. Dette Værksteds Arbejdsmaskiner drives af et 30 Hestes Damp- 
maskinanlæg og er udstyret med ikke mindre end 4 kraftige Løbekraner. Firmaet 
har her bygget Bøgrørskedler og Vandrørskedler paa over 2000 Kvadratfod Hede
flade saavel som Kanalkedler, der har vejet 60,000 Pund, og det vil sikkert med 
hele sin tidsmæssige Indretning kunne magte endnu større Opgaver, om Fremtiden 
skulde stille saadanne.

Fabriken har i alle de 50 Aar, den har bestaaet, beskæftiget sig meget med Byg
ning af Dampmaskiner og er paa dette Omraade naaet frem til en høj Grad af Fuld
kommenhed. Allerede i Grundlæggerens Tid byggedes de største Maskiner, der over
hovedet forlangtes herhjemme, og det var blandt Fagfolk en bekendt Ting, at Frichs 
Dampmaskiner hørte til de bedste og solideste. Firmaet har i denne Henseende og- 
saa siden indtaget en Førerstilling i Danmark. Saaledes var det den første Fabrik,
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der byggede Dampmaskiner med Ventilstyring, og først adskillige Aar senere er 
andre Fabriker fulgt efter. En i 1888 paa den store Udstilling i Kjøbenhavn arbejdende 
100 Hestes Ventildampmaskine vakte megen Opsigt i Fagkredse og blev da ogsaa 
udmærket med 1ste Klasses Medaille. I de senere Aar har Firmaet været stærkt be
skæftiget med Udførelsen af overhedede Dampanlæg, og som Bevis paa disse Ventil
maskiners fortrinlige Egenskaber skal nævnes, at saadanne 15 Aar gamle Maskiner 
med nogle uvæsentlige Ændringer kan arbejde med den stærkt overhedede Damp 
uden nogen som helst Ulempe og give samme Økonomi som Maskiner, der bygges 

JÆRNSTØBERI

den Dag i Dag for dette Øjemed. Fabrikens Lager at færdige Dampmaskiner er ret 
imponerende efter danske Forhold; det er vistnok kun ganske faa Fabriker her
hjemme, der overhovedet har været i Stand til at holde Lager af saadanne Maski
ner, der naturligvis ikke repræsenterer nogen ringe Kapital.

En Vandring gennem de store Lokaler og Arbejdspladser, baade i de gamle 
Bygninger, som Frich rejste paa Søndergades Østside, hvor Arbejdsmaskinerne 
drives af en Hoveddampmaskine paa 200 Hestes Kraft, og i de helt moderne ind
rettede Værksteder, er overordentlig interessant. Den travle Virksomhed og de mange 
sindrigt indrettede Arbejdsmaskiner, der er i Gang, imponerer og tiltrækker. For 
Ikke-Fagmanden er det næsten som Hekseri at se, hvorledes Maskinerne paa egen 
Haand kan udføre Arbejdet. Der drages f. Eks. Biller i en Staalcylinder. Den dia-
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manthaarde Staalspids føres paa langs ad Cylinderen og skærer sin sylsmalle Rende 
i dennes Staal med samme Lethed, som Ploven gaar gennem den bløde Jord; sin
digt skræller den den tynde Staaltraad af paa skraa over Cylinderen umiddelbart 
ved Siden af den forrige Fure; naar den er naaet til Vejs-Ende, standser den, løfter 
sig og iler hurtigt tilbage til Udgangspunktet for af sig selv — uden menneskelig 
Hjælp — at begynde Udskæringen af den næste blinkende Streg. Den regelmæssigt 
rillede Staalcylinder skal bruges til et Mølleværk. Møllerifaget arbejder Fabriken me
get for, og det var noget af det første, som den lagde sig efter; den har forsynet om

DREJERVÆRKSTED

trent 1200 Møller med komplet Jærngangstøj og fremstillet Turbiner, Valsestole, 
Havreknusere og mange lignende Møllerimaskiner. For Resten er der ikke den Spe
cialmaskine, som Frichs Fabrik ikke i Tidens Løb har forarbejdet — endogsaa paa 
saa specielle Omraader som Klædefabriker og Garverier har Fabriken forsøgt sig. 
Til Spritfabriker og Ølbryggerier har den leveret fuldstændigt Maskininventar — 
Henzekogere, Formæskekar, Maltknusere, Mæskekedler, og hvad det altsammen hed
der — for Cementindustrien har den bygget Stemmeværker og Knuse- og Forma
lingsmaskiner saavel som kontinuerlige Skaktovne og nu i den senere Tid Roterovne 
med Tørretromler og alle Bimaskiner — Papirfabriker, Træsliberier, Tobaksspinde
rier har den forsynet med Arbejdsmaskiner. Men de mest imponerende Anlæg, den 
har udført, er maaske de komplette Indretninger til Margarine- og Oliefabrikationen,



MODELSNEDKERI

KEDELSMEDIE
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som den har leveret til Ind- og Udland f. Eks. til Otto Mønsteds Fabriker og den 
store Oliefabrik i Aarhus.

Firmaets Ingeniørvirksomhed omfatter ogsaa Installering af Varme-, Ventilations- 
og Tørrestueanlæg saavel som elektrisk Lys og Kraftoverføring. Fabriken var en af 
de første i Landet, der begyndte paa denne Virksomhed, der nu har bestaaet i ca. 
15 Aar og udviklet sig til en ret betydelig Afdeling. Af større Arbejder paa det elek
triske Omraade kan anføres Belysningsanlægene paa Bryggeriet Ceres og hos Otto 
Mønsted samt paa Herregaardene Wilhelmsborg og Store Restrup, ligesom nu i den 

SMEDIE

sidste Tid paa Frijsenborg Slot i Tilknytning til Hammel Centralstation, der ogsaa 
er etableret af Firmaet.

Endvidere skal nævnes, at Frichs Fabrik har beskæftiget sig meget med Fabrika
tion af Jærnbanemateriel, og her har Staten naturligvis været den vigtigste Kunde. 
Det er navnlig Sporskifter, optiske Signaler, Drejeskiver og Kraner, Firmaet har 
fremstillet, og nu for nogle Aar tilbage har det optaget de moderne centraliserede 
Sikrings- og Betjeningsanlæg for Sporskifter og Signaler blandt sine Fabrikationsom- 
raader.

Som et ganske særligt Speciale skal sluttelig nævnes Fabrikationen af de saa- 
kaldte Lubrikatorer til Smøring af Dampcylindre med Olie.

Dette Apparat blev opfundet og patenteret ca. 1880 til Afløsning af de gamle
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Smørehaner. Apparate! trængte i Begyndelsen kun langsomt ind i Industrien, men 
senere med stedse større Fart. I uforandret Konstruktion, men i stigende elegant Ud
førelse er Apparatet udgaaet fra de Frichske Fabriker i over tyve Tusinde Eksem
plarer og leveret hele Jorden over.

Som det vil ses af denne korte Oversigt, er det en saare alsidig og storstilet 
Virksomhed, som d’Hrr. Wied og Vestesen staar i Spidsen for — en Virksomhed, 
der vidner om utrættet Energi og Foretagsomhed, praktisk Sans og teknisk Dygtig
hed hos Lederne — en Virksomhed endelig, som har været af den største Betyd
ning for dansk Industri paa mange forskellige Omraader.



K. CHRISTIANSENS
TRIKOTAGEFABRIK OG ULDSPINDERI

Det ligger ikke saa fjernt i Tiden, at Uldtilvirkningen herhjemme næsten ude
lukkende foregik som Husflid. Hjemme spandt og vævede og strikkede 

man — i »Bindestuerne« snakkedes der og fortaltes i de lange Vinteraftener. 
Men Idyllerne maa vige for den rastløse Tid. Uldjyderne fra Hammerum Herred, 
der med deres Bylter paa Nakken drog fra By til By og fra Dør til Dør, forsvinder 
efterhaanden.

Der er vokset en Stor-Industri op lidt efter lidt, og Landet, der tidligere trods 
den ikke ubetydelige 
Husflid, i det væsent
lige maatte tage sit 
Forbrug fra Udlandet, 
kan nu saa godt som 
klare sig selv og frem
bringe den Uendelig
hed af Varieteter af 
det lette bekvemme 
Normal-Undertøj i Uld 
og Bomuld og Vigog
ne og Ramie, og hvad 
det altsammen hedder, 
og i de svagt lyse 
gullige, brunlige eller 
blaalige Farver, som

ske kræver, og som laa 
langt udenfor Hjem- 
meindustriens Om- 

raade.
En af de mest 

imponerende Virk
somheder paa Triko
tage-Væveriets Om- 

raade er K. Christian
sens Væveri paa Ro
sengade i Aarhus, der 
nylig har kunnet fejre 
sit Halvtreds Aars Ju
bilæum.

Om denne store
K. CHRISTIANSENdet

der 
har

moderne Menne- Fabrik gælder noget 
lignende, som hvad

er sagt om Stampes Klæde-Fabrik. Den er begyndt i det smaa og beskedne, 
kæmpet sig frem Skridt for Skridt og virker endnu udefra saa prunkløst og 

lidet fremtrædende, at man næppe kan ane, hvor omfattende Virksomheden i Virke
ligheden er.

En Vandring gennem Lokalerne byder da den ene Overraskelse efter den anden.
Der er nu først Uld- og Bomuldslagrene. Det er enorme Kvantiteter, der ligger 

paa disse Lofter; og dog er det nu — i Sommertiden — den Periode af Aaret, da 
Raalageret er mindst og Lageret af de færdige Varer størst. Det er ganske ejendom
meligt at iagttage, hvor forskelligartet Ulden er efter den Egn, hvor den er frem-
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bragt. Medens Ulden fra de kolde Lande er tung og grov — her trænges der til et 
solidt Dække imod det barske Vejrlig — er Ulden fra de blidere Egne fin og let, 
næsten silkeblød. Saaledes Ulden fra Buenos Ayres, der er at se og føle paa som 
snehvidt Dun. Det er ogsaa en fet kostbar Vare. Saadan en Uldsæk paa 300 Pund 
er sine 600 Kr. værd. Men af den frembringes ogsaa de blødeste og letteste Varer.

KARTERIET

Af Bomulden er den kinesiske den bedste og kan af den usagkyndige næppe skel
nes fra Ulden.

Baastoffet gaar nu sin Gang fra den ene Arbejdssal til den anden og kartes, 
spindes og væves.

Da Spinderierne vanskeligt kan holde Trit med Vævemaskinerne, gaar de baade 
Dag og Nat; det ene Hold Folk afløser det andet, bestandigt arbejder de lange 
Spindemaskiner, idet de skyder sig ud og ind, og Spolerne lynsnart snurrer rundt.

Vævningen af Trikotage-Varerne foregaar paa de saakaldte Rundvæve, der er 
vidt forskellige fra de store Slagvæve, der bruges i Klædefabrikationen. Disse Væve 
tager forholdsvis liden Plads op og synes sande Vidundere af Sindrighed. Idet de



SPINDERIET

VÆVERIET
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langsomt drejer sig rundt, føjer de Maske til Maske, og for den usagkyndige er det 
som Troldom at se Stykket vokse og vokse. Ikke mindre end et halvt Hundrede 
saadanne Rundvæve er i Gang paa Fabriken og passes hver af sin Arbejder. Nogle 
af Vævene arbejder med den rene Uldtraad, nogle med Blandinger, og andre 
med Kamgarn og Ramiegarn — som købes i Udlandet. Og vidt forskellige 
er de Stoffer, som frembringes, skønt de alle henhører under Begrebet Trikotage
varer, lige fra de tykkeste og sværeste til de letteste og fineste.

Trolddom! Ja vist er det Trolddom. Nylig laa Ulden, som den var klippet af

SYSTUEN

Faaret, nu er det lyse fine Stof færdigt. Og nu — med Et — er det forvandlet til 
Benklæder og Trøjer. Paa Strikkemaskiner forarbejdes i utrolig kort Tid de elastiske 
Stykker, det nederste af Ærmer og Benklæder; Stoffet klippes over og sys sammen igen 
— paa den første Systue, som det passerer, snurrer henved en Snes Symaskiner, — 
saa gaar Tøjet i Vask og skylles ved Maskinkraft, tørres i Centrifuger, hvor Fugtig
heden »slynges« ud, kommer saa ind i de hede Tørrerum, hvor der er henimod 60 
Grader Celsius, passerer atter en Systue, hvor endnu adskilligt flere Symaskiner er 
i Arbejde og fæstner Kantebaand og Knapper, syer Knaphuller osv., og er efter en
delig at være »presset« færdigt til at pakkes og gaa ud i Verden. Alt gaar efter en 
Snor, hver har sit bestemte Arbejde, den 50 Hestes Maskine arbejder Nat og Dag, 
Apparaterne er saa sindrige, som menneskeligt Snille har evnet at gøre dem; Re
sultatet er blevet Varer, der staar paa Højde med Udlandets bedste — baade de



AARHUS 21

ganske billige og de kostbare — og en Produktion, der maa siges at være virkelig 
imponerende. Der spindes nu aarlig over 200,000 Pund Garn, som forarbejdes til 
Herre- og Dame-Underbeklædninger — ca. 20,000 Dusin —, foruden at der af andre 
Sorter Garn indkøbes ca. 40,000 Pund, som væves i Stof. Dette vil atter sige, at Fa
briken gennemsnitlig frembringer ca. 1000 Stkr. Trøjer og Benklæder om Dagen.

Grundlæggeren, K. Christiansen, begyndte i Aaret 1853 i et lille bitte Hus paa 
Tangen i Aarhus og fik Aaret efter Borgerskab som Væver. I 1863 flyttedes Fabri
ken til Nr. 18 i Rosensgade, og efterhaanden tilkøbtes de tilstødende Ejendomme 
Nr. 14, 16 og 20. I 1868 opstilledes den 1ste Sats Spinderi, i 1870 den 2den, i 1885 
den 3die, i 1897 den 4de.

Man ser — det er en langsom og sikker Udvikling, der er Tale om. Der skri
des først til Udvidelse, naar Grundlaget for den er sikkert. Den sidste Udvidelse 
skete forøvrigt efter en alvorlig Brand, der hjemsøgte Fabriken den 11. December 
1896 — Brandskaden opgjordes til 97,000 Kr. — og Fabriken blev da genopført i 3 
Etager, medens alle Spinde- og Kartemaskiner blev delvis fornyede. Produktionen 
tog nu saaledes til, at der vel kunde være Brug for yderligere Udvidelse af Spinde
rierne, hvis saadan kunde lade sig gøre; foreløbig raades der imidlertid som berørt 
Bod paa den manglende Spinderiplads ved at lade Spinderierne arbejde hele Døg
net rundt, medens Vævene kun gaar om Dagen.

Skaberen af Virksomheden saa sin Dygtighed og Arbejdsomhed belønnet ved 
den stadige Fremgang; Fabriken hørte allerede til de betydeligste i Landet, da han 
døde den 2. December 1893. Siden da er den dog under Sønnerne Theodor og Hans 
Christiansens Ledelse yderligere stærkt udvidet. Theodor Christiansen er nu udtraadt 
af Firmaet og leder Salget af dets Artikler i Kjøbenhavn, medens Fabriken styres 
af Hans Christiansen.

Foruden det alt anførte kan nogle Tal bedst illustrere Virksomhedens Omfang:
Af Maskiner findes der nu, foruden 4 Sats Karte- og Spindemaskiner, 50 Rund

væve, 45 Symaskiner, 8 Automat-Strikkemaskiner, 1 hydraulisk Presse, 1 Kalander 
Presse, 1 Rugemaskine, 1 Rulle- og Spannmaskine samt Vaskeri-Inventar, 1 Damp
maskine paa 50 Hestes Kraft, 1 elektrisk Lysmaskine til 165 Lamper foruden flere 
Bi- og Hjælpemaskiner. Fabriken beskæftiger ca. 120 Mennesker. I Løbet af de sidste 
20 Aar er Fabrikationen stegen til mere end det tredobbellc.

I 1901 indførtes der en Forbedring af Fabrikatet, idet Varer af ren Uld, som 
ellers krymper i Vask, nu ved den boltonske Metode, hvorpaa Fabriken har Eneret 
her i Landet, kan fremstilles fuldstændig krympefri.

Fabriken har sin egen Syge-, Laane- og Sparekasse.
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Olie er nu en Gang ikke populær herhjemme. Den amerikanske Olie, vi fik som 
Børn, har grundig »kureret« de fleste af os; uvilkaarlig forbinder vi altid med 

Tanken om Olie dette Fluidum, der blev os præsenteret i en Spiseske, og som trods 
sin Gavnlighed var forfærdeligt. Og de Mennesker, der i Syden har lært, hvor herlig 
Olie kan være, lever i den Tro, at man nødvendigvis maa forskrive Olivenolie fra 
Italien for at faa noget virkelig godt til sine Tomater, sin Salat eller sin Mayonnaise, 
og spiser frejdig en Olie, der er bleven gammel og harsk — er det blot »ægte 
Olivenolie«.

Kun ganske langsomt trænger det ind i Bevidsthederne, at der herhjemme kan 
frembringes en Spiseolie saa mild og blød og fin som den bedste italienske, og at 
man absolut staar sig ved at bruge den, fordi den altid kan faas ny og frisk.

De, der har lært den fine Aarhus Jordnødolie at kende, bruger næppe anden Olie.
Imidlertid er Forholdet det, at Landets første Oliefabrik — Fabriken i Aarhus 

— har sin væsentligste Kundekreds i Udlandet. Og først sent vil det blive ander
ledes. Vi er et konservativt Folk, ængsteligt for at prøve noget nyt.

Aarhus Fabrikens anden Hovedartikel, Kokus-Olien, der er af en Konsistens 
som Smør, har ligeledes — fraset dens store Anvendelse i Margarinefabrikationen 
— hovedsagelig sit Marked i Udlandet. Til Gengæld oversvømmes Landet af Udlan
dets Overproduktion af Kokusolie, der for Tiden kan indføres toldfrit, skønt 
Tarifen lyder paa en Told af 2 Sk. pr. General-Tolddirektoratet har mærkelig 
nok hævet denne Told under Angivelse af, at Olien som spiselig Vare bør være 
toldfri. Overfor Lovens Bestemmelser synes denne Resolution at svæve i Luften; 
men alle Indvendinger er strandede paa Tolddirektionens Magtsprog.

Varen er altsaa faktisk ganske ubeskyttet. Motiveringen af den trufne Bestem
melse, at Kokusolien er et fortrinligt og billigt Næringsmiddel, der — saaledes som 
den fremstilles paa Aarhus Oliefabrik — paa de fleste Omraader kan erstatte Smør, 
kunde det til Gengæld være ønskeligt at klargøre Befolkningen.

Landets absolut første og største Spiseolie-Fabrik er mærkelig nok ikke grund
lagt med det Formaal at fremstille Olie. Det, som nu er det sekundære, nemlig Fa
brikationen af Foderkager, var oprindelig det primære, medens Olien kun fremkom 
som et Biprodukt. Den Gang kaldtes Fabriken med det mærkelige Navn: Palme- 
kærne-Fabriken, skønt det selvfølgelig ingensinde har været dens Formaal at frem
stille Palmekærner, men vel derimod Palmekærne-Kager. Først fra det Øjeblik, da
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hele Fabrikationen baseredes paa at fremstille den finest mulige Spiseolie, gik Fa
briken frem Aar for Aar. Tidligere var der Aar, hvor det kneb at holde Bedriften 
gaaende. Nu er det en af de mægtigste Virksomheder, der overhovedet drives her
hjemme. Faa aner, hvilken enorm Fabrikation, der her er Tale om. Det er i Vir
keligheden et Verdens-Firma, der sender sine Produkter ud over hele Kloden — til 
Amerika og Sibirien, til Nordkap og Indien.

Foruden den Fabrik i Rusland, som den tidligere Direktør i Aarhus, Hr. Kieler, 
har anlagt, og som nu er den største og ledende Oliefabrik i Rusland — den er en 
selvstændig Virksomhed, men dog som en Koloni af Moderfabriken — har Firmaet 
anlagt Filial-Fabriker i Tyskland, England o. a. Lande.

DEN GAMLE FABRIK

Aarhus Oliefabrik blev bygget i 1871. Det var nærmest det daværende Firma 
Adler, Wulff og Meyer i Aarhus, der grundlagde Virksomheden. Den styredes fra 
1875 til 1892 af Direktør Kieler, der, som nævnt, anlagde Fabriken i Libau og bo
satte sig derovre. I 1892 blev Frederik Lansen Direktør for Aarhus Fabriken, der 
stod noget i Stampe. Den nye Direktør fik Opgaver nok, der ikke tidligere havde 
foreligget, og som var blevet ham betroet af Interessentselskabet, og der blev i de 
følgende Aar foretaget en Række Eksperimenter med det Formaal at fremstille fine 
Spiseolier — Eksperimenter, som kostede baade et stort Arbejde, omfattende Speku
lationer og utrolig mange Penge, men gennem hvilke der naaedes til overordentlige 
Resultater. De Metoder, der nu anvendes til Oliens Fremstilling, er da Fabrikens 
retmæssige Ejendom og Hemmelighed, og det er forstaaeligt, at man ikke med blide 
Følelser ser paa opdukkende Oliefabriker, der ad skjulte Veje søger at skaffe sig 
Underretning om Fabrikations-Hemmelighederne for, uden Udgift og Eksperimente- 
ring, at begynde Virksomheden paa et Grundlag, som det har kostet Aarhus Fabri-
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ken adskillige Aar og store Pengesummer at naa frem til. Imidlertid — sligt lader 
sig i alt Fald kun til Dels gøre, og det høje Standpunkt, som Aarhus Oliefabrik ind
tager, og som fremdeles højnes gennem dets stadig virkende, af cand. polyt. Holst 
ledede Laboratorium, vil sikkert i adskillige Aar være enestaaende. Desuden har 
Fabriken en Række dygtige og paalidelige Funktionærer, som alle — hver paa sit 
Omraade — har været Direktøren en god Støtte under Fabrikens Oparbejden.

Det mægtige Maskinanlæg er udført af Firmaet S. Frichs Eftfl. i Aarhus.
Siden 1892 er Fabriken stadig udvidet med nye Bygninger. Den indtager nu et

DEN NYE FABRIK

Fladerum af over 2 Tdr. Land paa begge Sider af Jægergaardsvej, og naar man 
staar paa Platformen af Fabrikens høje Vandtaarn, har man et i Sandhed impone
rende Vue over de mange ældre og nyere Bygninger, hvorfra det bestandig surrer og 
brummer. Apropos — Vandtaarnet! Ved at bygge dette har Fabriken opnaaet en 
Sikkerhed imod Brandfare, der er saa god som overhovedet muligt ved en Virk
somhed af denne Art. Selv om Byens Vandforsyning skulde svigte, kan Vandet fra 
Fabrikens egen højtliggende Tank øjeblikkelig spredes over Bygningerne selv i de 
øverste Rum. Fra Vandreservoiret fører et Rørsystem rundt i hele Fabriken, og 
»Sprinklerne« er saaledes indrettede, at de straks ved udbrudt Ild træder i Virksom
hed af sig selv og udstraaler Vandet til alle Sider. Samtidig begynder Fabrikens 
elektriske Alarm-Klokker at lyde, og der kan uden Tøven skrides til Angreb paa 
den farlige Fjende.
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ALFRED KIELER 
Grundlæggeren af Libau Fabriken, Direktør for 

Aarhus Fabriken indtil 1892.

Oliefabrikens Raaprodukter kommer lang
vejs fra. De deler sig i tre Afdelinger: Sesam
frø fra Levanten, Jordnødder fra Vestafrika og 
Kokusnødder fra de forskellige Tropeegne, 
hvor Kokospalmen trives. Af disse er atter 
Jordnødderne og Kokosnødderne de vigtigste. 
De kommer hver for sig i hele store Skibs
ladninger direkte til Aarhus og oplægges i Fa
brikens meget store Lagerbygninger, der ligger 
syd for Jægergaardsvej, og hvortil hører »det 
gamle Sokkerhas« — hvor i sin Tid en aar- 
husiansk Sukkerfabrik startedes og forulykkede 
— og den tidligere Dragonkasernes Staldbyg
ning. Her rummes uhyre Dynger af Nødder. 
Der er altid Fest blandt de aarhusianske Dren
ge, naar en Jordnød-Damper er ankommen til 
Aarhus. Under Transporten til Fabriken spil
des uundgaaeligt en Del af Nødderne, der be
gærlig opsamles af Drengene. De er jo adskil-

FREDERIK LAUSEN 
Fabrikens nuværende Direktør.

lig lettere at komme til end de hjemlige Has
selnødder, der kun sparsomt findes i Hegnene milevidt fra Byen, og i Virkelighe
den smager de afrikanske Nødder lige saa godt. De er for Drengene en ren Deli
katesse og kunde saamænd ogsaa være det for de voksne — hvis vi som før an
tydet ikke var saa ængstelige for alt nyt. I Udlandet, f. Eks. Amerika, er det meget 
almindeligt at faa serveret Jordnødder ved Middagene, og paa Gaderne sælges over
alt ristede Jordnødder. Nødderne (Frøene) findes i smaa to- eller trerummede af
lange Kapsler og er af Størrelse som store Kaffebønner. Frugterne er under Mod
ningen skjulte under Jorden, hvoraf Navnet.

Naar Jordnødderne skal behandles paa 
Fabriken, føres de først med Elevatorer op i 
de øverste Rum, hvor de paa særlige Maski
ner afskalles og befries for det brunlige Dække. 
De gaar dernæst til et Sorteringsrum, hvor et 
stort Antal unge Piger er travlt beskæftigede 
med at sortere Nøddekærnerne; alle, der ikke 
er hvide og faste, fjernes, da de vil have en 
uheldig Indflydelse paa Olieproduktet. De saa- 
ledcs rensede Nødder gaar nu til Mølleværket 
— stadig nedad i Bygningen —, hvor de males 
og knuses, for dernæst at gaa til Presserne, 
hvor Jordnødmelet underkastes et hydraulisk 
Tryk paa 500 Atmosfærer. Det fede Mel ligger 
lagvis mellem Metalplader i høje Cylindre, i 
hvilke Trykket virker nedenfra — der er ikke 
mindre end 28 saadanne Presser i denne Af
deling — og den udpressede Olie løber nu i
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en tynd Straale ned i emaillerede Opsamlekar, der — uden at nogen menneskelig 
Haand rører selve Olien — føres til Raffinaderiet, hvor den undergaar en Række 
Processer, som er Fabrikens Hemmelighed, og hvorfra den til Slut kommer frem 
som den fine, svagtgyldne, næsten vandklare Spiseolie, der nu opbevares i mægtige, 
kølige Lagerrum, der rummer indtil 1 Million Pund.

Dette er i ganske grove Træk den Fremgangsmaade, der følges ved Oliefabri
kationen. Men idet man nu har frembragt den værdifulde Olie, har man samtidig 

DIREKTØRENS KONTOR

frembragt et andet ikke uvigtigt Produkt: Jordnødkagerne, der er fremkommet ved 
de knuste Nødders Presning. Dette er et fortrinligt Kreaturfoder og bruges ogsaa som 
saadant. Det er smukke, lyse, runde Kager, som ser saa tiltalende ud, at det er fri
stende at smage paa dem. Og sandelig — man kunde næsten misunde Kreaturerne, 
der faar denne Føde. Kagerne er let opløselige og af den fineste Nøddesmag. Sligt 
kunde saare vel være Menneskeføde — et billigt, nærende og velsmagende Føde
middel, betydelig mere værdifuldt end meget af det, som Smaafolk bruger i deres 
Husholdning. Det bliver vel ogsaa snart Ernæring for den store Refolkning, for hvem 
Pengene daarlig slaar til, og maaske endogsaa for dem, der har nok af dem. Hvem 
ved, hvorledes Forholdene bliver, om vi en Gang kommer længere ind paa den 
Vegetarianer-Levevis, som der nu agiteres saa livligt for. Men foreløbig giver vi alt-
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saa disse til Koerne, der kvitterer med fed Mælk. Som smørproducerende Land 
arbejder vi jo væsentlig paa Grundlaget Foderkager, der, foruden hvad der produceres 
i selve Landet som Jordnød-, Kokus- og Sesamkager, indføres i uhyre Kvantiteter.

I samme Afdelinger, hvor Jordnødolien og Bi-Produktet, Jordnødkagerne frem
stilles, behandles ogsaa Sesamfrøene. Men Fabrikationen af Kokusolien er ganske 
og aldeles udskilt. Det er jo en hel anden Vare, der her er Tale om.

TANKHUSET

Kokusladningerne indeholder ikke Kokusnødder som dem, vi køber hos Urte
kræmmerne, og hvis tykke Skaller vi har Møje med at gennemsave eller -hugge. 
Nødderne, der benyttes i Oliefabrikationen, er paa et mere fremskredent Modnings
trin, Skallerne er fjernede, Mælken bortskaffet paa Produktions- og Udskibnings
stederne og selve Nødderne brækkede i Smaastykker. Paa den Maade kan der føres 
ganske anderledes store Kvantiteter frem i en Damper fra Troperne.

Fremstillingen af Olien sker i det væsentlige paa samme Maade som omtalt for 
Jordnødolie. Men det Produkt, der her fremkommer, er altsaa vidt forskelligt fra 
Jordnødolien. Medens denne er en let flydende Vædske — omtrent af Konsistens 
som fin svensk Banco — kommer Kokusolien ud som en fast fedt- eller sirupsagtig
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Masse, der endnu har en stærk Kokussmag. Af denne Masse at fremstille det fine, 
næsten smagfri Kokussmør har kostet meget baade i Retning af Kapital og af Ar
bejde. Allerede i 1891 paabegyndtes Eksperimenterne med det saakaldte Kokussmør, 
men det varede en Tid, førend Resultatet blev fuldt tilfredsstillende. Det lykkedes 
først af alle Aarhus Oliefabrik helt ud, og Fabriken har stor Fortjeneste af at have 
tilvejebragt en Erstatning for Smør, som burde anvendes i vide Kredse. Men som 
sagt — endnu er det ikke gaaet rigtig op for de danske Husmodre, at det er i 
højeste Grad økonomisk at anvende det rene og fine Plantesmør i Husholdningen 

LAGERBYGNINGERNE

fremfor alle Sorter Madfedt. Derimod pakkes der uhyre Kvantiteter til Udlandet. 
Til Fabriken hører en fuldstændig Smørpaknings-Anstalt, hvor Kokussmørret em
balleres paa forskellig Maade, inden det sendes ud i Verden. Fabriken har Patenter 
paa Fremstillingen af disse Kvaliteter.

Ved Siden af de to Hovedprodukter, Jordnød- og Kokusolie, der begge kan hen
føres under Begrebet Spiseolier, og som i stort Omfang benyttes af Margarinefa
brikerne, fremstiller Fabriken Olier i forskellige tekniske Kvaliteter, der bruges i 
Sæbefabrikationen.

Dette er en ganske løselig Oversigt over, hvad den store aarhusianske Fabrik 
giver sig af med, og hvorledes den arbejder. Men Fremstillingen giver kun et svagt 
Indtryk af, hvor mægtig Virksomheden er, og hvor mange sindrige Maskiner der 
Dag og Nat arbejder i Etage under Etage, i Bygning ved Bygning, og hvilken Kraft
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der skal til, for at holde de store Mølleværker, Presserier og Raffinaderier i Gang. 
Der hører til Fabriken 4 Dampmaskiner, hvoraf den største er paa 250 Hestes 
Kraft. Til Laboratoriet hører der paa den anden Side de fineste og letteste Appa
rater. Store Kondensations-Apparater, hvorfra det bestandig risler ned, sparer paa 
Vandforbruget.

Personalet er ikke saa stort, som man skulde tro efter den imponerende Virk
somhed. For Tiden arbejder der ved Aarhus Oliefabrik kun ca. 300 Mand. Men 
at delte forholdsvis ringe Antal Mennesker kan overkomme det store Arbejde, 
viser netop, hvor godt og økonomisk det hele er anlagt. Mindre sindrige og fuld
komne Maskiner vilde fordre et ganske anderledes talrigt Betjenings-Mandskab.



TH. THRUES 
BOGHANDEL OG BOGTRYKKERI

Den mægtige Udvikling, som Boghandelen har gennemgaaet, stammer væsentligst 
fra den sidste Halvdel af forrige Aarhundrede. Selv i vor Literaturs Guldalder

var Forholdene smaa og 
kummerlige; det Publi
kum, der overhovedet 
læste Bøger udover det 
rent nødtørftige — Alma
nakker o. 1. —, var saare 
begrænset, og endog de 
betydeligste Forfattere 

havde ondt ved at faa 
deres Arbejder trykte og 

solgte. Virksomheden 
som Boghandler kunde 
da kun blive af ringe 
Betydning, og i de sjæld
neste Tilfælde kunde en 
Mand udelukkende hel
lige sig til at handle 
med Bøger, mindst af alt 
ude i Provinsen. Forfat
terne maatte i Reglen 
selv besørge deres Bøger

i og ved Kirkerne. Man kan næppe paastaa, at Literaturen er gaaet frem i den 
nyere Tid; de Storværker, som »Guldalderen« og »Sølvalderen« frembragte, rager 
endnu som lysende Spir højt op over graa Hustages Mylder; men Literaturen har

ud ved i Forvejen at 
skaffe sig det fornødne 
Antal Købere tegnede, 
og Boghandlerne var i 
Virkeligheden alt andet 
end Literaturforhandle- 
re. De solgte Legetøj og 
»Galanteri« og kun som 
en ren Sidevirksomhed 
Bøger. I Reglen savnede 
de fagmæssig Uddannel
se, for Literaturen kunde 
de kun være en ringe 
Støtte, og Forholdene var 
indtil ind i forrige Aar
hundrede ikke stort bed
re, end da i den sene 
Middelalder Bøger kun 
forhandledes ved om
vandrende Kræmmere, 
der slog deres Boder op
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TH. W. THRUE

faaet en ganske anden Magt — Bøgerne trænger ind 
alle Vegne og paavirker Sindene — og sammen med 
den nye frodige Literatur spredes de gamle Mestres 
Arbejder ud i Folket i et Antal Eksemplarer, som in
gen havde drømt om i forrige Tider.

Boghandelen er da nu bleven en stor og betyd
ningsfuld Virksomhed, der beskæftiger en Mængde 
Mennesker, og den i 1837 stiftede Boghandlerforening, 
der har lagt Grunden til den glimrende og for Folke
oplysningen saa betydningsfulde Udvikling, sørger for, 
at den ledes af kyndige og dygtige Folk.

Var det i forrige Aarhundredes Begyndelse smaat 
med Boghandelen i Hovedstaden, hvor dog Gyldendal 
havde grundlagt en ret betydelig Virksomhed, stod 
det endnu ringere til i Provinserne. I Aarhus opret
tedes i 1817 den saakaldte »Jessenske Boghandling«, 
og denne, der var en saarc beskeden Virksomhed, var
tilstrækkelig til at tilfredsstille Byens Literaturtrang i 

mange Aar. Først i Fyrrerne kommer der endnu en Boghandel til i Aarhus.

BOGLADEN
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Den Jessenske Boghandel overtoges senere af en Kollektør Basse, fra hvem 
den i 1858 atter overgik til Th. M. Thrue, Skomagermester Thrues yngste Søn af 
første Ægteskab, født den 28. Marts 1833. I Oktober 1890 overtog dennes ældste Søn, 
Th. W. Thrue, Forretningen og driver den endnu.

Den Thrue’ske Boghandel er da langt den ældste i Aarhus og den næstældste i 
hele Jylland, hvor kun Ribe har Æren af at huse en endnu ældre Boghandel.

BOGTRYKKERIET MOD FISKERGADE

Da Th. M. Thrue overtog den gamle Boghandel, i hvilken han selv havde faaet 
sin Uddannelse, var Forretningen endnu meget ringe, om end den som den ældste 
nød en betydelig Anseelse, og den unge Mand maatte saa at sige begynde paa bar 
Bund. Men han var i Besiddelse af en overordentlig Energi, og ved Flid og Paa- 
passelighed lykkedes det ham at drive Forretningen i Vejret, saaledes at den, da 
han i 1890 lukkede sine Øje, var en af de allerbetydeligste Provins-Boglader. For 
en ikke uvæsentlig Del var den store Fremgang baseret paa Papirhandelen, der 
navnlig fik Betydning, da Jærnbanen aabnedes i Begyndelsen af Treserne, og Thrue 
blev Leverandør til de i Aarhus oprettede Administrationskontorer. Ogsaa til Mili
tær-Etatens Kontorer leverede Thrue Papir. I Forbindelse hermed besørgede For-
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retningen i det smaa noget Trykkeriarbejde — der skulde jo bl. a. trykkes Hjørnenuerker 
paa Kontorpapiret — og dette vakte Misfornøjelse hos Byens Bogtrykkere, der mente, 
at Thrue drev uberettiget Næringsbrug. Han blev da — halvt mod sin Vilje — ført 
ind paa at søge Borgerskab som Bogtrykker, næppe anende, at denne Virksomhed 
skulde blive en af Forretningens Grundpiller og et Omraade, hvor den skulde komme 
til at fejre sine største Triumfer.

Boghandelen laa oprindeligt paa Lilletorv — dér hvor det nuværende Nr. 4 ligger — 
og flyttedes senere til Immervad Nr. 7. Lige her over for, i Nr. 4, lagdes i 1876

SÆTTERIET

Grunden til Thrues eget Hus, der opførtes af Murermester Knud Nielsen efter Teg
ning af kgl. Bygningsinspektør Professor Walther og blev en af de mest stilfulde 
Bygninger i Aarhus. Huset er smykket med en dekorativ Frise, i hvilken der ses 
Billeder af de største danske Digtere. Til denne værdige Bolig flyttedes Forretningen 
det følgende Aar, og her virker den endnu.

Bogtrykkeriet var begyndt i 1875 ude i Dynkarken under meget smaa og be
skedne Forhold; hele Inventaret bestod af en enkelt lille Maskine og en Sættereol; 
men allerede efter faa Aars Forløb var Materiellet udvidet saa meget, at Pladsen 
blev utilstrækkelig; det blev da nødvendigt at flytte til en ny, for det særlig opført, 
Bygning i Barbergyden.

Som foran anført døde Th. M. Thrue i 1890, og Forretningen blev nu dreven 
videre af hans Søn Th. W. Thrue, der havde faaet sin Uddannelse paa en Handels-
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skole i Schweiz, derefter hjemme og hos Boghandler Flensborg i Roskilde samt 
under kortere Ophold i Boghandelens Midtpunkt: Leipzig.

Under ham udvidedes Trykkeriet fremdeles, og i 1897 blev Huset i Barber- 
gyden allerede for trangt. Grunden blev da lagt til den nuværende statelige Ejen
dom paa Fiskergade, med Facade ogsaa mod Aaen, over hvilken dens egen Bro 
fører. Skaberen af et af Byens smukkeste Industri-Huse blev Arkitekt Frimodt Clau
sen, og ligesom den gamle Knud Nielsen havde bygget Ejendommen i Immervad 
for gamle Thrue, blev det nu Sønnen Murermester Magnus Nielsen, der blev Byg

MASKINSALEN

mesteren for Thrues Søn. Paa Grundlæggerens og Trykkeriets fælles Fødselsdag 
indviedes i 1898 den nye Trykkeribygning, og to Aar efter kunde dets ældste Ar
bejder sammen med det fejre sit 25 Aars Jubilæum.

Thrues Bogtrykkeri har kæmpet sig frem i første Række blandt de danske Tryk
kerier. Intet er forsømt for at gøre Arbejdet saa smukt og stilfuldt som paa nogen 
Maade muligt, og Virksomheden er dreven som et virkeligt Kunsthaandværk. Man 
behøver blot at pege paa et Værk som det, der for Tiden Hæfte efter Hæfte udgaar 
fra Thrues Etablissement, nemlig »Bogen om Aarhus«, for at gøre det klart, hvor 
langt man er naaet baade i typografisk Henseende og med Hensyn til Gengi
velsen af de fortræffelige Billeder og Ætsninger efter Ølsgaards Tegninger. I det hele 
har Illustrationstrykningen spillet en betydelig og værdifuld Rolle i den Thrue’ske 
Virksomhed. Mange er de Festskrifter, Kantater o. 1., der — illustrerede af saa be-
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tydelige Kunstnere som Moe, Hansen-Rejstrup og Rasmus Christiansen — er ud
sendte fra det aarhusianske Trykkeri. Kantaten ved Stats-Bibliotekets Indvielse f. 
Eks. eller Landboforeningens Festskrift og Sangene fra den store Journalistfest 
maa i kunstnerisk og typografisk Udstyrelse siges at være ideel. Ogsaa en udbredt 
Børnebog som »Den store Billed ABC«, illustreret af Lindeburg, fortjener at næv
nes som fint Bogtrykkerarbejde. Mange er da ogsaa de anerkendende Ord, som 
Thrues Bogtrykkeri har indhøstet fra særlig kompetente Mænd. En Autoritet som 
Xylograf F. Hendriksen udtaler sig i Berlingske Tidende (Jan. 1904) i en Artikel om 
Bogarbejder fra 1903 meget rosende om den store Aarhus-Bog — Trykkeriets Hjer
tensbarn — og om et andet af dets Arbejder udtaler en Mand som Generalkonsul 
C. B. Lorch i Leipzig (en fremragende Kapacitet paa Bogtrykkeriets Omraade, Ska
beren af alle tyske Boghandleres Stolthed, deres Bogmuseum) sig saaledcs: »Jeg 
anser det for at være en ægte Perle i typografisk Smag«.

Men samtidigt med at Trykkerivirksomheden er dreven frem til et højt og smukt 
Stade, har Thrue udvidet Bog- og Papirforretningen, der hører til de betydeligste i 
Provinsen. I Bogladen, hvor der i Begyndelsen førtes Galanterivarer og Legetøj, 
hvilket man i Tidens Løb ganske gik bort fra, føres der nu et Papirlager i Forbin
delse med et Lager af Kontor- og Tegneartikler fra de bedste inden- og udenland
ske Fabriker, saa righoldigt, at selv det mest fordringsfulde merkantile eller tekniske 
Kontor ikke behøver at søge forgæves.

Forretningens Personale udgør ikke mindre end 23 Personer foruden 10 Bude.
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ved JUL. MELLENTIN

Hvad enten man nu vil finde det sørgeligt eller glædeligt — det er de store For
retningers Tid. Det gaar med Handelen som med Industrien; de smaa Virk

somheder kan ikke bestaa i Konkurrencen. Fabriksdriften fortrænger Haandværket 
— mægtige »Stores« gør de smaa Specialhandlere overflødige. Det er nu en Gang 
Tidens Tendens. Og hvad enten man er enig eller ej med den almægtige »Tid«, 
som uanfægtet gaar sin Gang uden Hensyn til den enkeltes Mening, saa kan man 
ikke nægte, at der ved større samlet Drift spares Arbejdskraft, og at det er en stor 
Bekvemmelighed for Publikum paa ét Sted at kunne forsyne sig med alt.

FACADEN

I de mægtige Magasiner i London og Paris kan man som bekendt købe de mest 
forskelligartede Genstande — ligefra Porcellænskrukker til Wienervogne, fra Knip
linger til Møbler. Og det store kjøbenhavnske Magasin — Moderforretningen *til det 
aarhusianske »Magasin du Nord« — staar jo ikke synderligt tilbage for de uden
landske Kæmpeforretninger.

Magasin du Nord i Aarhus har holdt sig væsentligt til egentlige »Manufaktur
varer«, men indenfor denne Ramme handler den til Gengæld med alt — Hvide
varer og Trikotage, Herreklæder og Dameklæder, Tæpper og Dyner, Gardiner og 
Dækketøj, Bomuldsvarer, Korsetter, Paraplyer---------- en Opramsning vilde fylde 
Sider i dette Værk. De forskellige Afdelinger er fordelte i tre Etager.

Firmaet Th. Wessel & Vett har som bekendt en Mængde — op imod 80 — of
ficielle Udsalg eller Filialer rundt om i Landets Byer, og til disse Filialer har Hr. 
Mellentins Forretning hørt Men den var egentlig mere end en blot Filial af Kjøben-
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havnerforretningen; den kunde tjene som et Slags Forbillede for alle de mange 
Forbindelser, Magasin du Nord i Aarenes Løb har indledet Landet over, og den 
har altid indtaget Favoritpladsen i Hovedforretningens Hjerte — dels fordi det var 
den betydeligste, dels og ikke mindst fordi den var den første af Forretningerne, 
der startedes udenfor Kjøbenhavn og i en Aarrække lededes af den ene af Firmaets 
daværende Chefer, Hr. Emil Vett.

Wessel & Vetts Forretning begyndte i Svaneapothekets Gaard paa Vestergade i 
Aarhus, flyttedes derfra til Ejendommen Nr. 6 i Immervad (Isenkræmmer Ludvig

FORHALLEN I STUEETAGEN

Schmidts nuværende Butik) og, da den stadig udvidedes og ikke længer kunde faa 
Plads i de gamle Lokaler, til den store i 1880 byggede Ejendom ved Siden af 
— en Ejendom, som nu udelukkende er i Brug af Forretningens forskellige Afde
linger.

Da Hr. Vett rejste fra Byen for i Forening med Grosserer Wessel at lede den 
store Virksomhed i Kjøbenhavn, overdroges Bestyrelsen af Aarhus Forretningen til 
Hr. Reffs, der i mange Aar styrede den med fortrinlig Dygtighed. Efter hans Bortgang 
til anden Virksomhed styredes Forretningen endnu i et Par Aar som Filial af Wessel 
& Vett i Kjøbenhavn, og derefter indtraadte Hr. Jul. Mellentin — i 1897 — som selv
stændig Parthaver og købte efter nogle Aars Forløb helt og holdent Gaarden og For-
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retningen. Fra 1. Januar 1903 er det en uafhængig aarhusiansk Forretning under 
Hr. Mellen tins Ledelse, men selvfølgelig bevares den intime Forbindelse med det 
kjøbenhavnske Firma, saaledes at det aarhusianske Magasin du Nords Kundekreds 
vedblivende kan profitere af de betydelige Fordele, som det store Handelshus i 
Kjøbenhavn gennem sine kolossale Vareindkøb og omfattende Fabriksvirksomhed 
unægtelig byder.

Den nye Ejer begyndte straks en gennemgribende Ombygning af Lokalerne, idet 
der ved den stadige Fremgang savnedes Plads, og ved samme Ledighed blev der 
ud mod Gaden indsat Ruder af kæmpemæssig Størrelse, saaledes at Forretningen 
— navnlig naar den er elektrisk oplyst — tager sig pragtfuld ud. Kommer man ind 
i den store Hal i Stueetagen — dér hvor Hovedforretningen er samlet — imponeres 
man uvilkaarligt over det storstadsmæssige Præg, der er over den.

Lokalerne indtager et Fladerum af 3000 Kvadratalen, men trods denne betyde
lige Plads har der dog maattet anvendes den yderste Økonomi ved Installeringen af 
de forskellige Afdelinger for overhovedet at rumme alt, hvad den store Forretning 
fører.

Ikke mindre end 22 Ekspedienter virker i Udsalgslokalerne; men i Forretnin
gen arbejder endnu flere Skræddere og Syersker, saaledes at det samlede Personale 
tæller over 50 Mennesker.



JENS ORMSLEVS SPRITFABRIK

Som til saa mange gamle Købmandsforretninger hørte der et lille Brændevins
brænderi til Købmand Jens Gjedings Købmandshandel paa Mejlgade. Det var 

som alle den ældre Tids Smaabrænderier primitivt indrettet — et saakaldet Pande
brænderi —, og Produktet var ikke videre værdifuldt. Denne Forretning overtoges

JENS ORMSLEV VIGGO ORMSLEV

i sin Tid af Jens Ormslev sen., der i 1879 nedlagde Købmandsforretningen og gik 
over til udelukkende at drive Brænderivirksomhed, uden at denne dog blev af sær
lig Betydning, skønt Ormslev væsentligt havde forbedret Produktionsmidlerne. Der 
produceredes kun 35 Tdr. Karrum om Dagen i Begyndelsen; men Bedriften gik 
dog stadig jævnt fremad, og da Ormslev døde i 1892, var man naaet til 75 Tdr. 
Karrum om Dagen. Sønnerne Jens og Viggo Ormslev overtog nu Forretningen og 
bekostede store Anlægsforbedringer. De drev i Forening Brænderiet indtil 1895, da
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APPARATRUM

Jens Ormslev døde, og Forretningens Ledelse gik nu helt over til den yngre Bro
der Viggo Ormslev. Da han begyndte paa egen Haand, var man naaet til 90 Tdr. 
Karrum om Dagen, og den gik stadig fremad, selv om der klæbede adskillige 
Mangler ved Anlæget. En stor Ildebrand, den 28. Januar 1901, ødelagde imidlertid 
fuldstændigt det gamle Brænderi, og den unge Chef begyndte nu paa et nyt Sted 

— nord for Aarhus 
i Trøjborg-Kvarte
ret — tæt ved det 
nye Ølbryggeri af 
dette Navn — en 
fuldt ud moderne 

Spritfabrik. Intet 
sparedes for at brin
ge den paa Højde 
med Teknikens nye
ste Fremskridt. Gaar 
man igennem Fa
briken, ser man, at 
alt er af bedste Sort; 
overalt, hvor man 
kommer frem i den 
mægtige Bygning, 

maa man beundre 
de omfattende og 

smukke Anlæg, som 
skyldes de store Aar- 
hus-Firmaer: Frichs 
Efterfølgere Wied & 
Vestesen, der har 
leveret Maskinerne, 
og A. Wilson, der 
har udført Kobber
smedearbejderne. 
Alt er pudset og 
blankt, saa man 

kan spejle sig i Me
tallet.

I Forbindelse med selve Brænderiet er der bygget et Silopakhus — der rum
mer 10,000 Tdr. Korn —, hvor Majsen læsses ind forneden og med elektriske Ele
vatorer bringes op til Bygningens øverste Etage, hvorfra det føres ud paa Lofterne. 
Overhovedet er al Fabrikens Bevægkraft Elektricitet — kun hvor Melet bringes paa 
Vægten, benyttes der Haandkraft. En fuldstændig Dampmølle begynder Fabrikatio
nen, idet Majsen males til Mel efter ved særlige Rensemaskiner at være befriet for 
fremmede Iblandinger. Melet mæskes nu ved Hjælp af varmt Vand i Formæske- 
karret og føres derpaa til Hensekogeren, hvor Mæsken koges ved 60 Pd. Damptryk, 
hvorved Stivelsen omdannes til Dextrin og Maltose.



MALTGØRERI

MÆSKESTUE
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Gennem Kobberrør føres Mæsken nu videre til Forsukrings-Karret, hvor Grøn- 
malt tilsættes, og Dextrinen og Maltosen omdannes til Druesukker, og gaar derefter 
til Svalebakkerne, hvor Mæsken nedsvales (afkøles). Den føres derfra til de store 
Mæskekar, hvor den ved Tilsætning af Gær underkastes en Gæring, der varer i tre 
Dage, og som spalter den i Kulsyre og Sprit. I hvert Mæskekar rummes 40 Tdr. 
Kulsyren gaar bort i Kuften, medens Spriten bliver tilbage i Mæsken, hvorfra Spri- 
ten skilles ved Fordampning og Fortætning i et saakaldet kontinuerligt Brændeap

MASKINRUM

parat, medens Resten af Mæsken er bleven til Bærme, der som bekendt er et søgt 
Kreaturfoder. Den fremstillede Sprit kaldes Raasprit, men er imidlertid endnu me
get uren, idet den indeholder Fuselolie. Den filtreres derfor først gennem store Jærn- 
cylindre fyldte med Trækul, der har den Egenskab at kunne opsuge ildelugtende 
Stoffer.

Dernæst renses den yderligere og fuldstændigt i Rectificerapparatet ved Fordamp
ning og Fortætning og skilles under denne Proces efter Finhed, idet den fineste 
Sprit fremkommer i Midten af Rectifikationen, Fuselolien og den daarlige Sprit i 
Begyndelsen og Slutningen. Fra Rectificerapparatet løber Spriten efter Finhed ned 
i forskellige Jærnbeholdere, der tilsammen rummer op mod 200,000 Potter, og derfra, 
naar den skal bruges, til Ekspeditionsrummet, hvor den fine Sprit anvendes til de fine
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Akvavitsorter og til Vinhandlere til Forskæring af Cognac, hvorimod den simplere 
Sprit benyttes til Brændevin.

Jens Ormslevs Spritfabrik, der er vidt bekendt, og hvis Produkter benyttes i den 
største Del af Landet, er nu den største og bedst indrettede private Spritfabrik i 
Danmark.

At Fabrikationen er ret storslaaet, faar man et Indtryk af, naar man hører, at 
der frembringes 28,000 Potter Bærme om Dagen, og at der betales ca. 150,000 Kro
ner om Aaret i Afgift af den fabrikerede Sprit. løvrigt er Produktionen nu ca. 200 
Tdr. Karrum om Dagen eller ca. 2,600 Potter 100 °/0 Alkohol.



C. C. ANDERSEN

Det Kvarter at Aarhus, der først og fremmest giver Byen Storstads-Præget, er
Kvarteret ved St. Clemensbro og St. Clemenstorv. Her har der Aar efter Aar 

rejst sig mægtige Bygninger. Hvor man for faa Aar siden fra den høje Bro havde 
Udsigt over smaa beskedne Købstadshuse, møder nu Øjet store Spejlglasruder, hvor
fra det elektriske Lys straaler omkap med Buelamperne paa Broen og Gaderne.

Selv i dette Kvarter 
indtager »C. C. Andersens 
Væveriudsalg« en Første
plads. Saa uhyre Ruder 
som de, der her giver 
Indblik i Forretningens 
Herligheder — Ruder der 
naar dybt nede fra Kæl
deren mange Alen opover 
Gaden — har de aarhusi- 
anske Damer ikke tidligere 
kunnet spejle sig i. 1 Virke
ligheden er det en Forret
ning, der i rent ydre Di
mensioner kun overgaas 
af de allerstørste i Hoved
staden og af ingen i Pro- C. C. ANDERSEN

vinsen. Det er sikkert den 
største Udstyrsforretning 
udenfor Kjøbenhavn.

t **
Næsten om alle de 

store Forretninger i Aar
hus gælder det, at de nu 
ledes af 2den Generation. 
Meget faa af dem er skabt 
af de nuværende Indeha
vere — Broges gamle Be
drift staar som en stolt 
Undtagelse — endnu færre 
har bestaaet gennem liere 
Generationer. Aarhus er 
aabenbart som betydende

Forretningsby ikke særlig gammel. Der synes at have været en bestemt Periode — 
den tredje Fjerdedel af forrige Aarhundrede — da Jordbunden har været særlig 
»givtig« og modtagelig for Plantning. I den Tid er Grundvolden lagt til den langt 
overvejende Del af de store Handels- og Fabriksvirksomheder, som Byen nu rum
mer. Og de Mænd, der den Gang under smaa Forhold arbejdede sig op og næppe 
kunde tænke sig hverken selve Byens eller deres Forretningers frodige Trivsel, er 
nu alløste af deres Sønner, der endnu unge af Aar og fulde af Virkelyst bygger 
videre paa den lagte Grundvold. Man kunde nævne en saare lang Række af Forret
ninger i Aarhus, om hvilke dette gælder. Og det gælder da ogsaa om den Forret
ning, hvormed vi beskæftiger os i denne Artikel, C. C. Andersens Udstyrsforretning 
i Clemenshus.
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Naar vi skal antyde dens Historie, maa vi da begynde i det smaa og beskedne, 
hvor alt er let at overskue, men paa den anden Side Arbejdet stort, fordi alt skal 
gøres saa at sige ved egen Hjælp.

Grundlæggeren af Forretningen, Hr. C. C. Andersen, havde først et Udsalg for 
Crome & Goldschmidt paa Hjørnet af Vestergade og Grønnegade, hvorfra Forret
ningen efter nogle faa Aars Forløb flyttedes til større og bedre Lokaler paa Store 
Torv Nr. 7.

Efter i Aaret 1890 at have opgivet Udsalget fra Crome & Goldschmidt, anlagde 
C. C. Andersen en mere selvstændig og uafhængig Forretning, der hurtigt blomst

FORRETNINGSFACADEN

rede op til en af Provinsens største, og som efter Ejerens Død i 1893 fortsattes af 
hans Enke med Sønnen W. Andersen som Leder. Denne overtog i 1898 efter Mo
derens Død Forretningen.

Allerede i Aaret 1902 var Forretningen henflyttet til de prægtige og imponerende 
Lokaler i det nyopførte Clemenshus — Hjørnet af Clemenstorv og Store Torv —, 
og under den unge Chef udvidedes den Aar for Aar, indtil den som anført nu staar 
som Provinsens største Udstyrsforretning. Og endda er der projekteret yderligere 
betydelig Udvidelse for at holde Skridt med Tidens voksende Krav. Den vidtstrakte 
Kælderetage, der hidtil væsentligst har været benyttet som Lagerrum, skal nu ind
drages under Udstillings-Lokalerne og ganske særligt rumme cn af Forretningens 
vigtigste Artikler, Sengeudstyret, der under de nuværende Pladsforhold ikke fuldt 
ud kommer til sin Ret, omfattende og afvekslende som det i Virkeligheden er.



TÆPPE-, GARDIN- OG MØBELSTOFAFDELINGEN

SENGEUDSTYRSAFDELINGEN
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Her i Kælderrummene haves nu bl. a. de betydelige Lagere af Dun og Fjer, 
der renses og dampes i Forretningens eget Fjerrenseri og gøres færdige til at fyldes 
i Tæpper, Dyner og Puder. De elegante bløde Duntæpper, som haves i alle Kvali
teter og Farver, laves i Forretningen selv. Om man vil, kan man naturligvis faa fuldt 
opredte Senge.

Men det er ikke alene med Senge-Udstyr, at C. C. Andersen beskæftiger sig. 
Det er med saa at sige alt, hvad der hører ind under Begrebet Udstyr. Det turde 
være overflødigt at opramse alle de forskellige herhen hørende Sager, som Forret
ningen fører, baade fra danske og udenlandske Fabriker — det fineste Dækketøj, 
Portierer, Gardiner, Kjoletøjer i alle Farver og Mønstre.

HVIDEVAREAFDELINGEN

— — Men én Specialitet fortjener særlig at nævnes: Tæpperne. Det er i Vir
keligheden som en hel Udstilling af disse mangehaande Tæpper — engelske, tyske, 
persiske, kinesiske, japanske — Smyrnatæpper og Briisselertæpper — alt hvad der 
overhovedet præsteres indenfor Tæppe-Branchen — dyre og billige — originale og 
imiterede Tæpper.

Det er ret forbløffende, hvad der kan opnaas ved disse Imitationer, der kan 
fremstilles fabriksmæssigt og leveres for en billig Pris i Originalernes Mønstre og 
Manér. Men alligevel — de ægte haandknyttede Tæpper, de der er fremgaaede 
af den enkeltes personlige taalmodige, kunstmæssige Arbejde — som en Slags for
nem Husflid — er dog noget for sig selv, kan aldrig helt efterlignes — saa tykke 
og bløde, saa fine og rene i Farverne. Men dyre er de unægteligt. Dog kan man
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trøste sig med, at de til Gengæld er næsten uopslidelige. Saadanne kostbare Tæpper 
kan man faa udført efter egne Tegninger, med egne Monogrammer, om man har 
Lyst.

Det har sin Charme paa en gammel Gaard, at selv de ægte Tæpper over Gul
vene bærer Slægtens Mærker.

PRIVATKONTORET

C. C. Andersens Forretning er da Leverandør baade til dem med de store og 
de smaa Pengepunge.

Mange af de smagfulde Kjoletøjer og Hvidevarer kan f. Eks. med Nutidens højt 
udviklede Teknik leveres for meget billige Priser.

Men ét har Forretningen holdt over ikke at lade sig tvinge ind paa af den 
skarpe Konkurrence — at føre Varer, der er saa billige, at de ikke duer.

Og dette turde være et sundt og godt Princip at følge, sikkert i Længden det 
fordelagtigste baade for Kunderne og Forretningen selv.



CARL BERTELSEN & CO.
KOLONIALHANDEL EN GROS VED VICTOR BRABRAND

Der er en ganske ejendommelig Atmosfære over de rummelige Lagerlofter, hvor 
den store Kolonial-Forretning opbevarer sine mangfoldige Varer. En Atmosfære, 

som man tænker sig den i gamle Tiders Handelsbyer, da ostindiske og vestindiske 
Kompagniers »Krydder«-lastede Fuldskibe svømmede paa Havene, en Essens, der er 
sammensat af flygtige Dufte fra mange forunderlige fjerne Lande. Uvilkaarligt fører 
Fantasien En fra Land til Land, medens man gaar omkring paa Lagerlofterne mel
lem højt opstablede Sække og Kister. Fra Brasiliens hede Kaffemarker føres man 
til Californiens Bjærge, til Tyrkiets Frugttræ-Haver, til Kinas uendelige Teplantnin- 
ger. Hele Kloden har skattet til disse Bum, der indeholder som en Ekstrakt af alle 
Eventyrlandenes Produkter.

Saa lille dog Jorden er! Saa korte Afstandene, nu da de store Dampere krydser 
Havene, og Lokomotiverne kommer drønende over Skinnerne. Rejser, der i ældre 
Tider tog mange Maaneder, gøres nu paa færre Uger. Og disse Varer, der er avlede 
Tusinder af Mile borte, er i vore Dage bievne ligesom Allemands-Eje, næsten Nød
vendigheds-Artikler. Selv den fattige finder intet forunderligt i, at han kan nyde Va
rer, der er frembragte under Tropernes Sol, og som i gamle Dage var sjældne og 
kostbare Sager, forbeholdte de rige og mægtige. Man tænke blot paa en Vare som 
Kaffen, der nu ikke kan undværes selv i det ringeste Hjem.

De vigtigste af disse langt borte producerede Varer kommer nu frem uden Mel
lemhandlere. Det er ikke længe siden, at Provins-Købmændene maatte tage alle de
res Varer fra Grossererne i Kjøbenhavn eller Hamborg. Nu har de emanciperet sig. 
Men Carl Bertelsen var den første Storkøbmand udenfor Kjøbenhavn, der tog sine 
Varer direkte hjem fra Produktionsstederne, og Firmaet er endnu det, der gør det 
i størst Omfang. De direkte Forbindelser betyder naturligvis, at Varerne kommer 
haade hurtigere og billigere og bedre frem, men det fordrer paa den anden Side, at 
der købes i store Partier. Det er ikke ethvert Kolonial-Firma, der er i Stand til at 
handle direkte paa Tropelandene. løvrigt er det heller ikke alle Varer, der kan im
porteres direkte. Enkelte afskibes fra Dyrknings-Stederne i en Tilstand, der fordrer 
yderligere Behandling, inden de bliver til brugelige Handelsvarer.

Carl Bertelsen & Co.’s Forretning er ikke særlig gammel, men dog en af de 
ældste Provinsforretninger i sin Art, og den kom hurtigt frem i allerførste Række. 
Den blev grundlagt i 1868 i M. G. Bechs gamle Gaard i Borgporten; allerede næste 
Aar flyttedes Forretningen til St. Olufs Gyde, og i 1881 købtes den Ejendom i Mejl-
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CARL BERTELSEN

gade, hvor Firmaet nu har sine Kontorer og Lagere. 
I 1902 trak Grundlæggeren, Hr. Carl Bertelsen, sig 
tilbage og overdrog Forretningen til Hr. Victor Bra
brand, der nu staar i Spidsen for det største Ko- 
lonial-Firma udenfor Kjøbenhavn. Han kan i 
bogstavelig Betydning siges at være vokset op sammen 
med Forretningen; han og den er akkurat lige gamle. 
Men Gaarden paa Mejlgade, hvorfra Forretningen nu 
har været ledet i mange Aar, er adskillig ældre. Den 
hører til det gamle karakteristiske Aarhus, som ud 
mod Gaderne næsten er forsvundet, men som over
rasker og tiltrækker desmere, naar man kommer ind 
gennem Portene og støder paa gamle Bygninger med 
smaa Buder og omløbende Svalegange ved Siden af 
store kønne Haver, hvis Tilstedeværelse midt i Sten
byen man ikke har anet.

I saadan en gammel hyggelig Gaard har Firmaet 
sine Lagere.

Mangfoldige Varer ligger der i store Partier. Det vilde fylde hele Sider af dette 
Værk blot at ramse de forskellige Sorter op. Lad os kun nævne nogle enkelte:

Der er Sække med Ris. Denne kommer fra Østasien til Bremen, hvor den afskal

VICTOR BRABRAND

les paa de store Rismøller, forinden den gaar videre. Derovrefra kommer ogsaa 
Teen, der ligger lagret i tynde Kasser. Fra Amerika kommer det fine Hvedemel, 
hvoraf det hvideste Brød bages, »amerikansk Fedt« og — Sirup. Fra samme Ver
densriges Stillehavskyst, fra Californien, kommer Svedskeblommer, der ligger frede
ligt sammen med deres Konkurrenter, Blommerne fra Tyrkiet. Saa er der Sago fra 
Ostindien, Rosiner fra Spanien, Mandler fra Sicilien, Kartoffelmel fra Tyskland — 
der ligger alene af denne sidste Vare oplagret saadan noget som 500 Sække — og 
endelig, først og sidst, Kaffe. Der er Lofter, stuvende fulde af Sække med Kaffebøn
ner. De kostbare Sække ligger opstablede i hele Bjærge 
og repræsenterer en ganske solid Formue, de alene. 
Men Firmaets Kaffehandel er ogsaa den største uden
for Kjøbenhavn. Kaffen danner saa at sige den Grund
vold, paa hvilken det har bygget sin store og ansete 
Forretning. Den føres direkte fra Dyrknings-Stederne 
til Firmaets Kreditoplag. Naturligvis haves den i alle 
Arter, fra de fineste Sorter til de almindeligste. Der 
er Java, Domingo, Mocca og navnlig Santos og Rio 
Kaffe. Brasilien er jo Kaffelandet par excellence.

Saaledes har vi da ved blot at nævne enkelte af 
Varerne foretaget en Rejse til alle Dele af Kloden. Om 
vi vilde, kunde vi rejse til Sibirien og Island ogsaa. 
Men for alle de fjerne Landes Produkter maa vi 
ikke glemme de indenlandske, som — heldigvis — 
ikke spiller den mindste Rolle i en stor Kolonial-For- 
retnings Fysiognomi. Fabrikeret herhjemme i Danmark
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er Cikorien, Flormelet, Sæben, Spriten, Tændstikkerne, Margarinen og Sukkeret. Det 
er store Virksomheder, alle disse Sager skyldes.

Hvor meget repræsenterer nu saadan et Lager i Værdi? Det kunde være ganske 
interessant at vide. Det gaar naturligvis op og ned efter de forskellige Tider. Men 
gennemsnitligt ligger der paa Lagerlofterne Varer for over 100,000 Kroner, og 
gennemsnitligt omsættes Lageret 12 Gange om Aaret — eller en Gang om Maaneden. 
Det er store Tal, der herefter kommer frem. Naturligvis har det energiske Firma 
Størstedelen af Jylland som Opland, og for Aarhus betyder en saadan stor og om
fattende Forretning, der handler paa Ind- og Udland — Udlandet taget i Betydnin
gen alle Verdensdele — en god Støtte paa Byens Vej til at blive et Handelscentrum 
i Danmark.
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De Gader, der strækker sig i Niveau med Aaen, har endnu bevaret deres pro- 
vinsagtige Præg undtagen lige ved Clemens-Broen, hvor der i de senere Aar 

har rejst sig paladslignende Bygninger, højere end de højeste i Kjøbenhavn. Følger 
man disse Gader bort fra Broen, kan man tro sig hensat i en lille, beskeden Køb
stad. Dér ligger endnu smaa lave Huse med udludende mørke Tegltage, spidse 
Kviste og høje Stentrapper. I saadant Naboskab ligger Niels Stampes Klædefabrik i 
Fiskergade, og trods sin betydelige Størrelse er Fabriken vel indpasset i de Omgi
velser, hvor den hører hjemme. Bygningerne er voksede op i organisk Forbindelse 
med hele Milieuet; gamle Huse er revne ned og erstattede af nye Huse, den ene 
Udvidelse har fulgt efter den anden — men det er gaaet ganske smaat, altid »paa 
det Jævne«, aldrig i Spring. Kun ud mod Aaen imponerer den store nye Fabriks
bygning med sin Kampestensgrund og sine røde Mure; kun dér faar man en Fore
stilling om den store Industrivirksomhed, der drives paa Stedet; dér hører man som 
en fjern Susen af de mange Maskiner, dér strømmer Vandet ud i Aaen, og dér 
pustes Dampskyer ud i Luften. Men Bygningerne mod Fiskergade er saa beskedne 
og fordringsløse, at de i ringe Grad tiltrækker sig Opmærksomheden. Om man ikke 
vidste det — men hele Aarhus véd det — skulde man forsværge, at der i dem dre
ves en travl og storslaaet Virksomhed. Til den gamle jævne Butik med de smaa 
Buder, den omløbende Disk og Flaskebakken nærmest Døren, hvor Landbokun
derne endnu som i gode gamle Dage bydes paa en lille Mjødsnaps, søger dog maa- 
ske flere Mennesker end til mange af de straalende oplyste Butiker oppe ved den 
høje Bro. Hele Jylland kender Stampes Fabrik og Stampes Udsalg; der behøves 
ingen Lokkemidler, Varen er kendt og skattet nok til, at Kunderne indfinder sig af 
sig selv. Og her kommer endnu Bønderne med deres Uld efter Faareklipningen og 
faar Penge eller Klædevarer for den, eller de leverer den ind for at faa vævet Tøj 
af egen Uld, eller de kommer med det grove hjemmevævede Vadmel og faar det 
stampet, farvet o. s. v. Men oprindeligt spillede denne Del af Forretningen en langt 
større Rolle. Det var i de Tider, da saa at sige alle jydske Bønder fik spundet og 
vævet hjemme hos sig selv. Saa blev de hjemmelavede Produkter — saavel fra Om
egnen som langvejs fra — fra hele Vestkysten f. Eks. — sendt ind til Stampes for 
at gøres færdige, farvede og »trykkede«. Bønderne vidste, at dér fik de det gjort, 
som det skulde gøres. Men nu er de mest Leverandører af den raa Uld og ellers 
Kunder som andre Mennesker. Det er interessant at følge denne Uld paa dens Van
dring gennem Fabriken fra den ene Sal til den anden, indtil den kommer ud som
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det stærke og smukke Klæde, som der gaar Ry af vidt omkring i Landet, og som 
der kan slides længe paa, før det kendes. Gammeldags Soliditet — det er det, der 
særtegner baade Forretningen og dens Varer, — men visselig frembringes disse 
Varer ikke paa gammeldags Vis — den mest moderne Tekniks Hjælpemidler er 
tagne i Brug i de store Fabrikssale, hvor det snurrer og drejer og klirrer og dirrer 
fra Morgen til Aften.

En hastig Tur gennem de forskellige Rum:
I store Bunker ligger den raa Uld i Lagerrummene, hvor der ligefrem lugter 

af Faar. Der er tysk Uld og engelsk foruden den indenlandske, der er den groveste 
— vi er jo endnu ikke inde paa at drive de rationelle »Schaferier«, som spiller en 
saa stor Rolle andre Steder i Verden. Den raa Uld sorteres, vaskes hvid og ren, og 
farves i de store Kedler paa mange forskellige Maader (det er ret ejendommeligt, at 
den Vædske, der farver Indigo, viser sig gulbrun i Kedlen, kun med et boblende 
blaat Skum paa Overfladen). Saa kartes den tørrede Uld og bliver atter og atter 
behandlet, gjort tyndere og finere, inden den naar frem til de store Spindemaskiner, 
hvor Traadene snos, og Spolerne snurrer med rivende Hast. Disse, over en Snes 
Alen lange, Maskiner, der paa en Gang spinder en Uendelighed af Traade, passer 
sig omtrent selv; Arbejdersken har saa at sige kun at fæstne de faa bristede Traade 
sammen. Saa er vi naaet til Uldgarnet, der tilvirkes i alle Sorter. Deraf er noget 
færdigt til Udsalg, men Størsteparten gaar videre til andre Lokaler, hvor de mæg
tige Væve arbejder. Op og ned gaar Overtag og Undertag, og Skytten farer frem og 
tilbage, blinkende og smældende med en Fart som et Projektil og føjer Islætten ind 
mellem Kædetraadene — Traad lægger sig ved Traad, og Klædet vokser frem. Men 
der er langt til Enden endnu, naar Vævningen er forbi. Klædet »valkes«, presses i 
vaad Tilstand sammen mellem store Cylindre, saaledes at alle Fibrene indgaar en 
inderlig Forening, og Klædet krymper ind baade i Længde og Bredde. Saa bliver det 
»ruet« ved Karteboller, stive rivende Blomsterkurve, der anbringes paa Runings- 
cylinderen, og »overskaaret«, d. v. s. Luven bliver gjort regelmæssig af hurtig rote
rende Cylindre med Knive; dernæst »dekateres« det, blødgøres i Damp og presses 
eller gøres blankt, vandrer fra Maskine til Maskine, og saa endelig efter et Utal af 
forskellige vidtløftige Processer er Varen færdig, og nu sammenlægges Klædet og 
bringes ned paa Hylderne i Udsalget.

Selv i en Forretning som Stampes, der væsentligt tilsigter at levere kurante 
solide Varer uden de talløse Finesser og Variationer i Stof og Mønstre, som visse 
udenlandske Fabriker excellerer i, frembringes dog mangfoldige Arter af Stoffer og 
Farver, svært Vinterfrakketøj og let Dameklæde, grovt og fint Kirsai, lyse og mørke, 
ensfarvede og tærnede og stribede Tøjer; der er nok af alt — noget for enhver 
Smag — men intet, der ikke er god og ægte Uldvare.

Det er i Virkeligheden derpaa, at Fabriken har vundet sin sikre Position og sit 
store Ry. Det er ganske Stampes Aand, der endnu giver Fabriken sit Præg — han, 
som begyndte Forretningen for snart 60 Aar siden og begyndte paa bar Bund.

Den 18. Maj 1846 fik Peter Vincents Stampe Bevilling som »Kgl. privilegeret 
Farver og Trykker« og nedsatte sig i et lille Hus i Fiskergade, samme Sted, hvor 
Forretningen nu drives. I det faldefærdige Baghus grundede han sit Farveri — 
næsten udelukkende med egne Hænder, og i Forhuset passede hans Hustru Butiken 
og tog imod Sagerne, som skulde farves og »trykkes«. (Den Gang blev der trykket
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Mønstre paa Bøndernes hjemmelavede Vadmel og Lærred.) Og uden Hjælp arbej
dede de to Forretningen fremad. Trods det ret afsides Sted strømmede Kunderne 
til — der blev hvert Aar indleveret mange Tusinde Partier til Farvning. Og saa 
maatte der lidt efter lidt antages nogen Medhjælp, og med smaa Midler begyndte 
Stampe at spinde og væve. Det var slidsomme Tider — Hvile var der ikke meget 
af — men det gik stadig fremad. Og Stampe havde det Princip, som vist er saare 
sjældent: aldrig at begynde paa en Udvidelse, uden at han havde Pengene i Haan
den. Ikke en Gang Prioriteter i de Ejendomme, han efterhaanden købte sammen 

UDSALG, KONTOR OG LAGER, FISKERGADE

for at udvide Virksomheden, vilde han have. I Begyndelsen af Halvtredserne fik 
han den første Dampmaskine — en lille tarvelig Fyr — og i Slutningen af samme 
Aarti tog han de første Spindemaskiner i Brug. Det var en indenlandsk Fabrikant, 
der leverede dem — Schneevoigt i Viborg — og saa dygtig og samvittighedsfuld 
denne Mand end var, der var mange Mangler ved disse Maskiner, og det fordrede 
den største Udholdenhed og Taalmodighed og Omhyggelighed fra Stampes Side at 
faa dem i saa god Orden, at de kunde præstere Arbejdet. Nu er det kun store tyske 
Specialfabriker, der leverer de beundringsværdig let og hurtigt arbejdende Maskiner; 
Markedet er for lille til, at nogen dansk Fabrik vilde kunne konkurrere paa et saa 
særligt Omraade.

Efterhaanden købtes 7 Ejendomme sammen, det faldefærdige Baghus var for
længst ombyttet med en stor Fabriksbygning, en talrig Arbejdsstyrke — over 50
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Mennesker — virkede paa Spinde- og Væve-Salene og i Farveriet, Forretningen 
havde faaet fast Grund under sig, og gamle Stampe var bleven en formuende og 
anset Mand. Men han var til sin Død den samme jævne og arbejdsomme Mand, 
som da han maatte kæmpe sig frem Fod for Fod. Hans Død den 7. August 1890 
vakte stor Deltagelse i Aarhus, ja i hele Jylland. Nu traadte hans Søn, Niels Stampe, 
til og ledede Forretningen siden; og han bevarede og bevarer de gode gamle Tra
ditioner. Han havde, som man kan tænke sig, faaet en grundig Uddannelse, maatte 
som ung tage Del i den forskelligartede Virksomhed som almindelig Arbejder og 
var senere et Par Aar i Tyskland for at lære de nyeste Fremskridt paa Fabrika
tionens Omraade.

Under ham er Fabriken yderligere udvidet og Kundekredsen forøget. Karak
teristisk er det, at Stampe leverer Varer hele Danmark over, endogsaa til Kjøben- 
havn.

At der hersker et godt Forhold mellem Arbejderne og Fabrikens Leder, viste 
sig paa en smuk Maade, da Forretningen fejrede sit Halvtredsaars-Jubilæum i 1896. 
En stor kunstnerisk udstyret Adresse tolkede Arbejdernes taknemmelige Følelser 
overfor det gamle solide Hus, i hvis Brød de stod.





AARHUUS PRIVATBANK.

Der har vel i hele den historiske Periode lige fra det gamle Babylons Tider og 
ned gennem Middelalderen eksisteret en Slags Banker — Institutioner, hvor 

Penge kunde deponeres eller laanes mod Pant eller bare omskrives fra Navn til 
Navn. Men det er først Nutidens udviklede Samfærdsel — den der ligesom paa én 
Gang har mægtigt udvidet Verden og gjort Jorden meget mindre — som har mulig
gjort — og nødvendiggjort — de utallige storstilede Bankvirksomheder, der nu dri
ves Jorden rundt og letter Omsætningen paa alle Maader. Forretningsmænd behøver 
ikke med Møje og Fare at sende de tunge Metaller fra Land til Land. Gennem 
Bankerne sendes Tusinder af Pund blot ved et Pennestrøg over de store Have. 
Checken skaber, organiserer, styrer og udvikler Verdenshandelen. Den engelske 
Check! Thi England, der sendte sine Flaader Verden over og skabte et Verdensrige, 
mod hvilket selve Oldtidens almægtige imperium Romanum er ringe, var det Land, 
der hurtigst følte Nødvendigheden af et ordnet Bankvæsen. Paa engelsk Grund er 
den moderne Bankvirksomhed udviklet. Mellem alle Jordens Banker staar vel endnu 
»Bank of England« som Midtpunktet for Jordens Omsætning. Og dog er denne 
Verdensbank kun et Par Hundrede Aar gammel. Der gik et halvt Aarhun- 
drede efter Englands Banks Oprettelse, før vi herhjemme fik den første Bank — 
den saakaldte »Kurantbank« i Kjøbenhavn — oprindelig et privat Aktieforetagende, 
men senere en Statsbank, hvis ubegrænsede Seddel-Udstedelse fik skæbnesvangre 
Følger og medførte Stats-Bankerotten i 1813. Den afløstes af »Rigsbanken«, der atter 
ophævedes i 1818 for at genopstaa som »Nationalbanken«, — i lange Tider den 
eneste danske Bank. Skønt Nationalbanken oprettede Filialer i enkelte Byer, ogsaa 
i Aarhus, viste der sig efterhaanden baade i Hovedstaden og i Provinserne Trang 
til Penge-Instituter, der stod i mere intim Forbindelse med Forretningsverdenen, og 
fra Aarhundredets Midte begyndte der at dukke private Banker op — Fyens Dis- 
conto-Kasse (1846), Privatbanken i Kjøbenhavn (1857), Landmandsbanken (1871) osv. 
Samme Aar, som sidstnævnte Bank stiftedes i Kjøbenhavn, begyndte i Aarhus den 
Bank, hvis Navn staar over denne Artikel, sin betydningsfulde Virksomhed. I For- 
aaret 1871 traadte 7 Aarhusianere sammen — Købmændene J. C. Seidelin, M. R. 
Koppel, P. J. Halm, H. Meyer og H. Skovby samt Borgmester v. Schmidten og Kan-
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celliraad Nors — og ud
sendte Opfordring til Del
tagelse i det ny Foreta
gende. Den 14. August s. 
A. sammenkaldtes et Møde 
paa Raadhuset, og paa 
dette stiftedes Aarhuus 
Privatbank med en Ak
tiekapital paa 400,000 Kr. 
Det var altsaa en ret be
skeden Institution i sit 
Anlæg; men Banken viste 
sig hurtigt at have afhjul
pet et virkeligt Savn. Alle
rede i det første Aar havde 
den en Kasseomsætning 
paa 24 Millioner Kroner. KANCELLIRAAD O. H. NORS

Aaret efter maatte Aktie
kapitalen forøges til 600,000 
Kr. De aarhusianske For- 
retningsmænd benyttede 
altsaa Banken i forholds
vis stort Omfang, og Ban
ken paa sin Side skaffede 
Betingelserne for det Op
sving i Byens hele Forret
ningsliv, som siden ustand
seligt har fortsat sig og 
gjort Aarhus til Jyllands 
ubestridte Hovedstad.

Købmand Seidelin — 
en af fornævnte Stiftere 
— valgtes til Formand for 
Repræsentantskabet, men 
gik kort efter over til Stil

lingen som første Direktør. Kancelliraad Nors og Skovby blev Meddirektører. Kop
pel overtog efter Seidelin Stillingen som Repræsentantskabets Formand og afløstes, 
da han nogle Aar efter blev knyttet til en ny Aarhus-Bank, af Borgmester v. Schmid- 
ten, der døde i 1886. Siden da har Borgmester Vestergaard været Formand.

Under Repræsentantskabet virkede et Forretningsudvalg, hvis første Medlem
mer var Overretssagfører Kier og Købmand Halm. Senere var til forskellige Tider 
Raadmand Lüsberg og Etatsraad Rahr i flere Aar Medlemmer af Udvalget, der nu 
bestaar af Overretssagfører Kier og Købmand L. Hammerich. Overretssagfører Høegh- 
Guldberg har lige fra Bankens Oprettelse fungeret som Revisor.

Efter Kancelliraad Nors Død i 1875 blev der ikke valgt nogen ny Direktør, og 
Direktionen har siden 

J. c. seidelin

da kun bestaaet af 2 
Medlemmer. 11888 døde 
Direktør Seidelin, og til 
Direktør i hans Sted 
valgtes da den ganske 
unge Bankmand Fr. 
Nørgaard.

Han var knap 27 
Aar, da han overtog sit 
vigtige Hverv. Ved dette 
Valg gik man udenfor 
den hidtil fulgte Bane. 
Bankens Ledere havde 
udelukkende været Aar- 
hus-Forretningsmænd. 
Nu gik man udenfor 
Byen og udenfor den HARALD SKOVBY
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praktiske Handelsvirksomhed. Valget var aabenbart dikteret af, at man under den 
voksende Konkurrence indsaa Nødvendigheden af, at der i Spidsen for Privatbanken 
kom en Specialist, en Mand med alsidig og helt moderne Bank-Uddannelse. Trods 
sin Ungdom opfyldte Direktør Nørgaard, der bl. a. ved længere Tids Ophold i Eng
land, Tyskland og Frankrig havde sat sig grundigt ind i Pengeomsætnings-Viden- 
skaben, fuldt ud disse Krav. Der er næppe Tvivl om, at man i ham fandt den 
rette Mand til at bringe Banken op paa Højde med Tiden. Hans Ledelse blev og- 
saa hurtigt anerkendt. Ikke mindst turde denne Anerkendelse have givet sig Udtryk 

BANKENS BYGNING

i, at Direktør Nørgaard nu indtager Pladsen som Formand for Aarhus Handelsfor
ening. I 8 Aar stod Direktør Skovby ved hans Side som den Traditions-fortsættende, 
lokalkendte Leder af det aarhusianske Penge-Institut, det han selv havde været 
med til at skabe og bringe frem. Da Skovby i 1896 afgik ved Døden, valgte man 
atter en Bankmand til Direktør, nemlig cand. juris. Vilcken, der i mange Aar 
havde været Bankens dygtige Kasserer. Under disse to — Nørgaard og Vilcken — 
har da Aarhuus Privatbank i endnu stærkere Maal fortsat den Fremgang, som skyld
tes de tidligere Direktørers Ledelse. Nogle Tal vil bedst vise den næsten forbløf
fende Udvikling.

Medens Kasseomsætningen, som før nævnt, i det første Aar var ca. 24 Millioner, 
var den 10 Aar efter stegen til næsten det dobbelte. I 1892 var den 62, i 1902: 215 
og i 1903: 243 Millioner Kroner.
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I den til Banken hørende Sparekasse indestod ved Slutningen af det første Regn- 
skabsaar godt 160,000 Kr., i 1882: 3y2 Million, i 1892 hen ved 5 Mill., i 1902 henad 
9 og den 30. September 1904 noget over 10 Millioner Kroner

Aktiekapitalens Begyndelsesbeløb af 400,000 Kr. var i 1882 steget til 1 Million; 
i 1899 var den 2 Mill., i 1901: 3 og i 1903: 4 Millioner Kroner. Samtidig voksede 
Reservefonden fra 2,500 Kr. i 1872 til 150,000 Kr. i 1883, 325,000 i 1893, 500,000 i 
1900 og 800,000 i 1903, foruden den saakaldte Forstærkningsfond, der i 1878 var 
10,000 Kr. og i 1903: 316,000 Kr.

INTERIØR FRA BANKENS EXPEDITIONSLOKALE

Da Banken den 1. December 1871 begyndte sin Virksomhed, bestod Personalet kun 
af en Bogholder (Grønlund) og en Kasserer (Jespersen) samt Bankbudet (Raphael 
Petersen). Nu arbejder der i Banken til Stadighed 21 faste Kontorfunktionærer og 
3 Bude foruden Talrevisorerne og Ekstraassistenter ved Terminstiden. I 1884 opret
tedes en Pensions- og Understøttelsesfond for Bankens Funktionærer, der nu ejer 
over 100,000 Kroner.

At Banken i de forløbne Aar har været fortræffeligt ledet, viser sig vel allerbedst 
ved, at der stadig har kunnet udbetales Aktionærerne en stor Dividende. Udbyttet 
har aldrig været under 5 pCt. og har de sidste 5 Aar været ikke mindre end 8 pCt.

Den stærke Udvikling maatte naturligvis ogsaa vise sig i rent ydre Henseende.
Aarhuus Privatbank begyndte sin Virksomhed i et ret indskrænket Lokale paa 

Rosensgade. Det blev allerede i 1873 for lille, og Banken flyttede da hen i den Rø-
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seske Ejendom paa Store Torv, hvor den fik gode og rummelige Lokaler dér, hvor 
nu Firmaet & Møller Christensen har sin Forretning. Men heller ikke disse Loka
ler slog i Længden til. Banken maatte selv optræde som Bygherre og byggede i 
1886 den Ejendom i Kannikegade, hvor den endnu har hjemme. I 1887 fandt Ind
flytningen Sted. Banken fik her udmærket Plads, først og fremmest et stort og smukt 
med Søjler forsynet Expeditions-Lokale, hvor baade den egentlige Bankafdeling og 
Sparekasseafdelingen kunde rummes. Man havde bygget stort, og man tvivlede næppe 
om, at der nu maatte være Plads nok i overskuelig Fremtid. Ikke desto mindre 
maatte der i 1900 opføres en større Tilbygning vinkelret paa det hidtidige Lokale 
og dannende et stort Rum i Et med dette. Skønt denne Udvidelse ikke kan siges 
at have forskønnet Expeditions-Lokalet, virker det hele dog nu smukt og storladent. 
Særlig i Eftermiddagstimen — fra Kl. 5 til 6 — naar alle de elektriske Glødelamper 
bag de grønne silkefrynsede Skærme er tændt, er der en egen festlig Tone ovér det 
store Forretnings-Lokale, hvor Mennesker bestandig kommer og gaar, og en kling- 
rende Velklang — Lyden af Sølv- og Guldpenge, der optælles — fylder Rummet.

De 33 Aar, der er gaaede hen, siden Aarhuus Privatbank begyndte sin Virksom
hed, har været en glimrende Periode for Banken, men ogsaa for Byen. Der er en 
stadig Vekselvirkning mellem Bankens og Byens Trivsel. Der er efterhaanden kom
met adskillige andre Pengeinstituter frem i Aarhus; den Institution, der staar For
retningslivet nærmest og i stærkeste Grad betinger dettes fremtidige Vækst, turde 
dog være den Bank, hvis hidtidige Livsbane her er søgt skildret i korte Træk.
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Idet nordligste Havnebassin i Aarhus ligger — mest om Sommeren, men ogsaa 
paa andre Aarstider — Side om Side med Stævnen ind mod Bolværket »Træ
slæberne« fra Sverige og Finland. De ligger der i alle Størrelser — Skonnerter, Brig

ger og Barker, — og ser man fra Havnepladsen udover det sluttede »Geled« af 
Skibe, danner Rigningerne — med Master og Ræer og Tove — et saare indviklet 
Væv. Om Aftenen, naar Solen staar lavt og skinner vandret paa disse mange Skibe, 
overgydes de hundrede glatte gullige Master og de tusinde filtrede Traade af et 
varmt Skær, og Fartøjerne, der om Dagen og hver for sig ser ret almindelige ud, 
bliver til en Eventyrflaade med Topstænger og Ræer og Vanter og Barduner af ægte 
Guld og med Guld om Bord. — Med Guld om Bord! I alt Fald en Last, der minder 
derom i sin gule Glans, og som kan forvandles dertil.

Denne Flaade fra Østersøen, der hvert Aar i Aarhus Havn losser sit Træ — 
Brædder, Planker og Bjælker, der med Pike slæbes i Land fra Stævnhullerne og 
fylder Havnepladsen Dag efter Dag — denne Flaade har Bud til Aarhus Trælast
handel — den store Virksomhed, der har samlet de to største Tømmerforretninger i 
Aarhus under Et og nu handler hele Jylland over med private Kunder og med an
dre mindre Trælastforretninger.

Det første Spor af Aarhus Trælasthandel er den Forretning, som afdøde Harald 
Jørgensen begyndte i Broges Gaard paa Mindegade — en almindelig Produktforret
ning, der fortrinsvis købte af og solgte til Landboerne og kun handlede med Bræd
der — om man overhovedet førte dem — i ganske ringe Omfang. Men disse faa 
Brædder, som en sjælden Gang paa en Bondevogn rullede ud ad Porten, blev 
Grundlaget for den største Tømmerforretning i de danske Provinser. Harald Jør
gensen havde ikke den Gang Øje for, at de tynde Brædder kunde danne en Bro, 
over hvilken Forretningen skulde gaa frem med Stormskridt. Der skulde jo ogsaa 
særlige Omstændigheder til, at det kunde blive saaledes — først og fremmest Byens 
egen uventede Voksen, der fordrede meget Bygningstømmer, men dernæst ogsaa 
Baneanlægene, der gjorde det let for Aarhus at sende sit Tømmer til alle Sider i 
Jylland. Endelig skulde der naturligvis særlig Dygtighed og ogsaa noget Held til — 
for der var visselig ikke den Gang Mangel paa Tømmerhandlere i Aarhus, og tiere
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blev der. Den Mand, der saa Forretningens Fremtid som Trælasthandel, og som 
lagde al sin Dygtighed og Energi i Vægtskaalen for at drive den frem ad denne 
Vej, var den 25-aarige J. M. Stilling, der i 1864 ansattes hos Jørgensen. En kortere 
Tid havde han for Resten allerede været der forinden; men da Krigen kom, blev 
han indkaldt, gjorde Felttoget med — kom saa tilbage og tog fat paa Fredens 
Gerning med stor Energi.

Den Gang drev H. Jørgensen en betydelig Kornforretning. Men nu lagdes der 
mere og mere Vægt paa Tømmerhandelen. Det var andre Tider den Gang; der var 
noget langt mere tilfældigt over Forretningslivet. Skipperne, som nu kun er Fragt
førere, kom den Gang ofte sejlende med deres Ladninger for egen Regning og Ri
siko. Naar de havde fortøjet i Havnen kom Købmændene ud og købslog med dem. 
Var der livlig Efterspørgsel, kunde Tømmerskipperne faa gode Priser. De Aarhus 
Købmænd vilde imidlertid nødig betale mere end højst nødvendigt for Ladningerne; 
der tingedes og pruttedes for at faa Prisen ned. Men Stilling, som altid var paa 
sin Post, naar Trælastskuderne løb ind, tog Sagen paa en anden Maade. Han saa, 
at det ikke kom an paa at købe en ubetydelig Smule billigere, men at det først og 
fremmest gjaldt om at købe — nu da der virkelig var Trang til Tømmeret i Ryen. 
Han gav uden lang Retænkning, hvad der forlangtes, og han sikrede sit Firma store 
Partier og holdt de andre ude. Der var ingen Vanskelighed ved at faa solgt igen. 
Saa voksede da Harald Jørgensens Tømmerhandel, den blev snart det principale i 
Forretningen, og der fordredes mere Plads — megen Plads. Man stod i Virkelighe
den nu overfor et Enten—Eller. Og det var Stilling, der overvandt Principalens Re- 
tænkeligheder og fik ham til at opgive Kornforretningen — saa god den end var 
— og flytte andet Steds hen for udelukkende at drive Tømmerhandel.

Det var ikke saa forunderligt, at Harald Jørgensen kun tøvende gik med til 
dette Skridt. Thi som antydet — der var Tømmerhandlere nok i Aarhus paa den 
Tid, og det maatte forudses, at Konkurrencen vilde blive meget skarp. Af betydeli
gere Træ-Firmaer var der den Gang i Aarhus — foruden »Jørgensen paa Minde
gade« — f. Eks. Schandorff, Herskind, Winther, Raae, N. C. Møller, Meden & Faur- 
schou. Men Stilling tvivlede alligevel ikke om, at man nu var paa den rigtige Vej.

Det var i Slutningen af Treserne, at Firmaet hos Skibsbygger Thomsen lejede 
en Plads til Tømmeroplag og samtidig fik Kontor i to skumle smaa Huller i Fre
densgade. Snart var man klar over, at det gik, og saa købte Harald Jørgensen reso
lut Pladsen for 26,000 Rdl. Mange Penge i den Tid. Og Folk mente da ogsaa, at 
Thomsen havde gjort en glimrende Forretning, medens Firmaet nærmest havde 
baaret sig vanvittigt ad. Men Folk kunde længe nok ryste paa Hovedet — i sidste 
Instans var det dog Tømmerforretningen, der havde gjort den gode Handel.

Da Lejren ved Hald blev bygget, fik Firmaet H. Jørgensen Leverancen. Det var 
en meget stor Historie, og der tjentes godt. Nu var der lagt det solide Grundlag, 
paa hvilket en aldrig hvilende Foretagsomhed kunde opføre det store Fremtidshus.

Imidlertid var Stilling i 1868 bleven direkte interesseret i Firmaet — dog ikke 
officielt, og i 1874 fik han Prokura. Der arbejdedes videre under det gamle Navn 
lige til 1890, da Firmaét kom til at hedde »H. Jørgensen & Stilling«.

Nu stod det i første Række blandt de Aarhus Trælastfirmaer. Det havde skaf
fet sig flere og større Oplagspladser og udvidede sig stadig. Af Raron Rosenkrantz 
købtes den saakaldte »Rosenkrantz’ Toft« — ligeledes købtes halvanden Td. Land i
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Paulsgade. Pladser lejedes efterhaanden ved Wallensteins Skanse, ved Jægergaards- 
vej, paa Bispetoften (dér hvor nu Ting- og Arresthuset er opført). Og medens man 
oprindelig for en væsentlig Del havde faaet sin Forsyning fra Norge, havde man 
nu skaffet sig sikre Forbindelser i Sverige og særlig i Finland. Den Tid var forbi, da 
Skipperne kom sejlende paa bedste Beskub med deres Tømmerladninger; nu var 
Handelen i Orden, længe før Skibene afgik fra Østersøen og »Botten Havet«, som 
Søfolkene kalder den botniske Bugt. Og det var mange Fartøjer, der lossede Træ
last i Aarhus Havn til H. Jørgensen & Stilling. Et betydeligt Stød fremad havde

DIREKTØR J. M. STILLING

Forretningen faaet, da den jydske Midtbane blev anlagt. Hele Vestjylland var der
ved kommet til at høre med til Aarhus’ Opland, og det energiske Firma vidste at 
benytte sig deraf. Samtidig tog Byggevirksomheden til i selve Aarhus. Byen sprængte 
sine Grænser til alle Sider, og det var store Kvantiteter af Trælast, der blev 
Brug for.

Der var imidlertid i Aarhus endnu to andre Trælast-Firmaer, af hvilke navnlig 
»Petersen & Matzen« siden Halvfjerdserne under en energisk og dygtig Ledelse 
havde arbejdet sig frem til en meget fremskudt Stilling. Dette Firma i Forbindelse 
med »H. Jørgensen & Stilling«, hver for sig betydelige Forretninger, besluttede nu 
— i 1896 — at slutte sig sammen og danne et Aktieselskab. Dettes Stiftere var 
H. Jørgensen, der blev Formand, F. D. Matzen, Viceformand, Grosserer Chr. Peter
sen — nu Kjøbenhavn, tidligere Aarhus — Grosserer A. Collstrop, Kjøbenhavn,
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Overretssagfører Chr. Kier og J. M. Stilling, Aarhus. Ved Harald Jørgensens Død i 
1902 blev F. I). Matzen Bestyrelsens Formand, Overretssagfører Kier Viceformand 
og Grosserer Langballe optaget i Bestyrelsen. Aktieselskabet fik Navnet »Aarhus 
Trælasthandel«, og J. M. Stilling blev dets Direktør.

At det nu blev en stor Virksomhed, siger sig selv. Imidlertid blev Direktions- 
kontoret ved at være paa samme Sted — i Fredensgade — hvor H. Jørgensens 
Trælastforretning i sin Tid var startet. Og Kontorerne er endnu ret spartanske, 
selv om de unægtelig ikke mere rummes i de to mørke Huller, hvor Forretningen 
begyndte.

Et Savværk i Hjortensgade, som Selskabet oprettede, gik senere over til et sær
ligt Aktieselskab.

Hovedbeholdningen af Træ kommer endnu fra Finland og Sverige med de ma
leriske Træskuder. Men naturligvis kommer der ogsaa Damperladninger til Selska
bet. Helt ovre fra Amerika bringer store Dampere Pitch-pine, den haarde Træsort, 
der særlig benyttes saa meget til Gulvbrædder. Og paa Oplagspladserne lagres baade 
de mægtige Bjælker, som er saa tunge, at de næsten ikke er til at transportere, og 
de lette Brædder, der har Veddets rene gyldne Farve og en svag Harpiks-Duft fra 
de finske Skove, hvor de store Dampsave synger.



DE FORENEDE SUKKERVAREFABRIKER

Om man tog et lille Barn ved Haanden og gik med det gennem dette Hus — det 
vilde sikkert tro, at det spadserede midt inde i Eventyret. Eller mere end det. 

For saa herligt et Hus findes ikke i selv de allerdej ligste Eventyr. Hans og Grethes 
Pandekagehus kunde slet ikke staa Maal. Snarere kunde det være selve Julemand
ens Slot, hvor han fylder sine utømmelige Sække, før han i Vinter-Aftenstunden 
begiver sig paa sin hemmelige Vandring fra Dør til Dør.

Ordet Fabrik om dette mærkelige Hus paa Hjørnet af Kystvejen og Tvergade 
i Aarhus lyder saa helt prosaisk. Man kan ikke faa det til at passe med den Duft, 
der er over det hele, med de skinnende Kobberkogekar, de hvidklædte og hvidhuede 
Mænd og Kvinder, der færdes derinde, og disse Dynger af »Godter«, der fremtryl- 
les fra øverst til nederst. En Fabrik for alle de Lækkerier, der faar en Barnemund 
til at løbe i Vand — en Fabrik for Brystsukker, Konfekt, kandiserede Frugter! Det 
lader sig knap høre. En Fabrik for Paaskeæg endnu mindre.

Og dog er det en stor Fabrik — med Dampkedler, Gas- og Elektro-Motorer, 
Remskiver og snurrende Hjul og Maskiner saa sindrige, at det er, som om de tryl- 
ler »Godterne« frem. Der er f. Eks. Støbemaskinen — en helt ny Opfindelse, 
der ganske stilfærdig staar og laver 60—70 Pund Konfekt i Løbet af fem Minutter 
(100 Pund i otte Minutter). Den tilberedte Sukkermasse fyldes i foroven, Bakkerne 
med Støbeformene glider frem, og i hver lille Form støbes netop det Kvantum, der 
skal til; Bakke følger efter Bakke og standser just paa rette Sted, og i et Øjeblik er 
der fremstillet adskillige Pund.

Fabriken i Aarhus er bygget i 1891 og taget i Brug i 1892. Den dreves først af 
Grosserer Abildgaard, men gik i 1898 over til et Aktieselskab, for hvilket den nu
værende Direktør Andersen kom i Spidsen i 1901. Under ham er Virksomheden i 
høj Grad udvidet, og Fabriken er nu den største i sin Slags i Landet. Under den 
hører en Chokoladefabrik i Assens og en Sukkervarefabrik i Kjøbenhavn. Saa langt 
borte som paa Island drives en lille Filial. I Aarhus hører desuden under Aktie
selskabet en særlig Kiksfabrik ude i Schleppegrellsgade. Denne Del af Virksomhe
den dreves tidligere i forholdsvis ringe Maalestok i Kælderen paa Kystvejen, men 
har altsaa nu faaet sin egen Fabriksbygning i den sydlige Del af Byen.

At det er store Virksomheder, der er Tale om, vil man forstaa, naar man hø
rer, at der i Fabriken ved Kystvejen beskæftiges 80 å 130 Mennesker og i Schlep
pegrellsgade 20 Mennesker.
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KOGERI FOR BILLIGE KARAMELLER

Det er en Uen
delighed af Sager, 
der fremstilles i Suk
kervarefabriken — 

mange Hundrede for
skellige Slags, lige fra 
de tarveligste Bolcher 
til den fineste Des
sert-Konfekt. Raastof- 
fet til Fabrikationen 
er naturligvis først 
og fremmest Sukker, 
af hvilket der bruges 
meget store Kvanti
teter. Da al Plads i 
Fabriken er optagen, 
maa det lagres andet 
Steds; det drejer sig 
om flere Tusinde Sæk
ke. Til Sukkeret sæt

tes Udtræk af friske Frugter, fine Essenser og Frugtfarver. løvrigt benyttes betydelige 
Mængder Chokolade — til Overtrækning af Pralinés og lignende — og Mandler ved 
Marcipanfabrikationen. En overordentlig stor Rolle spiller ogsaa Hindbær og Æbler, 
som Fabriken selv henkoger. Æblernes Geléstof bruges til den fine Konfekt. Der 
henstaar i Kælderen Daaser med 15 å 20,000 Pund Æbler.

Af Bolcher fremstilles alle mulige Sorter, der adskilles fra hverandre dels ved 
de Tilsætninger, der 
gives Sukkeret (f.

Eks. Annis til Kon
gen af Danmarks

Bolcher), dels ved 
Formen. De fleste 
fremstilles rent fa
briksmæssig. Særlige 
Maskiner skærer i 
Hundredvis ud paa 
en Gang af de ud
rullede Sukkerplader. 
Men adskillige Sorter 
fordrer en meget ind- 
gaaende Behandling 
af særlig uddannede 
Folk, der maa være 
i Besiddelse ikke ale
ne af haandværks- 

FREMSTILLING AF FYLDTE BONBONSmæssig Dygtighed,
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KOGERI MED BONBON-MASKINER

Det gælder f. Eks. de saakaldte Rocks, hvis Fremstilling

men ogsaa af en vis 
kunstnerisk Smag.

Der er jo mange af 
de søgte Bolcher, der 
er meget sammensat
te i deres Form og 

Farver. Foruden 
dem, der skal være 
»fyldte«, f. Eks. med 
Marcipan, Hindbær 
eller lignende, er der 
adskillige, der skal 
indeholde bestemte 
Figurer — Stjerner, 
Blomster eller Fugle, 
og for at fremstille 
disse skal Arbejde
ren som sagt have 
kunstnerisk Haande- 
lag.
det er overordentlig 

interessant at overvære. Paa Arbejdsbordet, der holdes opvarmet ved Damp, for at 
Stoffet under Arbejdet stadig kan bevare sin smidige Konsistens, bearbejdes det for- 
skelligfarvede Sukkerstof, der er silkeagtig blankt og skinnende. Med hurtige Hæn
der danner Arbejderen en tommetyk Slange. Udenom denne anbringes paa langs 
fire-fem Baand af samme Farve, der gøres skarpe udefter. I Mellemrummene 
indføjes anderledes 
farvede Baand af den 
glasklare Sukkerdejg. 
U denom rulles derpaa 
en bred Plade af en 
tredje Farve osv., og 
skærer man nu den 
tykke Cylinder over, 
ser man en vældig 
Stjerne i Midten og 

forskellige Baand
udenom. Imidlertid 
— det er ikke Me
ningen at lave saa- 
danne Kæmpebol

cher, som Massens 
Mægtighed viser. Den 
svære Cylinder lader 
sig trække ud til en 
ganske tynd Stang, ET AF KONFEKT-AFDELINGENS LOKALER
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KIKS-AFDELINGEN

og da Sukkeret fra 
inderst til yderst er 
lige smidigt og føje
ligt, bevares Formen 
af de stort dannede 
Figurer nøjagtig i den 
lille Maalestok. Den 
tynde Stang, der næ
sten i det uendelige 
lader sig trække ud 
af den tykke, behand
les nu paa Kølebor
det, hvor den stiv
ner og »trækkes« 
over paa en særlig 
Maskine, hvorved de 
smaa tro m m eforme- 
de Rocks med de ny
delige Figurer strøm
mer ud.

Naar Sukkeret skal anvendes til Fremstilling af Konfekt, underkastes det en 
Proces i »Tablcrmaskincn«, hvor det svagttlydende, klartgyldnc Stof drejes hvirv
lende hurtig rundt, indtil det antager en helt forskellig Konsistens, der er tykkere 
og sejgere, hvid af Farve, ikke ulig visse Arter af Honning. Denne Masse »støbes« 
nu i de forskelligste Former og med de forskelligste Farver. Pladsen tillader ikke 
at komme nærmere 
lingen omfatter. Un
der den hører jo og- 
saa Behandlingen af 

Marcipansagerne, 
hvortil Dejgen tilbe
redes paa særlige Ma
skiner paa Fabriken 
i Schleppegrellsgade. 
En vigtig Rolle spil
ler Belægningen med 
Chokolade, f. Eks. af 
Marcipan med paa
lagte Valdnødder — 
en meget søgt Vare. 
Af Chokolade med- 
gaar der i de travle 
Tider ca. 100 Pund 
om Dagen. Konfekt
fabrikationen finder

ind paa den Uendelighed af Varieteter, som Konfektfremstil-

ET AF EKSPEDITIONS-LOKALERNESted i Fabrikens
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øverste Etager, hvor 
ogsaa [Paaskeæggene 
laves, lige fra de bil
ligste 5 Øres Æg til 
kæmpemæssige Æg 
til 1—2 Kroner Styk
ket, der af fingernem
me Arbejdersker ud
smykkes paa den 

kunstfærdigste Maa- 
de. Man skulde næp
pe tro, at Fabrika
tionen af en saadan 
Specialitet som Paa- 
skeæg spillede en 

nævneværdig Rolle. 
Men det er Tusinder 
og atter Tusinder af 
Æg, der udgaar fra 
Fabriken til det gan

ske Land. Lige fra Januar til Paaske er 3 Mand og 10 unge Piger udelukkende be
skæftigede med at lave Paaskeæg.

løvrigt er naturligvis Tiden før Jul den travleste Tid. Da arbejdes der med fuld 
Kraft, og det kniber endda at tilfredsstille Begæret. Arbejdsstyrken, der normalt er 
omkring 80 Arbejdere, stiger da til omkring 130, og der fremstilles 2 å 3000 Pund 
Konfekt og 4000 Pund Bolcher om Dagen, medens der ellers f. Eks. kun laves ca. 
2500 Pund Bolcher daglig. Men selv denne ordinære Fabrikation er dog ret im
ponerende.

Varerne bortsendes dels i smaa Kasser, dels i Blikdaaser, hvis Rensning og 
Istandsættelse efter Tilbagesendelsen naturligvis fordrer meget Arbejde.

Den særlige Kiksfabrik, der kun har virket i et halvt Aars Tid, gør det samme 
tiltalende Indtryk som Fabriken ved Kystvejen. Foruden med Marcipanfabrikationen 
og Kiksbagningen beskæftiger man sig her med Fremstilling at utallige Varianter af 
Biscuit, der mere og mere fortrænger de indførte Sorter. Hemmeligheden ved denne 
Fabrikation er at gøre Biscuiten holdbar; den skal jo kunne holde sig frisk i 
lang Tid. Kiksene udskæres naturligvis paa Maskiner. En Specialitet indenfor denne 
Fabrikation er de saakaldte Turistkiks, som udsendes i smaa Pakker å 20 Kiks og 
købes i Detailhandelen for 10 Øre.

Der laves omtrent 1000 Pund Kiks og Biscuit om Dagen.
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F. W. YHR

Paa St. Clemenstorv i Aarhus ligger der imellem nye og gamle Bygninger et Hus 
af hvidt Marmor, hvor bag store blanke Ruder Damernes Øjne tiltrækkes af 

fine Hatte, lette Kniplinger, krusede Fjer — Sager, som altid fryder et Kvindeøje, 
navnlig naar de er ordnede med en saadan Smag og kunstnerisk Sans som her.

Det er det Yhrske Marmorhus, et lidet Eventyrslot midt i Hverdagslivets Prosa.
Det er just i denne Tid — Februar 1905 — 25 Aar siden, at Frk. Flora Yhr i 

en almindelig Dagligstue paa Hjørnet af Ryesgade og Rosenkrantzgade i Aarhus be
gyndte en lille Virksomhed med at pynte Hatte. Det var saa helt privat, saa ganske 
fordringsløst. Alligevel vandt den unge Dames ualmindelige Evne snart Anerkendelse 
i videre Kredse. Det var mest for Bekendte, at Frøkenen i Begyndelsen arbejdede; 
men den ene anbefalede til den anden — hun fik mere og mere at bestille — og 
efter ikke lang Tids Forløb havde hun erhvervet sig en god Kundekreds, som fulgte 
med, da hun flyttede til Søndergade nogle Aar efter. Og Frk. Yhr havde — hvad 
der vel maa betragtes som et Særsyn — vundet denne Kundekreds uden at have 
Skilt ved sin Forretning, uden en eneste Gang saa meget som at have averteret i 
et Blad.

Af de Kunder, Frøkenen den Gang havde, var ikke faa udenbys, og mange kom 
til Aarhus østfra. De mente, at hun endnu boede for langt fra Byens Midtpunkt —
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Torvet —, og det var noget under Pres fra deres Side, at Forretningen ti Aar efter 
dens Stiftelse blev flyttet til St. Clemens Torv.

Aaret 1890 betegner det store Vendepunkt i Virksomheden. I dette Aar kom 
nemlig Broderen Hr. Chr. Yhr hjem fra Udlandet og overtog Forretningens Ledelse. 
Han havde været i Udlandet netop med det Formaal en Gang i Forening med sin 
Søster at drive Forretningen i større Stil; han havde derfor sat sig omhyggeligt ind 
i den forretningsmæssige Del af Branchen og knyttet de bedst mulige Forbindelser 
i Verdensbyerne.

BESÆTNINGS- OG ALENVARE-AFDELINGEN STUEETAGEN

Paa Clemens Torv lejedes større Forretningslokale i Købmand Svendsens Ejen
dom, og Firmaet F. W. Yhr anmeldtes. Man begyndte her med 4 Medhjælpersker. 
Men snart blev der Brug for flere, de nye Lokaler blev ogsaa for smaa, og da Hr. 
Svendsen faa Aar efter flyttede til Kjøbenhavn, købte det unge Firma resolut Ejen
dommen og skred straks til en fuldstændig Ombygning. Og nu opførtes den Bygning, 
som ikke har sin Lige i Aarhus, bygget som den er af hvide Marmorblokke — et 
kostbart, men ogsaa overordentlig smukt Materiale. I 1898 stod Marmorhuset fær
digt med smukke og rummelige Forretningslokaler, Systuer osv. Det blev en dyr 
Historie, Opførelsen af dette nye Hus, hvor Firmaet skulde bo ganske for sig selv; 
men ualmindelig smukt var det — en stilfuld Ramme om den graciøse Kunst, som 
skulde dyrkes deri. Er der ikke noget af et Eventyr i dette, at en Dame, der i 1880 
med egne Hænder begynder en yderst beskeden Gerning med at pynte Hatte, i 1898
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sammen med sin Broder bygger sig et lille Marmorslot i Byens Centrum og, da 
Forretningen kan fejre sit 25 Aars Jubilæum, beskæftiger over 40 Mennesker i sin 
Virksomhed.

Der var bygget med en rig Udvikling for Øje, og dog blev den større end be
regnet. Det er nu allerede saaledes, at Firmaet har været nødsaget til at tage 1. Sal 
i den det tilhørende Nabo-Ejendom til Hjælp for at faa fornøden Plads.

I en Modepy nt-Forretning som den Yhrske maa man være »up to date«. Og de 
to Søskende i Forening sørger derfor. Hr. Chr. Yhr holder stadig Forbindelserne i

HATTE- OG KJOLE-AFDELINGEN STUEETAGEN

Paris, i London, i Wien, i Berlin vedlige — rejser ogsaa flere Gange aarlig ud, ser 
alt, hvad der indenfor hans Branche kommer frem i de store Kulturcentrer, og fore
tager de mangfoldige Indkøb. Saasnart noget ejendommeligt nyt viser sig i Mode
journalerne, har Hr. Yhr Modellerne i sin Forretning. Saadanne Modeller er dyre — 
og de maa sælges med Tab. En Hat koster maaske fra Paris op imod et Par Hun
drede Francs og indbringer herhjemme et halvt Hundrede. Men Damerne vil se det 
nyeste nyt, og undværes kan Modelhattene ikke, om man vil være tidsnok paa 
Færde med de nye Saisonvarer. I ingen anden Forretning veksles der vel hurtigere 
end i en Mode-Forretning som denne. Alt skal bestandig være nyt for at være i 
Kurs. Og dog maa Forretningen ligge med et Lager paa flere Tusinde Hatte. Sagen 
er den: F. W. Yhr har sit Publikum i alle Kredse, fra »the upper ten«, der, selv om 
de ikke vil eller kan betale de parisiske Priser, dog vil have det moderneste og



P. SØRENSEN & CO.s 
TOBAKS- OG CIGARFABRIK

Vi Danske er et meget rygende Folkefærd, skønt 
saare lidet Tobak selv. Vi er anderledes heldigt

hvor enten Staten selv 
har taget Fabrikationen i 
sin Haand og i dyre Dom
me sælger de lange sorte 
»Pinde«, som næppe for
tjener Navnet Cigarer, eller 
har lagt en saa høj Told 
paa Tobakken, at der skal 
en vel spækket Portemon
naie til for at tillade sig 
at ryge en nogenlunde 
god Cigar. Herhjemme kan 
man for nogle faa Øre faa 
sig en ordentlig Cigar og 
for Brøkdele af en Øre 
en god Pibe Tobak. — Og 
man mene nu ellers om 
»Nydelsesmidlerne«, hvad FABRIKANT P. SØRENSEN

Danske er et fredsælt Folk, er det ganske naturligt, at vi ogsaa sætter Pris paa Ny
delsen af Tobakken, til hvis Ære jo endogsaa Poul Møller har digtet sit berømme
lige Kvad paa Gudernes Sprog:

vi som bekendt producerer 
stillede end de store Lande,

man vil, — ingen kan nægte, 
at der er noget hyggeligt 
og samlende — baade i 
udvortes og indvortes For
stand — ved den blaalige 
Tobaksrøg, som enten 
svæver til Vejrs fra Ven
nekredsens Cigarer eller 
fra den ensomme Students 
Pibe. Hidser Vinen op, 
bringer Kaffen Uro — To
bakken dulmer og beroli
ger og bringer Ligevægt i 
Sindet. Ikke for intet røg 
Indianerne »Fredspiben«, 
naar Krigsstien skulde for
lades, og Tomahawken 
graves ned. — Og da vi

Hvilket er udlagt:

Felix ter, qui pusio 
Viridi juventa 
Artium primariae 
Hausit elementa.

Lykkelig den Svend, der før 
Dunet gror om Hage, 
Fik i Pibens ædle Dunst 
Kunsters Kunst at smage.
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eleganteste, til den jævne Middelstands Damer, der kun kan ofre lidet paa deres 
Hatte, men vil have dem smagfulde og klædelige.

I Forretningen føres foruden Hovedartiklen, der fremdeles er pyntede Hatte, 
Silkebaand og andre Silkevarer, Parasoller, Paraplyer, Handsker, Vifter, Dameslips, 
Besætningsartikler------ i den rigeste Variation.

I de fire Systuer er henved 40 unge Damer Aaret rundt beskæftigede med 
deres Specialiteter under Frk. Yhrs Overledelse.

Firmaet har naturligvis ikke blot sine Kunder i Aarhus, der — saa stor den 

PARTI AF HATTE-AFDELINGEN 1. ETAGE

end er vokset sig — dog ikke alene kunde bære en Modeforretning som denne. Om
trent den halve Kundekreds skriver sig fra Landet og de omliggende Byer, hvortil 
Forretningens By er naaet.

Der er faa Mode-Forretninger i Kjøbenhavn, der staar paa Højde med Yhrs — 
i Provinserne er der slet ingen.
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Vi dyrker vel noget Tobak selv — men det er for slet ingen Ting at regne i 
Forhold til det store Forbrug. Snarest er vel Dyrkningen i Tilbagegang, fordi vort 
Land nu en Gang ikke egner sig til at frembringe de gode Sorter, som forlanges. 
Altsaa, Tobakken maa importeres. Men det er kun en ganske ringe Del af denne 
Import, der omfatter færdigt fabrikerede Varer. Det er i det hele og store kun Raa- 
stofferne, vi indfører — heldigvis —, og Bearbejdelsen af de indførte Tobaksblade 
har skabt en stor og betydningsfuld Industri i Danmark. Der er talrige Tobaks-Fa
briker herhjemme — adskillige meget store —, og vi har endogsaa drevet det til at 
udføre ikke saa lidt af de færdige Varer. Ganske særlig gælder dette Skraatobakken.

FABRIKANT A. MARQUARDSEN

Den danske Skraa tygges af Søfolk Verden over. Ingen Steder bliver Skraaen 
— siger Kenderne — tilberedt saa omhyggeligt som i Danmark. Det er Saucenin- 
gen, det kommer an paa, og den forstaar ingen bedre end Danskerne, paastaas der.

Blandt de hjemlige Fabriker indtager P. Sørensen & Co.s Tobaks- og Cigarfa
brik paa Rosensgade i Aarhus en fremskudt Plads.

Dens Løbebane er den samme, som kendetegner de fleste aarhusianske Fabri
ker: gennem en ganske ringe Begyndelse har man kæmpet sig frem til en betyd
ningsfuld Virksomhed.

Hr. P. N. L. Sørensen begyndte i Aarhus — paa samme Sted, hvor Fabriken 
nu ligger — i 1867 med egne Hænder at skære og »spinde« noget Tobak. Et Par 
Aar i Forvejen havde han sammen med den nuværende Indehaver af Firmaet Pe-
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ET LOKALE HVORI DER »SPINDES« SKRAATOBAK
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tersen & Sørensen i Horsens, Hr. Christoffer Petersen, begyndt en lignende lille 
Forretning i Horsens, og den var gaaet ganske godt; men nu havde han faaet den 
Tanke, at der skulde forsøges i Aarhus. Saa drev de to i Kompagni Værkstedet i 
Horsens og Værkstedet i Aarhus; men efter fem Aars Forløb blev man enige om at 
passe hver sit og arbejde fremad hver for sig. De smaa Rum, hvori Sørensen havde 
begyndt Virksomheden, blev snart for indskrænkede. Der maatte lejes flere i den 
gamle Gaard, efterhaanden som det kunde lade sig gøre. Allerede midt i Halvfjerd
serne maatte Ejendommen købes for at faa tilstrækkelig Plads — og de andre Værk

RØGLOKALET — SKÆRERIET

steder, der havde været i Gaarden, maatte fortrække. Det var stadig Røgtobak og 
Skraatobak, Sørensen tilvirkede. Men da han i 1883 havde bygget en ny Fabriks
bygning, begyndte han saa smaat paa Cigar-Fabrikationen. Virksomheden udvide
des atter — der blev paany Pladsmangel, og i 1899 maatte saa Nabo-Ejendommen 
købes; gamle Rindingsværks-Huse blev revne ned, og nu blev der anlagt en fuldt 
ud moderne Fabrik — forsynet med et nyt større Dampanlæg — med de nyeste og 
bedste Arbejdsmaskiner — elektrisk oplyst fra egen Kraftkilde.

Fabrikens Grundlægger, der havde haft den Lykke at se den vokse og trives — 
takket være egen Flid og Dygtighed — døde i April Maaned 1904, og den store Re- 
drift gik over til den Afdødes Svigersøn Hr. A. Marquardsen, der fremdeles styrer den.

Den beskæftiger nu ca. 125 Mennesker. Virksomheden falder i tre Afsnit — Fa
brikationen af Røgtobak, Skraatobak og Cigarer.
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Tobakken indføres hovedsagelig over Bremen og Amsterdam og stammer fra 
Alverdens Kanter — fra Ungarn, Kina, Java, Sumatra — mest dog fra Amerika, der 
avler saa mange forskellige Sorter. Den kommer hertil i store Foustager eller Bal
ler, hvori Bladene er haardt pressede. En saadan Foustage kan veje henved 2000 
Pund. Efter nu at være fugtet, skæres den paa særlige Skæremaskiner, tørres der
næst i en drejende Tromle, hvor Støvpartiklerne suges bort af en kraftig Ventilator, 
og gaar endelig til en Maskine, hvor der finder yderligere Sigtning og Rensning 
samt Afkøling Sted. Den er nu færdig til Pakning, men mange Sorter skal endnu 
blandes med hinanden for at fremskaffe de søgte Røgtobakker. Det er klart, at Shag
tobakker o. 1., der skal ganske anderledes findeles end de almindelige Sorter, maa 
behandles paa særlige Skæremaskiner. De til Skraatobak-Fabrikationen bestemte 
Tobaksblade — fine og kraftige Kentucky Tobakker — befries først af kvindelig 
Arbejdskraft for deres Stilke og bredes fladt ud. De udblødes derefter i »Saucen« 
og spindes nu paa særlige Maskiner sammen om Indlæget til de forskellige Slags 
Skraatobak, der atter og atter behandles i Saucen, hvis Sammensætning er Fabri
kens Hemmelighed. Hver Fabrik har sin Sauce-Recept. Der hersker de mærkeligste 
Forestillinger om, hvad en saadan Sauce bestaar af. Man vil vist blive overrasket, 
naar man erfarer, at en Hovedbestanddel er fin Blommesaft.

I de øverste Etager af den store Fabriksbygning foregaar Cigarrulningen. Her 
er beskæftiget, fordelte paa flere store Sale, ca. 40 Cigarrullere; men omtrent lige 
saa mange er yderligere knyttede til denne særlige Virksomhed. Tobakken skal jo 
først tilberedes, før Rulningen kan finde Sted, siden skal Cigarerne sorteres og læg
ges i Kasserne. Disse laves iøvrigt paa Fabriken, der selv tager det tilskaarne Træ 
hjem. Ved særlige Nittemaskiner er det et Øjebliks Sag at sætte en Cigarkasse sam
men. De i Kasserne henpakkede Cigarer staar nu 14 Dage til Tørring, før Kasserne 
beklæbes med Sidebaand og Mærker og er færdige til at gaa i Handelen.

Der laves nu gennemsnitlig om Dagen ca. 10,000 Cigarer paa den aarhusianske 
Fabrik i Rosensgade.



C. LANGBALLE & SØN

Navnet Langballe hører til de ældste og mest ansete i Aarhus, Firmaet C. Lang
balle & Søns Virksomhed til de største og mest omfattende i den By, der dog 

tæller saa mange store Foretagender.
Allerede i 1834 stiftedes Forretningen — paa samme Sted, i det nordligste af 

Vestergade, hvor den endnu bor til Huse; men rigtignok er der bygget adskilligt til 
siden. Den nuværende Kontorbygning ligger dér, hvor Byporten med Acciseboden 
laa, da Forretningen grundlagdes af C. Langballe. Han begyndte som tiere andre 
af de største Forretningsdrivende i Aarhus med en almindelig Kolonial- eller Pro
dukthandel, hvor Bondehandelen var den væsentlige.

Men lidt efter lidt begyndte C. Langballe at drive Fabriksdrift, og i 50erne blev 
Teglværksdriften den væsentligste Gren af hans Virksomhed. Han overtog et stort 
Teglværk umiddelbart udenfor Byporten, og da Byen siden da har udvidet sig saa 
stærkt, er Teglværket naturligvis nu omgivet af Huse og Gader. Dette Teglværk, der 
endnu stadig drives i stor Stil, frembyder da den Mærkelighed, at det ligger midt i 
en By — noget, der næppe kendes andet Steds, men Teglværkets Terrain er stort 
og Leret til Stede i rigelig Mængde. C. Langballe holdt ogsaa Skibe i Søen, og i 
70erne var han Indehaver af det største Rederi i Aarhus. Hans Skibe sejlede paa 
alle Have. Men efter Sejlskibs-Rederiernes gyldne Tid i tredje Fjerdedel af forrige 
Aarhundrede kom der jo en Nedgangs-Periode for Sejlskibene, og Firmaet opgav 
da lidt efter lidt en Virksomhed, der nu er saa godt som ganske forsvunden fra 
Aarhus og egentlig kun et enkelt Sted i Danmark — Marstal paa Ærø — endnu 
holdes oppe i større Stil. Med des større Kraft kastede Firmaet sig over Fabriks
driften, der særlig udvidedes, efter at Grundlæggerens Søn, Otto Langballe, i 1870 
var indtraadt i Forretningen i en Alder af 27 Aar. Med det store Teglværk som 
Grundvold lagde »C. Langballe & Søn« sig efter Fabrikationen af alle Slags Byg
ningsartikler, for hvilke der blev stærkere og stærkere Brug i Aarhus, der jo paa 
den Tid begyndte at vokse sig stor.

I 1884 fejrede C. Langballe sit 50 Aars Jubilæum under stor Deltagelse fra Med
borgeres Side. Aaret efter afgik han imidlertid ved Døden, og Otto Langballe drev 
nu alene den store Virksomhed, der foruden Teglværket omfattede et Kalkværk, en 
Mørtelfabrik og en Tagpapfabrik. Materialerne til en meget betydelig Del af de i de 
sidste 20 Aar i Aarhus opførte talrige Bygninger stammer fra Firmaets Fabriker.



KOBBERSMED WILSON

Der er ikke noget smukkere Metal end det røde Kobber — intet saa kraftigt og 
muntert og varmt i Farven. Der er noget ligefrem sindsoplivende ved dets 

blanke Brunrøde, der straaler i Glød, blot en Solstraale spiller paa det.
I fordums Dage var det da Husmødrenes Stolthed at eje de pudsede og po

lerede Kobberkedler og Kogekar, som var ethvert Køkkens Pryd; men efterhaan- 
den forsvandt det gamle 
solide Kobber, fortrængt 
af billigere Jærn- og Blik
genstande, og først i de 
seneste Tider dukker de 
gamle morsomme Kobber
sager atter frem i Hjem
mene baade til Gavn og 
Glæde.

Men da Kobberkøk
kentøjet til Dels gik af 
Brug, maatte Kobbersme
dene slaa ind paa andre 
Baner, og det udmærkede 
Materiale, som Kobber er, 
fandt da en udstrakt An
vendelse i Industriens Tje
neste paa mange Omraader.

En af Foregangsmæn
dene i denne Henseende 
er Kobbersmed A. Wilson 
i Aarhus.

Wilson tilhører en 
garn mel H aand værker
slægt. Saa langt man 
kan se tilbage, har hans 
Forfædre været Haand- 
værksmestre og arbejdet i 
Metaller. Han fulgte Slæg
tens Traditioner og lærte 
Kobbersmederiet i Aal
borg. Som Svend arbej
dede han særlig ved de 
i hans Fag forekommen
de Arbejder i BryggerierA. WILSON.

og Brænderier og fik ved
at se sig godt om et indgaaende Kendskab til disses tekniske Indretning. Han arbej
dede i flere Aar i Kjøbenhavn for alle de store Brænderier og Bryggerier.

Da han tillige flittigt besøgte de tekniske Skoler, var han, da han i 1872 be
gyndte sin Virksomhed i Aarhus, grundigt hjemme i sit Fag — baade i det smaa 
og i det store. Han ejede desuden et medfødt Snille og en teknisk Begavelse, saa at 
han let løste de vanskelige Opgaver, der ofte kom til at foreligge i hans Virksomhed.

Det var et ret heldigt Tidspunkt, paa hvilket han slog sig ned i Aarhus. Byen 
var i stærk Opkomst, og der var nok for ham at gøre. Han arbejdede sig da hur
tigt fremad, og efter fem Aars Forløb flyttede han fra det lille tarvelige Værksted i 
Mejlgade til de større Forhold i Klostergade og Guldsmedgade, hvor hans Virksomhed
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EXTERIOR FRA GAARDEN.

endnu drives. Hans Navn var blevet bekendt, og han vandt sig efterhaanden en 
Kundekreds over hele Landet. Baade for kemiske Fabriker, Farverier og Mineral
vands-Fabriker arbejdede han; men det var dog særlig i Spiritus-Industrien, at han 
blev Foregangsmanden. Tidligere maatte de komplicerede Apparater til Brænderier 
og Spritfabriker indforskrives fra Tyskland og Frankrig. Men Wilson viste, at sligt 
godt kunde udføres herhjemme. Og han forbedrede idelig Konstruktionerne, saa- 
ledes at hans Apparater nu aldeles har fortrængt Udlandets.

Der er da nu næppe et eneste større Brænderi eller en Spritfabrik i Danmark, 
som ikke har faaet Apparater fra Wilson. Og langt udenfor Danmarks Grænser har 
han virket, efterhaanden som hans Arbejde blev bekendt. Han har saaledes udført 
store Arbejder til Sverige, Norge og Tysklands Spritfabriker. Wilson har da ogsaa 
høstet megen Anerkendelse og erholdt mange Medailler ved Udlandets store Udstil
linger. Og blandt sine Medborgere staar han som Typen paa en Haandværker, der 
har højnet sit Fag og været »Mester« i bedste Betydning.

Forretningen er dreven frem til at være den ubetinget betydeligste i sin Slags i 
Danmark. Wilson har iøvrigt nu overdraget sin Virksomhed til sine to Sønner, der 
søger at drive Forretningen i samme Spor som hidtil. Men han har ingenlunde af 
den Grund lagt Hænderne i Skødet, og hans gode og omhyggelige Vejledning i For
retningen søges aldrig forgæves.
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Over tre Hundrede Aar! Saa langt er det Tidsrum, der er gaaet hen, siden Anders
Caspersen „fØenfc 6. Mg jjanuartj Ælnno 1596“ ved kgl. Resolution fik Bevilling 

til at oprette et Apotek i Aarhus. „OcØ tøatt |tg od} njere forpficØf aff« 
aff ØoffM føtff ocØ forrad fammeffe^fj (Buo^e ferfc^e wrfer, QJlafert= 

afta, ^pecert) Confec^f, OcØ ^ute an^en Mff fom fiør aff mere m^f eff mefforitnef 
ocØ ferttgff ilpofefte------ “ Det blev ham forbudt at befatte sig med nogen „funier» 
ftge (Kiø6man$fd}al3, meb (^Korenne eff anire ffige mare“ til Afbræk for Medborgernes 
Handel; til Gengæld tik han Privilegium paa Apotekernæringen; ingen anden 
maatte gaa ham i Næringen.

Dette er Begyndelsen til Løve-Apoteket, et af de allerældste Apoteker i Dan
mark, den ældste Forretning i Aarhus.

Fra hin »Heksernes Tid«, da Mystiken sad til Huse mellem alle de mærkelige 
Krukker og Kar og Retorter, hvor Vidundermiksturerne blandedes efter hemmelige 
Recepter, og til Nutiden, da Apoteker-Virksomheden drives paa den strengeste Vi
denskabs Grund, har mange Generationer gjort deres Indkøb i det gamle Apotek. I 
Begyndelsen var det vel kloge Koner, der foreskrev Lægemidlerne; da Apoteket 
stiftedes, var der end ikke en Læge i Aarhus; men der kom for Resten én kort 
efter — Mads Jacobsen hed han. Han praktiserede i Aarhus fra 1600 til 1614, da 
han blev Livlæge hos Christian IV.

Anders Caspersen havde, førend han fik Kongens Privilegium, for egen Regning 
drevet Apotek en kortere Tid; men det kneb at holde Virksomheden i Gang, da 
han den Gang maatte svare Skat og bære andre Byrder ligesom Borgerne i Almin
delighed. Privilegiet hjalp herpaa — men der kom dog ogsaa siden trange Tider, 
hvor det saa galt ud for Apoteket.

En lang Række Apotekere har ledet Virksomheden lige til vore Dage. De første 
fire Apotekere havde deres Apotek paa den nordre Side af Store Torv; men fra Be
gyndelsen af det 18. Aarhundrede flyttedes det over paa den søndre Side. Den 25. 
Juni 1711 købte Apoteker Bernt Holmsted en Gaard mellem Guldsmed Johan Plums 
Gaard paa den vestre Side og Regimentsfeltskærer Antoni Hardingers paa den østre.

Denne Gaard er det nuværende Løve-Apotek, der lige op til vor Tid præsente
rer sig som en statelig gammel Patriciergaard med bred Stentrappe og hvide Ind
fatninger om Vinduerne, der paa 1. Sal naar helt op til det høje Tegltag. Først
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under Apoteker Graner, den tredjesidste Indehaver af Løve-Apoteket, blev Gaarden 
ombygget til sin nuværende Skikkelse. Den fik en Etage mere og forandredes i det 
hele fra Kælder til Tag.

Flere af de Apotekere, der i Tidens Løb har ejet det gamle Apotek, og om 
hvilke Hr. E. Dam har fortalt i et interessant, i Anledning af 300 Aars Jubilæet ud
givet Festskrift, som afd. Apoteker Reimers bekostede, har været fremtrædende Mænd 
indenfor deres By. Blandt disse kan særlig nævnes Jacob Gesius, der i næsten halv
tredsindstyve Aar — fra 1661 til 1710 — ejede Apoteket. Han var en stejl og myn

OFFICINET

dig Mand, der værnede om sine Rettigheder til det yderste og ingenlunde gik af 
Vejen for Rettergang med sine Medborgere. Karakteristisk for Tiden er det, at By
fogeden lod Gesius tiltale, fordi han havde udfoldet større Luksus end tilladt ved 
sin 2. Hustrus Begravelse i Domkirken. Apoteker Aagaard, der ejede Løve-Apoteket 
fra 1843 til 1875, var bekendt for sin store Godgørenhed og Hjælpsomhed — en 
fuldstændig Modsætning til den egoistiske Gesius. Dam siger i det ovenomtalte 
Festskrift om ham: »Hans ædle menneskekærlige Sindelag kom i høj Grad hans 
Fag og Fagfæller til Gode; han havde en levende Følelse af, at Velstand forpligter; 
Fonden til det farmacevtiske Studiums Fremme og navnlig det farmacevtiske Under
støttelsesselskab skylder ham rundhaandede Bidrag.«

Han døde paa Frederiksberg i 1895, næsten 82 Aar gammel. Tyve Aar tidligere 
var Apoteket gaaet over til Apoteker Grauer, hvis Virksomhed blev af ikke ringe
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Betydning for det offentlige Liv i Aarhus. Clemensbroens Bygning skyldes saaledes 
hans Initiativ. Han døde allerede i 1888 i en Alder af kun 45 Aar. Efter ham over
tog D. M. C. Reimers Løve-Apoteket. Reimers var født 6. Jan. 1845 i Gram i Nord
slesvig, Søn af Fysikus Dr. med. Martin Reimers. Han tog farmacevtisk Kandidat
eksamen i Kongeriget 1866 og derefter farmacevtisk »Staatseksamen« i Kiel, hvorefter 
han i adskillige Aar ejede Svane-Apoteket i Aabenraa. Ogsaa han, der var en over
ordentlig vel funderet Mand i sit Fag, spillede en betydelig Rolle i Aarhus. Han var 
Medlem af Bestyrelsen for Aarhus Museums historiske Afdeling, sad i mange Aar 
i Hovedbestyrelsen for Danmarks Apotekerforening og var Formand for Aarhus- 
Randerskredsens Apotekerforening. Som Tegn paa hans Interesse for Farmacevternes 

RECEPTUREN

videnskabelige Arbejde fortjener at nævnes, at han stiftede et Legat paa 5000 Kr., 
hvis Renter benyttes til Belønning af videnskabelige Arbejder udførte af Farmacev- 
ter. Allerede 1902 afgik han ved Døden, og Løve-Apoteket gik nu over til hans Søn, 
den nuværende Ejer Dr. M. N. Reimers, der har faaet en ualmindelig alsidig Ud
dannelse bl. a. ved flere Aars Studium i Udlandet. Som noget ret enestaaende kan 
anføres, at han har disputeret for Doktorgraden ved Universitetet i Paris. Hans Doktor- 
Afhandling, der naturligvis er forfattet paa Fransk, er et omfangsrigt Værk, omhand
lende Kinabarken: Les quinquinas de culture. Den unge Apoteker og Videnskabs
mand har i Apoteket indrettet et eget analytisk Laboratorium, hvor han personlig 
foretager detaillerede kemiske Undersøgelser af de i Forretningen anvendte Stoffer. 
I dette Laboratorium spiller ogsaa Mikroskopet en stor Rolle til Kontrol af alle 
Plantepulvere og Krydderier, som alle uden Undtagelse bliver underkastede en mi
kroskopisk Undersøgelse, forinden de sælges til Publikum.
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APOTEKER, DR. PHARM. 
M. N. REIMERS

At Løve-Apoteket i Aarhus er en meget stor 
Virksomhed, bliver man hurtigt klar over, naar man 
gaar igennem de talrige Lokaler — fra Officinet gen
nem Recepturen til Materialkamrene, Laboratorierne, 
Lagerrummene, Stødekammeret, Skyllerummene. Un
dertiden faar man ved at vandre i disse Rum, hvor 
store Flasker med forunderlige Stoffer staar i Række 
over Række, mens Lyset falder glødende gennem gule 
Rudeglas, eller hvor mægtige Kobberkogekar glimter, 
og mystiske Destillerkolber anes i Skumringen, en For
nemmelse af Middelalder, der dog hurtigt viger, naar 
man ser de mange fuldt moderne sindrige Apparater, 
som den farmacevtiske Videnskab nu har Brug for f. 
Eks. til Sterilisation. Det er overordentlig store Kvan
titeter af de forskellige Stoffer, Apoteket lagrer, selv af 
de kostbarere Sager som Antipyrin, Morfin, Kinin o. 1. 
Tørrede Kamilleblomster og mangehaande andre »Ur
ter og Specerie« opbevares paa Lager-Lofterne i store

Blikbeholdere, der, naar Laaget løftes, udbreder en mild, velgørende Duft.
Til Løve-Apoteket hører ogsaa en homøopatisk Afdeling, og i Forbindelse med 

Apoteket har Dr. Reimers oprettet en særlig Virksomhed, der er ved at vokse sig 
stor: »Løve-Apotekets Forbindstof-Fabrik«. Her indpakkes og steriliseres Vat, Gaze 
skæres paa Maskine i Strimler og oprulles osv.

Løve-Apoteket beskæftiger 15—16 Personer, hvoraf 5 er farmacevtiske KandL
dater. Antallet af ekspederede Recepter varierer mellem 50 og 60,000 om Aaret.

Det er da sandsynligvis ogsaa det største Apotek i Danmark udenfor Kjøbenhavn.



H. C. MØLLERS SÆBEFABRIK 
OG OLIEMØLLE

Man kan sige, at Sæbefabrikationen i Tidens Løb saa at sige har været en Grad- 
maaler for Civilisationen. Allerede i Oldtidens mest fremskredne Lande fa

brikeredes og benyttedes Sæbe, skønt man maa forundre sig over, at de gamle uden 
virkelige kemiske Kundskaber har evnet at tilberede Sæben, til hvis Sammensætning 
et rent Tilfælde næppe kan have vist Vej. I Middelalderen, da Civilisationen dalede,
gik ogsaa Sæbefabrikatio
nen stærkt tilbage, og først 
lidt efter lidt, efterhaanden 
som det atter lysnede over 
Landene, kom den igen 
til Hæder og Ære. Særlig 
Frankrig gik nu i Spidsen, 
og Marseille blev berømt 
for sine talrige Sæbefabri
ker.

Herhjemme saa det 
ret kummerligt ud lige til 
den nyeste Tid. Renlighe
den stod ikke i videre høj 
Kurs, og Folket havde ikke 
Trang til større Sæbefor
brug. Nu er til Gengæld

H. C. MØLLER

sit Omraade den største i Provinserne. Vistnok ogsaa den 
blev grundlagt allerede 1829 — paa samme Sted, hvor

Forbruget af Sæbe ual
mindelig stort i Danmark 
— baade til personligt 
Brug og til Tøjvadsk — 
hvilket atter viser, at stod 
vi før tilbage i Civilisation, 
saa er vi nu naaet frem i 
første Række. Sæbe og Ci
vilisation hører sammen.

Blandt de danske Sæ
befabriker er nu H. C. 
Møllers Fabrik i Aarhus 
en af de betydeligste. Og 
ser man hen til, at Fabri
ken foruden Sæbe frem
stiller Olie, Glycerin og 
Fernis, er den vistnok paa 
ældste i Jylland, idet den 
den nu drives. Endnu er

Forhuset paa Frederiksgade, hvor Forretningen har sine lavloftede Kontorer, det 
samme ærværdige Hus, hvor Claus Møller for tre Kvart Aarhundrede siden begyndte 
den beskedne Virksomhed, der nu har vundet saa stor Fremgang. Samme Claus 
Møller fik i Juni 1829 Borgerskab som Sæbesyder og Lysestøber i Aarhus og købte 
Ejendommen paa Frederiksgade. Han »sydede« og »støbte« af bedste Evne, men 
smaat var det, og smaat blev det. Han naaede kun til at beskæftige et Par Mand 
ved Arbejdet og sad i smaa Forhold til sin Død i 1841.
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H. W. KJÆRTINGE

Saa -overtog hans 
Søn, H. C. Møller, hvis 
Navn Forretningen nu 
bærer, Sæbesyderiet og 
Lysestøberiet, og under 
ham gik det bedre frem
ad. Særlig naaede H. C. 
Møllers Talglys viden 
om. Den Gang var man 
jo ikke fordringsfuld 
med Belysningen, og 
Tællelys var en kurant 
Artikel, naar de kunde 
leveres godt og billigt. 
Han begyndte at fabri
kere de »nymodens« 
finere Stearinlys, som 
ikke behøvede at »sny

CHR. KJÆRTINGE

des« hvert Øjeblik. Men han maatte opgive det igen — han fik ligefrem ikke Stun
der dertil, saa travlt var der med Tællelysene. Folk baade paa Landet og i Byen 
holdt sig til det gode gamle, selv om det gav lidt mere Ulejlighed. H. C. Møllers 
Lysestøberi blev det største i Jylland. Men saa begyndte Petroleum’en sit Sejrstog,

SÆBEFABRIK
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og i Slutningen af Treserne havde Talglys-Fabrikationen kulmineret. Fra den Tid 
gik den mere og mere ned ad Bakke, og det var ganske naturligt, at Lysestøberiet, 
da Forretningen ved H. C. Møllers Død i 1887 gik over til hans Svigersøn, Tand
læge Chr. Kjærtinge, blev nedlagt som utidssvarende. Med desmere Kraft kastede 
den nye Ejer sig over Sæbefabrikationen.

Saa stærkt udvidedes nu denne Virksomhed, at det allerede to Aar efter — i 
1889 — blev nødvendigt at bygge en hel ny Sæbefabrik, der forøvrigt trods det, at 
den var beregnet paa en langt større Produktion end den gamle, dog paany maatte 
udvides i 1903.

OLIEMØLLE

Fabrikationen baseredes udelukkende paa Fremstilling af blød Sæbe, hvoraf 
Hovedraastoffet er Linolie, og for nu at kunne forsyne sig selv med Raamateriale 
besluttede Hr. Kjærtinge sig til at anlægge en Oliemølle.

Denne Plan, der i væsentlig Grad skulde udvide hele Virksomheden, fordrede 
imidlertid betydelig Kapital, og Forretningen blev nu — i Juli 1895 samtidig med 
Oliemøllens Anlæg overdraget til et Aktieselskab — indenfor meget snævre Ram
mer — under Firma H. C. Møllers Sæbefabrik og Oliemølle. Hr. Chr. Kjærtinge og 
hans næstældste Søn, hans hidtilværende Medhjælper, Hr. H. W. Kjærtinge, blev For
retningsførere for Fabriken. Sidstnævnte havde, inden han tiltraadte sin Stilling, ud
dannet sig i Tyskland.

Forretningen havde allerede da taget et meget betydeligt Opsving. Den i 1895 
anlagte Oliemølle maatte gentagne Gange udvides. Der er nu seks hydrauliske Pres
ser i stadig Virksomhed med at behandle Hørfrøet, hvoraf Olien frembringes. Den
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udpressede Olie føres fra Presserne gennem Filtrerapparater til Olie-Beholderne, 
hvorfra den atter gaar dels til Sæbekedlerne, dels — siden 1896 — til Ferniskognin
gen. Hele Jylland over fik Fabriken sit Marked. Imidlertid blev Bestyrelsen ikke 
staaende ved det opnaaede.

Allerede i 1896 indrettede Firmaet, som antydet, en Fernisfabrik paa samme 
Sted, og i 1903 oprettedes — i nær Forbindelse med Sæbefabrikationen — en Gly
cerinfabrik, den første i Danmark.

Som bekendt benyttes Glycerinen til Fremstilling af Dynamit, og Fabriken eks
porterer den i betydelig Mængde til Dynamitfabrikerne i Udlandet. Glycerinfabriken

GLYCERINFABRIK

ledes af en yngre Søn, Hr. Chr. Kjærtinge, der har uddannet sig i Udlandet.
Som man ser, er det en vidtforgrenet Virksomhed, der drives i den gamle Gaard 

paa Frederiksgade, hvor man stadig har maattet bygge og udvide sig, men dog endnu 
ikke har naaet at skaffe sig tilstrækkelig Plads og derfor nu atter staar overfor nye 
Byggearbejder.

Sæbefabriken giver sig ikke — eller i alt Fald kun i meget ringe Grad — af 
med at fremstille Haandsæbe. Dens Produkt er den bløde sirupsagtige Vadskesæbe, 
der fremstilles i forskellige Kvaliteter fra det mørkeste brune til det klareste ravgule 
(Krystalsæbe). Den forsendes over Størstedelen af Landet — i Baljer, der ligeledes 
forarbejdes i Aarhus. Alene Emballagens Fremstilling andrager betydelige Summer 
og giver Arbejde til adskillige Mennesker.

Fabriken beskæftiger nu 18 Mand — deraf 4 Bødkere, der udelukkende har 
med Reparation af Emballagen at gøre.



M. NIELSENS ISENKRAMHANDEL

Næppe nogen Forretningsbranche har i de sidste halvthundrede Aar gennemgaaet 
en større Udvikling end Isenkramfaget. Med den stigende Teknik er der frem

bragt en Uendelighed af Varer, som man i Fortiden slet ikke kendte, men som nu 
er bievne saa at sige Nødvendighedsartikler — i Hjemmet, i Værkstedet, i Marken. 
For et Slægtled eller to siden omfattede da Isenkramhandelen kun faa Varer. Men 
nu maa der i en stor Isenkramforretning som M. Nielsens føres------ja Tallet ly
der fast utroligt, men er dog korrekt —: henimod 15,000 forskellige Numre af Varer 
af højst ulige Art. Man forstaar heraf, hvilket alsidigt Kendskab der fordres af en 
moderne Isenkræmmer, hvor stor Plads der skal til for at have et tilstrækkeligt 
Lager, og hvorledes dette atter maa været sondret og ordnet paa det nøjagtigste, for 
at Oversigten ikke skal tabes.

Isenkræmmer M. Nielsen, der har oparbejdet den største Isenkramforretning 
udenfor Hovedstaden, har, uden oprindelig at være uddannet i Faget, gjort denne 
Udvikling med — Skridt for Skridt. Ingen af de mere fremtrædende Forretnings- 
mænd i Aarhus kan vel i højere Grad end han siges at være »a selfmade man« — 
en Mand, der er naaet frem ved egen Kraft og egen Flid. Men hans Liv har ogsaa 
lige op til hans Alderdom været en lang uafbrudt Arbejdsdag.

Isenkræmmer M. Nielsen blev født i Horsens den 28. Marts 1831 af fattige For
ældre, der ikke evnede at sætte Drengen i Betalingsskole, men maatte lade ham 
nøjes med Friskole-Undervisningen, der den Gang var saare mangelfuld. Han var 
imidlertid meget lærelysten, og da han efter Konfirmationen — samtidig med at 
han var bleven sat i Murerlære — fik tilbudt en Friplads i en Søndagsskole, benyt
tede han sig med Glæde af Tilbudet, og de Kundskaber, han her erhvervede sig, 
blev ham siden i Livet til overordentlig stor Nytte. Efter at have udstaaet sin Lære
tid i Horsens gjorde han Svendestykke i Aarhus og arbejdede derefter som Murer- 
svend dels her, dels i Kjøbenhavn og sparede af sine knappe Indtægter saa meget 
sammen, at han kunde yderligere uddanne sig i sit Fag.

I 1855 havde han ved Flid og Sparsommelighed samlet sig en Kapital paa 250 
Rigsdaler, og den 24aarige unge Mand købte nu et gammelt Bindingsværks-Pakhus 
paa Hjørnet af Volden og Rosengade — dér hvor nu Forretningen drives. Han dri
stede sig til at omdanne Pakhuset til Beboelseshus, giftede sig samme Aar og arbej
dede nu paa at betale den Gæld af, hvori han var kommen ved Hjemmets Erhver-
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velse og Ombygning. Og skønt Daglønnen for en Murersvend den Gang var ringe, 
lykkedes det ham, saaledes at han efter en halv Snes Aars Forløb nogenlunde var 
kommen over Vanskelighederne. Selvfølgelig krævede dette den yderste Flid og den 
yderste Nøjsomhed. I disse ti Aar var Hr. Nielsen først Altgesell for Murerlauget 
og siden — da Laugene overgik til Foreninger — Formand for Murersvendefor
eningen.

I 1865 forlod han imidlertid Murerprofessionen og Formandsskabet og begyndte 

EJENDOMMEN, HJØRNET AF ROSENGADE OG VOLDEN

en beskeden Forretning, hvor han handlede med Træsager og enkelte Husholdnings
artikler; senere tilføjede han Bygningsbeslag, som der blev stærk Brug for under 
den livlige Byggeperiode i Halvfjerdserne; da Omsætningen steg, maatte der antages 
Medhjælp. Han lagde sig samtidig efter tiere Isenkramvarer, hvortil senere føjedes 
Glas og Porcelainssager. Nu blev det lille toetages Bindingsværks-Hus, hvori Forret
ningen var startet, for trangt, og i 1885 rev Nielsen det resolut ned og byggede paa 
samme Hjørne den store treetages grundmurede Ejendom, som endnu staar. Skønt 
hvert Rum i denne — foruden Butiken og Beboelseslejligheden — blev benyttet 
til Lager, kneb det dog senere paany med Plads, og Nielsen maatte købe Ejendom
men Nr. 26 paa Rosengade for at skaffe Lagerrum til de grovere Varer.
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Imidlertid var Forretningen saa smaat begyndt at gaa over til Engros-Virksom- 
heden. En Forretningsven af Nielsen tilbød ham, at hans Rejsende maatte medtage 
nogle Prøver til de Handlende paa Landet, som han besøgte. Det var ikke store Sager 
til at begynde med. Hele Prøvekollektionen bestod af tre Stykker Pap, paa hvilke var 
fastsyet forskellige Smaating; men denne Forretning steg hurtigt, nogle Aar efter kunde 
Nielsen selv engagere en Rejsende, og nu besørges Rejserne rundt om til Købmæn
dene Jylland over af to faste Rejsende, der hver medbringer 5 større Prøvekasser, 
og Forretningen er som antydet den største i Provinsen i sin Branche, nemlig Isen
kram, Porcelain, Fajance og Glasvarer — Specialforretninger naturligvis fraregnede.

INTERIØR FRA KONTORET

En saadan Udvikling turde være næsten enestaaende og skyldes i første Række 
Grundlæggerens Flid, Dygtighed og Soliditet. En udmærket Assistance har han haft 
i sin Søn, Hr. Edvard Nielsen, der har virket ved Forretningen i den sidste 
Snes Aar.

Det er af stor Interesse at gennemgaa de mange, i flere Etager fordelte Lager
rum, hvor de talrige uensartede Varer opbevares — billige og dyre, tarvelige og fine. 
Fra mange forskellige fremmede Lande hentes de hjem. Men heldigvis er det saa- 
ledes, at ogsaa den danske Industri yder sit betydelige Bidrag. løvrigt er det vanske
ligt blandt de mange Varer, som Forretningen fører, at nævne noget Speciale, da 
alle kurante Artikler er saa fyldigt repræsenterede.

Gennem samtlige Etager er der Elevator til Vare-Transport, og Rummet under 
Gaardspladsen er taget i Brug som Paknings-Lokale.
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M. NIELSEN

Da Forretningen i 1890 fejrede sit 25 Aars Ju
bilæum, indfandt der sig forskellige Deputationer, og 
der blev overrakt Hr. Nielsen en smukt illustreret 
kalligrafisk Adresse. Endvidere forærede Personalet 
sin Chef et stort Billede af samtlige daværende og 
tidligere Funktionærer.

❖ *

Hr. M. Nielsen kan nu i sit 75. Aar se tilbage paa 
en smuk og resultatrig Livsgerning. Men det fortjener 
at nævnes, at han til Trods for det store daglige Ar
bejde, der altid har paahvilet ham, har faaet Tid til 
ogsaa at beskæftige sig med offentlige Sager. Han har 
saaledes været Medlem af Ligningskommissionen i 9 
Aar, har været med til at starte Aarhus Kreditbank 
og i nogle Aar været dens Formand, har været i 
Bestyrelsen for Aarhus Grundejerforening i 15 Aar 

og har siddet i Repræsentantskabet for Hammel-Aarhus Jærnbane. At Teatersagen 
i Aarhus blev ført igennem, skyldes ikke mindst Hr. Nielsens Energi og Interesse; 
han var Medlem af Repræsentantskabet for det nye Teaters Opførelse.

Alt i alt hører Forretningens gamle Chef, der endnu fuldtud har bevaret sin 
Arbejdsdygtighed og sin mangesidige Interesse, til de Mænd, som en fremadstræ
bende By som Aarhus har meget at takke for.
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Ide store Arbejdssale dirrer Luften under Savenes Skingren. Standser én Sav et 
Nu, er der andre, der tager fat med øredøvende Støj; og samtidig lyder der 
kraftige Hammerslag fra de arbejdende Bødkersvende, der reparerer Foustager og 

Tønder, iklædte de svære Læder-Forklæder, som vel har hørt til en Bødkersvends 
faglige Dragt lige fra Middelalderens Dage. Larmen er saa stærk, at man maa raabe 
til hinanden for at blive hørt, selv om man staar Side om Side.

For faa Aar siden boede
Stiftsfysikus Biinger paa dette 
Sted, og da var der stille og 
fredeligt. Sidenhen tik St. Jo
sephs Søstrene Klinik i den 
fornemt tilbagetrukne Ejen
dom paa Frederiksgade. Nu 
er alt omformet. En Skorsten 
løfter sig hundrede Fod til 
Vejrs, en stor Treetages-Fa
briksbygning rejser sig over de 
omliggende Huse og den sløj
fede Have, hvor Tønder og 
Fade lagres, Dampmaskinens 
mange Hestekræfter slippes løs 
paa Arbejdsmaskinerne, og den 
elektriske Motor hvirvler sur
rende rundt, medens i Salene 
Savene hvæser og Hamrenes 
dumpe Slag lyder.

Her virker Jørgen Balles 
Bødkerforretning — den største 
i Danmark.

For nogle og halvfems Aar 
siden nedsatte Niels Jensen
Balle — den nuværende Inde
havers Bedstefader — sig som FREDERIKSGADE 48, HVOR FORRETNINGEN STARTEDES



FORRETNINGENS UDVIDELSE, FREDERIKSGADE 44, 46 & 48

NUVÆRENDE FABRIK, FREDERIKSGADE 32
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Bødker paa Frederiksgade, tæt derved, hvor nu den store nye Fabrik er rejst, og 
paa samme Sted, hvorfra Forretningen endnu styres. Han drømte sikkert ikke om 
Muligheden af en saadan Udvikling som den, der nu har fundet Sted — og den 
kunde i Virkeligheden intet Menneske den Gang tænke sig Muligheden af. Det var 
jo et saare begrænset Felt, Bødkerne arbejdede paa. At forsyne Husmødrene med 
Kar og Baljer kunde aldrig give nogen større Bedrift. Erhvervslivet herhjemme 
maatte helt og holdent omformes for at frembringe Betingelserne for en Virksomhed 
som den, Jørgen Balle nu driver.

FABRIKEN I HARBURG, TYSKLAND

Niels Balle drev det ikke videre end til at arbejde med et Par Mand paa Værk
stedet. Det blev efter hans Død overtaget af Jørgen Balles Sted-Bedstefader og gik der
næst over til hans Farbroder. Da han selv overtog Virksomheden i 1883, bestod Ar
bejdsstyrken af 1 Mand — en Lærling. Men imidlertid havde Forholdene udviklet 
sig saaledes, at der i hidtil ukendt Grad blev Brug for Bødkerarbejde; der var en 
vid Mark aaben for en driftig Mand, der raadede over nogen Kapital, og Jørgen 
Balle var Manden. Sagen var den, at der Landet over var blevet anlagt flere og 
flere Mejerier, den store Andelsbevægelse satte Fart i Smørproduktionen. Der blev i 
langt højere Grad Brug for Kærner, Mælkekar osv. og ganske særlig for Smørdrit
ler. Tusinder og atter Tusinder skulde der til, naar det »gode danske Smør« skulde 
føres over Nordsøen til det engelske Marked. Samtidig byggedes de store Bryggerier 
og Brænderier, der havde Brug for Lagerfade og Mæskekar. Og hvad nu specielt 
Aarhus angaar, saa opstod der snart i denne By Virksomheder, der blev de største
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i deres Art, og som ligefrem maatte kræve en stor Bødkerforretning i Nærheden. 
Her tænkes naturligvis særlig paa Mønsteds Margarinefabrik og Aarhus Oliefabrik; 
men ogsaa andre industrielle Virksomheder i Byen — saasom Møllers Sæbefabrik 
— blev store Forbrugere af Bødkerarbejde — og det var Balle, som paatog sig at 
udføre det. Skulde nu blot alt, hvad de store Aarhus-Fabriker benytter af Baljer og 
Tønder, laves fra nyt, vilde det kræve en rentud kæmpemæssig Virksomhed. Men 
her kommer Amerikanerne til Hjælp med deres Oleotønder og deres Fedtfoustager, 
der jo indføres i store Mængder. Tønderne, som det ikke kunde betale sig at sende 

TØNDELAGERET, FREDERIKSGADE 32

tomme tilbage, repareres, damprenses og gennemtørres indvendigt ved indstrøm
mende hed Luft. Saa gaar de paany ud i Verden med Oliefabrikens Produkter. Og 
Fedtfoustagerne skæres over og forvandles til de herligste Margarinebøtter. Jørgen 
Balle driver en stor Handel med brugte Foustager, der opkøbes over hele Landet og 
for en Del paany eksporteres. Forretningen omsætter aarlig ca. 100,000 brugte Tøn
der. Endda er der nok at lave fra nyt. Alene af Smør-Foustager fremstilles der ca. 
300 om Dagen. Det er jo enorme Tal, og den omfattende Fabrikation muliggøres 
kun ved de udmærkede Maskiner, hvormed Udskæringen af Staverne foregaar. Det 
er en Fornøjelse — og Beundring værd — at se, hvor hurtigt og akkurat det raa 
Skovtræ behandles. I et Nu skærer de hvæsende Bundsave Stave efter Stave ud, 
Høvlemaskinen glatter dem, Fugemaskinen giver dem den rette Form, Krøsemaski- 
nen anbringer Biller foroven og forneden, hvor Bund og Laag skal sættes ind. Det 
gaar i susende Fart. Men Sammensætningen af Dritlerne maa jo ske ved Haand-
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JØBGEN BALLE

kraft — og der skal mange Folk til. Man vil dog 
sikkert forbavses, naar man hører, at Jørgen Balle 
paa sin Bødkeri-Fabrik i Aarhus beskæftiger 70 
Mand. Men han har endvidere — foruden et større 
Lager i Kjøbenhavn — en Filial i Harburg, hvor 
der arbejder en Snes Mand. Denne Filial virker 
naturligvis hovedsagelig for den store Filial af Aar
hus Oliefabrik, der er opført i Harburg.

Som et Kuriosum skal anføres, at de betyde
lige Mængder af Savsmuld, der fremkommer i Fa
brikens Savskæreri, benyttes ved Bøgning af Kød 
og Flæsk, og at Jørgen Balle selv driver dette Bø
geri som en Sidevirksomhed til det store Bødkeri.

Fabriken i Frederiksgade indtager et Fladerum 
af 1 Td. Land.





VIGGO L. RAHR

Vi har haft en Stenalder, en Broncealder og en Jærnalder. Det var Jærnet, der 
omdannede Nordens Tilværelsesformer. Med det skaffede Nordboerne sig 

Plads — ryddede Skovene — banede sig Vej gennem Frankland og England. Det 
var Jærntid og Blodtid.

Christendommen endte Jærnalderen, hedder det. I Virkeligheden var det Svær
det, der fremdeles herskede. Og nn — i vor højt civiliserede Tidsalder — er det 
ikke stort anderledes. Men er vor Tid endnu en Jærnalder og det i højere Grad 
end nogen foregaaende — det er dog heldigvis ikke alene paa Vaabnenes Om- 
raade, at Jærnet spiller en Hovedrolle. Det er taget i det borgerlige Livs Tjeneste i 
stedse stigende Grad og har fremmet Kulturens Sag Dag for Dag. Benyttes Jærnet 
endnu til Kanoner og Geværer og Sabler — i langt, langt højere Grad benyttes det 
i Fredens Tjeneste. Skinnenettet, der stadig udvides Jorden over, Jærnbroerne over 
de brede Floder, de mægtige Jærnskibe, der krydser Havene, forbinder mere 
og mere Folkeslagene og smeder det Broderskabets Baand, som er al Kulturs 
Ideal. Et Baand af Jærn, der kan holde. Vor Tid er en Jærntid i baade ond og god 
Forstand, og heldigvis mest i den sidste.

Den mægtigste Jærnbygning, som Tiden har frembragt: Eiffcl Taarnet i Paris, 
ranker sig op mod Skyerne som et Fredens stolte Mærke.

Paa alle Omraader bruges nutildags Jærnet i et forhen ganske ukendt Omfang 
— og dets Benyttelse stiger stadig. Man behøver blot at pege paa, i hvor høj Grad 
Jærnet er trængt ind i vore Bygninger. Medens det for blot en Snes Aar siden var 
saare sjældent, at man byggede med Jærn, er det nu ganske almindeligt. Jærnsøjler 
bærer de svære Jærnbjælker — Etage efter Etage, og Bygningerne gennemløbes af 
Jærnrør, Varmerør, Gasrør og Afløbsror. Intet Under da, at Jærnet i større og større 
Mængder fremdrages af Jordens Skød, at der er Brug for flere og flere Jærnværker 
og Valserier, og at det er blevet en af Jordens vigtigste Handelsvarer. Selv i vort 
jærnfattige Land er der da i det sidste halve Aarhundrede opstaaet imponerende 
Forretninger i Jærn. Blandt disse maa i første Række nævnes Firmaet Viggo L. 
Rahr, der saa at sige forsyner hele Jylland og er den absolut største Jærnforretning 
udenfor Kjøbenhavn. Et gammelt Firma er det — selv om Fornavnet er forandret. 
For over 60 Aar siden begyndte Edw. F. Rahr sin Forretning, og han 
var lige til sin Død en fin og klog Herre, som i højeste Grad havde 
vundet sine Medborgeres Agtelse og Hengivenhed. Man saa det, da han i 
1891 — for allerede 13—14 Aar siden — fejrede sit Halvtredsaars-Jubilæum. Da 
blev han hædret i stor Maade af de Aarhus Borgere. Og da han for et Par Aar si
den fejrede sit Guldbryllup, var Feststemningen ikke mindre. Han havde trukket
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ETATSRAAD RAHR

sig tilbage til det idylliske Brabrand for at leve stille 
og fredeligt i sit Livs Aften. Men hele Brabrand 
var i én Fest for ham og hans Hustru paa den 
sjældne Mindedag.

Etatsraad Rahr stammede fra en gammel Køb
mandsslægt. Generation efter Generation havde Slægten 
drevet Handel. Faderen var den eneste, der gik en 
anden Vej. Bedstefaderen sad som anset Købmand 
og Raadmand i Ribe og havde Skibe i Søen — 
ogsaa Grønlandsfarere. Han regnede sin Slægt til
bage til Landsbyen Roager i Sønderjylland — af den 
menes Navnet Rahr at være opstaaet. I November 
1841 gik Edw. F. Rahr i Kompagni med Købmand 
Ingwersen paa Vestergade i Aarhus under Firma
navn Ingwersen & Rahr. Det var en Købmandsfor
retning af den gamle Slags — en solid »Produktfor
retning«, hvor Bønderne fik Varer for deres Korn. 
Jærn handledes der ogsaa med, og da Ingwersen 

snart efter trak sig tilbage, begyndte Jærnet at blive Hovedartiklen. Saa flyttede 
Rahr i 1856 til den gamle Gaard i Mindegade, hvor Firmaet endnu residerer, og 
nu gik han helt over til Jærnforretningen og drev den efterhaanden op til no
get virkelig betydeligt. Han holdt ud til 1893, da han i en Alder af 78 Aar trak 
sig tilbage og overlod Forretningen til sin Søn Viggo L. Rahr, den nuværende In
dehaver af Firmaet.

Denne, der er født den 2. Oktbr. 1858, har gaaet en god praktisk Skole 
igennem. Allerede tidligere havde Slægten haft Forbindelse med England. En Bro
der til Edw. F. Rahr havde slaaet sig ned i Manchester og drevet en stor Virksom
hed dér. Hos ham havde Danmarks berømteste Handelsmand, selve Tietgen, lært 
Handelen. Ogsaa andre herhjemme bekendte Navne 
var knyttede til Manchester-Firmaet. Nu gik Bro
dersønnen ligeledes over Nordsøen og satte sig grun
digt ind i de engelske og skotske Forhold ved et 
11 Aars Ophold i Skotland, særlig i Glasgow. Den 
Gang kom jo saa at sige alt det Jærn, Danmark 
brugte, fra Storbritannien. Han virkede paa forskellig 
Maade og fik en fortrinlig Uddannelse, et indgaa- 
ende Kendskab til sit Fag. Bl. a. var han derovre 
betroet at besørge Indkøbene af Jærn til et stort 
Skibsbyggeri. Selv efter sin Bosættelse i Danmark 
har han vedligeholdt Forbindelserne med England, 
hvorfra hans Hustru stammer.

I 1887 etablerede han sig selvstændigt i Aarhus, 
idet han oprettede en Forretning i Staalbjælker og 
Rør. Men samtidig assisterede han naturligt nok 
Faderen i dennes Forretning, indtil i 1893 det hele 

KONSUL VIGGO L. RAHRblev slaaet sammen til een Forretning under Firma-
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navnet Viggo L. Rahr. Forretningen blev nu udvidet meget betydeligt. Der er vel Speci- 
alomraader indenfor Jærnhandelen, hvor kjøbenhavnske Firmaer overgaar den Rahrske 
Forretning; men næppe nogen af dem er saa alsidig som denne. Den handler med saa at 
sige alt, hvad der henhører under Jærn og Staal i det borgerlige Erhverv. Man faar 
et Indtryk af Forretningens mægtige Omfang, naar man gennemgaar dens Lager
bygninger — særlig det nye store i 1899 opførte Pakhus. Dette Pakhus er til Dels 

DET NYE PAKHUS FOR JÆHN

opført af Granit, de mange Lagerlofter hviler paa Jærnsøjler og Jærnbjælker, de 
sværeste naturligvis i Kælderen og de underste Etager. Der skal jo meget til at bære 
det uhyre Tryk af Jærnlageret. Saadan et »Rum« Stangjærn vejer til; der skal ikke 
meget til en halv Snes Tusind Pund.

Dér ligger nu Loft over Loft med Stangjærn — det oprindelige Firmas Hoved
forretning — Pladejærn, støbte og trukne Jærnrør, Rørforbindelsesdele, Baandjærn 
— baade sorte og galvaniserede — osv. osv. Ogsaa Messingsager til Vand- og Gas-



INTERIØR AE EN AF KÆLDER-ETAGERNE
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ledninger fører Firmaet paa Lager, og i den sidste Tid har det lagt sig efter saa 
moderne Sager som Vandklosetter og Badekar med dertil hørende Alløbsrør.

Lagerbeholdningen er i Sandhed imponerende, baade hjemme ved Hovedfor
retningen, paa Pakhuset i Østergade og paa Oplagspladsen ved Havnen, hvor de 
mægtige Staalbjælker opbevares.

EN AF STANGJÆRNS-AFDELINGERNE

Man forstaar, at Firmaet maa have et Opland over saa godt som en hel Lands
del for at kunne føre saa stort et Lager.

Forøvrigt oprettede Hr. Rahr i 1896 en Filial i Esbjerg, der imidlertid nu er 
overgaaet til et Aktieselskab. Medens tidligere Jærnvarerne næsten udelukkende ind
førtes fra England, er det nu væsentligst Sverige og Tyskland, der er Leverandører. 
Firmaet faar sine Varer baade pr. Skib og pr. Jærnbane.

Viggo L. Rahr har sine Kontorer i en ejendommelig gammel Bygning i Min
degade — i det fine Forretnings kvarter nær Broges Gaard. Bygningen hører til de
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ældste og interessanteste i Aarhus, der jo ikke er særlig rig paa gamle Mindesmær
ker. Den er opført af Christence Bryske i 1606 og fik det mærkelige Navn »Trods 
Katholm« (Kathohn ved Grenaa opførtes af en Søster, med hvem Christence efter 
Navnet at dømme ikke har staaet sig videre godt). Bygningen havde den Gang tre 
Stokværk og Taarn. Siden blev en Etage brudt ned og den gamle Ejendom for
sømt, — en Tid lang brugtes den endogsaa til Kornmagasin. Nu har Hr. Rahr ofret 

STAALBJÆLKE-LAGER VED HAVNEN

meget paa en gennemgaaende Restauration, og den smukke gamle Bygning er kom
men fuldt ud til sin Ret. Aristokratisk virker den med de snirklede Ornamenter 
over Døren og de blanke Messinglænere ved Stentrappen.

I en fornem og stilfuld gammel Bygning arbejder en Forretning, der visselig 
intet andet gammeldags har over sig end en god Traditions Soliditet. Trods de ær
værdige Kontorrum virker den paa den mest moderne Grund, fra Dag til Dag føl
gende den nye Jærnalders Vækst og Udvikling.



A. THOMSENS
CEMENTVARE- OG STUKKATURFABRIK

Ude ved Brabrand Station i Nærheden af Aarhus ligger ved eget Jærnbanespor 
en stor Fabrik, uden for hvilken ses — opmarcheret som hele Regimenter — 

Cementrør af alle Størrelser. Det er A. Thomsens Cementvarefabrik, hvor der frem
stilles en Uendelighed af Kloakrør, Tagsten, Fliser og alle Slags Monierarbejder, og 
hvis Produkter ad Jærnbanen forsendes til hele Landet. Denne storstilede Fabriks
drift maa vel siges at være 
— paa Frederiksgade — 
drevne Træstøberi og Stuk
katurfabrik fortjener i og 
for sig ikke mindre Op
mærksomhed. Efter origi
nale Tegninger fremstilles 
her af Træstuk, Gibs og 
Cement mangfoldige for
skelligartede Ornamenter 
til Bygninger, baade til 
ud- og indvendig Brug. 
Ogsaa i Kridt og Savonni- 
ére-Sten udføres her alle- 
haande Fa^adedekoratio- 
ner.

Denne Stukkaturfor
retning har i en lang Aar- 
række været den eneste i

løvrigt hører til de mange
fremstiller, kunstig Granit, der har vakt overordentlig Opmærksomhed hos Arkitek
terne. Ogsaa kunstig Sandsten kan nævnes blandt Fabrikationsgenstandene.

Anton Scheel Thomsen, der ejer og leder denne mangesidige Virksomhed i Aar
hus og Brabrand, er født i Ebeltoft den 11. Marts 1846. I 1860 kom han i Murerlære 
og aflagde senere frivillig Svendeprøve i Kjøbenhavn. I 1876 tog han Borgerskab i Aar
hus som Murermester og drev nu i adskillige Aar Bygningsvirksomhed under Firma

men det i selve AarhusFirmaets Hovedvirksomhed;

A. THOMSEN

forskellige Ting, som

Aarhus, og det er da fal
det i Thomsens Lod 
at dekorere mange for
skellige offentlige og pri
vate Bygninger, som i de 
sidste Aartier er rejste i 
den hurtigt voksende jyd- 
ske Hovedstad. Blandt 
saadanne kan nævnes de 
store nye Bygninger ved 
Clemensbroen, Ankerhus, 
Rømerhus og (demens- 
borg, Bygninger paa Søn
dergade og i Ny Guld
smedgade, Mejlborg, og 
først og fremmest Aarhus 
Teater og Marselisborg 
Slot (Facaden).

Fabriken paa Frederiksgade
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ARBEJDER SPARE- OG LAANEKASSEN 
FOR AARHUS OG OMEGN

Denne fortræffelige Institution er ikke bleven til, saadan som Pengeinstitutioner 
bliver til i vore Dage. Nu slænger man den ene Dag Aktier for Hundredtusin

der paa Markedet, og Dagen efter har den graadige Kapital som den Haj, den er, 
slugt alle Aktierne, og der staar et Pengeinstitut med finansielt Rygstød.

Men den Gang —
Ja — »Arbejder-Sparekassen«, som dens gængse Navn lyder, fødtes i 1874 og 

levede sin første Tid i en lille Bagstue paa Østergade. De Mænd, der lagde Grun
den til Kassen, var en Kreds af Smaafolk, og Kassens første Formand var tillige Kas
serer, medens det øvrige Arbejde deltes blandt Bestyrelsens Medlemmer. Alt Arbejde 
udførtes i flere Aar uden Vederlag.

Det var først senere hen, at man fik Raad til at holde Bogholder og Kasserer 
— til at begynde 
med til de svim
lende Gager af 
henholdsvis 50 
og 75 Kroner om 
Maaneden. Og 
med Raad var 
det endda saa 
som saa.

Med Udlaans- 
virksomheden 

var det naturlig
vis i de første 
Aaringer meget 
smaat. Der var 
ikke meget i Kas
sen til at laane 
ud. Der kom nem
lig grumme lidt 
ind, baade af Ind
skud og af Aktier, 
endda Aktiernes 
Paalydende ikke 
var sat højere end 
til 10 Kroner.

Men der arbej
dedes ihærdigt af SPAREKASSENS EJENDOM
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de Mennesker, der tog sig af Kassen og dens Tarv, for at hjælpe den over Børne
sygdommene. Stifterne selv gik fra Dør til Dør blandt Byens velsituerede Mænd 
for at faa Aktier tegnede, og mellem Smaafolk søgte man Spareskillingerne sammen 
— helt ned til 25 Øre gik man, og man hentede dem selv, naar det kneb.

Og Arbejdet bar Frugt. Tilliden og Troen til Kassen voksede, efterhaanden som 
Tiden gik, og efterhaanden som Publikum fik Øjnene op for, at der i denne spæde 
Spire laa Muligheder for en Pengeinstitution baade af moralsk og finansiel Værdi 
for Byen og Egnen.

Det var til Arbejdernes og til Smaamændenes Kreds, at man først og fremmest

INTERIØR FRA EKSPEDITIONSLOKALET

vilde søge. Man vilde skabe det Sted, hvor de smaa Penge kunde glide ud og ind, 
vække og fæstne Sparesansen dér, hvor denne Sans har sin største og mest vidt
rækkende Betydning, og man vilde skabe en Institution, hvor Smaafolk kunde laane 
de faa Kroner, der hjælper den Slags Mennesker, naar det kniber, og som ellers 
kun har Pantelaaneren at ty til, — uden at der skulde høre alt for mange Omsvøb til, 
og uden al for megen Ransagen af den personlige, finansielle Garanti. — Man vilde 
med andre Ord regne med den moralske Garanti ogsaa — og mere end Pengeinsti
tutioner i Reglen gør.

Man vilde praktisk dokumentere den Kendsgerning, at Smaamænd regner det 
for en Æressag at betale det tilbage, som de har været sammen om at laane, 
den Gang de havde Laan behov, — den Gang det kneb.
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Og Kendsgerningerne taler. Det er ganske forsvindende, hvad Kassen har tabt 
eller taber paa den Slags Laan, endda disses Antal er meget betydeligt.

I vore Dage har den saaledes som Regel løbende omkring ved 1100 Laan un
der 50 Kr. og omkring ved 2000 Laan fra 50—200 Kr.

Det er først fra Aaret 1876, at man kan begynde at danne sig et Billede af 
Kassens Vækst og Betydning gennem Aarene, og Tallene er ganske interessante.

Det ses saaledes, at man i Aaret 1876 havde en Indskudskapital af 11,087 Kr. 
98 Øre, en Aktiekapital af 1672 Kr. og en Reservefond af — 79 Kr. 29 Øre. Det er 
naturligvis ikke særlig imponerende, men dog ganske godt naaet med et Arbejde 
mellem Smaafolk. Men allerede i 1881 — fem Aar efter — viser der sig en relativt 
betydelig Fremgang.

Tallene er da henholdsvis 33,280 Kr. 29 Øre, 2888 Kr. og 975 Kr. 20 Øre. — Og 
Fremgangen er stadig at spore.

I 1886 er Tallene 102,443 Kr. 36 Øre, 3960 Kr. og 4924 Kr. 85 Øre.
I 1891 er de 417,760 Kr. 17 Øre, 5100 Kr. og 13,814 Kr. 32 Øre.
I 1896 er de 1,567,557 Kr. 85 Øre, 6300 Kr. og 39,085 Kr. 65 Øre.
I 1901 er de 2,980,407 Kr. 05 Øre, 13,540 Kr. og 130,427 Kr. 75 Øre.
Og i Aaret 1905 er de 3,375,878 Kr. 73 Øre, 15,160 Kr. og 205,496 Kr. 58 Øre.

Der er det særlige ved Arbejder-Sparekassen, at dens Aktier ikke maa give 
mere end 4 pCt. i aarligt Udbytte, selv om Fortjenesten kunde være til adskilligt mere. 
Følgen deraf har været, at Aktiekapitalen ikke er stegen i Forhold til hele den øvrige 
Omsætning. Aktierne kan nemlig ikke blive et Spekulationspapir paa Grund af den 
faste Rente.

Efterhaanden som Kassen er vokset i finansiel Styrke, har den maattet udvide 
sit Arbejdsfelt og søge dette ogsaa andetsteds end dér, hvor det blev søgt i de før
ste Aaringer. Nu er Arbejdernes og Smaamændenes Kapital kun den ringe Del af 
de Penge, Kassen har mellem Hænder. Nu glider ogsaa Landboernes og Haand- 
værkernes Penge ind og ud, og alle Samfundsklassers Navne staar prentet paa de 
mange Sider i Indlaans- og Udlaansbøgerne.

Nu arbejder den, som alle andre Spare-Institutioner gør, for at gøre sine Kapi
taler frugtbringende, men dog uden paa noget Punkt at tabe sit første Maal af Syne 
endsige skyde det til Side.

Endnu stedse er det de smaa Laan, der har Bestyrelsens Sympati, og de smaa 
Sparere, der kæles for.

Af sit Overskud anvender Kassen adskilligt til velgørende Formaal, og man vil 
i hvert Aars Regnskab linde en Række af godgørende Institutioner og almennyttige 
Foretagender, der har lagt Beslag paa dens Penge.

Og dette er ikke uden Betydning. Det giver ligesom Præget. Er ligesom den 
Mindelse, det Menneske, der voksede op fra neden, altid bør føle: — ikke at 
glemme den Jordbund, hvor det fødtes og sled Børneskoene.

Erich Erichsen.



ST. CLEMENS APOTEK

Omkring St. Clemens voksede i sin Tid Aarhus op. I Læ af dens kraftige, slanke 
Taarn blev Byen til og sled sig gennem Aarene stor og stærk.

St. Clemens blev Skytsaanden — det samlende Navn — og Ankeret, Haabets 
Symbol, blev et Led i Byens Vaabenmærke.

At Aarhus derfor ogsaa har et Apotek, der bærer Skytsaandens Navn, er selv-
sagt. Det vilde næsten være utænkeligt andet.

Men St. Clemens Apo
tek hører Nutiden til, og 
det har end ikke saa syn
derlig mange Aar paa Ba
gen. Gammel Historie har 
det derfor ikke at byde 
paa. Der læses intet om 
det i halv-smuldrede, 
skøre Pergamenter.

Det stred sig simpelt
hen til Verden i vore Dage, 
fødtes af Byens Vækst og 
rejstes i den store, nordre 
Bydel, der havde et ret
mæssigt og naturligt Krav 
paa let tilgængelig, medi
cinal Betjening.

Bevillingen til at drive 

ning, der i rent arkitektonisk

APOTEKER TORNØE

Henseende er en

St. (demens Apotek date
rer sig fra 16. September 
1899 og blev givet til Apo
tekets nuværende Indeha
ver, C. Tornøe, der, ind
til han flyttede til Aarhus, 
i femten Aar havde dre
vet Apotek i den hurtigt 
opvoksede Stationsby, Aa- 
rup, paa det fede Fyn.

Paa det Hjørne, hvor 
Studsgade — en af Byens 
ældste Gader — krummer 
sig mod Nord, og hvor 
der tidligere laa en hyg
gelig, gammel Have, rej
stes St. Clemens Apotek i 
en stor og moderne Byg- 

Pryd for Byen.
Hvad det for Hr. Tornøe først og fremmest kom an paa, da Apoteket byggedes, 

var at skabe en Virksomhed, der i sit Anlæg nærmede sig Idealet, at indrette alt 
praktisk og tidssvarende, lyst og luftigt og med god Plads til at udnytte alle de For
bedringer, som den nyere farmaceutiske Teknik byder.

Og Maalet synes at være naaet. Der er virkelig over de mange Lokalers Anlæg 
og Indretning Præget af den praktiske, ordnende Haand, der kender de enkelte De-
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taillers Værd og af Detaillerne skaber det solide, velordnede Hele. Der er først Eks
peditionslokalet — et højloftet, lyst Rum med solidt Mahogni-Inventar og en Deko
ration, der virker frisk og ejendommelig, holdt som den er i et Slyng af Planter, 
hvor af og til en kraftig Solsikke skyder sin slanke Stængel og prægtige, gule Blom
sterkrone frem. Og oppe i Glasloftet skinner lyse Bøgegrene og Valmuer og andet 
Løv og Blomsterpragt og skaber et egent, levende, varmt Billede, mens hist og her 
St. Clemens Ankeret fortæller om Apotekets Navn.

I umiddelbar Fortsættelse af Ekspeditionslokalet ligger Recepturværelset og til 
begge Sider to store, lyse Materialkamre, hvor gule Glas og Blikdaaser fylder Væg
gene fra Loft til Gulv. Og der er gjort alt, hvad der gøres kan, for at forhindre de 
skæbnesvangre Fejltagelser, der nu en Gang er menneskelige, og som selv den paa- 
lideligste Ekspedition, naar Travlhed kommer til, kan føre med sig.

Saaledes findes, foruden de anordnede Giftskabe i Recepturen, tillige aflaasede 
Smaaskabe til forskellige, stærkt virkende Medikamenter. Bare Aflaasningen maner 
til Eftertanke, naar Ekspedition skal ske — skaber ligesom den Tankestreg, der al
drig er af Vejen, naar man har med noget alvorligt at gøre.

Hele Kælderetagen benyttes til forskellige Lagerrum. Her er ligeledes luftigt og 
lyst, og gennem store Ruder kan det fulde Dagslys strømme ind, saa der er frit og 
sikkert Øjensyn selv i den ijerneste Krog. Dette har sin store Betydning, ogsaa fordi 
det hindrer de Kim- og Skimmeldannelser, der er saa almindelige i mørke og fug
tige Lokaler.

Alle Glasbeholdere hernede er desuden mørkegule, saaledes at Dagslyset ikke 
formaar at øve nogen decomponerende Indflydelse paa Beholdernes Indhold.

Hernede findes tillige et brandfrit Rum til Opbevaring af brandfarlige Sager, og 
et analytisk Laboratorium, hvor Varerne kan kemisk og mikroskopisk undersøges.

I en Sidebygning umiddelbart op til Hovedbygningen findes Laboratoriet med 
en stor Dampkedel af nyeste Konstruktion, saaledes at der i utrolig kort Tid 
kan præsteres betydelige Kvanta destilleret Vand, medens Dampen tillige udnyttes 
til de forskellige Kogekar, og her foregaar blandt andet ogsaa den Sterilisering, der 
spiller en saa betydelig Rolle i den moderne Pharmaci.

Og saa findes der naturligvis i de forskellige Afdelinger alle de nyeste og mest 
moderne Hjælpemidler til Udøvelsen af Pharmaciens sorte Kunst, alle de mærkelige 
Kolber og Retorter og Glas og andet, der for Lægmandsøjne synes saare besynder
lige, og som i gamle Dage uden Skaansel vilde have bragt sin Mand paa Baalet som 
en arg og led Heksemester.

N u ser vi jo heldigvis med mildere Øjne paa de Mennesker, der brygger alt det 
sære sammen, som saa ofte skaffer Lægedom for Sot og Syge.

At det nye, tiltalende Apotek straks blev modtaget af Publikum med Sympati og 
Tillid, derom vidner det første Aars ret betydelige Omsætning. Og Omsætningen er 
Aar for Aar gaaet fremad.

Erich Erichsen.
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Ikke allesammen bliver vi »færdigsyet« klædt paa.
Der er heldigvis endnu ikke saa helt faa Mennesker, der gyser tilbage for 

Engros-Klædernes Stilløshed og Tilfældigheder — Mennesker, der sætter Pris 
paa, ogsaa i Klædedragten, at bevare deres Individualitet.

For disse er Skræderen som en Ven, en Smagsdommer, en erfaren og omhyg
gelig Raadgiver, der søger at skabe Harmoni mellem Manden og den Dragt, 
han bærer.

Klæder skaber jo Folk.
Denne gamle, hævdvundne Sætning, der er lige saa gammel og næsten lige saa 

sand, som den er banal, har Dagens og Døgnets uopslidelige Gyldighed.
Vi har jo allesammen vore smaa Skrøbeligheder, der trænger til Barmhjertig

hedens milde, skærmende Kaabe.
Lidt er der maaske i Vejen med Skulderen — den hænger noget rigeligt, — el

ler Brystet flader sig mere, end det just er heltemæssigt — galt er det, kan 
hænde, med Ryggen, — Spinkelhed skal maaske skjules, — eller altfor megen 
Fylde gives slankere Form.

Der kan være saa meget, der skal være anderledes, og saa maa Skræderen til 
Hjælp. Hans Kunst maa skabe Slankhed her og Fylde der og i det hele taget gøre 
vort skrøbelige Jeg passabelt i enhver Salon.

Og den Skræder, der forstaar sin Kunst, — forstaar at skabe Samklang mellem 
Mennesket og det Hylster, der dækker det braadne Kar, — han faar mange Kunder 
og mange Venner.

J. C. Christensen er en saadan Mand. Han kender sit Fag, véd, hvad det 
kræver, naar det skal dyrkes og drives med Skønsomhed og Smag — og han holder 
det store, forskelligartede Lager, der er nødvendigt for at tilfredsstille selv det kræsne 
Behov.

Og derfor staar ogsaa hans Forretning som vel nok den betydeligste af sin Slags 
i Aarhus.

Christensen begyndte smaat — saadan som den, der naar langt, næsten altid 
begynder. At krybe, før man kan gaa: — det blev jo saa ofte Summen i Alverdens Vis
dom, naar man vil frem i Livet.

Det var i 1881, at Christensen begyndte sin Forretning med to tomme Hænder i en
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lille, beskeden Lejlighed paa Kannikegade. Men som Aarene gik, og Folk mærkede, 
at den Mand forstod sit Kram, voksede hans Kundekreds. Og det Skræderbord, hvor 
han selv-ene sad og sled Skilling paa Skilling sammen i de første Aaringer, blev 
længere og større, og flere og flere maatte der til for at bruge Naal og Traad.

I 1889 flyttede han sin Forretning hen i Nr. 10 paafKannikegade, hvor den 

FAÇADE AF BUTIKEN

siden da har boet til Huse, og hvor dens Trapper slides af saa mangen Aarhusianer, 
der har Christensens Smag og Omtanke at takke for et præsentabelt Ydre.

Nu beskæftiger hans Forretning til Stadighed henimod 30 Mand.
Christensen er iøvrigt en stilfærdig Mand, som passer sine Ting og tager 

grumme liden Del i det offentlige Liv.
Han hører til den Slags Mennesker, der véd, at jo stærkere man forstaar at 

samle sin Kraft om det, der er Ens Sag og Fag, des bedre lykkes Arbejdet, des 
rigere bliver Udbyttet.

Erich Erichsen.
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Under disse to Firmaer skjuler sig en enkelt Mand — Fabrikant C. Jensen.
En ejendommelig energisk Natur, idérig, snild, foretagsom — kort sagt: et af 

af de Mennesker, hvis Tanker er den evige, vaagne Uro, og hvis Energi er som den 
spændstige Staalfjeder.

C. Jensen er et Smaamandsbarn, og han lægger Vægt paa den Omstændighed.
Med Rette, selvfølgelig. 
Thi den, der ved egen 
Kraft, eget Snille, egen 
Dygtighed arbejder sig 
frem, er at agte for det 
alene, om ikke for andet.

Jensen blev sat i Klejn
smedelære, den Gang han 
var bleven konfirmeret, 
og under sin Læretid be- 
søgtehan Prins Ferdinands 
Tegneskole. Da han havde 
udlært, drog han til Ud
landet, hvor han arbej
dede paa forskellige Ma
skinværksteder, indtil han 
havde lært Sproget, og 

de tekniske Skoler i Fran- 
kenberg og Berlin. Det var 
i Midten og Slutningen af 
Halvtredserne — en Tid, 
da Haandværkets Mænd 
ikke saa ret ofte tyede 
udenvælts for at se og lære, 
søge nye Impulser, større 
og videre Syn og fagmæs
sig Berigelse. Jensen baade 
saa og lærte i det frem
mede. Han havde det 
vaagne, videlystne Sinds 
Evne til Tilegnelse og Ev
nen til at bevare det til
egnede. Og dette blev hans

hvor han derefter besøgte justitsraad, fabrikant c. jensen Støtte og meget af hans 
Styrke gennem Aarenes 

Virksomhed herhjemme. I 1861 vendte han hjem til Danmark og begyndte en lille, 
beskeden Virksomhed i smaaog indskrænkede, lejede Lokaler paa Grønnegade. Han la
vede Symaskiner til at begynde med. Men man kendte ikke synderligt, hverken til disse 
Maskiners Nytte eller Behagelighed i de Dage, og man fandt det den Gang nærmest skabag
tigt, at et Kvindfolk ikke, saadan som god, gammel Sæd og Skik var, kunde bruge sine 
Fingre og Naaien, naar der skulde syes. Det gik med andre Ord daarligt med Sy
maskinen. Omsætningen blev for lille, og Fortjenesten skral. Saa optog han Fabri
kation af andre Specialiteter, Skrueskøter f. Eks., — der er hans Opfindelse — 
Gruttekværne og Radsaamaskiner m. m. Og det gav Penge.
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I 1868 havde han tjent sig saa meget, at han kunde købe Ejendommen Nr. 21 
paa Vestergade — der spænder over ca. 12,000 □ Al. Grund — og samme Aar byg
gede han paa denne Grund et Jærnstøberi og Maskinfabrik. Han lavede nu al Slags 
Støbegods og alle Slags Maskiner til Datidens Mejerier.

Den velsignede Energis evige Uro var stadig hans Følgesvend, og hans Tanker 
syslede Dag for Dag med nye Ideer, nye Systemer indenfor hans Fag. Resultatet 
heraf blev i Aarenes Løb en hel Række af Patenter — hele 10.

Vi nævner dem i den Rækkefølge, hvori de blev til.
Altsaa: — Stampekærneværker— Radsaaningsmaskiner — Ventilations-Kakkel

ovne — Bagerovne — roterende Kærneværker — Renserammer — Kombinations- 
Kakkelovne — fritstaaende Vadskekedler — Bagerovne med røgfortærende Fyrsted.

I 1892 udvidede han Virksomheden, idet han anlagde den første og eneste Fa
brik her i Landet for Tilvirkning af Hesteskosøm, og i 1895 inddrog han under sin 
Virksomhed tillige Fabrikationen af hærdede Staalbrodder.

Nu har han lagt al anden Fabrikation paa Hylden og ofrer sig alene for Søm
mene og Brodderne.

Hesteskosømmene og Brodderne smedes af svensk Siemens Martin, og det er 
overordentlig interessant at se, hvorledes de tynde, tolv Fods Jærnstænger efterhaan- 
den bliver til blanke og fine og skarpe Søm. Det virker paa En som et helt lille 
Æventyr, saa hurtigt og adræt og nøjagtigt det hele gaar for sig.

Fra en Ovn, hvori der fyres med Kokes, og hvori Stængerne glødes — 18 
Stykker ad Gangen — føres de skiftevis ind i en automatisk virkende Maskine, der 
smeder 6 Søm af hver Varme. Hver Maskine laver paa denne Maade 60 Søm i Mi
nutten. Naar Sømmet er smedet — og før dette er sket, kommer det ikke ud af 
Maskinen — føres det hen i en Pudsetromle, hvori det blankes under Paavirkning 
af Blæst, indtil det skinner, smilende og hvidnende, saadan som et Søm skal 
skinne. Fra Pudsetromlen føres det derefter hen i Svikkeriet, hvor det svikkes paa 
Maskine og stemples, og naar det saa har passeret Sortérkammeret og Paknings
kammeret, er det færdigt til sin Vandring ud i Verden. Sømmene pakkes i Karduser 
paa 1000 Stk. og i Trækasser paa 10 Karduser, og de laves i 14 forskellige Numre.

Ikke alene her i Landet finder Sømmene Afsætning, men ogsaa i Udlandet. Der 
gaar mange til England og Tyskland. Ja, selv i Østasien vil man kunne finde Søm 
fra Danmarks Hesteskosømfabrik.

Fabriken kan nu daglig tilvirke 225,000 Hesteskosøm og 40,000 Brodder, og 
den beskæftiger som Regel 30 Mand.

Det vil ikke undre nogen, at Jensens Energi og Arbejdsevne er taget i Brug 
ogsaa indenfor det offentlige Livs Omraade. Han har saaledes været Medlem af 
Aarhus By raad i 6 Aar, er Formand for Arbejdernes Byggeforening og Fader til 
Aarhus-Hammel Jærnbane, der aabnedes for tre Aar siden. Navnlig dette Baneanlæg, 
der synes at blive et udmærket og rentabelt Foretagende, har han ofret megen Tid 
og megen Kraft, og mange var da ogsaa de Lovord, der lød om hans Energi og 
hans Virkelyst, den Gang det første Tog rullede frem paa det Spor, der snor sig 
gennem den frugtbare, maleriske Egn mellem Aarhus og Hammel.

Erich Erichsen.
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Denne betydelige Virksomhed — en af de allerbetydeligste i sin Slags i Landet — 
afgiver et baade talende og tydeligt Bevis for, hvor langt der kan naas i et 

forholdsvis ringe Spand af Tid, naar de rette Mænd kommer paa den rette Plads.
For mindre end halvtredsindstyve Aar siden —: et lille beskedent Klejnsmede

værksted. — Nu en Virksomhed, der beskæftiger et Par Hundrede Mand. Saaledes 
ser de to Yderpunkter ud — —.

Men om alt det, der ligger mellem disse to Yderpunkter, bliver det denne 
Artikels Opgave at berette.

Forretningens Grundlægger hedder H. P. Jensen — den Jensen, hvis Navn er 
bevaret i Firmaet — og han begyndte som Klejnsmed i Aaret 1857 i en Ejendom 
paa Vestergade. Senere flyttedes Forretningen hen i Gaarden Nr. 21 paa Mejlgade. 
De første Aaringer var almindeligt Klejnsmedearbejde Forretningens saa godt som 
eneste Virkefelt, men efterhaanden som Aarene gik, og Jensen fik mere Herredømme 
over Kapital og derigennem voksende Evne til Udvidelser, forandredes Forretnin
gens Karakter i væsentlig Grad. Fra det smaa Klejnsmederi blev det Maskinbyggeri, 
der sloges ind paa, og da navnlig Bygning af Maskiner til Mejeribrug — ganske særlig 
Smørkærner og Smøræltemaskiner — ligesom man paatog sig den fulde maskinmæs- 
sige Montering af Fælles- og Andels-Mejerier. Jensens Kærne- og Æltemaskiner vandt 
gennem Aarene en meget betydelig Udbredelse, baade herhjemme og i Udlandet, 
og han kunde have bragt sin Omsætning adskilligt mere i Vejret, dersom ikke den 
gamle Ejendom i Mejlgade Nr. 21 rent arealmæssigt havde begrænset Mulighe
derne for Forretningens Udvidelse.

I Aaret 1884 flyttedes Virksomheden hen i Knuddrisgade, der byggedes store, 
tidssvarende Lokaler, og der anlagdes navnlig ogsaa Jærnstøberi. Samtidig indtraadte 
C. Schaarup og Fr. Hasselriis som Interessenter i Firmaet, og dette antog Navnet H. 
P. Jensen & Co.

Allerede mens Forretningen boede til Huse i Mejlgade, havde Jensen dog i 
adskillige Aar, foruden sin øvrige Virksomhed, haft ikke ubetydelige Leverancer til 
Statsbanerne, dels til nye Anlæg, dels til Driften. I de nye Lokaler og under den 
nye Ledelse udvidedes imidlertid denne Side af Forretningens Virksomhed i meget 
betydelig Grad, og man inddrog under Fabrikationen alt, hvad der bruges ved Bane
legemerne — f. Eks. Sporskifter, Læssekraner, Signaler og Jærnbroer. De store monu
mentale Galger ved Bælternes Færgelejer er saaledes Forretningens Værk, og den 
smukke og imponerende Stander udenfor Helsingør Banegaard hører ogsaa til Fir
maets Arbejder for Statsbanerne. Blandt andre betydelige Arbejder, som Forretningen 
i Aarenes Løb har udført, kan der være god Grund til ogsaa at nævne de mange 
Specialmaskiner til Otto Mønsteds Fabrik i Aarhus og de store Fabriker i Southall 
og Godley i England. —

Den Gang Schaarup og Hasselriis i 1884 traadte ind i Firmaet, beskæfti
gede dette imidlertid kun henved en Snes Arbejdere, og der foreligger altsaa en 
betydelig Vækst fra da til nu, hvor Arbejdernes Antal, som før sagt, til Tider



128 L. LANGE, H. P. JENSEN & Co.

naar de to Hundrede. Væksten viser, at Jensen ikke tog fejl, da han knyttede Schaa- 
rup og Hasselriis til Firmaet, og det er udenfor al Tvivl, at disse to Mænd,
der gennem adskillige Aars
Ideer, har lagt et meget 
betydeligt Lod i Vægt- 
skaalen til Fordel for Fir
maets raske og sunde 
Vækst. Baade Schaarup 
og Hasselriis har forøv
rigt staaet i Klejnsmede
lære hos Jensen, og Schaa
rup er Jensens Svigersøn.

I Aaret 1884 havde 
man i Støberiet en Op- 
vægt af omkring ved y3 
Million Pund Støbegods 
— nu har man en Op- 
vægt af over 372 Million 
Pund.

Ogsaa disse Tal taler.

Arbejde i Udlandet havde samlet baade Erfaring og

H. P. JENSENImidlertid — naar

Støberiet hidtil har naaet 
en saadan Udvikling, at 
det nu hører til de aller
største i Landet, skyldes 
dette meget den Omstæn
dighed, at man som Fa
brikationsgenstand har op
taget Ribberør og Ribbe
ovne til Vand- og Damp- 
Opvarmningsanlæg, samt 
iøvrigt hvad andet der 
hører med til saadanne 
Anlæg — Kedler og Ovne 
f. Eks.

Disse Artikler indfør
tes tidligere fra Tyskland,
og der var, den Gang 
Firmaet optog Artiklerne,

ingen her i Landet, der indtil da havde forsøgt Konkurrencen med Massepro
duktion for Øje. Det viste sig hurtigt at være et heldigt Greb, Firmaet her havde

DIREKTØR HASSELRIIS

gjort, thi det lykkedes 
det i ganske kort Tid 
fuldstændigt at for
trænge det tyske Fa
brikat.

Senere har man 
yderligere optaget de 
saakaldte »Radiatorer« 
— ligeledes Ovne til 
Damp og Vand — som 
Genstand for Fabrika
tionen og dermed holdt 
et amerikansk Fabrikat 
ude fra det hjemlige 
Marked.

Firmaet er nu for
synet med udmærkede 
Formmaskiner og de 
fortrinligste og nyeste

DIREKTØR SCHAARUP

Værktøjsmaskiner til Fremstilling af alt, hvad der hører med til Damp- og 
Vandopvarmningsanlæg, og har ganske erobret det hjemlige Marked paa dette spe
cielle og moderne Omraade. Det leverer nu støbte og smedede Kedler, Ovne, For-
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bindelsesdele, Luftventiler og, som før sagt, alt andet, der har Varmeanlæg for Øje, 
men med Anlæg eller Installation beskæftiger det sig ikke. Det lader man Opvarm
nings-Ingeniørerne om. Men Firmaet er — og det er det vigtigste her — Leverandør til 
saa godt som alle Opvarmnings-Ingeniører i Danmark, og det eksporterer ogsaa sine 
Artikler til Norge og Sverige.

I 1898 gik Firmaet over til et Aktieselskab sammen med Firmaet L. Lange & 
Co. i Svendborg, og det antog derefter det nuværende Firmanavn L. Lange, H. P. 
Jensen & Co. Samtidig blev Direktør Jens Lange i Svendborg Selskabets administre
rende Direktør og Schaarup og Hasselriis Fabriksdirektører. Ved samme Tid trak

LAGER AF FÆRDIGE RADIATOR-ELEMENTER

H. P. Jensen sig bort fra den forretnings- og fabriksmæssige Ledelse til den mere 
passive Stilling som Medlem af Selskabets Bestyrelse.

Saaledes er i korte Træk Firmaet L. Lange, H. P. Jensen & Co.s ydre og indre 
Historie, og som dette er vokset op gennem Aarene fra lidt til meget, er det natur
ligvis gaaet adskillige andre Virksomheder herhjemme. —

Men der er et, der særtegner dette Firma, og som gør, at dets Navn særlig bør 
nævnes og holdes fast, naar der tales om de danske Byerhverv. Og det er —: at 
det er lykkedes Firmaet at erobre noget fra Udlandet, at skabe en hel ny og betyde
lig Gren af den hjemlige Industri.

Heri ligger en Fortjeneste, der vanskelig lader sig overvurdere, og som kommer 
Firmaets energiske og omsigtsfulde Ledere til megen Ære.

Erich Erichsen.
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Emil Secher kom til Aarhus i det Aar atten Hundrede og to og fyrre. —
Han kom med Ungdommens Mod og Ungdommens Vilje og med tusind 

Rigsdaler paa Lommen. Og det unge Mod og den unge Vilje og saa de tusind 
Rigsdaler blev Grundstenen til den Forretning i Manufaktur paa Store Torv Nr. 16, 
der hedder Emil Sechers Efterfølgere, og hvis Chef nu er Sønnen, Carl Secher 
— en Mand lidt oppe i de halvtreds.

Det begyndte smaat i de trange Lokaler i Nummer seksten. Tusind Rigsdaler var 
jo ikke Alverdens Herlighed, og det var ikke saa nemt for en ung Mand den 
Gang at arbejde en Forretning op og faa Tag i de gode Kunder.

Der var saa mange Hensyn, der 
og Dusbroderskab og Aarenes Vane. 
Kunderne var ikke den Gang, som 
nu, det flygtige Folkefærd, der kræ
ver tusinde Hensyn for at finde op 
ad de samme Trapper Aarene igen
nem. Og der fløj ikke tre-fire Aviser 
ind ad Hvermands Dør i de Tider. Re
klamens vidunderlige Kunst kendte 
man ikke stort til. Det var mest gode 
Ord og god Tale Mand og Mand imel
lem, der skabte Kunderne og Omsæt
ningen.

Men de gode Ord og den gode Tale 
blev hurtigt Emil Sechers Forretning 
til Del. Det kendtes snart, at de Varer, 
der solgtes over hans Disk, var gode, 
— enten det nu var de dyre Ting til 
det Borgerskab, der spurgte om Fin
heden mere end om Prisen, eller det 
var noget, der skulde staa for Slid og 
koste smaa Penge, til de Mennesker, 
for hvem selv den mindste Skilling 
helst gælder dobbelt mod sit Præg.

Og Aar efter Aar voksede Emil Se
chers Forretning — voksede, som det 
gør, der har den gode, solide Bund at

bandt til de gamle Huse — Venskab

DEN NYE EJENDOM



132 EMIL SECHERS EFTERFØLGERE

EMIL SECHER

Forretningsmand. Carl

lide paa og den nænsomme, sikre 
Røgt at leve efter.

Nu staar den Forretning, som 
Emil Secher skabte, som en Pryd 
for sin Chef og sin By.

Gamle Secher døde i Aaret 
1890, men allerede i Aaret 1889 
var Sønnen, Carl, traadt ind i 
Forretningen, og det, gamle Se
cher skabte og plejede og arbej
dede fremad gennem Aarene, har 
Sønnen røgtet og ført videre med 
sikker Haand og med den sikre 
Sans, der karakteriserer den fødte CARL SECHER

Secher hører nemlig ubestrideligt til de Mennesker, der véd
at sætte Fingeren paa Tidens Puls, og som føler, hvad Døgnet kræver, og hvad Tidens er.

Og der er ét, der præger alt, hvad der findes i Sechers Forretning og finder Vej 
ud derfra: — en sikker, bevidst Smag.

Alene hans Vinduesudstillinger viser det.

INTERIØR FRA DE NYE LOKALER
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Der skinner bag de store, blanke Spejlglasruder saa mange Ting, der kan faa et 
Damehjerte til at banke. Og selv om Gemalens Portemonnæ krymper sig ved Sy
net af det Brus af fint og stilfuldt, der gækker med afstemte Farver bag Ruderne, 
forstå ar han dog mangen Gang, at hvad han ser, er Pengene værd.

Mindre lyrisk udtrykt vilde det lyde: — Carl Sechers Forretning er, hvad man 
med jævne Ord kalder fin og solid. Hos ham finder man det nye, det stilfulde, det 
moderne. Han følger med derude, hvor Moderne fødes, og han fører hjem med sig 
fra sine Rejser i det fremmede alt det, der egner sig for at slaa Rod i den hjem

DEN GAMLE EJENDOM

lige Bund og gøre de hjemlige Kvinder til en Pryd inden Døre, og som skaber Stil 
dér ude, hvor det gælder, at Menneskets Ydre præger.

I 1892 ombyggedes og udvidedes den gamle Gaard, hvor Sechers Forretning gen
nem Aarene fandt sin Plads, og i Aar, 1905, faldt de gamle Mure ubønhørligt for Tidens 
Krav: for at gøre Plads for de store og nye, moderne og stilfulde Lokaler, der 
i kommende Aar skal danne Rammen om Emil Sechers Efterfølgeres landekendte 
Virksomhed.

Og saa et Par Tal til Slut — de Tal, der taler.
Dag ud og Dag ind er der en halv Snes Mennesker i Sechers Butik for at være 

Kunderne til Tjeneste, og paa Forretningens to Systuer har nogle og tyve Kvinder 
travlt med at virke det til Rette, der bærer Firmaet Emil Sechers Mærke ud over 
By og Egn.



FR. HASLEV
SLAGTERI OG PØLSEFABRIK

Denne Virksomhed er noget for sig selv. Der findes i de danske Provinser ikke 
noget tilsvarende. Ikke alene det, at Slagteriet vel er det største, at Udsalgs

stedet er som en lys Sal, og at Pølsefabrikationen drives i stor Stil med de 
mest moderne Maskiner, gør Fr. Hasles Virksomhed til noget særligt. Ikke mindst 
har Forretningen sin Ejendommelighed i, at hele Fabrikationen saa at sige foregaar 
for Publikums Øjne. Enhver kan kontrollere, hvorledes det hele gaar for sig. Det 
store Fabrikslokale, der staar i umiddelbar Forbindelse med Butiken, er let over
skueligt. Gennem de store Spejlglasruder kan Fabrikationen følges fra først til sidst; 
man kan se, hvilket Materiale der anvendes, hvorledes Maskinerne arbejder, hvor
ledes alle Renlighedens Fordringer nøjagtigt overholdes. Og ingen Fabrikation træn
ger vel i højere Grad til Dagens fulde Lys end netop Pølsefabrikationen. Yderligere 
er Publikum betrygget ved den Omstændighed, at alt Flæsk er trikinundersøgt paa 
Aarhus offentlige Slagtehus og Kødkontrol.

Fr. Hasle, der har startet denne enestaaende Kødvareforretning, lærte Slagteri
faget i Aarhus. Da han kunde begynde en selvstændig Virksomhed, var Forholdene 
imidlertid saaledes, at det næsten var umuligt at oprette en ny Slagteriforretning i 
Byen. Man havde den Gang endnu ikke det offentlige Slagtehus, og medens de 
gamle Forretninger kunde udføre Slagtningen som hidtil, var nye henviste til at 
slagte udenfor Bygrænsen. Hr. Hasle bestemte sig da til foreløbig at oprette et 
Slagteri paa Landet. I 1888 nedsatte han sig i Skjødstrup og kørte i nogle Aar med 
sit Kød til Torvet i Aarhus. Senere opgav han Slagteriet og drev udelukkende Krea
turhandel. Han kom derved vidt omkring i Tyskland og fik Lejlighed til at gøre 
sig nærmere bekendt med de store moderne Slagteriforretninger i dette Land. Han 
besluttede da at forsøge noget lignende i Aarhus, hvor imidlertid det offentlige Slagte
hus forlængst var i Gang, saaledes at de tidligere Vanskeligheder med Hensyn til 
Slagtningens Udførelse ikke mere forelaa. Han lejede Lokaler i Handelsbankens 
Ejendom paa Lille Torv, efter at Banken var gaaet ind paa at omdanne dem, som 
han ønskede — en Omdannelse, som kostede omtrent 9000 Kr. Samtidig ofrede
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han selv ikke mindre end 17,000 Kr. paa Installationen. Som man ser, drejede det 
sig om store Anlæg.

Det er en Selvfølge, at Lokalerne blev indrettede efter de mest moderne Krav. 
Lofter og Vægge blev beklædte med mælkehvide Glasfliser, Gulvene belagte med 
kvadrerede Sten, der blev indrettet særligt Kølerum, indlagt elektrisk Lys osv.

Den 6. November 1903 begyndte Fr. Hasle Forretningen, hvis Start straks vakte 
betydelig Opmærksomhed i Aarhus. Aften efter Aften samledes et undrende Publi
kum foran de store Ruder for at se Maskinerne arbejde.

INTERIØR FRA RUTIKEN

I Fabrikslokalet er opstillet en Elektro-Motor, der driver de forskellige Maskiner. 
Blandt disse skal nævnes Æltemaskinen — til Fremstilling af Fars o. 1. — og den 
mægtige Hakkemaskine, hvor over en stadig roterende Blok syv store blanke Staal- 
knive sættes i vuggende Gang og findeler Kødet. Paa Grund af Roteringen virker 
Vuggeknivene ensartet over hele Blokken. Endvidere driver Elektro-Motoren en 
Ammoniak-Kølemaskine, der kan frembringe den ønskede Temperatur i det bagved 
Fabrikslokalet anlagte, ligeledes glasbeklædte Kølerum, hvor Kødet i den varme Aars- 
tid opbevares.

Slagtningen foregaar som for alle Aarhus-Forretningers Vedkommende i det 
offentlige Slagtehus, og i Fabriken anvendes kun Kød, der har faaet 1. Klasses blaat 
Stempel. Der tilvirkes naturligvis alle mulige Slags Pølser — Rullepølser, Spege-,
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INTERIØR FRA PØLSEFABRIKEN

Servelat- og Leverpølser, bayerske Pølser, Medisterpølser osv. — og disse forsendes 
over Størstedelen af Jylland, forsynede med Blyplombe med Firmaets Navn.

At Forretningen har vundet Publikums Tilslutning, kan ses af, at Personalet i 
Løbet af de kun halvandet Aar, den har virket, er forøget til det dobbelte. Der be- 
gyndtes med 7—8 Mand og arbejdes nu med 14—15.



BRØDRENE HOFMANNS
MØBELFABRIK OG BILLEDSKÆRERVÆRKSTEDER

Der er glædelig Fremgang at spore i Sansen forSkønhed i de daglige Omgivelser 
i Hjemmene. Det er ikke saa længe siden, at man selv i velhavende Huse 

»smykkede« sine Vægge med Billeder, der var det modsatte af Kunst, eller fyldte 
sine Stuer med Møbler, der var utrolig banale, ganske uden Karakter eller Stil, 
rent fabriksmæssige.

Nu er Sansen vaagnet for at gøre den lille Verden, der kaldes Ens Hjem, smuk 
og særegen. I videre og videre Kredse breder sig Forstaaelsen af, hvorledes i et 
Værelse det ene bør svare til det andet, for at der kan opnaas en tiltalende Hel
hedsvirkning.

Et af de Firmaer herhjemme, der med størst Energi har taget den Opgave op 
at skabe skønne og ejendommelige Møbler, er Brdr. Hofmann i Aarhus. De unge 
Chefer har ikke skyet nogen Anstrengelse for i deres Arbejder at genskabe svundne 
Tiders Stil; et stort og omhyggeligt Studium har maattet gaa forud — baade paa 
Rejser i Udlandet og herhjemme. Paa Hylderne i Tegnestuen staar mange kunst
industrielle Værker — danske og fremmede —, som stadig fornyes. De har allerede 
kostet tiere Tusinde Kroner — og de staar der ikke til Pynt, men til Gavn.

Det er særlig den ældste Broder Hr. G. Hofmann, der har gjort Møbeltegningen 
til sin Specialitet, og det er rent forbavsende at se, saa langt han er naaet, naar 
man gennemgaar Forretningens Møbellagre. Man tør vel være berettiget til at kalde 
ham Kunstner i sit Fag. En Buffet som den, der i sin Tid fik Medaille paa Udstil
lingen i Paris, og som nu pryder Hotel Royals Spisestue i Aarhus, er et sandt Pragt
stykke, i lige høj Grad vidnende om kunstnerisk og haandværksmæssig Dygtighed. 
Den gamle Billedskærer-Kunst, der i saa lange Tider har været næsten glemt, er 
genopstaaet fuldt livskraftig i Arbejder som dette. De to Brødre har da ogsaa maattet 
— og forstaaet at — uddanne en Kreds af Haandværkere, der

G. HOFMANN

de ofte vanskelige Opgaver, der stilles 
dem. Svende fra deres Værksteder er 
altid søgte og blandt de højst lønnede.

Efter en fleraarig Rejse i Udlandet, 
hvor de havde arbejdet paa forskellige 
Værksteder, hvor der var noget at se 

* og lære, begyndte Brødrene G. og A. 
Hofmann en lille Møbelsnedker-Forret- 
ning i den samme Gaard i Vestergade, 
hvor Virksomheden endnu drives. De 
begyndte med kun 2 Mand og maatte 
selv arbejde med fra Morgen tidlig til 
Aften silde. Imidlertid var de saa hel

er i Stand til at løse

A. HOFMANNdige, at deres Møbler saaledes vandt
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Anerkendelse, at det allerede efter et Par Aars Forløb blev nødvendigt at udvide
Værksteder og Lokaler saa meget, som Pladsen i den gamle Gaard overhovedet 
tillod. I 1895 allerede arbejdede de med en Styrke af ca. 35 Mand. I 1896 anlagde 
de Motordrift og anskaffede forskellige Snedkerimaskiner og Drejerbænke.

Jævnsides med Snedkeriet og Møbelfabrikationen, hvorved beskæftiges Snedkere,
Stolemagere, Drejere, Sadelmagere og Dekoratører, driver de som antydet paa sær
lige Værksteder en Specialforretning i Billedskæren — Danmarks største Billed
skærerforretning —, hvorfra blandt andet de kunst
nerisk udskaarne Rokokomøbler udgaar, for hvilke 
Brødrene har vundet saa megen fortjent Aner
kendelse. Her udskæres iøvrigt ogsaa de billigere 
Sager, de saakaldte »Hundred-Ting«, som Sned
kerne anvender til Dekoration af Skabe, Buf- 
fetter osv. Paa dette Omraade har Firmaet med 
Held optaget en Konkurrence med de udenland
ske Billedskærerfabriker, der hidtil har været næ
sten eneraadende paa Markedet. En anden Spe
cialitet foruden Rokokomøblerne er Møbler i 
Empire-Stil, hvor Indlægningen af de lyse Træ
sorter — saasom Citrontræ — i den mørke Ma
hogni fordrer megen Omhu og Akkuratesse. 
Mange af Møblerne er indlagte med smukke Gen
givelser af Thorvaldsens Relieffer. Saadan Ind
lægning udfører Firmaet ogsaa i ikke ringe Om
fang for andre Snedkere, der ikke selv driver 
denne Specialitet.

Det er saaledes en meget omfattende Virk
somhed, som det ved Energi og Dygtighed er lyk
kedes Brødrene Hofmann at skabe. De har og
saa haft den Tilfredsstillelse paa forskellig Maade 
at høste Anerkendelse for deres Arbejde. Paa ad
skillige Udstillinger har deres Møbler vundet 
Medailler — som omtalt endogsaa paa en 
Pariser-Verdensudstilling. De har gentagne Gange 

ET SKAB, SOM VAR UDSTILLET PAA 
VERDENSUDSTILLINGEN I PARIS 1900

leveret Møbler til H. K. H. Kron
prinsessen, en Ære, som kun faa Firmaer udenfor Kjøbenhavn opnaar. Iøvrigt har 
de leveret Møbler over hele Landet, ogsaa til Kjøbenhavn, ja endog til Udlandet 
er deres Møbler naaet.

Imidlertid fortjente deres Arbejder sikkert endnu større Opmærksomhed, end de 
allerede har vundet. Endnu bestaar vistnok den Overtro blandt en Del af Provin
sens Publikum, at kun Hovedstaden kan levere det fine og gode. En Virksomhed 
som den, Brødrene Hofmann driver, modbeviser denne udbredte Anskuelse paa det 
evidenteste.



AARHUS STEN- OG BILLEDHUGGER
ETABLISSEMENT 

S. CHRISTENSEN

Ægyptens Pyramider, Nordens Gravhøje, Runestenene, de pragtfulde Mindes
mærker Jorden over — det hvide, kølige Marmor og den tunge, haarde Gra

nit — eller det fattige Trækors med bare et paamalet Navn, som Dagen og Døgnet 
sletter — altsammen er det det stærke Udslag af Menneskeslægtens Trang til at 
mindes de døde, til at bevare deres Navn og deres Virke fra Forglemmelsen------ .

Og saadan sker det derfor saa mangen Gang, at det Navn bliver skrevet i Mar
mor, som burde være skrevet i Sand.

Det er saadanne Tanker, der ganske uvilkaarlig haster gennem Ens Sind, naar 
man staar i Aarhus Sten- og Billedhugger-Etablissement og ser ud over den Række 
af færdige og ufærdige Gravminder, der findes her, Side om Side. Paa et og andet 
af dem læser man Navnet paa den, der skal mindes — luende i Guld og skærende 
skarpt, naar Solen brænder — og alle de andre hugne Ord, der hører Mindet til. 
Mest af alt er det den blankslebne mørke Granitsten, hvis Flade lyser En i Møde, 
eller den raat-huggede Blok, der staar kold og haard og ligesom i sammenbidt 
Tungsind.

Dette betydelige Etablissement skyldes en Mand ved Navn S. Christensen sin 
Tilblivelse — en Mand, der i sin Trang til Virksomhed og Arbejde havde ligesom 
noget af Granitens Styrke. Otte og tyve Aar gammel begyndte han Virksomheden 
uden nogen som helst Kapital, og han maatte derfor begynde smaat. Tit og mangen 
Gang kneb det at faa de kære Penge til at løbe rundt, og meget Hovedbrud og me
get Slid førte denne Mangel paa Kapital med sig. Men Christensen vilde fremad — 
vilde. Og derfor kom han det ogsaa. Han var i Besiddelse af en næsten ubegribe
lig Energi og en Arbejdsevne, der rakte længere og favnede videre end de flestes.

Og Tiden bragte ham den øjeblikkelige Glæde af Slidet og af Arbejdet. Forret
ningen voksede hurtigt under hans kraftige og haandfaste Ledelse og blev efterhaan- 
den en af Provinsens største. Mest var det Gravmonumenter, han arbejdede med, 
og mest i Granit, og han var den første i Provinsen, der anlagde Dampsliberi og 
Polér værk.

Desværre naaede Christensen ikke at nyde Alderdommens Glæde af sit Arbejde.
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S. CHRISTENSEN 
FIRMAETS GRUNDLÆGGER

r med Sand, senere med

Han døde i 1887, kun 48 Aar gammel, og mens han end
nu var i Besiddelse af sin fulde Arbejdskraft og Energi.

Efter hans Død fortsattes Forretningen af hans 
Enke, indtil i Aaret 1898, da den overtoges af Søn
nen, dens nuværende Indehaver, Søren Christensen, 
en ung Mand midt i Trediverne.

Under Søren Christensens Ledelse er Forretnin
gen vokset sikkert og støt og staar som en Mønster
virksomhed i sin Slags.

Navnlig paa Gravmonumenternes Omraade er 
Forretningen vel nok den største i Provinserne. I hvert 
Fald en af de allerstørste.

Ved Rejser i Sverige er Christensen kommen i 
direkte Forbindelse med de store Granitbrud der
ovre og importerer nu raat-hugne Granitsten ikke 
alene til eget Forbrug, men ogsaa — mest efter Af
slibning og Afpolering — til Videreforhandling over 
hele Landet.

Der findes næsten altid et Lager paa tre—halvfjerde Hundrede Sten, og Sliberiet 
arbejder som Regel Aarets tre Hundrede Arbejdsdage og omkring ved to Hundrede 
Nætter for at tilfredsstille det stadig voksende Behov.

Naar Stenene modtages fra Granitbruddene, er de tilhugne i Monumentets Form 
og saa nogenlunde jævne. Men Afslibningen og Poleringen, saaledes at den blanke, 
skinnende, rene Flade kommer frem, er tilbage, og det er dette Arbejde, som Damp
sliberiet og Polérværket udfører.

Paa en jævn, plan Flade lægges Stenene, som Regel ti—tolv Stykker ad Gangen, 
og saa begynder Maskinen sit Arbejde. Først slibes 
Smergel, sidst med Filt. Frem og tilbage — frem og 
tilbage — over Stenenes Flade glider der tunge, store 
Plader som vældige Luffer, og Sandet, der sliber sig 
ind mellem Lufferne og Stenene, gnider efterhaanden 
den ru Flade jævn. Det, Sandet ikke naar at udrette, 
bliver Smergelens Sag. Og til sidst lægger Filtet 
Glansen over Pladen — denne dybe, blanke Tone, 
der kan tindre med en underlig gnistrende og be
tagende Styrke.

Naar Stenen er naaet saa vidt, er det, at Billed
huggerens Hverv begynder. Og her er Maskinens Magt 
udelukket. Her er det Hammer og Mejsel og den 
sikre Haand, der arbejder i Fællig for at naa det 
Resultat, der skal naas. Ornamentiken skal skabes, og 
Bogstaverne, der skal fortælle det, som kommende 
Slægter skal mindes eller fatte — skal prentes.

Billedhuggerens Arbejde er vanskeligt, navnlig naar 
det gælder Arbejdet i Granit. Der skal et overordent
lig sikkert Haandelag til, et eget paapasseligt Slag med firmaets^nuværendeTindehaver
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Hammeren, for at Mejslen ikke hugger mere bort end det, der skal bort. Blot en 
Flis springer, er ofte Dages Arbejde ødelagt, og Stenen maa slibes igen. Der er 
mange, der arbejder ved Faget gennem Aaringer og alligevel aldrig naar at føre 
Hammer og Mejsel med sikker Haand.

Som før sagt er Granitarbejdet til Monumenter og Videreforhandlingen af de 
polerede Granitsten Forretningens Hovedvirksomhed. Men S. Christensen søger sta
dig at arbejde sin Forretning ind paa andre Felter. Den moderne Bygningskunst f. 
Eks. har jo paa saa mange Maader taget Graniten i sin Tjeneste til Konsoller, Fun

ETABLISSEMENTETS UDSALG

damenter og Søjler. Ogsaa paa dette Omraade er Forretningens Virksomhed i de se
nere Aar ledet ind og, som det synes, med ikke ringe Held. Forskellige aarhusian- 
ske Nybygninger har Forretningen leveret Granitarbejde til.

Ogsaa i Marmor arbejdes der paa Aarhus Sten- og Billedhugger-Etablissement, og 
navnlig er det Marmorplader til Servanter og Borde, der lægges Vægt paa. Der laves 
saaledes omkring ved 1000 Servanteplader om Aaret.

Det er selvsagt, at der fra en Forretning som denne mellem Aar og Dag udgaar 
mange Monumenter, og at der paa et saadant Etablissement prentes Navne, der 
har lyst over Landet og vil lyse gennem Slægter. Fra Forretningen er saaledes 
blandt andet udgaaet det prægtige, stilfulde Monument over Dalgas paa Aarhus Kir- 
kegaard. Og i Odder staar et smukt og værdigt Mindesmærke over Frederik den 
syvende, et Mindesmærke, der skylder Forretningens Grundlæggex' sin Tilblivelse.
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EXTERIOR FRA GAARDEN

Alt i alt er Aarhus Sten- og Billedhugger-Etablissement en af de Virksomheder, 
der gør sit Fag og sin By Ære. Og der synes ingen Tvivl at være om, at S. Chri
stensen gennem Aarene vil kunne bringe Forretningen videre og videre frem og 
saaledes paa en Maade, der er Faderens, Forretningens Grundlæggers Minde vær
digt, løfte den Arv, der skabtes af et Menneske, for hvem Arbejdet var Lykken og 
Livet.

Forretningen beskæftiger til Stadighed en 16—18 Mennesker. At dette ikke er 
et ganske ringe Antal for en Virksomhed som denne, vil man lettest forstaa, naar 
man hører, at selv store og gode Forretninger indenfor Faget som Regel kun ar
bejder med en 6—7 Mand.

Erich Erichsen.



NY JYDSK KØBSTAD-KREDITFORENING

Den 19. November 1852 blev der meddelt Stadfæstelse paa Statuter for »Kredit
foreningen af Købstadgrundejere i Nørrejylland« — og denne Forening var 

den første herhjemme, der med Ideen om Association af Laantagere under fælles 
Ansvar som Grundlag aabnede Grundejere i de danske Købstæder Adgang til at 
opnaa Laan i deres Ejendomme.

Imidlertid bevirkede Pengekrisen i 1857, i Forbindelse med andre Forhold, at 
Foreningen i Aaret 1861 maatte standse sin Udlaansvirksomhed, og Købstadsgrund
ejerne var herefter gennem en halv Snes Aar med Hensyn til deres Ejendommes 
Belaaning henviste til halv- eller helofficielle eller private Laangivere — en Om
stændighed, der virkede i betydelig Grad hæmmende og lammende paa Købstæder- 
nes Byggeforhold og Ejendomsforholdene i Købstæderne i det hele.

Ogsaa Lovgivningsfaktorerne satte denne Forenings Skæbne Skræk i Blodet, thi 
medens man tidligere i Henhold til Lov af 20. Juni 1850 (den første Lov herhjemme 
om Oprettelse af Kreditforeninger og Laanekasser for Grundejere) havde givet Mini
steriet Bemyndigelse til, naar en Kreds af Borgere traadte sammen for at danne en 
Kreditforening og godtgjorde, at de opfyldte Lovens Betingelser i saa Henseende, — 
da at meddele fornøden Stadfæstelse paa Foreningens Statuter, gik et nyt Lovforslag, 
der den 19. Febr. 1861 blev til Lov, ud paa, at nye Kreditforeninger fremtidig kun 
kunde opnaa de lovbestemte Begunstigelser ved Vedtagelsen af en ny, særlig Lov i 
hvert enkelt Tilfælde.

Under denne Lovs Herredømme oprettedes ved Lov af 26. Maj 1868 Ny jydsk 
Købstad-Kreditforening eller, som dens officielle Navn lyder: »Den nye Kreditforening 
for Købstadgrundejere i Nørrejylland,« hvilken Forening dog først efter tre Aars 
Forløb — nemlig den 8. April 1871 — opnaaede Indenrigsministeriets Stadfæstelse paa 
sine Statuter og altsaa først fra den Dag at regne kunde træde i Virksomhed.

Det vil blive for vidtløftigt, og ogsaa adskilligt udenfor denne Artikels Plan, nær
mere at udvikle, paa hvilke Maader Ny jydsk Købstad-Kreditforening skabtes, og hvor 
meget brydsomt og vanskeligt Arbejde der laa forud, inden Foreningen kunde træde 
ud i Livet og begynde sin Virksomhed. Her skal kun henledes Opmærksomheden 
paaT at den ophørte Købstadkreditforenings Skæbne selvfølgelig var en Hæmsko for 
den nye Forening, og at den Mistro, den gamle Forening havde skabt, i ikke ringe 
Grad ikke alene forøgede Vanskelighederne ved den nye Forenings Dannelse, men
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ogsaa — og det var det værste — omgav dens Obligationer, da den var traadt i 
Kraft, med et Skær af Tvivl, der trykkede Kursen og vanskeliggjorde Omsæt
ningen.

Blandt de Mænd, der var særlig aktive og virksomme ved den nye Kreditfor
enings Dannelse, var nu afdøde, daværende Prokurator Lund i Hjørring, — en over
ordentlig energisk og aktiv Natur med betydelige administrative og organisatoriske 
Evner, og han var da ogsaa Foreningens første administrerende Direktør. Efter ham 
fulgte Raadmand Liisberg paa Direktørpladsen og efter ham igen Justitsraad Esmann, 
der afgik ved Døden for et Par Aars Tid siden og efterfulgtes af Kancelliraad Hans 
Nielsen, der gennem adskillige Aar havde været Medlem af Direktionen og ved sin 
Virksomhed der — saavelsom ved sin øvrige offentlige Virksomhed — havde vist 
ikke almindelige repræsentative og finansielle Evner.

Endvidere har for Tiden Prokurator E. F. Weng i Skanderborg og Justitsraad 
Oscar Lund i Silkeborg Sæde i Direktionen.

Gennem Aarene — omend langsomt — lykkedes det de skiftende Direktører 
at oparbejde Foreningens Anseelse og Tilliden til dens Obligationer, og nu staar Ny 
jydsk Købstad-Kreditforening som en særdeles anset og for de jydske Købstæder 
overordentlig betydningsfuld Institution.

Foreningen tilstaar Laan i Købstadsejendomme, herunder ogsaa Købstadsjorder 
og saadanne Jorder, som vel er beliggende udenfor Købstadens Grænser, men dog 
i dennes umiddelbare Nærhed, naar de pantsættes i Forbindelse med Købstadsejen
domme, og de af Foreningen tilstaaede Laan kan ikke udgøre mere end 3/5 af det 
Beløb, hvortil den pantsatte Ejendom efter Foreningens Statuter er vurderet, og 
kan ikke være mindre end 600 Kr. Laan indrømmes derhos som Regel kun mod 
første Prioritet og kun mod senere Prioritet, naar de Kapitaler, som skal hæfte 
foran det i Foreningen søgte Laan, enten er Kreditforeningsmidler, Midler under of
fentlig Bestyrelse, eller endelig Midler, som er uopsigelige fra Fordringshavernes Side 
i det mindste i ti Aar fra den Termin, hvori Foreningen tilstaar Laanet. Alle Fore
ningens Interessenter hæfter endelig serievis solidarisk for de af Foreningen gennem 
vedkommende Serie udstedte Kasseobligationer, og for alle Serien iøvrigt paahvi
lende Forpligtelser, med de til Foreningen pantsatte Ejendommes fulde Vurderings
sum, og naar en Serie er sluttet, er det solidariske Ansvar fælles for denne og den 
efterfølgende Series Interessenter, indtil den sidste har opnaaet en samlet Hovedstol 
af fem Millioner Kroner.

Foreningens første Serie sluttedes med December Termin 1888. Foreningens 
anden Serie blev den 11. Juni 1895 delt i to Afdelinger (1. og 2. Afdeling), og første 
Afdeling sluttedes med samme Termin, idet der paa dette Tidspunkt fandt en Kon
vertering Sted af 1. Series og 2. Series første Afdelings Kasseobligationer fra 4 til 372 
pCt. aarlig Renteydelse.

Med December Termin 1896 sluttedes 2. Series 2. Afdeling, og med Juni Termin 
1897 aabnedes Foreningens 3. Serie med Betegnelsen »3. Serie, 372 pCt.,« og med 
Underafdelinger A. B. osv. for hver 20 Millioner Kroner, der ved Udløbet af et 
Regnskabsaar var naaet i samlet Hovedstolsbeløb.

Medens det statutbestemte Indskud til F'oreningens Reservefond af 5 pCt. af 
Laanets Beløb hidtil var erlagt samtidig med Laanets Udbetaling til Laantageren,
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blev der ved Oprettelsen af 3. Serie gjort den Forandring, at kun 2 pCt. betales ved 
Laanets Optagelse og 1 pCt. i hver af de paafølgende tre Terminer, samtidig med 
den ordinære Terminsydelse.

Ved Statuttillæg af 6. April 1899 stadfæstedes derhos Oprettelsen af en ny Serie 
under Betegnelsen »4. Serie«, jævnsides med 3. Serie 3*4 pCt, men med 4 pCt. 
rentebærende Kasseobligationer. Under 2. Oktober 1902 vedtoges endelig en Statut
ændring, hvorefter denne fjerde Serie sluttedes, og samtidig aabnedes der en 5. og 
6. Serie med henholdsvis 372 pCt. og 4 pCt. rentebærende Kasseobligationer, i hvilke 
Serier Reservefondsindskudet derhos, i Henhold til Lov af 4. April 1902, blev nedsat 
til 2*/2 pCt. (i Stedet for som tidligere 5 pCt)., at erlægge, om ønskes, med 1 pCt. 
ved Laanets Stiftelse og 1/2 pCt. i hver af de paafølgende tre Terminer. —

Foreningens Regnskab og Beretning fra 1. April 1903 til 31. Marts 1904 (Regn
skab og Beretning for Tiden 1. April 1904 — 31. Marts 1905 er endnu ikke aflagt) 
viser, at der siden 11. Juni Termin 1871, da Foreningen traadte i Virksomhed, og 
indtil 1. April 1904 er udfærdiget 10,452 Laan til et samlet Beløb af 86,746,500 Kr., 
men efter stedfundne Indfrielser har Foreningen nu 7,293 Laan til Beløb 62,833,800 
Kr. Heraf har Aarhus slugt det langt største Beløb, nemlig over 15 Millioner, fordelte 
paa 1,218 Laan, Aalborg, Randers og Vejle har hver kunnet nøjes med omkring ved 
4 Millioner, fordelte paa henholdsvis 285, 465 og 589 Laan, medens Mariager holder 
sig beskedent tilbage med 114,800 Kr., fordelte paa 34 Laan.

Af Regnskabet vil derhos ses, at de pantsatte Ejendommes samlede Brandassu- 
ranceværdi andrager 105,296,635 Kr., og at Taksations-Salgsværdien andrager ialt 
138,982,600 Kr., hvilket giver en Risiko af ca. 45 pCt. af Vurderingssummen.

Endvidere vil det ses, at Foreningens Reservefondsbeholdning under 31. Marts 
1904 androg ialt 4,198,890 Kr., hvorved dog maa erindres, at Reservefondsindskudet 
for de endnu aabne Seriers Vedkommende er fordelt paa flere Terminer.

I det foran omtalte Regnskabsaar indkom der 685 Begæringer om Laan. Af disse 
tilbagekaldtes 20, 8 kunde ikke bevilges, medens for de øvrige 657 Begæringers Ved
kommende Laan bevilgedes til et samlet Beløb af 7,113,500 Kr., og heraf udfærdigedes 
de 520 med et samlet Beløb af 5,374,500 Kr.

Foreningen har ingen overtagne Panter.
Erich Erichsen.



ANTHON CHRISTENSEN

Det var i Aaret 1888, at Anthon Christensen begyndte sin Forretning i Aarhus, og 
han var den Gang kun et Par og tyve Aar gammel. Han begyndte ganske 

smaat — en lille, beskeden Detailforretning i Trikotage og Garn, det var alt — og 
det undrer, at der kun ligger sytten Aar mellem det smaa og fordringsløse, der var
Begyndelsen, og det bety
delige, der er blevet Re
sultatet af Arbejdet i et 
forholdsvis kort Spand af 
Tid.

Anthon Christensen hø
rer nemlig øjensynlig til 
den Slags Mennesker, som 
man samler under Kate
gorien: den fødte Køb
mand — Manden, der i 
det givne Øjeblik føler, 
hvorhen Strømmen vil le
de og Vejen gaa, og som 
ikke er bange for at følge 
Strømmen og gaa Vejen, 
selv om det for andre ved 
første Betragtning kan se ANTHON CHRISTENSEN

ud, som om Vejen ender 
i Vildnisset og Strømmen 
i Sandet.

Ikke saa længe efter at 
Anthon Christensen havde 
begyndt sin Forretning, 
kom Normal- og Jersey
stoffet saa smaat frem her
hjemme. Men langt fra 
uden Modstand fra Publi
kums Side. Man kunde 
ikke forstaa, endnu min
dre slaa sig til Taals med, 
at det lette, bløde, smidi
ge Normal- og Jersey stof 
kunde være, ikke alene en 
solid, men ogsaa en frem
skreden Afløser af det tun

ge, tykke Uldstof. Aarene gav imidlertid de Troende Ret og standsede de Vantros 
Hovedrysten. Jerseystoffet og Normalstoffet er blevet det forløsende Ord, ikke alene 
hvor det gælder Underbeklædning, men ogsaa, naar der spørges om Yderbeklæd
ning, og da navnlig, og først og fremmest, naar der spørges om Yderbeklædning 
til Børn.

Alt det havde Christensen Øjnene oppe for, og han blev klarere over Tingene, 
efter at han i 1890 havde foretaget en Rejse til Udlandet for i Stoffernes Hjemland 
at se, hvorledes Forholdene der stillede sig.

Straks efter sin Hjemkomst planlagde han sin Forretning saaledes, at den for
uden det almindelige Detailsalg, der hidtil havde været dens Eksistensvilkaar, tillige 
kom til at omfatte Konfektioneringen af Normal- og Jersey-Stoffer ogsaa for 
Engros-Salg.

Men noget smaat gik det til at begynde med. Han raadede ikke over nogen Ka-
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pital af Betydning, og navnlig da ikke over en Kapital, der gjorde ham det muligt 
med et Slag og i det Omfang, som ønskeligt kunde være, at banke Artiklen frem 
paa Markedet herhjemme. Han maatte blandt andet saaledes selv besørge alle Rej
serne mellem Saisonerne. Hertil kom saa yderligere den Omstændighed, at de 
Handlende kviede sig ved at købe, idet de ikke havde den rette Forstaaelse af den 
nye Artikels Betydning. Resultatet blev derfor det, at Christensen ikke alene skulde 
sælge, men lære de Handlende at sælge videre. Og det kunde ofte være endda nok- 
saa brydsomt et Arbejde.

Men Tiden var her, som paa saa mange andre Omraader, ogsaa Læremesteren, 
de Handlende fandt efterhaanden Behag i Stofferne, og Christensens Forretning 
voksede sikkert og støt under hans energiske og altid vaagne Ledelse.

En ikke ubetydelig Rolle her spillede naturligvis ogsaa den Omstændighed, at 
han ved aarlige Rejser i Udlandet holdt sig å jour med de nyeste Ideer og de 
nyeste Frembringelser, saaledes at han stadig kunde byde det sidste og det bedste, 
der var at finde.

Den stadig voksende Forretning med Jersey- og Normalstofferne bragte iøvrigt 
efterhaanden Christensen mere og mere ind paa det Omraade, der til sidst blev, 
og nu aldeles ubetinget er, hans Speciale: — Børnekonfektionen, ikke alene i 
de nævnte Stoffer, men ogsaa og mest i andre Stoffer.

Efter en Rejse til England i 1899 — hvor særlig Studiet af Børnekonfektionen 
var hans Maal — etablerede han en Systue herhjemme med de nyeste og bedste 
Special-Maskiner, saaledes som Udlandet benyttede dem, og han var den første i 
de danske Provinser, der anlagde Virksomheden fabriksmæssigt. Drivkraften blev 
Elektricitet. Og det gaar ganske anderledes rapt end det slidsomme og trælse Ar
bejde med Haanden og Naaien og Traaden. Hurtigheden faar man et ganske artigt 
Begreb om, naar man erfarer, at for Eksempel en af de Maskiner, Christensen be

INTERIØR FRA BUTIKEN

nytter til Syning, gi
ver 3000 Sting i Mi
nutten, og at en an
den Maskine for 

Eksempel syer 800 
Knaphuller pr. Ar
bejdsdag.

Som før sagt: 
— nu er Børne
konfektionen ble
ven Christensens

Speciale, og paa 
denne Gren af Virk
somheden ofrer han 
sin meste Tid og sin 
meste Kraft. Men 
under Virksomhe
den har han des
uden efterhaanden 
inddraget Fabrika-
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INTERIØR FRA LAGER

tion af Damelingeri 
og Udstyr for spæ
de Børn, ligesom 
han ogsaa har et 
ikke ringe Antal 
Strikkemaskiner i 

Gang. Og det er der
for efterhaanden 

blevet en ganske be
tydelig Forretning, 
der nok kan lægge 

Beslag paa sin 
Mands fulde Tid og 
Kræfter, selv om Al
deren endnu ikke 
trykker, og selv om 
Energien endnu ik
ke har tabt de un
ge Aars Spændkraft. 
Tallet paa Menne
sker, han beskæftiger, fortæller ikke saa lidt om Forretningens Omfang. Han har 
indtil 80 Mennesker i Arbejde.

Men over sin Fabrikations- og Engros-Virksomhed har Christensen dog ikke 
glemt sin Detailforretning — den, der var Grundstenen. Den driver han endnu, og 
ogsaa den er gennem Aarene vokset og har hævet sig ud over det almindelige og 
dagligdags.

Naturligvis kæles der i denne Forretning først og fremmest for Christensens egne 
Fabrikata — Babyernes og Børnenes Toiletter — og andet var selvfølgelig ikke at 
vente, men ogsaa paa andre Omraader lægges der Vægt.

Garn for Eksempel er en betydelig Artikel i Forretningen. Og Christensen 
har Æren af at have indført det gamle skotske Garnflrma Baldwin & Walkers Fabri
kata paa det danske Marked, — et verdensberømt Patricier-Firma, der i sin Virk
somhed kun benytter det fineste og ædleste Materiale, der lader sig opdrive. For 
dette Firma er han iøvrigt Repræsentant for Danmark.

Anthon Christensen er endnu en Mand i sin allerbedste Alder, kun fyrretyve 
Aar gammel, og han synes saaledes efter al menneskelig Beregning at have en lang 
Arbejdsdag for sig.

Man skal nødigt give sig af med at profetere — saadan hedder det jo. Men allige
vel kan der dog næppe være nogen synderlig Risiko ved at gaa ud fra, at den 
Virksomhed, som Christensen gennem sytten Aar ved et sikkert ikke altid lige lysteligt 
— mest vel nok slidsomt og brydsomt — Arbejde, har drevet i Vejret til det, den 
nu er, har alle gode Betingelser for, under hans omsigtsfulde Ledelse, at vokse og 
udvikle sig Aar for Aar og blive et betydningsfuldt Led i det unge merkantile Aar
hus, der kun har haft egen Kraft og eget Arbejde og ikke Generationers trygge, 
prøvede Skuldre at støtte paa. —

Erich Erichsen.



JOHANNES KYSTER

Der var en Tid, da Tællelysene gik for fin Belysning, da de jævne Menneskers 
Bordopdækning var Lerskaalene, og da man ikke kendte stort til de mange 

tusinde Smaating, der nu liver op og skaber Form og Præg over saa mangt et 
Hjem blandt de Mennesker, man kalder det brede Lag —.

Tiderne siden da har strammet Kravene. N u skal helst det elektriske Lys skinne 
fra glimtende Krystalkroner, paa Konsollerne og Etagererne skal Kunstværker i 
stilrette Gengivelser vidne om den Smag, der fulgte Udviklingen, og paa Bordet skal 
Porcellænet lyse, mens Krystallet fanger Skæret fra Kronerne og spreder det i straa- 
lende Mangefold.

Det er »Galanteriet«s Tid, der er inde. Og Galanteriet har sin sunde Beret
tigelse, nu da det og Kunsten synes at have fundet hinanden.

Men der var rigtignok ogsaa en Tid, da Galanteri og Rædsel var sammenregne- 
lige Begreber, da daarlig Smag og slet Arbejde slog sig sammen om at fordærve 
Folks Begreber om, hvad der var smukt —.

Vi kender det allesammen: Statuetterne, Lamperne, Rammerne, Nipset — alt det 
ækle, der flød som en Strøm af Smagløshed allevegne og gjorde en Galanteributik 
til en Anstalt for Smagsfordærvelse.

Nu er det heldigvis anderledes. Nu er der Forretninger, der søger at samle det 
bedste af det bedste herhjemme og derude fra. Og det er en sand Øjenlyst at fær
des i en saadan Forretning, hvor hver lille Ting har sit sikre Præg af Kunstfærdig

hed og Stil, og hvor 
intet hviner af Ba
nalitet.

En saadan For
retning er det, Jo
hannes Kyster har 
skabt og gennem 
tyve Aar arbejdet op 
til Jyllands største 
i nævnte Brancher.

Forvisningen om 
Forretningens Be

tydelighed føler 
man straks, naar 
man har set Vin
duesudstillingerne, 

der skinner med et 
Væld af smukke 
Ting. Og den be-

AFDELING FOR GALANTERIVARE-, LUKSUS- OG BELYSNINGSARTIKLER styrkes, naar man
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staar i Butiken, der 
fylder Stueetagen og 
Mezzaninen i »An
kerhus« ved Cle- 

mensbro.
Forret ningen im

ponerer ved Tinge
nes Mangfoldighed 
og den sikre Smag, 
der præger Tingene. 
Her er intet af det 
Snavs, der hverken 
er eller synes — 
alt bærer Præget af 
at være valgt med 
øvet Sans for, hvad 
der er stilfuldt. Selv 
de Ting, der bærer
F orretningsnavnet 
»tarveligt«, er fine, 
for saa vidt som de

AFDELING FOR PORCELLÆN OG GLASVARER I MEZZANINEN

aldrig bærer Banalitetens og det simples skæmmende Mærke.
At gaa i Detailler med, hvad en saadan Forretning rummer, vilde være at skrive 

Side op og Side ned. Og Begrebet om Forretningens Omfang blev maaske næppe 
synderligt større for det. Man naar lige saa langt, naar man kort og godt beretter, 
at her findes alt, hvad en saadan Forretning kræver for at være komplet.

Men Forretningen har naturligvis sine Specialiteter, hvorpaa der særlig lægges 
Vægt, og hvor det fuldkomne søges naaet. Belysningsomraadet er saaledes et af de 
specielle Omraader, og der findes en Mangfoldighed af Lamper og Lampetter og 
Kroner og Standere baade til Elektricitet, Petroleum og Gas — noget dyrt og straa- 
lende for de store Sale og den velkonserverede Tegnebog og noget for de smaa 
Hjem, hvor Pengene flyder mindre rigeligt. Men altsammen kønt, stilfuldt.

Ogsaa Porcellæn og Glasvarer hører til Specialiteterne. Her er fransk og belgisk 
Glas og Krystal og dansk og fremmed Porcellæn i en imponerende Mangfoldighed, 
og ved Chefens aarlige Bejser i Udlandet og ved Forbindelse med de største og bed
ste udenlandske Huse staar Forretningen altid paa Højde med Tidens Krav.

Det vil derfor heller ikke undre nogen, at denne med saa megen Omsigt og For
stand drevne Forretning tæller sine Kunder ikke alene i Aarhus By og dens nær
meste Egn, men over det ganske Land.

Den veldrevne Forretning og den kloge Kunde finder jo alle Dage hinanden.
Erich Erichsen.



JYDSK HANDELS- OG LANDBRUGSBANK

Den opadgaaende Konjunktur-Bevægelse, som i de saakaldte »Milliard-Aar« 
umiddelbart efter den fransk-tyske Krig prægede alt europæisk Forretningsliv, 

kulminerede allerede 1873 i Tyskland og Østerrig, hvorimod herhjemme de »gode 
Tider« holdt sig til helt hen i 1875, ja, det egentlige Tilbageslag indtraf først i 1876. 
Endnu 1874 var i Danmark et godt »Grunder«-Aar, det gik let med at faa nye 
Foretagender sat paa Benene, og de blev paa Forhaand modtagne med Tillid og 
Velvillie.

I nærværende Tilfælde var dette saa meget mere naturligt, som det Foretagende, 
her var Tale om, allerede havde slaaet Bod i Aarhus’ Handelsliv. I 1870 havde den 
store kjøbenhavnske Veksellerer, D. B. Adler, forelagt en yngre Købmand, Her
man Meyer, Planen til en saadan Vareforretning, Meyer havde udtalt Ønsket om 
at faa Rud. Wulff med, og Firmaet blev da ogsaa dannet under Navn af Adler, 
Wulff & Meyer. Man begyndte med Kul og Petroleum, siden føjedes efterhaanden 
alskens Kolonial til, og under de bevægede Tidsforhold tjentes der gode Penge.

Men ej alene trivedes Varesalget godt, lidt efter lidt kom Firmaet ogsaa ind paa 
at drive Bankforretninger, købe og sælge Sterling og Reichsmark, diskontere Veksler 
osv. Og da imidlertid Handelsbanken i Kjøbenhavn var bleven stiftet paa D. B. Ad- 
lers Initiativ, kom den Tanke op: at omdanne Forretningen til et Aktieselskab med 
tvende Afdelinger, en Vare- og en Veksel-Afdeling.

Det var da det, der skete i Oktober 1874, da »Jydsk Handels- og Landbrugs
bank« blev stiftet paa den kjøbenhavnske Handelsbanks Initiativ. Heri gik saa Ad
ler, Wulff & Meyer op med Aktiver, Passiver og Kunder.

Forventningerne blev da ej heller skuffede, begge Afdelinger trivedes godt, og 
Kundekredsen i Jylland udvidedes efterhaanden saa stærkt, at man anlagde en Fi
lial i Randers. Men Sammenblandingen af Vare- og Bankforretning forekom dog i 
Længden Handelsbanken i sig selv for irrationel og derfor ogsaa for risikabel. Kon
junktur-Strømmen begyndte desuden efter 1875 at vende sig, det tegnede til ublide 
Aar, og man foretrak derfor at høre op i Tide, mens Legen endnu var god. Den 
1. September gik »Jydsk Handels- og Landbrugsbank« i Likvidation, Rud. Wulff 
overtog Vareforretningen og grundlagde dermed sin Succes og sin Formue, den kjø
benhavnske Handelsbank, som lige fra sin Tilblivelse havde haft sin Opmærksom
hed rettet paa den Opgave, der for et større centralt Bankforetagende laa i at fman-
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ciere Provinsernes opblomstrende Næringsliv, overtog selve Bankafdelingen som 
selvstændig Filial — dog som en Slags Courtoisie mod Jylland under det gamle Navn: 
»Jydsk Handels- og Landbrugsbank i Aarhus« som Firmamærke.

Og det er siden da ikke blevet ved Navnet alene: den genopstandne Bank er 
ej alene indgaaet som Led i det aarhusianske Forretningsliv, men er gaaet helt op 
i den jydske Hovedstads Væsen. Og som det ydre Symbol herpaa har dens egen, nye 
Bygning paa Lilletorvet rejst sig som en sand arkitektonisk Pryd for Hjemsteds- 
Byen, en af de Bygninger, der giver det moderne Aarhus dets velhavende og stil
sikre Præg. Klart og kraftigt i Forhold og Linier udvendig — lyst og fornemt ind
vendig gør dette skønne Hus Indtryk af en vis rundhaandet Soliditet, en vis venlig 
Alvor, ret som just en Bank skal virke!

Til Belysning af Bankens Virksomhed skal endnu kun tilføjes et Par enkelte 
Tal: i 1877 var Omsætningen ved Kassen c. 33 Mili., i 1904 det 5-dobbelte, af frem
med Valuta købtes i Aaret 1877 for c. 5 Miil. Kr., i 1904 for det 4-dobbelte. Folio- 
Omsætningen var i 1877 c. 5 Miil., i 1904 c. 34x/2 Miil. Kr., Sparekasse-Omsætnin
gen i 1877 c. V/2 MilL, i 1904 c. 2^ Miil. Kr.

Jul. Schovelin.



HOTEL ROYAL

Hotel Royal er som et Udsnit af Aarhus Bys Historie gennem de sidste tre
sindstyve Aar, samtidig med at det bliver som et Spejlbillede af de svundne 

Aars vekslende Livsformer, fra den brede, magelige Sindighed — Diligencens Tid, de 
farende Svendes Tid og til det elektriske Lys’ og Bilens Tidsalder — Tiden med 
det higende Jag, den larmende Uro, den hastende Fart fra Sted til Sted — —

Hotel Royal er vokset op gennem Aarene fra smaat til stort, saadan som Byen 
voksede.

Men det er kun om Nutiden og det nye Hotel Royal, her skal tales.
Saadan som Hotel Royal nu ser ud, saadan som det nu knejser med sine hvide, 

lysende Mure paa Store Torv, saadan begyndte det at blive til ved Pinsetid i 1902, 
og i 1903 sloges Dørene op for det Hotel Royal, der fik Storbyens Præg baade ude 
og inde.

Hotellet raader over 90 Værelser, som alle er smukt og smagfuldt udstyrede, de 
bedste af dem endog ligefrem lækkert. Det er selvsagt, at Hotellet har Centralvarme 
og elektrisk Lys, Kølemaskine og Elevator.

Kort sagt: det er urmoderne i sit Anlæg — up to date — europæisk i sit Snit — 
og en Pryd for den By, paa hvis Torv det knejser med det storladnes Magt.

Og saa har det sin Restauration, der nok er en Skildring værd, fordi den er 
bleven som et Samlingspunkt i Byens mondæne Liv.

Vi kigger derind.
- Gennem Dobbeltdøre, der dæmper de stadig glidende Døres ulidelige Træk, 

kommer vi ind i det høje, lyse Lokale, som med sine stilfulde Gyldenlæders-Tape- 
ter, hvide Lakering og Mahogni-Møbler ligesom stemmer Sindet til Fest. Man føler 
straks, her er godt at være, hyggeligt at dvæle, alt indbyder til Velvære og Hvile. 
Som Arkitekterne Achen og Møller har Æren for Bygningens ydre, har Kunstneren 
Hansen-Rejstrup Æren for dens indre Udsmykning, hvor Kunst og Komfort er 
stemt saa praktisk og stilsikkert sammen!

Ved Siden af det store Restaurationslokale ligger til højre »den røde« og »den 
gule« Stue — to hyggelige, rummelige Kabinetter, der ligesom er skabte til det For- 
maal, de skal tjene: Fristedet for de smaa, muntre Sammenkomster mellem Ven
ner, naar man ønsker Livets glidende Strøm lukket ude.

Til venstre ligger et stort, luksuriøst udstyret Dameværelse og en »Skrivestue«.
Der tegner sig et Billede:
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HOTEL ROYAL

Over det gyldne Tapet lig
ger det elektriske Lys’ skarpe 
Skær, og den blanke Lakering 
skinner i lysende Hvidt.

Gæsternes hastige Strøm 
trænges ude i Garderoben — 
det larmer af Stemmer — det 
klinger af Latter — lys Kvinde
kvidder — og Mandsrøster som 
brummende Bas-Akkompagne
ment.

»Tout Aarhus« har været 
til Première, og »tout Aarhus« 
har ingen Ro i Øjeblikket til at 
søge hjem i de lune Senge. Der 
skal drøftes, tales, les — og 
spises. Og der trænges om 
Pladserne. Helst bestiller man 
dem forud saadan en Aften, 
dersom man ikke vil luske 
hjem, mens man smaaskænder 
og skumler over de Lykkelige, 
der fandt et mageligt Sæde.

I et Øjeblik fyldes Restaurationen og de smaa Stuer til begge Sider.
Og Larmen vokser — vokser stadig. Der skyller gennem Rummet et Brus af 

Stemmer, det lyser med Smil, det synger med Latter. Og fra Dametoiletternes bløde 
Farver faar Billedet blussende Lød.

Der er Liv — Storstadsliv — og Storstadsduft over Hotel Royal en saadan 
Aften.

Og en saadan Aften skal Hotel Royal ses, naar man rigtig vil føle og sanse, 
hvad dens Restauration er bleven for et kærkomment Led i det moderne Aarhus’ 
Udeliv.

Den skabte det Kaféliv i Aarhus, der for saa mange blev Sindets Hvile og Tan
kers døsende Ro — den Ro, som det hastige Døgnliv i vore Dage kræver.

Og ogsaa derfor blev Hotel Royal som Prikken over »i«’et i det nye higende, 
voksende Aarhus.

Erich Erichsen.



AKTIESELSKABET

TØMRERMESTRENES DAMP-SAVE- OG 
HØVLEVÆRK

Dette Selskab, der driver en meget betydelig Virksomhed, stiftedes i Begyndelsen 
af Aaret 1899 med det Formaal at bygge eller købe et Savværk i Aarhus. Sel

skabets Dannelse fandt Sted paa Foranledning af forskellige af Aarhus Tømrerme
sterforenings Medlemmer, og Tømrermester J. P. A. Sørensen blev Selskabets For
mand, hvad han forøvrigt endnu er. Ved Forhandlinger med Aktieselskabet Aarhus 
Trælasthandel købte Selskabet det af Trælasthandelen i Aaret 1896 opførte Damp- 
Save- og Høvleværk i Hjortensgade, og Arrangementet blev dette, at Trælasthande
len blev Aktionær i det nye Selskab, og at man traf forskellige Bestemmelser om 
Samarbejde og Samhandel paa en saadan Maade, at de to Selskaber gensidig ydede 
hinanden forretningsmæssig Støtte.

Den 1. Januar 1900 fandt Savværkets Overgang til det nye Selskab Sted, og P. 
Würtzen, der fra Maj 1891 havde været knyttet til Savværket og siden 1894 som 
Værkfører, blev Selskabets Forretningsfører og leder stadig Driften og den daglige 
F orretrîingsgang.

Hovedforretningen er til Dels endnu den: at udføre Forarbejdning af Trælast for 
Aarhus Trælasthandel og andre. Den Omstændighed, at Dampfærge-Anlægene mellem 
Sverige og Danmark har gjort det muligt, og mindre bekosteligt end tidligere, for 
Svenskerne at sende Bræder i høvlet og pløjet Tilstand i Vognladninger til Detail
sælgere ved de danske Landstationer og i Smaakøbstæderne, har imidlertid berøvet 
Savværket en Del af det Arbejde, der var den egentlige Aarsag til Stiftelsen, og man 
har derfor i Tidens Løb maattet tage andre.Grene op.

Virksomheden er med andre Ord bleven mere alsidig, end den oprindelig var 
tænkt, og samtidig har man optaget Forarbejdningen af visse Specialiteter, for i 
fuldt Maal at faa udnyttet den betydelige Maskin- og Arbejdskraft, der stod til Dis
position.

Blandt de mere væsentlige Specialiteter maa først og fremmest nævnes Spunse, 
og da navnlig Ventil-Spunse — en Artikel, som tidligere indførtes, hovedsagelig 
fra Amerika, men som Selskabet nu i det allervæsentligste har erobret for det 
hjemlige Marked. Nu forsyner Selskabet saa godt som alle hjemlige Lagerøl-Brygge- 
rier med denne Artikel, og dets Produktion i saa Henseende andrager omkring ved 
% Million om Aaret.

Yderligere forsyner Selskabet de allerfleste kjøbenhavnske og mange Provins- 
Hvidtøls-Bryggerier med Granspunse til Hvidtølsankrene. Produktionen heraf an
drager omkring ved 2 Millioner om Aaret.

Ved Fabrikationen af disse Granspunse kom man efterhaanden ind paa at 
opskære dansk Gran til Kasser og lignende, og da navnlig til Fiskekasser, og for den 
Slags Kasser er det lykkedes Selskabet at skabe sig et ikke ringe Marked i Kjøben- 
havn, men ogsaa almindelige Pakkasser og Ølkasser hører med ind under Firmaets 
Omraade.
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Lister til Forgyldere er ogsaa bievne en af Selskabets Specialiteter.
løvrigt har Selskabet i sin hele Eksistenstid haft et meget betydeligt Listelager, 

men dette Lager har særlig været beregnet til Husbygningsbrug, og Virksomheden 
er nu saaledes indrettet og maskinforsynet, at den kan udføre alt Bygningssnedker
arbejde: Vinduer, Døre og lignende.

Værket er meget moderne og tidssvarende i sit Anlæg. Saaledes ligger blandt 
andet samtlige Transmissioner i en Kælder under Fabriken, og der fyres udeluk
kende med Spaaner. Et Exhaustor-Anlæg virker saaledes, at alle Spaaner suges fra

FORRETNINGENS EJENDOMME

Høvlehovederne, straks de afhøvles, ind i et Rør, hvorigennem de føres hen til Fyr
stedet eller Oplagspladsen.

Den Dampmaskine, som Selskabet benytter, udvikler 200 indic. Hestekraft, og det 
har den største Høvlemaskine, der overhovedet findes her i Landet. Dampkedlen er 
en Rørkedel med 1100 □ Fods Ildpaavirkningstlade.

Selskabets Tørrestue — altsaa det Sted, hvor navnlig det Træ, der er beregnet 
paa Husbygningsarbejde, Lister og lignende, tørres, saaledes at det ikke efter Forar
bejdningen »slaar sig« — er meget omfattende. Den er i to Etager og indtager 800 
□ Alen.

Selskabets Omsætning andrager omkring ved 100,000 Kroner aarlig, og det be
skæftiger til Stadighed 25 Mand.

Erich Erichsen.



JOHANNES GJERULFF

Naar de aarhusianske Damer i deres Strøgtid er ude for at se paa Mennesker og 
Butiker, hedder det altid: »Men lad os nu ikke glemme at se efter, hvad Nyt

Gjerulff har i sine Vinduer«.
Og for indtil ikke saa længe siden maatte de saa om i Immervad, hvor de vel 

ellers aldrig satte deres 
Fødder uden tvingende 
Grunde, thi det var der, 
at Johannes Gjerulff 
residerede i den gamle 
Butik paa Hjørnet af St. 
Clemensstræde. Nu ligger 
Forretningen paa Store 
Torv, der hvor Menne
skers Strøm daglig glider 
forbi i Hobetal.

Forretningen blev 
grundlagt i Halvfjerdserne 
af Ludvig Houmann og 
var den Gang og indtil i 
1894, da Johannes Gjerulff 
overtog den, væsentligst ba
seret alene paa Sy- og Bro-

Slags Ting og kun havde

deriartikler samt Korsetter. 
Men Gjerulff søgte den ud
videt til ogsaa at omfatte 
andre Artikler, og da navn
lig Dame- og Børnelinned, 
der efterhaanden blev en 
meget betydelig Gren af 
Forretningen. Det fortjener 
saaledes her at noteres, at 
Forretningen leverer Bru
deudstyr over det ganske 
Land.

En anden Hovedgren 
af Forretningen blev i Ti
dens Løb Broderier.

Medens Forretningen, 
den Gang Gjerulff traadte 
til, kun i meget ringe 
Omfang syslede med den

JOHANNES GJERULFF

et yderst beskedent og grumme lidet tilfredsstillende
Udvalg, omfatter den nu absolut alt, hvad der hører ind under denne Branche, og 
den er udenfor al Tvivl den største og finest sorterede i Provinsen.

Navnlig paa de hvide Broderiers Omraade indtager Forretningen et overordent
lig højt Standpunkt, og det godtgøres da ogsaa af den Omstændighed, at Forret
ningen jævnligt fra Amerika — hvor Smagen for hvide Broderier er den fremher
skende og iøvrigt paa dette Punkt i høj Grad kultiveret — meget ofte faar Bestillinger 
paa saadanne Broderier.

Endelig har Gjerulff i de senere Aar taget Fremstillingen af Foreningsfaner ind 
under sin Forretnings Omraade og det saavel de ganske almindelige og jævne, bil
lige Uldfaner som de kunstnerisk udførte Silkefaner. De Faner, som han i ganske 
faa Aar har leveret, bliver mange — langt over et halvt Hundrede —, og de er 
spredte over hele Landet, — mest dog naturligvis i Jylland. Men ogsaa til Fyn og 
Sjælland er der leveret mange.
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Den Gang Gjerulff for lidt over 11 Aar siden — nemlig den 1. April 1894 — 
overtog Forretningen, beskæftigede den i det hele kun 4 Medhjælpere.

Nu beskæftiges der i Forretningen 19 Medhjælpere og udenfor Forretningen 26 
Medhjælpere, og disse Tal fortæller egentlig bedre end mange Ord, hvilken lykkelig 
Haand Gjerulff har haft til at arbejde sin Forretning fremad i et forholdsvis ringe 
Spand af Tid.

INTERIØR FRA FORRETNINGEN

Men har man først lært Forretningen at kende, forbavser dette slet ikke, thi den 
præges indtil de mindste Enkeltheder af den Kendsgerning, at der som dens Leder 
staar en Forretningsmand, for hvem Kundens Tarv er det første, og som i hvert 
enkelt Tilfælde gør sit yderste for at skabe Tilfredshed i sin Kundekreds.

Og over alt, hvad der udgaar fra Forretningen, hviler den gode Smags Præg.
Man ser det, naar man kaster et Blik gennem de store Spejlglasrudel* ud mod 

Store Torv.
Det kan undertiden være ligesom en Sindets Fest at se de mange Broderiers 

fint afstemte Tegninger og Farver og Lingeriernes skinnende hvide.
Erich Erichsen.



BRØDRENE SKOVBYS EFTERFØLGER
VED LAURITZ JENSEN

Det var i Aaret 1846, at M. P. Skovby begyndte en Kolonial-, Delikatesse- og 
Vinforretning paa Hjørnet af Store Torv og Clemenstorv, og det var i Aaret 1857, 

at denne Forretning overtoges af Brødrene Harald og Axel Skovby, der paa for
skellige af Udlandets største Pladser havde faaet en solid og grundig Handelsuddan
nelse. Forretningen drev de, indtil den den 5. Juni 1900 overgik til den nuværende 
Indehaver, Lauritz Jensen.

Forretningen er i sin Slags den ældste i Aarhus, den har Aarenes Anseelse og 
det Særkende, der næsten altid følger saadannc Forretninger: Kunderne holder fast 
ved den saa at sige fra Vuggen til Graven, selv om de efterhaanden spredes ud 
over Landet. Firmaets nuværende Indehaver har saaledes kunnet bevare Kunder 
baade paa Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Forretningens Specialitet har lige fra dens første Begyndelse været Vine, og 
denne Specialitet dyrkes stadig med meget Held og med megen Anerkendelse fra 
Publikums Side. Alle Forretningens Vine er direkte importerede fra de betydeligere 
udenlandske Huse, og Forretningen besørger selv Aftapningen. I Lægekredse nyder
Vinene megen Anseelse 
som Sygevin, og det er 
meget almindeligt, at Læ
ger netop ordinerer be
stemte Mærker fra Forret
ningen, fordi man her har 
Sikkerhed for Vinens ab- 
solute Renhed.

Forretninger som 
Brødrene Skovbys Efter
følgers er ved at blive et 
Særsyn i Provinserne, og 
saa meget fornøjeligere er 
det derfor at se, at en 
saa gammel Forretning 
som denne ikke alene 
har kunnet bevare sin 
Levedygtighed og sin An
seelse indenfor det gode, 
solide Borgerskab, men 
ogsaa stadig har kunnet 
vokse og øges.

Erich Erichsen.
EKSTERIØR AF BUTIKEN


