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INDLEDNING

Nærværende Værk indledes med Kjøbenhavns Historie, fordi just denne Aarhun
drede efter Aarhundrede, helt op til den nyeste Tid, tillige har været det dan

ske Næringslivs Historie. Den økonomiske Udvikling, der afspejlede sigi Kjøbenhavns 
Trivsel og Væxt, i dens skiftende Fysiognomi fra Torp til By, fra By til Stad, Han
delsstad, Hovedstad, Residensstad, og endelig fra Stad til Storstad, har ned igennem 
Tiderne rummet den danske Søhandels, det danske Haandværks, den danske Indu
stris Historie. I første Omgang fordi al Erhvervsvirksomhed, som var Bynæring o: 
ikke knyttet til eller umiddelbart afhængig af Jord- og Agerbrug, trængte til et Sam- 
lested, til Voldes Ly og Fyrsters Værn, til kongelig Købeevne og Rigmænds Krav — 
kort sagt, til en Borg, en Konge-Borg, under hvis Mure Landsbyhaandværkeren og 
Købmanden kunde vorde Borgere! Dernæst fordi Drotten i Tidens Løb kom til at 
trænge til Borgeren, som Borgeren fordum til Drotten, og derfor gav Byen Sugekraft, 
Tiltrækningsevne, Glans til at lokke al Landsens Møl, kongelig Gunst, gode Kaar og 
kronede Dage. Og endelig fordi Kjøbenhavn derved tilsidst naaede at blive saa ret 
egentlig Kongens Kjøbenhavn, at Landets Næringsliv ved enevældig Lov og Kunst 
ligefrem bandtes fast til Byen: vilde det voxe, maatte det voxe med Byen og ved 
Hjælp af Byen, eller dog ved Hjælp af Byens indre Betingelser og ydre Beliggen
hed. Rundt om i Danmark spirede der vel nok »Købstæder« frem, men det blev 
dog i hine fjærne Dage blot Krat og Purrer: Livets Træ var kun eet, og det stod 
plantet ved Øresund i Kongens Abildgaard.

Bispens By, Kongens Stad, Rigets Sæde, Landets Hovedstad, Enevældens Resi
dens, Handelsprivilegiernes Havne-Plads og »Fabriksflidens« naturlige Hjemsted — 
med denne Kjøbenhavns trinvise Stigning i Magtfylde, Omfang og Betydning er og- 
saa givet i store, springende Træk en Udvikling af dansk Erhvervs-Virskomhed: fra 
Kræmmerboden og det lille lokale Haandværker-Værksted gennem Købmands-Gaar- 
den og Langs-Huset til Kotfardi-Reden med China- og Ostindiefarerne, Handelsfyr
sternes Paladser, »Kompagniernes« og de »kongelige Manufakturers« Pragtbygninger 
og Pakhuse.

Saa er vi det 18. Aarhundrede igennem.
Med det 19. Aarhundrede bryder en hel ny Tid frem i Danmark, allerede ind

ledet ved de Bernstorff-Reventlow-Schimmelmannske Reformer fra 1788—97. Det er 
den »fri Konkurrences« og Næringsfrihedens Tidsalder, der oprinder. Dog i de før
ste femti Aar eller mere mærkes der herhjemme kun lidet dertil, — havde Bruddet
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med det Gamle været brat, Tilløbet til det Nye dristigt, storslaaet, genialt, ovenikø- 
bet kronet af glimrende ydre Konjunkturer, det blev dog ligesom til Ingenting, da 
det kom til Stykket, det Nye bare ligesom pippede frem hist og her. Krigens Uvejr, 
Statsbankerot og usle Tiders Snigsot sved Spirerne bort og lagde Landet halvvejs 
øde. Tvende Slægtleds Tarvelighed og taalsomme Slid maatte der til, inden der igen 
kom Sølv paa Kistebunden, Grøde i Mands Gerning, sikker Grund for større Fore
tagsomhed at plante sine Fødder paa. Hvad hjalp det, de økonomiske Kræfter blev 
frigjorte, naar der netop fattedes økonomisk Kraft — den skulde først voxe sig stor 
og lære eget Væsen og Værd at kende. Op til Aarhundredets Midte skabte Nødven
dighed Dyd, den store Dyd: at sætte Tæring efter Næring, dobbelt beundringsvær
digt, da Næringen netop var saa sløj, at Tæringen maatte blive derefter. Først vor 
Tid var det forbeholdt at løse den endnu større Opgave: at skabe Næring, en Næ
ring, hvorefter der virkelig kunde sættes en Tæring, en standsmæssig, stigende Leve
fod forneden, voxende Velvære foroven.

Og først nu paa Tærskelen til Nutiden, efter Gennembruddet i 1848, kunde Lov
givningen praktisk fuldbyrde, hvad de store Reformatorer fra det 18. Aarhundredes 
Slutning havde paabegyndt: Næringsfrihedens endelige Gennemførelse som Grundlag 
for en økonomisk Udvikling i moderne Stil. Som vi nu om Dage alle vide: den 
moderne økonomiske Udvikling er kendetegnet i ét Ord — Næringslivets Opsving, 
Byerhvervenes Blomstring.

Men — vil man strax sige, tænkes der ved Næringslivet paa noget fra Land
bruget forskelligt, saa at det er alle de andre Erhvervsgrenes økonomiske Virksom
hed, de saakaldte Byerhverv, hvorom der ene tales, saa passer det jo netop ingen
lunde særlig paa vort Land, paa Danmark. Thi herhjemme er det dog først og 
fremmest vort Agerbrug, hvis Trivsel og Fremgang har bestemt Landets økonomi
ske Udvikling, saa vist som det just ogsaa er den danske Landbruger, den danske 
Bonde, hvis Baand Bernstorff-Reventlow løste, og som hine Statsmænd med deres 
øvrige Landboreformer satte i Stand til at løfte Fremtidens Arv.

Ja Sandheden heraf er ubestridelig, og Ingen vil nægte den. Ære være vort 
danske Landbrug og dets ledende Mænd! En udtømmende Fremstilling af Dan
marks Erhvervsliv maatte først og sidst omfatte denne vor Hovednæring, om man 
saa tør sige, idet man altsaa udstrækker Benævnelsen »Næring« til at omfatte al 
Erhvervs-Virksomhed. Men medens denne Opgave er søgt og stadig paany søges løst 
Gang paa Gang, saa savner vi netop en tilsvarende Fremstilling af hele det øvrige 
Næringsliv i vort Land, »Næringslivet« i Ordets snævrere Forstand som kun omfat
tende Byerhvervene o: de Erhverv, der netop ikke er knyttede til Jordens Drift, alt
saa Haandværk, Handel, Skibsfart, Industri o. lign.

Det turde neppe være for meget sagt, at saa at sige Enhver herhjemme har en 
levende og anskuelig Forestilling om det danske Landbrug. Han behøver ikke at 
læse eller lære de nøjagtige Tal for vor Smørexports eller vor Flæskeudførsels Stør
relse, — selv uden Statistik, uden ciffermæssigt Kendskab til Jordbrugets Bæreevne 
og Betydning for Landet, ja selv uden egentligt Begreb om »Landvæsen« og Mejeri
drift, Svineavl o. lign., saa har dog enhver Dansk i sin Bevidsthed et Billede af vort 
Landbrugs Væsen og Virkemaade, — et Billede, der i livlige Farver viser ham dette 
vort Landbrugs Virksomhed som en Førsterangs økonomisk Faktor i vort Fædre
lands Erhvervsliv. »Det gode danske Smør« er en national Stolthed, hvorover vi
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med Skinsyge vaager, og at Danmark er Englands, det store Englands første og 
største Smørleverandør, véd ethvert Barn. At være »paa Landet« er den Danskes 
Ferie og Fryd, og aabent udbredt for selv den mest forhærdede Kjøbenhavners nys
gerrige Øjne ligger da Landmandens Bedrift med bølgende Kornmarker og græs
sende Kvæg. For hans Skyld lærer Skoledrengen at finde sig i Begn paa Skovturens 
Dag, fra Barnsben af forstaar vi alle, at Vejret i Danmark først og fremmest har at 
rette sig efter Bondens Ønsker. Men om nogen »tilsvarende Forestilling«, for at gen
tage vort nys brugte Udtryk, er der jo netop slet ikke Tale, naar det gælder vore 
Byerhverv. Ganske vist begynder der efterhaanden at fæstne sig en Følelse af, at 
der ogsaa er meget Andet i vort lille Danmark end Jord- og Mejeribrug, mange an
dre Godtfolk end Bønder og Proprietairer. »Hinter den Bergen giebt’s ja auch Leute«, 
hvilket herhjemme betyder: ogsaa i Danmarks Stæder findes der flittige Hænder, 
ogsaa i Byerne arbejdes og virkes der godt og nyttigt, ja endog ude paa selve Lan
det sidder der Tusinder og atter Tusinder i »jordløse« Huse og Hytter, uden Halm 
og Straa, og gør Samfundsgavn, ernærer sig og sine. Ja, hvad mere er: disse Er
hvervsdrivende i By og paa Land udenfor Landbruget (og de nærmest hertil knyt
tede Medhjælpere) er endog flere end Landbrugerne! I dette Øjeblik lever der her i 
Danmark alene af Handel, Haandværk, Samfærdselsvæsen og Industri c. I1/^ Mili. 
Mennesker, medens kun 972.000 er Land- og Skovbrugere.

I 1801 rummede Kongeriget Danmark 934.000 Mennesker, hvoraf 737.000 levede 
i Landdistrikterne, de 197.000 i Byerne. I det siden da forløbne Aarhundrede har 
By- og Land-Befolkningen indbyrdes forskudt sig saaledes, at der ved Folketællin
gen i 1901*) levede 938.000 i Byerne og 1,527.000 paa Landet, tilsammen 2,465.000. 
Medens Landbefolkningen altsaa er stegen til noget over det dobbelte, er Bybefolk
ningen 4% Gange større end ved forrige Aarhundredes Begyndelse og udgør nu 
næsten to Femtedele (2/5) af Landets samlede Folketal mod kun lidt over een Fem
tedel (V5) i 1801.

Ogsaa ude i selve Landdistrikterne har imidlertid Byerhvervene bredt sig, me
dens selve Agerbruget ernærer en stadig mindre forholdsmæssig Andel af Befolknin
gen. I 1901 var Forholdet følgende: medens Land- og Skovbruget i det egentlige 
Danmark (excl. Færøerne), som alt ovenfor nævnt, ernærede ialt 972.000 Mennesker,
levede der af 

Haandværk og Industri. 690.000
Handel og Samfærdsel.................... 372.000

Tils. 1,062.000.

Alene dette enkelte Tal viser tilstrækkelig Byerhvervenes eller de Nærings
drivendes nuværende Betydning i vort Fædreland. Som Maalestok for Vurderingen 
af dem i social Henseende skal det tilføjes, at af de nævnte fire Erhvervsgrupper 
beskæftigede

Haandværk og Industri 172.000 Medhjælpere, som forsørgede 221.000
Handel og Samfærdsel 89.000 — » — 131.000.

 ialt 261.000 Medhjælpere, som forsørgede 352.000
De følgende Tal fra den nys afholdte Folketælling (1901) ere velvilligst stillede til Raadig- 

hed af Statens Statistiske Bureau.
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Dette giver en samlet Medhjælper-Skare eller »Arbejder«-Hær paa 613.000 Mænd, 
Kvinder og Børn, og desuden var der 40.000 Tyende. I Sammenligning hermed 
mønstrer det danske Land- og Skovbrug kun 485.000 Medhjælpere og 23.000 Tyende.

Land- og Skovbrug drives i Danmark af 155.000 Hovedpersoner, som ialt for
sørger godt og vel 300.000 Mennesker, og dels til denne Drift, dels til Hovedper
sonernes private Husholdninger er der yderligere knyttet V2 Miil. Menneskers Exi- 
stens. De fire nævnte Byerhverv drives af 145.000 Hovedpersoner, altsaa et noget 
ringere Tal end for Landbruget, men disse 145.000 Hovedpersoner forsørgede til 
Gengæld o. 1/4 Miil. Mennesker og gav Brød, Arbejde og Virksomhed til ialt 650.000 
Mennesker, altsaa næsten 150.000 flere end Landets saakaldte »Hovederhverv«, 
Landbruget.

For Fuldstændighedens Skyld skal det endnu nævnes, at det samlede Erhvervs
billede for det egentlige Danmark (excl. Færøerne) 1901 ser saaledes ud:

Land- og Skovbrug....................................................... 972.000 Mennesker
Haandværk og Industri 1 . /wwxu , , ! f ...................... 1,062.000Handel og Samfærdsel J
Fiskeri........................................................ 32.000
Immaterielle Erhverv............................. 129.000

------------ 1,223.000 —
Kapitalister...........................................  113.000 —
Ikke specificeret Erhverv, Fattigforsørgede osv....... 142.000 —

2,450.000
Dog ikke nok hermed! Ikke nok med, at Udviklingen herhjemme saaledes efter- 

haanden Tiaar efter Tiaar har tvunget en større og større Del af Befolkningen 
til at søge andet Erhverv end Landbrug, saa at allerede nu Landbrugerne er i født 
Mindretal! Desuden har de saakaldte Byerhverv i den sidste Menneskealder, end
sige i det sidste Aarhundrede, haft saa voldsom en Væxt i Betydning og Ydeevne, 
at hele Landets økonomiske Fysiognomi er godt i Færd med at skifte fra, hvad 
Danmark i Fortiden var: et ensidigt Agerdyrkningsland, til et Land, der betinder 
sig midt i den almene økonomiske Evropa-Udviklings moderne Strøm. Det er alli
gevel saa, som det alt ovenfor blev sagt: ogsaa i Danmark er den moderne Udvik
lings Signatur et rivende Opsving af det Næringsliv, der ikke er knyttet til Jordbrug, 
af Byerhvervene!

Tvende Faktorer gør sig navnlig her gældende med uimodstaaelig Styrke: den 
voxende Samfærdsel med en Handelsomsætning af uanet Størrelse og Stigning i 
Følge — og Maskin-Teknikens kolossale Fremskridt! Disse to Foreteelser behersker nu
omstunder Verden helt og holdent. Endog selve det danske Landbrug ser vi revet 
med af denne Tidens Strøm: ude paa Landet er Andelsmejeriernes Skorstene skudt 
i Vejret omkap med Fabrik-Skorstenene inde i Byen, Handelen slæber Bjærge af 
fremmed Foderkorn fra Jordens fjærneste Egne, fra Sydruslands Stepper og Ame
rikas Prærier, over Verdenshavene, for at Landbruget deraf kan danne Smør og Flæsk 
— med ét Ord: selve det danske Landbrug er i Kraft og Medfør af Handel og Sam
færdsel bleven industrialiseret *)

*) Det er nærv. Forfatter, som først har anvendt dette Ord paa dansk Landbrug og dermed 
fixeret Udviklingens Karakteristik, det har derfor glædet ham siden ofte at se det anvendt i stati
stiske Fremstillinger af dette Forhold.
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I hele denne Erkendelses Konstatering ligger der ingensomhelst polemisk Braad. 
At give Kundskab om Kendsgerninger kan ikke fornærme noget tænkende Menneske. 
I Virkeligheden turde det vel lykkeligvis ogsaa være saa, at ligesom man fra Byer
hvervenes Side med Beundring, ja med patriotisk Stolthed ser vort Landbrug gaa i 
Spidsen for vort Erhvervsliv, et Mønster for den hele Verden, saaledes vil ogsaa 
enhver forstandig og velmenende Landmand herhjemme kun med Tilfredshed erfare, 
at ogsaa i andre Henseender skrider hans Fædreland fremad i Trivsel og Snille, i 
Velstand og Kultur.

Hidtil har dog denne Erkendelse hos det store Publikum om Byerhvervenes vox- 
ende Betydning kun været af en forunderlig abstrakt, liv- og farveløs Natur. Og 
selv hvor den, som det nys i store Træk er gjort, støttes med Statistikens Tal, for
slaar den saa at sige ikke rigtig, — den bliver ikke levende for En, ikke anskuelig. 
Det er ikke som med Landbruget: heraf har saa at sige Enhver, som ovenfor be
rørt, et tydeligt Billede i sin Bevidsthed, en klar og ganske konkret Forestilling, 
som har selve Livets Farve og Fortrolighed. Et lignende Indtryk af vore Byer
hvervs Væsen og Virkemaade er det derimod endnu ikke lykkedes den dannede 
Almenhed at tilegne sig.

Men for at dette dog en Gang kan ske, er det just, at nærværende Værk frem
kommer.

Et Forsøg paa denne Opgaves Løsning støder imidlertid strax paa den selve 
Opgaven iboende Vanskelighed. Thi medens for Landbrugets Vedkommende alt er 
enkelt, simpelt, overskueligt, medens det ene Landbrug dog er som det andet, og 
der saaledes med største Lethed kommer Enhed i Totalbilledet, saa er jo Byer
hvervene, Handel, Haandværk, Skibsfart, Industri, et stort, spredt Mangefold af 
indbyrdes uensartet Natur, saa at et Helheds-Billede heraf vilde give et svimlende 
Chaos, et forvirrende Mylr af Former og Farver, af titusinde, indbyrdes vidt for
skellige Enkeltheder, som løb sur for Betragterens Øjne, uden at være til at samle. 
Statistiken hjælper netop kun — ved at bortabstrahere alt Liv og al Farve, alle 
Forestillings-Elementer, og blot nøjes med de tørre Tal.

Skal det derfor virkelig en Gang anskuelig- og levendegøres, hvor vidt vi i Grun
den er komne herhjemme paa Næringslivets vidtstrakte Omraade, saa maa der 
vælges en hel ny Vej.

Den nye Vej, som dette Værk vil følge, er da den: at forsøge en Slags Indivi- 
dualiserings-Methode. I Stedet for at fremstille en Forretnings-Branche i dens Hel
hed, derved altsaa netop kun holde sig til Fællestrækkenes flade og graa Alminde
lighed, saa vælger man at skildre nogle enkelte Bedrifter indenfor denne Branche, 
føre dem frem for Læserne i al deres individuelle farverige Ejendommelighed, søge 
at give et virkeligt Billede af dem, grebet lige ud af Livet, et Billede af deres Op- 
staaen, Udvikling, Art, Omfang, Virkemaade, deres hele sociale og økonomiske Be
tydning.

Som man ser, er denne Methode i Slægt med Enquetens*) ', man søger at skildre 
»Byerhvervenes Land« ved en Mængde Landskabs-Studier af de forskellige Egne, 
tagne i Marken — brogede Farveskizzer, som hver for sig gengiver en af de karak
teristiske Enkeltheder, der netop i deres Totalitet giver det rette anskuelige Helheds-

*) Jfr. Jul. Schovelin: Øl-Enqueten.
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billede. Medens Statistikens Landmaalerkunst vilde tegne et Kort over sligt et Land, 
saa søger vi her at skildre det gennem Illustrationer.

En slig Fremstillingsmaade er selvfølgelig stedse udsat for den Indvending: 
Hvorfor er dette taget med og ikke hint? Det er netop ganske, som naar man bog
stavelig talt vilde give Danmark i Landskabsbilleder: hvorfor er da, kan der altid 
spørges, Udsigten tilhøjre foretrukket for den tilvenstre, som synes en eller 
anden tilfældig Besøgende af hint Sted langt smukkere? hvorfor er hin Kirke med
taget, Nabokirken, »der dog er meget ældre eller hyggeligere«, ligesom forsætlig for- 
bigaaet? Hvorfor skal Vejle altid paradere saa meget, Folk fra Ebeltoft synes, dér er 
ligesaa smukt? osv. osv.

Ja, naturligvis, nogen Tilfældighed kommer der kun altfor let med i Spillet, da 
Et jo altid er givet: Alt og Alle kan man ikke faa med, det er endda saare Meget, 
som oftest det meste, man maa lade ligge. Udgiverne af nærværende Værk har da 
ej heller kunnet og kan ikke gøre andet end at foretage et saa omhyggeligt Udvalg 
som muligt og give saa mange ledende Firmaer som muligt (o: som det er over
kommeligt, hvis Værkets Omfang skal blive nogenlunde begrænset) Lejlighed til at 
komme med — og saa lade det bero paa disses frivillige Tilslutning, hvem og hvor 
mange der kommer med. Vi haaber i saa Henseende det bedste. Og vi tror, der 
ligger ikke lidet i Vedkommendes egen Dom over, hvorvidt de bør være med eller 
ej, ikke lidet i dette, om de mener sig forpligtede eller berettigede eller egnede til at 
medoptages i et saadant Nationalværk, hvis Opgave er at give typiske Illustrationer 
af vort Næringsliv.

Videre kan vi i hvert Fald ikke komme og giver derfor ej heller vort Værk ud 
for andet og mer, end det herefter maa og kan blive. Det er os paa Forhaand klart, 
at noget Udtømmende og Systematisk kan vi ad den her valgte Vej aldrig komme 
til. Men sligt ligger da heller ikke indenfor vort Formaal — derved vilde Opgaven 
simpelthen blive uoverkommelig, og Værket svulme op til at blive et uformeligt 
Uhyre af kostbar Vidtløftighed og trættende Uoverskuelighed.

•i: **
Vi begyndte med at sige, at indtil helt langt op i det 19. Aarhundrede var Kjø

benhavns Historie i store Træk tillige det danske Næringslivs Historie. I de sidste 
Par Menneskealdre gælder dette imidlertid langt fra mere. Udenfor Kjøbenhavn og 
Frederiksbergs 454.000 Mennesker rummes der i Landets Købstæder 482.000 Menne
sker, og ude paa selve Landet lever der desuden vel henved et Par Hundrede Tusinde af 
Byerhverv. Efter Skildringen af Hovedstadens Næringsliv i Fortid og Nutid vil 
derfor følge en tilsvarende Fremstilling af Byerhvervenes Udvikling og nuværende 
Standpunkt i vore Provinsbyer og i vore Landdistrikter.



KREDITFORENINGEN AF GRUNDEJERE
I DE DANSKE ØSTIFTER

»Ce fut sous le règne de Frédéric II*............

Det var i Frederik den Stores Dage — saa eventyrlig simpelt begynder Kredit
foreningernes Historie. Og som man rigtig har sagt: er det i Virkeligheden 

ikke et Eventyr, at da efter Syvaarskrigen Preusserkongen med Sorg maatte se sit 
Lands Agerbrug forarmet, ja, se det i sit kære, omstridte Schlesien staa helt blottet 
for Besætning, Avlsredskaber og Afgrøde, saa bringer en skønne Dag en ellers nbe
kendt Købmand ham en nem lille Plan, hvorved man med eet eneste lykkeligt 
Greb, som i en Haandevending, kan lede Kapitalens frugtbargørende Strøm ind i 
Landbrugets Bedrift, — Kongen udfører den hurtigt og resolut, det øvrige Fastland 
følger efterhaanden hans Exempel, og godt og vel et Hundredaar efter er henved 
en Snes Milliarder af Evropas Jordværdi paa denne eller ganske tilsvarende Maade 
mobiliseret til lige Gavn for Jordbrugere og Kapitalister.

Büring hed hin Købmand, man ved saa at sige intet mere om ham. Men hans 
Tanke har til Gengæld vundet en Verdens-Succès, saa genial den er: paa Solidaritets- 
Ansvarets brede Sikkerheds-Basis at skabe et Værdipapir med Vexlens Afsættelighed. 
Det er Ejendomsbesidderne, der selv rejser Laanene, men i Forening, ved under 
eet at stille deres Ejendomme til Sikkerhed for de Laan, de enkelte Medlemmer 
modtager, og netop derved sættes man i Stand til, i Stedet for det individuelle 
Pantebrev, hvis begrænsede Sikkerhed kun Faa kan bedømme, at byde Laangive
ren (Kapitalisten) Ihændehaver-Obligationen, hvis almene og saa at sige ubegrænsede 
Sikkerhed Enhver kan bedømme, — Prioriteten i Enkeltmands-Ejendommen er af
løst af Børspapiret, som daglig kan skifte fra Haand til Haand, Grundværdien har 
faaet sit Omsætnings-Repræsentativ, sit »Papir«-Udtryk.

Herhjemme lagde Nationaløkonomen A. F. Bergsøe i et i 1839 udgivet Skrift: 
»Motiveret Udkast til en Kreditforening for danske Grundbesiddere« et omhyggeligt 
bearbejdet Materiale fra andre Steders Erfaring saa klart frem, at Vejen, der skulde 
betrædes, dermed laa aaben, afstukken og farbar: man havde kun at vandre den. 
Dette er Bergsøes uvisnelige Fortjeneste, og han fortjener derfor i Sandhed at kaldes 
de danske Kreditforeningers Fader.

Bergsøe var Sekretær ved Landmandsforsamlingen i Randers 1846, her førte 
han Tanken frem, og det vedtoges at fremme Sagen, men da man ønskede Stats
hjælp hertil, strandede den foreløbig paa Kollegiernes Modstand og kom først flot 
efter den fri Forfatnings Indførelse. Under de da genoptagne Overvejelser fattede
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Overretsassessor Bregendahl den Idé, at det første, der burde gøres og det strax, var 
at faa gennemført en Lov, der i al Almindelighed fastslog Principerne for Kreditfor
eningernes Organisation og Statens Stilling overfor deres Virksomhed. Den 23. Marts 
1850 indbragte han et hertil sigtende Forslag, som den 20. Juni 1850 blev til Lov.

Store Statsbegunstigelser blev der ikke givet, men det vigtigste var jo, at de 
eventuelle Foreningers Kasseobligationer kunde lyde paa Ihændehaveren og trans
porteres stempelfrit, ligesom at det tillodes Bestyrelserne af Umyndiges og offentlige 
Stifteisers Midler at anbringe disse i Foreningernes Obligationer. Og var iøvrigt Be
gunstigelserne kun faa og smaa, saa var til Gengæld Selvstyret bevaret.

Allerede længe forinden Bregendahls Forslag var bleven forelagt Bigsdagen,
var en Kreds af Mænd
af Grundejere i
Sjællands Stift«. 
Sjælen i denne 
Kreds var davæ
rende Forstkan
didat, senerePro- 
fessor i Forstvi- 
denskab Johan 
Frederik Hansen, 
der i 1849 havde 
foretaget omfat
tende Studier af 
Landkreditens

Ordning i de for
skellige Lande og 
paa Grundlag 

heraf udarbejdet 
et helt nyt, paa 
flere Punkter fra 
Bergsøes forskel
ligt Statut-Ud-

traadt sammen for at faa dannet en »Kreditforening

PROFESSOR
JOHAN FREDERIK HANSEN

kast. Tre Uger 
efter Lovens Ud
stedelse lod man 
fra disse Mænds 

Side offentlig
Indbydelse ud- 
gaa til Dannel
sen af en slig 
sjællandsk For
ening, og i Løbet 
af faa Maaneder 
havde man sam
let for V/2 Miil. 
Rdl. Laanebegæ- 
ringer. Om Sta- 
tuterne førtes der 
herefter vidtløf
tige Forhandlin
ger med Inden
rigsministeriet, 

saa den endelige
Sanktion først fandt Sted den 6. December 1851. Det første Laan udbetaltes derpaa 
den 19. December 1851 til Proprietær Thalbitzer.

Allerede strax efter at Virksomheden saaledes var begyndt, hævede der sig høj
røstede Krav fra Lolland-Falster om at maatte være med, og dette billige Forlan
gende blev opfyldt ved Statut-Tillæg af 21. Juli 1852, hvorefter Navnet blev: »Kre
ditforeningen af Grundejere i Sjællands og Lolland-Falsters Stifter«.

Men ogsaa Fyenboerne vilde nu være med — Ønsket blev opfyldt den 5. Decem
ber 1854, og fra denne Dato bærer derpaa Foreningen sit nuværende Navn: »Kredit
foreningen af Grundejere i de danske Østifter«.

Den 12. November 1852 aflagde Direktionen sin første Beretning om Virksom
heden, omfattende Tidsrummet fra December 1851—30. Juni 1852. Der var derefter 
allerede udbetalt den for Datiden meget betydelige Laanesum 1,585,400 Kr. Skønt
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saaledes alt tydede godt, blev der umiddelbart efter rettet en Række nærgaaende 
Angreb paa Styrelsen fra en af Foreningens Stiftere, og da disse Angreb fortsattes 
med stigende Heftighed gennem de følgende Aaringer, foranledigede Direktionen 
tilsidst en offentlig Undersøgelse anstillet i Marts 1855. Dennes Resultat faldt saa
ledes ud, at Ledelsen derigennem fik den stolteste Oprejsning.

Ved Loven af 19. Februar 1861 standsede Lovgivningsmagten Dannelsen af nye 
Foreninger i Henhold til Loven af 1850, men gav til Gengæld de bestaaende Kre
ditforeninger en stor Lettelse, nemlig Indførelsen af Serier, saaledes at det solida
riske Ansvar kun omfatter de Interessenter, der hører til den samme Serie eller Af
deling, hvilken altsaa paa en Maade kommer til at danne en Forening indenfor 
Foreningen med egne Panteforskrivninger og egne Obligationer.

»Østifterne« benyttede strax denne Bestemmelse, lod de indtil den 31. Marts 1862 
indtraadte Medlemmer danne en 1. Serie, som dermed afsluttedes, hvorefter ny til
trædende Medlemmer skulde organiseres i nye, selvstændige Serier med en Hoved
stol af mindst 10 Mili. Kr.

Foreningens 1. Serie havde ved sin Slutning ydet Laan til Beløb af 28,4 Mili. 
Kr. — Foreningens 2. Serie sluttedes den 31. Marts 1871, altsaa efter 9 Aars Forløb, 
med en samlet Laanesum af 26,3 Mili. Kr, hvorimod den 3. Serie kun blev 4 Aar 
gammel paa Grund af Møntforandringen; den afsluttedes den 31. Marts 1875 med 
23,2 Mili. Kr.

Foreningens 4. Serie sluttedes den 31. Marts 1884 med et Laanebeløb af ialt 64 
Mili. Kr. Hermed var Udlaanenes samlede Hovedstol naaet op til den enorme 
Størrelse af 122,3 Mili. Kr. Dette muliggjorde en forholdsvis billigere Administration, 
og Medlemsbidraget hertil blev derfor ved Aabningen af 5. Serie for denne nedsat 
til 16 Øre aarlig pr. 100 Kr. Hovedstol (oprindelig 25 Øre). En endnu større og be
tydningsfuldere Forskel mellem den nye og de ældre Serier var dog den, at Medlem
mernes aarlige Ydelse for 5. Series Vedkommende nedsattes fra 5 °/0 (4 °/0 Rente 
+ 1 °/0 Am.) til 4V2 °/o °g’ altsaa blev 1/8 °/0 lavere end for de tidligere Serier. Den 
ordinære Amortisationstid, der hidtil havde været ca. 46 Aar, blev derved forlænget 
til ca. 64 Aar.

Den nye Series 4% Obligationer aabnede med en Børskurs af 94'/s, men i 1886 
naaede alle Serierne op i Pari og endog derover. Disse og de nærmest følgende Aar var 
en Pengerigelighedens Periode, hvori Kapitalen forsigtig trak sig saa meget som muligt 
bort fra Erhvervslivet, der led under daarlige Tider, og søgte solide rentebærende 
Papirer, selv til lavere Rente end tidligere almindeligt. Under disse Omstændigheder 
blev det ikke alene muligt at nedsætte Obligations-Renten, men ogsaa yderligere at 
forlænge Amortisationsperioden uden at trykke Kurserne. Denne Situation benyttedes 
da i Januar 1887 til i 5. Serie at oprette en ny Afdeling, hvori Renten kun blev 3*/2 
°/0 og Ydelsen 4% aarlig, saa at Amortisationstiden blev ca. 69 ‘/2 Aar.

Naar man genkalder i Erindringen, at Amortisations-Institutets oprindelige Me
ning og Maal var at faa den paa en Ejendom hvilende Pantekredit afviklet i et 
Tidsrum, der svarer til den normale Levealder, maa det vel indrømmes, at man 
unægtelig herved var kommen betænkelig nær op til »Støvets Aar«. Men i Slutnin
gen af 80erne var det økonomiske Tryk, der hvilede paa Landejendomsbesidderne, 
saa knugende stærkt, at det er forstaaeligt, man fra disses Side paa alle Omraader 
søgte at skaffe sig Lettelser og Lempelser uden Henblik paa en fjernere Fremtid, 
— »Synd mod Nutiden er Dødssynd«, har jo Bismarck en Gang sagt.
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Det var da ogsaa fra Landbruget, at Kravet paa en Convertering af de ældre 
Serier blev rejst.

I 1886 havde Staten faaet gennemført en stor Convertering af sine Obligationer 
fra 4% til 37s%> °g da Pengemarkedet i de følgende Aar blev rigeligere og rige
ligere, Obligationskursen højere og højere, den almindelige Rentefod lavere og lavere, 
gik det Slag i Slag med Converteringer Verden over, i 1888 skete saaledes Goshens 
berømte Convertering af de engelske 3 % Consols til 2%, omfattende 514 Mili. i. 
Intet Under, at herhjemme det betrængte Landbrug fik Blod paa Tanden. Dog, Di

rektionen var betænkelig af Frygt for, at Institutioner og Privatkapitalister, som 
hidtil med Forkærlighed havde søgt »Østifter«, mulig vilde tabe Lysten til disse. Men 
Stemningen i Landbokredsene var for stærk, og da Bornholmerne med Biem i 
Spidsen kom dragende herover paa eget Dampskib for paa den extraordinære Gene
ralforsamling den 15. April 1889 at slaa et Slag for Sagen, blev denne omsider gennem
ført. Converteringen kom til at omfatte 2., 3. og 4. Serie, for hvilke Renten nedsattes 
fra 4% til 3y2, saa at Laantagernes halvaarlige Ydelser blev 274 % i Stedet for 2y2 %. 
Ialt converteredes saaledes 60% Miil. Kr., medens Reservefonden selv beholdt 970,000 
Kr. til Convertering. Fondens Maximalgrænse nedsattes samtidig fra 5 % til 3 %, saa 
at der strax blev et betydeligt Beløb at afskrive paa Medlemmernes Converterings- 
gæld. Resten af denne er senere dækket ved Fondens Overskud ud over 3 %.

Foreningens 5. Serie sluttede 31. Marts 1891 med en Laanesum af næsten 90 
Mili. Kr.
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Ved Oprettelsen af 6. Serie gjordes ingen Forandring, kun blev der under Hen
syn til, at ogsaa 3*/2 % Papirernes Kurs stod højt, oprettet en Afdeling paa 3°/0. 
Denne blev dog kun paa ialt 847,000 Kr., medens Seriens tvende andre Afdelinger 
den 19. Maj 1897 sluttede med 34,2 Mili. Kr. til 4 °/o Bente og 57,fi Mili. Kr. til 3'/2 °/0.

Da i 1894 nu ogsaa Foreningens 3*/2 % Obligationer naaede tæt op mod Pari, 
og den store Pengerigelighed overhovedet satte Converterings-Spørgsmaalet paa Dags
ordenen igen, var det kun naturligt, at Direktionen søgte at benytte den gunstige

FORHAL

Situation til at faa converteret 5. og 6. Series Obligationer fra 4 til 3’/2 % Rente, og 
dette lykkedes da ogsaa i Juni 1895. I det paagældende Aar blev der i det hele 
taget converteret c. 300 Miil. Kr. Kreditforeningsobligationer herhjemme. For »Østif- 
terne«s Vedkommende gennemførtes Sagen saaledes, at Renten først fra 11. Juni 1900 
skulde nedsættes til 3*/2 °/0, ved hvilken Udsættelse Omkostningerne ved Converterin- 
gen bragtes ned paa et rent Minimum. Den kom til ialt at omfatte 98,2 Mili. Kr.

Endelig foretoges i Juni Termin 1896 en mindre Convertering paa V/2 Miil. Kr., 
nemlig af 1. Series Kasseobligationer fra 4 % til 3*/2 °/0. Den aarlige Ydelse forblev 
vel herved uforandret den samme som hidtil, 5 °/0, men da Renten nedsattes fra 4 
til 3*/2 °/o, vil Fordelen for Medlemmerne altsaa blive en hurtigere Amortisation.

løvrigt er man derimod, i Overensstemmelse med Tidens Tendens, gaaet den 
stik modsatte Vej.
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Ved Statuttillæg af 18. November 1896 blev Serieinddelingen paa en Maade op
hævet, idet der i Stedet for indførtes Afdelinger, som atter deltes i Underafdelinger 
med forskellig Rentefod. Man vilde derved bort fra den Nedgang i Kursen, der hid
til altid har vist sig for en ny oprettet Series Obligationer, idet disse nu, naar de bæ
rer samme Rente, ville blive ens og fortløbende fra den ene Afdeling til den anden.

Endvidere indførtes i Henhold til Lov af 24. April 1896 ikke-amortisable Laan. 
Laan kunne nu ydes foruden amortisable enten helt eller delvis uamortisable, dog 
at det uamortisable Laan eller den uamortisable Del af et Laan ikke maa overstige 
Vs af Vurderingssummen. Man har derved forladt den oprindelige Kreditforenings
tanke paa dette Omraade, der satte som Maal, at en Ejendom gennem den successive 
Afbetaling skulde befries helt for sin Gæld (»Amortisation til Bunds«) — men man 
trøstede sig med, at dette dog var et saa at sige uopnaaeligt Ideal, som i Praxis nte- 
sten aldrig blev naaet og maaske ej heller behøvede nogensinde at naaes. Til Gen
gæld er Amortisationen ved de amortisable Laan atter bleven indskrænket noget, 
nemlig til 60 Aar.

Endelig er Indskudet til Reservefonden, for saa vidt angaar uamortisable Laan, 
nedsat fra 2 % til 1 °/o, der kan erlægges i 4 Rater.

Den i Henhold til disse ændrede Bestemmelser aabnede 7. Serie har indtil 31. 
Marts 1904 ydet Laan til et samlet Beløb af 75,006,300 Kr., nemlig til 4 % 46,184,200, 
til 372% 28,662,100, til 3% 160,000 Kr..

Ved Statuttillæg af 7. November 1900 er endelig oprettet en 8. Serie for fuldt ud 
amortisable Laan med Rente og Ydelse som for amortisable Laan af 7. Serie, der 
fremdeles holdes aaben. Af 8. Serie er indtil den 31. Marts 1904 ydet Laan til et 
samlet Beløb af 68,029,400 Kr., nemlig til 4% 63,366,200 Kr. og til 372 % 4,663,200 
Kr. En paatænkt 9. Serie er nærmest beregnet paa udenlandske Obligationskøberc.

* * *
Foreningen boede fra først af saare beskedent til Leje i Frederiksberggade, 

men allerede 1857 var Pladsen bleven for trang: man maatte saa nødvendigvis 
skaffe sig egen Bolig. I St. Kannikestræde blev Foreningens første Bygning rejst, 
1860 flyttede man ind og glædede sig ved nu at kunne falde til Ro i de efter Da
tidens Forhold store, hyggelige Lokaler. Men Udviklingen lod kun Roen blive kort, 
allerede 1871 indsaa man, at der krævedes ganske andre Rumforhold. Direktionen 
tænkte dog først kun paa en Udvidelse, men Repræsentantskabet brød nu overtvært, 
Ejendommen i Kannikestræde blev afhændet og den nuværende smukke Bygning 
i Nørrevoldgade opført 1875—76. En Tilbygning hertil, som snildt føjer sig til 
Hovedbygningens ene Hjørne, opførtes i 1897—98.

Som den ligger der, Foreningens Bolig, klemt inde mellem høje Huse, syner 
den ved første Øjekast beskeden og stilfærdig. Men dvæler Blikket nærmere ved 
Bygningens egen Arkitektur, opdager man let, at den i sine noble, enkle Forhold, 
Flader og Linier har en egen Værdighed og Sikkerhed over sig: saa rolig solid, 
saa tilforladelig tryg, ligesom hvilende i Følelsen af sit eget Værd, er netop Institu
tionen selv, »Kreditforeningen af Grundejere i de danske Østifter«.



DEN DANSKE LANDMANDSBANK,
HYPOTHEK- OG VEKSELBANK

IForaaret 1871 kom den bekendte Postmand, daværende Fuldmægtig i General
direktoratet, Joseph Michaelsen og daværende Professor i Nationaløkonomi ved Uni
versitetet N. C. Frederiksen ind paa den Tanke at søge oprettet en Bank, hvis For- 

maal skulde være at yde Støtte til Landbrugerne i Nordsjælland under de da her
skende trykkede Forhold for Landbruget. De udarbejdede en Plan for en saadan 
Bank, hvis Grundkapital tænktes sat til % Million Rigsdaler, og hvis Opgave opfat
tedes som saa udpræget filantropisk, at i alt Fald en Del af dens Arbejde tænktes 
udført gratis, omtrent i Smag med Studentersamfundets senere iværksatte Retshjælp 
for Ubemidlede.

Imidlertid lykkedes det ikke de to Ophavsmænd at vinde Tilslutning for deres 
Tanke eller rejse de til dens Iværksættelse fornødne Midler; den maatte opgives. 
Men under Arbejdet for dette mere begrænsede Projekt havde de faaet det Indtryk, 
at der snarere var Stemning for Oprettelsen af en stor, forretningsmæssig ledet Bank, 
og de gav sig da til at udarbejde nye Planer for en saadan Bank med 6 Millioner 
Rigsdalers Grundfond; denne Bank skulde ikke alene drive Vexeldiskontering og 
andre sædvanlige Bankforretninger, men — i Overensstemmelse med en Yndlings- 
tanke hos Professor Frederiksen — tillige virke som Hypothekbank, saaledes at 
der gennem den kunde gøres Laan i fast Ejendom i en anden Form end gennem 
Kreditforeningerne, nemlig baseret paa Udbetaling af Laanene i Kontanter og uden 
solidarisk Ansvar for Laantagerne. Da den saaledes paatænkte Bank vilde komme 
til at staa i særligt Forhold til Landbruget, idet Hypotheklaanene navnlig tænktes 
anbragte i Landejendomme, fastholdt Planens Fædre det samme Navn for deres 
nye Plan, som de havde givet dens Forgænger, nemlig Landmandsbanken.

Aabenbart var Øjeblikket slet ikke ilde valgt til Oprettelsen af et nyt stort Bank
institut. Thi i den Opgangsperiode, der begyndte i Treserne og bragte en betydelig 
Udvikling i alle Landets Erhvervsgrene, maatte der nødvendigvis føles Trang til en 
Forøgelse af Pengeinstitutternes Antal; der fandtes den Gang i Hovedstaden, foruden 
Nationalbanken, kun Privatbanken, Kjøbenhavns private Laanebank og Industriban
ken, og i Provinserne var der i Tidsrummet 1858—70 kun oprettet en eneste ny 
Bank. Men trods dette maatte de to Stiftere gøre den Erfaring, at det ikke lod sig 
gøre her i Landet at rejse en saa betydelig Kapital som 6 Millioner Rigsdaler, eller 
i hvert Fald formaaede de ikke at rejse Beløbet. De maatte søge Hjælp, hvis de 
vilde naa deres Maal.
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En saadan Hjælp fandt de hos det den Gang saa bekendte Bankierhus G. A. 
Gedalia & Co. Huset besad omfattende Forbindelser i Udlandet, og i vort Naboland 
mod Syd var man just traadt ind i Milliardperioden. Baron Gedalia greb Tanken 
med stor Interesse, og det lykkedes ham ved Medvirken af F. W. Kranse & Co. 
i Berlin og Joh. Berenberg Gossier & Co. i Hamborg forholdsvis hurtigt at sikre den 
største Del af de 6 Millioner Rigsdaler. Men det pekuniære Resultat, Stifterne saaledes 
havde vundet gennem deres Alliance med Huset G. A. Gedalia & Co., var ikke billig 
købt, thi mellem dette Bankhus og Kjøbenhavns Børs bestod der intet Samarbejde.

BANKRAADSSALEN

Følgen var derfor megen Modstand mod den nye Bankplan og stor Kølighed over
for den fra den kjøbenhavnske Handelsstands Side. Det blev da særlig i Godsejer
standen, Stifterne maatte søge Støtte for deres Foretagende, og efter at en lang Række 
forberedende Møder var bleven holdt, lykkedes det dem omsider at faa Resten af 
Kapitalen tegnet, og paa et Møde i Hotel Phønix den 5. Oktober 1871 blev den nye 
Bank stiftet. Efter dette Møde, som efter Indbydelse overværedes ogsaa af forskellige 
indflydelsesrige Politikere, konstitueredes Bankraadet med følgende Medlemmer: 
Hofjægermester Grilner til Ravnstrup, Kjærup og Svenstrup, Hofjægermester Bech til 
Valbygaard, Generaldecisor Benzon-Buchivald, Stamhusbesidder Hof man-Bang, Pro
prietær (senere Etatsraad) Berg til Store Vejlegaard, Hofjægermester Sehested til Bro
holm, Godsejer (nuværende Kammerherre) Collet til Lundbygaard, Baron G. A. Geda
lia, Professor N. C. Frederiksen, Proprietær (nuværende Etatsraad) Abrahams til Høj-
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agergaard, Højesteretsadvokat C. S. Henrichsen, Grosserer A. J. Halberg og Fabrikant 
E. Nobel.

Formand for Bankraadet blev Hofjægermester Grüner. Men endnu skulde Fore
tagendet en Tid føre en lidt tvivlsom Tilværelse: Modstand udefra, Brydninger ind
adtil, Savn af en overlegent styrende Haand. Det hele kom først i rolig Gænge, da 
efter nogen Søgen Lederen fandtes — da det i Begyndelsen af 1872 lykkedes at formaa 
den Mand til at overtage Styret, som siden da har ledet Landmandsbanken med 
usvigelig Sikkerhed og den overlegne Finansmands Genialitet.

DIREKTIONSVÆKELSET

Gehejme-Etatsraad Isak Gliickstadt er født 1839 i Fredericia, hvor hans Fader 
var Købmand. Efter at have modtaget Uddannelse i Bankfaget, hl. a. hos G. A. 
Gedalia & Co., rejste den unge Gliickstadt i 1865 til Christiania og grundlagde 
i Norges Hovedstad en Bankierforretning, som han drev indtil 1876, da han blev 
Direktør i »Den norske Creditbank«. I denne Stilling, hvor Gliickstadt allerede 
havde gjort sig bemærket ved sin fremragende Dygtighed, modtog han Opfordringen 
til at træde i Spidsen for den nydannede »Danske Landmandsbank, Hypothek- og 
Vekselbank«, og efter nogen Betænkning modtog han Kaldelsen.

Da I. Gliickstadt i Forening med de to Mænd, der i de forløbne 33 Aar uaf
brudt har staaet ved hans Side som Meddirektører, Justitsraad Bernh. Friehling og C. 
Harhoff, overtog Landmandsbankens Ledelse, indtraadte der Fasthed og Orden i alle 
Forhold; Bankens gærende Barndomsperiode var endt, og den Udvikling tog sin Be-
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gyndelse, som gennem en lige saa støt som rask Fremvæxt skulde gøre den til, hvad 
den nu er: Skandinaviens største Bankinstitut. I denne Udvikling kom Bankens op
rindelige Stiftere ikke til at deltage; forskellige Forhold bevirkede, at de efter kort 
Tids Forløb traadte tilbage fra al Deltagelse i dens Ledelse.

Den 2. Januar 1872 aabnedes Bankens Virksomhed i Schoustrups Gaard, Amagertorv 
6, men den flyttede allerede i Slutningen af April samme Aar til Ved Stranden 14, den 
bekendte Ejendom, der nu tilhører Kong Georg af Grækenland. Her havde Banken 
sit Hjem, indtil den i Marts 1875 Hyttede til sin nuværende Ejendom, Holmens Ka

SPAREKASSEAFDELINGEN

nal 12, som den allerede i 1872 købte af Industriforeningen for 110,000 Bdl. og i 
Mellemtiden lod indrette til sit Brug.

Af Aktiekapitalen var der i Oktober 1871 indbetalt 10 Procent, og fra December 
Termin samme Aar indbefattes successive 30 Procent af Kapitalen, indtil der ved 
Udgangen af Maj 1872 var indbetalt ialt 2,400,000 Rdl., som altsaa blev den Kapital, 
Banken havde at arbejde med i sit første Aar. Allerede i 1873 besluttedes det dog 
at indkalde de resterende 60 Procent af Aktiekapitalen, og fra 1. Juli 1875 stod den 
fulde Kapital, 12 Miil. Kroner, til Ledelsens Baadighed.

Det var Landmandsbankens Formaal at udvikle Krediten i Agerbrugets og de 
andre Erhvervsgrenes Tjeneste. Den delte derfor strax fra første Færd sin Virk
somhed i to Afdelinger: Hypothekafdelingen og Vexelafdelingen, hvortil endvidere 
kom en særlig Sparekasseafdeling.
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Hypothekafdelingen kunde paa Grund af de særlige Begunstigelser, der først 
maatte erhverves ifølge Lov af 25. Marts 1872, ikke begynde sin Udlaansvirksomhed 
før i sidste Halvdel af 1872. Imidlertid udlaante den allerede i det første Regnskabsaar 
omtrent 2 Millioner Kroner i faste Ejendomme, næste Aar naaede Udlaanene hen- 
imod 7 Mili. Kroner, og de voxede i Aarenes Løb, indtil Maximum naaedes i 1900 
med omtrent 51 Mili. Kroner.

I 1873 paabegyndtes Udstedelsen af Bankens 472 Procents Hypothekobligationer, 
hvoraf efterhaanden 1 Serier fremkom; 4. Serie indførtes paa Børserne i Hamborg 

HOVEDBOGHOLDERIET

og Berlin med saa stort Held, at det udbudte Beløb liere Gange overtegnedes, og 
Obligationerne har siden da været efterspurgte ogsaa i Udlandet. I 1887 ud
stedte Afdelingen sin første Emission af 3^2 Procents saakaldte Kommuneobligatio
ner for 6 Mili. Kr., og dens cirkulerende Hypothekobligationer og Kommuneobliga
tioner udgjorde den 31. December 1903 tilsammen 44,355,200 Kr.

I Forbindelse med denne Side af Bankens Virksomhed kan nævnes, at den i 
1886 ifølge Overenskomst med Finansministeriet udbød 5 Mili. Kr. til Udlaan til 
Driftslaan for Landbrugere for at støtte Landbruget i en vanskelig Nedgangsperiode.

* * ❖

Imidlertid var det ikke Hypothekudlaanene, som blev Den danske Landmands
banks Hovedvirksomhed; det blev dens Funktion som Vexelbank, som stort kommer-



12 DEN DANSKE LANDMANDSBANK

cielt Pengeinstitut, der hævede den op til det høje Standpunkt, den nu indtager.
Ikke mindst er det den daglige Omsætning i Vexler og Værdipapirer, der er 

Landmandsbankens Hovedstyrke. Den indførte allerede ved sin Oprettelse det den 
Gang særlig i Skotland og Sverige benyttede Laanesystem — Kassekredit, der sluttes 
mod Kavtion paa et Aar ad Gangen — og denne Laaneplan fandt strax stærk Til
slutning. Dernæst gjorde den sig ved Oprettelse af talrige Forbindelser i Ind- og 
Udland til et for hele Forretningsverdenen meget nyttigt Institut. Allerede i 1872 
paabegyndtes Oprettelsen af Filialer i Provinserne, og saadanne bestaar nu i Aalborg,

KASSERER-KONTORET

Helsingør, Holbæk, Kalundborg, Kolding, Nykjøbing Falster, Nykjøbing Sjælland og 
Vejle; desuden har Banken haft Filialer i Nyborg, Nykjøbing Mors, Rødby og Frede
ricia, hvilke senere er ophævede eller overgaaede til selvstændige Instituter. Dertil 
kommer Bankens 5 store Afdelinger i Kjøbenhavn: Vesterbro Afdeling, Nørre Afde
ling, Frederiksberg Afdeling, Østerbro Afdeling og Amager Afdeling og endelig Ban
kens store Antal af Agenter hele Landet over.

Derhos staar Landmandsbanken i Forbindelse med Pengeinstituter i saa at sige 
alle Landets Byer, hvad der har sin naturlige Grund i, at Banker og Sparekasser 
fortrinsvis søger Forbindelse med et kapitalstærkt Institut, dels for derigennem at 
opnaa den størst mulige Sikkerhed for de Midler, hvorfor der ikke i Øjeblikket er 
Brug, og som derfor midlertidig deponeres i Institutet, og dels for at kunne opnaa 
pekuniær Forstrækning i Terminstider og andre Perioder, hvor der lægges Beslag
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paa de lokale Instituters Kasse i et større Omfang, end de disponible Midler i Øje
blikket kan magte. Tillige er det en Selvfølge, at et stort Bankinstitut, der har ud
strakte Forbindelser over hele Verden, i størst mulig Grad er i Stand til at yde en
hver Hjælp og Støtte, som ligger indenfor Pengeinstituters Omraade.

Bankens store Antal Provinsforbindelser har sat den i Stand til at modtage 
Vexler paa de fleste af Landets Provinsbyer uden Beregning af Provision; dette er 
særlig kommet Handelsstanden til Gode og har bidraget til at formindske Antallet paa 
de Vexler, som gøres betalbare hos Trassenten, hvad der af forskellige Grunde an

KORRESPONDANCEAFDELINGEN

ses for en uheldig Praxis. Disse gunstige Vilkaar, som Banken kan byde for Dis
kontering af indenlandske Vexler, har vist sig i en stadig Stigning af Vexlernes 
Antal, indtil det for Aaret 1903 naaede Tallet 86,759.

Ganske lignende Forhold gør sig gældende med Hensyn til de øvrige skan
dinaviske Lande; ogsaa her har Landmandsbanken Forbindelse med saa godt 
som alle existerende Pengeinstituter, deriblandt de respektive Landes Statsbanker. 
Ogsaa paa det øvrige Udland har Banken paa lignende Maade haft sin Opmærk
somhed henvendt; allerede fra sin første Levetid har den skænket Udstedelsen af 
Cirkulær-Akkreditiver til Brug for Hejsende særlig Opmærksomhed, og den har der
for allerede i en lang Aarrække arbejdet paa at knytte Forbindelser i alle fem Ver
densdele, for at Akkreditiverne kan blive betalbare paa alle større Pladser over hele 
Kloden. Del kan i denne Sammenhæng nævnes, at Landmandsbankens egne Aktier
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daglig noteres i Hamborg og Berlin, hvad der har bidraget meget til at gøre dens 
Navn bekendt i Udlandet og derigennem forøge Antallet af dens udenlandske Kun
der og Forbindelser. Det samlede Antal diskonterede udenlandske Vexler naaede i 
1903: 54,979 Stk. Ogsaa Udstedelsen af Vexler og Checks paa Udlandet er en bety
delig Virksomhed for Banken; Antallet i 1903 var 60,776.

Allerede i 1881 oprettede Banken en Box-Afdeling, dels til Opbevaring af Værdi
papirer i aabent Depot, dels i aflukkede, brandfrie Rum, hvortil Deponenten har Nøg
len. Paa dette Omraade var Banken Banebryder i Danmark, og maaske paa Evropas

SIDEGANG I BOXAFDELINGEN

Fastland, og mange efterfølgende Anlæg af samme Art er udførte med Landmands
bankens Box-Afdeling som Forbillede. Fra 1902 er der oprettet en lignende Afde
ling ved Bankens Nørre Afdeling i Kjøbenhavn, der har sin egen Bygning, paa 
Hjørnet af Frederiksborggade og Nørrevold.

Som en betydelig Side af Landmandsbankens Virksomhed maa nævnes dens Med
virken i Aarenes Løb til Ordningen af et overordentlig stort Antal Stats-, Kommune-, 
Jernbane-, Hypothekbank- og lignende Laan i Udland og Indland. Allerede i sit første 
Virksomhedsaar deltog Banken saaledes i Overtagelsen af det norske Statslaan af 
1872, og herefter fulgte en Række svenske, norske og finske Statslaan, Kommune- 
laan til Stockholm, Göteborg, Christiania, Helsingborg, Ystad, Stavanger, Bergen, 
Drammen og andre skandinaviske Stæder, finske, norske og svenske Hypothekbank- 
laan o. m. a., men ogsaa tilsvarende russiske og rumænske Laaneforretninger. End-
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videre deltog Banken som medvirkende eller delvis ledende ved et Utal af hjemlige 
Transaktioner: Overtagelse af Statslaan, Tilvejebringelse af Kapital til større indu
strielle Anlæg eller Rhederiselskaber og den Mangfoldighed af Konverteringer af 
Statens, Kommuners eller Institutioners Obligationer, som fandt Sted Firserne og 
Halvfemserne igennem.

Af ganske særlig Betydning for Udviklingen her i Landet, og særlig for Hoved
staden, er Landmandsbankens Medvirken til Gennemførelsen af Kjøbenhavns Fri
havn. Den 11. April 1891 afsluttede Banken Overenskomst med Indenrigsministeriet 
om Dannelsen af et Aktieselskab til Overtagelse af Frihavnens Drift. Ifølge denne 
Overenskomst skulde Havnevæsenet afgive til Aktieselskabet hele Frihavnens Land- 
og Vandareal i fuld Stand med Toldindhegning m. m. (Landarealet er 1 Million 
Kvadratalen stort). Aktieselskabet derimod skulde nedkegge alle fornødne Jernbane
spor i Frihavnen, opføre Pakhuse, Skure, Administrations- og Toldbygninger, op
sætte Kraner o. a. Arbejdsmaskiner og sørge for elektrisk Belysning. Overskudet 
skulde fordeles efter bestemte Regler; Aktieselskabets Kapital fastsattes til 4 Miil. Kr.

I November 1894 kunde Frihavnen aabnes for Driften, og allerede i 1897 kunde 
Aktieselskabet give sine Aktionærer et Udbytte af 4 Procent. Det vigtige Anlæg var 
lykkelig gennemført, og Kjøbenhavn var kommen i Besiddelse af en Havn, som ved 
sin store Dybde, sin Frihed for Skibs- og Havneafgifter, sin lette Tilgængelighed og 
fortræffelige Beliggenhed hører til de bedste Havne i Verden. At Anlæget ikke har 
skuffet de Forventninger, der næredes til det, er bekendt nok; ikke mindre bekendt 
er det, at den Skinsyge, der i nogen Tid gjorde sig gældende fra en Del af Forret
ningsverdenens Side paa den gamle Havns Vegne, forlængst er vegen for en almin
delig Forstaaelse af Frihavnens store Betydning for Kjøbenhavn og Danmark og for 
et fælles Arbejde til dens bedst mulige Udnyttelse.

* $
Den rivende Udvikling, som Den danske Landmandsbank har gennemgaaet siden 

sin Oprettelse, vil klart afspejle sig gennem følgende Tal, der viser Vexela/delingens 
Totalbalance, paa nedennævnte Tidspunkter:

31. December 1872......... Rd. 6,599,613.—
31. — 1875..........Kr. 30,277,153. -
31. — 1880........... -- 45,282,961.- -
31. — 1885........... — 62,459,142,—
31. — 1890........... - 92,372,214,—
31. — 1895........... — 109,813,583,—
31. — 1900........... — 137,182,189,—
31. — 1903........... — 172,336,612,—
30. November 1904.......... — 174,239,594.—

Tillige opgives Hovedsædets Omsætning paa forskellige Tidspunkter:
i 1875 ............................. Kr. 461,993,256.—
i 1880 ............................. — 935,721,743,—
i 1885 ............................. — 1,017,086,329.—
i 1890 ............................. — 1,444,156,986,—
i 1895 ............................. — 1,975,660,430,—
i 1900 ............................. — 2,391,007,811,—
i 1903 ............................. —3,142,414,142,—
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Der gøres udtrykkelig opmærksom paa, at disse Tal gælder Hovedsædet alene, 
idet der ikke foreligger tilsvarende statistisk Materiale for de kjøbenhavnske og Pro
vinsfilialernes Vedkommende.

At denne overordentlige Væxt har krævet gentagne Udvidelser af Akliekapita- 
len, er en Selvfølge. Som tidligere omtalt, udgjorde den oprindelig 6 Miil. Rigsdaler 
= 12 Mili. Kroner, der forelaa fuldt indbetalt den 1. Juli 1875. I 1886 blev den i 
Henhold til Generalforsamlingsbeslutning fordoblet til 24 Mili. Kroner, i 1902 tre
doblet, saa den nu udgør 36 Mili. Kroner — et efter Forholdene her i Landet gan
ske imponerende Beløb.

Bankens Udbytte udgjorde for de første 25 Aar i Gennemsnit 6,18 Procent; for 
de efterfølgende 7 Aar har Gennemsnittet været 6,43 Procent.

Ligesaa selvfølgeligt er det, at Pladsen i Lokalerne gentagne Gange er bleven for 
trang. I Forretningens Ejendom, Holmens Kanal, foretoges der allerede i 1881 en 
betydelig Ombygning og Forbedring af Kælderetagen, hvorved der dels blev vundet 
ny Kontorplads, dels indrettedes de fornødne, forsvarlige Hvælvinger for Boxafde- 
lingen. I 1896 besluttedes det at opføre en ny Bygning paa den tilkøbte Naboejen
dom, Holmens Kanal 14, for at skaffe yderligere Plads til Kontorer, og i den sene
ste Tid er der yderligere tilkøbt 3 tilstødende Ejendomme ud til Asylgade og Laxe- 
gade, da en ny, større Udvidelse af Lokalerne er tvingende nødvendig. Efter fuld
ført Nybygning her vil Bankens Lokaler tilsammen indtage et Fladerum paa mere 
end en Tønde Land.

At Banken, trods sine allerede udstrakte Lokaler, har Brug for dem endnu 
større, forstaar man ved at iagttage den uophørlige Strøm, som glider ud 
og ind gennem dens Døre og giver Lokalerne en Myretues travle Liv. Særlig 
falder dette vel i Øjne i Stueetagen, Holmens Kanal 12, hvor Kassekontoret og den 
almindelige Expedition ligger paa hver sin Side af et stort Fællesrum. Her faar man 
et levende Indtryk af, hvad den store Bank betyder: et stadig pulserende Hjerte, hvorfra 
alt Forretningslivs levendegørende Blod — nervus rerum gerendarum, som de gamle 
Romere sagde — uophørlig strømmer til og fra. Men i Kassekontoret indløses eller 
udvexles der ogsaa Dag ud og Dag ind Checks paa kjøbenhavnske Banker eller 
Bankiers i et Antal af gennemsnitlig 1800 om Dagen, og Expeditionernes Tal i det 
store Expeditionskontor er Legio.

* Men ikke mindre intensiv er den Virksomhed, som foregaar bag Døre og 
Skranker, uden at det store Publikum faar den at se. Man faar en Forestilling dcr- 
om ved at lære de mange Enkeltorganer at kende, hvoraf den store Organisme er 
sammensat: Expeditionskontoret for Vexler, Tratter, Obligationer og Udlaan etc.; 
Hypothekafdelingen, Hovedbogholderiet og Kontokurantkontoret, hvor en talrig 
Skare af Funktionærer er sysselsat med at bogføre de talløse Forretninger, 
bistaaet af alle Nutidens tekniske Hjælpemidler: Brev-Elevatorer, Rørpost
ledninger mellem alle de forskellige Departementer og et helt indre Telefonan
læg, bestaaende af henved 30 forskellige Samtalestationer over hele Bygningskom- 
plexet. Der er intet sparet for at lette og fremme Forbindelsen mellem de forskel
lige Lokaler og dermed Expeditionen paa enhver optænkelig Maade. Ogsaa for den 
lettest mulige Forbindelse udadtil er der sørget: i de sidste 3 Aar har Banken fun
det det nødvendigt at indrette en hel Telegrafstation i sine egne Lokaler, og denne 
Station staar ved direkte Ledning i Forbindelse med Kjøbenhavns Hovedstation for
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saaledes at opnaa størst mulig Hurtighed ved Modtagelsen og Afsendelsen af de tal
rige Depecher, der forefalder i et Institut af Landmandsbankens Betydning.

I den med Ejendommen Holmens Kanal 12 sammenhængende, under Professor 
Storcks Ledelse nyopførte Nabobygning Nr. 14 tinder vi i Stueetagen Sparekasseaf
delingens Lokaler i et prægtigt Rum, baaret af mægtige, blankpolerede Labrador- 
søjler, og hvis Vægge er beklædte med flammet norsk Marmor. Som et Led i denne 
Afdelings Virksomhed fortjener at nævnes de efter amerikansk Mønster indførte 
Hjemmesparebøsser, der organiseredes i 1901, og som har vundet en saa stor Til
slutning hos Publikum, at der i Kjøbenhavn efterhaanden er udleveret ca. 11,000 af 
disse Bøsser. Hjemmesparebøsse-Systemet, der i første Linie maa betragtes som en 
filantropisk Foranstaltning, har som bekendt senere vundet stor Udbredelse i de 
andre skandinaviske Lande og i den seneste Tid ogsaa i Tyskland. I Bygningens 
øverste Etage er Bankraadssalen, et stilfuldt Lokale, baaret af hvide Marmorsøjler. 
For Enden af Salen er opstillet en Bronzebuste af Gehejme-Etatsraad Gluckstadt, 
udført af Billedhuggerinden Nielsine Petersen, skænket af Bankraadet ved Bankens 
25 Aars Jubilæum i 1896.

Midt imellem de to sidstnævnte Lokaler, i Nybygningens Mellemelage, linder vi 
Bankens Korrespondancekontor installeret — en meget væsentlig Del af den store 
Organisme, thi de allerfleste af de daglige Forretninger skal jo i større eller mindre 
Grad berøre eller passere dette Kontor, der tillige omfatter Inkasso-Afdelingen. Hen
ved 40 Personer (hvoriblandt adskillige Udlændinge) er her sysselsatte Dag ud og Dag 
ind med Bankens kolossale Korrespondance. Men de i 1903 expederede Inkassationer 
beløb sig ogsaa til 121,201 Stk., og Antallet af de samme Aar indkomne Breve udgjorde 
127,094. At der ogsaa her benyttes ethvert praktisk Hjælpemiddel, saasom Regne
maskiner, roterende Kopiermaskiner etc., er en Selvfølge.

For at vende tilbage til den ældre Bygning: I dennes Kælderetage linder vi del 
ikke mindst interessante Lokale, Boxafdelingen. Dækkede af brand- og indbi nds- 
sikre Granit- og Staalkonstruktioner træffer vi her ikke alene selve Boxerne, hvori 
enhver kan opbevare sine Værdipapirer, og hvortil Ejeren og en af Bankens Em- 
bedsmænd har hver sin Nøgle, saaledes at Boxen kun kan aabnes, naar begge er 
til Stede; men her er foruden fornødent Expeditionsrum baade Læseværelse med 
kommercielle Dag- og Ugeblade og Korrespondancekabinetter til Kundernes Afbe
nyttelse, ligesom det er en Selvfølge, at Telefon ikke mangler.

Foruden de til Kundernes Brug bestemte Hvælvinger findes her Bankens egen 
Hvælving, hvor dens Omsætningspapirer og Kassebeholdninger opbevares samt de 
Værdipapirer — til flere hundrede Millioner Kroners Værdi — der er deponerede 
enten mod Laan eller til Opbevaring. Værdipapirerne gemmes i lukkede Jern
skabe, opstillede langs Hvælvingens Vægge.

Boxafdelingens Rum har Dagslys, men tillige, ligesom alle Bankens øvrige Lo
kaler, elektrisk Lys, som leveres af dens eget Elektricitetsværk; Banken var den 
første, der anlagde et saadant Værk, gik altsaa ogsaa i denne Henseende i Spidsen. 
Anlæggeren var, bemærker vi som Kuriosum, den senere som Seddelfalskner saa 
bekendte Riemenschneider. De elektriske Ledninger til Boxafdelingen afbrydes om 
Natten, for at al Fare for Beskadigelse ved Kortslutninger o. desl. skal være ude
lukket i den Tid, Hvælvingerne er lukkede.

* * *
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Til Slutning følgende Oplysninger om Bankens Ledelse:
Som tidligere nævnt var Bankraadets første Formand Hofjægermester G. J. R. 

Grimer. Han efterfulgtes af Højesteretsadvokat, Formand for Kjøbenhavns Borger
repræsentation C. S. Henrichsen og denne igen af Højesteretsadvokat A. Klubien.

Det nuværende Bankraad bestaar af følgende Mænd:
Hs. Excellence Gehejmekonferensraad C. F. Ricard, Formand, 
Etatsraad A. P. C. Abrahams, Næstformand, 
Proprietær A. C. Andersen, 
Professor, Dr. juris V. Bentzon, 
Justitsraad C. M. Brødsgaard, 
Kammerherre, Hofjægermester P. F. Collet, 
Hs. Excellence Hofjægermester, Lensgreve C. E Danneskjold Samsøe, 
Hs. Excellence Finansminister C. Hage, 
Etatsraad, Grosserer Gustav Hansen, 
Grosserer Johs. M. Holm, 
Herredsfoged C. Krabbe, 
Overdirektør, Kaptain S. A. o. d. Aa Kühle, 
Kammerherre, Hofjægermester C. D. Lüttichau, 
Kammerherre, Lensgreve F. C. Moltke, 
Kammerherre, Hofjægermester, Lensgreve Råben Levetzau, 
Admiral A. du Plessis de Richelieu, 
Kammerherre, Greve R C. R. Scheel, 
Etatsraad, Overretssagfører Ludv. Simonsen, 
Kammerherre, Lensgreve B. Wedell.

Direktionen har siden 1872 bestaaet af Gehejme-Etatsraad I. Glückstadt, Justits
raad B. Friehling og C. Harhoff. I indevanende Aar er derhos Emil R. Glückstadt 
og Emil Rasmussen udnævnte til Vice-Direktører.

Bankens samlede Personale, indbefattet Filialernes, udgør ikke færre end 311 
Personer, foruden 43 Bude.

Jul. Wulff.



AKTIESELSKABET

PRIVATBANKEN I KJØBENHAVN

1 1857 bliver Næringsfriheden indført i Danmark, og Øresundstolden ophæves — 
i 1857 bliver Privatbanken stiftet, og C. F. Tietgen træder frem paa det offentlige 

Livs Arena.
Aarhundredgamle Skranker for Handel og Omsætning brister og falder — men 

i det samme faar man Midlerne og Manden til at skabe det Nye. Saa heldigt var 
Landet for en Gangs Skyld.

Det er vanskeligt, næsten umuligt for en Nutids-Bevidsthed ret at forestille sig, 
hvor langt vi endnu i 1857 var tilbage i Forretningsformer og Bankvæsen, og hvad 
derfor Oprettelsen af en virkelig moderne Bank den Gang egentlig betød. Tietgen 
har i sine Erindringer selv fremstillet Forholdene saaledes: Af betydelige Pengeinsti
tuter existerede kun Nationalbanken. Dens Begler for Vexeldiskontering var disse, 
at de Vexler, som ønskedes diskonterede, skulde være indleverede, ledsagede af 
et ærbødigt Andragende, en Tirsdag eller Fredag Morgen inden Kl 10. Efter Kl. 2 
fik man Besked paa, hvilke Vexler der var antagne, og de refuserede Vexler tilbage, 
den næste Morgen Pengene. Undertiden antog Banken Halvdelen, undertiden kun 
Ottendedelen af de indleverede Vexler — de fineste blev ofte vragede, fordi Direk
tionen gik ud fra, at Byens første Huse jo lettest kunde hjælpe sig selv. Principielt 
udelukkede var Vexler paa Provinserne og Sverige-Norge. Med korte Vexler paa 
Kjøbenhavn maatte man søge privat Bistand hos Kassereren. Som rentebærende 
Indlaan modtoges kun offentlige Midler; Foliohavere fik ingen Rente af deres Penge, 
men maatte tværtimod betale Gebyr til Banken og Nytaarsgratialer til dens Em- 
bedsmænd. Folioanvisninger maatte kun lyde paa Mangefold af Hundrede Daler. 
Lombardlaan ydedes kun paa danske Værdipapirer (Obligationer). Vexler paa 
Hamborg var Nationalbanken vel altid Køber til, saavel korte som lange, men i sin 
Eneraadighed over Kursen lod den denne svinge brat og stærkt op og ned, Varia
tioner paa 3/4 °/o fpa Postdag til Postdag var ingen Sjældenhed, og vovede Nogen 
at ville udtage Sølv af Banken for at skaffe sig billigere Remisse, blev han simpelt
hen anskuet som en Forbryder. Svenske Sedler modtoges kun 5 å 6 % under Pari.

Det var alle disse omstændelige og gammeldags Forhold, som Privatbanken 
med ét Slag revolutionerede. Hovedstadens Købmænd fik en sikker, hastigt og 
mundtligt handlende Diskonter og Køber af alle Slags Vexler, Forretningsfolks 
Kassebeholdninger og flydende Kapitaler blev tagne til Forrentning som Indlaan 
eller paa Folio, Anvisnings-Systemet lettedes og udstraktes til svenske Banker, uden-
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landske Værdipapirer belaantes, nye Foretagender fik Forskud og Driftsmidler — 
og allerede 15 Maaneder efter sin Dannelse nedsatte Privatbanken sin Diskonto- 
Rate til 3l/2 % (V2 °/o under Nationalbankens), det første Tilfælde af en Notering 
under 4 °/0 her i Landet, og viste saaledes noksom, hvor billigt der bankmæssig 
kunde arbejdes under rigelige Pengeforhold.

Nu synes alt dette saa selvfølgeligt, nu Alle forlængst er bievne tvungne til at 
følge efter og gøre ligedan; men den Gang var det noget af en Bedrift — lige fra 
selve Bankens Stiftelse og til hele Maaden, hvorpaa den startede sin Forretning!

Et Barn var den af en Opsvingsperiode, den største Danmark i Mands Minde 
havde haft. En gylden Tid — gylden af Californiens og Avstraliens nyfundne Guld, 
gylden af vort rige Korn i Markens Muld, som betaltes med Krimkrigens svimlende 
Priser — en lys og kæk Tid, der løftede, hvad der var tungt, med legende Lethed. 
Og af denne Fødsels-Time bærer da ogsaa Privatbanken Præg igennem hele sin 
Historie: hver Gang den store Konjunkturs Bølge hæver sig paany, saa løfter den 
Femtiaars-Opsvingets Barn og Bank opad og fremad som den forreste i Sejlerlaget, 
først paa Fart og først i Havn!

Dog til Held for det unge Foretagende fik det lige strax i sit allerførste Opløb 
lært, at Forsigtighed ej alene er en Borgmester-, men ogsaa en Bank-Dyd.

Det var en Kreds af høj ta nsete Børsmænd med Etatsraad Broberg i Spidsen, 
der stiftede Privatbanken — som derfor ogsaa altid har været den Bank, der lige
som stod selve Børsen nærmest. Tietgen blev engageret til Direktør fra 1. Juni 1857, 
hvorpaa der udstedtes Indbydelse til Tegning af Aktiekapitalen; der blev tegnet om
trent ^2 Miil. RdL, men Stifterne supplerede den til 2 Mill. Den 2. November 
aabnede Banken med en indbetalt Aktiekapital af 1,100,000 RdL paa første Sal i 
Lund & Thorsens Ejendom paa Amagertorv. Allerede inden Maaneden sluttede, 
var der indsat paa Folio og som Indlaan ca. 1,150,000 Rdl. Da naaede den store 
Verdenskrise Danmark, hvor den tilstundende December Termin yderligere øgede 
Forlegenheden. Saa at sige Enhver fik nu Brug for sin disponible Kapital, og paa 
faa Dage svandt Indskudene ind til 400,000 Rdl. Under saa vanskelige og vovelige For
hold maatte der naturligvis disponeres over Midlerne med den størst mulige Var
somhed og fremfor alt stadig sørges for en rigelig Kassebeholdning. Denne Opgave 
blev da ogsaa løst med saa stor Omtanke og Forsigtighed, at Banken endog kunde 
hjælpe den »midlertidige Laanekasse« — som Staten ved Lov af 19. December s. A. fik 
oprettet i Hui og Hast for at redde Landet over Pengekrisen — da denne selv 
trængte til Kontanter i Stedet for de den af Øresundsfonden overladte Sterling-Vexler. 
Et Coup, som strax vandt Banken og dens unge Styrer stort Ry!

Først efter at den følgende Juni Termin (1858) var overstaaet, kunde normal 
Bank-Disposition over de da tilbagestrømmende Folio- (og Indlaans-) Midler tage sin 
Begyndelse (Kassebeholdningens Gennemsnits-Saldo gik da ogsaa fra 754,000 Rdl. 
i Juli ned til 336,000 Rdl. i September ved en Indlaans-Masse af2,8 Mili. Rdl.). Og fra 
nu af gaar Privatbanken ind i en Periode af jævn, stadig Væxt. Treserne igennem 
tilførte et fremadskridende Forretningsliv med faa Afbrydelser Banken en stedse 
stigende Virksomhed, og extra tjentes der Penge ved heldig Deltagelse i den norske 
Hypothekbanks Laan af 1860 og 1863, det norske Statslaan af 1863, det svenske 
Statslaan af 1865 og 1866, det hamborgske Jernbanelaan af 1868 og Tegningen af 
Anlægs-Kapitalen til den Sydsjællandske Bane s. A. Den ulykkelige Krig i 1864 gav
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desuden Banken Lejlighed til paa forskellig Vis at yde den danske Stat Støtte, saa- 
ledes ved Inddragningen af det 5 °/0 dansk-engelske Laan samt ved Afslutningen af 
den svævende Statsgæld (i Amsterdam), som det ved Hjælp af Bankens Forbindelser 
og Indflydelse lykkedes Tietgen at tilvejebringe paa en Tid, da de politiske Forhold 
gjorde enhver anden Form utilraadelig, og paa Vilkaar, som selv efter Fredens Slut
ning ikke blev opnaaede billigere.

Under disse Omstændigheder havde Banken allerede i Fora aret 1861 kunnet sætte 
Foliorenten op til en hel Procent p. a. uden nogetsomhelst Fradrag, medens den samti
dig aabnede Adgang til Indlaan, betalbar paa Anfordring, mod en Forrentning af 
2 %. Dernæst blev Aktiekapitalen i 1864, under selve Krigen, udvidet til det oprin
delig paatænkte Beløb af 4 Mili. Rdl., hvorved den udbudte Totalsum, 2 Mili. Rdl., 
overtegnedes med 72 Mili. Da de nye Aktier kunde udstedes til 110 %, hvoraf de 
10 °/0 blev henlagt til Reservefonden, kom denne derved op paa den anselige Stør
relse af 258,000 Rdl. (516,000 Kr.). Ved Slutningen af denne Periode var Indlaans- 
midlerne voxede til c. 672 Miil. Rdl., medens Udbyttet i disse Aar svingede mellem 
6 Og 7% %•

Tresernes Slutning betegner et Tidehverv i Bankens Historie, den jævne 
Fremgang afløses af et glimrende Opsving i rask stigende Tempo. Til gode Høst
og Kornudførsels-Aar herhjemme føjede sig ude Milliard-Aarenes gyldne Overflod. 
Det var Konjunktur-Aar, Forretnings-Aar, der var Vovelyst og Foretagsomhed oppe 
i Tiden — og nu startes da ogsaa Slag i Slag den Række af store, nationale Er
hvervs-Foretagender, som netop skyldes Privatbankens og Tietgens Initiativ.

Allerede i 1866 havde Tietgen medvirket ved Dannelsen af »Det kjøbenhavnske 
Sporvejsselskab«, da Krisen s. A. i London ved Overend Gurney & Co.s Fald hin
drede den forudsatte Inddragning af engelsk Kapital. Ved et mærkeligt Skæbnens 
Træf gav det samme Firmas Standsning den indirekte Anledning til Stiftelsen af et 
andet af de Tietgenske Selskaber, nemlig selve »Det Forenede Dampskibs-Selskab«, 
som dannedes ved Sammensmeltningen af C. P. A. Kochs og Priors Rederier den 
11. December 1866.*)

Samme Aar tog Tietgens Bestræbelser for at skaffe Danmark nye, bedre og bil
ligere Telegrafforbindelser med Udlandet deres Begyndelse, og efter forskellige Gen
vordigheder fik de endelig i April 1868 fast Form ved Dannelsen af »Dansk-Norsk- 
Engelsk Telegraf-Selskab«, hvoraf foruden Tietgen Privatbankens Formand C. A. 
Broberg og dens Bestyrelsesmedlem O. B. Suhr var Medstiftere. Om Efteraaret fulgte 
Startningen af »Det Dansk-Russiske Telegraf-Selskab« — og den 1. Juni 1869 smeltedcs 
disse saa sammen indbyrdes og med det i Norge stiftede »Norsk-Britisk Selskab« 
til »Det Store Nordiske Telegraf-Selskab«. I dette gik atter den 22. og 23. Februar 
1871 et i Januar Aaret i Forvejen ligeledes af Tietgen, Broberg og Suhr m. fl. dan
net Selskab op, nemlig det saakaldte »Store Nordiske China og Japan Extension-Te- 
legraf-Selskab«, der ved Fregatten »Tordenskjold«s mindeværdige Togt til China 
1870—71 havde ladet nedlægge de første Søkabler i Østasien.

Herpaa følger igen i 1872, ligeledes paa Tietgens Initiativ og med Privatbankens 
Medvirken Dannelsen af Aktieselskabet »Burmeister & Wains Skibsbygnings-Værft«, 
»Svitzers Bjærgnings-Entreprise«, »Det Kjøbenhavnske Bygge-Selskab« og »De dan-

*) Jfr. »Det Forenede Dampskibs-Selskab« 1866—91, Blade af den danske Skibsfarts Historie ved Jul. Schovelin.
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ske Sukkerfabriker«, ligesom ogsaa Banken i det samme Aar tog Del i Tilvejebrin
gelsen af det Nordvestsjællandske og de Lolland-Falsterske Jernbaneanlæg.

Naar der til Indtægterne ved alle disse store nye Foretagenders Oprettelse og 
Financiering kom, hvad hine gode Aars økonomiske Liv og Handelsrøre indbragte 
Banken, var det intet Under, at den tjente stolte Penge. I 1871 var saaledes Fortje
nesten hele 722,000 Rdl., og Aktierne steg derfor til en saadan Højde, at det blev 
muligt at udvide Bankens Kapital fra 4 til 6 Miil. Rdl. og faa afsat de nye Aktier til 
en Kurs af 140, hvorved Reservefonden, der da var stegen til c. 363,000 Rdl., nu med 
ét Slag bragtes op til 1 Mili. Rdl. (2 Mili. Kr.), foruden at der til »Vindens og Tabs- 
Konto« henlagdes c. 175,000 Rdl. (350,000 Kr.) — ogsaa kunde der dog samtidig giveset 
Udbytte af 11 %! I 1872 gav dernæst Tegningen af det store franske Statslaan efter 
Krigen, hvorpaa Privatbanken var bemyndiget af den franske Regering til at mod
tage Subskription for Skandinavien, stor extra Provisions-Indtægt, og Udbyttet blev 
dette Aar 82/3 %.

Ogsaa paa anden Vis gav Bankens Trivsel og Fremgang sig i disse Aar Udtryk: 
i 1869 købtes Ejendommen Nr. 28 paa Kongens Nytorv, hvor »Østre Afdeling« aab- 
nedes den 2. November 1870, det følgende Aar erhvervedes Hjørneejendommen 
Nr. 7 i Nygade, hvor »Vestre Afdeling« aabnedes den 1. Januar 1873.

Med 1873 fik man en Fornemmelse af de kommende Brydninger — direkte 
»berørte« vel Wiener-Krisen »ikkun i ringe Grad Handels- og Pengeforholdene hos 
os«, som det hedder i Bankens Beretning for Aaret, men det kunde dog ikke være 
andet, end der herhjemme listede sig »en Stemning af Usikkerhed« ind efterhaanden, 
og den stadig svingende Diskonto vanskeliggiorde ogsaa alle Bankdispositioner. Men 
det følgende Aar, hvori Banken deltog i det norske Statslaan af s. A., den svenske 
Rigshypothekbanks Laan og sammen med den i 1871 nystiftede Landmandsbank 
overtog 12 Miil. Kr. af det svenske Statslaan af 1872, gav igen rundelig Indtægt, saa 
Udbyttet kunde sættes til hele 8 %.

Dog dermed var »Nevadas flotte Dage« for denne Gang uigenkaldelig forbi, og 
de følgende Aar op til 1879 blev næsten noget af en Trængselstid for Banken. Der 
hvilede et stort og stadigt Tryk over hele Forretningsverdenen, alle Værdier gik 
ned, alle Kurser faldt — og under den almindelig raadende Misstemning i hele Er
hvervslivet samledes nu alle Sortseere og Forsigtig-Petere, alle Tietgens Fjender og 
Misundere, alle »kloge Høns«, netop kloge nok til nu at finde et Korn, naar Tietgen 
før havde fundet hele Rigdoms-Dynger. De samledes i fælles Gnavenhed og Mistro 
overfor Privatbanken og Tietgens »Grundener«, og paa Generalforsamling efter Ge
neralforsamling ivrede man for at tvinge Styrelsen til at realisere en stor Behold
ning af Telegraf-Aktier, Banken just var kommen i Besiddelse af, og hvis Kurs den 
samme Tvivl og Mistillid efterhaanden fik drevet kunstigt ned fra 274 Kr. (Pari: 
180) til 120 å 130, skønt Selskabets Udbytte i disse Aar (1876—77) var 6,4 °/0, 
og Reservefonden siden 1874 var voxet med henimod 1 Mili. Kr. (fra godt */2 «1 1 V2 
Mili.). Banken maatte da ogsaa tilsidst afskrive o. 2 Mili. Kroner (500,000 + 1,600,000) 
paa sin Reservefond, der saaledes saa at sige helt gik tabt (31/i2 1875: 72,540 Kr.). 1878 
lykkedes det Tietgen at afsætte de paagældende Aktier i Paris til en Kurs af 144 Kr. 
— nu staar de, som bekendt, i c. 430 Kr., og saavel »Store Nordiske« som saa at sige 
alle de øvrige »Tietgenske Foretagender« vides nu af alle at være de bedst mulige
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Kunder, en Bank kan ønske sig. Den efterfølgende Tid har saaledes forlængst slaa7 
ende godtgjort, hvor ussel og kortsynet hele hin Tvivl og Modstand var.

Men Modstanden blev brudt og Tvivlen bortvejret. Og siden da har Privatban
kens Virksomhed, selv under de vanskeligste Forhold, altid og uforanderlig staaet 
under Tillidens Tegn.

*

Ikke saasnart bedres Tiderne, før Tietgen strax tager lykkelig fat. I 1880 delta
ger Banken med Held i et norsk og svensk 4 % Statslaan, i 1881 stiftes »De danske 
Spritfabriker« og »Thingvalla Dampskibsselskab«, 1882 »Kjøbenhavns Telefon-Sel
skab«. Det sidstnævnte Aar kunde Banken fejre sit 25-Aars-Jubilæum i den trygge 
Følelse af vel overstaaede Genvordigheder — den gav d. A. 572 % i Udbytte, dens 
Virkemidler var naaede op til henimod 40 Mili. Kr. fra de beskedne c. 4 Mili. Kr., 
hvormed der var begyndt, og til Trods for de den paatvungnc store Tab, havde den nu 
samlet sig en ny Reservefond paa 224,000 Kr. og kunde hertil extra henlægge 50,000 
Kroner.

De følgende Aar 1883—87 var de dalende Prisers og den faldende Rentefods 
Aar — Penge blev rigelige, Alverden converterede. I 1886 overtog Privatbanken % 
af de i Anledning af den danske Statsgælds-Con vertering udstedte nye danske 372 
% Statsobligationer, og s. A. deltog den i en Række andre 372 % Laan (svenske og 
norske Statslaan, Kjøbenhavns Kommune-Laan osv.). I 1887 nedsatte Banken den 
12. Maj Diskontoen til 2 72 % — et Lavpunkt, der indtil da var ukendt herhjemme. 
S. A. bistod Banken ved forskellige Converteringer af danske Kreditforenings-Obli
gationer.

I 1888 blev efter den lange forudgaaende Forretningsstilhed Handelsrøret igen 
livligere og mere indbringende, — Privatbanken gav strax 7 °/o °g dannede en ny 
særlig Reservefond paa 125,000 (dens normale var da 534,000 Kr.). I 1889 steg Di
videnden endog til 772 % — samme Aar fulgte nye Converteringer af Kreditfor
enings-Obligationer. I 1891 aabnede Banken Tegning paa »De Forenede Bryggeriers« 
5 °/o Obligationer og deltog i det 3 % russiske Statslaan, i 1892 endvidere i Kjøben
havns Kommunes 4 °/0 Laan af s. A. 1894 afsluttede den danske Stat ved Bankens 
Mellemkomst et stort 3 % Laan, som den 18. December emitteredes i Paris og 
London og dér til Trods for den høje Kurs strax overtegnedes flere Gange. Den 
derved skabte Pengerigelighed herhjemme muliggjorde saa atter den store Conver- 
tering af Kreditforenings-Obligationer, der fandt Sted i 1895, og hvori selvfølgelig og- 
saa Privatbanken var engageret. Udbyttet blev hint Aar 772 %•

Med 1896 begyndte en ny økonomisk Opgangs-Periode, der i rigt Maal kom 
Banken til Gode. Tietgen kunde dette Aar, mæt af Hæder og træt af Arbejde, 
trække sig tilbage med den Bevidsthed, at Privatbanken nu stod som en Institution, 
en klippefast og fremtidstryg Institution. Og de Aar, der er gaaedc siden da, har da 
ogsaa alt tilfulde godtgjort, at den nye Æra bygger paa en sejrrig Traditions faste 
Fundament. I 1897 kunde Banken af sin Aarsfortjeneste, altsaa uden en Gang at 
ty til sin Extra-Reservefond, afskrive 600,000 Kroners Tab paa »Thingvalla«, og i 
1898 kunde den paa samme Vis afskrive henved 200,000 Kr. paa sin ombyggede 
Ejendom paa Kongens Nytorv og dog give 8 % i Udbytte. I 1899, Lock-oufens 
Aar, kunde den, foruden atter at give 8 %, udvide sin Aktiekapital med 6 Miil. Kr.
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til 18 Miil. Kr., og af den ved Emissionen af de nye Aktier indvundne Netto-For- 
tjeneste bringe sin Reservefond op til o. 3 Miil. Kr. — og samtidig købe »de sex 
Søstre«! I 1900 deltog den i det 3y2 % danske 12 Miil. Kroners Statslaan og i 
Aktie-Tegningen til »Kjøbenhavns Laane- og Diskonto-Bank« og »Det Østasiatiske 
Kompagni«, i 1901 i det 3x/2 % danske Statslaan paa 43 Mili. Frcs. og det 4 % 
Kjøbenhavnske Kommunelaan paa l,t Mill. £ samt i Aktie-Tegningen til »Frederiks
berg Sporvejs- og Elektricitets-Aktieselskab« m. fl. — 1902 deltog Banken i: det norske 
372 °/o Statslaan af 1902 paa 50,6 Miil. Frcs. og Kjøbenhavns 3y2 % Kommune-Laan 
paa 27,8 Miil. Frcs., ligesom den s. A. medvirkede ved Dannelsen af »Mogensen 
& Dessaus Væverier« i Odense og Ordningen af Obligations-Laanet i »De kjøben
havnske Sporveje«.

I 1903 udvidedes endelig Aktiekapitalen til 27 Miil. Kr., og med den indvundne 
Overkurs bragtes Bankens Reservefonds op til o. 4 Mili. Kr., saa at nu den i sin Tid 
tabte Reservefond ej alene er genvunden, men mer end fordoblet. At Banken ende
lig ogsaa i de sidste to Aar paany har deltaget i en Række betydningsfulde Emis
sioner, turde være Offentligheden i frisk Minde.

*
Privatbankens Historie afspejler tydeligere end nogen anden Banks herhjemme 

— selv Nationalbanken ikke undtagen — de sidste halvthundrede Aars økonomiske 
Bølgegang. Dette hænger sammen med, at dens Historie i højere Grad end nogen 
anden af vore Bankers er falden sammen med de danske Byerhvervs Historie. Intet 
andet Pengeinstitut herhjemme har grebet saa skabende, saa direkte medvirkende 
ind i dansk Erhvervsliv — omgivet af en hel Flotille af stolte Foretagender er det 
stævnet ind i det tyvende Aarhundrede.

Men medens Banken saaledes har blæst Livets Aande i mange selvstændige Skab
ninger, har den selv sat sin Ære og sit Mesterskab i Begrænsningens Kunst: ved nemlig 
kun at ville være en Bank, hverken Sparekasse eller Kreditforening, men netop slet og 
ret en Bank. Just derved har den ogsaa naaet her i Hovedstaden at blive Banken par excel
lence. Den har holdt strengt fast ved sit almene Samfundsformaal: »at fremme Handel 
og Omsætning«, og heri, kun heri og netop heri, søgt sin Berettigelse og sin Fortje
neste — »Fortjeneste« i Ordets dobbelte Betydning. Den har følt sig knyttet til For
retningsverdenen og derfor gladelig overladt Landbruget og dets Pantelaan til Kre
ditforeningerne, Forrentningen af de egentlige Sparemidler til Sparekasserne, i aaben 
Erkendelse af begge disse Institutioners Fortræffelighed hver paa sit Omraade. Det 
har overhovedet ikke været Privatbanken om at gøre blot at lave den mest mulige 
Geschäft og skrabe de flest mulige Midler til sig — den har derfor altid 
holdt sig fornem og velvillig tilbage fra al Filial-Deltagelse i den lokale Provins- 
Omsætning, for saaledes ej at suge Købstædernes egne Kapitaler bort fra deres na
turlige Virkefelt.

Og disse Tietgenske Principer er Banken da i sin sidste, Efter-Tietgenske 
Fase forbleven lige tro, uden at lade sig hverken skræmme eller friste af andre 
Pengeinstituters Exempel.

*

Bankraadet bestaar f. T. af følgende Medlemmer: Etatsraad, Grosserer Win. Th. 
Malling (Formand), Hs. Excell. Justitiarius i Højesteret P. F. Koch (Næstformand),
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Kammerherre, Godsejer C. Castenschiold, Etatsraad Chr. Holm, Grossererne Gotfr. 
Halkier, Chr. Hasselbalch, V. Høffding, H. Klitgaard, Etatsraad P. B. Kjær, Højeste
retssagfører 0. Liebe, Etatsraad H. P. J. Lyngbye, Godsejer Georg Sass, Kammerherre, 
Hofjægermester Hannibal Sehested, Kammerherre, Kommandør E. Suenson og Admi
nistrator Fr. Lassen Landorph.

Direktionen bestaar af Etatsraad J. Larsen, Konferensraad Æ Heide og Direk
tør V. With.

Efter i over en Menneskealder at have haft sit Hovedkontor paa Børsen, hvor 
man henflyttede i 1858, bor Privatbanken nu, som Alle ved, til Huse hos sig selv, 
i den nyopførte moderne Storbygning bag Christian IV.s gamle Børs.

Bankens egen Indgang er i Børsgade Nr. 4 & 6. Gennem et Forrum træder 
man ind i en Trappehal, hvis Vægge er beklædte med graagul Savonniere-Kalksten, 
medens selve Trappen er af Marmor, Trinene af blåne clair og Balustraden paa Si
derne af norsk antique foncé. Den fører i ét Løb op til Stueetagen, hvor den ender 
i en kvadratisk Forhal, afsluttet med en halvcirkelformet Niche, der hvælver sig 
om og ligesom viger højtidsfuldt tilbage for C. F. Tietgens Marmorbuste.

Til venstre træder man derpaa ind i et 900 □ Alen stort Expeditionslokale, der 
strækker sig gennem hele Bygningens Dybde, og hvor saaledes Dagslyset vælder ind 
fra begge Sider. Salens Loft, der er delt i stukdekorerede Felter, bæres af 6 Søjler og 
6 Pilastre af poleret Granit med ciselerede Bronzekapitæler, medens Væggene er 
udstyrede med 5 Alen høje Paneler af smukt udskaaret Teaktræ.

Fra den Publikum forbeholdte Plads foran Skranken fører en Trappe ned til 
Parterre, hvor Coupons-Kontoret og Depot-Afdelinger er beliggende. Her findes til
lige Bankens straalende oplyste Box-Hvælvinger, som stilfuldt ornamenterede sam
ler sig om en vældig Granitpille, formet og udstyret som en dekorativ Kæmpe-Søjle. 
Langs Væggene er opstillet Staalskabe, afdeltc i 1264 Bum af forskellig Størrelse til 
Udlejning.

I Tagrummet, beskærmet mod Ildsvaade ved Hjælp af en støbt Monier-Hvæl- 
ving, er der indrettet Plads til Bankens Arkiv med Elevatorforbindelse til Bank
lokalet.

Bankens Pengehvælving staar ved en særlig Trappe i direkte Forbindelse med 
Expeditionslokalet, og i Trapperummet er anbragt en lille fiks elektrisk Elevator til 
Op- og Nedhejsning af Bøger og Kasser.

I hver Etage findes et rigeligt Antal lyse og luftige Toiletrum med flisebeklædte 
Vægge, og i Kælderen er indrettet en Cycle-»Stald« til 50 Cycler.

I selve Banklokalerne, med deres klare, lyse Præg af moderne Comfort og 
Snille, virker alt paa en Gang storladent og smagbehersket, fra det mindste Kon
tor-Værelse til selve Expeditions-Lokalet og Bankraadets festlige Samlingssal. Men 
det uforglemmeligste Indtryk, det man faar først, naar man kommer, og tager med 
sig derfra, naar man gaar — det er af Tietgens unge Imperator-Hoved i Bankens 
tempellignende Forhal.

Et Sejrens Symbol. Jul. Schovelin.



DET GJENSIDIGE FORSIKRINGSSELSKAB 
„DANMARK“

Til Trods for den saakaldte »store Brandperiode« herhjemme, som strakte sig 
fra 1725—28 og efter mange mindre Ildsvaader kulminerede i den vældige Ilde
brand, der hjemsøgte Kjøbenhavn i 1728 og lagde to Femtedele af Staden i Aske, 

faldt det endnu en hel Menneskealder efter ikke den almindelige Mand ind med en 
Tanke, at Bohave dog lige saavel som Bygninger burde forsikres mod Brandfare. 
For Huses Vedkommende blev der allerede i Januar 1731 oprettet et gensidigt 
Brandforsikrings-Selskab for Kjøbenhavn ved en kgl. Anordning, og den 13. Januar 
1761 blev der, ligeledes paa Regeringens Initiativ, stiftet et almindeligt gensidigt 
Brandforsikrings-Selskab for Bygninger i Købstæderne, i hvilket ogsaa Landboere 
fik Adgang til at indtræde med deres faste Ejendomme. Men af Løsøre blev ordent
ligvis kun de store Købmænds kostbare Varelagre forsikrede, og da dette kun kunde 
ske i Udlandet, var det ej alene omstændeligt og bekosteligt, men ogsaa ildeset af 
Myndighederne, saasom »Penge derved gik ud af Landet«. Fra Sukkerraffinaderier
nes Side henvendte man sig derfor Gang paa Gang til Kjøbenhavns Brandforsikring 
for at bevæge denne til at overtage den hidtil i Holland og England tegnede Assu
rance paa raa og raffinerede Sukre, og da dette mislykkedes, fremkom der i Aarene 
1760—70 forskellige Planer om Oprettelsen af et særligt Forsikringsselskab for »al 
Slags Købmandsgods«. I 1764 købte Baron H. C. Schimmelmann Statens Sukker
raffinaderi og tog sig nu selv personlig af Sagen; men da det desuagtet viste sig 
umuligt at faa den almindelige kjøbenhavnske »Brand-Casse«s Modstand overvundet, 
brød han endelig i 1778 overtvært og fik udfærdiget en kgl. Cabinetsordre til det 
daværende Commerce-Collegium om at sørge for Dannelsen af et nyt, selvstændigt 
Assurance-Compagni for Brandforsikring af al Slags Købmandsgods, Varer, Møbler og 
Effekter i Staden Kjøbenhavn. Sagen blev fremmet i al Hast, og en den 11. Maj 
1778 dateret Octroy gav det ny Selskab Monopol for Hovedstadens Omraade. Som 
Compagniets første Direktører blev beskikkede Schimmelmann, A. P. Bernstorff og 
Høegh Guldberg — mindre kunde det ikke være!

20 Aar efter fik det øvrige Land sin Løsøreforsikring ved Oprettelsen af »Det 
kgl. octr. almindelige Brandassurance-Compagni«, der dog ikke fik noget Monopol, men 
kun visse mindre Begunstigelser. Den nærmeste Grund til Stiftelsen heraf var vistnok 
de Misligheder, som gik i Svang ved de saakaldte »Møbel-Gilder« i Hertugdømmerne, 
en Slags smaa lokale gensidige Kasser, som ydede en fast Hjælp uden Hensyn til 
Værdien af de Brandlidtes Ejendele i Brandens Øjeblik, hvad der gav Anledning til 
Ildspaasættelser. Men selv bortset herfra syntes Tidspunktet heldig valgt, da en 
Række gode Aar havde forøget Landets rørlige Formue stærkt, og det kjøbenhavnske 
Compagni 3 Aar forinden var blevet rekonstrueret med Lethed efter en saadan Ka-



SELSKABETS EJENDOM, VESTRE BOULEVARD 34



BRANDFORSIKRINGSAFDELINGENS EXPEDITIONSKONTOR



36 „DANMARK“

tastrofe som den store Brand i 1795. Til Trods for, man saaledes skulde tro, der 
baade var Trang til Stede og Forretning at gøre, gik det dog i mange Aar kun 
meget smaat, og først en Menneskealder efter kom der ret Fasthed i Forholdene. 
Selskabet gik derpaa godt frem indtil 1847, thi vel blev der i Tidens Løb oprettet 
andre gensidige Foreninger rundt om i Landet, men disse holdt sig kun til de 
mindre Risikoer ude i Landdistrikterne og gjorde ikke Compagniet stort Afbræk. 
Nu kom imidlertid Krigsaarene, der skar bort af Forretningen i Hertugdømmerne, 
og samtidig blev der dannet flere nye Selskaber. Disse Selskaber var dels lokale, 
der kun virkede for en enkelt Del af Landet, dels centrale, der virkede over hele 
Landet. Blandt disse sidste var Det gjensidige Forsikringsselskab »Danmark«, der 
blev stiftet i 1861.

Tanken med dette ny Foretagende var at danne en gensidig Forsikringsforening, 
der vel blev ledet efter Forretningsprinciper, men hvor det ikke gjaldt om at tjene 
Penge til Andre, men udelukkende at lade al Fordel tilflyde selve Medlemmerne. 
Det var den daværende Direktør i Landbygningernes Brandforsikring, Barthelson, 
som fik Ideen. Ved Loven af 4. Marts 1857 var der i den nævnte Brandforsikring 
blevet indført et Repræsentantskab, som skulde tage Del i Selskabets Styrelse, og 
hvorved man forberedte den Udsondring af Selskabet fra Justitsministeriets Ledelse 
og Overdragelse af den besluttende Myndighed til Forsikringen selv, som endelig 
fandt Sted den 1. April 1872. Det slog da Barthelson, at der maatte kunne gøres 
noget lignende paa Løsøreforsikringens Omraade ved at skabe et større gensidigt 
Forsikringsselskab, som ejedes af Interessenterne selv, og som blev drevet forret
ningsmæssigt uden alt bureaukratisk Omsvøb. For saa vidt var man allerede be
gyndt saa smaat rundt om i Landet at slaa ind paa denne Vej, som der hist og 
her alt var dannet smaa gensidige Forsikringsforeninger, men disse havde kun en 
snæver lokal Betydning — Udslag som de var ikke af rationelle Forsikringsbestræ
belser, men af hine Aars ejendommelige »Brandpolitik«.

Det var netop den Gang vanskeligt, især for Landets større Jordbrugere, at faa 
deres Kreaturbesætning, Inventarium o. lign, ordentligt forsikret, og da det folke
lige Gensidigheds- og Selvstyre-Princip i Forbindelse med den smidigere Forret- 
ningsform virkede mere tiltrækkende end det Almindelige Brandcompagnis stive 
bureaukratiske Apparat, slog »Danmark« ej alene hurtig Rod, men vandt endog i 
Løbet af et Par Aar en stor Udbredelse.

»Danmark«s Udvikling havde dog været for impulsiv, og et Par større Skader, 
som ramte Selskabet i de nærmest følgende Aar, gav Anledning til Efterfordelinger, 
hvad der ganske naturlig i lang Tid hæmmede Lysten til at indtræde som ny In
teressent. I 1864 bortfaldt imidlertid det kgl. octr. kjøbenhavnske Compagnis Mono
pol for Hovedstaden indenfor Voldene — før den Tid havde Kjøbenhavnerne kun 
kunnet forsikre i »Danmark« paa den Maade, at de forsikrede den 1000 Dalers 
Mulkt med, som Brud paa Monopolet kostede — og i 1866 likviderede Købstad
foreningen i Jylland, hvorved »Danmark« fik en rigelig Tilførsel af ny Forsikringer.

Sit egentlige Opsving daterer Selskabet dog først fra Halvfjerdsernes Begyndelse, 
da Grev Sponneck traadte til som Formand for Repræsentantskabet.

Grev Sponneck viste sig her som saa at sige overalt, hvor han tog fat, at være 
den rette Mand paa den rette Plads. En mærkelig Mand den samme Sponneck, 
maaske en af de mærkeligste, som Danmark har haft: klar og fast, det var hans to
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herskende Egenskaber. Han var Frihandelsmand i 1838 — da var der noget ved at 
være det! Det var den Gang som at tage Tidens Syvmilestøvler paa og ile forud 
som Pioner, ikke som nuomstunder at sjokke en Menneskealder bagefter i et Par 
udtraadte Slæber. De Ideer, som Grev Sponneck gjorde til sine og gav Klarhed og 
Kraft i Tale og Handling et Liv igennem, var i hans Studieaar — Slutningen af 
Trediverne — Fremtidens Evangelium, vanskeligt at nemme, skulde man synes, for 
en »adelig Spradebasse«, en 25-aarig »Junker«, en nybagt Auskultant. Men Sponneck var 
intet af alt det, som Datidens Liberale i deres borgerlige Aandshovmod ansaa for uad
skillelig forbundet med Adelskab og Grevetitel. Han mestrede Theori saa godt som 
nogen Professor, savnede end ikke en vis doktrinær Skarphed i Tanke og Form; 
men han havde tillige den uforlignelige Sans for Livets Realiteter, som af graa Theori 
skaber gylden Virkelighed. Han havde netop den klassiske Liberalismes Tro til Tan
ken, dens Stormænds Lethed og lykkelige Haand til at forme Idé til Plan og Plan 
til Praxis. Var Sagen først tænkt igennem og befunden rigtig, saa kunde den, ja 
skulde den saa sandelig udføres — der var ikke den dialektiske Dualisme i hans Sind, 
som lod hans nationalliberale Samtid tøve og tvivle i Udførelsens store Stunder og 
Afgørelsens vanskelige Øjeblikke. Hans Væsen var Vilje og Intelligens i een Støb
ning: netop det retlinede, det enkle og klare i Frihandelsideerne maatte tiltale ham 
— det, der laa for ham, var at bestemme Maalet, trække fra sit eget Stade den 
korteste Vejs lige Linie dertil paa sit Udkast og saa følge den planlagte Vej med en 
sammenbidt Haardnakkethed, der ikke tillod den mindste Afvigelse eller Bøjen til 
Side. Som han var af Skikkelse, var han af Karakter: tæt og fastsluttet og just saa 
myndig og selvsikker, som kun den lille Mand er det, naar han føler med sig selv, 
at han i aandelig Væxt er et Hoved højere end alt Folket — netop et Hoved!

I Brandforsikringsafdelingen lykkedes det efterhaanden, da Forholdene havde 
fæstnet sig, at opsamle en meget betydelig Reservefond, som naaede en Størrelse af 
over 3 Mili. Kr. Derefter var der dog igen en Række vanskelige Aar med store Ska
der — det er jo overhovedet saa paa dette Omraade, at Risikoen er stærkt svin
gende. Men i disse Aar viste det sig netop, hvor betydningsfuldt det var, at der 
intet Udbytte skulde gives, ingen Fortjeneste indvindes: man benyttede Reservefon
dens Midler til at staa disse Aar igennem uden at sætte Præmierne op, endsige for
lange Efterpræmier — og tvang derigennem de øvrige Brandforsikringsselskaber til 
ligeledes at holde deres Præmier nede paa nogenlunde det samme lave Niveau. Heri 
bestaar overhovedet »Danmark«s største Fortjeneste paa dette Forsikringsfelt.

»Danmark«s Brandforsikring er nu langt den største danske Løsøreforsikring, 
den tæller ialt 161,000 Forsikringer, de forsikrede Værdier løber op til det enorme 
Beløb af 830 Millioner Kroner, og Forsikringssummen stiger hvert Aar med 20 å 30 
Mili. Kroner.

Blandt Brandforsikringsafdelingens Kunder kan særlig fremhæves Kongehuset 
og de fleste større Statsinstitutioner, de største Kommuner og de allerfleste af Lan
dets Herregaarde, men ogsaa blandt de Industridrivende og Handlende har Selskabet 
overordentlig stor Udbredelse.

»Danmark«s Brandforsikringsafdeling har en aarlig Præmieindtægt af l1^ Miil. 
Kr. og desuden Beholdningen af Kontanter og andre Værdier til Beløb af noget 
over 3 Mili. Kroner.

»Danmark«s Livsforsikringsafdeling er yngre og mindre end Brandforsikrings-
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afdelingen. Den blev først oprettet i 1872. Ideen til den kom fra nuværende Etats- 
raad Tvermoes, der kort forinden havde været kst. Direktør i Livsforsikrings- og For
sørgelses-Anstalten af 1871, medens Fenger var Finansminister; men to haarde Stene 
maler som bekendt ikke godt sammen, og det endte med, at Tvermoes brød ud. Han søgte 
da til Sponneck og forestillede ham, at det Princip, som var blevet gennemført i »Dan- 
mark«s Brandforsikring, ogsaa med Held lod sig overføre paa Livsforsikringens Om- 
raade. Sponneck gik ind paa hans Idé, og den 1. Oktober 1872 aabnede »Danmark« 
en ny selvstændig Afdeling for Livsforsikring med særegen Fond, Ansvar og Regn
skab. Der kunde heri tegnes alle Arter af Livsforsikring, baade med og uden Gen
sidighed, dog at de sidste Forsikringer ikke kunde faa Andel i det eventuelle Over
skud.

I den første Snes Aar gik det kun langsomt fremad med Livsforsikringen, og i 
1892 var der kun indtegnet en Forsikringssum af ca. 13 Mili. Kr., men siden da er 
det gaact stærkt fremad, og Forsikringssummen er nu ca. 44 Miil. Kr., og Afdelin
gen har en opsparet Formue af over 8 Mili. Kr. Hvad der bl. a. har bidraget til 
denne raske Fremgang, er det livlige Initiativ, der har været udvist. Man har opta
get moderne Administrationsmethoder og helt nye Forsikringsformer. Det var saa- 
ledes »Danmark«, der først begyndte paa den nu saa almindelige »Livsforsikring 
med Invaliditet«, det vil sige Livsforsikring, hvor Præmien ophører, naar en For
sikret af en eller anden Grund bliver arbejdsudygtig. Endnu mere Fortjeneste ind
lagde »Danmark« sig ved at indføre en Forsikring for saadanne svagelige Personer, 
som ikke kunde optages i de almindelige Forsikringsselskaber, og Selskabet stillede 
et anseligt Beløb til Disposition for denne ny Forsikring, som det ansaa for et filan
tropisk Foretagende og ikke for en Forretning; denne ny Forsikring vakte megen 
Opmærksomhed omkring i Evropa, og den er lykkedes særdeles godt. En anden ny 
Forsikring, som Selskabet har begyndt i de seneste Dage, er en ArtSpareforsikring; 
dette er ikke nogen ny Forsikringsart, men den søges anvendt under nye Former 
og skal benyttes til at fremme Sparsommeligheden i Husmands- og Landarbejder
klassen, navnlig for at gøre det muligt for de unge Landmænd at erhverve sig en 
»Statshusmandslod«.

»Danmark« er et gensidigt Selskab, der ejes og styres af sine egne Interessenter, 
og disse vælger et Repræsentantskab, en Repræsentant for hvert Amt, 2 for Kjøben- 
havn og 1 for Frederiksberg, — desuden 5 Repræsentanter for Slesvig, thi »Dan
mark«, der oprettedes inden 1864, betragter endnu Slesvig som hørende til sit Om- 
raade. Disse 27 Repræsentanter er Selskabets Rigsdag, i deres Haand ligger Selska
bets Overledelse; de vælger et Udvalg af 11 Medlemmer, der danner et Bestyrelses- 
raad, som har den nærmere Styrelse af Selskabet, og disse atter en Direktion, som 
bestaar af 3 Medlemmer. Repræsentantskabets Formand er Amtmand for Frede
riksborg Amt, Kammerherre, Baron Wedell-Wedellsborg, Bestyrelsesraadets For
mand er Højesteretsadvokat Nellemann, og Direktionen bestaar af Etatsraad G. F. 
Tvermoes, Konferensraad, Dr. jur. V. A. Falbe-Hansen og cand. polyt. N. U. Holten.

Efter i over en Menneskealder at have boet til Leje i Stormgade har nu »Dan
mark« paa Vestre Boulevard, ligeoverfor Glyptotheket, bygget sig sit eget stolte Hus, en 
statelig Bygning, i hvis Ydre der hersker Ro og Harmoni, medens den pragtfulde 
Opgang og de indre Lokaler er prægede af Smag og Hygge.



SPAREKASSEN FOR KJØBENHAVN 
OG OMEGN

Af Landets større Pengeinstituter er »Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn« næst 
11 Nationalbanken Landets ældste og ærværdigste, — af Landets Sparekasser er 
den langt den største, henimod dobbelt saa stor som den, der i Størrelse følger lige 
efter (Bikuben) — Sparernes Tilgodehavende hos den har i de sidste Aar svunget om 
100 Millioner Kroner, og denne ene Kasse rummer saaledes ikke mindre end 77 af 
samtlige danske Sparekassemidler. Og kun tvende Kasser er ældre: Ærøskjøbings, 
der netop blev dannet 14 Dage før, og Fyens Stifts, denne sidste dog kun for saa 
vidt, som den i 1832 konstitueredes som en umiddelbar Fortsættelse af Odense Bys 
Sparekasse, der blev oprettet 1816.

Allerede i Sommeren 1819 henvendte Assessor i General-Toldkammer- og Com- 
mcrce-Collegiet H. Bech sig til daværende Etatsraad Jonas Collin og Dr. theol. Myn
ster og forelagde dem en Plan til Oprettelsen af en Sparekasse i Hovedstaden. Der 
var allerede den Gang Forbilleder nok baade i Ud- og Indland, for Indlandets Ved
kommende saaledes Hertugdømmerne. — Det lille Forsøg, der som alt nævnt i For
vejen var bleven gjort af fhv. Amtmand Jens Benzon i Odense, var kun halvt lyk
kedes, et 6 Aar før paa Grevskabet Holsteinborg lige saa lidt, og da Odense-Kassen 
i 1832 blev rekonstrueret, skete det netop efter den kjøbenhavnske Kasses Mønster. 
Dog det var ej heller mærkeligt, at det i de første to Aartier var en næsten umulig 
Opgave paa kongerigsk Grund at bevæge Folk til at spare, hvilket jo vilde sige: at 
gemme paa Pengesedler, hvis Værdi først op til selve Statsbankerottens Aar havde 
vist sig saa skæbnesvangert vigende og dernæst saa vaklende og vexlende, at en 
Bigsbankdalerseddel endog i 1819 gjaldt 90 Sk. B. M. i Marts og kun 60 i December.

Hertugdømmerne havde derimod lige siden 1788 haft en regelmæssig og stadig 
Cirkulation af god klingende Sølvmønt og altsaa et Pengevæsen paa fast Fod. Her 
fandt da derfor ogsaa Sparekasse-Institutionen saa meget tidligere en villig Jord
bund: i Hamborg havde man i 1778 sat en Spare-»Indretning« i Forbindelse med 
en Forsørgelseskasse til Indsamling og Frugtbargørelse af Smaasummer fra Almues
folk, og dette Exempel blev allerede fulgt i Kiel 1796 — to Aar før Priscilla Wake- 
field opretter Englands første Sparekasse i Tottenham. Herefter fulgte Altona i 1801, 
og just i Aaret 1819 blev der paa Foranstaltning af det saakaldte patriotiske Selskab 
i Slesvig-Holsten udgivet et Skrift om det engelske Sparekassevæsen, der siden 1798, 
men dog navnlig efter 1816 (da London fik sin første Sparekasse), var blomstret 
stærkt frem, og dette Skrift gav Stødet til, at i de følgende Aar næsten alle Byer i 
Hertugdømmerne fik hver sin Sparekasse. Højst rimeligt har det ogsaa paavirket 
Bech og bidraget sit til at sætte ham i Bevægelse.

De trende nævnte Mænd satte sig i Forbindelse med Generalauditør og Bank
direktør P. Møller, Etatsraad og Borgmester Schaffer og Præsten ved Trinitatis Kirke
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Paludan. Efter at have gennemdrøftet og tilrettelagt Sagen, udsendte Stifterne en 
Indbydelse til at deltage i Foretagendet den 24. April 1820, og den 1. Maj aab- 
nedes Kontoret for Indbetalinger i »de 32 Mænds« (Borgerrepræsentationens) For
samlingssal paa det nuværende Domhus.

Dette Skridt fra disse ansete og høj tstillede Borgeres Side var tænkt og blev 
gjort som en filantropisk Gerning: det var helt udenfor deres Tanker at »grunde« 
et Pengeinstitut, nej, deres Mening og Maal var frivillig og gratis at ofre Tid og 
Kræfter paa at hjælpe »den tjenende Klasse« til at »forekomme Armoden« ved at 
føre den »tilbage til den ægte Sparsommeligheds Aand«, som Pengeforvirringen saa 
sørgelig havde svækket og maattet svække. Det har sikkert været som talt ud af 
deres Hjerter, naar Jens Benzon saa faa Aar før havde tilraabt Tjenestetyende og 
Daglejere i Datidens svulmende Sprog: »Henlægger nu herefter til en samlet Nødskil
ling, hvad I hidtil forødede til Næring for Eders Sanselighed, og værer derfor tar
velige i Eders Levemaade og Klædedragt, kappes ikke heri med de Rige, i denne 
ulige Strid maa I altid tabe, men kappes med dem i huslige Dyder, her kunne I 
altid overgaa dem, her kunne I, endogsaa overvundne, altid vinde«. Selv udtrykte 
de sig mere nøgtern: »hvor mange Fristelser er der ikke til at udgive de Penge, 
man bestandig har mellem Hænder? Man forledes kun altfor let til unødvendig 
Udgift«, og »hvor skulle Tjenestefolk med Sikkerhed og Fordel anbringe saadanne 
ringe Summer, der maaske ofte ikkun udgøre enkelte Mark eller Rigsdaler?« »At 
tilbyde de Sparsommelige en bekvem Lejlighed« hertil, var derfor netop »vort 
Formaal«, man vilde gøre Smaafolk »Sparsommelighed let«. Og ligesom man til 
dette almennyttige Formaals Fremme selv gav sit Arbejde — Stifterne mødte per
sonlig op hver Mandag og Onsdag Kl. 8—10 og varetog Kontorgerningen vederlags
frit — saaledes fik man ogsaa hertil Statens og Nationalbankens Støtte, idet Mid
lerne af disse modtoges til 5 % Forrentning, for at Sparekassen derved kunde blive 
sat i Stand til, foruden at faa dækket sine Administrationsomkostninger, at yde sine 
Interessenter 4 °/o Rente. Sparekassen fungerede saaledes egentlig kun som en Slags 
Mellemmand mellem Publikum og de nævnte Institutioner.

Til Bestridelsen af de første Udgifter ved Etablering osv. indkom der ved fri
villige Sammenskud 1400 Kr., der saaledes blev den lille Begyndelse til Sparekassens 
Formue, og forskellige Medborgere, saasom Drewsen paa Strandmøllen og Bogtryk
ker Brünniche, hjalp Kassen gratis til dens første Tryksager.

Tidspunktet for Kassens Aabning var for saa vidt særdeles heldigt, som Seddel
kursen netop fra 1820 blev mere stadig og stigende, hvorved Sparsommeligheden 
atter fik fast Grund under Fødderne. At der under saadanne Forhold virkelig var 
Trang blandt Smaafolk til at faa deres Spareskillinger godt anbragte, viste sig strax: 
allerede den første Dag kom der hele 103 Indskud, og Aaret sluttede med et Indc- 
staaende af c. 170,000 Kr., fordelte paa 1096 Konti, hovedsagelig stammende fra 
Tjenestetyende eller indsatte for Børn.

I de nærmest følgende Aar blev Tilstrømningen stedse større og større, saa at 
Arbejdet begyndte at voxe de 5 Direktører over Hovedet. Desuden blev den Maxi- 
malgrænse, som baade Statskassen og Nationalbanken havde sat for, hvor store 
Summer de var villige til at forrente for Kassen, Gang paa Gang overskredet og 
ganske vist udvidet paany, men hver Gang mindre villig: ved Udløbet af det 6. Regn- 
skabsaar henstod der saaledes allerede c. 1 Mili. Kr. i Statskassen og c. 2/3 Mili. Kr.



SPAREKASSENS EJENDOM NIELS HEMMINGSENSGADE 24



44 SPAREKASSEN FOR KJØBENHAVN OG OMEGN

i Nationalbanken. Den sidstnævnte havde til en Begyndelse haft Brug for alt det Sølv, 
den kunde faa fat i, og derfor gerne modtaget Sparekassens rede Indskud — Sed
delpengene gik i Statskassen —, men efterhaanden som Trangen til Sølvet tog af, 
blev den høje Forrentning mer og mer en trykkende Byrde for Banken. I Juni 
1828 sagde den derfor ej alene »Stop«, men opsagde ovenikøbet et Par Hundrede- 
tusinde Rigsdaler til Udbetaling. Man prøvede at forhandle sig til Rette, men Ban
ken blev ved sit: herefter vilde den kun give 3 °/o i Rente. Og dermed var da Spa
rekassen stillet overfor en hel ny Situation.

Bankens Holdning var i og for sig saa meget mere berettiget, som det stod 
Alle, ogsaa Sparekassens egen Direktion, fuldkommen klart, at der forlængst i stort 
Omfang var blevet gjort Brud paa den Forudsætning, hvorunder Forrentnings-Til
sagnet var givet fra Bankens Side. Det havde jo, som vi har hørt, været Meningen 
at ophjælpe Sparsommeligheden i »de lavere Folkeklasser«, at frugtbargøre Fattig
mands Spareskærv. Men alskens Forretningsfolk Byen rundt havde ikke været længe 
om at opdage, at den nye Kasse udmærket kunde bruges af dem til at skaffe sig 
gode Renter af de disponible Kapitaler, de ikke i Øjeblikket havde Brug for — den 
nu herhjemme saa almindelige Benyttelse af en Sparekasse som Bank var m. a. O. 
allerede den Gang i fuldt Flor, i hvilken Henseende man jo ogsaa vel maa erindre, 
at der intet andet privat Pengeinstitut fandtes. Nationalbanken gav slet ingen Rente 
af Folio, men satte man sine Penge ind i den gennem Sparekassen, fik man 4 °/0 — 
det var for fristende. Ganske vist kunde der i Sparekassen kun indsættes 100 Kr. 
ad Gangen, men denne og lignende Bestemmelser kunde jo altid med Lethed om- 
gaas, da det jo dog vilde vise sig praktisk ugørligt at inkvirere Indskyderne om 
deres Øjemed og Arten af deres Penge.

Fra Direktionens Side var man meget betænkelig overfor denne Udvikling, Aar 
efter Aar havde man i Bemærkningerne til Regnskabet formanet Almenheden om, at 
Sparekassen kun var til Opsamling af egentlige Sparemidler. Derfor syntes nu og
saa Nationalbankens Vægring ved fremtidig at give højere Rente end 3 % ligesom 
at aabne en Slags Udvej: ved en radikal Rentenedsættelse maatte man kunne haabe 
»at blive de Indskud kvit, som ikke henhøre til Sparekassen«. Man besluttede sig 
derfor omsider til at afslutte Sparekassens 1. Afdeling, saa at ingen yderligere Ind
skud modtoges i samme, og den 1. Maj 1830 opsagdes alle Summer paa over 500 
Rdl. (1000 Kr.) Sølv til Udbetaling, saa at kun Resten blev indestaaende til 4 %’s 
Forrentning. Den 11. Maj s. A. aabnedes derpaa en II. Afdeling, hvori Indskudene 
kun forrentedes med 3 °/0 — altsaa den samme Rente, Kassen erholdt i National
banken. Dette blev da kun muligt ved, at der allerede i de 10 forløbne Aar var 
opsparet en Fond paa c. 36,000 Kr., hvoraf Administrationsomkostningerne nu kun
de bestrides.

Der blev herved ogsaa opnaaet en Nedgang i Sparekassens Indskudsmassc: i 
Treaaret 1830—33 gik den c. 219,000 Kr. tilbage. Da den 4 °/o Forrentning standsedes 
helt i 1837, gik atter Kapitalen noget ned, men derpaa begynder en rask Stigning, 
saa at deri 7 Aar efter var voxet fra c. 2 Mili. til henimod det dobbelte.

Paa dette Tidspunkt besluttede man sig da til selv at overtage Frugtbargørelsen 
af de indsatte Midler: den 11. Februar 1844 vedtoges det i Direktionen, at der for 
Fremtiden skulde kunne gives Udlaan mod Prioritet eller haandfaaet Pant. Og her
med gaar altsaa Kassen egentlig først over til at blive en virkelig Sparekasse, et



HOVEDKONTORET



46 SPAREKASSEN FOR KJØBENHAVN OG OMEGN 

selvstændigt Pengeanbringelses-Institut. Dog i god Overensstemmelse med den For
sigtighedens Aand, som havde præget Institutionen fra dens første Dage, sørgede 
man for en lempelig Overgang: man tog til en Begyndelse kun Prioriteter, og endnu 
i 1844—45 var der ialt herpaa kun udlaant 142,500 Rdl. eller c. 7 72 % af Sparernes 
samlede Tilgodehavende. Først 1858, da Statskassen definitivt ophørte med at mod
tage Penge fra Kassen til Forrentning, gik man helt over til selv at anbringe Mid
lerne, og en Del af disse blev fra nu af, foruden i de lige ovenfor nævnte Udlaan 
mod haandfaaet Pant, anbragt i Stats- og Kreditforenings-Obligationer eller andre 
lign, solide, rentebærende Effekter. Samtidig forhøjedes Indlaansrenten fra 3 til 3l/2 °/o-

Kort i Forvejen havde Sparekassen da netop ogsaa lidt under en pludselig stor 
Tilbagegang i sin Kapital, idet Krisen i Slutningen af Aaret 1857 havde tappet den 
for noget over 72 Miil. Kr., hvoraf dog atter mer end Halvdelen strømmede tilbage 
inden Regnskabsaarets Afslutning (11. Novbr. 1858). Allerede i 1848 var Kassen ble
ven udsat for et lignende run, idet der som Følge af Krigen blev udtaget o. 1 Mili. 
Kr., hvoraf en betydelig Del i Løbet af kort Tid lige efter Oprørets Udbrud. Og 
ligesom man den Gang var kommen ud derover uden at ty til extraordinære For
anstaltninger, endsige fremmed Bistand, saaledes gik det ogsaa i 1857.: blot ved 
strengt at holde paa sin statutmæssige Ret til 14 Dages Opsigelse, klarede man ved 
egen Hjælp stolt alle Udbetalings-Vanskeligheder.

Allerede i 1856 havde man maattet udvide Kontortiden til hver Dag fra Kl. 8 
—10, 1859 tog man desuden Lørdag Aften med fra Kl. 6—8. Det som Følge heraf 
forøgede Personale satte atter Kassen i Stand til fra 1861 at beregne Renten af 
Indskud fra Dag til Dag, hvorhos den daglige Kontortid samtidig yderligere udvi
dedes til fra Kl. 9—1. Samme Aar erhvervede man sig et eget Lokale: efter at have 
flyttet rundt i Byen, først 1843 fra Domhuset til Frederiksholms Kanal, saa 1845 
derfra til Hjørnet af Raadhusstræde og Brolæggerstræde, købte man sig nu Ejen
dommen Hjørnet af store og lille Helliggejststræde, lod den nedrive og indflyttede 
sine Kontorer i den nyopførte Bygning ved Aarsskiftet 1862, med en Kontortid af 
fra Kl. 9—2 samtlige Ugens Dage samt desuden Lørdag fra Kl. 6—8.

Men det var ogsaa nødvendigt, at man satte Apparatet vel i Orden til at magte 
den Stigning i Forretningen, som nu tog sin Begyndelse. Fra c. 5 Mili. Kr. den 11. 
November 1860 steg Kapitalen til c. 7 Miil. den 11. November 1863, og efter at Krigen 
i 1864 var overstaaet, fortsattes de følgende Aar Opgangen saa støt og stadig, at 
Kassen ved sit 50 Aars Jubilæum i 1870 var naaet op til næsten 15 Mili. Kr., hvoraf 
dens egen Formue udgjorde 800,000 Kr. — løvrigt havde 1864 bragt Kassen dens 
eneste egentlige Krise: efter Erobringen af Als greb en saa almindelig Frygt det 
store Publikum, at der alene i Løbet af de tre Dage fra den 6. til den 8. Juli ud
toges næsten 72 Miil. Kr. eller 6 % af den hele Indskudsmasse, og hele Maane- 
den gav en samlet Nedgang paa o. 1 Million. Betegnende baade for Situationens 
truende Karakter og for Sparekassens grundmurede Anseelse er det iøvrigt, at Baron 
Carl Hambro, Chefen for det bekendte Bankierhus af samme Navn i London, øje
blikkelig tilbød Sparekassen at aabne den en Kredit af indtil 40,000 £ — og ikke 
mindre betegnende er det, at Kassen med Tak kunde afslaa dette velvillige Tilbud: 
ligesom tidligere lykkedes det den ogsaa denne Gang at staa Angsttiden igennem 
uden fremmed Hjælp.

I de derpaa nærmest følgende Aar skete der tvende væsentlige Begivenheder i
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Institutionens Liv: 1866 blev Renten sat op til 1 Sk. daglig af 100 Rdl., hvorved 
Aarsrenten altsaa forhøjedes til 34/5 °/0, og 1868 flyttede Sparekassen over i sin nu
værende Bygning, der i 1867 købtes af Selskabet »Kjæden« og ombyggedes til Kas
sens Brug. Den rivende Tilgang, som derefter fandt Sted, tvang allerede i 1872 til 
Indkøb af Naboejendommen, og derved tik man Plads til at forøge Lokalet til det 
dobbelte. Fra disse Aar er Kassens Karakter som et stort første Klasses Pengeinstitut 
fastslaaet: det oprindelige snævre Spare-»Indretnings«-Præg, hvorefter det kun gjaldt 
om Opbevaringen af Smaafolks Nødskillinger og Spareskærv, var slettet fuldkom
men ud af Tidens Udvikling, og fra alle Samfundslag søger fra nu af forskellige 
Slags Kapitaler, med hvis Anbringelse Indehaverne ikke selv ønsker at have Ulej

FREDERIKSBERG AFDELING

lighed og Risiko, i stor Stil og stigende Omfang til »Sparekassen for Kjøbenhavn 
og Omegn«. Fra c. 8 Mili. Kr. i 1865 og 15 Mili. Kr. i 1870 stiger den samlede Ind- 
laanssum til c. 55 Miil. i 1881—82.

Sparekasseloven af 1880 søgte at dæmme op for Tidens Strøm paa dette Om- 
raade ved atter at faa draget sondrende Grænser mellem Banker og Sparekasser og 
reservere disse sidste for de egentlige Sparemidler. Men Forsøget var meget for 
spagfærdigt, det blev kun til Halvhed — og for en Sparekasse, der allerede var ble
ven saa vældig som den heromhandlede, kom Loven naturligvis ingensomhelst Rolle 
til at spille. Naar den opadgaaende Bevægelse i Kassens Kapital standsede nogle Aar 
i Firsernes Begyndelse, da skyldtes dette udelukkende de daarlige Tider. Allerede 
1885/86 — fra 1. April 1885 til 31. Marts 1886 — er der paany en Tilvæxt paa c.
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4 Mili. Kr. (fra 56,5 til 60,7 Miil. Kr.), og derpaa tager Stigningen først for Alvor Fart. 
Særlige Begivenheder bidrog hertil.

I 1886 converterede Staten sine 4 °/o Obligationer til 3’/2 %, ikke mindre end for 
155 Miil. Kr. blev paa en Gang opsagte til Udbetaling, og af disse forlangtes over 
en Trediedel udbetalt kontant. Af disse Masser af Penge, der saaledes kom mellem 
Hænderne paa Folk, havnede ikke faa i den følgende Tid i Sparekassen. Indlaans- 
summen steg fra 60,7 Miil. den 31. Marts 1886 til

c. 74 Miil. Kr. den 31. Marts 1887
c. 89 » » den 31. Marts 1888
c. 92 » » den 31. Marts 1889

ØSTRE AFDELING

Det var navnlig i Kalenderaaret 1887, at Pengene ligefrem strømmede ind i 
Sparekassen: som Følge af den dalende Rentefod og den almindelige Converterings- 
lyst blandt Grundejerne nedsatte Bikuben og Bankerne nemlig allerede den 1. Juli 
s. A. Indiaansrenten til 3 %, og Sparekassens 34/s °/0 maatte derfor nødvendigvis 
trække som en Magnet. Tilsidst blev da ogsaa Sparekassen nødt til at gaa ned med 
sin Indiaansrente: tvungen af Forholdene sluttede den endelig i Oktober 1888 sin 3. 
Afdeling og oprettede en ny Afdeling, hvori Indskudene kun forrentedes med 3 % — 
den saakaldte 6. Afdeling, da der i Mellemtiden forsøgsvis var bleven oprettet en 4. 
og 5. Afdeling for egentlige Sparemidler med Præmietillæg til Renten. Sin Tradition tro 
forhøjedes imidlertid Renten paany til 37a °/0 P- a- fra 11- November 1891, da Rente
foden atter var gaaet i Vejret. Men denne Stigning var kun forbigaaende, i Midten af
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Halvfemserne skabte økonomiske Stilstands-Aar en rent overvældende Pengerigelighed, 
Renten trykkedes Verden over til et ukendt lavt Standpunkt — og i Foraaret 1895 
maatte Sparekassen opsige samtlige i 3. Afdeling (til 34/5 %) indestaaende Kapitaler 
til Udbetaling eller eventuel Nedsættelse til 3l/2 %. Under disse Forhold tyede atter 
nye Pengemidler i stort Omfang til Sparekassen, hvis S1^ % da ogsaa uvilkaarlig 
maatte virke sært fristende i Tider, hvor Statsobligationernes Rente gik ned til 3 °/0, 
og ^Iz % Papirer var over Pari.

Men Tiderne skifter. Forbavsende hurtig bragte et opblussende økonomisk Liv 
med den deraf fremkaldte Efterspørgsel i Forretningsverdenen efter disponibel Ka
pital Diskonto og Rente til atter at stige — og i 1899 kulminerede denne Bevægelse.

NØRRE AFDELING

Intet Under, at 372 °/0 under disse nye, glimrende Forhold nu pludselig maatte sy
nes Mange et pauvert Udbytte — fra alle Sider lokkede jo nye Foretagenders 
Aktier og Obligationer med høje Dividender og rimelige Kurser, Bankerne ligefrem 
kappedes om at sætte Indlaansrenten op, og til Overflod havde vi Sommeren igen
nem en kæmpestor Lock-out, der tærede paa Smaafolks Spareskillinger. Tilmed satte 
Socialdemokratiet en taabelig Agitation i Gang mod den hæderværdige Institution 
— hvad der dog til Ære for den sunde Fornuft kun fandt ringe Sangbund hos 
Kassens Interessenter. Under disse sammenstødende Omstændigheder blev imidler
tid Sparekassen lettet noget for den Overrigelighed af Kapitaler, der havde karakte
riseret den umiddelbart forudgaaende Periode, og som ikke havde vist sig helt uden 
Ulemper. Da det nemlig i Tider, hvor Renten saaledes falder stærkt, ganske natur-
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ligt er forbundet med Vanskelighed at finde fordelagtig Prioritets-Anbringelse i til
strækkeligt Omfang, maatte en forholdsvis rigelig Del af de tilstrømmende Midler 
anvendes til Indkøb af rentebærende Papirer. Disses Kurs er netop i slige Tider høj, 
medens den omvendt, naar Diskontoen derefter paany stiger saa stærkt som herhjemme 
i Halvfemsernes Slutning, trykkes uforholdsmæssigt -— og naar der da ovenikøbet 
skal realiseres af Effekterne for at skaffe rede Penge til Udbetaling, kan dette, sær
lig paa et saa lille Obligationsmarked som det danske, selvfølgelig kun ske med 
ligefremt Tab. I saa Henseende kom det imidlertid Sparekassen til Gode, at der ved 
hele den Forsynlighed, hvormed den i Aarenes Løb var bleven ledet, ej alene var 
opsparet en imponerende Reservefond (den 31/3 1899 var den 8 Miil. Kr.), men desuden 

AMAGER AFDELING

bestod en saa betydelig Del af Fondsbeholdningen som c. 16 Miil. af udenlandske 
Obligationer, hvoraf der altsaa kunde sælges uden Skade for det hjemlige Marked 
og tilmed uden nævneværdigt Kurstab. For de danske Effekters Vedkommende 
maatte imidlertid de dalende Kurser nødvendigvis faa Indflydelse paa Opgørelsen af 
Fondsbeholdningens Værdi, og blev Kurstabet for 1899—1901 afskrevet med 5,7 Mili. 
Kr. paa Reservefonden.

Det siger sig selv, at Kassen iøvrigt fulgte den almindelige Rentestigning i 1899: 
om Efteraaret aabnedes en ny Serie med 4 °/0 Forrentning med en Maaneds Opsi
gelse, hvilken Opsigelse atter faldt bort efter */2 Aars Forløb, hvorhos Renten for hele 
den indestaaende Kapital forhøjedes til 4 °/0. Først i Juli 1902 nedsattes den atter til 3 '/2 %•

Derefter er Reservefonden som Følge af indvunden Kursavance atter stegen til
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3 Miil. Kr., og yderligere er der paa en særlig Konto til Imødegaaen af Tab ved 
Aktiver henført 1,7 Miil. Kr. Som Gaver i veldædige Øjemed er der fra 1860—1904 
bleven bortskænket ialt omtrent 1 Miil. Kr.

I Aaret 1867 stiftede Sparekassen en særlig Pensionsfond for sine Embeds- 
mænd — dennes Størrelse er nu 633,000 Kr.

I den store Opgangs-Periode, der begyndte i Midten af Firserne, kom man ind 
paa Oprettelsen af Afdelingskontorer i de fjernere liggende Stad-Dele, og dette er 
senere blevet fortsat, saaledes at der nu findes ialt 8 Afdelingskontorer spredte rundt 
omkring i Byen i tvende Halvkredse med Hovedkontoret som Centrum, nemlig 
Amagerbrogade 151, Falkonerallé 57, Nørrebrogade 198, Østerbrogade 17, Nørrebro- 

FALKONERALLÉ AFDELING

gade 8, Johannevej 20, Gml. Kongevej 85, Brogade 5. Tre af disse Afdelinger er 
indrettede paa de kgl. Postkontorer og bestyres af de paagældende Chefer, dog selv
følgelig under Tilsyn fra Hovedkontoret.

Der indestaar ialt i disse Afdelinger 17,8 Miil. Kr.
Den nuværende Direktion bestaar af Hs. Excellence Justitiarius P. F. Koch, Ju

stitiarius J. Ipsen, Etatsraad, Grosserer Wm. Th. Malling, Konferensraad H. N. Han
sen og Direktør G. A. Hagemann.------

Kun 15 Aar skiller nu »Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn« fra dens 100 
Aars Jubilæum. Fra en ringe og beskeden Begyndelse har den i sin lange Levetid 
støt og sikkert voxet en Kæmpevæxt og staar nu som et af Danmarks rigeste, soli
deste og mest ansete Pengeinstituter.
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Det var I). B. Adler, som var Handelsbankens egentlige Stifter, og et Sammen
stød af personlige Omstændigheder gav ham Grunden hertil.

D. B. Adler hørte oprindelig til den Kreds, som startede Privatbanken, og i 
mange Aar sad han da ogsaa i dens Bestyrelse. Et Tilfælde bragte ham imidlertid 
paa Kant med selve C. F. Ti et gen. Denne havde i Januar 1864 afsluttet det Hambro- 
ske Statslaan i London paa 1,2 Miil. £ og skaffede senere til Krigens Fortsættelse en 
svævende Gæld i Holland paa 6 Miil. Gylden. Da denne skulde afvikles, henvendte 
David, som i Mellemtiden var bleven Finansminister, sig til D. B. Adler, med hvem 
Moritz Levy havde bragt ham i Forbindelse, og anmodede ham om at faa arrange
ret et fast Statslaan. Dette lykkedes ogsaa D. B. Adler hos Huset B. Baphael & Sons, 
hvad han strax underrettede David om pr. Telegram. Det synes nu, efter hvad man 
bagefter kan skønne, at David i et Øjebliks Distraktion, maaske nervøst overvældet 
af Begivenhedernes Tryk, har forputtet dette Telegram, eller det maa i hvert Fald 
paa en eller anden Maade være gaaet ham af Minde — nok er det, at da de 
hollandske Vexlers Indløsning staar for Døren, og der altsaa ingen Tid er at spilde, 
modtager David, efter (og altsaa til Trods for) Afsendelsen af D. B. Adlers Telegram, 
et Tilbud fra Tietgen om at søge Forhandling med den preussiske Regering om 
Tilbagekøbet af den for Sundtolden stiftede Gæld. Da saa Adlers Brev, der bekræf
tede Depechen, indløb, og det faste Laan altsaa var i Orden (November 1864), var 
Sagen jo dermed afgjort og Finanserne bundne — og der blev da ikke andet tilbage 
for. David end at tilbagekalde den Tietgen givne Fuldmagt pr. Telegram.

Det fremgaar klart nok af Tietgens »Erindringer«, der dog blev neddikterede 
nogle og tredive Aar efter, hvor denne Desavouering maa have gnavet paa hans 
Stolthed. Han tilgav aldrig David, — men heller ikke D. B. Adler gik Ram forbi. Det 
begyndte med, at Tietgen nægtede at lade sin Bank lombardere de nye danske 
Statsobligationer — hvad der den Gang, da Privatbanken var den eneste private 
Bank i Landet, virkelig betød noget. Herover blev Adler, der følte sig uskyldig i For
urettelsen mod Tietgen, højst piqueret, og mellem Bestyrelsesmedlemmet og Direk
tøren var der dermed skabt et skævt indbyrdes Forhold, hvorved to saa udprægede 
Personligheder i Tidens Løb maatte og skulde fjerne sig mer og mer fra hinan
den. Var Tietgen bitter og stejl overfor en Mand, han opfattede som Modstander, 
var Adler paa sin Side lidet til Sinds at lade sig sætte Stolen for Døren, fyrig og 
opbrusende som han var, overhovedet et Heraklitisk Temperament, hvor alt var
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strid Strøm og blussende Hast, baade Tanke og Tale, Indfald og Handling. Tilmed 
lignede de to Mænd hinanden i visse Henseender for meget, — hvad der ved slige 
Sammenstød maaske netop er det allerværste: begge var de klartskuende og dristige 
Mænd, Haanden for dem let til Hæftet, og Sværdet sad løst i Skeden.

Hertil kom, at Tietgen netop i de nærmest følgende Aar fik rig Lejlighed til at 
udfolde sit Væsen som den store Starter og Nyskaber, han var. Men herved blev 
da ogsaa hans Bank ført ind paa en Virkemaade, som greb ud over det rent bank
mæssige, gik ud over den Kasserer- og Diskontør-Rolle, som efter Manges Mening 
netop ene var en banker s — og det var jo dog egentlig en Overførelse af engelsk Bank
væsen med dettes snævre Ejendommelighed, man i sin Tid havde ventet af Tietgen! 
Denne Opgave syntes da saaledes endnu at kræve sin Løsning, og just for D. B. 
Adler, der netop havde tilbragt sin Ungdom i London og indsuget sine Ideer i Fyr
rernes England, laa det derfor dobbelt nær at føle sig fristet til at tage denne Sag 
op. Det vilde vel ogsaa, saa rigt et Interesse-Liv Adler levede, have været ham utaa- 
leligt, om han havde følt sine Bevæggrunde som rent personlige: Modsætningsforhol
det til Tietgen maatte ganske af sig selv skærpe hans Blik for, hvad der i dennes 
Bankstyrelse saglig set blev trængt i Baggrunden eller dog ligesom stillet i anden 
Række, fordi Foretagenderne nu en Gang var Tietgen det kæreste — saa vist som de 
jo ogsaa var hans egne!

Da Adler derfor tilsidst, ret ostentativt, traadte ud af Privatbankens Bestyrelse, 
kom han ganske naturlig ind paa Planen om at stifte en ny Bank, en egentlig Dis
konto- og Vexelbank i stor Stil. Med udholdende Energi arbejdede han aarevis der- 
paa i al Stilhed, og i Foraaret 1873 blev endelig Værket færdigt.

Det gjaldt for Adler om to Ting: at Banken lige i sin Fremtræden havde baade 
Midler og Mænd, som imponerede. Der skulde højt ansete Mænd i Spidsen, og Ak
tiekapitalen maatte efter danske Forhold være betydelig. Privatbanken var begyndt 
med en Tielgen og to Millioner Daler, den ny Bank skulde begynde med to Natio
nalbankdirektører og otte Millioner Daler.

Virkelig lykkedes det Adler ej alene at bevæge baade Grev W. Sponneck og A. 
E. Reimann til at opgive deres høje Stillinger som Nationalbankdirektører for at 
indtræde i den ny Banks Direktion, men ogsaa at formaa daværende Statsgældsdi
rektør Martin Levy til at ombytte sit statsvigtige Embede med Posten som Direk
tør i den nye Privat-Bank. Unægtelig Navne, som vejede til, lødige Navne — saa 
der nu med Sandhed kunde tales om »Valuta, som Banken ejer«.

Men foruden den personlige »Valuta« skulde der, som sagt, ogsaa skaffes haand- 
gribelig Valuta i rede Mønt og det endog rigeligt. Tilmed kunde det danske Penge
marked slet ikke bruges hertil, da alt skulde foregaa hemmeligt, indtil Aabenbarel- 
sens Dag kom. Altsaa maatte der nødvendigvis tyes til Udlandet. Baade Adler selv 
og det ansete Bankierhus Smidt & le Maire, som blev draget med ind i de Indviedes 
snævre Kreds, havde nu ogsaa nok af fine udenlandske Forbindelser, saa der alt
saa for saa vidt intet var i Vejen, og Tiderne var desuden gode. Men Ulykken var, 
at just i hine »Griinderaar«, Halvfjerdsernes første, kunde de gode Tyskere ikke vel 
tænke sig at starte et saa stort Foretagende som det, her var Tale om, uden at tjene 
paa selve Stiftelsen. Del stemmede nu ikke rigtig med D. B. Adlers danske Forestil
lings-Kreds, vi skal nu altid være saa uegennyttige herhjemme, Begreberne Sam
funds-Vel og gratis synes os knyttede saa uløselig sammen. Men denne Gang hjalp
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det nu ikke, Adler kunde gøre sig mild og vred, ligesom han lystede, Tyskerne stod 
fast paa deres — og vilde han Maalct, maatte han følgelig ogsaa Midlet. Stifter- 
kredsen overtog da Aktierne selv paa egen Regning til Pari og udbød dem til 110 
% — og trods Børsmanøvrer fra modsat Side lykkedes Coup’et, det udbudte Beløb 
blev tegnet og Grunder-Provisionen tjent. Der skumledes lidt herover i den første 
Tid, men da det første Regnskab viste 7 % Udbytte paa Aktierne, var jo dermed 
bevist, at Emissionskursen ingenlunde havde været for høj.

Det mærkeligste, man fristes til at sige ubegribeligste ved det hele, var dog 
imidlertid, at alle Forberedelserne var holdte saa hemmelig, at Tegningens Frem
læggelse blev en fuldkommen Overraskelse for Alle uden de Indviede. Tietgen vid
ste intet før samme Dag, Bomben sprang. Dette var Mesterstykket — den ny Bank 
stod der som tryllet frem af Jorden, et fuldfærdigt Millionforetagende, et Aladdins- 
Palads.

Den 18. April 1873 begyndte Banken sin Virksomhed.
Af de 16 Miil. Kr., hvortil Bankens Aktiekapital var bleven fastsat, blev de 60 

% — altsaa 9,G Mili. Kr. — indkaldt i Løbet af 1873, andre 15 °/0 i 1875, hvorefter 
man var oppe paa 12 Miil. Kr. Resten kunde da efter den oprindelige Bestemmelse 
ikke indkaldes, førend Aktionærerne i to paa hinanden følgende Aar havde erholdt 
et Udbytte af 7 % af de paa Aktierne indbetalte Beløb.

Banken kom i sin Start netop lige op i gode Konjunktur-Aar, og den slog 
da ogsaa strax an. Allerede i 1873 blev der indsat ca. 45 Mili. Kr. paa Folio, 9’/2 
paa Opsigelse, i 1874 arrangerede Banken Omdannelsen af Crome & Goldschmidts 
Fabriker til et Aktieselskab, overtog Pengetransaktionerne ved Anlæget af Randers- 
Grenaa-Banen og interesserede sig med 1% Miil. Kr. i Oprettelsen af »Jydsk Handels- 
og Landbrugs-Bank«. Hermed var man kommen ind paa at udvide sit Virkefelt, og 
allerede det følgende Aar fulgte derfor Etableringen af Filialer i Rønne og Odense. 
Men allerede samme Aar begyndte Tilbageslaget mod Milliardtidens »flotte Dage« at 
blive føleligt, det trak op til trange Tider, og »af Hensyn til Tidsomstændighedernes 
Vanskelighed« skabte man derfor en Delcredere-Fond paa 40,000 Kr. »til Dækning af 
eventuelle Tab i 1876«. I Juli s. A. maatte da ogsaa den nysnævnte Jydske Handels- 
og Landbrugs-Bank likvidere, efter at Handelsbanken havde givet Tilsagn om samti
dig at oprette to jydske Filialer. Dette skete derpaa den 1. November, Filialen i Aar
hus kom til at bære den ophævede Banks Navn som Firmamærke, Filialen i Ran
ders dannedes under Firma-Navnet: Handelsbanken i Randers.

De to følgende Aar blev endnu mere trykkende, krævede med andre Ord end
nu større »Tilbageholdenhed og Forsigtighed« i Bankens Dispositioner. Men dette 
stemmede jo netop saa saare godt, baade med Programmet og med Reimanns Na
tur: hans Evne var just at lodse sikkert i et snævert Farvand. Man holdt sig strengt 
til det bankmæssige, indlod sig ikke paa Vidtløftigheder og afskrev resolut ethvert 
Tab strax og helt: i Regnskabet for 1878 var det t. Ex. hele 143,515 Kr. prote
sterede Vexler, som blev bogført med de traditionelle 4 Kr.

Saa trygt et Tempo skulde nok give jævn Væxt og solid Fremgang. I 1874 
havde Totalomsætningen været 306 Mili. Kr., 1881 var den 200 Mili. større, og paa 
samme Maade mer end fordobledes Foliomidlerne fra 1873—80, ligesom endelig
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ogsaa Udbyttet i disse saa daarlige Landeaar var ikke mindre end 6 å 6Vs %• — 
Selv i den Række Stilstands-Aar, som derefter varede ved lige op til 1888, ser vi den 
samme støtte Styrekunst stadig holde Bankens Fortjeneste oppe omkring en 572 
Procents Dividende, endda Handelsrørets slæbende Gang forringede Omsætningen i 
alle Bankens Forretningsgrene ikke helt lidt. Nedadgaaende Vareprisers Tryk paa 
Produktion og Handel i Forbindelse med et Par slette Høste bragte vel i Kulmina- 
tions-Aaret, 1885, ogsaa Handelsbanken store Tab — Udbyttet blev d. A. kun 4 °/0 
— men den af de daarlige Tider skabte Pengerigelighed og abnormt lave Rentefod 
herhjemme gav dog Banken delvis Erstatning: i 1886 og 1887 var nemlig Diskon
toen til Tider højere i Udlandet, saa at der med Fordel kunde købes større Poster 
af lange Vexler i England og Tyskland. Dividenden blev da ogsaa i disse to Aar 
(j og 5 %.

Med det sidstnævnte Aar begyndte ogsaa Converteringerne, og dermed aabnedes 
der paany vore Banker Lejlighed til ny Fortjeneste. Handelsbanken deltog i de 
fleste af disse Laane-Operationer, navnlig ogsaa i den store Kreditforenings-Conver- 
tering af 1889.

Nogle Maaneder herefter begyndte iøvrigt, som naturlig Følge af det genvakte 
Røre i Forretningslivet, Diskontoen at stige efter i 372 Aar at have været nede paa 
3 %. Da desuden Høsten saavel i 1888 som i 1889 var mindre god, krævede vor 
hjemlige Fedevarc-Produktions stadige Stigning en usædvanlig stor Import af Korn 
og Foderstoffer til helt hen i 1890, hvad der yderligere bidrog til at formindske 
Landets Ilydende Kapital og drive Diskontoen og Kurserne paa fremmede Valuta’er 
i Vejret. Med stof Dygtighed udnyttede Handelsbanken — hvori nuværende Etats- 
raad Da mm var indtraadt som Direktør efter Sponneck og Reimanns Død hen
holdsvis i 1887 og 1888 — disse Aaringers Situation; 1890 var saaledes Købet af 
Sterling-Vexler 809,000 £ mod 389,000 £ i 1888, af Mark-Vexler 5,2 Miil. mod 1,8 i 
1886, af svenske og norske Vexler 2,9 Mili. Kr. mod 872,000 i 1887, endelig af 
Francs-Vexler 819,000 Frcs. mod 194,000 i 1888. I 1891 bragte den af det russiske 
Kornudførsels-Forbud fremkaldte Spekulation paany overdrevne Tilførsler og Oplag
ringer af Korn varer, Diskontoen steg til 5 å 5^2 °/o, og Begæret efter fremmed 
Valuta var ligeledes umaadeligt, — Markkursen naaede tilsidst op over Guldpunktet. 
Handelsbanken, der i 1888 havde disponeret over c. 24 V2 Miil. Kr. hos sine frem
mede Korrespondenter, i 1889 omtrent over det dobbelte, kom under disse Forhold 
i 1891 op paa o. 6872 Mili. Kr. Samtidig var Købet af Sterling-Vexler 916,000 f.

Det skal strax her tilføjes, at hele denne Udvikling af Bankens Valuta-Forretning 
siden da er bleven uafbrudt fortsat i samme Stignings-Tempo. Allerede da Direk
tionen i 1898 fremlagde Regnskabet for Bankens 25. Aar (1897), kunde den med 
Stolthed henpege paa, hvorledes Omsætningen i fremmed Valuta aarlig udgjorde c. 
150 Mili. Kr. eller V4 af Værdien af Landets samlede Ind- og Udførsel. Man var da 
for Købet af Sterling-Vexler naact op til 1,9 Mili. f, for Francs-Vexler til 1,9 Mili. 
Frcs. og havde for Mark-Vexler og Vexler paa Svcrige-Norge i 1895 været oppe paa 
henholdsvis 10,4 Miil. Rm. og 10 Miil. Kr. Det sidstnævnte Aar, ligesom ogsaa i 
1893, havde Banken da ogsaa kunnet benytte den, særlig i Tyskland, noterede høje 
Rente til ret indbringende Report-Forretninger. Siden disse Aar er imidlertid Stig
ningen stadig vedbleven, saa at Bankens Køb af Sterling-Vexler nu drejer sig om et 
Beløb af o. 3 Miil. £, af Reichsmark om 342/3 Mili., af Francs o. 2l/5 Mili. — end-
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videre: svensk-norske Vexler for 17 Miil. Kr., hollandske Gylden-Vexler for henimod 
V2 Mili. Fl. og Dollar-Vexler for 133,000 $. Desforuden var i 1904 Ind- og Udbeta
lingerne i Sterling: 3,086,000, i Mark: 38,3 Miil., i Kr. (Sverige-Norge): 2,4 Mili., i 
Francs: 5ys Mili., i Fl. 489,000, i $ 230,000. I Forbindelse hermed skal endelig 
nævnes, at Banken i 1904 til udenlandske Korrespondenter har remitteret næsten 
230 Miil. Kr. — eller 4yg Gang saa meget som i 1890 og næsten 10 Gange saa meget 
som i 1888.

Naar hertil endvidere kommer, at der i 1904 blev diskonteret indenlandske Vex
ler til et Beløb af 67,4 Miil. Kr. imod 20 Mili. i 1890 og knap 10 Miil. i 1887, og 
ved Aarets Udgang var udlaant o. 3474 Mili. Kr. i løbende Regning og 3;1 Miil. Kr. 
mod Haandpant mod kun henholdsvis 8,2 og 1,9 Mili. i 1890, saa vil man se, at det 
saaledes er en kolossal Fremgang, der i den sidste halve Menneskealder har fundet 
Sted i Bankens Virksomhed. Men i dette Tidsrum er da ogsaa dens Virkemidler 
bievne stærkt forøgede. Paa Folio indestod der i Gennemsnit af 1904 2,c Miil. Kr. eller 
over 1 Mili. mere end i 1890, paa Indlaans-Konto 3,c Miil. Kr. mod 2,3 Miil. Kr. 
Dernæst er Aktiekapitalen bleven udvidet hele to Gange, først i 1898 med 4 Miil. 
Kr., der forlods tilbødes de gamle Aktionærer til en Kurs af 115 %, dernæst i 1904 
med nye 4 Miil. Kr., der fremlagdes til Tegning af de ældre Aktionærer til en Kurs af 
120 %. I Modsætning til Fremgangsmaaden ved Bankens Stiftelse kom Kursavancen 
ved disse Transaktioner Bankens Reservefond til Gode, som herved begge Gange 
blev forøget med henholdsvis 600,000 Kr. og 800,000 Kr., — den er nu i Tidens 
Løb voxet op til hele 3'/2 Miil.

Det vil iøvrigt være i forholdsvis frisk Minde, hvorledes der fra nogle Aktionæ
rers Side i 1897 blev gjort Forsøg paa ved Domstolenes Hjælp at faa de nye Aktier 
udleverede til Parikurs; ved Højesterets-Dom af 25. Maj 1898 blev imidlertid Gene
ralforsamlingens Beslutning godkendt og det nævnte Krav afvist.

Den glimrende Fremgang i Bankens Virksomhed, som særlig karakteriserer 
de sidste 15—16 Aars Periode, hvori Etatsraad Damm har forestaaet Ledelsen, 
har desuden igennem hele dette Tidsrum været uafbrudt. Tiderne har i disse 
Aaringer været skiftende: efter Converterings-Perioden omkring 1888 blev Penge 
atter knappe og Diskontoen stigende, der tæredes paa Landets flydende Ka
pital, og Opsamlingen i Landet af Sparemidler gik tilbage (1892). I de nærmest 
følgende Aar skaffede et stort Salg af danske Værdipapirer til Udlandet atter 
Luft, Penge blev atter rigelige, og i Slutningen af 1894 kunde den danske Stat 
afslutte et 3 °/0 Laan i Paris til en efter vore Forhold høj Kurs. Dermed var Signa
let givet til almindelig Rentenedsættelse først for de offentlige Fonds Vedkommende, 
dernæst for private Gældsfordringer. I 1895 deltog Handelsbanken sammen med de 
3 andre kjøbenhavnske Handelsbanker i den store 300 Millioner Convertering af 
vore Kreditforeningsobligationer, der lykkedes over al Forventning. Samme Aar 
overtog Handelsbanken sammen med nogle tyske Banker Kjøbenhavns Kommunes 
nye 3 % Laan paa 1272 Miil. Kr. I 1896 begyndte atter Renten at stige i Udlandet, 
medens blomstrende Erhvervsvirksomheder i Landet lagde overdrevent stærkt Beslag 
paa Bankernes disponible Midler. I Løbet af 1897 steg efterhaanden den hjemlige 
Diskonto-Sats til 5 °/0, men et nyt 3 °/0 Statslaan i November paa 72 Miil. Kr. bragte 
atter Forretningslivet Lettelse. 1898, der ligeledes var et godt Aar, med stor Bygge
virksomhed, stillede atter store Krav til Bankerne, men Handelsbanken havde jo
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netop ogsaa da faaet nye Virkemidler (jfr. ovf.). I 1899, Lock-out’ens Aar steg ende
lig Diskontoen i Oktober helt op til 6 å G’/a °/o, hvad der forøvrigt i stort Omfang 
drog Sparemidler til Bankerne. Ogsaa i 1900 hvilede den høje Bente tungt paa For
retningslivet, først i 1901 gik Diskontoen igen ned og naaede efterhaanden 4 °/o, hvor

BANKENS FILIAL I ODENSE

hos Obligationssalg og ny Kommune- og Statslaan i Udlandet paa c. 50 Mili. Kr. 
tilførte Landet nye disponible Midler. I de sidste Aar har Pengemarkedet atter været 
roligt, Diskontoen forholdsvis lav, og Landbrugets gode Indtægter har støttet det 
økonomiske Liv herhjemme. Og saaledes har altsaa i disse Aaringer Pengerigelighed 
vexlet med Pengeknaphed, Bentestigning med Rentefald, gode Tider med slette, men 
under alle disse skiftende Forhold og Faser har Handelsbankens Virksomhed, som
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sagt, været i støt og stærk Fremgang. Og dette har da ogsaa givet sig sit kontante 
Udtryk i god Fortjeneste og højt Aarsudbytte. I 1888, da der fandt extraordinære 
Afskrivninger Sted, var Aktionærernes Dividende 472 °/0, derpaa steg den de følgende 
4 Aar til 5*/2, 1893 til 53/4, var 1894—96 6 å 61/,, 1897—1902 63/4 og de sidste 
2 Aar 7 °/0.

* *
Foruden de ovennævnte Filialer har Banken i 1881 oprettet en Filial i Hor

sens, der overtog den lokale Banks Forretninger, dernæst i 1885, da Banken blev

EXPEDITIONSLOKALET I ODENSE

Kommissionær for de jydske Landejendomsbesidderes Kreditforening i Viborg, 
en Filial sammesteds, endelig i Juni 1898 en Filial i Esbjerg.

Handelsbankens Filialer har en særegen og selvstændig Karakter og er da der
for ogsaa gaaet ind i Bevidstheden i de paagældende Købstæder som lokale Banker. 
De vil i dette Værk blive særlig omtalte hver i sin Bys Afdeling.

Der kunde med Lethed nævnes en Del større Aktieselskaber, i hvis Tilblivelse 
Banken har haft Del, men som det noksom vil fremgaa af det foranstaaende, er 
det ingenlunde Star/e/’virksomhed, der nogen Tid har ligget Ledelsen særlig paa 
Hjerte. Naar det er Rembours- og Valuta-Forretningen, som under Styrelsens kyn-
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dige Røgt og Pleje især er blomstret saa frodig op, saa er det netop, fordi den Op
gave, man har sat sig og gennem Aarene løst med stigende Held, har været: at 
skabe en Institution, som virkelig kunde være Formidler for Handelsomsætningen, 
— saaledes at Banken fuldt ud kunde siges at svare til sit Navn: Handelsbanken. 
Denne Tradition, hvis Hævdelse har været Bankens Stolthed og Styrke, bragte vel 
omkring Firsernes Midte for en Tid Træghed og Stilstand ind i Organismens Liv, 
men efter at Etatsraad Damm paa dette Tidspunkt var traadt til, har netop den 
samme Traditions frugtbare Fortsættelse i rigt Maal gengivet Banken det, som be
tinger al sand Levedygtighed: Væxt og Udvikling.

BANKENS FILIAL I AARHUS

Bankens Bestyrelsesraad bestaar for Tiden af d’Herrer Justitiarius J. Ipsen, For
mand, Grosserer E. le Maire, Næstformand, Grosserer L. J. T. Grøn, Hofjægermester 
C. C. S. Greve Danneskjold-Samsøe, Kammerherre Chr. Treschow, Grosserer N. C. 
Carøe, Kammerherre, Lehnsbaron C. F. A. Juul-Rysensteen, Etatsraad Claus L. 
Smidt, Kammerherre, Greve Chr. Moltke, Grosserer, Konsul Johan Hansen, Gaard- 
ejer, Folketingsmand M. P. Biem og Grosserer Axel Goldschmidt.

De nuværende Direktører er d’Herrer Etatsraad P. N. Damm, G. -Døcker og 
Henry Tegner. — Underdirektør er Herr Overretssagfører Einar Damm.

* *
I 1888 købte Handelsbanken det saakaldte Erichsenske Palais, den af Danmarks 

største Bygmester, vor uforlignelige Harsdorff, opførte Bygning paa Kongens Ny-
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torv, som er en af Hovedstadens faa arkitektoniske Prydelser. En nænsom og be
kostelig Restauration har sat denne gamle, smukke Ejendom saaledes i Stil og Stand, 
baade udvendig og indvendig, at den nu i Ordets bedste Betydning fremtræder som 
et virkeligt Palais. Stolt og statelig havde ogsaa hin gamle Købmand, som var dens

EXPEDITIONSLOKALET I AARHUS

Bygherre, tænkt sig, at den skulde virke — en Hymne i søjlesmykket Sten og Mur 
til Handelsaanden, som skaber »Paix et abondance«.

Paix et abondance, saaledes lyder Mottoet, »Ledemotivet« vilde vi nu sige, paa 
et af Dørmalerierne fra Erich Erichsens Tid, der er anbragt i Handelsbankens Tale- 
værelse. Bygherren lykkedes det ikke at faa disse To føjet varigt ind i sit eget Liv 
— først hundrede Aar efter skulde det forundes en Handelsbank at fylde Handels
mandens Hus med den Aand, til hvis Tempel det just blev bygget.



DET KGL. OCTROYEREDE SØ-ASSURANCE- 
COMPAGNI

Det var Anno 1726, den 25dc Aprilis, at en Del velædle og velbyrdige Kjøbmænd 
og Negotiantere vare forsamlede i Diederich Hooglants Sal udi hans Hus ved 

Gammelstrand.
Og her blev det dem da højtideligen tilkjendegivet, at den Kongl. Majestæten, 

deres Allernaadigste Arve-Konge og Herre, Frederik IV, allerede for 5 Dage siden, 
den 20de April, havde tilstaaet Oprettelsen af det kgl. octroyerede kjøbenhavn- 
ske Sø-Assurance-Compagni.

Man skred da til Selskabets Konstituering, lejede Hooglants Sal »og Stuen næst 
derved« til Lokale foruden et »Kontor paa Børsen«, — ifølge en gammel Tradition 
var den Hooglantske Ejendom netop beliggende sammesteds, hvor Compagniet nu 
har til Huse.

Og derpaa enedes man sluttelig om »jo før, jo beder at begynde« — »saasom 
Aarsens Tid nu er paa det Yderste paahaands.«

172G var et i mange Maader for Danmark »mærkværdigt« Aar. Fra dette Aar 
daterer sig egentlig først Kjøbenhavns Opsving som Handelsby.

1726 indførtes nemlig Kreditoplaget, som fra først af kun var en Hovedstads- 
Institution. Samme Aar fik desuden Kjøbenhavn Eneret paa Handelen med de saa- 
kaldte >4 Species« (Vin, Druebrændevin, Salt og Tobak). Endelig udbrød Møntstriden 
med Hamborg, hvad der ved Aarets Slutning førte til et i lange Tider opretholdt 
Indførselsforbud overfor Hansastaden, til stor Gavn for den direkte danske Handel.

Allerede to Aar efter kunde Holberg skrive: »Nu ere da de gamle Anstødsstene 
afvæltede, de gamle Hindringer, som standsede Negotien i sin Fart, skaffede af Vejen. 
Vores Mønt er sat paa en bedre Fod, vor Kommercie i bedre Stand, og vor Seilads, 
som ved Tidernes Besværlighed var hemmet, er bragt paany igjen i Fart. Vi besei
ler nu med egne Skibe Frankrig og Spanien; vi henter med egne Skibe fra første 
Haand alle de Varer, vi behøve. En Del af vore Naboer, som fandt deres Regning 
ved forrige Tilstande, ser vel surt dertil, men den danske og norske Mand er mun
ter og vel tilfreds.«

Alt dette var allerede i Gære eller under Forberedelse i Begyndelsen af 1726 
og vakte livligt Røre i den kjøbenhavnske Handelsstand. Der gik som et Pust af 
Forventning hen over Landet, det føltes af rette Købmænd instinktmæssig, at Op
gangstider forestod.
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Som et første Udslag heraf var det da netop, at man i Hovedstadens lille Han
delsverden fattede Planen om at faa dannet et Societet for Søforsikring. Den 13. 
Februar nedsattes der et Fem-Mands-Udvalg til at forberede Sagen, den 1. Marts 
havde dette allerede et Udkast til Vedtægter for sligt et nyt Assurance-Selskab fær
digt, fik det samme Dato underskrevet af Stadens »Grosserere og Negotiantere« (al- 
lenfals de fleste og sikkert nok alle de betydeligste), hvorpaa det indsendtes til kgl. 
Approbation sammen med en Ansøgning om en Octroy, for ved Indrømmelsen af 
et Privilegium eller Monopol at faa sikret sig den danske Koffardifart som fast Kunde. 
Og saa vel vidste man at tale sin Sag for Majestæten, den kloge Kong Frederik, at 
man forholdsvis hurtigt fik, hvad man ønskede.

Sø-Assurancen er, som bekendt, den ældste af alle Forsikringsformer — natur
ligt nok, thi hvor var vel, især i gamle Dage, Farer og Uhelds overvældende Følger 
for Enkeltmands Formue mere øjensynlige end ved Søhandelen? Kunde man ikke 
faa sin Risiko dækket — ikke mindst overfor Søens ligefremme Røvere — indsaa 
man snart, at al Skibsfart kun blev et eventyrligt Vovestykke.

Længe havde dog Forsikringstanken en haard Kamp at kæmpe med den mid
delalderlige Romerkirkes Aagerlove, men i det 14. Aarhundrede faar det praktiske 
Livs bydende Krav Overmagt i Middelhavslandene. I Florentiner Købmænds Han
delsbøger findes allerede Vidnesbyrd om bestaaende Forsikring saa langt tilbage 
som 1319.

Dog først i Løbet af det 14. Aarhundrede bryder Søforsikringsvæsenet sejrrigt 
igennem, saa at man i Begyndelsen af det 15. Aarhundrede i en Række spanske 
og italienske Stæder staar overfor en fuldstændig lovfæstet Ordning af dette Forhold 
— saaledes i Barcelona 1435, hvilken Lov udtrykkelig betegner sig selv som en For
bedring og Kodifikation af tidligere Love. I det følgende Aarhundrede tager Kejser
magten fat: Karl V sørger for, at Søforsikringen ordnes trindt om i hans Lande, 
saaledes ved Bylove i Sevilla og forskellige nederlandske Slæder.

Verdens ældste Forsikrings-Selskab var et paa Gensidighed bygget, under Stats- 
opsigt staaende Tvangs-Societet i Portugal under Kong Ferdinand (1367 — 83). Samt
lige portugisiske Rhedere var tvungne Medlemmer deraf for alle Skibe over 50 
Tons. Det erstattede Totalforlis af Casco helt og gik meget nær op til den fulde 
Værdi for alle sværere Havaritilfælde.

Dette gamle Societet er et af de faa Exempler paa gensidig Søforsikring, Hi
storien overhovedet kender. Ellers har stedse, endog lige fra først af, Præmi efor
sikring altid været den herskende Regel. I Middelalderens blomstrende Handelsslæ
der samledes hurtig store Kapitaler, hvis Ejere tørstede efter høj Vinding og rige 
Renter. De indsaa da snart, at ved at overtage Søhandels-Risikoen kom man lettest 
og fordelagtigst ud over Romerkirkens Aagerforbud. Men til Gengæld maatte man 
ogsaa byde de parthavende Købmænd Lejlighed til forud al (ixere deres Risiko — 
altsaa beregne Præmie.

Det siger sig selv, at hele denne Forsikringsakt var en ren og skær Spekula
tionsforretning fra de paagældende Assurandørers Side. Over en paa Statistik el
ler talmæssig udtrykt.Erfaring bygget Rimelighedsberegning kunde der oprindelig — og 
Aarhundreder igennem — slet ikke være Tale. Der maatte skønnes i hvert enkelt 
Tilfælde over den sandsynlige Risiko, og i hine urolige Tider grænsede dette Skøns 
»Paalidelighed« tæt op til Hazard. Derfor slog ogsaa i de voveligere Tilfælde nogle
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VED STRANDEN NR. 2

Stykker sig sammen og overtog hver sin vilkaarligt valgte Del af Risikoen, eftersom 
han nu var dristig til, men altsaa uden gensidig (solidarisk) Forpligtelse.

Det er da i Søforsikringens Historie et Fremskridt, der sker ved Dannelsen 
af det kjøbenhavnske Sø-Assurance-Compagni; som privat Forsikringsselskab er 
det Verdens ældste, de to store Londoner-Selskaber, der havde Monopol op til 1827 
(London Assurance-Corporation og Royal Exchange Assurance Company) kommer 
3 Aar efter. Først 1739 følger derpaa Stockholm, 1765 Hamborg, endelig 1782 det 
Flandersk-Østerrigske Selskab i Ostende.

Det nye, der hos os 
skete i 1726, var dette: 
man fik ad Frivillighedens 
Vej dannet et egentligt 
Forsikrings - Selskab, der 
efter en fast, ensartet Præ
mietarif — uden Efterind- 
skud, »Gensidighed« eller 
lign. — overtog Købmæn
denes Søhandels-Risiko, 
og som ved Dannelsen af 
en egentlig Garantifond 
ydede fast Sikkerhed 
for, at Erstatningerne vir
kelig kunde præsteres, 
med andre Ord: de For
sikrede var virkelig, for
sikrede.

Til at naa dette Maal 
maatte til en Begyndelse 
høre: Monopol. Den na
tionale Søforsikring, man 
netop vilde skabe, kunde 
vanskelig afvise nogen 
dansk Søfarts-Risiko — 

følgelig maatte man ogsaa kunne være vis paa at faa de »gode«, o: de smaa Risi
koer med til Opvejning af Datidens meget store Fare-Foretagender (saasom østasi
atisk og vestindisk Fart). Uden sligt et Privilegium havde Privat-Kapitalen ikke vovet 
sig frem.

Paa den anden Side ønskede Regeringen ikke at voldgive den danske Skibsfart 
til et udbyttelystent Monopol-Selskab. Monopolet skulde være en Sikkerheds-Basis 
og ikke nogen Beskatnings-Ret. Derfor stod det fremdeles Enhver frit at tegne sin 
Assurance i Udlandet. Compagniet var saaledes til enhver Tid under en gavnlig 
Konkurrences Tryk.

Det viser sig strax, hvor heldigt dette er for Selskabets Kunder. Allerede 1728 
sættes Præmierne ned, regulerede af Udlandets Konkurrence, og man beslutter som 
Imødekommen overfor Publikum at tage Skib og Ladning paa samme Police. Da 
det »Asiatiske Kompagni« blev dannet i 1732, fik dette temmelig hurtig Præmierne
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for sit Vedkommende trykket temmelig langt ned — o: efter Datidsforhold, selvføl
gelig var alle Præmier den Gang mange Gange højere end nu — blot ved stadig at 
henvise til udenlandske Assurandører.

Asiatisk Kompagnis Stiftelse faldt forøvrigt i et Tidsrum, hvor Handel og Skibs
fart atter blomstrede op under den energiske Kong Christian VI’s Styre. Hele dette 
Liv og Røre kom ogsaa Sø-Assurance-Compagniet til Gode. 1733 blev Grundfonden 
fordoblet (fra 1,5 Mili. Rdl. C. til 3 Miil. Rdl.), Kongen selv tegnede sig for 20,000 
Rdl., Dronningen for 8,000 Rdl.

Til en Begyndelse gjorde da Compagniet ogsaa gode Forretninger. Man var, som 
ovenfor udviklet, ved dette Selskabs Dannelse kommen saa vidt, at man i Fordrin
ger paa Aktionærerne havde en betryggende Garantifond, der hæftede for Forpligtel
sernes Opfyldelse. Da den samlede Risiko i de første Aaringer ikke gik synderlig 
herudover, var man paa den sikre Side. Om nogen Præmiereserve var der der
imod endnu ikke Tale. Ganske troskyldigt delte Aktionærerne, naar Aaret var forbi og 
»Skaderne« regulerede, den tiloversblevne Rest af Præmieindtægterne imellem sig 
som »Udbytte«. Ved det første Regnskabs Aflæggelse opkastes Spørgsmaalet om Dan
nelse af en fond réservé, men det afvises strax. Til Gengæld maatte da Aktionærerne 
gøre »Tilskud«, naar Præmieindtægterne et Aar ikke slog til, saaledes i Aarene 
1743—47.

1749 blev Grundfonden udvidet til 600,000 Rdl. C., og den Hastighed, hvormed 
Aktierne blev tegnede, viser Tilliden til Foretagendet.

Efter nogle faa gode Aar — Udbytte op til 7 pCt. — kom derpaa først i 60erne det 
Afbræk i Forretningerne, som Agent Rybergs Konkurrence paaførte Selskabet, og 
som, efter i første Omgang at være bleven stoppet, siden i 1783 førte til Dannelsen 
af det nye Selskab, »De private Assurandeurer.«

Under denne Konkurrence kom forøvrigt Compagniet ind paa den lidet heldige 
Forretningsgang hvert Aar at give »Udbytte« til Trods for voxende Underskud og 
at dække sine Forpligtelser ved en løbende Kassekredit i Banken. Saaledes især i 
Halvfjerdserne.

Men saa tog man sig efter nogle gode Aar sammen i 1782 og besluttede at op
spare en frugtbringende Fond af 300,000 Rdl. Og under de følgende Aars storartede 
Søhandels-Konjunkturer — Danmarks »glimrende Handelsperiode« — lykkedes det 
endog til 1807 at indsamle 902,000 Rdl.

Det næste Blad i Compagniets Historie er vel det smukkeste af dem alle. Til 
Trods for Policernes »Forbehold« besluttede man 16. Februar 1808 — »i dette kri
tiske Tidspunkt, da den engelske Regjering til Trods for Traktaterne og Folkeretten, 
har midt i Freden overfaldet vort elskede Fædreland, opbragt alle danske Skibe, 
som fandtes i de storbritanniske Havne, forstyrret vor uskyldige Skibsfart og alle 
Vegne ved Krydsere røvet vore Medborgeres Ejendom« — at henlægge 600,000 Rdl. 
til Betryggelse for de Assurancer, der var tegnede førend det engelske Overfald.

De store Tab, man herved frivillig tog, og den følgende Pengeforvirring og Stats
bankerot bragte Grundfonden ned til 519,000 Rigsdaler Rigsmønt i 1813. Sidenhen 
blev den atter bragt op til sin oprindelige nominelle Størrelse 600,000 Rdl. Den Dag 
i Dag er Aktiekapitalen 1,2 Mili. Kr.

1850 mistede Selskabet alle sine Privilegier og Særrettigheder. Bestemmelserne i 
dets nye Konvention, for sin Tid et ligefrem juridisk og forsikringsteknisk Mester-
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værk, er imidlertid siden da at betragte som en integrerende Del af Dansk Ret paa 
dette Omraade. i

I de godt halvthundrede Aar, der er forløbne siden da, har Selskabet vidst i 
alle Maader at hævde sin ældgamle Position under de modernest mulige Former.

Dets samlede Forsikringssum er nu c. 194 Miil. Kr. Foruden en Reservefond paa 
600,000 Kr. er der opsparet en Extra-Reservefond paa o. 83,000 Kr. Udbyttet til Ak
tionærerne har i Aarene 1901—03 udgjort 15 °/0, i 1904 17 7a °/o-



„DE PRIVATE ASSURANDEURER“

Fra 1726 til 1764 hævdede Det kgl. octr. Sø-Assurance Compagni uanfægtet sit 
Monopol. Da foretager Niels Ryberg sit første P'orsøg paa at bryde det.

Om Niels Ryberg taler haris Riograf, C. C. Clausen saaledes: Det, der betin
gede hans Held, var det, at han var den fødte Købmand. Et koldt og klart Hoved, en 
fortræffelig Reg- 
nemester. Han 
tumlede med 
Lethed selv de 
største Summer. 
Han var nøjag
tig, pertentlig, 
selv i det mind
ste. Man kunde 
lide paa hans 
Ord, han var sik
ker som Guld. 
Han lod sig al
drig blænde af 
Heldet, men vid
ste at standse, 
naar Farten blev 
for rivende. — 
Han forstod for
træffelig at be
dømme en Situ
ation, beregned’ 
udmærket alle 
Konjunkturer.

Hans Kendskab 
til Udlandet, til 
Verdenshande
len var forbav
sende. — Der er 
sikkert kun faa 
Købmænd i vore 
Dage, hvor dog 
Vejene til Viden 
er saa brede og 
banede, der har 
et saa indgaaen- 
de Kendskab til 
udenrigsk Han
del som denne 
Købmand i for
forrige Aarhun- 
drede, der møj
sommelig maat- 
te samle sin 
Kundskab.

Det var, som 
man heraf vil se, 
netop ægte Assu-

* NIELS RYBERG

randør-Egenskaber, Ryberg var i Residdelse af. Naturligt da kun, han blev Assurandør. 
Præmierne for Søforsikring var ogsaa i hine fjerne Tider saa lokkende høje, at det 
maatte være fristende for en Købmand, der havde saa vaagen en Sans til at se sin 
Fordel, at tage den Indtægt med. Og da han var sikker som Guld, kunde han ogsaa 
nok, skønt ene og Privatmand, faa Folk til at føle sig trygge ved at forsikre hos ham. 
Men det kolde Hoved, der aldrig lod sig blænde, forstod fuldt vel med sit udmærkede 
Kendskab til Havets mange Farer i Tiden, at det kun altfor let kunde blive et ruinerende
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Vovestykke for ham at paatage sig slig Assurance. Derfor udvalgte han sig »de smaa 
Fartøjer, som løb imellem Provinserne og Rigerne«, thi ganske vist lod disse »kun 
en liden Sum assurere« og taalte ikke altfor opskruede Præmier, men »Mængden 
deraf« var »noget anseligt«, der indtraf kun »sjældent Ulykker« og den Risiko, der 
blev løbet, var »snart forbi«. Blandt disse Smaaskippere havde han, som »sad i en 
stærk Handel«, ogsaa sine Forbindelser, der var let for ham at paavirke. Til Gen
gæld overlod han saa »de svære Fartøjer«, der gik i de fare- og kaperfulde China-, 
Vestindie- og Spanienfarter, til det kgl. Compagni.

Ganske naturlig satte dette sig da til Modvæge og fik Autoriteterne til at stoppe 
Ryberg. Underhaanden blev han dog ved med at forsikre i den følgende Tid, og 
1779 forsøgte han igen at faa en Slags officiel Anerkendelse af Lovmæssigheden heraf, 
idet han lod Mægler Joel Wessely ansøge om at faa Policer til slig privat For
sikring stemplede. Heller ikke denne Gang lykkedes det at komme om Hjørnet, men 
i 1783 fandt han saa paa den simple Udvej: først at købe det stemplede Papir og 
saa trykke Policerne herpaa — og lod herefter Wessely ansøge Rentekamret om Til
ladelse til at tilbagelevere det saaledes trykte og ubrugte eller i Trykningen beska
digede Stempel-Papir og herfor erholde Afgift refunderet. Og denne Gang gik det — 
Ansøgningen blev bevilget, og hermed var faktisk Ranen gjort ryddelig. Dog maatte 
Ryberg og de Købmænd, hvormed han stod sammen i denne Sag, og hvoraf Hver 
især interesserede sig i hver enkelt Assurance med en vilkaarlig valgt Kvotadel, 
fremdeles bevare denne Form, hvorefter — som det hedder den Dag i Dag — »de 
particulære (private) Assurandører herved forsikrer hver for sig og hver for den 
Andel, som findes anført, osv.«, da Compagniets Octroy nu blev forstaaet derhen, at 
den udelukkede Ret for alle Andre til at danne et »Societet«, altsaa til at tegne en 
Forsikring, hvorfor de forpligtede sig til at hæfte solidarisk.

Med den nævnte Regivenhed i 1783 kan egentlig »De private Assurandeurer« an
ses for stiftet — det var faktisk en bestemt Kreds af Storkøbmænd omkring Ryberg, 
der siden i 1786 formelig konstituerede sig som de, der herefter til Stadighed og i 
Forening, med Iagttagelse af den alt nævnte Formalitet, tegnede Søassurance jævnsides 
med Compagniet. Disse Mænd — hvoriblandt Tidens største Købmands-Navne i den 
nærmest følgende Periode saasom Zinn, Erichsen, Prætorius, Saabye, Reiersen, van 
Hemert, Duntzfeldt, Tutein, de Coninck — forenede sig hvert Aar og blev for 
et Aar ad Gangen lodtagne i samtlige Forsikringer med en vis Procentandel for 
hver, idet nemlig Assurancerne i deres Helhed deltes i 100 Andele, hver paa 1 Pro
cent, hvoraf saa hver Interessent overtog en eller flere Andele. Og saaledes gik det 
helt op til 1836, idet der dog fra November 1794 blev afholdt ordentlige Generalfor
samlinger hvert Aar, som valgte en Bestyrelse og en Forretningsfører (Mægler). Paa 
Forsamlingen i 1822 enedes man tillige om formelige Vedtægter for Foretagendet, 
ifølge hvis Indledning Konventionen for Compagniet af 1. Juli 1746 med dertil hø
rende Assurance-Vilkaar og Havari-Reglement antages som forbindende Norm over
for de Forsikrede.

I Aarene 1807—09, da der af Englænderne blev opbragt o. 900 danske og nor
ske Skibe, hvilede naturligvis Tidernes Ugunst ogsaa trykkende paa »Assurandeu- 
rerne«. Ikke desto mindre stillede man sig i høj Grad imødekommende overfor de 
Forsikrede, hvis ofte højst tvivlsomme Krav i stort Omfang blev opfyldte ved minde
lig Overenskomst om 75 å 85 % efter deres Beskaffenhed.
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Den 1. Marts 1836 blev Selskabet rekonstrueret i Overensstemmelse med Tidens 
Fordringer, og den 1. Marts 1845 blev Vedtægterne reviderede. Da dernæst i 1850 Sø- 
Assurance-Compagniets ældgamle Konvention af 1746 — samtidig med Monopolets Op
hævelse — blev afløst af en ny kgl. konfirmeret Konvention af 2. April nævnte Aar, 
der indeholder Reglerne for, hvad der siden da følges her i Landet som sædvane
mæssig Ret paa dette Omraade, antoges selvfølgelig disse ogsaa som bindende Norm 
af »De private Assurandeurer«.

Umiddelbart herefter toges det under Overvejelse, hvorvidt den nyskabte Situa
tion skulde gøre det ønskeligt at forandre Selskabet til et paa Aktier grundet Kom
pagni, hvad der jo nu ikke længer var noget til Hinder for. Efter indgaaende Over
vejelser besluttede man sig imidlertid til at beholde den en Gang givne Organisation, 
der ogsaa i Tidens lange Løb fuldt ud har staaet sin Prøve. Som Fortrin ved den 
skal særlig fremhæves, at ingen Andel kan gaa' i Arv, men ved en Assurandørs 
Død falder tilbage til Selskabet, der saaledes altid har haft det i sin Magt stadig at 
forynges ved at knytte til sig Forretningsmænd, der ville og kunne tilføre Fore
tagendet friske Livsbetingelser. Og hvad angaar den første og vigtigste Fordring, der 
maa stilles til et Assuranceselskab — Fordringen om ubetinget Sikkerhed — da op
fyldes denne jo af »De private Assurandeurer« i fuldeste Maal: ikke blot hæfter en
hver Assurandør for sin Andel med hele sin Formue, men desuden er der i Aare
nes Løb efterhaanden dannet en Række forskellige Fonds til Eetryggelse for de 
Forsikrede og til ufortøvet Imødekommen af alle Slags Krav. Saaledes er enhver 
Assurandør forpligtet til for hver af ham overtagen Andel at deponere i National
banken 1500 Kr., hvilket for de nu bestaaende 200 Andele altsaa giver 300,000 Kr., 
dernæst er der opsparet en særskilt Kassefond paa 100,000 Kr. og en Obligationsfond 
paa 300,000 Kr. og endelig siden 1882 en Præmiereservefond paa 100,000 Kr.

Medens den hele direkte Tegning af Assurancer nu omtrent udelukkende skyl
des dansk Søhandel, spillede navnlig indtil Udgangen af 30erne Aarsforsikring paa 
norske Kasko’er en meget betydelig Rolle, men paa dette Tidspunkt begyndte man 
i de norske Havnestæder at indrette sig paa at søassurere selv. Den Nedgang i For
retningerne, som herved fremkaldtes, gav saa Stødet til, at Selskabet i 1840 lod Pro
vinserne berejse og derved erobrede en stor Mængde Aarsforsikringer, som tidligere 
var paa udenlandske Hænder. Fra 1867 gik man derpaa over til at skabe faste Agen
turer rundt om i Provinskøbstæderne — for Tiden er der af saadanne ikke færre 
end c. 40.

Selskabets Fremgang i de siden 1836 forløbne Aar vil bedst ses af, at medens 
den aarlige Forsikringssum i det nævnte Aar var 11,2 Mili. Kr., fordelte paa c. 3000 
Policer, var den i 1904 voxet til 188 Miil. Kr., fordelte paa 35,648 Policer.

Først i 1858 blev det nødvendigt at lade en Risiko genforsikre — den var paa 
det endnu den Gang usædvanlig store Beløb: 731,710 Rdl. Hermed var Begyndelsen 
gjort, og Udviklingen tog nu rivende Fart. Den stærkt stigende Skibsfart og Damp
skibenes stedse større Værdi gjorde det umuligt at dække alt, hvad der ønskedes 
tegnet, her paa Pladsen, og da Følgen deraf altfor ofte blev, at slige store Forsik
ringer da gik helt og holdent til Udlandet, var det ogsaa ubetinget det ene rette, 
at man nu indrettede sig paa at overtage det hele og reassurere, hvad man ikke 
selv alene turde magte. Da imidlertid de Beløb, som Selskabet mellem Aar og Dag 
maatte afgive til Genforsikring, efterhaanden blev saa betydelige, at der ikke paa



74 »DE PRIVATE ASSURANDEURER«

langt nær kunde være Tale om at dække dem herhjemme, kom det til at staa i 
Forbindelse med en talrig Kreds af andre Søforsikringsselskaber. Den Krise, der 
ramte nogle af de største tyske Søassurance-Foretagender omkring 1880, vanskelig
gjorde imidlertid hele dette Forhold, og man besluttede sig derfor i 1883 til at op
rette sit eget selvstændige Genforsikrings-Selskab. Den 14. April det nævnte Aar blev 
det konstitueret med 200 Andele under Navn af »De private Reassurandeurer«, og 
1. Maj s. A. begyndte det nye Selskabs Virksomhed. Til Sikkerhed er der i National
banken deponeret 400,000 Kr. i solide Værdipapirer, hvorhos hver Deltager desuden 
paa samme Maade som i Moderselskabet hæfter for sin Andel med hele sin Formue. 
Desuden ejes en Reservefond paa 50,000 Kr.

Det skal endnu nævnes, at en hel Række højt ansete Købmænd i Tidens Løb 
har været knyttet til Selskabet som Formænd, Næstformænd og Kommitterede, saa- 
ledes Hambro, A. N. Hansen, L. P. Holmblad, C. A. Broberg, Moritz G. Mel
chior og Georg Petersen. Bestyrelsen bestaar f. T. af:

Hr. Kammerherre, Kommandør Ed. Suenson som Formand.
- Etatsraad Fr. Th. Adolph som Næstformand.
- Grosserer Carl H. Melchior ) som Kommitterede.
- Grosserer Adolf Carl J

Grosseiei H. Klitgaard 1 som i)eiegerede
- Grosserer Hans H. Sthyr J
- Carl Will som Forretningsfører.

Den egentlige Forretningsførelse var først knyttet til Familien Wessely i 3 Ge
nerationer: Faderen (den ovenfor nævnte Joel Wessely), Søn og Sønnesøn, dernæst 
til Familien Hvidt i 2 Generationer: Ed. I. Hvidt, Sønnen af den noksom be
kendte L. N. Hvidt (der forøvrigt ogsaa var knyttet til Selskabet, nemlig som Kom
mitteret) og Sønnen L. N. Hvidt.



DEN KJØBENHAVNSKE SØ-ASSURANCE- 
FORENING

1 1850 bortfaldt Sø-Assurance-Compagniets Octroy og Monopol, og Døren var der
med aabnet for Dannelsen af andre Aktieselskaber for Søforsikring. Som nævnt 

i den foregaaende Artikel fastholdt ikke desto mindre »De private Assurandeurer« 
efter moden Overvejelse deres en Gang givne, historisk nedarvede Organisations-Form, 
og da der i Foraaret 1852 blev Tale om Stiftelsen af et Konkurrence-Foretagende 
paa dette Omraade, valgte man ligeledes at gaa denne Vej. I Overensstemmelse her
med blev Navnet følgerigtigt »Den kjøbenhavnske Sø-Assurance-Forenz/?#« og ikke 
-Selskab.

Initiativet udgik fra den Hage-Puggaardske Kreds og dennes Forbindelser i Pro
vinserne: foruden selve Hans Puggaard og Alfred Hage med Følge og Familie træf
fer vi blandt Stifterne Datidens Storkøbmænd i Odense, Stege, Stubbekjøbing, Nykjø- 
bing F., Korsør, Helsingør, Svendborg, Rudkjøbing osv. Dernæst maa nævnes da
værende Kancelliraad, senere Etatsraad J. W. Heyman, D. B. Adler & Co., Gros
serer Joseph Owen og Højesteretsadvokat Gustav Brock.

Den 6. April 1852 forenede disse ansete Mænd og Firmaer sig om »en ny Sø- 
Assurance-Forretning«, delt i 100 Andele, saaledes at der for hver tegnet Andel eller 
Procent indbetaltes 200 Bdl. kontant og afleveredes for 3000 Rdl. »Sikkerhed i Pa
pirer«, hvorhos hvert Medlem paatog sig Hæftelse for det ham paahvilende Delta
ger-Ansvar med hele sin Formue; fra solidarisk Forpligtelse tog man derimod ud
trykkelig Afstand.

Paa det konstituerende Møde valgtes til foreløbig Bestyrelse: Konsul Alfred Hage, 
Grossererne Joseph Owen og Halberstadt, Højesteretsadvokat Brock og Bogholder 
Herforth. Denne Komité valgte den 13. Maj daværende Fuldmægtig Jørgen 
Herman Severin Gram til Forretningsfører og udarbejdede Udkast til Vedtægter. 
Dette vedtoges paa Foreningens første Generalforsamling den 23. Juni 1852, hvor der 
til endelig Bestyrelse (administrerende Udvalg) valgtes: Grossererne J. Owen, Halber
stadt, Rud. Puggaard og W. Prytz samt Kaptajn P. W. Flensborg. Kommitterede 
blev samtidig Hr. Th. E. Ludvigsen og Orlogskaptajn Otto Liitken.

Den 13. Maj s. A., altsaa samme Dag Forretningsføreren valgtes, havde For
eningen tegnet sin første Forsikring, og denne Dato er derfor sidenhen altid bleven 
regnet som dens egentlige Stiftelsesdag. I Holmens Kanal Nr. 14, den nuværende 
marmorprydede Sidebygning til Landmandsbankens Palais, lejede man Lokale, og 
der blev man i ikke mindre end 36 Aar.
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Det nye Foretagende, baaret frem som det var af saa fremragende Forretnings- 
mænd, slog strax godt an i vor Handelsverden, og det første Aar eller rettere 
Halvaar blev der allerede assureret for det den Gang ikke ubetydelige Beløb c. 19 
Mili. Kr.

Den 1. Januar 1871 traadte Gram efter eget Ønske tilbage og blev afløst af 
Kaptajn, senere Kommandør N. Jacobsen, der fungerede som Forretningsfører lige 
til sin Død den 12. December 1904.

Foreningens Fremgang under Jacobsens Ledelse illustreres bedst ved et Par Tal.

FACADEN MOD HAVNEGADE

I 1852 var den tegnede Forsikringssum, som alt nævnt, c. 19 Miil. Kr. — 50 Aar 
efter var den c. 110 Mili. Kr.

Medens Foreningens Grundfond er 60,000 Kr. og dens Garantifond 900,000 Kr., 
begge deponerede i Nationalbanken, har den desuden i sin Virksomhed opsparet c. 
200,000 Kr. til en Reservefond. Videre Henlæggelse anses for ufornødent, hvorfor det 
fulde Netto-Udbytte hvert Aar udbetales Deltagerne.

Efter Foreningens nuværende Vedtægter beregnes enhver Forsikring i 600 Dele, 
hvoraf hvert Medlem hæfter, eventuelt med hele sin Formue, for det ved hans Navn 
i Foreningens Bøger indtegnede Antal Dele, hvoraf Ingen kan have under 2/600 eller 
over S6lfi00.

I Oktober 1888 henflyttede Foreningen til sit nuværende Lokale, Havnegade 3.
Til Forretningsfører efter Kommandør Jacobsens Død er valgt Hr. Kaptajn 

H. Wolfhagen.
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I Udvalget for Foreningen har fungeret:
Kaptajn P. W. Flensborg.........fra 23. Juni 1852, til Udgangen af 1860 (død)

Grosserer D. Halberstadt...........  » » > 1875
Joseph Owen .
W. Prytz....................

— Rudolph Puggaard ... »
Waldemar Benzon. ... »

— Edward Thune............ »

» fratraadt 11. Juli 1860
død i Sommeren 1861

» > fratraadt 22. Febr. 1862
11. Juli 1860, fratraadt 25. Febr. 1879 
13. Febr. 1861, udtraadt 3. Maj 1863

INTERIØR FRA KONTORET

Grosserer Kapt. H. L. Moe.........fra 13. Febr. 1861, udtraadt 11. Febr. 1874 
— Ferd. Philip.......... » 7. Juli 1863, død ultimo 1895
— Fred. Owen................. » 10.
— J. H. Mannheimer ... » 11.
— A. E. Hiort................ »
— Henry Tegner R.......... » 22.
— Etatsr. Chs. E. de Coninck » 20. 

Nationalbankdir. R. Tvermoes R. » 15. 
Grosserer Sigfr. Goldschmidt R. DM » 18.

— Gustav Hecksher R. . . » 18.
Konsul Peter L. Fisker R. . . . » 12.

Direktor Carl Gammeltoft R. . . » 17.
Grosserer Victor Hoffding R. DM. » 16.

L. Bojesen................ » 11.
- Wm. H. Smith......... » 22.

Febr. 1875 til Febr.—Marts 1888 (død)
Febr. 1880, død i* Marts 1890

» 1881, (Kommitteret fra 20/2 1884)
» 1882, udtraadt 16. Febr. 1898
» 1884, (Kommitteret fra S1/i2 1890)
» 1888
» 1891
» » (Kommitteret fra 17/2 1897)
» 1896
» 1897 (Kommitteret fra n/2 1903)
» 1898
» 1903, død i 1904

» 1905.
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Som Kommitterede har fungeret:
Købmand Th. E. Ludvigsen . . . .

Orlogskaptajn O. Lutken..................
Konsul Carl Hecksher...........
Grosserer A. E. Hiort................ 

— Chs. E. de Coninck . . 
— Gustav Hecksher R. . .

Direktør Carl Gammeltoft R.

fra 13. Maj 1852, fratraadt i Febr. 1881
» » » » død i Decbr. 1883
» Februar 1881, død 24. Decbr. 1890
» 20. Febr. 1884, udtraadt 20/2 1903
> 31. Decbr. 1890, fratraadt 17. Febr. 1897
» 17. Febr. 1897

11. » 1903.

Juridiske Konsulenter:
Højesteretsadvokat Gustav Brock....................fra 13. Maj 1852 til 29. Decbr. 1878
Højesteretsadvokat A. Klubien . ...................... » 13. Jan. 1879 » 1893
Højesteretssagfører F. Asmussen R. DM.......... » 16. » 1894.

Selskabets maritime Experter........... Kaptajn W. Langberg R.
» » » ........... » J. V. Fenger
» » » ........... » G. Michelsen
» tekniske Konsulenter..........Inspektør C. Olsen
» » »   » H. Tuxen
» » »   » G. Scherffenberg.

Ovennævnte Experter og Konsulenter er fælles for de 4 gamle kjøbenhavnske 
Søassurance-Selskaber.



FJERDE SØFORSIKRINGS-SELSKAB
(LIMITERET)

Da der var gaaet en halv Snes Aar efter Dannelsen af »Den kjøbenhavnske Søas- 
surance-Forening«, føltes der paany i Handelsverdenen Trang til at stifte et med 

de alt bestaaende konkurrerende Selskab, og en Del indflydelsesrige Hovedstads-Køb
mænd traadte i den Anledning sammen den 29. April 1863. Forsamlingen fandt, be
tegnende nok, Sted i Børsens Læseværelse, og man besluttede enstemmigt at danne 
et fjerde Søforsikrings-Selskab og kalde det, som det var: »Fjerde Søforsikrings-Selskab«.

Man organiserede det efter »De private Assurandeurers« hævdvundne Mønster: 
enhver Forsikring, Selskabet overtager, beregnes i et vist Antal (nu 300) Dele, saa- 
ledes at hver enkelt Ejer af en Andel hæfter, uden solidarisk Ansvar for de øvrige 
Andelsejere, for Vsoo af enhver Forsikring. Intet Medlem kan have flere end 15 An
dele. For hver Andel, han ejer, oppebærer han 7aoo af Selskabets Indtægter og til
svarer Vsoo af Selskabets Tab. Til Sikkerhed er der dannet en Kassefond og en De
positum-Fond i Nationalbanken. Den Sikkerhed, der til enhver Tid skal være til 
Stede, er ialt 600,000 Kr.

Paa det konstituerende Møde overdroges Selskabets Ledelse til et Udvalg paa 3 
Medlemmer samt to Kommitterede. Udvalget kom til at bestaa af Grosserer, senere 
Etatsraad J. F. Carøe af Firmaet Carøe & Co., Grosserer Moses Melchior af Fir
maet Moses & Søn G. Melchior og Grosserer Harald Hansen af Firmaet A. N. 
Hansen — som man vil se, højt ansete Købmænd, hvis Navne i vore ledende Børs
kredse havde den lødigst mulige Klang. I god Overensstemmelse hermed blev Gros
serer, senere Etatsraad Edward Thune af Firmaet Edw. Thune & Co. 1. Kommitte
ret og Kaptajn-Lieutenant, senere Kommandør C. Obelitz 2. Kommitteret. Til Forret
ningsfører valgtes Grosserer Jac. Fr. Lemvigh af Firmaet Lemvigh & Co.

Den 1. Juni 1863 paabegyndte Selskabet sin Virksomhed, og da det efter et halvt 
Aars Forløb var indarbejdet, gav det allerede det første Driftsaar, 1864, et betydeligt 
Overskud, som yderligere blev forøget i det næste. Efter et større Tab i 1867 fulgte 
der fra 1868—76 en Række udmærkede Aar, hvori Oversku det endog et enkelt Aar 
steg helt op til c. 188,600 Kr., men da derpaa de bekendte Kalamitetcr i den tyske 
Søforsikrings-Verden ogsaa ramte de kjøbenhavnske Søassurance-Selskaber føleligt, 
omend det dog lykkedes at begrænse Tabet saa nogenlunde, besluttede man sig i 
»Fjerde Søforsikrings-Selskab« til at oprette en Reservefond for derigennem herefter 
at udjævne de stærke Svingninger fra Aar til Aar. 1883 fik Selskabet nye Vedtægter,
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og samme Aar skete den første Henlæggelse til den nyoprettede Fond. Derefter er 
der til 1904 inkl. heri opsamlet hundredetusinde Kroner.

I Overskud er der i de forløbne 42 Aar efter Fradrag af Tab udbetalt ialt l1/? 
Mili. Kr.

Som nævnt, var Hensigten med Selskabets Stiftelse at aabne en skarp Konkur
rence med de tre Søassurance-Selskaber, som da alt bestod. Forholdene har imid
lertid udviklet sig saaledes, at de alle fire i Tidens Løb har sluttet sig nærmere 
sammen, og paa det Tidspunkt, hvor nærværende Værk udkommer, følges de gen
sidig ad, saavel hvad Betingelser som Præmier angaar. Hver af dem holder fredelig 

NIELS JUELSGADE 5

sit Hjørne af Børsen besat, og der hersker den velvilligste Samstemning mellem alle 
4 Hjørne-Beboere.

Det ovenfor nævnte første Bestyrelses-Udvalg bestod uforandret til 1893, da For
manden, Etatsraad Carøe, afgik ved Døden, og til at supplere Udvalget valgtes Gros
serer Chr. Nielsen, ved hvis Død 1901 Skibsrheder D. Torm indtraadte. Iblandt de 
Kommitterede har en Del Forandringer fundet Sted. I 1865 valgtes Waterskout L. 
C. Poulsen i Stedet for Kaptajn-Lieutenant Obelitz, som imidlertid atter valgtes i 
1868, da Waterskouten afgik ved Døden.

Da Kommandør Obelitz døde 1876, valgtes Kaptajn, senere Kontre-Admiral C. 
Wulff, der fungerede til sin Død i 1894, hvorefter Pladsen besattes med Grosserer 
N. Carøe.
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Den Kommitterede Etatsraad Edward Thune fungerede, indtil han i 1885 afgik 
ved Døden, og hans Kompagnon Grosserer J. B. A. Salomon blev hans Efterfølger.

Selskabets første Forretningsfører, Grosserer Lemvigh, døde 1876, og Selskabets

HOLMENS KANAL 24

Bogholder Georg Klenau, som havde været ansat som Bogholder fra dets Stiftelse, 
overtog Pladsen. Ved Klenaus Død i 1902 valgtes den nuværende Forretningsfører 
Grev A. T. E. Ahlefeldt-Laurvigen, der ligesom sin Forgænger havde beklædt Bog
holderpladsen i Selskabet.
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Selskabets nuværende Ledere er:
Udvalget: Grosserer Moses Melchior

Skibsrheder D. Torm, R. af D.
Grosserer Andr. N. Hansen og

Bestyrelsen: Grosserer J. B. A. Salomon, R. af D.
Grosserer N. Carøe og

Forretningsføreren Grev A. T. E. Ahlefeldt-Laurvigen, R. af D., 
som i Henhold til Selskabets Vedtægter er Medlem af Bestyrelsen.

Som juridiske Konsulenter har de nu afdøde Højesteretsadvokater Klubien og 
Geheime-Konferensraad Liebe, samt nuværende Konferensraad H. N. Hansen været 
knyttede til Selskabet, og Højesteretssagfører V. F. Asmussen yder nu Selskabet sin 
værdifulde Støtte som juridisk Raadgiver.



„DANSKE LLOYD“
SØ- & TRANSPORTFORSIKRINGS-AKTIESELSKAB

ISøforsikrings-Forretningen har det saa lidt som paa saa mange andre Erhvervs- 
Omraader kunnet undgaas, at fremmede, udenlandske Konkurrence-Foretagender 
har trængt sig ind paa det danske Marked. For at tage Kampen op med disse tog 

Generalkonsul van Haarst, bistaaet af en Kreds af ansete Mænd fra alle Landets 
Dele, i Vinteren 1898 Initiativet til Dannelsen af et nyt dansk Sø- og Transportfor
sikrings-Foretagende paa Basis af Aktieselskabs-Principet.

Af 317 Aktionærer rundt om i Landet blev der tegnet en Aktiekapital af 2 
Mili. Kr., og med den aabnede Selskabet sin Virksomhed den 15. April 1899. Sam
tidig overtog det den det danske Generalagentur for det kendte Elberfelder Søforsik- 
rings-Selskab »Vaterländische Transport-Versicherungs-Actiengesellschaft« tilhørende 
Forsikringsbestand. Den hertil knyttede aarlige Præmieindtægt var ca. 75,000 Kr. - 
siden da er i de faa Aar, det nye Selskab har arbejdet, Præmieindtægten allerede

DIREKTØRENS KONTOR



KJØBENHAVN 85

naaet op til c. 317,000 Kr., og den samlede Forsikringssum beløb sig i 1901 til ikke 
mindre end 108 Millioner. Selskabet har saaledes forlængst godtgjort sin Existens- 
bereltigelse, og det har da ogsaa i de forløbne 5 Aar Gang paa Gang set sig nød
saget til at foretage betydelige Udvidelser baade af Lokaler og Personale.

Som nyt Arbejdsfelt har »Danske Lloyd«, først blandt danske Selskaber, optaget 
Assurancen af Værdiforsendelser med Postvæsenet, en Forsikring, som ved Selskabets 
Stiftelse kun blev dreven af udenlandske Forsikrings-Selskaber.

Over hele Landet spænder »Danske Lloyd« sin Virksomhed, idet Selskabet under
holder talrige faste Agenturer i alle Danmarks vigtigere Købstæder. I sine Kontor

INTERIØR FRA CORRESPONDANCE- OG ROGHOLDERI-AFDELINGEN

lokaler paa Førstesalen i det gamle Hotel l’Europe, Holbergsgade Nr. 2, har Sel
skabet sit Hovedsæde og beskæftiger der i sine forskellige Afdelinger et anseligt 
Personale.

I Selskabets Bestyrelsesraad, der bestaar af ni Medlemmer, var oprindelig Etats- 
raad N. Andersen Formand. Denne saa sig imidlertid i 1903, overbebyrdet som han 
var baade af offentlig og privat Virksomhed, nødsaget til at opgive sin Stilling som 
Formand i Selskabet, og Formandssædet overtoges da af Gehejmeetatsraad L. Bram
sen, som i Mellemtiden var indtraadt i Selskabets Bestyrelse. Bestyrelsens øvrige 
Medlemmer er d’Hrr. Generalkonsul Emil Arntzen, Næstformand, Etatsraad N. 
Andersen, Grosserer Ferd. Andersen, Fabrikant Joh. Goldschmidt, Direktør H. B. 
Linnemann, Ingeniør N. C. Monberg, Grosserer C. H. Schnakenburg i Odense og 
Grosserer Th. V. Wessel.





DANSK ARBEJDERBANK

I Modsætning til de øvrige Banker, som er omtalte i dette Værk, er Dansk Ar
bejderbank ikke noget egentligt Forretnings-Institut, hvis Formaal er at tjene 

Omsætningen til Gavn for sine Aktionærer — men et selvejende Forsørgelses-Institut, 
som driver Sparekasse- og Udlaans-Virksomhed for derved at kunne støtte sine In
teressenters Selvhjælps-Bestræbelser.

Og dog er Navnet: Arbejder bank godt nok, kort og fyndigt rummer det baade 
Betegnelsen for Maal og Middel. Maalet er: Hjælp til Selvhjælp for Smaakaarsfolk, 
og Midlet: at frugtbargøre modtagne Indskud paa en saadan Maade, at man netop 
derved sættes i Stand til at skaffe hin Hjælp.

Navnet fødtes da ogsaa ganske naturligt sammen med Tanken. Det var i Milliard- 
aaret 1872, det for Danmark saa lykkelige »Udstillings-Aar«, lige Aaret efter at Pariser
kommunen med Blod og Brand havde sat Arbejderspørgsmaalet paa Evropas Dags
orden. De fleste lod vel haant herom, da det røde Spøgelse lykkelig og vel var 
gennet i Jorden; men ganske Enkelte — og blandt dem herhjemme: Grosserer H. 
Fritsche og Formanden for »Dansk Arbejdersamfund«: Lucianus Kofod — for
stod hurtig, hvor saare, saare meget her var at udrette, og at det derfor i hvert Fald 
gjaldt om, der snarest blev taget fat fra en Ende af. Hvad de som Privatmænd 
kunde magte, kunde vel overfor det store sociale Problem kun blive et beskedent 
Bidrag til en stykkevis Løsning; men det stod dem tillige klart, at selv det mindste, 
som i saa Henseende virkelig gik i den rette Retning, havde sin fuldgode Betydning, 
blot at det blev gjort! Bare at der blev begyndt alvorligt og virksomt, saa det kunde 
skønnes i de Ubemidledes Klasse, at man fra Kapitalens Side rakte en hjælpende 
Haand ud imod dem!

De to nævnte Mænd fik da for deres Vedkommende den Idé: at oprette et 
Pengeinstitut, der kun skulde arbejde med det Formaal at tjene Penge til Støtte 
for Selvhjælps-Bestræbelser paa Alderdomsforsørgelsens Omraade.

Og som tænkt, saa gjort, — de fik samlet en Kreds af forstaaende Mænd om 
sig, fik tegnet en Aktiekapital af 63,200 Kr., og med den begyndte Arbejderbanken 
den 18. Oktober 1872. Under de konstituerende Forhandlinger var det slaaet fast, 
at Midlerne til Laanekassen skulde søges tilvejebragt ved Sparekasse-Virksomhed, og 
at der ved »Arbejder« skulde forstaas enhver Mand eller Kvinde, som foretager sig 
noget nyttigt for at erhverve sit Livsophold. Programmet var dermed givet.
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Medens Reglerne for Sparekassen og Udlaansforretningen kunde baseres paa 
prøvede Principer, styrede man imidlertid paa Alderdomsforsørgelsens Felt ind i et 
ukendt Farvand. Livsforsikring var man jo nok fortrolig med, men hvad man her 
ønskede, var at skaffe den ny Forsørgelseskasses Medlemmer Fordelene ved en Op
sparing til Alderdomsforsørgelse uden paa sædvanlig Maade ubetinget at baand- 
lægge de indskudte Midler i Forsørgelsesøjemedet. Mænd med Fritsches Kendskab 
til det praktiske Liv ved nemlig, at man ikke let faar Smaakaarsfolk til saaledes 
at spare sammen med deres Alderdom for Øje, naar de derved fuldstændig afskærer 

BANKENS EJENDOM, NIELS HEMMINGSENSGADE NR. 7

sig fra at disponere over deres Indestaaende i andre Øjemed. De kan blive helt ude 
af Stand til at fortsætte med Indskudene og ønsker da ganske naturlig ikke derfor 
helt at miste, hvad de har indbetalt — de kan uformodet faa Brug for deres Penge 
til Ting, som ligger dem nærmere og giver dem større Fordel end at sørge for en 
maaske fjern Alderdom, og saa vil de kunne ty til deres opsparede Midler strax. 
De regner endelig med, at de kan dø, inden Alderdomsforsørgelsen indtræder, og i 
saa Fald ønsker de ganske naturlig at kunne efterlade deres Spareskillinger til Fa
milien. De vil endelig helt ofte komme i Trang for midlertidig at faa Raadighed 
over en Del af deres Penge, som de siden meget godt kan betale tilbage — og de 
maa derfor ogsaa have Adgang til saaledes delvis at tage Pengene ud og sætte dem 
ind igen. Og endelig maa deres Indskud indrettes efter Tid og Lejlighed.

Alt dette fyldestgør Arbejderbankens Organisation. Det Medlem, der i blot 10
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FORHALLEN

Aar har indskudt et Be
løb, svarende mindst til 
10 Øre ugentlig, eller ialt 
har opsparet 200 Kr., har 
Ret til, mod Diskonto for 
et Aar, at faa alt, hvad 
han har indsat, udbetalt 
med Renter. Paa samme 
Maade udbetales ved et 
Medlems Død det Inde- 
staaende med Renter til 
hans efterlevende Ægte
fælle, Børn eller Foræl
dre, eller hvem Medlem
met forud har bestemt. 
Og de Medlemmer, der 
endnu ikke er naaet saa 
vidt, hjælper Banken ved 
at aabne dem Adgang til 
Laan af indtil 4/5 af deres 
Indestaaende. Indskudene 
kan endelig betales, naar- 
somhelst det passer Med
lemmerne, og med vilkaar- 
lige Beløb efter Ønske (dog 
ikke mindre end 10 Øre 
pr- Uge).

Bestemmelserne om 
Medlemmernes Ret til

eventuelt at faa deres Penge tilbage er imidlertid efter Sagens Natur kun at regne 
som en Slags Sikkerheds -Ventiler, der skal vække og vedligeholde Lysten til at 
indtræde og forblive som Interessent i Forsørgelseskassen — det egentlige Maal 
er, som sagt, at støtte og lede dem frem til en virkelig Sikring mod Følgerne 
af Alderdom og Arbejdsevnens Svækkelse. Og den særlige Fordel, som Banken 
i saa Henseende byder Medlemmerne ud over almindelig Sparekasseanbringelse, 
bestaar deri, at der af Bankens Fortjeneste (Driftsoverskud) godskrives Forsør
gelseskassens Interessenter — foruden den almindelige Sparekasserente — for
lods en saakaldt Præmie af P/5 °/0 aarlig af deres Indestaaende, forinden no
get Udbytte beregnes Aktionærerne. Disse faar derefter 4 °/0 af deres Kapital, 
hvorefter det muligt resterende Overskud fordeles efter de nu gældende Love 
mellem Sparekassen paa den ene Side og Forsørgelseskassen og Aktiekapitalen — 
den saakaldte Grundfond — paa den anden Side. Den paa Sparekassen faldende Del 
tilskrives helt Reservefonden, og af den anden Del tildeles først Forsørgelseskassen 
1 °/0 af de i denne Aaret igennem indestaaende Midler, Resten Reservefonden, dog 
at naar denné sidste ved disse Tilskud skulde blive forøget med mere end 2*/5 °/o
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af samtlige i Banken til Forrentning indestaaende Midler, skal det overskydende 
fordeles mellem Grundfonden og Forsørgelseskassen.

Da Øjemedet med disse Præmie-Tillæg til Forsørgelsen netop er at skaffe Inter
essenterne en større Alderdomsforsørgelse, end de vilde kunne faa ved almindelig 
Sparekasseanbringelse eller Indskud i en sædvanlig Livrenteanstalt, saa at Bankens 
egentlige Maal først derigennem fyldestgøres, er det en ligefrem Selvfølge, at de 
ikke kommer Medlemmerne til Gode i Tilfælde af Udtrædelse.

Naar et Medlem i 10 Aar har opfyldt sine Medlemspligter, har han Bet til For

INTERIØR FRA EXPEDITIONSSALEN

sørgelse, hvilket foregaar paa den Maade, at hans hele Indestaaende med Renter 
og Præmier overføres til en særlig »Forsørgelsesfond«, fra hvilken der udbetales 
ham en tarifmæssig bestemt aarlig Livrente. Af Bankens Reservefond er der den 31. 
Marts 1895 hertil henlagt 100,000 Kr. som en særlig Sikkerhedsfond, afsondret fra 
Bankens øvrige Formue.

Den 7. April 1874 oprettedes der ved Siden af Alderdomsforsørgelsen en Børne- 
forsørgelse, idet man tillod dem, der gjorde Indskud i Forsørgelseskassen for Børn 
under 16 Aar, at tage Forbehold om Udbetaling af det opsparede med Renter og 
Præmier til et bestemt senere Tidspunkt af Barnets Liv.

Allerede i 1881 var Bankens Virksomhed gennem en jævn og naturlig Udvik
ling stegen saaledes, at der i dens Sparekasse var indskudt ca. 3,381,000 Kr., i dens 
Forsørgelseskasse ca. 226,000 Kr., og at dens samlede Reservefonds udgjorde ca.
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400,000 Kr. Dens Aktiekapital var samtidig kun 63,740 Kr. Et saadant Misforhold 
vilde unægtelig have kunnet friste et Flertal af Aktionærer til med Fravigelse af 
Bankens oprindelige socialt-humane Formaal at gennemføre Lovændringer, hvorved 
de selv fik større Fordel af den saa blomstrende Forretning — tilmed da de i de 
mange Aar stedse havde maattet lade sig nøje med det beskedne Udbytte af 4 °/0 
aarlig. For at fjerne enhver mulig Fare i denne Retning stillede Bankraadet da 
paa en Generalforsamling den 24. Maj 1881 Forslag om at omdanne Bankens Sty
relsesforhold saaledes, at Aktionærerne gav Afkald paa den øverste Myndighed i 
Bankens Anliggender og overdrog denne til et af 22 Medlemmer bestaaende ulønnet 
Repræsentantskab med Ret til ved Afgang af Medlemmer at supplere sig selv. I 
fuld Samklang med den Aand, der havde raadet ved Stiftelsen, gav Aktionærerne 
enstemmig deres Samtykke hertil. Ved samme Lejlighed reduceredes i Overens
stemmelse hermed Aktiekapitalen til en Grundfond, hvis Deltagere kun beholdt deres 
Udbytte-Ret.

Allerede ved Bankens Oprettelse havde en af Medstifterne, Dispachør Wessely, 
skænket sine Aktier til Reservefonden, og dette Exempel blev nu efterfulgt af flere. 
I de for Sparekasserne vanskelige Aar 1878—79 tilbød andre Aktionærer Banken 
deres Aktier til Købs, og derefter blev det i den følgende Tid mer og mer alminde
ligt, at aarlig en større eller mindre Part af Aktierne overgik i Bankens egen Be
siddelse, hvor de blev henlagte under en særlig Fond, »Reservefond B«. Da de fra 
Efteraaret 1901 Rigsdagen foreliggende Skattelovsforslag stillede en Beskatning af 
Aktieselskaber i Udsigt, og Arbejderbanken vel faktisk og praktisk ikke længer var 
noget saadant, men det nu ogsaa gjaldt om rent formelt at have sine Sager i Orden, 
saa at Institutionens humane Virksomhed ikke skulde kunne komme til at lide noget 
Skaar ved betydelige Skattepaalæg, forcerede Banken sine Aktieopkøb — og udenfor 
Bankens Besiddelse findes der da ogsaa f. T. kun Aktier til et Paalydende af 1740 
Kr. Saa længe imidlertid ikke alt var opkøbt, følte man sig ikke helt paa den sikre 
Side, og man slog derfor resolut ind paa den Vej at søge Banken udtrykkelig aner
kendt som faldende helt og holdent ind under Sparekasselovens Forskrifter, medens 
den hidtil kun havde været anerkendt i Henhold til Undtagelsesbestemmelsen i 
Sparekasselovens § 11. Dette opnaaedes ved Indenrigsministeriets Skrivelse af 13. 
Februar 1903.

Hermed er da Udviklingen fuldbyrdet, og Dansk Arbejderbank fremtræder nu 
i sin Renhed som det selvejende filantropiske Forsørgelses-Institut, hvis Skabelse 
foresvævede Stifterne i 1872.

Sparernes Tilgodehavende var ifølge det sidste Regnskab 17,8 Mili. Kr., i For
sørgelseskassen henstod ialt 3„ Mili. Kr., Reservefond (A) var 1,8 Mili. Kr., og paa 
Konto til Imødegaaelse af Kurstab indestod 329,000 Kr.

Af Bankens Laan, 1273 Miil. Kr., var vel Hovedparten — de 11,7 Miil. Kr. 
anbragt mod Pantesikkerhed, men af stor Interesse er det at erfare, at blandt Laa- 
nene mod Selvskyldnerkaution er en forholdsvis betydelig Sum Smaalaan til Ar
bejdere og andre Ubemidlede, Laan, hvorved der ydes stor Gavn, og hvorved der 
vel gennem Smaa-Expeditionernes Mængde voldes megen Ulejlighed, men saa at sige 
aldrig noget Tab. Ogsaa i denne Henseende er det saaledes lykkedes Arbejderban
ken at virke i fuld Overensstemmelse med sit oprindelige Formaal.

Banken har gennem hele sin Virksomhed haft Lokale det samme Sted: paa
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Hj. af Store og Lille Helliggejststræde, som det oprindelig hed. Allerede i 1873 købtes 
denne Ejendom, som den Gang var en liden og beskeden Bygning. Siden — i 1881, 
1883 og 1897 — er Naboejendommene til højre og venstre købte til, og nu boer 
Banken til Huse i den anselige røde Bygning, som vi alle kender. Selve de indre 
Lokaler fremtræder nu smagfuldt dekorerede i en Slags Louis-Seize-Stil, holdt i 
diskret graa og hvide Farver. Symbolsk er Bankens blomstrende Virksomhed an
tydet ved Loftets Fletværk af Bosen-Grene og Guirlander i yppigt Flor.

Bankens Formand er endnu stedse Etatsraad H. Fritsche, dens Direktør 
Overretssagfører J. Valentiner.



KJØBENHAVNS PRIVATE LAANEBANK

Der ligger noget beskedent i Navnet, maaske ikke uden Hensigt, thi som en lille 
halvprivat Institution uden store Pretentioner traadte »Kjøbenhavns private 

Laanebank« med en tegnet Aktiekapital paa 20,000 Rigsdaler den 1. Februar 1854 
i Virksomhed og er saaledes den ældste private Bank i Hovedstaden.

Der er heller ingen Tvivl om, at Stifterne af Kjøbenhavns private Laanebank 
ikke nærede lignende højtflyvende Planer som den tre Aar senere stiftede Privat
banks ledende Mænd. Hensigten var slet og ret den, at lette Pengetransaktioner for 
en mindre Del af Haandværkere og Industridrivende.

Fra Industriforeningens velhavende Middelmænd udgik da ogsaa Tanken; det 
var Mestre i Maler-, Tømrer-, Snedker-, Drejer- og Sadelmagerfaget og Urtekræm
mere, Høkere og Smørgrosserere, som holdt Laanebanken over Daaben, og det var 
dem, som fik et Par af Handelsstandens og Børsverdenens ledende Mænd til at 
hjælpe med til Bankens Dannelse, blandt andre Grosserer C. A. Broberg, G. A. Ge- 
dalia og Konsul A. Hage.

Det overdroges paa et Møde i Industriforeningen den 2. November 1853 Kon
sul Hage, Forvalter Frederiksen og Dispachør Wessely at gøre Udkast til et Forret
ningsregulativ, og ved et den 1. December afholdt Møde bestemtes det at betragte 
Banken som konstitueret, naar der var tegnet 20,000 Rigsdaler; der var da allerede 
givet skriftlige og mundtlige Tilsagn for et Beløb af 19,000 Rigsdaler.

Efter endnu nogle enkelte Møder var man den 17. December naaet saa vidt, 
at man kunde vælge Bestyrelse og ansætte Forretningsfører, og ved Valget af denne 
sidste gjorde man et ualmindelig heldigt Fund i Eddikebrygger A. E. Reimann.

Reimann, som den Gang havde Forretning i Løngangstræde, var kendt som 
en dygtig Fabrikant og en Mand med stor Indsigt i administrative og finansielle 
Forhold, men som han naturligvis kun havde haft Lejlighed til at vise paa en be
skeden Baggrund.

Det var da ej heller til at begynde med nogen videre glimrende Stilling, Rei
mann fik, da han nu saaledes blev den første private Bankdirektør i Kjøbenhavn; 
hans Gage var den latterlige Sum af 250 Rigsdaler og 50 Rigsdaler til Kontorudgifter 
og Budløn, dog »erholder han« — som det hedder i hans Ansættelsesvilkaar — »sær
lig Godtgørelse for Bøger og Trykningsomkostninger.«

Det var, hvad der kunde bydes, og praktisk som Reimann var, slog han Ban
kens Kontor sammen med sit eget, det vil sige, der skete i Virkeligheden ingen 
Forandringer med dette, uden at der kom et Par nye Bøger op paa Hylden.

Nu véd vi alle, hvorfor afdøde A. E. Reimann, senere Nationalbankdirektør,
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Etatsraad, Direktør i Handelsbanken, med saa megen Lyst overtog hin beskedne 
Stilling som Leder af Kjøbenhavns private Laanebanks første Skridt ud i Livet.

Men den Gang anede kun faa, at der i Eddikebryggeren i Løngangstræde var 
nedlagt et virkeligt Finanstalent og det et Talent, som ikke var blevet skolet og 

AMAGERTORV NR. 5

uddannet gennem Ophold og Ansættelse i Udlandet, men var en ligefrem Vugge
gave fra Naturens Haand.

I 1857 giver Banken for første Gang under Reimanns Ledelse et Udbytte paa 
2'/2 pCt., og samtidig forøges Aktiekapitalen til 410,000 Rigsdaler. Hermed er ogsaa 
Lilleputvirksomheden forbi; Reimann trækker sig helt tilbage fra sin Virksomhed 
som Eddikebrygger og vier sig udelukkende til Bankforretningerne. I 1858 er Ud
byttet 63/4 pCt., og i 1860 suppleres Aktiekapitalen til % Million Rigsdaler, og tre 
Aar efter, i 1863, forøges den til 1 Million Rigsdaler, og samtidig aabner Banken en 
Filial i Malmø, — der dog atter hævedes i 1888 som Følge af den nye svenske 
Firmalov.
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Da Reimann i 1870 kaldtes til Direktør i Nationalbanken, efterlod han »Kjøben
havns private Laanebank« i sund og blomstrende Udvikling til sin Broder, cand. 
jur. C. Reimann, der sammen med J. Rønne ansattes som Direktør.

A. E. Reimann havde ført Forretningen med megen Forsigtighed og Konserva
tisme, og hans Efterfølgere vandrede troligt i det af ham angivne Fodspor.

I 1873 fordobledes Aktiekapitalen, idet der den 22. Januar udstedtes Indbydelse 
til Tegning af yderligere 1 Million Rigsdaler med Fortrinsret for de ældre Aktionæ
rer til Fordobling af deres Aktiers Beløb til en Kurs af 105, saaledes at de 5 Rigs
daler henlagdes til Reservefonden.

Efter at de nye Aktier var fuldt indbetalte, successive i Tidsrummet fra 23. Ja
nuar til 1. Juni 1873, virker Banken fra denne Dato saaledes med en fuldt indbe
talt Kapital af 2 Millioner Rigsdaler, 4 Millioner Kroner. Aktierne er udstedte i Stør
relser af 100, 200, 400, 500 og 1000 Rigsdaler.

Banken, som meget snart var bleven flyttet til Højbroplads 9, sikrede sig, da 
Vexellerer Henriques købte denne Ejendom, Stedet Amagertorv 5, og her har den 
siden 1878 virket under eget Tag.

I 1886 døde Direktør C. Reimann, som erstattedes med Direktør F. Andersen, 
der kun virkede til 1887.

I hans Sted udnævntes Bankens mangeaarige Bogholder, C. Wehl, til Direktør. 
Den 1. April i Aar trak Direktør Rønne sig tilbage efter 35 Aars Virksomhed, og 
fra samme Dag er Hr. P. Ny green, som har været ansat i Banken siden 1887, 
bleven ansat som Meddirektør.

Den 31. December 1904 balancerede Regnskabet med 7,086,757 Kr. 75 Øre, paa 
Indlaans-Kontoen henstod 1,432,606 Kr. 88 Øre, paa Folio-Konto 72,079 Kr. 01 Øre, 
paa Vinden- og Tabs-Konto 18,810 Kr. 24 Øre og paa Delkredere-Konto 400,000 Kr., 
medens Reservefonden udgjorde 548,567 Kr. 35 Øre.

Medens Bankens Omsætning saaledes i de over halvtredsindstyve Aar, den har 
bestaaet, har taget et mægtigt Opsving, er dens Plads i Forretningslivet dog væsent
lig den samme. Dens Publikum bestaar nu som før hovedsagelig af den solide 
Haandværkerstand og Middelklassens Industridrivende, de samme Samfundsklasser, 
som i sin Tid bragte den ud i Livet.

Og netop stille, beskeden og solid, uden Tilbøjelighed til at slaa stort paa, 
som selve den Samfundsklasse, hvis finansielle Forvalter og Hjælper den er, gaar 
den sin sikre, støtte Gang ad de en Gang af Stifterne anviste Baner.



KREDITFORENINGEN
AF

GRUNDEJERE I KJØRENHAVN OG OMEGN

IAaret 1880 samlede en Kreds af Mænd sig om den Opgave at tilfredsstille en i 
vide Kredse følt Trang til Oprettelsen af et nyt Kreditinstitut for Hovedstadens 
Grundejere. Sjælen i denne Bevægelse var Overretssagfører A. Hein; de øvrige Med

lemmer af den Kreds, der blev Stiftere af Kreditforeningen af Grundejere i 
Kjøbenhavn og Omegn, var Tømrermester G. F. Bock, Murermester H. N. Fus- 
sing, Direktør i Haandværkerbanken, Tømrermester J. C. Jørgensen, Kaptajn, 
Hofmøbelfabrikant L. Larsen, Chef for Bogholderiet i Overformynderiet V. C. 
T. Müller, Direktør i Haandværkerbanken, Hoftapetserer C. F. Rothmann og Di
rektør i Landbygningernes Brandforsikring, Justitsraad G. Ulrich. Den 20. Oktober 
1880 androg disse Mænd Indenrigsministeriet om at træffe Foranstaltninger til at 
tilstaa den af dem paatænkte Kreditforening de i Lov af 20. Juni 1850 nævnte Be
gunstigelser. Indenrigsministeren (Skeel) imødekom Andragendet og fremsatte den 6. 
April 1881 i Landsthinget det fornødne Lovforslag, som i den paafølgende Rigsdags
samling blev vedtaget — med nogle Ændringer — af begge Thing. Den 17. Marts 
1882 stadfæstedes det af Kongen.

Allerede Dagen efter, den 18. Marts 1882, samledes de ovennævnte Mænd, sup
plerede med Beregner H. A. Andresen, Murermester C. R. Ette, Sparekasseinspektør 
W. S. W. Faber, Arkitekt C. H. G. Granzow, Tømrermester, Kaptajn F. E. Kerrn, 
Højesteretsassessor P. C. Müller, Proprietær J. C. Ostenfeld og Overretssagfører 
V. Schierbeck. Paa dette Møde vedtoges der Statuter for den nye Kreditforening 
og valgtes Direktion og Repræsentantskab. Direktører blev Overretssagfører Hein, 
Tømrermester Kerrn og Højesteretsassessor Müller; til Medlemmer af Repræ
sentantskabet valgtes Beregner Andresen, Murermester Ette, Sparekasseinspek
tør Faber, Murermester Fussing, Proprietær Ostenfeld, Overretssagfører Schier
beck og Justitsraad Ulrich. Repræsentantskabet valgte til sin Formand Justitsraad 
Ulrich, til Næstformand Murermester Ette.

Da de saaledes vedtagne Statuter med nogle af Ministeriet foretagne Ændrin
ger var bievne stadfæstede af Indenrigsministeriet den 19. Maj 1882, var Kreditfor
eningen grundlagt, og den tog strax fat paa sin Virksomhed, — den 20. Juni 1882 
udbetalte den sit første Laan. Alt tydede paa, at Stifterne ikke havde taget fejl i 
deres Forudsætninger: Trangen til den nye Kreditforenings Oprettelse gav sig tyde-
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ligt til Kende ved, at der allerede i Foreningens første Regnskabsaar, som gik til 
31. December 1883, indkom 268 Laanebegæringer og udlaantes over 6 Mili. Kroner; 
i 1884 udlaantes ca. 5*/2 Miil. Kr., i 1885 ca. 43/4 Miil. Kr. Ved Udgangen af 1887 
naaede Foreningens samlede Udlaan det betydelige Beløb af ca. 2P/2 Mili. Kr.

De nærmest efterfølgende Aar — Slutningen af Firserne og de første Aar af 
Halvfemserne —var imidlertid prægede af en Stilstand i Forretningslivet, forbunden 
med deraf tlydende Pengerigelighed; for Kreditforeningen gav disse Forhold sig Ud
slag i ringe Tilvæxt af Udlaanssummerne: i det 10. Regnskabsaar, 1892, havde de 
samlede Udlaan kun naaet godt 28 Miil. Kr. Det var Converteringernes Tid — i 
Statshusholdningerne og i Forretningslivet. Indtil Udgangen af 1885 var samtlige 
Laan i Kjøbenhavns Kreditforening 4'/2 Procents, først i 1886 udbetaltes der 
4 Procents Laan; samme Aar foretoges de første Converteringer, idet dels adskil
lige Medlemmer ombyttede deres 4*/2 Procents Laan med 4 Procents, dels Kre
ditforeningen selv ved Arrangement med Landmandsbanken fik 11 Millioner 
Kroner af sine cirkulerende 4‘/2 Procents Kasseobligationer converterede til 4 Pro
cents. For et Vederlag til Banken af 135,000 Kr. indvandt Foreningen i de efterføl
gende Aar herigennem en stor, vedvarende Rentefordel. I 1888 oprettedes en 2. 
Afdeling (med egen Reservefond og kun subsidiær Solidaritet med 1. Afdeling), i 
hvilken der udbetaltes Laan i 4 Procents eller 3*/2 Procents Kasseobligationer. I 
1893 oprettedes paa lignende Maade en 3. Afdeling, i 1896 en 4. Afdeling.

I Begyndelsen af Aaret 1895 tilbød et Konsortium, bestaaende af Nationalban
ken, Privatbanken, Landmandsbanken, Handelsbanken og D. B. Adler & Co. samt
lige Kreditforeninger paa to nær at convertere deres 4 Procents Obligationer. Til
budet blev modtaget, for Kjøbenhavns Kreditforenings Vedkommende saaledes, at 
Obligationerne (ca. 29 Mili. Kr.) skulde vedblive at bære 4 Procent Rente indtil 31. 
December 1902, hvorefter Renten nedsattes til 3'/2 Procent. Udgiften ved denne Con- 
vcrlering udgjorde 163,070 Kr. Men hermed var ogsaa Toppunktet naaet i Conver- 
teringsbevægelsen; Forholdene paa Pengemarkedet undergik i de næste Aai' en be
tydelig Forandring, og 3*/2 Procents Kreditforeningsobligationer gik temmelig langt 
ned under pari. Følgen blev for Kjøbenhavns Kreditforenings Vedkommende, at den 
1898 henvendte sig til Bankkonsortiet for at søge sig løst fra den i Overenskomsten 
af 1895 paatagne Forpligtelse til ikke at genoptage Udstedelsen af 4 Procents Kasse
obligationer før Juni 1900. Bankerne stillede sig imødekommende, forsaavidt lig
nende Anmodning fremkom fra samtlige de i Overenskomsten deltagende Kreditfor
eninger, og paa et af alle Landets Kreditforeninger afholdt Møde vedtoges det at 
tilstille Bankkonsortiet en saadan Anmodning; Konsortiets Samtykke blev givet, og 
Foreningen besluttede da strax i 1899 at genoptage Udstedelsen af 4 Procents Kasse
obligationer.

I den i 1896 oprettede 4. Afdeling ydedes der 3l/2 Procents Laan, som delvis 
var uamortisable, saaledes at der for de ikke amortisable Laan udstedtes særskilte 
Obligationer; disse vandt imidlertid ringe Sympathi hos Obligationskøberne, hvorfor 
man, da Udstedelsen af 4 Procents Obligationer genoptoges, opgav at udstede 
uamortisable Obligationer.

Midt i Halvfemserne afløstes den relative Stagnation i Udlaanssummernes Væxt 
igen af raskere Fremgang; da Foreningens 1. Serie (indbefattende 4 Afdelinger) af
sluttedes den 31. December 1899, var dens Hovedstol voxet op til den anselige Sum
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af ca. 49 Mili. Kr.; samtidig udgjorde 
Serie, som paabegyndtes den 1. Januar 
fuldt amortisable Kasseobligationer, har

Seriens Reservefond ca. 2 Miil. Kr. For 2. 
1900 med Udlaan udelukkende i 4 Procents 
Væxten været overordentlig stærk; allerede

KREDITFORENINGENS EJENDOM PAA GL. TORV

med Udgangen af 1903 afsluttedes den med en Hovedstol af godt 39 Mili. Kr. (gen
nemsnitlig 93/i Miil. Kr. aarlig Tilgang), og den 1. Januar 1904 aabnedes en 3. Serie, 
som allerede i det første Aar har naaet et Udlaansbeløb af over 11 Miil. Kr. For
eningens samlede Hovedstolsbeløb naaede ved Udgangen af 1904 over 91 Miil. Kr. 
og vil inden Udgangen af første Halvaar 1905 være naaet over 100 Mili. Kr. I denne
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Henseende har Kjøbenhavns Kreditforening da naaet den 3. Plads blandt Landets 
Kreditforeninger — kun Østifternes og Kreditforeningen af jydske Landejendomsbe
siddere har den foran sig.

Til Foreningens raske Fremvæxt i de sidste Aar har det sikkert væsentlig bi
draget, at Indenrigsministeren i Henhold til Lov af 4. April 1902 har indrømmet 
Kreditforeningen den Begunstigelse, at Umyndiges og offentlige Stifteisers Midler kan 
anbringes i de af Foreningen udstedte Gældsforskrivninger. Af stor Rækkevidde har 
det fremdeles været, at de i Foreningens 3. Serie udstedte Obligationer daglig no

EXPEDITIONSLOKALET

teres ikke alene paa Kjøbenhavns Børs, men paa Børserne i Berlin og Hamborg. 
Dette har været medvirkende til, at Kurserne paa Foreningens Obligationer har ind
taget et betydelig højere Prisniveau end før; 3. Series Obligationer har i 1904 til 
Tider endogsaa været noteret højere end noget andet ligestillet Kreditforeningspapir.

Foreningens samlede Reservefond pr. 31. December 1904 udgjorde ialt 3,526,663 
Kr. 10 Øre. Et stærkt Vidnesbyrd om den Omsigt og Forsigtighed, hvormed den 
har været ledet, er det, at den i hele sin 23-aarige Tilværelse ialt kun har maattet 
overtage 2 Panter; men hverken ved Realisationen af disse eller ved Foreningens 
øvrige Virksomhed er der i hele det nævnte Aaremaal lidt nogetsomhelst Kapitaltab.

* * ❖
Efterhaanden som Kjøbenhavns Kreditforening voxede op til et stort og betyd

ningsfuldt Pengeinstitut, maatte det blive mere og mere utilfredsstillende for den at
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sidde til Huse i lejede, for dens Formaal ikke særligt tilpassede Lokaler uden 
de brandfrie Rum, som udfordres ikke alene til Opbevareisen af Foreningens 
Værdipapirer, men dens Bøger, dens Regnskaber og Arkiv. Da der tilbød sig 
en Lejlighed til at erhverve Ejendommen Gammeltorv Nr. 4, foreslog Direktionen 
— efter at have erhvervet sig Indenrigsministeriets Sanktion — i 1897 Repræ
sentantskabet at købe denne Ejendom, og Købet fandt Sted. Ejendommen blev 
nedreven, og i dens Sted opførtes en prægtig Bygning i italiensk Renaissancestil, teg
net af Arkitekt F. Levy, udelukkende opført af Sten og Jern og med store, mu-

DIREKTIONSVÆRELSET

rede brandfrie Rum, som toges i Brug i Maj Maaned 1900.
Foreningens Hovedstifter og første administrerende Direktør, Overretssagfører 

A. Hein, naaede ikke at føre Foreningen ind i de nye Lokaler, for hvis Tilveje
bringelse han havde været saa stærkt interesseret. Den 30. December 1899 afgik han 
ved Døden.

I Repræsentantskabet og Direktionen er i Aarenes Løb følgende Forandringer 
foregaaede:

Formand for Repræsentantskabet var Direktør, Justitsraad G. H. J. Ulrich 
fra 1882—98, Sagfører Carl Herforth 1898—99, Tømrermester H. J. Christensen 
1899—1903.

Dets nuværende Formand er Sparekasseinspektør C. V. C. Bindslev, R. af Dbg.
Medlemmer af Repræsentantskabet har — foruden de paa denne Skildrings
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første Side nævnte — følgende Mænd været: Overretssagfører W. Schytte, Murer
mester H. P. Hansen, Højesteretsassessor A. Gru ner, Murermester J. K. Lund og 
Kontorchef A. Erritzøe.

Dets nuværende Medlemmer er (foruden dets nys nævnte Formand): Tømrer
mester O. Bruhns, Tømmerhandler J. N. Drejer, Murermester R. Hansen, Mu
rermester J. Jensen, Højesteretsassessor, Dr. jur. N. Lassen, R. af Dbg. og Dbmd., 
Bogtrykker M. Lazarus, Slagtermester W. Matthissen og Proprietær J. C. Osten- 
feld (Næstformand).

Den nuværende Direktions Medlemmer er: Carl Herforth, A. Erritzøe 
og H. J. Christensen.

De nuværende Revisorer: kgl. Fuldmægtig G. Giødesen, R. af Dbg., beskik
ket af Indenrigsministeriet, og Kontorchef V. C. T. Muller, R. af Dbg. og Dbmd., 
valgt af Repræsentantskabet.

Nuværende Kontorpersonale: Bogholder M. Nielsen, Kasserer F. D. Lissau, 
R. af Dbg., Fuldmægtig Th. Machold og Assistenterne F. F. Olsen og A. W. Hansen.

Jul. Wulff.



NORDISK
LIVSFORSIKRINGS-AKTIESELSKAB AF 1897

Den danske Livsforsikrings Historie falder i tre Afsnit.
Allerede saa langt tilbage som i 1653, da den første statsgaranterede Tontine 

oprettedes her i Landet, har vi Begyndelsen til det første Afsnit, det, i hvilket den 
danske Stat var ene om Arbejdet og tilfalde godtgjorde sin Uformuenhed paa dette 
Omraade. Statens Mangel paa Evne til at løse den Opgave, den havde taget paa sig, 
viste sig først igennem et Par Aarhundreder i, at Statens Anstalter Gang paa Gang 
arbejdede sig store Underskud til, og dernæst — indtil 1872 — i en ganske naturlig 
Mangel paa Forretningsinitiativ, der havde til Følge, at Markedet helt overlodes til 
udenlandske Selskaber.

Med 1872 oprandt det Afsnit, der karakteriseres ved, at der stiftes to private 
Livsforsikringsselskaber — et Aktieselskab og et gensidigt —, der tager sig for efter 
udenlandsk Mønster at sprede Kendskab hos Befolkningen om Livsforsikringens 
Nytte gennem virksomme Agenter. Disse to Selskaber er nu saa godt som eneraa- 
dende indtil Midten af Halvfemserne, og deres Arbejde fører til, at der tegnes c. 16 
Millioner Kroner aarlig Forsikringssum i Danmark.

Fra Midten af 90’erne har vi saa det tredie Afsnit. Det kendetegnes ved en livlig 
Fremkomst af nye Selskaber, af hvilke allerede et Par har maattet indstille Kampen 
for Tilværelsen, en Kamp, som en helt kritikløs Starterlyst havde gjort ret haard. 
Men samtidig havde Kampen den Følge, at Befolkningen fik Øjnene i den Grad op 
for Sagens Godhed, at Nytegningen gik op til c. 60 Mili. Kr. aarlig.

Blandt de unge Selskaber kom »Nordisk Livsforsikring« strax til at indtage en 
førende Stilling.

Selskabets administrerende Direktør, V. E. Gamborg, er dets Fader. Gennem et 
mangeaarigt Arbejde som Beregner havde han set, at der her i Landet var meget 
at udrette paa dette Omraade, langt mere end det, de existerende Selskaber havde 
overkommet. Han henvendte sig da i Slutningen af 1896 til Folketingsmand N. 
Neergaard og Kontorchef i Nationalbanken E. Meyer og fik disse Herrer interes
serede for sin Plan. Den juridiske Assistance sikrede man sig derefter i Højesterets
sagfører G. M. Bée, og til nævnte tre Herrer sluttede sig som Selskabets Stiftere 
d’Hrr. Højesteretsassessor Nyholm, General Freiesleben, Fabrikant P. Bjørnbak, Di
rektør Harald Bing, Grosserer O. B. Muus, Direktør van Haarst og Matematikeren, 
Dr. phil. Niels Nielsen.

Selskabet stiftedes saa den 3. Maj 1897. V. E. Gamborg blev Selskabets adm. 
Direktør, medens den øvrige Direktion kom til at bestaa af d’Hrr. Neergaard og 
Rée. Repræsentantskabet sammensattes af de øvrige 8 Herrer med Højesteretsassessor
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Nyholm som Formand og Kontorchef Meyer som Næstformand. Da senere Fabri
kant Bjørnbak døde, blev hans Plads udfyldt af Overdirektør, Kaptajn Ktihle.

Aktiekapitalen fastsattes til 1 Mili. Kr. — og i Løbet af faa Dage tegnedes 4*/2

KONGENS NYTORV NR. 8

Miil. Den deraf følgende Reduktion bevirkede, at Selskabet fik Kapitalen fordelt paa 
c. 325 Hænder.

Selskabet slog strax i det første Virksom hedsaar sin Existensberettigelse fast 
ved at tegne en Forsikringssum af c. 4*/2 Mili. Kr. og har siden den Tid øget sin 
Portefeuille, saaledes at det gik ud af Aaret 1904 med en samlet Forsikringssum af
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c. 20 Mili. Kr. foruden Livrenter til et Beløb af c. 300,000 Kr. aarlig. Præmieind
tægten for 1904 var c. l'/s Mili. Kr.

Nordisk Livsforsikring har Filialer i Norge og i Holland og har efterhaanden 
udvidet sin Virksomhed til at omfatte alle betydende Former af Livsforsikring. Det 
har saaledes særlige Afdelinger for Folkeforsikring og for Invaliditets- og Pensions
forsikring.

Som et Udtryk for den Tillid, Selskabet nyder, skal nævnes, at dets Aktier (2000 
Kr. med en Indbetaling af 500 Kr.) for Tiden (ved Begyndelsen af 1905) betales 
med 600 Kr.

FORHALLEN

Til Nordisk Livsforsikring er som Beregner og Kontorchef knyttet Mag. scient. 
Jens Pedersen og som Læge Dr. Johs. Hassing.

Fra væsentlig den samme Kreds af Mænd, som stiftede Nordisk Livsforsikrings
selskab, er Søsterselskabet

NORDISK
ULYKKESFORSIKRINGS-AKTIESELSKAB AF 1898

udgaaet. Selskabet stiftedes den 19. April 1898. Dets administrerende Direktør blev 
Folketingsmand N. Neergaard, og i Direktionen indtraadte desuden d’Hrr. Gamborg



EXPEDITIONSLOKALE



DIREKTIONSVÆRELSE (LIVSFORSIKRINGEN)

DIREKTIONSVÆRELSE (ULYKKESFORSIKRINGEN)
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og Rée. Repræsentantskabet bestaar af d’Hrr. Højesteretsassessor Nyholm (Formand), 
General Freiesleben (Næstformand), Direktør v. Haarst, Entreprenør Kirk, Overdi
rektør Kühle, Etatsraad Lemvigh, Kontorchef E. Meyer, Grosserer O. B. Muus og 
Dr. phil. N. Nielsen.

Selskabet, som er finansielt fuldstændig uafhængigt af Nordisk Livsforsikrings
selskab, stiftedes med en Aktiekapital af 1 Mili. Kroner, som udelukkende tegnedes 
af det ældre Selskabs Aktionærer.

Selskabet har i de ikke mange Aar, det har bestaaet, skabt sig en efter danske 
Forhold betydelig Portefeuille. I det sidst afsluttede Regnskabsaar indvandtes saale- 
des en Præmieindtægt af Kr. 389.264, og Selskabet befinder sig i stadig og stærk 
Fremgang. Det driver Forretning ikke blot i Danmark, men ogsaa i Norge og Sve
rige og har i begge disse Lande oprettet Generalagenturer, under hvilke en talrig 
Agentstab sorterer. Selskabets Læge er Dr. Johs. Hassing og dets Kontorchef N. C. 
Leeker.

Selskaberne beskæftiger nu et stort Personale, og deres hurtige Udvikling, der tog 
sin Begyndelse i to smaa Værelser i Skindergade og senere fortsattes i Nygade 7, 
har nu nødsaget dem til at indrette sig tidssvarende, mønsterværdige Lokaler paa 
Kongens Nytorv 8.

* * *
I Aar, 1905, er Selskaberne flyttede hen i den statelige nye Ejendom. Tre virkelig 

smukke, hver for sig karakteristiske Bygninger ligger nu her ved Siden af hinan
den: medens »Standard«s i Marmorets mathvide Glans hæver sin søjlesmykkede 
Fagade højt og herligt for ligesom at se sig ud over det lave Thott’ske Rococo- 
Palais, der duver og dukker sig ved dets Side i langstrakt, snørklet Graat-i-Graat, — 
saa toner »Nordiske« festligt og fornemt frem i roligt Rødt med flade Pilastre og 
vaseprydet Tag. Det er ikke let at hævde sig ved Siden af en saa udpræget fremmed
artet »Palazzo-Stil« som Standards, men Opgaven er netop løst til Fuldkommenhed 
gennem Fagadens livlige Lød og den rolige Værdighed i Holdningen, som er Byg
ningens bedste Pryd.
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Idet stolte, skønne Renaissance-Palads (afbildet i nærværende Afsnit S. 98), hvori 
de kjøbenhavnske Grundejeres Kreditforening bor til Huse, finder man saa højst 
naturlig ogsaa de kjøbenhavnske Grundejeres Bank. For begge Virksomheder og de

res Forhold til den nævnte Samfundsklasse turde dette Bosted være saare symbolsk: 
det klare og faste i Bygningens Former og Flader, Linier og Omrids, det helt ud 
ægte i dens Stil og Stof, gør netop arkitektonisk det samme Indtryk som Jord og 
Grund socialt og økonomisk — giver Sikkerhedsfølelse, Tryghed og Ro.

Det er nu snart et halvt Aarhundrede, siden Privatbanken blev stiftet, og Dan
marks Hovedstad saaledes fik hele to Banker. Det var de gode Aar i Slutningen af 
Halvtredserne, som skabte saa stort et Liv i Handel og Omsætning, at man ikke 
længer syntes, den ene Bank forslog. Men saa gik der ogsaa en rum Tid, inden vi 
fik de to næste Banker: Landmands- og Handelsbanken — Milliardaarenes Opsving 
skulde til for at vove saa kækt og tænke saa vidt! Og derpaa forløber der næsten 
en hel Menneskealder, hvori det ikke falder en Mo’rs Sjæl ind, at vi ikke skulde 
have nok i »de fire Hovedbanker.« Man maaler maaske derfor bedst, hvor mægtigt 
Hovedstadens Erhvervsliv gik frem sidst i Halvfemserne, ved den Omstændighed, 
at vi nu har faaet ikke mindre end fem Banker til, hvoraf de 3 allerede har voxet 
sig godt store — og blandt disse sidste er just »Kjøbenhavns Grundejerbank.«

Det er da ej heller det blinde Tilfælde, at man i de nævnte Aar med Lethed 
har kunnet starte og bagefter med Held gennemføre nye Bankforetagender. Hvad 
der kendetegner Perioden, var dette: at der efter lange Tiders Stilstand og Kapital- 
Rigelighed, for ej at sige - Overflod, med Et rejste sig en Kæmpebølge af Fore
tagsomhed, som krævede Penge og atter Penge, selv til dyre Renter — det 
kunde betale sig at laane alligevel! Hvilken Forretning ligger da mere naturlig og 
lige for end at sørge for slig en Trangs Tilfredsstillelse, — det er jo netop i saa- 
danne pludselige Opsvingstider, har vi alt set, at nye Banker bliver til, det er, lige
som Udviklingen bliver helt utaalmodig, ikke længer kan nøjes med, hvad der alt 
haves, men i sin Hastighed og Heftighed ligefrem stamper nye Midler og Mænd 
op af Jorden. Og saaledes gik det da ogsaa denne Gang, som sidst i Halvtredserne, 
som først i Halvfjerdserne!

Det var her i Kjøbenhavn ikke mindst Byggeriet, som den store økonomiske 
Opgang bragte i Flor: nye kommercielle og industrielle Foretagender skød op og 
kræved’ Husrum, allevegne fra strømmede Folk til Hovedstaden, Grundværdierne steg. 
Under disse Forhold tog Bestyrelsen i Nørrebros Grundejerforening Initiativet til 
en Sammenkomst af de forskellige kjøbenhavnske Grundejerforeningers Tillidsmænd 
for i Fællig at drøfte: Oprettelsen af en Bank, der særlig skulde være Grundejerne 
i Kjøbenhavn og Omegn til Nytte.
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Der nedsattes et Udvalg paa nogle og tyve Medlemmer, og dette Udvalg valgte 
et Underudvalg, bestaaende af:

Grosserer M. Th. Andersen
Grosserer Hans C. Holm
Overretssagfører Chr. Lutzen
Hofdekorationsmaler H. Chr. Nielsen
Porcellainshandler J. P. Nielsen

til at udarbejde Love for den paatænkte Bank og foretage det videre fornødne.

INTERIØR FRA EXPED1TIONSLOKALERNE

Underudvalget konstituerede sig med Overretssagfører Chr. Lutzen som Formand.
Efter at en Række Møder var afholdt af Udvalgene, vedtoges den 17. Febr. 1898 

Lovene for Banken, saavel som at dennes Navn skulde være »Kjøbenhavns Grund
ejerbank.« Det overdroges dernæst Underudvalget: at søge en dygtig Mand til at 
overtage Stillingen som Bankens Direktør, forhandle med en Bank om Starten og 
bringe i Forslag Mænd til at indtræde i Bankraadet.

Den vedtagne Garantikapital 200,000 Kr. eller 10 pCt. af den stipulerede Aktie
kapital var imidlertid bleven tegnet saaledes, at 40,000 Kr. skulde indbetales kon
tant og strax, medens der skulde udstedes Garantibeviser for 160,000 Kr.

Efter nogen Tids Forhandling overtog og garanterede Kjøbenhavns Handelsbank 
Tegningen af Aktiekapitalen, 2,000,000 Kr. — (To Millioner Kroner).

Bankraadet konstituerede sig med Generalkonsul Emil Arntzen som Formand, erklæ
rede Banken for stiftet og engagerede Bankdirektør Olaf Hansen som Bankens Direktør.



BANKRAADSSALEN
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Det første Bankraad bestod af: 
Generalkonsul Arntzen 
Grosserer M. Th. Andersen 
Murermester Niels Rasmussen 
Overretssagfører Chr. Lützen 
Apoteker V. Pedersen 
Generalkonsul J. C. Teilmann 
Ingeniør N. C. Monberg

Malermester H. Chr. Nielsen 
Porcellainsh. J. P. Nielsen 
Grosserer N. Nielsen 
Tømrermester Hans Nielsen 
Arkitekt V. Ingemann 
Murermester C. R. Ette 
Fabrikant Joh. Goldschmidt.

BANKENS DIREKTØR I SIT PRIVATKONTOR

Overretssagfører Chr. Lutzen og Murermester Niels Rasmussen valgtes til som 
Delegerede at bistaa Direktøren med Ledelsen af Bankens Forretninger.

Repræsentantskabet bestod af 35 (nu 25 Medlemmer), alle Grundejere; som For
mand valgtes Grosserer Hans C. Holm.

Kjøbenhavns Grundejerbank begyndte derpaa sin egentlige Virksomhed den 10. 
September 1898. Den aabnede i et rent midlertidigt Lokale, Nytorv 3; men allerede 
i 1900 flyttede Banken hen til sit egentlige Standkvarter: Gammel Torv Nr. 4.

Den 31. December 1899, altsaa efter de første 5 Fjerdingaars Virketid, havde 
den nye Bank allerede gjort en Omsætning af over 83 Miil. Kr. og indtjent et Over
skud paa næsten 166,500 Kr. Den kunde derved ej alene give Aktionærerne et Ud
bytte paa 6 pCt., men desuden yde Indskyderne paa Kontrabog een Procent ud 
over den sædvanlige Sparekasserente. Og dette gunstige Resultat var naaet til Trods
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for den store Arbejdsstandsning, som hele Sommeren 1899 lagde sit hæmmende Tryk 
paa alle Forhold.

1 1900 tog Byggevirksomheden atter Fart,, og i Overensstemmelse med det nye 
Pengeinstituts Formaal lagde da ogsaa den Beslag paa den langt overvejende Del af 
Bankens Midler. Da Penge samtidig var knappe og Udlaansrenten følgelig høj, — 6 
pCt. Minimum med Undtagelse af en kort Periode først paa Aaret, — blev Fortje
nesten atter smuk: 168,700 Kr. og Udbytte og Bonus som forrige Aar.

I 1901 kom Tilbageslaget efter den stærke Opgang: Fragterne begyndte at falde, 
Afsætningen af indenlandske Produkter blev treven og slæbende, Handel og Industri 
stagnerede, og ikke mindst var Forholdene i Byggefagene vanskelige. Men til Trods 
herfor arbejdede dog vore Banker gennemgaaende med gode Resultater, idet den 
høje Diskonto fra 1900 holdt sig et Stykke ind i det nye Aar, og for den følgende 
Tid fik man Ækvivalent i de stigende Priser paa rentebærende Effekter. Kjøben
havns Grundejerbank kunde da ogsaa ved Aarets Udgang opvise den samme Netto
fortjeneste som i de to foregaaende Aar og give det samme Udbytte og Bonus.

I Bankens 4. Regnskabsaar steg Omsætningen til o. 218 Miil. Kr., og Over- 
skudet blev 262,600 Kr., Aktie-Udbyttet 7 pCt. I 1903 blev Udbyttet ligeledes 7 pCt., 
og i Bonus blev der ialt udbetalt o. 30,000 Kr. eller det dobbelte af Aaret i Forvejen. 
Da Kontrabogsmidlerne, som ved Udgangen af 1899 havde udgjort 173 Miil. Kr., ved 
Udgangen af 1902 var stegne til 8*/2 Mili. Kr., skred man i Begyndelsen af dette Aar 
(1903) til en Udvidelse af Aktiekapitalen med 2 Mili. Kr., saa at den derved fordob
ledes. Beløbet var garanteret af Kjøbenhavns Handelsbank, og Overprisen henlagdes 
med 30,000 Kr. til Reservefonden, som derefter ved Aarets Slutning blev bragt op 
til at udgøre 251,000 Kr. Herved var naaet den i Bankens Vedtægter § 21 stipulerede 
Højde, som betingede en Opsigelse af den indbetalte Del af Garantikapitalen — og i 
1904 blev derpaa denne tilbagebetalt. Det nævnte Aar, Bankens sidste Regnskabsaar, 
var iøvrigt glimrende: Omsætningen 270,8 Mili. Kr. og Netto-Fortjenesten 455,000 Kr., 
saa at Aktionærerne kunde faa 7 pCt., Reservefonden nye 89,000 Kr. — dens Størrelse 
var derefter S1/i2 f. A. 350,000 Kr. — og Indskyderne paa Kontrabog 31,000 Kr. 
Den sidstnævnte Kontos Størrelse var ved Aarets Udgang 10,5 Mili. Kr., altsaa ca. 10 
Gange større end den 31. Decbr. 1899.

Under disse Forhold er i Aar Aktiekapitalen paany bleven udvidet, endog tvende 
Gange, først i Januar Maaned med 2 Mili. Kr., derpaa nu i Sommer med nye 4 
Miil. Kr., saa at der nu er naaet den halve Million-Snes.

Bankens Reservefond udgør nu (Septbr. 1905) 760,000 Kr.
Følgen af hele denne vældige Fremgang har ganske naturlig været den, at Ban

ken, ved Siden af sine Bestræbelser for at vedligeholde sit gode og særlige Forhold 
til Kjøbenhavns Grundejere, har udviklet sig til at omfatte alle moderne Bankfor
retninger, saaledes at den nu tæller sine Kunder i alle Kredse af Forretningslivet.

* * *
Bankraadets Medlemmer er:

Generalkonsul Arntzen
Ingeniør N. C. Monberg 
Grosserer Ferd. Andersen
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Landstingsmand, Murerm. Niels Rasmussen 
Apoteker V. Pedersen 
Overretssagfører Emil Levy 
Generalkonsul J. C. Teilmann 
Malermester H. Chr. Nielsen 
Grosserer N. Nielsen 
Porcellainsh. J. P. Nielsen 
Overretssagf. Chr. Lützen 
Tømrermester Hans Nielsen 
Arkitekt V. Ingemann.

Bankens Direktion bestaar af Direktør Olaf Hansen.



AKTIESELSKABET

DETAILHANDLERBANKEN

Smaa Ting kan ofte have store Virkninger. Nu bagefter, naar man ser tilbage 
paa den saakaldte Stores-Bevægelse først i Halvfemserne, tør man vel rolig tro, 

at Hovedstadens Detailhandler-Stand sagtens havde klaret sig, selv om den da plan
lagte saakaldte »Nordiske Store« var traadt ud i Livet, eller det senere Andelsselskab 
»Frejr« virkelig havde svaret til sit oprindelige Formaal. Men Konkurrence-Faren 
fra Landbrugets Forbrugs-Foretagender, der hidtil havde listet sig Købmændene saa 
underlig lyssky ind paa Livet, fik her for første Gang en saa truende og tydelig 
Skikkelse, at de kjøbenhavnske Detaillister derved endelig blev vakte til Standsbe
vidsthed og til Forstaaelse af den Frelse, der i vore Dage ligger i Sammenhold, So
lidaritets-Følelse og Organisation.

Paa mange Maader gjorde i den nærmest følgende Tid hele denne Sammen
slutnings-Trang og Stands-Bevægelse sig gældende, og da bl. a. ogsaa overfor Ciko
rie-Fabrikerne. Disse havde indbyrdes ført en heftig Pris-Kamp, men da Freden 
endelig blev sluttet, blev det Detailhandlerne, som kom til at betale Krigsomkost
ningerne, da det ikke ret vel var dem muligt paa en almindelig Husholdnings- 
Artikel, der sælges i saa smaa Pakninger, at gennemføre den nu indtraadte Prisfor
højelse overfor Publikum. Man søgte derfor indenfor Urtekræmmernes Kreds selv 
at starte en Surrogat-Fabrik, altsaa en Fabrik paa Andele, hvis eventuelle Overskud 
skulde fordeles mellem Ejerne. Man fik ogsaa sammenskudt de til Starten nødven
dige Midler, men da den unge Sagfører, man havde henvendt sig til, Hr. H. P. 
Hansen, søgte en Bank-Kredit for det nye Foretagende, stødte han paa Vanskelig
heder. Atter her var det da en i sig selv ringe Sag, som fik en stor Virkning. Thi 
denne uventede Modstand, som H. P. Hansen saaledes mødte, bragte ham da ganske 
naturlig ind paa den frugtbare Tankegang, at naar en Stand som Detailhandler- 
Standen for Alvor vil skabe sig social Selvstændighed, saa gælder det først og frem
mest saa vidt muligt at frigøre sig for den Afhængighed, som i det moderne Sam
fund er den mest bindende, den pekuniære Afhængighed. Skulde med andre Ord 
den organisatoriske Bevægelse, der var begyndt saa sejrrig, faa et varigt Løb og ikke 
ende som en Rhin-Flod i Sandet, maatte de kjøbenhavnske Detaillister selv tage 
deres Penge-Affærer i deres Haand — grunde deres egen Bank!

Den gode Idé fra Tillidsmanden blev imidlertid af selve Lederne først tagen som 
et blot og bart Ideal, hvortil man vel burde se hen, men som det ikke var saadan at 
tænke paa at realisere. Men hver Gang man fra Middelstandens forskellige Foreninger 
og Foretagender kom til Hansen i den følgende Tid, vendte han bestandig tilbage 
til sit: »For Resten mener jeg, Detailhandlerne her i Staden bør have deres egen
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Bank«. Endelig en Dag fængede da det Baal, der saa længe var baaret Ved til: en skønne 
Dag tog man tilsidst Mands Mod og Hjerte til sig i de kjøbenhavnske Handelsfor
eningers Fællesrepræsentation, og den 6. Juni 1895 besluttede de 26 fremragende

BANKENS STIFTERE

Bestyrelsesmedlemmer indenfor samme, der vil ses paa ovenstaaende' Billede, at stifte 
en Aktie-Bank med en Kapital af 250,000 Kr. og, som naturligt var, kalde den: De
tailhandlerbanken.

Man fik tegnet Aktierne indenfor Handelsforeningernes egen Kreds, og den 1.



BANKENS BYGNING I NYGADE
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November aabnedes Banken i Ejendommen Nygade Nr. 1, paa Hjørnet af Knabro- 
stræde.

Til administrerende Direktør valgtes ganske naturlig selve Planlæggeren, Sagfø
rer H. P. Hansen.

Da denne under Bankens Start henvendte sig til Tietgen og forelagde ham 
Sagen, gav den erfarne Finansmand den sin fulde Tilslutning og udtalte sin Glæde 
over, at en Tanke, han selv længe havde næret: ved Siden af den Storhandelens Bank, 

INTERIØR FRA EXPEDITIONS-LOKALERNE

der var skabt i Privatbanken, at danne en særlig Bank for Detailhandelen — nu 
vilde blive realiseret. I Overensstemmelse hermed har Privatbanken fra første Færd 
støttet den nye Bank med Raad og Daad og overhovedet ydet den et godt 
Rygstød.

Det var i et Pengerigelighedens Aar, Banken var bleven stiftet, det store Con- 
verterings-Aar, da Renten var lav og alle Fonds-Kurser høje. Men just derfor blom
strede Erhvervs-Livet stærkt op i det følgende Aar, 1896, og Banken kom saaledes 
strax i Ilden. Allerede i sit første Aar, Novbr. 1895—31. Decbr. 1896 diskonterede 
den Vexler for næsten 172 Miil. Kr. og gav Kassekredit for 735,000 Kr.; men Ind
førelsen af Kontrabog og Indlaansbeviser med efter Datidens Forhold relativ god 
Forrentning drog ogsaa samme Aar c. 32/3 Miil. Kr. til Banken, og paa Folio ind
gik der samtidig o. 6 Miil. Kr. 1897 og 1898 var gode økonomiske Aar, men Penge 
var dyre, Obligations-Kurserne synkende, og der maatte opereres med stor Forsig
tighed. Dette gjaldt endnu mere det store Lock-out-Åar, 1899. Den høje Rente trak
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EN AF BOXHVÆLVINGERNE

store Midler til Banken: paa Folio indsattes saaledes i Aarets Løb 91/* Miil. Kr., 
paa Kontrabog og Indskudsbevis o. 7y4 Miil., tilsammen o. 16 72 Miil.; men paa den 
anden Side blev der samme Aar paa begge disse Konti udtaget 162/3 Miil., og det 

Indestaaende 
blev herved for
mindsket med 
c. 78,000 Kr.

Obligations-Be
holdningen blev 
endvidere for
mindsket med 
34,500 Kr. og 
gik ned til ca. 
75,000 Kr., idet 
der af Fjoraa- 
rets Indkøbs- 

Overskud
(109,300 Kr.) og 
selve Aarets Ob

ligations-Køb
paa 250,600 Kr. 
blev solgt for 
285,000 Kr. Det 
gjaldt om at 
skaffe disponib
le Midler over
for de i Aarets 
Løb stærkt vox- 
ende Krav: Vex- 
eldiskonterin- 

gen steg saale
des med 278

Miil. Kr. eller 
med c. 80 °/0, 
Kassekrediterne 
med 414,000 Kr. 
eller 70 %.

Med Aaret 
1900 kom Ban
ken ind i mere 
smult Vande, og 
siden da har der paa alle dens Omsætnings-Felter fundet en stærk og stadig Stigning 
Sted. De i Aarets Løb indsatte Foliomidler er nu voxede til c. 20 Mili., Indskudene 
til 28,4 Miil. (Indestaaende: 772 Miil.), Vexel-Diskonteringen til 1573 Miil., Aarets 
Kasse-Krediter til 3,8 Mili. Jvr., Total-Omsætningen endelig til 197,2 Miil. — det første 
Aar var den 34x/2 MilL og endnu i 1901 kun noget over halvt saa stor!
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Bankens Virkemidler er da, naturlig nok, i Aarenes Løb ogsaa bievne forøgede i 
tilsvarende Omfang. I Aaret 1900 var Aktiekapitalen voxet til 1 Mili. Kr., i Februar 
1904 udvidedes den til 2 Mili. Kr. I Foraaret i Aar udbødes 2 Mili. Kr., der over- 
tegnedes med 1,8 Mili., og i Efteraaret nye 4 Mili. Kr., som overtegnedes med 
2,s Mili., medens samtidig indestaaende Indskud var stegne fra 7'/2 Mili. Kr. ved 
Aarets Begyndelse til 12 Miil. Alt i alt Beviser paa den Tillid, Banken allerede har 
vidst at erobre sig.

Dette skyldes i første Bække, at den lige fra først af har haft en stabil Kunde
kreds i Stadens Detailhandlere, en fast Stab, som føler sig naturlig knyttet til det 
Foretagende, der er blevet stiftet og stadig styres af deres egne Førere og Tillids- 
mænd. Dernæst ogsaa den Dygtighed, hvormed Banken ledes, og hvorfor Æren i 
en ikke ringe Grad tilkommer den Mand, som oprindelig fik Ideen til at starte 
Banken og saa ihærdig red sin Kæphest, at man tilsidst gav ham en virkelig Gan
ger i Stedet.

Og deri gjorde man klogt. Saa vel er denne Ganger nu i sine første 10 Aar 
bleven tøjlet og styret, at den alt har bragt Stadens Detailhandlerstand et godt Stykke 
frem i Betydning og Anseelse.

Formand for Bankens Bepræsentantskab er Herr Chr. A. Munck, R. af Dbg.
Direktionen bestaar af d’Herrer H. P. Hansen og Frode Arntzen (administrerende 

Direktører) samt d’Herrer J. O. Hansen og N. V. Søndersøe.
I Aarenes Løb har Banken, foruden sit Hovedkontor, oprettet følgende 6 Afde

linger :
Nørrebro-Afdelingen, Nørrebrogade 23,
Lygtevejs- 
Sundby- „
Valby- 
Frederiksberg- „ 
Østerbro- „

Nørrebrogade 201, 
Amagerbrogade 129, 
Valby Langgade 50, 
Rolighedsvej 2, 
Østerbrogade 31.



LIVSFORSIKRINGSSELSKABET »DAN«
AKTIESELSKAB

1 1890 var der ialt hos de daværende danske Livsassurance-Foretagender tegnet 
en samlet Forsikringssum af knap 100 Mili. Kr., det var Udbyttet af en Menne

skealders Arbejde — siden 
1902 er den tilsvarende 
Sum bleven nytegnet i el 
Tidsrum af knap 2 (to) 
Aar. Saa mægtig har Ud
viklingen været paa dette 
Felt!

Men der er da ogsaa i 
disse Aar blevet gjort et 
vældigt Arbejde af yngre 
og ny tilkommende Kræf
ter, paa faa Omraader her
hjemme er der blevet sat 
saa meget Initiativ ind, ud
foldet saa megen Energi 
og Kappelyst. Det Stød 
fremad, som Forsikrings

sen af »Hafnia« og »Dan
marks « Livsforsikringsaf
deling, gav en Hastighed af 
c. 10 Mili. Kr. i den aarlige 
Tilgang — nu har Halv
femsernes hjemlige Ny
dannelser sat Farten op 
til mellem det fem- og sex- 
dobbelte.

Nydannelsernebegyndte 
i 1896, og i November dette 
Aar startedes »Dan«.

Forsikrings-Tegningen 
skulde drives rationelt og 
systematisk, Tanken skul
de føres agitatorisk ud i

Bevægelsen havde faaet kammerherre, hofjægermester Befolkningen, Muhamed 
først i 70erne ved Oprettet- s. H. g. vind skulde gaa til Bjerget, ja

ikke alene gaa til Bjerget, 
men selv formelig opsøge hver liden Tue. Det var det, som de Mænd saa, der stif
tede »Dan« — eller maaske rettere: de saa, at gjorde vi Danske det ikke selv, blev 
det tilsidst gjort lige for Næsen af os af udenlandske Assurance-Selskaber. Hvorfor 
saa ikke tage Forretningen selv?

Det var nærmest en Kreds af fynske Landmænd med Kammerherre, Hofjæger
mester Vind, Sanderumgaard, i Spidsen, som stiftede Selskabet. »Dan« be
gyndte i Fredericia, men det var iøvrigt ikke Meningen, at Selskabet skulde være 
lokalpatriotisk, hverken særfynsk eller særjydsk, det skulde omfatte hele Landet, 
og fra hele Landets Egne blev da ogsaa dets første Repræsentantskab strax dannet. 
Allerede i 1901 besluttedes del at Hytte Selskabets Hovedsæde til Hoved-
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staden, man købte Ejendommen Nr. 
15 paa Nørrevoldgade og flyttede der
ind i Foraaret 1902.

I 1903 overtoges Forsikringsbestan
den fra Dansk Livsforsikringsaktiesel
skab »Frem« i Aalborg. Naar Selskabet 
9 Aar efter sin Stiftelse har opnaaet at 
have Forsikringer til et samlet Beløb af 
over 22 Mili. Kroner Forsikringssum 
og Livrenter med 12,131 Kr. aarlig 
Rente, skyldes dette dog særlig den 
gode direkte Tilgang til Selskabet.

Oprindelig var Selskabets Aktiekapi
tal 1 Miil. Kr., hvoraf 100,000 Kr. ind
betalt. Ved Overtagelsen af »Frem« blev

C. BILLENSTEIN

den forhøjet til 1,451,500 Kr., og nu er den ved en Statutændring, der iøvrigt var 
en Følge af den nye Livsforsikringslov, bragt op til 1 '/2 Mili. Kr. med 25 °/0 Indbe
taling, hvoraf allerede 260,000 Kr. er indbetalte.

Repræsentantskabets Medlemmer er:
Kammerherre, Hofjægermester S. H. G. Vind, K. og Dbm. p. p., Sanderumgaard 

(Formand),

INTERIØR FRA EXPEDITIONSLOKALET
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Landstingsmand, Godsejer Chr. Rottbøll, R., Christiansdal (Næstformand), 
Proprietær, Kammerjunker H. E. v. Beck, Stensø, 
Stiftamtmand C. Brun, Aalborg, 
Konsul J. L. Christensen, Odense, 
Proprietær N. Dall, Bæklund, 
Branddirektør, Gaardejer H. J. Dinesen, Kjøng, 
Godsejer S. Gede, Bredeshave, 
Hofjægermester O. T. C. Lensbaron Gyldenkrone, Vilhelmsborg, 
Grosserer Thor Hansen, Odense, 
Brænderiejer F. Harboe, Skj elskør, 
Sagfører J. Oldager, Varde, 
Artillerikaptajn H. P. Parkov, R. og Dbm., Hellerup, 
Proprietær, Kaptajn H. G. N. Schroll, R., Bækkelund, 
Hofjægermester E. J. F. Skeel, Skeelslund, 
Apoteker Steen Topp, Farsø, 
Auditør F. C. C. Zahlmann, R., Kjøbenhavn.

Kontrolkomiteen bestaar af d’Hrr. Schroll, Christensen og Zahlmann.

Forretningsledelsen varetages af to Direktører: Ingeniørkaptajn, cand. polyt. C. 
Billenstein, administrerende Direktør, og Dr. phil. H. Valentiner, Medlem af Viden
skabernes Selskab, der særlig bærer Ansvaret for Rigtigheden af Selskabets Bereg
ninger. Selskabets Læge er Professor ved Kjøbenhavns Universitet, Dr. med. K. Pontop
pidan, der assisteres af Overlæge i Hæren Dr. med. Joh. Kier.

Den indre Kontorledelse er underlagt Kontorchef U. Holten, og Ledelsen af samt 
Tilsynet med Selskabets talrige Agenturer varetages af Kontorchef P. Klein.

Med Aarene blev ogsaa de nye Lokaler for smaa, og nu omfatter Selskabets Ejen
dom tillige den tidligere 
Naboejendom Nr. 13.

Uagtet disse Ejendomme 
oprindelig var byggede 
udelukkende til Beboel
se, er det lykkedes at 
ændre dem saaledes, at 
Selskabet har faact ikke 
alene storstilede, men 

ogsaa praktiske og tids
svarende Lokaler i dem. 
I et stort bankmæssigt 
Lokale i Stueetagen fore- 
gaar Expeditionen, under 
dette er der i de 7 Alen 
dybe Kældere lo Etager 
med brandsikre Rum. I

Sidebygningen tindes 
Kontorer for Korrespon- ILDFAST RUM
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dance, Beregnervæsen og for Kontorcheferne, og alle disse Lokaler forbindes bekvemt 
ved et indvendigt Trappeparti, der tillige fører til Direktions- og Repræsentations
lokalerne paa 1. Sal.

1 den smukke Sal, hvori Repræsentantskabet mødes, hænger et lille Fotografi af 
det beskedne Hus ved Dampfærgelejet i Fredericia, der en Gang var Selskabets Bo
lig (jfr. nedenstaaende Billede). Bedre end mange Ord fortæller det om den Udvik
ling, der er foregaaet fra den Tid, da Selskabet kæmpede Begynderens Kamp for at 
vinde Fodfæste, til nu, da det er et anerkendt Led i den Række af Selskaber, der 
virker for Livsforsikringens samfundsnyttige Udbredelse her i Landet.



AKTIESELSKABET
LAANEKASSEN I KJØBENHAVN

Iaanekassen hedder den nu, siden Marts 1904, men oprindelig hed den: »Den lille 
Laanekasse«. Og der er heri noget symbolsk. Thi lille, saare lille, var den virkelig, 

da den kom til Verden; men Voxekraft har den »Lille« haft, saa at det nu er saa 
højst naturligt, den er voxet fra sit Navn, har strøget sit, i sin Tid saa særdeles be
tegnende Epitheton og nu fremtræder med simpel Værdighed som det, den er, uden 
Tilføjelser eller Tillægsord: Laanekassen i Kjøbenhavn. I denne Navne-Væxt, om 
man saa maa sige, er egentlig hele dens Historie fortalt.

Til alle Tider er Smaafolk udsat for Aagerens Svøbe. For den Mand, der ifølge 
sin Levefod og sin Forretnings Omfang har Brug for Tusinder eller dog adskillige 
Hundreder, aabner de store Pengeinstituter sig villig og billig, ofte endog til Trods 
for at Vedkommende just ikke er saa synderlig solid, — men de er meget for for
nemme til at beskæftige sig med den lille Mand, som vil have et Halvthundrede 
Kroner til Laans, selv om han er nok saa kreditværdig, dertil er deres Tid, bogsta
velig talt, altfor kostbar.

Følgen er da, at de saakaldte »Menneskevenner« træder til for at afhjælpe det 
Samfunds-Savn, som hedder: Smaafolks Laanetrang. Og da Risikoen selvfølgelig i 
disse Tilfælde er forholdsvis stor, benytter disse »Velgørere« sig heraf som Undskyld
ning til systematisk at udplyndre deres Ofré under Kreditgivningens Maske. I Ste
det for den betimelige Hjælp paa det Tidspunkt, da Pengene netop har mere Værdi 
for Laantageren end senere hen — hvorpaa jo netop Tilbagebetalingsevnen til For
falds-Terminen beror — faar den Paagældende, efter først at være bleven holdt hen 
i Uvished og Spænding, indtil Trangen blot er bleven endnu større, omsider udbe
talt en forud afkortet og derfor som oftest allerede paa Forhaand ganske utilstræk
kelig Sum, og som Vederlag derfor maa han paatage sig en ganske uforholdsmæssig 
Gældsbyrde, som han trods Renter og Afdrag kun med yderste Besvær, om over
hovedet nogensinde, formaar igen at ryste af sig.

Typen for den Slags Aager skifter nu stadig, undertiden skjuler Arten sig lyssky, 
undertiden vover den sig frejdig frem i Ly af Loven eller rettere sagt, naar der i 
Loven er fundet et Hul eller en Svaghed. I Midten af 80’erne i forrige Aarhundrede 
opstod der saaledes i Løbet af kort Tid en Del saakaldte »Møbellaanere«, som frisk 
væk tilbød deres Laanehjælp offentlig og fik mange Smaafolk i deres Garn. Laan- 
lageren behøvede hverken at stille Kaution eller give noget i Haandpant, det var
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nok, han i sit Hjem havde lidt Bohave, hvad jo selv 
den Fattigste har — paa det fik han saa Laanet, og 
det saa jo nok saa nemt ud. Da imidlertid Underpant 
i Løsøre efter dansk Ret er en saare tvivlsom Sikker
hed, valgte Møbellaaneren en helt anden Vej: han lod 
Laantageren pro forma sælge sig sine Møbler, stemp
lede dem som sine og overlod ham dem igen til Leje 
— en Købekontrakt og en Lejekontrakt blev altsaa 
Sikkerheden, og den var til en Begyndelse god nok. 
løvrigt var Betingelser, Omkostninger og Renter fuld
stændig ublu — saa at det altsaa i en Flerhed af Til
fælde netop gik som lige ovenfor skildret.

Men den Ugenerthed, hvormed disse Herrer gik 
til Værks, henledede forholdsvis hurtig den offentlige 
Opmærksomhed paa denne smukke Trafik, et Par af 
de værst behandlede Ofre tyede i deres Nød til Pres
sen, og denne tog sig med Iver af Sagen. I alle Blade, 
uanset Partifarve, rejste man nu en ligefrem Fejde mod 

dette Uvæsen, men længe varede det dog ikke, før der gik Politik i Bevægelsen, og der
med var Enigheden endt med ét Slag. Fra konservativ Side ønskede man en Aager- 
lov, og dette mente man fra liberal Side af Hensyn til den hellige Frihed at maatte 
sætte sig imod — efter kort Tids Forløb saa det derfor ud til, at det hele skulde 
ende med at løbe ud i Sandet.

Da var det, at I. P. Christensen, en af Laanekassens nuværende Direktører, 
fik samlet en lille Kreds om den Tanke: at oprette et Laane-Institut, som ligefrem 
aabnede en Konkurrence med Møbellaanerne, altsaa med andre Ord: skaffe saa- 
danne Smaafolk, som ikke havde andet at laane paa end deres Løsøre, Laan paa 
dette, men under saadanne Former og paa saadanne
Betingelser, at Laanet blev en virkelig Hjælp for de 
Paagældende. Man var ganske vist klar over, at slige 
Laan ikke kunde blive helt billige; de private Laane- 
kontorer, som savner Assistenshusets bérømte »Hæler
privilegium«, tager jo saaledes af Laan mod Haand- 
pant hele 24 % p. a., og Sikkerheden i dette Tilfælde 
vilde snarest blive ringere, hvortil kom den vanske
lige Bedømmelse af den enkelte Laa ntagers Evne og 
Vilje til at betale Laanet tilbage. Men paa den anden 
Side vilde der dog altid blive en enorm Forskel mel
lem den for et rationelt styret Pengeinstitut nød
vendige Rente og den, der betaltes Møbellaanerne, 
og af ikke mindre Betydning var det, at den Retsløs
hed, der karakteriserede Forholdet ved disse Løsøre- 
Laan, afløstes af virkelig retsgyldige og for begge Par
ter betryggende Betingelser. Vi siger begge Parter, thi 
da forskellige Executions-Tilfælde kom til Kongens 
Fogeds Prøvelse, idet Folk under Indtryk af den al- D1REKTØR P. J. CARVIL



KJØBENHAVN 127

mindelige Misbilligelse af Møbeliaaner-Virksomheden undlod at betale Renter og 
Afdrag, viste Paafundet med Købe- og Lejekontrakter sig at være i høj Grad juri
disk skrøbeligt. Rimeligvis har denne sidste Opdagelse ikke mindst bidraget til efter- 
haanden at standse hele denne Trafik. Men dermed vilde jo i og for sig saare lidet 
være vundet for Hovedstadens Smaakaarsfolk, om der ikke netop var blevet skabt 
en god og værdifuld Erstatning i Stedet for.

At danne en .saadan blev just »Den lille Laanekasses« Betydning.
I Henhold til de nys anførte Betragtninger indbød nemlig i Begyndelsen af 1888 

den ovennævnte Kreds til Tegning af Aktier i et Penge-Institut med dette Navn. Det 

INTERIØR FRA BANKEN (UDLAANS-AFDELINGEN)

viste sig imidlertid, at det pengeejende Publikum kun havde ringe Tillid til, at slig 
en Virksomhed kunde drives paa rationel og solid Maade, idet der nemlig ialt kun 
blev tegnet siger og skriver: 6480 Kr. Indbyderne havde unægtelig’tænkt sig mindst 
et halvt Hundredetusind til at begynde med, og der stod man altsaa! Men heldigvis 
besluttede man at go on med den ringe Kapital, man havde, det skulde jo ogsaa 
kun være en »lille« Laahekasse! e

Naturligt nok, forslog den nævnte Sum grumme lidt, ikke mindst fordi Efter
spørgslen efter Laan strax blev rigelig. Efterhaanden lykkedes det vel at udvide 
Aktiekapitalen og derigennem skaffe flere Penge til Udlaan, men først da man i 
1889 ved Erhvervelsen af den fornødne Stempelbegunstigelse fik oprettet en Ind- 
laans-Afdeling, blev der ordentlig Væxt i Virkemidlerne.

Med Udvidelsen af den disponible Kapital fulgte ganske naturlig Udvidelse af
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Virksomheden til al omfatte allé almindelige Bankforretninger: Kautions- og Lom- 
bard-Laan, Ydelse af Kassekredit, Vexel-Diskontering o. s. v., og i Aarenes Løb er 
efterhaanden disse Forretninger bievne de langt overvejende, medens Løsørelaanene 
nu kun beslaglægger en mindre Del af de samlede Midler, i sidste Regnskabsaar 
(1905) saaledes knapt l/4 Million Kroner. Det er derved muliggjort, at disse Laan kan 
gives paa billigere Vilkaar, end det med dem alene vilde kunne betale sig, idet en 
Del af Omkostningerne ved deres Administration kan paalignes den øvrige Virksom
hed. Den »lille« Laanekasse har med andre Ord voxel sig stor, voxel sig op til at 
blive et virkeligt Pengeinstitut i moderne Stil og Omfang, dens sidste Regnskab ba- 

INDLAANS-, HYPOTHEKS- OG VEXEL-AFDELINGEN

lancerér saaledes med 8V3 Million Kroner. Aktiekapitalen er nu, svarende til Virk
somhedens Stigning, bleven forøget til ^2 Million Kroner og agtes i den nærmeste 
Fremtid yderligere udvidet — Indlaans-Kontoen var 1906: 7,3 Millioner Kroner, 
Reservefonden næsten 80,000 Kroner og Delcrederefonden c. 33,000 Kroner.

Denne vældige Fremgang har især været iøjnefaldende efter Kassens Flytning 
til Ny Rosenborg, Vester Boulevard 9 & 11, nu Selskabets Ejendom. Oprindelig 
boede Kassen til Huse i nogle højst beskedne Rum paa Nørregade, derefter flyttedes 
Kontoret til et bedre Lokale Nørrevold 25, men først i 1896 fik Laanekassen sit nu
værende smukke og komfortable Hjem. I 1900 oprettedes en Filial paa Østerbro, og 
Bestyrelsen udvidedes, Selskabets fleraarige Kasserer, P. J. Carvil, indtraadte paa 
dette Tidspunkt i Direktionen. I 1904 forandredes endelig Navnet til »Laanekassen 
i Kjøbenhavn«.
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Med hvor stor Ret det tidligere og i sin Tid saa overmaade passende Tillægs
ord: »den lille« kunde stryges, viser maaske bedst Udviklingen siden da. Fra 1901—05 
er Indlaans-Omsætningen voxet fra 4,3 til 13,5 Millioner, altsaa til over det tredobbelte, 
Udlaans-Omsætningen ligeledes, nemlig fra 2 Millioner til 6,4 Millioner. Omsætnin
gen paa Vexel-Kontoen er bleven næsten fordoblet (fra 1,3 til 2,5 Millioner Kroner) 
og paa Kasse-Kredit-Kontoen endelig tredoblet (fra 240,000 til 759,000 Kroner).

I det samme Femaar er de udbetalte Laans Gennemsnitsbeløb steget fra 300 Kroner 
til det tredobbelte, men samtidig er Kassen stadig sin historiske Opgave, at tilfreds
stille Smaakaarsfolks Laanetrang, fuldt ud tro: I 1905 var Halvdelen af de udbe
talte Laan under 100 Kroner og en Fjerdedel mellem 100 og 200 Kroner. De store 
Laan (over 200 Kroner) er dog fra 1901—05 stegne fra 21 til 25 % af det samlede 
Antal. *)

Alt i alt en smuk og sund Udvikling, som Stifterne med Stolthed kan se til
bage paa.

*) Den Rente, som disse Smaalaan yder, er efterhaanden bleven dreven ned til ca. 15 °/0, hvil
ket navnlig i Betragtning af den Ulejlighed, de volder, efter Omstændighederne maa kaldes no
genlunde moderat.





AKTIESELSKABET

KJØBENHAVNS LAANE- OG DISKONTOBANK

Efter den lave Rentefod i Aarene 1886—89 og de deraf følgende Konverteringer 
vendte det hele sig ret pludselig i 1890, og der fulgte nu nogle Aar med stramt 

Pengemarked og forholdsvis høj Diskonto, Tiderne blev daarlige og Lysten til at 
engagere sig mindre og mindre. Under disse Forhold hobede de disponible Kapita
ler sig op i Banker og Sparekasser, og da samtidig Guldproduktionen steg stærkt, 
indtraadte der paany i 1894 en overvældende Pengerigelighed Evropa over. Saavel 
Stater, Kommuner som offentlige og private Foretagender var ikke sene til at be
nytte sig af Lejligheden og paany skaffe sig Rentenedsættelser — den danske Stat 
afsluttede saaledes i December, for første Gang i 70 Aar, et 3 pCt. Laan, i Februar 
1895 fulgte Konverteringen af ca. 250 Mili. Kr. Kreditforenings-Obligationer, senere 
paa Aaret Kjøbenhavns Kommunes nye 3 pCt. Laan.

Det var under saadanne Omstændigheder ikke let at faa en god Rente af sine 
Penge — i Foraaret opsagde saaledes, ganske betegnende, Sparekassen for Kjø- 
benhavn og Omegn samtlige i 3. Afdeling indestaaende Kapitaler og nedsatte Ren
ten fra 34/5 til 3V2 pCt., men da Anlæg i Værdipapirer jo gav endnu mindre Aars- 
udbytte, strømmede der ogsaa til denne lave Rente Penge ind i Masser.

Paa den anden Side var Modet og Vovelysten genvaagnet i Forretningsverdenen, 
man saa atter Fremtiden tillidsfuldt i Møde, og Foretagsomheden blomstrede op 
paany. Det gjaldt nu blot om at faa Mændene med de frugtbare Formaal og Mæn- 
dene med de disponible Midler til at finde hverandre og forenes om fælles Virke. 
Just en ægte Bank-Gerning.

Hvem der ved Aarsskiftet klart saa denne Situation, var den unge Axel Heide. 
Han havde da allerede nogle Aar været ansat som Fuldmægtig paa Søndre Birk 
og derved haft Lejlighed til paa første Haand at følge den Udvikling, som netop i 
Begyndelsen af Nitiaarene forvandlede Frederiksberg fra et Villakvarter til et Stykke 
Storstad. Som den, der havde Prioritetsvæsenet under sig, kom han i daglig Berø
ring med de store Grundejere, Sagførere og Bygherrer, under hvis Hænder denne 
Omdannelse foregik, og havde i disse Kredse vundet baade Anseelse og Tillid. Nu 
kriblede det ham i Fingrene for at faa være med til, hvad der i Tiden saa tydelig 
stod for: man havde saa længe talt om, at Kjøbenhavn dog nok en Gang vilde ende 
med at erobre Frederiksberg — hvad om man nu omvendt lod Frederiksberg er
obre Hovedstaden! Med andre og jævnere Ord: hvad om nu den saa smukt sam
arbejdede Frederiksberg’ske Forretningsgruppe, hvori Fuldmægtig Heide var Sjælen,
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stiftede en ny Bank for »Kjøbenhavn, Frederiksberg og de omliggende Birker«, der 
var i Stand til at klare den Opgave, som den ovenfor skildrede Situation netop stil
lede! Ikke en Storbank, der skulde konkurrere med de 4 fornemme Penge-Institu- 
ter, som alt stod la haute finance og den egentlige Børsverden til Raadighed — 
men netop en Middelstands-Bank, som til den ene Side forsynede de mellemstore 
Forretningsdrivende med billig Kapital, til den anden Side skaffede de mange Mid
ler, som hverken hørte hjemme i Folio-Banker eller i Sparekasser, forstandig An
bringelse og rimelig Rente.

INTERIØR FRA EXPEDITIONS-LOKALET

Som naturligt var, gik Heide først med Ideen til sin nære Ven og Kollega, cand. 
jur. Jens Winther, Birkets første Fuldmægtig. Og da de begge var i den lykkelige 
Alder, hvor der kun er en kort og lige Vej mellem Overvejelse og Beslutning, For
sæt og Handling, gik de strax i Lag med at udforme Ideen og søge Tilslutning til 
dens Udførelse blandt deres frederiksbergske Venner. Og deres Plan slog øjeblikke
lig an — Tiet gen gav ovenikøbet, da Heide søgte ham, sin Velsignelse til, og alle
rede den 14. Februar 1895 blev Kjøbenhavns Laane- og Diskontobank stiftet 
paa et Møde af følgende Herrer: Højesteretssagfører F. Grüner, cand. jur. A. Heide, 
Murermester Jørgen Jensen, Justitsraad M. Josephsen, Kreditforenings-Direktør T. 
E. Kerrn, Birkefuldmægtig Jens Winther, alle af Frederiksberg, Proprietær J. C. 
Ostenfeld og Landsthingsmand J. C. Sørensen fra Kjøbenhavns søndre Birk, Pro
prietær F. Breit, Amager, Ingeniør (nuværende Etatsraad) N. Andersen fra nordre
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Birk, samt Direktør Oscar Davidsen og forhv. Bankbestyrer Otto Jørgensen fra Kjø
benhavn.

Motiveringen til Aktietegnings-Indbydelsen er i høj Grad karakteriserende for Tids
punktet — den henpeger paa »de for Tiden i høj Grad ophobede og uproduktivt 
henliggende Beholdninger af Sparemidler« paa den ene Side og »den stigende Trang 
til Pengeomsætning, navnlig for Mellemstanden« paa den anden Side. Og den 
nye Idé, hvorpaa den nye Bank skulde grundes, var da den: at give Indskyderne 
Andel i Bankforretningens Overskud og derved foruden almindelig Sparerente sikre 
dem et Tillæg i Form af en Præmie eller Bonus. Det var højere Renter, hvorefter 
Tiden tørsted — og det maatte ogsaa en vel ledet Bank kunne skaffe Folk, naar de 
til Gengæld ved at sætte deres Indskud paa Kontrabog bandt deres Kapital fastere 
til Banken end paa almindelige Folio-Vilkaar.

Det blev paa Stiftelsesmødet besluttet at vælge Axel Heide til Direktør, at sætte 
Aktiekapitalen til 2 Mili. Kr. og, da de 400,000 Kr. strax blev tegnede, at ud
byde Besten 1,6 Mili. Kr., — Privatbanken havde erklæret sig villig til at overtage 
Tegningen, Tietgen vilde efter Stores-Affæren gerne vise sin Velvillie mod et Fore
tagende, der udtrykkelig fremtraadte som Middelstandens, og han anerkendte for
øvrigt ogsaa af ganske Hjerte, at Hovedstaden, foruden de alt bestaaende Storban
ker, hvis naturlige Domæne var Groshandelen og de store industrielle og merkantile 
Aktieselskaber, havde Brug for en Mellemstands- og en Detailhandlerbank. Denne 
sidste kom da ogsaa til Verden endnu samme Aar.

De 1,G Mili. Kr. Aktier blev forøvrigt tegnede underhaanden, inden den offici
elle Tegning aabnedes den 26. Februar, og Starten var saaledes en fuldkommen 
Succes.

Efter at de sædvanlige Stempelbegunstigelser var erhvervede, aabnede Banken 
sin Virksomhed den 1. Juni s. A. i Vimmelskaftet 39, det saakaldte »Silkehus« —og 
det viste sig endog forbløffende hurtig, at Banken, sit Husnavn tro, forstod den 
Kunst at »spinde Silke«. Allerede i Løbet af det første Halvaar emitterede Banken 
Aktier i 7 nye Selskaber, hvoriblandt H. E. Gosch & Co.s Tændstikfabriker, Kjøben
havns Omnibuskompagni, det Nordiske Forlag og Kjøbenhavns Telefonkiosker. Ban
ken tog desuden foruden almindelige Bankforretninger strax fat paa Ydelsen af 
midlertidige første Prioritetslaan ved Opførelsen af Ejendomme i Kjøbenhavn og 
Omegn. Da Halvaaret var sluttet, var der indtjent et Overskud paa over 111,000 Kr., 
og Aktionærerne kunde faa 6 pCt.

Aaret 1896 dannede for saa vidt en Modsætning til sine Forgængere, som det 
bragte et Omslag paa Pengemarkedet: da man i de nordamerikanske Fristater fryg
tede for, at Sølvmændene vilde komme til Roret ved Præsidentvalget og lade Staten 
honorere sine Forpligtelser med det hvide Metal, hvoraf den ufejlbare Følge vilde 
være bleven en høj Guldpris, var det Unionens ledende Børsgrupper om at trække 
en saa stærk Guldreserve til sig som blot muligt, og da baade Hvede- og Bomulds
høsten blev glimrende, og Overskudet afskibedes til Evropa i største Hast, lykkedes 
dette Forehavende fuldt ud. Hermed var Pengerigeligheden ogsaa for vort Vedkom
mende hurtig forbi, Diskontoen gik fra 3 å 3x/2 pCt. i Foraaret op til 4 å 4V2 pCt. 
i September.

Allerede forinden havde imidlertid den nye Idé med Indiaan paa Kontrabog 
slaaet udmærket an: Aaret 1895 gik ud med en samlet Sum af henimod 172 Miil.
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Kr. paa denne Konto, og inden 1896 sluttede, var de voxede til 3V2 Mili., altsaa med 
næsten 2 Miil. Kr. Der blev da ogsaa tilskrevet Bankbøgerne 12,000 Kr. i Bonus 
for Aaret, som i det hele gav god Fortjeneste (Aktieudbytte paa 6 pCt). Banken fore
stod Emissionen af en Række Partial-Obligationer, saaledes i H. E. Gosch & Co.s 
Tændstikfabriker og De forenede Oplagspladser og Værfter samt deltog i Emissionen 
af Obligationer i Aktieselskabet De danske Cichoriefabriker.

Imidlertid havde C. F. Tietgen trukket sig tilbage fra aktiv Tjeneste som Direktør 
i Privatbanken. Ved Aarets Udgang knyttede denne Bank derfor A. Heide til sig 

DIREKTIONSVÆRELSE

som 2. Direktør, og i hans Sted traadte for Laane- og Diskontobankens Vedkom
mende (fra 1. Januar 1897) d’Hrr. Otto Jørgensen og Jens Winther.

I 1897 blomstrede Byggevirksomheden stærkt i Kjøbenhavn og Omegn, og der 
var overhovedet god Efterspørgsel efter disponibel Kapital. Samtidig var imidlertid 
Pengemarkedet kendelig anspændt. Diskontoen gik i Maj op i 5 å 5V2 pCt. og efter en 
midlertidig Nedsættelse midtsommers paany op til denne Sats i November. Under 
disse Omstændigheder var det ikke vanskeligt at opnaa et fordelagtigt Udbytte af 
Bankens Penge — Aktiedividenden blev da ogsaa 7 pCt. og Bonus 18,000 Kr., hvor
efter Rente + Bonus af Indskud paa Kontrabog naaede 4 pCt. — men for at til
fredsstille Klienternes Fordringer maatte der optages store Laan andetsteds. Ban
kens Styrelse kom derfor ganske naturligt ind paa Tanken om en Udvidelse af Aktie
kapitalen. En saadan Udvidelse fandt da ogsaa Sted gennem Privatbanken i Marts
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1898 med 2 Mili. Kr. til en Kurs af 106 pCt., hvorved Reservefonden paa en Gang 
voxede med 100,000 Kr. (fra 30,932 Kr. til 130,932 Kr.).

Forøgelsen af Aktiekapitalen blev fulgt af en betydelig Forøgelse af de paa Bank
bog indestaaende Beløb, der fra 43/4 Mili. Kr. ved Aarets Begyndelse steg til næsten 
9 Mili. inden Aarets Udgang.

Atter i 1898 trak Amerika Guld til sig (som Følge af Krigen med Spanien), og 
Penge blev hele Verden over dyrere og dyrere. Herhjemme steg Diskontoen, efter 
at have været nede i 4 å 4*/2 pCt., i Oktober til 4y2 & 5 pCt., men da det samtidig 

FRA BOX-AFDELINGEN

var gode Tider, og Begæret efter Penge var rigeligt, kunde Banken paany foruden 
at give 7 pCt. i Udbytte og 4 pCt. i Renter + Bonus foretage store Henlæggelser, 
ej alene 36,000 Kr. til Reservefonden, men 30,000 Kr. til den Aaret i Forvejen stiftede 
Forstærkningsfond, som derved 31. December 1898 kunde opføres til 91,761,35 Kr. 
Endelig købte Banken Ejendommen Amagertorv 22 og Walkendorfsgade 38 for en 
Købesum af 400,000 Kr. Den 30. Oktober 1897 var der aabnet en Afdeling paa Hjør
net af Nørrebrogade og Fælledvej.

Af større Forretninger i Aarene 1897 og 1898 skal nævnes: Dannelsen af Aktie
selskaberne J. D. Beauvais, Hellerup Skibsværft og Maskinbyggeri samt Oscar Køhier, 
endvidere Sammensmeltningen af H. E. Gosch & Co.s Tændstikfabriker med Aktie- 
tændstikfabriken »Godthaab« og Omdannelsen af Kjøbenhavns Hvidtølsbryggerier til 
»Kjøbenhavns Bryggerier og Malterier«.
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I 1899, Lock-out-Aaret, naaede Diskontoen helt op i 6 å 6x/2 pCt. (3. Oktober), og 
under disse Forhold strømmede en Del Sparemidler over til Bankerne fra Sparekas
serne — Laane- og Diskontobanken fik saaledes for sit Vedkommende en Forøgelse 
paa Kontrabogs-Kontoen af godt og vel % Miil. Kr. — Bonus og Aktieudbyttet blev 
som Aaret før.

I 1900 udvidede Banken paany sin Aktiekapital, der saaledes blev 6 Mili. Kr., 
og Beservefonden forøgedes herved paany med 100,000 Kr. Aarets Gennemsnitsdis
konto var 57/8 pGt., og da Kravene til Banken samtidig voxede betydeligt, uden at 

FRA BOX-AFDELINGEN

iøvrigt større Forretninger laa for, blev Fortjenesten atter udmærket: 7 pCt. til Ak
tionærerne og 54,000 Kr. i Bonus. I Aarets Løb indkøbte Banken Ejendommen Nr. 24 
paa Amagertorv og Nr. 4 i Klosterstræde, saa at den derved havde hele Karreen af 
Hjørneejendomme mellem sidstnævnte Gade, Amagertorv og Walkendorfsgade.

Ogsaa i 1901 gav Banken 7 pCt. i Udbytte og 54,000 Kr. i Bonus, skønt Tiderne 
gennemgaaende var daarlige. Diskontoen gik i Maj ned til 5 å 572 pCt., i Januar 
1902 videre ned til 4J/2 å 5 pCt, i Februar endelig til 4 å 4V2, hvilken sidste Sats 
holdt sig Aaret ud, skønt yderligere Nedsættelse var ventet. Trods disse Forhold 
kunde Banken paa Grund af den paa alle Konti øgede Omsætning give Udbytte og 
Bonus af vanlig Størrelse.

Den 9. Oktober 1902 blev Afdelingen i Hellerup, Strandvej 96, aabnet.
1903 bragte paany økonomisk Opsving, Byggeriet florerede, og Penge blev fra
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alle Sider stærkt begærte. Da desuden Diskontoen i Maj atter gik op i 4‘/a å 5 pCt., 
gav Aaret stor Bankfortjeneste: foruden 7 pCt. Rente og Bonus som sidste Aar hen
lagdes 95,000 Kr. til Reservefonden, hvorefter denne og Forstærkningsfonden tilsam
men var naaet op til af Aktiekapitalen. I April paabegyndtes Nedrivningen af de ind
køble Ejendomme — og i April 1904 Opførelsen af en ny Bankbygning paa Tomterne.

I 1904, Bankens 10. Regnskabsaar, steg Kasseomsætningen, der det første Aar havde 
været 62 Miil. Kr., til 448 Miil. Kr. Aaret blev overhovedet som sædvanlig godt.

Det samme kan i endnu højere Grad siges om 1905, et for Banken i det hele 
saare begivenhedsrigt Aar: paa en extraordinær Generalforsamling den 14. Septem
ber besluttedes det saaledes at forøge Aktiekapitalen med 6 Miil. Kr., væsentlig for 
derved at kunne overtage Vexellererfirmaet Rubin & Bing. De nye Aktier udbø
des til en Kurs af 112 pCt, og af Overkursen henlagdes de s/4 (540,000 Kr.) til Re
servefonden. Aarets samlede ordinære Henlæggelser beløb sig til 121,000 Kr., og de 
samlede Fonds blev derefter ialt 1,650,000 Kr. eller c. 'h af den udvidede Aktiekapital 
(12 Mili. Kr.).

Den 30. November s. A. flyttede dernæst Banken over til sine nye Lokaler, Ama
gertorv 24.

Baade udadtil og indadtil er Kjøbenhavns Laane- og Diskontobank derved traadt 
ind i en helt ny Fase: den er ikke længer den lille, beskedne Laaneforretning paa 
Førstesalen i et almindeligt Leje-Hus, den er bleven selve Strøgets Bank, hvis Selv
ejer-Bygning knejser stolt og statelig i Byens Hjerte. Naar man kommer fra Høj
broplads, ser man bedst, hvor bred og sikker den røde Bygning skyder sin Granit- 
Bringe frem ligeoverfor den gamle, ærværdige Helligaands-Kirke, der ligesom viger 
helt tilbage for dette myndigt-djærve Stykke Nutid og dølger sine Renaissance-Orna- 
menter og gejstlige Fortid bag de lysegrønne Træers Løvhvælv.

Ved Sammensmeltningen med Rubin & Bing er der bleven tilført Bankens eget 
Klientel en helt ny Kundekreds: til dens mange Sagførere, Bygningshaandværkere 
og lignende Forretningsfolk er der føjet Industri- og Købmands-Elementer, til den 
indadvendte By-Virksomhed Forbindelsen med den store Bankverden i Udlandet. Det 
var nemlig en baade socialt betydningsfuld og privat indbringende Bankier-Virksom
hed, Rubin & Bing havde oparbejdet — begge var de dygtige og driftige Mænd, 
djærve og ligefremme, raadsnare og beslutsomme, vidtskuende og indsigtsfulde. De 
supplerede personlig hinanden udmærket: Bing var altid varmtblussende Iver, Rubin 
den rolige Kløgt, Bing lys og frejdig i Gemyt, Rubin lun og sindig. Begge var de 
velmenende og elskværdige, kyndige i deres Fag og flittige som Bier.

I denne deres Aand fortsatte efter deres Død Forretningens tidligere Prokurist 
Villum Nielsen Firmaet. Efter dettes Overgang til Laane- og Diskontobanken er 
han fra 1. Januar s. A. bleven Meddirektør af denne Bank. I 1904 udtraadte Otto 
Jørgensen af Direktionen og blev erstattet af Bankens tidligere Kasserer, Kontorchef 
C. Brors o n.

Bankraadets Formand er Etatsraad, Folkethingsmand N. Andersen, R. af Dbg. 
og Dbm. Bankraadets øvrige Medlemmer er:

Højesteretssagfører Ludvig Arntzen, R. af Dbg. og Dbm., Overretssagfører Axel 
Bang, R. af Dbg., Grosserer V. Bockelund, Direktør Ernst Bilsted, R. af Dbg., Jæ
germester F. Breit, Etatsraad Oscar Davidsen, Justitsraad D. Friis, R. af Dbg. og 
Dbm., Overretssagfører Børge Jacobsen, Fhv. Bankdirektør Otto Jørgensen, R. af 
Dbg., Murermester Carl Køhier, R. af Dbg. og Proprietær J. C. Ostenfeld.





SKJOLD
DANSK FORSIKRING MOD ULYKKESTILFÆLDE

Det var i Begyndelsen af Halvfjerdserne, at en Række sammenstødende Kata
strofer i mellemevropæiske Bjergværker og Storfabriker kastede et pludseligt 

og grelt Lys over de sørgelige økonomiske Følger af Ulykkestilfælde: ikke nok med, 
at Arbejderne mistede Livet eller kom skrækkeligt til Skade, saaledes at de blev 
Krøblinger for Livstid, men samtidig mistede Hustruer og Børn deres Forsørger og 
blev saaledes prisgivne til Nød og Elendighed. I 1871 fik Tyskland i den Anledning 
en saakaldt Ansvarligheds-Lov (Haftpflicht-Gesetz), der i et vist Omfang paalagde Ar
bejdsgiverne i saadanne Fag, hvis Drift var forbunden med saakaldt professionel 
Risiko, at yde Erstatning til de tilskadekomne Arbejdere og deres Efterladte — og 
da den derved paalagte Byrde for de Enkelte, hvem Tilfældet traf, kunde blive 
ruinerende stor, var dermed Vejen banet for en egentlig Forsikrings-Virksomhed paa 
dette Felt: man assurerede sine Arbejdere mod Følgen if Ulykkestilfælde, saa at 
Risikoen for den Enkelte blev udlignet ved at fordeles paa større Samfunds-Kredse.

Hele denne Bevægelse, der sammen med hine Aaringers almindelige socialre
formatoriske Smitte snart forplantede sig til andre Lande, vakte overalt Folks Op
mærksomhed overfor de mange forskellige Farer, som det daglige Liv under mo
derne Forhold frembyder for saa at sige alle Mennesker. Overalt paa Sporvogne og 
Jernbaner, i Storstædernes stærkt befærdede Gader, er Enhver af os nuomstunder udsat 
for at komme til Skade, — og selv et mindre Uheld ved at faa en Finger i Klemme, 
skolde eller skære sig, kan ofte paa ubehagelig Vis Dage igennem afskære os 
fra at arbejde — og derved udsætte os for Sygdoms-Omkostninger og Tab af For
tjeneste. Det er ej heller alene, hvor Maskinerne surrer og hvæser om os, at der 
er Fare for ved lidt Uforsigtighed at komme galt af Sted, i en hel Række langt min
dre farlige Professioner lurer Uheld paa os i større eller mindre Grad — og jo 
sjældnere det er, desto lettere eller billigere er det saa ogsaa til Gengæld at tegne 
Forsikring derimod!

Disse uimodsigelige Kendsgerninger faldt nu med ét Folk stærkt i Øjnene, og en 
helt ny Forsikrings-Branche, Assurancen mod Følgerne af Ulykkestilfælde, blomstrede 
hurtig frem. Schweiz gik paa dette Omraade i Spidsen, og det var da ogsaa et 
schweizisk Forsikringsselskab, »Winterthur«, som brød Banen herhjemme. I det kendte 
Assurance-Firma Aug. Borgen fik »Winterthur« en dygtig og energisk Repræsentant.

Indenfor Livsforsikringsselskabet »Hafnia«s Direktør-Kreds fattede man først i 
80erne Interesse for den ny Forsikrings-Art: man fandt det af letfattelige Grunde 
unaturligt, at ikke danske Forsikringsmænd tog denne Sag op i Stedet for at lade 
Udlandet ene om Æren og Fordelen. En Tid lang tænkte man paa at lade »Hafnia«
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selv tage Affære, men ved nærmere Overvejelse fandt man det forsigtigst og ratio- 
nellest at starte en ny selvstændig Virksomhed. I Selskabets daværende Beregner,

SELSKABETS EJENDOM

Dr. phil. .1. P. Gram, fandt man en Mand, som var egnet til baade at udarbejde 
det fornødne Grundlag for et sligt nyt Forsikrings-Foretagende og føre det praktisk 
ud i Livet. Gram gik da ogsaa med Iver til sin nye Opgave, der som Følge af den 
mangelfulde Statistik, man var i Besiddelse af, just ikke var saa helt let at løse —
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det tør maaske allerede paa dette Punkt siges, at det forsikringstekniske Grundlag, 
det endelig ad forskellige snilde Omveje lykkedes ham at tilvejebringe, i Tidernes 
Løb har vist sig at være sundt og holdbart, hvad praktiske Erfaringer, som senere 
er bievne indsamlede herhjemme, tilfulde har statistisk bekræftet.

I August Maaned 1884 udsendte da »Hafnia«s 3 daværende Direktører: Gene- 
rallieutenant H. A. T. Kauffmann, Professor astron. Dr. T. N. Thiele og Overretssag
fører C. A. de Fine Skibsted, Indbydelse særlig til Hafnias Aktionærer, om Tegning 
af Aktier i et dansk Ulykkesforsikringsselskab, Skjold ved Navn, hvis Aktiekapital 

HOVEDKONTORET

skulde være V2 Million Kroner, hvoraf 75, altsaa 100,000 Kroner, skulde indbetales 
kontant, Resten dækkes ved Garantibeviser. Allerede i September var Kapitalen teg
net, Selskabet konstituerede sig den 24. s. M. med Indbyderne som Medlemmer af 
Kontrolkomiteen og Dr. Gram som administrerende Direktør.

Forretningen aabnedes den 11. November 1884 i et Par tarvelige Smaaværelser 
i Sidebygningen til »Hafnia«s Ejendom, Amagertorv 6, men dette Lokale blev da og- 
saa hurtig for trangt, hvorfor Kontorerne i 1890 flyttedes til Nygade 7, 1. Sal. I 
1896 købte Selskabet den gamle, interessante Gaard, Raadhusstræde 1 og Brolægger
stræde 13, for 200,000 Kroner, og her har det derefter haft sit Hjemsted lige siden 
April 1897, netop 100 Aar efter Husets Genopførelse efter den store Brand i 1795.

Skjold vandt hurtig Tilslutning, ikke mindst da man havde knyttet Gros
serer Carl Borgen til sig som Kontorchef og derved faaet den rige og praktiske
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Indsigt stillet til Raadighed, som denne Mand havde erhvervet sig i Winterthur- 
Selskabets Tjeneste. Oprindelig havde Selskabet saa godt som udelukkende tegnet 
Enkeltforsikringer, nu optoges ogsaa Kollektivforsikringer, og Indarbejdelsen heraf 
lykkedes over al Forventning. Den ovenfor skildrede socialreformatoriske Bevægelse 
naaede i de sidste Decennier af forrige Aarhundrede ogsaa vort Fædreland, og dels 
under Indtrykket heraf, dels som naturlig Følge af vore Arbejdsgiveres humane 
Tænkemaade blev det snart ved alle Byggeforetagender og andre større Arbejder 
almindelig Skik og Brug at forsikre Arbejderne mod Følgen af Ulykkestilfælde, hvad 
der da for en stor Del netop skete gennem Skjold.

Bestræbelserne for paa dette Felt at skabe Fasthed og Ensartethed ad Lovens 
Vej førte imidlertid i Begyndelsen af 1898 til en egentlig Ulykkesforsikringslov, ifølge 
hvilken det for en hel Række Erhverv blev gjort til en ligefrem Pligt at yde Ar
bejderne Erstatning i Tilfælde af, at de kom til Skade under Udførelsen af deres 
Arbejde. Dette gav Stødet til Dannelsen af adskillige nye Selskaber, navnlig gensidige, 
til hvilke mange af Skjolds tidligere Kunder nu følte sig dragne af »faglige« eller 
»kollegiale« Hensyn, og Kollektivforsikringen gik herved saa at sige helt tabt for 
Selskabet. Dette har derfor maattet søge Ækvivalent ved med forøget Styrke at 
kaste sig over Enkeltforsikringsforretningen, paa hvilket Omraade forøvrigt Konkur
rencen ogsaa nuomstunder er stærk.

I 1890 udgjorde Selskabets Præmieindtægt 213,349 Kroner, i 1898 kulminerede 
den med 443,015 Kroner, men aftog i de nærmest følgende Aar saaledes, at den i 
1901 kun var 369,005 Kroner, derefter er den langsomt stegen paany og var i 1905 
naaet op til 401,656 Kroner.

Skjold er nu ikke længer det største danske Selskab, men vel nok stedse det 
mest ansete, i ethvert Fald det eneste danske Selskab, der har været i Stand til 
hvert Aar at give sine Aktionærer et Udbytte. At dette endog for Skjolds Vedkom
mende har været ret beskedent, ligger i de store Vanskeligheder, som Selskaberne 
— vel ikke helt uden egen Skyld — for Tiden har at kæmpe med her i Landet.

I Aarenes Løb har Selskabet udbetalt i Erstatninger til Tilskadekomne over 
4,500,000 Kroner, fordelte paa 47,000 Skadetilfælde.

Selskabet er naturligvis anerkendt af Indenrigsministeriet og berettiget til at tegne 
Forsikringer i Henhold til Lov af 7. Januar 1898. Det arbejder kun her i Landet.

Skjolds nuværende Bestyrelse bestaar af: 
Kontrolkomiteen, nemlig d’Hrr.

Overformynder M. Trolle,
Direktør ved Orlogsværftet J. C. Tuxen, 
Professor Dr. polit. H. Westergaard, 

og Direktøren, Dr. phil. J. P. Gram.
Kontorchef er, som alt ovenfor nævnt, Hr. C. Borgen.



„TRYG“
LIVSFORSIKRINGSANSTALT A/S

Tryggest er gamle Venner og gamle Veje«, hedder et gammelt Ord. Men paa 
den danske Livsforsikrings Omraade slaar det ikke rigtig til. Var vi bievne 

staaende herhjemme ved »de gamle Veje« — Statsanstaltens Konge- og Far-i-mags- 
Vej — var vi visselig ikke naaede synderlig langt frem paa dette Felt. Men lykke
ligvis traadte det private Initiativ i Tide til med Konkurrencen i Følge, og dermed 
er der blevet aabnet en sand Vrimmel af Veje, og paa dem alle er der nu en rig 
Færdsel af Godtfolk frem mod Maalet: Fremtidens økonomiske Betryggelse.

Som allerede tidligere paavist i dette Værk, falder denne nyere Udvikling lige
som i tvende Ryk. Det første indtræffer i 70ernes Begyndelse, da »Hafnia« og »Dan
mark« stiftedes: fra disse to Selskabers Side tog man sig paa paa udenlandsk Vis 
at sprede Kundskab i Befolkningen til Livsforsikringens Væsen og Værd gennem 
virksomme Agenter. Derved sattes allerede Farten i den aarlige Tilgang af Nyfor- 
sikringer ganske artigt op. Saa følger lige efter Halvfemsernes Midte det næste Ryk 
og ligefrem mangedobler Hastighedens Tempo: i November 1896 stiftedes »Dan«, i 
Foraaret 1897 »Nordisk Livsforsikrings-Aktieselskab« — i 1898 endelig »Tryg«.

Den Kreds af Mænd, fra hvem Initiativet udgik til denne Dannelse, havde op
rindelig nærmest den Tanke: at skabe en egentlig Folkeforsikring, altsaa en Livs
forsikring paa bredest mulige Basis med de mindst mulige Præmier, Omkostninger 
og Formaliteter, alt i bekvemt Format efter Fattigmands Pung. Det varede dog ikke 
længe, før Virksomheden udvidedes til ogsaa at omfatte samtlige Former for mo
derne Livsforsikring, selv paa nok saa store Beløb.

Medio 1898 var Starter-Kredsen færdig — den kom til at bestaa af Professor, 
Hofmedikus Vilh. Benzon, Dr. phil. Carl Burrau, Overretssagfører Mich. Carl
sen, Smedemester Arthur Doberck, Professor Dr. med. Alex. Haslund, Dr. 
phil. P. Heegaard, Generalkonsul Chr. Hecksher, Grosserer Otto Just, Kontor
chef i Kjøbenhavns Sparekasse Ad. Carlsen, Arkitekt Rogert Møller, »Assurandø
rens« Redaktør Oscar Rechendorff, Apotheker Axel Schibbye, mag. scient. Viggo 
Strøyberg og Grosserer Vald. E. Wulff. Der tegnedes hurtig en Garantikapital af en 
kvart Million Kroner, hvorpaa der toges fat paa Udarbejdelsen af Materialet. Allerede i 
November s. A. kunde Tegningen af Forsikringer paabegyndes, saa det første Driftsaar 
kom til at omfatte de tvende sidste Maaneder af 1898 og hele 1899.

Ifølge Anstaltens Plan, som gaar ud paa at holde Omkostningerne indenfor de 
snævrest mulige Grænser, begyndtes der yderst beskedent i et Par Værelser paa 
1. Sal i Gothersgade Nr. 33 a med kun to Kontorister. Hvor klog en saa forsig
tig Start var, skulde snart vise sig. Næppe var det nye Foretagende kommet rigtig 
i Gang, før den store Lock-out udbrød, — og hele Sommeren blev derved en stor
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Arbejdsløsheds-Periode. Netop for en som Tryg paa Folkefor
sikring anlagt Virksomhed — den gennemsnitlige Assurancesum 
i det første Driftsaar udgjorde Kr. 452,63 — var dette selvføl
gelig højst ubelejligt, saa meget mere som netop under normale 
Forhold Sommermaanederne er al Folkeforsikrings bedste Tid. 
Den Indflydelse, som dette fik paa Tegningen, er illustreret ved 
hosstaaende Figur, der fremstiller den i Aarets Løb tegnede 1:1 r u"
Forsikringssum: man ser baade, hvorledes Nytegningen af For
sikringer synker brat og dybt ved Lock-out’ens Begyndelse — men man ser og- 

DIREKTIONS-VÆRELSE

saa, hvorledes den med en glædelig Pludselighed atter gaar stejlt i Vejret, saa snart 
Lock-out’en ophører. Selve det egentlige Frafald blev desuden ringe, men man 
gjorde da ogsaa fra Anstaltens Side alt, hvad der kunde gøres, for at hjælpe de 
Forsikrede til at holde Policerne i Kraft: den betydelige statutmæssige Respittid (8 
Uger for Folkeforsikringer) blev extraordinært udvidet, saalænge Lock-out’en stod 
paa, og der blev givet de Forsikrede Adgang til at erholde de under Arbejdsstands
ningen forfaldne Ugepræmier som Laan paa Policen, en Foranstaltning, som Tryg 
tog Initiativet til, og som øjeblikkelig blev efterlignet af andre lignende Institutioner.

Aaret sluttede ej alene uden Underskud, men med passende Afskrivninger paa 
Etablerings- og Organisations-Kontoen m. fl., foruden den lovmæssige Afskrivning 
af Vs af Aarets Erhvervelsesomkostninger. Ialt blev der i Aarets Løb tegnet 4019
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Forsikringer til en samlet Sum af Kr. 1,813,910,50, hvoraf Forsikringer til et Beløb 
af Kr. 1,449,771,50 var i Kraft ved Aarets Slutning.

Selskabets 2. Driftsaar, 1900, aabnedes med en Garantikapital paa en halv Mil
lion. Netto-Tilgangen af nye Forsikringer blev 2'/2 Mili. Kr., hvorhos Anstalten over
tog Selskabet »Mjølners« Forsikrings-Portefeuille paa ca. 400,000 Kr. løvrigt ud- 
traadte i Aarets Løb Anstaltens første Direktør Hr. Jean Werner af Direktionen, og 
Hr. Rechendorff gik over i Bestyrelsesraadet, hvorefter d’Herrer Overretssagfører 
Høg-Petersen og Dr. Burrau ansattes som Direktører.

1 1901 gik allerede det nytegnede Forsikringsbeløb op til ca. 4 Mili. Kr., 1902 

EXPEDITIONS-KONTORET

blev det endog lidt større, saa at den samlede Forsikringssum ved Udgangen af det 
4. Forretningsaar naaede hen ved 7 Miil. Kr. Og herefter tager endda Udviklingen 
først for Alvor fat: i Løbet af det følgende Treaar fordobles den nævnte Sum, saa 
at der pr. 31. December 1905 stod i Kraft ca. 20,500 Policer med et Totalbeløb af 
over 15 Mili. Kr.

Denne vældige Fremgang er ovenikøbet naaet med en Omkostningskonto, der, 
under Hensyn til den stærke Konkurrence i Faget, maa kaldes særdeles beskeden.

Hertil kommer endelig — hvad der vel turde være det allervigtigste —, at An
stalten ikke bærer sit Navn: Tryg forgæves. Alene siden 1903 er dens Formuemasse 
stegen fra 1,4 Miil. i 1903 til 2 Miil. i 1905, og særlig er Præmiereserven stegen fra 
Kr. 344,000 til over 1 Mili. Kr., hvorhos der samtidig er opsparet en Reserve- og 
Bonusfond paa 32,000 Kr. Overskudet var pr. 31. December 1905 over 18,000 Kr
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Naar »Tryg« i saa faa Aar har haft saa stor en Succès, skyldes det ikke alene 
dens grundfæstede Soliditet, dens billige Drift, som i Forbindelse med den faste Be
grænsning af Aktiekapitalens Forrentning (5°/0) og Udbytte (højst l°/0) sætter An
stalten i Stand til kun at fordre de lavest mulige Præmier — det skyldes ligesaa 
fuldt den store Kulance, hvormed de Forsikrede behandles. »Tryg« var saale- 
des bl. a. det første danske Livsforsikringsselskab, der har tilstaaet læge
undersøgte Forsikrede fuldstændig Fritagelse for Præmiebetalingspligten i Tilfælde 
af indtrædende fuldstændig Erhvervsudygtighed, hvad enten denne nu skyldes Ulyk
kestilfælde eller Sygdom (dog selvfølgelig ikke Alkoholisme). Mister en Forsikret i 
»Tryg« sin Arbejdsførlighed, bliver han Invalid for Livstid, vedbliver hans Forsikring 
dog at staa i Kraft med sit fulde Beløb, til Trods for, at Anstalten ikke opkræver 
en Øre mer i Præmie hos ham. Endvidere har »Tryg« ogsaa været det første danske 
Livsforsikringsselskab, der har tilladt Tegnere af blandede Livs- og Kapitalforsikrin
ger efter 5 Aars Forløb at ombytte deres Policer med en Fri police, hvis Beløb 
kom til at staa i samme Forhold til det oprindelige Forsikringsbeløb, som Summen 
af de indbetalte Præmier til Summen af de betingede Præmier. En Kunde, der har 
tegnet Forsikring paa 4000 Kr. med Præmie i 20 Aar, kan f. Ex. efter 5 Aars For
løb standse sin Præmiebetaling og faa sig udleveret en Fripolice paa 1000 Kr., ef
ter 10 Aars Forløb faa en Fripolice paa 2000 Kr. o. s. fr.

»Tryg« arbejder ikke alene her i Danmark, men ogsaa paa Island og Færøerne 
samt i Broderrigerne mod Nord. I Norge har Anstalten en Subdirektion, i Sverige saa- 
vel et Generalagentur som en større Reassuranceforbindelse, der har gjort Navnet 
velkendt i svenske Forsikringskredse.

Funktionærernes Antal er som naturlig Følge af Forretningens store Væxt i Aa
renes Løb steget fra det beskedne To-Tal til hele 31, hvorhos Selskabet paa Kjøb- 
magergade 42 har faaet en Række høje, lyse, rummelige, moderne udstyrede Lokaler.

Som Billedet viser, er der paa Taget af »Tryg«s nye Bolig dalet ned en svævende 
Merkur, skøn og spænstig at skue. Tilsyneladende staar han lige paa Spring til at 
flyve bort igen — men han bliver dog staaende: Aar ud og Aar ind ses han at 
dvæle helt interesseret paa Toppen af denne ellers i sin Stil mere moderne end 
just klassiske Bygning. Men han er jo ogsaa Forretningslivets Gud. Kanhænde der da 
heri er noget symbolsk — som der sikkert er det i selve det for Anstalten valgte 
Navn: Tryg, uimodsigelig det bedste Navn, som et Forsikrings-Selskab kan bære.

E. S. Netop som denne Artikel skal til at gaa i Trykken, har en extraordinær 
Generalforsamling i Selskabet enstemmig vedtaget, at Aktiekapitalen, 1 Million 
Kroner, skal fuldt indbetales (23. Novbr. 1906). K

Som bekendt, forlanger Livsforsikringsloven, at der skal være indbetalt 25 °/0 
af Aktiekapitalen, og dette har hidtil ogsaa været Tilfældet for »Tryg«s ligesom fol
de øvrige danske Livsforsikrings-Aktieselskabers Vedkommende.

Men fra nu af er altsaa »Tryg« det eneste danske Livsforsikrings-Aktieselskab 
med en fuldt indbetalt Aktiekapital (1 Million Kroner).

Forslagets Vedtagelse er et ret enestaaende Skridt i den danske Forsikringsverden 
og en Foranstaltning, der er fortrinlig egnet til yderligere at styrke den Tillid, som 
»Tryg« i saa fuldt Maal nyder ude iblandt det store Publikum.



DET KGL. OCTR.
ALM. BRANDASSURANCE-COMPAGNI 

FOR VARER OG EFFECTER

I et lidet Værelse, »forhen ikkun et Pakkammer« paa Christian den Fjerdes gamle 
Børs stod dansk Løsøreforsikrings Vugge. Den vældige Ildsvaade, som hærgede 

Hovedstaden 1728, havde kun bragt saa megen Oplysning om Brandforsikrings Nød
vendighed, at et Assurance-Selskab for faste Ejendomme kort efter kaldtes til Live 
(1731), og endnu to Menneskealdre efter maatte der dog Lovtvang til for efter Kjø
benhavns anden store Ildebrand (1795) at faa rigtig Gænge i Sagerne. Til at betrygge 
sig imod, at Ens Bohave brændte, følte selv længe efter 1728 den almindelige Bor
ger ingensomhelst Trang — først da Handel og Vandel blomstrede op efter Aarhun- 
dredets Midte, og Staden derved fyldtes af saa kostbare Varelagre og værdifulde 
Virksomheder, at det ved Brandfare truende Tab blev føleligt og iøjnefaldende stort, 
vaagnede der i den kjøbenhavnske Forretningsverden Ønske om at dække sig mod 
denne Bisiko. Sukkerraffinadørerne gik i Spidsen, blandt disse selve Skatmesteren H. 
C. Schimmelmann, og da den nys nævnte »Brand-Casse« i Kjøbenhavn ikke vilde 
overtage Forsikring paa Sukker og andre Købmandsvarer, og man efter Datidens 
Tænkemaade fandt det halvt upatriotisk at tegne Assurance i Udlandet, fik 
Schimmelmann i Maj 1778 udvirket en kgl. Cabinets-Ordre til Dannelsen af et 
»Assurance-Compagni for Varer og Effecter«. Den 11. Maj 1778 blev Octroyen ud
færdiget, og det nye Selskab fik herved Eneret til for Kjøbenhavns Vedkommende 
at tegne Forsikring for Bisiko af Ildsvaade paa al Slags Købmandsgods, hvortil saa 
føjedes Møbler og andet Bohave. Grundfonden sattes til 300,000 Rdl. Courant (= 
975,000 Kr.) fordelte paa 600 Aktier å 500 Rdl., hvoraf dog kun Vs blev indbetalt, 
Resten af Grundfonden skulde tilvejebringes gennem Henlæggelse af Halvdelen af 
hvert Aars Overskud. Som Direktører beskikkedes ingen ringere end Schimmel
mann, A. P. Bernstorff, Grev Moltke og Høegh-Guldberg.

Aktierne blev strax tegnede af Statens og Børsens Spidser, og strax efter aab- 
nede Compagniet sit Kontor — som nævnt i et enkelt Værelse paa Børsen, hurtig 
omdannet til Selskabets »Afbetjening«. Først i 1788, da Courantbanken fraflyttede 
Børsen, fik man et Værelse til — og først hele Hundrede Aar efter blev der ende
lig i Stue-Etagen indrettet anselige og fuldt ud tidssvarende Lokaler til Foreta
gendet.

Smaa og faa Brandskader lod nu i Begyndelsen af Compagniets Virksomhed 
Grundfonden voxe og voxe, saa at den i 1795 havde naaet ca. 282,000 Rdl. Da 
indtraf Kjøbenhavns, alt foran nævnte, anden store Ildsvaade, som ødelagde omtrent 
en Fjerdedel af Byen. Den bragte Compagniet et Tab paa hele 263,000 Rdl., saa at 
den disponible Formue med ét Slag blev næsten helt og holdent fortæret! Men var 
Compagniet saaledes bogstavelig talt bragt »til Afgrundens Rand«, saa kom for en
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Gangs Skyld den gamle forslidte Lignelse til at passe: som »en Fugl Phønix« op
stod den af sin Aske. I Stedet for at tabe Modet besluttede man strax efter Bran
den at udvide Fonden til 600,000 Rdl. C., hvoraf de 180,000 strax skulde indbetales 
med 100 Rdl. paa hver af de 600 gamle Aktier og 200 Rdl. paa 600 nye Aktier. I 
1810 kunde det derefter meddeles, at man ved de aarlige Henlæggelser allerede var

SELSKABETS EJENDOM, HØJBROPLADS 10

naaet til at tilvejebringe den hele Grundfond paa samtlige 600,000 Rdl. Overhovedet 
bragte i hine Aar Courantsedlernes synkende Værdi og den derved stadig voxende 
Pengeforvirring en ligefrem glimrende Fremgang, men for en Del var dog dehne 
kun Skin og Blændværk. Det viste sig derfor ogsaa, at da Compagniets Formue 
efter Statsbankerotten i 1813 blev omskreven til Rigsmønt, var dens Værdi i Sølv 
ikke 600,000 Rdl. C. (efter Omskrivningsreglerne = 960,000 Rigsbankdaler), men kun 
852,000 Rbdl., altsaa den normerede Aktiekapital faktisk ikke fuldt ud til Stede. Men 
under det almindelige Skibbrud var dette i Virkeligheden ualmindelig heldig sluppet.

Den følgende Tid havde Compagniet derpaa en Række gode Aar — først ved
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Brandskadernes ringe Tal (1822 og 1823 var der endog slet ingen Brandskade, 1824 
kun for 199 Rdl.!), siden ved stigende Deltagelse og dermed voxende Præmie-Ind
tægter. I 1839 var man allerede naaet til 66,000 Rdl. paa et Police-Antal af 9700 
(mod 2460 i 1822), og Formuen var samtidig stegen til 1,168,500 Rdl.

I sjette Frederiks Tid gjorde Compagniet saaledes gennemgaaende god Fyldest. 
Var vel Præmierne for de gode Risikoer, til Trods for Nedsættelse baade i 1820 og i 
1830, utvivlsomt for høje, var de til Gengæld for lave for de slette Risikoer; det ene 
bødede paa det andet, og af Monopolet tog ingen Forargelse. Til Tidens Krav sva
rede saavel den Højfornemhed, der tronede foroven i Selskabet — selve Statsmini
ster E. Schimmelmann (Skatmesterens Søn) var saaledes Direktør lige til sin Død i 
1831 — som den spartanske Tarvelighed, der prægede den Kontor-Betjening, Publi
kum blev til Del. Men Fyrrernes Oppositions-Aand kunde naturligvis ej heller lade 
denne gammeldags Blanding af Ærværdighed og Stilfærdighed i Fred. Efter Chr. 
VIII.s Tronbestigelse androg Grosserer-Societetets Komité om Monopolets Ophævelse 
— Handelsstanden fandt nu med ét hverken Betryggelsen eller Billigheden stor nok. 
Compagniet søgte da at ride denne pludselige Storm af ved den 5. December 1840 
at beslutte Grundfonden forøget til en Million og Præmierne nedsatte med 75. Paa 
disse Vilkaar i Forbindelse med Oprettelsen af et Repræsentantskab paa 9 af General
forsamlingen valgte Mænd lykkedes det den 15. December 1841 at faa Monopolet kgl. 
bekræftet, og den 24. Maj 1843 udstedtes derefter en ny Octroy. Ved Tronskiftet 1848 
havde man i alle Nationens ledende Kredse andre og større Anliggender og mer end 
nok at tænke paa, og Octroyen blev derfor under almindelig Uopmærksomhed confir- 
meret uden ringeste Vanskelighed. Saaledes fik Compagniet paany en Aar-Rækkes 
uforstyrrede Virksomhed i Ro og Mag, og gennem Fyrrerne og Halvtredserne steg da 
ogsaa Præmie-Indtægten jævnt fra ca. 60,000 til ikke lidet over 100,000 Rdl. aarlig.

Men allerede fra først i 60erne begyndte Tiden at løbe fra Compagniet: den 
monopoliserede Stilling viste sig faktisk uholdbar, Konkurrencen udenlandsfra gik 
udenom Octroyen — man forsikrede Mulkten med — og ved Tronskiftet i 1863 
opgav Compagniet rent at søge Privilegiet fornyet.

Det nævnte Aar begyndte det saakaldte »Almindelige Compagni« at drive For
retning i Kjøbenhavn, efter at det hidtil havde holdt sig til det øvrige Danmark. Det 
var blevet stiftet i 1798, altsaa faa Aar efter den anden store Brand i Hovedstaden, 
dog ikke saa meget paa Foranledning heraf, som for at skabe en gavnlig Modvægt til 
de i Hertugdømmerne fra Arilds Tid bestaaende Møbelgilder, smaa lokale Gensidig- 
heds-Forsikringer, hvori allehaande Misbrug gik i Svang. For først og fremmest at 
overflødiggøre disse dannedes da det nævnte »Møbel-Assekuranz-Selskab«, som iøv- 
rigt blev stiftet paa samme Maade som det kjøbenhavnske: ved en Regeringsakt med 
Lovskarakter som »kgl. octroyeret«. Octroy af 4. April 1798 bestemte dets Forret
ningsfelt til Løsøre (»rørlige Ejendomme«), dets Omraade til Kongens Lande og Ri
ger udenfor Kjøbenhavn. Eller rettere, hvad der under den senere Udvikling fik Be
tydning, udenfor Kjøbenhavns »Volde«, indenfor disse maatte det kun tegne, hvad 
det kjøbenhavnske Compagni ikke vilde have.

Længe gik det dog kun smaat med dette Selskab; med Handelens Tilbagegang 
i Begyndelsen af det 19. Aarhundrede svandt Varelagrene ind, og til Indbo-Forsik
ring vænnede man sig kun langsomt. I Aaret 1821 var der i Alm. Compagni kun 
tegnet 9’4 Mili. Kr., 1831 15,6 Miil. Kr. Først i Fyrrerne tog Forsikringslysten Fart, men
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samtidig begyndte man rundt om i Landet, først i selve Landdistrikterne, dernæst 
i Købstæderne at oprette »Brandkasser« o: lokale Gensidigheds-Selskaber. Alm. Com- 
pagni havde nemlig i Modsætning til det kjøbenhavnske Compagni intet Monopol, 
kun visse Begunstigelser, som i Aarenes Løb i den Grad havde tabt deres Værd, at 
man ved Tronskiftet i 1839 end ikke fandt det Umagen værd at søge Octroyen kon
firmeret. Da derefter Krigen 1848—50 berøvede Compagniet dets Forretning i Mo
narkiets tysktalende Landsdele — Norge var allerede bleven tabt i 1814 — og Stif
telsen af »Danmark« i 1861 skabte ny og stærk Konkurrence, gik Compagniet en 
Tid lang ligefrem tilbage. Men samtidig fik man Luft ved det kjøbenhavnske Mono
pols Bortfalden og en større jydsk Konkurrents Likvidation, og i Begyndelsen af 70- 
erne omdannedes derpaa Compagniet ved en Række af sunde Reformer til et virkelig 
moderne Forsikrings-Selskab. Og nu kom der Fremgang igen, saa at Compagniet 
endog i 1891 optog det kjøbenhavnske Compagni helt og holdent i sig.

Dette havde vel ogsaa i 1882 moderniseret sig og var atter begyndt at gaa frem, 
bl. a. ved en Udvidelse af sit Virkefelt. Men Aanden fra »det gamle Kongens Kjø- 
benhavn« hvilede dog stadig over det, og det føltes mer og mer naturligt, at de to 
Naboer paa Børsen (thi Alm. Compagni havde ogsaa faaet Bolig her) i Stedet for at 
kives forenede deres Kræfter. Man valgte den Form, at det kjøbenhavnske Compagni 
gik op i det Almindelige, saaledes at dets Aktier bevaredes under en selvstændig 
Serie B. med Lodtagning i Formue og Udbytte efter Forholdet 44:56. Dette skete 
den 25. Juli 1891.

Et Par Tal vil bedst vise, hvor vældig den samlede Virksomhed efter Firserne 
er voxet. Alm. Compagnis løbende Risiko var medio 1891 ca. 191 Mili. Kroner, 
hvortil nu kom 88 Miil. for Kjøbenh. Compagni, tilsammen 279V2 Miil. Kr. Efter 
Udgangen af Assuranceaaret (1. Oktober—30. September) 1891—92 var den 2901/2 
Mili. Kr., 1899-1900: 3551/, Miil. Kroner.

I 1891—92 var den tegnede Forsikringssum 311,4 Mili. Kr., ti Aar efter 405,8 
Mili. Kr., medens Præmieindtægten var stegen fra 419,000 til 643,000 Kr. I 1905—06 
er endelig Præmieindtægten gaaet helt op til 806,000 Kr. og den samlede Forsikrings
sum til 505 !/4 Mili. Kr.

Compagniets Grundkapital er 4 Miil. Kr., Reservefonden 1 Mili. Kr. og Præmie
reserven Mili. Kr.

Naar Virksomheden saaledes navnlig i de sidste Aar er tiltagen saa stærkt, trods 
den stadig stigende Konkurrence, skyldes dette bl. a., at Compagniet har begyndt 
at genopdyrke hele sit gamle Landomraade: saaledes Norge, som det ved misforstaact 
Lydighed tabte i 1814, og Hertugdømmerne, som det i misforstaaet patriotisk Iver 
tabte i Krigsaarene.

Som et ydre Udtryk for Compagniets Anseelse og Betydning har det nu rejst 
sit eget Hus — den skønne, monumentale Bygning paa Hjørnet af Højbroplads og 
Gammelstrand, som er en arkitektonisk Pryd for vor Hovedstad.

»Rolig og Tryg« stod der i det gamle Compagnis Segl — »Rolig og Tryg« er 
just den Virkning, som hin stolte Bygning nu om Dage øver paa Beskueren: som 
den ligger der med sine flade Pilastre og graarøde Flader, paa en Gang saa fuld af 
gammeldags Stil og moderne I£legance.



NYE DANSKE
BRANDFORSIKRINGS-SELSKAB

Som andetsteds skildret i dette Værk, fik det gamle kjøbenhavnske Brandassu- 
rance-Kompagni ved Octroien af 24. Maj 1843 kongelig Bekræftelse paa sin da 

65aarige Eneret til at modtage Forsikring af Løsøre mod Ildsvaade i Danmarks Ho
vedstad. Til dette enestaaende Privilegium — i det øvrige Land bestod intet tilsva
rende Monopol — knyttede der sig mærkeligt nok ingen Pligt for Kompagniet til at 
tegne enhver Assurance, der tilbødes det. Ifølge Octroiens § 18, saaledes som denne 
fortolkedes af Domstolene, kunde Kompagniet frit vælge og vrage mellem de dem 
tilbudte Risikoer, og først naar — efter megen Omstændelighed — en Risiko var 
bleven afvist, kunde der af Vedkommende tegnes Forsikring andetsteds, altsaa i Ud
landet. Saaledes var i hvert Fald Retsstandpunktet, hvis Gennemførelse i Praxis 
simpelthen vilde have ført til, at Varer og Effekter i den lange Tid, der altid hengik 
fra Assurance-Begæringens Indgivelse til dens Antagelse eller Afvisning, var komne 
til at henligge uassurerede. Følgen af disse Tilstande var ganske naturligt, at Forsik
ringen af disse paa Hjemstedet »vragede« Risikoer blev uforholdsmæssig dyr i uden
landske Selskaber — saa meget mere som man for Sikkerheds Skyld maatte med
assurere Mulkten for den i selve Forsikringens Tegning liggende »Brøde«.

Hertil kom, at da Kompagniets Virksomhed var indskrænket til »Kjøbenhavn« 
i snævreste Begreb o: Kjøbenhavn indenfor Voldene, altsaa et tæt bebygget og for
holdsvis brandfarligt Forsikringsfelt, var det langt mere udsat for store Tab end 
Selskaber, der som de fleste udenlandske havde deres Risiko fordelt over hele Ver
den — og den Sikkerhed, det bød, var derfor i og for sig ikke uomtvistelig. Ved 
Udgangen af 1859 var Kompagniets Forsikringssum 272/5 Mili. Rigsdaler og dets Ga
rantimidler ikke fuldt 1 Miil. Rigsdaler, hvad der under de daværende højst mid- 
delmaadige Brandslukningsforhold og med de mange Bindingsværks-Huse paa det i 
sig selv saa begrænsede Forsikringsomraade ikke netop svarede til Kompagniets 
Valgsprog: »Rolig og tryg«. Reassurance var man endnu ikke naaet til, — tværtimod 
havde Kompagniets Direktion allerede i 1818 forkastet dette System!

Under disse Omstændigheder satte i Sommeren 1860 en Kreds af ansete Borgere 
sig i Bevægelse for at faa Monopolet omstyrtet og derved Grunden ryddet for et 
Brandforsikringsforetagende i moderne Stil. Grosserer L. Bramsen, som længe 
havde beskæftiget sig med Assurancevæsen og derved vundet sig god Indsigt deri, 
var Sjælen i Bevægelsen. Om ham sluttede sig Mænd som D. B. Adler, H. D. Fa- 
bricius, H. P. Hansen junr., HJar. Kayser, Moritz G. Melchior, V. Rothe, E. 
Schjern og Adolph Steen m. fl. — som man vil se: lutter gode Nationalliberale,
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netop den Række af Navne, som den Gang stod under alt, hvad der lykkedes. 
Denne Gang gik det dog ikke strax saa glat. Endog til Trods for, at 942 Medbor
gere sluttede sig til den Adresse, hine Mænd indgav om denne Sag til Justitsmini
steriet, vendte dette det døve Øre til — og Monopolet blev staaende uanfægtet.

Dog selv om Myndighederne ikke saaledes var til Sinds uden særlig Anledning 
at fratage en bestaaende Institution dens hævdvundne Privilegium, var dog saa øjen
synlig den offentlige Mening imod Monopolets fortsatte Bestaaen, at det stod Alle, 
og da ogsaa Kompagniet, fuldkommen klart, at Enerettens Dage var talte — og at

DIREKTIONENS KONTOR

Forandring maatte indtræde, saasnart der kom et Tronskifte, thi ved et saadant 
bortfalder, som bekendt, af sig selv alle Privilegier, der ikke paany vinder kgl. Be
kræftelse.

Ikke saa snart var derfor Frederik VII død, før paa Bramsens Initiativ 12 Mænd 
traadte sammen for at danne et nyt Assuranceforetagende under Navn af »Nye dan
ske Brandforsikrings-Selskab«, som snarest muligt skulde træde i Virksomhed. De 12 
Mænd var L. Bramsen, H. H. Kayser, Adolph Steen, J. A. Blom, G. Brock, 
C. A. Broberg, C. Gammeltoft, L. P. Holmblad, Ed. J. Hvidt, S. Linnemann, 
R. Puggaard og Ferd. Tutein. Som man vil se: igen en ægte nationalliberal Kreds, 
men samtidig ogsaa en Kreds af »Tietgen’ske« Elementer, hvad der, navnlig paa 
dette Tidspunkt, gav gode Løfter for Fremtiden.

Den 11. Januar 1864 vedtoges det nye Selskabs Statuter og en Indbydelse til 
Aktietegning, hvorfor Selskabets Stiftelse regnes fra denne Dag. Aktietegningen fore-
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gik paa en ligesaa billig som prunkløs Maade: Bramsen og Hvidt lejede sig nem
lig et Værelse i daværende Hotel Royal og tog der personlig imod Aktietegningen. 
Da 1278 Aktier å 2000 Kr. var tegnede, sluttedes der. Udgifterne ved Selskabets Op
rettelse og indtil Kontorets Aabning beløb sig overhovedet til ialt kun 500 Rdl., saa 
til moderne »Griinder«-Salærer blev der intet udgivet.

Den 20. Januar valgte de 12 Indbydere Bramsen til Direktør — forøvrigt med 
en saa beskeden Begyndelsesgage, at den i Modsætning til hans tidligere Aarsindtægt 
ved udenlandsk Assurance-Agentur betød et ligefremt Tab. Men for Bramsen var 
det i første Række Sagen om at gøre, og i sin Iver for det nye Foretagende fandt 
han da ogsaa virksom Støtte i d’Hrr. Blom, Hvidt, Kayser, Linnemann, Puggaard 
og Steen, der s. D. valgtes til Kontrolkomité. — Den 16. April 1864 begyndte der
efter Virksomheden.

»Nye danske«, som Navnet snart lød Mand og Mand imellem, var det første 
Selskab herhjemme, der benyttede den nu saa almindelige og velbekendte, men den 
Gang forholdsvis nye Form for Risikoens Spredning: gennem Reassurance eller Gen
forsikring i Henhold til »faste« eller obligatoriske Reassurance-Kontrakter. Denne 
forsigtige Forretningsførelse medfører naturligvis med Nødvendighed, at et Selskabs 
egne Indtægter forringes med Genforsikrings-Præmiernes Beløb. Og da Bestyrelsen 
desuden, for at styrke det unge Foretagende, i de første to Aar som Præmiereserve 
for den ved Aarets Udgang løbende Risiko overførte den fulde Præmie til det føl
gende Aar, i Stedet for den til den tilbagestaaende Forsikringstid svarende Del af 
Præmierne, blev der for Aarene 1864 og 1865 intet at udbetale til Aktionærerne i 
Overskud, saa de maatte nøjes med simpel Rente af de indbetalte Beløb. Herved 
følte ikke faa af dem sig skuffede, og i 1866 maatte der endog indkaldes en extra- 
ordinær Generalforsamling for at tage Beslutning om Selskabets Opløsning eller 
Fortsættelse. Da imidlertid det efter Statuterne nødvendige Stemmeantal for en Op
løsning ikke blev naaet, forblev Selskabet bestaaende, — Eftertiden har tilfulde vist, 
med hvor stor Ret! Forøvrigt bragte nu ogsaa ydre Omstændigheder Medbør: i det 
nævnte Aar (1866) maatte en større gensidig Assurance-Forretning for Nørrejyllands 
og Slesvigs Købstæder likvidere, og »Nye danske« fik dermed Fodfæste i Jylland, 
hvorved Kundekredsen betydelig udvidedes. Da dertil kom, at Brandskaderne var 
moderate, kunde der saavel i 1866 som i de følgende 4 Aar i Rente og Udbytte for 
hver 100 Kr. Indbetaling fordeles henholdsvis 12, 24, 14, 30 og 14 Kr.

I 1867 begyndte Selskabet at gøre Forretninger i Udlandet og sluttede i 1869 en 
Kontrakt med det amerikanske Selskab »The Home« i New York om Overtagelse af 
Reassurancer for dette i de Forenede Stater. Herved blev »Nye danske« ramt af den 
navnkundige Ildebrand i Chicago 1871. Hvor beskeden end det danske Selskabs 
Andel var, forholdsmæssig set, saa var Tabet dog saare føleligt: 180,000 Kr. paa 102 
forskellige Policer! Herved opslugtes den hidtil opsparede Reservefond helt og hol
dent, og desuden udviste Balancen et Minus paa 133,000 Kr.

Dog i det lange Løb, tør man paastaa, bragte denne Genvordighed i Virkeligheden 
Lykke med sig: det var, som Chicago-Luerne »optændle« de danske Aktionærers 
Villie til netop nu at blive ved og holde ud — det besluttedes under almindelig Til
slutning, at der hverken skulde udbetales Udbytte eller Tantième af kommende Aars 
Overskud, førend Underbalancen var fuldt dækket og desuden et Beløb, svarende 
til 10 °/0 af Aktiekapitalen, henlagt til Reservefonden. Og efter dette Program arbej-
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dede man støt væk de følgende 5 Aar. Men saa kom man da til Belønning ogsaa 
hurtigere, end man oprindelig havde tænkt sig, saa vidt, at Reservefonden ved Ud
gangen af 1877 var voxet til 245,000 Kr. — og da derefter Aaret 1878 gav et Over
skud paa ca. 114,000 Kr., kunde der udbetales Aktionærerne 50 Kr. pr. Aktie for
uden 4 °/0 Rente af Indskudene, og desuden henlægges 23,000 Kr. til Reservefonden. 
Fra dette Aar har herefter Reservefonden kun faaet sine egne Renter, Kurs-Avancer 
og °/0 af Aarets Overskud. I 1886 var den herved allerede voxet til næsten 7a 
Million.

Den 2. Juli 1886 afgik Direktør Bramsen ved Døden og blev i sin Stilling efter
fulgt af Sønnen nuværende Geheime-Etatsraad Ludvig Bram sen. Denne var den 
1. Septbr. 1865 bleven knyttet til Selskabets Tjeneste, havde derpaa tilbragt Aarene 
1870 og 1871 ved forskellige Brandassurance-Selskaber i Frankrig og Schweiz for 
derefter fra 1. Januar 1872 —just efter Chicago-Ulykken — at indtræde som Besty
relsens Sekretær og Direktionens Stedfortræder.

I 1887 udvidedes Aktiekapitalen fra 272 til 4 Miil. Kr., og da de nye Aktionæ
rer til Reservefonden indskød et Beløb, der svarede til, hvad de gamle havde op
sparet, nemlig henved 400 Kr. pr. Aktie, og da der for 1887 yderligere henlagdes 
27,000 Kr., udviste den ordinære Reservefond 800,000 Kr. ved Aarets Udgang — el
ler 20 °/0 af Aktiekapitalen, som efter Statuterne ikke tør overskrides.

Fra den ringe Begyndelse i 1864 — i hvilket Aar tegnedes Forsikringer for 23 72 
Million Kroner med 42,000 Kr. i Præmie, er Selskabets Virksomhed voxet til i 1906 
at omfatte en Forsikringssum af 713 Millioner Kroner med en Præmieindtægt af 
2,175,000 Kr. I 1906 var derhos Antallet af Selskabets Brandskader over 10,000. Ef
ter Chicago er fulgt Katastroferne i Sundsvall, Aalesund, Baltimore og senest i 1906 
San Francisco — hvor Selskabet og dets Reassurandører tabte henved 800,000 Kr. 
paa henved 500 Forsikringer, hvorfor Aaret, for første Gang siden 1871, bragte et 
Underskud, som dog lettelig dækkedes ved et Tilskud fra den extraordinære Reserve, 
medens Aktionærerne maatte nøjes med 4 °/0 af den indbetalte Del af Aktiekapitalen. 
Men da der i de forudgaaede 42 Aar til Aktionærerne ialt er udbetalt 2,370,000 Kr., 
og da Reservefond, Extrafond og Præmiereserve tilsammen udgør 1,376,000 Kr., er 
det forklarligt, at Selskabets Aktier er mere efterspurgte end udbudte.

I den forløbne Aarrække er der indtaget i Præmier 3172 Million Kroner, me
dens Skaderne har andraget 20 74 Million Kroner.

Selskabet gør nu Forretninger i næsten alle Lande og har Agenturer i Slesvig, 
paa Færøerne og Island, i Norge, Sverige, Hamborg, Bromen, Antwerpen, London, 
St. Petersborg og New York.





GENFORSIKRINGS-AKTIESELSKABET
„SKANDINAVIA“

A. N. GRØN & W. WITZKE

»O kandinavia« saa Lyset den 1. Juli 1899, og selv om dets Grundlæggelse saa- 
O ledes tilhører et svundet Sekel, kan man dog med Rette karakterisere Selskabet 

som et Barn af det nye Aarhundrede, idet den Energi og Fart i Udviklingen, der 
særlig kendetegner den nyere Tid, i saa høj Grad fremtræder, naar man betragter 
den efter danske Forhold ret betydelige Virksomhed, der her har udviklet sig i 
Løbet af faa Aar.

Planen til det ny Genforsikrings-Selskab blev undfangen og fostret i 1899 af d’Hrr. 
Grøn & Witzke — og det var ogsaa i første Række ved disse to Mænds Hjælp, at 
Foretagendet endelig kom til Verden.

W. Witzke var kun 28 Aar gammel, da han efter et længere Ophold i Udlandet 
vendte tilbage til Danmark, vel udrustet med et omfattende praktisk Kendskab til 
Assurancefaget, særlig Søassurance, erhvervet i de betydeligste Søforsikringsselskaber 

D1REKTØR W. WITZKE

i Hamborg, Berlin og Mün
chen, hvor han havde ind
taget ledende Stillinger; han 

medbragte desuden en 
overordentlig Energi og en 
udpræget Forretningssans, 
velerhvervede Egenskaber, 
han altid har vidst at for
ene med dansk Medgørlig
hed og vennesæl Optræden 
til Fordel for sine Forbin
delser.

Jægermester A. N. Grøn 
havde som 30-aarig Mand 
overlaget Generalrepræ

Di REKTØR A. N. GRONsentationen for det verdens-
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HJØBNET AE HØJBBOPLADS 00 KIBKESTBÆDE 
SELSKABETS FOBSTE LOKALEB

kendte amerikanske Livs
forsikringsselskab »New 
York«, for hvilket han i 
kort Tid havde oparbejdet 
en ganske betydelig For
retning. Witzke havde ved 
sin Hjemkomst faaet over
draget Repræsentationen 
for »Bayersk Lloyd«, nn 
»Allianz«, Berlin, samt »Al- 
gemeine Scevers. Gesell- 
schaft«, nu »Hansa« i Ham
borg, hvortil eflerhaanden 
kom en Række andre 
1ste Klasses kontinentale 
Selskaber, sammen star
tede nu de To Firmaet 
A. N. Grøn & W. Witzke. 
Under begge Chefers kvn- 
dige øg driftige Ledelse 
skred nu Forretningen sta
dig frem, der oprettedes 
Filialer og ansattes Kor
respondenter i Norge, Sve
rige, Finland og Rusland, 

og Firmaet blev samtidig Havariagenter for liere betydelige evropæiske og oversøiske 
Søforsikringsselskaber. Ogsaa paa anden Maade udvidedes Feltet, idel Repræsen
tationen for Basler Brandforsikringsselskab og Kölner Glasforsikringsselskab overtoges, 
og de nye Brancher indarbejdedes med stor Energi, saaledes at Firmaet i Løbet af 
faa Aar havde Agenter over hele Landet.

Allerede i 1899 var ved alt delte den samlede Virksomheds Omfang blevet ret 
betydeligt, uden at dette dog tilfredsstillede d’Herrer Witzke & Grøn s Virksomheds
trang, og som Resultatet af deres Dygtighed og Snille fremstod da Genforsikrings- 
Aktieselskabet »Skandinavia«.

I Selskabets Stiftelse deltog tillige en Række ansete Mænd fra Handelens, Skibs
fartens og Industriens Assuranceverden, iblandt hvilke maa nævnes: Konsul Hey, 
Odense, Etatsraad Holm, Aalborg, Etatsraad Albech, Kjøbenhavn, Konsul Lauritzen, 
Esbjerg, Willi. Wilhelmsen, Tønsberg, Grosserer Jul. Heckscher, København, 
Direktør Joh. Mårtens, Kjøbenhavn, hvortil sluttede sig Højesteretssagfører Carl 
Winther som Selskabets Formand, saaledes at »Skandinavia« kunde begynde sin 
Virksomhed den 1. Juli 1899 med en Aktiekapital af 3 Millioner Kroner, hvoraf var 
indbetalt 10 °/0, som senere forhøjedes til 25 °/o af Hensyn til Loven om Livsfor
sikring. Selskabets Formaal var dels at aftage en Del af de betydelige Reassurance
beløb, der hidtil var bleven afgivet til udenlandske Selskaber, dels at tilføre den 
danske Forsikringsvirksomhed en Part af de kæmpemæssige Summer, der omsættes 
paa det internationale Assurancemarked. Og Tiden har vist, at d’Herrer Direktører
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»PILEGAARDEN«, SELSKABETS NUVÆRENDE LOKALER

har været Opgaven fuldt ud voxne. Navnlig Direktør Witzke’s udstrakte Forbin
delser i den evropæiske Assuranceverden og den Anseelse, han som Fagmand nyder 
overalt, har i høj Grad bidraget til det smukke Resultat, »Skandinavia« nu kan op
vise efter elleve Aars Virksomhed.
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»STANDARD«, KONGENS NYTORV 8, SELSKABETS NYE EJENDOM

Selskabets Garantimidler er endelig voxede til den anselige Sum af 63/4 Miil. 
Kroner pr. 31/12 1910, hvoraf 250.000 Kroner var Kapitalreserve. Betragter man 
nærmere den foreliggende Række af »Skandinavia«s Regnskaber, vil man se, at den 
smukke Position, Selskabet nu indtager, er fremgaaet som Resultatet af en hurtig 
fremadskridende Udvikling, der kun afbrødes i 1906, da den store Katastrofe i San
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Francisco satte sine Spor ogsaa i »Skandinavia «s Regnskab, og den jævne Stigning 
i Udbyttet har stadig været fulgt af tilsvarende Udvidelse af den gode finansielle 
Basis, hvorpaa Selskabet hviler, og som i saa høj Grad udadtil betinger den store An
seelse, »Skandinavia« overalt nyder, og samtidig paa en smuk Maade kendetegner 
Selskabets dygtige og omsigtsfulde Ledelse. Naar »Skandinavia« derfor nu har ud
videt sin Aktiekapital fra 3 til 6 Millioner Kroner, er det for yderligere at kunne 
udnytte de allerede indvundne Fordele og med større Kraft at kunne optage Konkur
rencen med Udlandets kapitalstærke Selskaber.

Præmieindtægten udgjorde i Aaret 1900 1,5 Millioner Kroner med et Overskud 
af 2200 Kroner, medens Regnskabet for 1910 viser, at Præmierne nu andrager 7,7 
Millioner Kroner med et Overskud af 183,000 Kroner. I Udbytte udbetaltes:

1901 4 ”/(
1902 4 %
1903 5 %
1904 5 %
1905 7 %
1906 5 %
1907 8 %
1908 8°/<
1909 8°/(
1910 ™°/<

Ogsaa den direkte danske Assurancevirksomhed har nydt godt af Selskabets 
vaagne Interesse for alle Sider af Forsikringsdriftens udstrakte Omraade, idet d’Her- 
rer Witzke og Grøn i 1903 deltog i Oprettelsen af det bekendte gensidige Livsfor
sikringsselskab »Carentia« og i 1909 bistod ved Omorganisationen af Forsikringssel
skabet »Absalon«, der beskæftiger sig med Ulykkes-, Syge-, Glas-, Vandskade- og 
Maskinforsikringer.

Direktør Witzke har tillige i flere Aar været Medlem af Tarifkomiteen og af 
Forsikringsforeningens Bestyrelse, paa hvilke Poster han i Kraft af sin Dygtighed 
og Sagkundskab har udført et stort og fortjenstfuld! Arbejde.

Den indre Administration er selvfølgelig ogsaa undergaaet ret betydelige For
andringer i den forløbne Aarrække. Firmaet Grøn & Witzke benyttede til en Be
gyndelse et Par Værelser paa Højbroplads Nr. 13 og hjalp sig med et Par Assistenter. 
Trods gentagne Udvidelser var Pladsen dog efterhaanden bleven for trang for den 
stigende Virksomhed, og da »Skandinavia« yderligere kom til, maatte Forretningen 
i 1901 flytte til »Pilcgaarden«, Citygade 24, hvor den nu disponerer over 3 Etager 
og beskæftiger over 125 Funktionærer.

* *

Ret symbolsk staar nu Firmaet Grøn & Witzke og Genforsikrings-Aktieselskabet 
»Skandinavia« atter overfor en ny Lokale-Udvidelse: Forretningen er nu kommen 
til det Vendepunkt i sit Liv, da den vil bo i sit eget Hus. Og den har allerede truffet 
sil Valg: til Oktober flytter den ind i »Standard Life Insurance Company«s bekendte 
Bygning paa Kongens Nytorv Nr. 6, som »Skandinavia« har købt for en Sum af 
755,000 Kroner.



158 GENFORSIKRINGS-AKTIESELSKABET »SKANDINAVIA«

Ved Siden af det fornemme Thott’ske Rococo-Palais hæver »Standard«, som det 
endnu hedder i daglig Tale, sig marmorhvidt og søjleskønt, stolt og frit, med Antikens 
monumentale Ro over Linier, Forhold og Flader. Glad vil man hilse, at dansk Fore
tagsomhed, dansk Forsikrings-Virksomhed fæster Bo bag disse Mure.



DET STORE NORDISKE TELEGRAF-SELSKAB

Der er noget af Eventyrets Trylleri over »Store Nordiske« — som i det hele 
taget over alt, hvad der har med Telegrafen at gøre. Ikke for intet er der efter 

saa mange barbariske Aarhundreder født den græske Gudeverden en ny Skikkelse: 
den plumpe Dampkraft har hverken opnaaet at faa Gud eller Dæmon, men over 
»Det store nordiske Telegraf-Selskab «s smukke Bygning troner som Skytsaand 
den nyskabte Gudinde, Elektra, paa en Gang saa ægte græsk med sit Vingesus i 
Gevandtet og den højt løftede Fakkel og saa ægte moderne, som den staar der lige 
sprungen frem eller skudt op af Jorden, ret som »tændt« ved selve den elektriske 
Gnist.

Lad os se nogle Fortidsbilleder ved Gudefaklens Lys.
-----Det er en maaneklar Decembernat i det fjerne Østen — op ad Woo- 

sungtloden glider tyst og sagte et Par Bugserdampere langs den vestlige Bred. Der 
er noget fremmedartet, hemmelighedsfuldt ved Farten: hvad er det, som fra de store 
Jernlægtere, der slæbes langsommelig frem gennem Vandet, sænker sig som en Sø
slange ned i Dybet? Endelig landes der inde i Shanghai, et mystisk Noget trækkes 
op fra Floden i en Køkkenhave og graves stille og hastigt ned. Saa er hvert Spor 
af Nattens Færd udslettet: Jorden og Vandet har slugt dem. Hvad er der sket?

Det første Telegrafkabel er af danske Mænd landet paa »det himmelske Bige«s 
Grund. Det var den 8. December 1870.

Billedet skifter. Vi er endnu paa Floden imellem dens Udmunding i Yangtse 
og Staden Shanghai, men det er ved højlys Dag, og Woosungtloden vrimler af chi- 
nesiske Junker og Sampaner. Dog hver Gang en af disse gør Mine til at ankre ved 
Vestbredden, flux ser vi den blive jaget bort med myndig truende Baab fra en 
Baad, der ros ivrigt og skyndsomt frem. Er det mon Flodpolitiet — vi synes dog, 
vi skulde kende de graa Uniformer, saa hjemligt de syner. Jomænd! Det er vore 
egne akademiske Skytteuniformer, og det er gode, danske Studenter, nu Telegra
fister, som har iført sig dem for derved heldigt at bortskræmme Chineserne fra Kablet 
paa Flodens Bund — vistnok den eneste Gang, hin Krigerdragt har gjort saa mar
tialsk og imponerende en Virkning.

Saa skifter Billedet atter og er hverken mildt eller fredeligt længer. Vi er paa 
Fastlandet i Provinsen Fookien: under vild Larm fra Trommer og Gongoner træn
ger en chinesisk Pøbelsværm pludselig frem mod en lille Arbejdskolonne, som just 
er i Færd med at rejse Telegrafstænger og trække Traade imellem dem. I et Nu er 
Arbejderne overmandede, Traadene ituskaarne, Stængerne revne om, det hele Anlæg
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jævnet med Jorden, alt til Ære for Naturguden Fungshui, som intet taaler, der 
rager op i Luften, op i hans Enemærker.

Og dog var det kun et Aar siden, at danske Ingeniører uden Hindring 
havde plantet Selskabets Pæle mellem Foochow og dens Havneplads Pagoda An
chorage midt i Befolkningens Rismarker, men paa hver Pæl prangede der saa 
rigtignok ogsaa et Opslag fra Øvrigheden med Advarsler mod Beskadigelse, og 
ved hver Pæl paraderede der en chinesisk Soldat. Og Aaret før igen (1873) havde 
Selskabet mellem Shanghai og Woosung anlagt det første, fuldstændige Landlinie- 
anlæg, der overhovedet er bleven bygget og har faaet Lov til at bestaa uan
tastet paa chinesisk Territorium. Og sex Aar efter hint Overfald ser vi atter Selska
bets danske Ingeniører, men denne Gang eskorterede af højtstaaende Mandariner, 
anføre et Tog, som paa tunge Oxekærrer slæber sig frem gennem alendybt Mudder 
paa Vej fra Tientsin til Shanghai — for paa Vicekongen, Li Hung-Changs Bud at 
anlægge den første chinesiske Statstelegraflinie.

Under alle Omskiftelser lyser saaledes Elektras Lede-Stjerne over Selskabet.

* * *
»Det Store Nordiske Telegraf-Selskab« blev stiftet den 1. Juni 1869.
Paa ægte Tietgensk Vis var det et Sammensmeltnings-Foretagende. Det blev 

splidset sammen af 3 bestaaende Selskaber: Det Dansk-Norsk-Engelske, der ejede 
Kablerne mellem Danmark og Norge (Arendal-Hirtshals) og mellem Danmark 
og England (Søndervig-Newbiggin), det Dansk-Russiske, der var i Færd med at 
udlægge Kabler mellem Danmark og Rusland (Møen-Bornholm-Libau) og mellem 
Sverige og Rusland, samt endelig det Norsk-Britiske, der var i Færd med at an
lægge Egersund-Peterhead-Linien. Endnu inden Aaret var til Ende, var disse An
læg fuldførte, og dermed var den betydningsfulde Opgave løst: at skabe et Kabel
system, der sikrede de 3 skandinaviske Lande telegrafisk Forbindelse med England 
paa den ene og Rusland paa den anden Side, fuldstændig uafhængig af de konti
nentale Landlinier.

Hvad der strax gav det nye Selskab et særligt Præg, var, at det selv i størst 
muligt Omfang overtog Betjeningen af Kablerne for derved at tilvejebringe en ens
artet Betjening og samtidig sikre Danske, der uddannede sig i Telegrafi, vellønnet 
Beskæftigelse i Selskabets Tjeneste.

Et halvt Aar efter, den 9. Januar 1870, konstitueredes dernæst paa Tietgens 
Initiativ og under hans Formandsskab et nyt, stort Telegraf-Selskab: »Det Store Nor
diske China og Japan Extension-Telegraf-Selskab« — et Navn, der tydelig nok 
samtidig henpegede paa dets Virkefelt (Østasien) og den lige fra først af paatænkte 
Forbindelse med »Store Nordiske«. Hvad man havde for, var imidlertid, syntes man, 
saa voveligt, at man i første Omgang ikke turde udsætte et nydannet Selskab, der 
strax havde haft en smuk Succès, for saa farligt et Makkerskab.

I Telegrafens første Historie er det stadig Tanken om at faa Evropa og Ame
rika sat i telegrafisk Forbindelse, der spøger i alles Hjerner. I langsommelige Tider 
stod Atlanterhavet for Bevidstheden som en uoverstigelig Hindring — og man kom 
da (allerede i 1854) ind paa Planer om at gaa Landvejen gennem Sibirien over Be- 
ringsstrædet til Alaska. I 1865 paabegyndte man endelig for Alvor disse Planers Udfø-
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relse, idet den russiske Regering tog fat ved den ene Ende, et amerikansk Selskab 
ved den anden. Men i 1866-67 lykkedes det at faa nedlagt det første transatlantiske 
Undersøs-Kabel — og dermed standsede Foretagendet! Rusland var imidlertid da 
for sit Vedkommende allerede kommet til Irkutsk, og saasnart Linien var bleven 
gennemført til den russisk-chinesiske Grænsestation Kjachta, Sydøst for Irkutsk, etab
leredes der ad denne Vej en blandet Post- og Telegraf tjeneste mellem Evropa og 
China: mellem Evropa og Kjachta befordredes Telegrammerne paa de russiske 
Landlinier, og derfra blev de saa viderebefordrede til Peking af ridende Kurerer, der 
fulgte Karavanevejen tværs over Gobi Ørkenen. Det laa nu lige for, at denne sidste 
Strækning ogsaa burde forsynes med et Telegraf-Anlæg, saa var Forbindelsen mel
lem Østasien og Evropa i Orden, — men trods alle den russiske Regerings ener
giske Anstrengelser strandede dette stadig paa Chinas bestemte Modstand.

Da saaledes den sibiriske Linie hverken, som oprindelig paatænkt, kunde blive 
Bindeleddet for det telegrafiske Samkvem mellem Evropa og Amerika, og ejheller 
tjene som overjordisk Telegrafvej til China, besluttede den russiske Regering sig til 
at følge en Plan, som bestod i: at føre Linien igennem til Wladiwostock (altsaa i 
Stedet for til Beringsstrædet) for saa derfra at søge China og Japan naaet ved Hjælp 
af undersøiske Kabler.

Det Tidspunkt, 1868—69, hvor Regeringen optog denne Plan, faldt til Held for 
os netop sammen med Udførelsen af de danske Telegraf-Foretagender i Østersøen 
og den Botniske Bugt, hvorved disses Ledere var komne i hyppig og intim For
bindelse med den russiske Telegrafadministration. Denne opfordrede derfor ogsaa 
Stifterne af »Store Nordiske« til at indgive Tilbud paa Anlæget og Driften af 
Telegraf kabler mellem Sibirien og Japan—China. Tietgen slog fra dansk Side øje
blikkelig til, den 23. Oktober 1869 havde han allerede Koncessionen paa Haanden 
og 3 Maaneder efter Kapitalen tegnet i England. Som nys nævnt stod det nye Sel
skab fix og færdigt den 9. Januar 1870.

Dog, hvad var det saa i Grunden, der var opnaaet? Intetsomhelst andet end Lov 
og Lejlighed til at vove og vinde, til selv at erobre det forjættede Land. Rusland 
kunde kun byde Gennemførelsen af sin Landlinie til Wladiwostock og sikre Kab
lets Landing ved den ene Ende i Sibirien — men om Japan og Chinas Regeringer 
og Befolkninger vilde tilstede det samme ved Kablernes anden Ende, ja, det stod 
helt hen i det blaa. Det eneste visse ved Sagen var, at et engelsk Selskab allerede 
rustede sig til Togt for at skaffe Telegrafforbindelsen med China til Veje over In
dien til Hongkong, saa at altsaa for vort Vedkommende det hele vilde være forgæves, 
om vi ikke kom først, saa’ og — sejrede.

Men det gjorde vi just.
Den danske Regering stillede, takket være General W Raasløff Marinefregatten 

»Tordenskjold« til Disposition og udsendte Kammerherre I. Sick i en extraordinær 
Mission til Hofferne i Peking og Tokio for at støtte Premierlieutenant E. Suenson, der 
den 5. April 1870 gik ud til Østen som Selskabets Pioner. Forholdene ordnedes ad 
Underhandlingernes Vej forholdsvis hastigt og tilfredsstillende med den engelske Ko
lonistyrelse i Hongkong og den intelligente Japaner-Regering. I Shanghai besluttede 
Suenson sig derimod til, som alt ovenfor skildret, at skabe et fait accompli overfor 
den chinesiske Regering ved i al Hemmelighed, uden at have saa meget som blot 
søgt om Tilladelse dertil, sans phrase at lande Kablet’paa chinesisk Grund — hvor-
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paa man bagefter interesserede den chinesiske Købmandsstand saa virksomt for det 
skabte Telegrafanlæg, at endog senere Godkendelse af denne egenmægtige Handling 
foreløbig blev faktisk overflødig.

Den 30. August 1871 var det hele østasiatiske Kabelsystem i Orden, Russerne 
kom først bagefter med Landlinien, men den 1. Januar 1872 kunde dog den offent
lige Trafik mellem Østasien og Evropa via Wladiwostock erklæres officielt aabnet.

Begejstringen over det dristige Foretagendes lykkelige Gennemførelse var saa 
stor og udelt herhjemme, at Tietgen strax forstod, der maatte smedes, just nu Jer-

HOVEDKONTORETIKJØBENHAVN

net glødede saa varmt. Det var Sammensmedningen med »Store Nordiske«, der skulde 
gaa for sig — og i hastigt Tempo drev Tietgen paa. Den 29. Januar 1872 hædredes 
»Tordenskjolds« Kaptajn og Besætning ved en kjøbenhavnsk Borgerfest, den 23. Fe
bruar forenedes de to Selskaber.

* **
Som det træffende er blevet sagt, var denne Sammenslutning mellem det evro- 

pæiske Selskab, som allerede sad saa fast og sikkert i Sadlen, og det nydannede 
østasiatiske Selskab, der lige havde vundet sine Sporer, ret som et Ægteskab mel
lem en nøgtern og i egen Indbildning vel funderet Forretningsmand og en ung, fan
tasifuld Eventyrerske, der som Medgift til Mandens Fugl paa Haanden bragte de 10 
Fugle paa Taget.
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castle-Göteborg over Hirtshals-Skagen), 1877 dubleredes det svensk-russiske Kabel 
ved et nyt Anlæg, der inddrog Ålandsøerne i det almindelige Telegrafnet, 1880 
tog den administrerende Direktør, E. Suenson, Initiativet til et 4. Englandskabel, 
denne Gang fra Newcastle over Arendal (Norge) til Göteborg, og allerede den 1. 
Oktober s. A. var Anlæget fuldført og Kablet aabnet for Driften. Denne nye Led
ning kunde stilles til saa at sige udelukkende Raadighed for den engelsk-russiske Tra
fik, for hvilken den da ogsaa viste sig at afgive en saa fortrinlig Befordring, at Sel
skabet herved bl. a. ogsaa opnaaede Forlængelse af sine svenske og norske Koncessio
ner. Telegramantallet steg endog saa stærkt, at man i 1883 skred til Triplering af de 
svensk-russiske Kabler (mellem Grisslehamn og Nystad), hvorhos den svenske Re
gering 3 Aar efter stillede endnu en Ledning mellem Göteborg og Grisslehamn til 
Selskabets Disposition. I November 1890 blev dernæst Selskabets 5. engelske Kabel 
(gaaende direkte fra Newcastle til Göteborg) overgivet til Korrespondancen. I 1891 
dubleredes endelig det dansk-franske Kabel.

Og ikke nok med, at Selskabet saaledes baade med Hensyn til Tjenestens Sik
kerhed og dens Yde-Evne stadig er gaaet frem og frem, samtidig er ovenikøbet Te
legram-Besørgelsen stedse bleven billigere for Publikum. Paa de internationale Tele
graf konferencer i Berlin 1885 og Paris 1890 gennemførtes der ligefrem grandiose 
Taxtreduktioner, som til Trods for det stadig stigende Telegram-Antal faktisk har 
forringet Selskabets Udbytte af den evropæiske Trafik. Desto mere glimrende har 
Udbyttet været i Østasien, efter at de første Aars Vanskeligheder var vel overstaaede.

Et Vendepunkt i saa Henseende var den Anerkendelse af Selskabets submarine 
Virksomhed, som blev opnaaet hos den chinesiske Regering i Januar 1875 som Frugt 
af General Raaslöffs extraordinære Sendelse. Forinden var det lykkedes at afslutte den 
saakaldte »Joint Purse« Overenskomst med det store engelske Selskab, hvorfra over
hovedet Konkurrence i Østasien truede, »Eastern Extension Telegraph Company«, 
som man i 1870 var kommen i Forkøbet. Allerede samme Aar arrangerede man sig 
imidlertid, ifølge Principet »divide et impera«, med Englænderne, som paa deres 
Side forpligtede sig til at lade »Store Nordiske« i Ro nord for Hongkong mod selv 
at forblive i uantastet Besiddelse af Interesse-Sfæren syd for den nævnte Stad, hvor
til der fra Indien allerede blev aabnet Forbindelse i Efteraaret 1871. Hertil knytte
des saa ved »Joint Purse« (Fælleskasse-) Overenskomsten et Taxt- og Indtægtsfæl
lesskab, hvorved man gensidig sikrede hinanden mod Tab i Tilfælde af Kabel
afbrydelser.

Efter saaledes at have faaet fast Grund under Fødderne gav Suenson sig til 
at arbejde paa en Dublering af de østasiatiske Ledninger. Herhjemme var den 
første Begejstrings Morgenrøde forlængst bleven slukt af et sygt, gustent Over
læg, som i taabelig Tvivl og gnaven Mistillid netop i hine Aar (1876—77) slog Kursen 
paa Aktierne brutalt ned paa Trods af al sund Fremtidsberegning — i Virkelighe
den havde »Store Nordiske« aldrig været bedre funderet, og Franskmændene tog 
da ogsaa mod Aktierne med Kyshaand, da Tietgen i 1878 blev tvungen til, paa Pri
vatbankens Vegne, at afhænde de fleste deraf. I Modsætning til den danske Kort
synethed gav da ogsaa den russiske Regering beredvillig Løfte om et Laan til Gen
nemførelsen af Selskabets Dublerings-Forehavende, da Suenson i 1876 foretog Hen
vendelse herom. Kort efter (April 1877) udbrød imidlertid den tyrkisk—russiske
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Krig, og Rusland fik selv god Brug for alle sine Penge, baade strax og adskillig Tid 
derefter. Men da kom Begivenhederne paa en anden Kant Selskabet til Hjælp.

Aaret efter, at den nysnævnte Krig var bleven sluttet, antog nemlig Chinas For
hold til Rusland i Anledning af det saakaldte Æu/djn-Spørgsmaal en truende Karak
ter, og dette aåbnede endelig Li Hung-Changs Øjne for Vigtigheden af at skaffe det 
chinesiske Rige indre Telegraflinier. Den 22. December 1880 overdrog han derfor »Store 
Nordiske« at forestaa Anlæget af den henved 1000 engelske Mil lange Telegraflinie mel
lem Shanghai og Tientsin, og det lykkedes at fuldføre dette Anlæg saa hurtigt, at Driften 
allerede kunde aabnes den 29. November 1881. Dette Mesterstykke af Energi og 
Hast fra Selskabets Side maatte ganske naturligt tiltale og forbavse den chinesiske 
Statsmand saare, og under Indtrykket heraf skænkede han i Juni 1881 »Store Nor
diske« en Koncession, som tilstod det Fortrinsret paa Udførelsen af de kejserlige 
Telegrafanlæg, 20 Aars Eneret paa at lande Kabler i China og 20 Aars Sikring mod 
Konkurrence paa de af Selskabet alt etablerede Land- og Kabellinier. Med disse 
enestaaende Begunstigelser paa Haanden kunde man med Held genoptage Duble
rings-Planen; i 1882 opnaaede man russisk Subvention hertil, fandt ligeledes samme 
Aar i Japan og Korea Velvillie for Sagen, og endnu inden Aaret var gaaet til 
Ende, skred man til at udføre Forehavendet. Og dermed syntes alt at tyde paa, at 
Selskabet i China, ja i hele Østasien vilde komme til at staa som en Slags Eneher
sker paa Telegrafens Omraade.

Dog, — es wår’ zu schon gewesen, es hat nicht sollen sein, Guderne er misun
delige paa Menneskenes Lykke. I sidste Øjeblik meldte »Eastern Extension Tele- 
graph Company«, drevet frem af almen engelsk Avind, sig fortrydelig og fremsatte 
paa tværs og Trods af Delings-Traktaten af 1870 Fordring om at dublere Hongkong- 
Shanghai-Kablet og derved vinde Fodfæste i China. Den Kloge, som her tillige var 
den Svage, gav efter — og delte atter for at kunne herske. Den gode Forstaaelse 
med det mægtige engelske Selskab er ogsaa sidenhen bleven saa meget mere vær
difuld, som den har muliggjort en sikkert højst nødvendig Fællesoptræden overfor 
den chinesiske Regering, der efter at have faaet Landlinier rundt om i Riget — bl. 
a. ogsaa ved at tiltvinge sig dem, saaledes Shanghai-Woosung-Linien af »Store 
Nordiske« — uden videre benyttede disse til i Strid med den ovennævnte Kon
cession af 1881 at aabne Konkurrence med de evropæiske Linier.

Dubleringen af Kablerne Wladiivostock-Nagasaki og Nagasaki-Shanghai (Shang- 
hai-Hongkong paatog jo Englænderne sig) samt Nedlægningen af et nyt Japan-Korea- 
Kabel blev gennemført i Løbet af 1883. Og hermed havde Selskabet altsaa efter 
ikkun 12 Aars Virksomhed i Østasien naaet alle sine Formaal: det havde ikke alene ind
byrdes forbundet Japan, China og Korea paa den mest betryggende og tilfredsstillende 
Maade og disse Lande igen med Evropa, men det havde endog fremkaldt og selv 
medvirket til Skabelsen af indre Telegrafnet i de samme Lande. Men siden 1883 
har den østasiatiske Trafik da ogsaa Aar efter Aar givet Selskabet Løn herfor i en 
stor, stolt og stigende Fortjeneste — og det endog til Trods for det mægtige Fald 
i Sølvkursen, som har strakt sig gennem saa at sige alle disse Aar, og som gav Sel
skabet et stort og stadigt Agiotab, indtil det endelig §r lykkedes det at dække sig 
herimod ved varierende Opkrævningskurser.

Allerede i 80erne forlængede China sin Shanghai-Tientsin-Linie ved en Land
linie i Syd fra Shanghai langs hele Kysten ned til Canton (Hongkong) og i Nord
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ved en anden fra Tientsin op til den mantschurisk-russiske Grænse; men først i For- 
aaret 1893 blev der bragt Forbindelse til Veje med det russiske Telegrafnet over He- 
Zampo-Blagowestschensk, og hermed var altsaa fra Chinas Side den første internationale 
Konkurrence med Selskabets Kabler aabnet. Chineserne forsøgte strax at drage Tra- 
fiken til sig ved konventionsstridige Taxtnedsættelser, men allerede den 1. August 
1894 kom de i Krig med Japan, og da de som Følge deraf nægtede at befordre 
Code-Telegrammer, satte de sig dermed selv ud af Spillet, ligesom ogsaa Helampo- 
Ruten blev lukket for Trafiken ved Japanernes sejrrige Fremtrængen i Mantschu-

SELSKABETS KABELDAMPER »PACIFIC«

riet og først genaabnet for Korrespondancen i Decbr. 1895. Under disse Omstændig
heder fik »Store Nordiske« hele Fortjenesten ved Befordringen af de talrige Stats- 
og Krigstelegrammer, som Begivenhederne fremkaldte. Den 17. April 1895 blev der 
vel sluttet Fred, men Japan maatte fortsætte sine krigerske Operationer paa For- 
mosa indtil Aarets Slutning, hvorhos forskellige Kristenforfølgelser og oprørske Be
vægelser i China samt vidtløftige politiske og finansielle Forhandlinger gav Stof til 
en hidtil ukendt stor Telegramtrafik, som næsten udelukkende besørgedes paa Sel
skabets Kabler.

I Juli 1896 lykkedes det omsider at opriaa endelig Overenskomst med den chi- 
nesiske Telegrafadministration om Taxtfællesskab, og samtidig blev paa den inter
nationale Konference i Budapest Taxterne i Østasien gennemgaaende reducerede 
betydelig. Herved stimuleredes ganske naturlig Trafiken, som desuden fik ny Næring
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gennem den uhyre industrielle og kommercielle Udvikling, der foregik efter Krigen, 
særlig i Japan.

I Slutningen af 1897 begyndte Stormagterne at dele Chinas Kystterritorium imel
lem sig: Tyskland besatte Kiauchou, Rusland Port Arthur og Talienwan, og i Løbet 
af 1898 besatte yderligere Frankrig den sydligste Del af Chinakysten, Englænderne 
rykkede ind i Wei-hai-wei og Kowloon-Distriktet, Russerne gav sig endelig til at 
lægge Jernbaner i Mantschuriet og befæste Port Arthur. Alle disse Regivenheder 
gav Anledning til en livlig Telegramtrafik, og i 1898 naaede »Store Nordiske«s Ud
bytte, der i en Række Aar havde været stigende til 8 å 10 %, hele 12^2 %•

Det samme gode Resultat gav det følgende Aar, som dog udmærkede sig ved 
rolige Forhold i Østasien, — til Gengæld blev Aaret 1900 desto mere uroligt paa 
Grund af Boxer-Opstanden. Den 18. Juni besatte Stormagternes allierede Krigsstyrke 
ThÆu-Forterne, hvad derfra Roxernes Side blev besvaret med Afbrydelsen af alle de Te
legraflinier i China, der forbandt Taku, Tientsin og Peking indbyrdes med Shanghai og 
med Omverdenen, saa at de evropæiske Tropper i deres Fremmarch mod Peking var af- 
skaarne fra al direkte Telegrafkommunikation. Da traadte »Store Nordiske« hjæl
pende til — Selskabet havde liggende betydelige Reholdninger af Reservekabel i 
Woosung, »Eastern Extension Telegraph Company« i Singapore, og man enedes derfor 
hastig om i Forening at tilbyde de allierede Magter den øjeblikkelige Etablering 
dels af en neutral, uafhængig og almen tilgængelig Kabellinie mellem Taku, Chefoo 
og Shanghai, dels af forskellige Sidelinier fra Chefoo, der af strategiske Grunde øn
skedes: af Rusland til Port Arthur, af England til Wei-hai-wei og af Tyskland til 
Tsintau. Heraf nedlagde »Store Nordiske« med sin Kabeldamper af samme Navn 
det mest tiltrængte Kabel, mellem Taku og Chefoo, i August, derefter Chefoo—Port 
Arthur Kablet og Chefoo—Wei-hai-wei Kablet, der aabnedes for Trafiken henholds
vis den 3. og 5. September, og endelig medvirkede Selskabet til den meget vanske
lige Nedlægning af Tsintau—Shanghai Kablet. Resten besørgedes af det en
gelske Selskab. Med andre Ord, i Løbet af 4—5 Maaneder var der saaledes blevet 
nedlagt hele 6 Kabler med en samlet Længde af ca. 1500 miles paa China-Kysten, 
de fornødne Stationer var oprettede, hvorhos endelig Endestationen i Taku ved 4 
Landlinier var bleven forbunden med Tientsin og Peking (som var bievne okkuperede 
henholdsvis den 24. Juni og 14. August). I Maj 1901 dubleredes sluttelig Chefoo- 
Taku-Kablet paa »Store Nordiske«s Foranstaltning. Det behøver næppe at tilføjes, at 
under de sørgelige Begivenheder i China det nævnte Aar, kom dette saa hastig og 
dygtig fremtryllede Kabelsystem til uvurderlig Nytte.

Disse nye Kabler var dog ikke Selskabernes Ejendom, men deres Vedligehol
delse og Drift er væsentlig i deres Hænder mod Vederlag af den chinesiske Admini
stration. Og herved var der altsaa sikret en uafbrudt, neutral og uafhængig Tele
grafforbindelse mellem Nordchina og Shanghai, Centret i »Store Nordiske«s øst
asiatiske Telegrafnet, som dels er bleven en Fødelinie for Selskabets Kabler — 
dels et Led i den Dublering af Wladiwostock-Linien via Peking-Kjachta, som vi 
i mange Aar har set Selskabet arbejde paa at skabe.

Netop det samme Aar, 1900, lykkedes det nemlig at faa afsluttet en Overens
komst med China om Selskabets Overtagelse af en Linie mellem Taku-Tientsin- 
Peking og Kjachta — den korteste Rute, der overhovedet existerer mellem Øst
asien og Evropa! Efter mangfoldige Formaliteter og Omsvøb kunde denne hoved-
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vigtige Linie endelig den 1. Januar 1903 aabnes for Trafiken. Den afgørende Betyd
ning heraf er allerede noksom bleven godtgjort: den 9. Februar f. A. udbrød jo Kri
gen mellem Japan og Rusland, og umiddelbart efter blev som Følge heraf 
Wladiwostock-Ruten lukket for Driften, idet Wladiwostock-Nagasaki Kablet, der 
direkte forbandt de to krigsførende Magter, blev lukket af disse. Under disse Om
stændigheder har Peking-Kjachta-Irkutsk Linien gjort god Fyldest, og Selskabets 
Indtægter under Krigen har da ogsaa været enorme — for Aaret 1904 steg endog 
Dividenden til 24 %. At der i en Række forudgaaende Aar er foretaget grandiose 
Henlægninger til forskellige Reservefonds for saa vidt muligt at betrygge Selskabet 
mod alle Fremtids-Eventualiteter, skal endelig, skønt tilstrækkelig bekendt, kun for 
Fuldstændighedens Skyld udtrykkelig nævnes.

* * *
Selskabets Bestyrelse bestaar for Tiden af d’Hrr. Kammerherre, Kommandør 

E. Suenson, K. af Dbg., Dbmd., F. M., Formand, Kammerherre F. C. H. E. Tohie- 
sen, S. K. af Dbg. og Dbmd., Grosserer M. Melchior, Oberstlieutenant V. E. Tychsen, 
R. af Dbg., Dbmd., F. M., Hs. Excell. Geheimelegationsraad, Dr. jur. P. Vedel, S. 
K. af Dbg. og Dbmd., Hs. Excell. Geheimekonferensraad, Baron Reedtz-Thott, S. K. 
af Dbg. og Dbmd., Hs. Maj. Kongens Jagtkaptajn, Kammerherre, Kommandør F. C. 
C. Bardenfleth, K. af Dbg., Dbmd., F. M.

Bestyrelsens Sekretær er Kammerjunker, cand. jur. K. Suenson.
Selskabets Administration ledes af Formanden, Kammerherre Suenson i 

hans samtidige Egenskab af administrerende Direktør. — Forretningerne er 
fordelte mellem følgende Afdelingschefer: Hr. P. Michelsen, Chef for Sekretariatet; 
Hr. F. D. Salmonsen, R. af Dbg., Chef for Regnskabsafdelingen; Hr. St. A. Bille, 
Chef for Revisionsafdelingen; Hr. Overingeniør, cand. polyt. K. Gulstad, R. af Dbg., 
Chef for Materielafdelingen.

I Udlandet repræsenteres Selskabet: I London af Hr. Driftsbestyrer C. Nielsen, 
R. af Dbg., Dbmd.; i Paris af Hr. Fr. Kolvig; i St. Petersborg af Hr. Kammerjun
ker Fr. Kjær, R. af Dbg.; i Shanghai af Hr. J. Berner, R. af Dbg.

* * *
Under de vanskeligste Forhold, under de forskelligste Skæbnens Omskiftelser har 

saaledes »Store Nordiske« vidst at høste Hæder og Fordel i det fjerne Øst, at hævde 
og hæve sin Prestige, at føre dansk Foretagsomhed til Sejr paa Sejr. Og her
igennem har da Selskabet virket som det store Exempel, der paany har ladet danske 
Mænd og dansk Virke finde Vej ud til den store Verden, og saaledes genskabt no
get af vor Fortids Lyst og Mod til Langvejs-Fart og Fremmed-Færd.

Jul. Scho velin.



„DET FORENEDE DAMPSKIBS-SELSKAB“
(D. F. D. S.)

Da for ca. 40 Aar siden Tietgen stiftede »Det forenede Dampskibs-Selskab«, var det 
for Datiden baade noget af en Begivenhed og en Bedrift. Af mange Smaaskibe 

i spredte Ruter dannedes med ét Slag en hel lille Handelstlaade, hvis samlede Masse 
i Løbet af et Par Aar drog alle andre danske Dampskibsselskaber til sig med mag
netisk Kraft, og som derved allerede i 1874, syv Aar efter Stiftelsen, blev Eneherre 
i de danske Farvande. En saa mægtig Concentration havde man endnu ikke set i 
vort Erhvervsliv, en saa hastig og fuldstændig Succès endnu mindre.

Og dog, for Nutidens Øjne syner det ikke stort, den Snes Skibe, hvormed man 
begyndte i 1867, 22 Skibe ialt, med tilsammen 4919 Netto Reg.-Tons — kun 4 af 
Baadcne var paa over 500 Tons, Resten var rene Dværge, og de allerfleste Ruter 
gik da ogsaa de første Aar i Bælterne, Sundet, Kattegattet og den nærmeste Del af 
Østersøen. Nu tæller Selskabet foruden 12 søgaaende Staallægtere 119 Skibe og 
raader over en samlet Tonnage af 89,175 Netto Reg.-Tons — Skibsantallet er blevet 
mere end femdoblct, Tonnagen 18-doblet. De største Skibe er nu paa o. 6000 Reg.- 
Tons, og Selskabets Langvejsfarter spænder over de store Have, fra Hekla til Helles- 
pont, fra Nordkap til Tunis, fra Lilleasien til Mexicos Golf, forbindende det store 
Czar-Rige i Øst med Amerikas Fristater derovre i Vest.

Saa vældig har Udviklingen været i lidt over en Menneskealder!
Men allerede fra første Færd laa Storheden i Kim: samtidig med, at D. F. D. S. 

paa sin Haand samlede H. P. Priors og et Par mindre Rederiers Indenrigsfarter, 
overtog det fra C. _P. A. Kochs to Selskaber*) trende Ruter mellem Königsberg paa 
den ene Side og henholdsvis Antwerpen, Hull og London paa den anden Side. Og 
hermed blev Selskabet strax stillet overfor den Opgave, som siden skulde blive dets 
fornemste: at skabe Forbindelse mellem Landene Vest og Sydvest for Danmark og 
Østersøhavnene. Hvilket atter vil sige med Rusland, — for Königsberg betød just 
den Gang: Rusland.

Netop i hine Aaringer, da D. F. D. S. traadte ud i Livet, begyndte denne vældige 
Kolos at røre paa sig: dens rige Kornkammer aabnede sig for Evropa, dens uud
tømmelige økonomiske Hjælpekilder begyndte at sprudle. Thi nu fik nemlig Rusland 
Jernbaner — med rivende Hast bliver de efter 1866 saa at sige stampede op af 
Jorden Aar efter Aar. I første Omgang kom de Königsberg til Gode, i en Række

*) Koch & Hendersen og »Det almindelige danske Dampskibs-Selskab«.
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af Aar blev denne Preusserstad det sydvestlige Ruslands Udførselshavn og Speditions
plads for en stor Del af Moskau-Trafiken til Czar-Rigets Indre. Efter at have ordnet 
Konkurrence-Forholdene paa denne Rute med det store engelske Rederi-Firma 
Bailey & Leetham, fik D. F. D. S. hurtig udnyttet denne Königsbergske Blomstrings
periode, som for Fragtfarternes Vedkommende begyndte med den vældige Konjunk
tur i den fransk-tyske Krigs Aar, 1870, og kulminerede under den russisk-tyrkiske 
Krig i 1877. I disse Aar var det overhovedet den udenlandske Afdeling, der bragte 
Selskabet Gods og Guld: Aktieudbyttet var for 1870 20 °/0, 1871—73 12l/2 °/0, 1874 
10 °/0, 1875 7‘/2 °/0, 1876—77 9 °/0.

Da Tiderne henimod 70ernes Slutning efterhaanden blev mer og mer daarlige 

„SAGA“

og Østersøfragterne knebne, fandt man omvendt Erstatning og Modvægt i den inden
landske Afdeling, herunder i denne Sammenhæng indbefattet Landets Udførsel. I 
Juni 1875 blev Esbjerg-Ruten aabnet, og med den stigende Englands-Forsyning tog 
denne Fart hurtig Opsving, først med levende Kreaturer, dernæst med Smør og 
Flæsk. Fra 1880—85 samlede ogsaa de fleste andre direkte Dampskibsruter paa Eng
land sig i Selskabets Haand, og dettes Historie er i Virkeligheden dermed siden da 
bleven et Stykke af det danske Landbrugs og den danske Udførselshandels Historie.

Aarene omkring 1880, ja helt op til Høsten 1887, var iøvrigt slette Fragtaar 
Verden over. Følgerne af disse Forhold kunde kun, stod det Selskabets Styrelse klart, 
imødegaas paa én Maade: ved Udfoldelsen af større Energi, ved Optagelsen af ny 
Virksomhed — just et ægte Tietgensk Træk! Slag i Slag følger da nu Udvidelser af 
Selskabets Virksomhed: 1879 aabnes Ruterne paa Libau, 1880 Newcastle-Ruten, 1881 
Stettin-Kjøbenhavn-Christiania, 1884 Middelhavs farten og Håvre-Østersøen, 1886 Ham
borgs-Ruterne og Antwerpen-Riga (St. Petersborg), 1887 Sortehavs- og Finlandsruten.

Der sigtedes herved paa trende Forhold: først og fremmest paa at udnytte den
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Aar for Aar voxende Trafik mellem de russiske Østersøhavne og Vestevropa, den 
mellem disse Lande stedse stigende Ombytning af Landbrugsfrembringelser med 
Industriprodukter, — dernæst paa at nyde godt af den frodige Udvikling af Øster- 
søhandelen, som efter det tyske Riges Consolidering er kommen de nærmest Ber
lin liggende tyske Havne til Gode, — endelig at gøre Kjøbenhavn til Stabelplads for 
den Transitomsætning mellem det nordlige Vest- og Østevropa, som ellers søger 
over Holland og Hamborg.

I saa Henseende var Aabningen af Libau-Ruten et afgørende og rettidigt Skridt.

„UNITED STATES“

Allerede fra 1876 havde den russiske Jernbanepolitik begyndt at begunstige denne 
isfri Russerhavn paa Preusserbyen Königsbergs Bekostning. Den i de følgende Aar 
stærkt synkende Rubelkurs, der gjorde de russiske Jernbanetaxter forholdsvis billi
gere end de tilsvarende tyske i den dyre Reichsmark-Mønt, lettede yderligere disse 
Bestræbelser. Følgen blev, at Libaus Stjerne steg ligesaa stærkt, som Königsbergs 
dalede. 11881 opnaaede den sidstnævnte Stad endelig at faa Forholdene nogenlunde 
regulerede, — men da var det i Konkurrence-Forholdet til Libau allerede to Aar for 
sent: i 1879 havde D. F. D. S. lagt sin Haand paa Libau-Ruten og faaet Tid til i 
egen Favør at fremhjælpe dens Trafik, baade for Korns og Stykgods’ Vedkommende.

Den voxende Udførsel fra de russiske Østersøhavne — til Libau føjedes, som 
ovenfor nævnt, snart efter Riga, Reval og St. Petersborg, siden ogsaa Finland — 
krævede paa den anden Side forøget Gods til Returfart, nye Fragtmarkeder maatte 
altsaa opsøges, og alene derfor faldt Udvidelsen af Selskabets Virksomhed til Vest-
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frankrig og Middelhavet naturlig. De russiske Toldforhold, som gjorde en Forsyning 
af Sydrusland med russiske Varer ad Søvejen mulig, aabnede i 80ernes Slutning 
Chancer for en Sortehavsfart, og ligeledes her greb man strax resolut til.

Samtidig bedrede Konjunkturerne sig pludselig og stærkt, og for Aarene 1888— 
89 gav D. F. D. S. da ogsaa henholdsvis 12l/2 og 10°/0 i Udbytte. Saa skiftede det 
atter brat: Verden blev overfyldt af Dampskibsmateriel, lokket frem af de glimrende 
Fragter og den let vundne Fortjeneste, og en Række trælsomme Aar tog deres Be
gyndelse. Navnlig i 1891 og 1892 sammensvor alt sig mod Selskabet: vanskelige Vejr
forhold, russisk Kornudførselsforbud, engelsk Kreaturindførselsforbud, Kolera og

MUSIKSALONEN I EN PASSAGERDAMPER

Karantæneophold i Sydevropa. I 1893 blev imidlertid atter Sortehavsfarten god, i 
1894 var der Overflod af Korn i Østersøen, i 1895 ligeledes, saa at det trods lave 
Fragter blev tre jævne Middelaar.

Det sidstnævnte Aar aabnede D. F. D. S. en ny Verdensfart, nemlig paa New 
Orleans, og dermed begynder en ny Æra i Selskabets Historie.

De gamle Koryfæer var efterhaanden faldne fra: C. P. A. Koch døde i 1892, selve 
C. F. Tietgen trak sig tilbage i 1898, men havde allerede to Aar forinden faktisk 
sluppet Tøjlerne. I 1896 afgik ligeledes den daværende Enedirektør, Kommandør 
Normann, paa Grund af Sygdom, og den 1. November s. A. tiltraadte Konsul Ja
cob Brandt i hans Sted. Senere er desuden, som Følge af det i saa stort og sti
gende Omfang forøgede Administrations-Arbejde, C hr. Kro nman og John Lar
sen bievne knyttede til Selskabets Direktion (henholdsvis fra 1. Januar 1901 og 1. No
vember 1903).
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Samme Efteraar, som Brandt kom til, besluttedes Aktiekapitalen udvidet fra 8 
til 10 Miil. Kr.: New Orleans-Ruten krævede større Skibe, og de gamle Englands- 
farere maatte have Kølerum til Smørret og Flæsket. Den oprindelige Aktiekapital
var 1,8 Miil. Kr., saa steg den i 1870 til 2,4 Miil. Kr., 1873 til 3 Miil., 1874 4 Mili.,
1876 4,7 Mili., 1878 5 Mili., 1881 772 Mili. for endelig i 1884 at naa 8 Mili. Den faste
og løse Gæld var samtidig voxet fra 1,2 Mili. i Decbr. 1866 til 10,4 Miil. Kr. i Decbr.
1896.

Nu krævede en vældig og i hastigt Tempo foretagen Udvidelse af Selskabets

SPISESALONEN I EN PASSAGERDAMPER

Virksomhed en tilsvarende Forøgelse af dets Virkemidler. I November 1897 sattes 
Aktiekapitalen paany op, denne Gang fra 10 til 15 Mili. Kr., og knap Aaret efter 
(Septbr. 1898) yderligere til 18 Miil. Kr., — men i disse Aar kaster D. F. D. S. sig 
ogsaa med sejrrig Energi ind i Amerikafarten og overtager Thingvalla-Selskabets 
Baade (»Hekla«, »Island«, »Norge« og »Thingvalla«). Den ene store, nye Damper 
anskaffedes efter den anden: »Louisiana«, »Kentucky«, »Arkansas«, »Florida«, 
»Texas«, »Alabama«, Skibe paa 3 å 4500 Brutto-Tons — i 1899 havde allerede Sel
skabet ialt 56,000 Tons engageret i transatlantisk Fart, saavel paa Golfen som paa 
nordlige Havne i U. S. Samme Aar tilkom »Algarve«, »Beira«, »Garonne«, »Loire«, 
»Seine« og »Tiber« til Middelhavs- og Frankrigs-Ru terne, samt 12 søgaaende Lægtere.

Disse Aar 1897—99 var da ogsaa som Følge af de gunstige økonomiske Forhold, 
først og fremmest i Nordamerika, men til Dels ogsaa i Rusland, glimrende Fragt- 
aar, og Udbyttet var stadig 10 pCt. Ogsaa i Aaret 1900 bødede Amerikafarten saa
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SELSKABETS RUTEKORT

godt paa Følgerne af den 
da begyndende Krise i 
Rusland, at der trods Hav
nestriker og dyre Kul igen 
kunde gives 10 pCt., — 
men i 1901 brød Fragt
markedet helt sammen, i 
Rusland fortsattes Krisen, 
og selv de Forenede Sta
ters hidtil uudtømmelige 
Laste-Evne svigtede fuld
stændig.

Og atter stod da Sel
skabet ligesom i 1879—80 
overfor de tydelige Regyn- 
delser til en haard og 
la ng varig N edgangstid. 
Men ligesom den Gang 
væbnede Selskabets Le
delse sig til Kampen ved 
at forøge sin Styrke: i 
Marts 1902 kom den ny 
ti Tusind-Tons Amerika- 
baad »Oscar II« til, og 
samme Aar besluttedes 
det at anskaffe endnu 2 
Dampere af samme Type: 
»Hellig Olav« og »United 
States«. De to nye Skibe 
blev sat i Fart henholds
vis 25. Marts og 3. Juni 
1903, og ved Tilkomsten 
af disse 3 nye store Pas

sagerdampere lykkedes det saa nogenlunde at begrænse Tabene paa de transatlan
tiske Ruter. Aaret var ellers et i hele Dampskibsfartens Historie enestaaende Misére- 
Aar, og 1904 blev ej heller stort bedre. For D. F. D. S. traadte hertil særlige Uheld: 
først »Norges« tragiske Forlis, derpaa den extraordinære Konkurrencefare, hvis lyk
kelige Afværgelse vil være i frisk Minde.

De Tider er uigenkaldelig forbi, da D. F. D. S. var et hyggeligt Indenvands- 
Foretagende, stort nok til at imponere os Danske, lille nok til hist og her paa 
Fremmedfart at kunne smutte frelst gennem Maskerne i de store Verdens-Selskabers 
Linie-Net. Nu, da det lader sin Hjemstavns Flag vaje viden om Verden, paa de 
store Have, har det voxet sig ud over det lille Land og maa da ogsaa dele de store 
Forholds skiftende Kaar og Krigslykke. Just hertil skulde Væxten og den vundne 
Styrke tjene.



HECKSHER & SØN
DE FISKER’SKE REDERIER

En Skærsommerdag i 1797, hint berømte Aar, der aabner Handelsfrihedens Æra 
i Danmark, blev den Hecksher’ske Forretning grundlagt.

1797 — Aaret for vor store Frihandels-Toldforordning, der bryder med Aarhun-
dreders Fordomme og Tvang, Aaret for selve Andreas Peter Bernstorffs Død! Hvor
stort er ikke Springet fra 
hin højfornemme og høj
adelige Kreds af Mænd, 
hvis banebrydende Re
formarbejde fra Stavns- 
baandets Løsning strækker 
sig op til og kulminerer i
Sy tte n h u n d red eogsy vog- 

halvfemsindstyves epoke
gørende Lovværk — og 
saa ned til den lille Stads
mægler, Siegfred Hecksher 
ved Navn, som just i sam
me Aar aabner sin besked
ne Løbebane. Og dog er 
der en Sammenhæng til 
Stede, som virker ganske 
symbolsk, — thi naar det 
Hecksher’ske Firma fra en

hin navnkundige Statsmand,

KONSUL P. L. FISKER

Danmarks største, ja hele

liden Skibsmægler-Forret
ning har kunnet udvikle 
sig til Danmarks næststør
ste maritime Foretagende, 
som lader sine »Tramps« 
besejle den hele Jordklode, 
saa er det just, fordi der 
har været noget af Aanden 
fra 1797, den frie, vidtsku
ende og dristige Aand, over 
Firmaets Færd og Gerning.

Hos det 18. Aarhun- 
dredes Mægler-Type var 
Soliditeten den hersken
de Egenskab; fra Stifterens 
Dage er den gaaet i Arv 
fra Led til Led og giver 
endnu den Dag i Dag

Hecksher & Søn sit Præg. Men foruden den støtte, sikre Redelighed og Paalidelig- 
hed, som Siegfred Hecksher (f 1843) og hans to Sønner og Efterfølgere, Moritz 
Gustav og Ludvig Adolph, paa ægte Skibsmægler-Vis gav Forretningen, saa tilførte 
den sidstnævntes Søn, Carl Hecksher, der i 1865 optoges i Firmaet, endnu dette 
tvende højst værdifulde Egenskaber: Initiativ og Udvidelseslyst, Lyst og Mod til at 
være med ude i den store Verden.

Under Carl Heckshers Ledelse udvidedes Rammerne paa tvende Maader: ved 
Overtagelsen af Havariagenturet for et større Antal ansete Assurancekompagnier, 
hvoriblandt først og fremmest Lloyds i London — og ved Optagelsen af selvstændig
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Rederi-Nirksomhed. Saaledes overtog Firmaet Dampskibs-Selskabet »Kjøbenhavn« i 
Aaret 1882 og startede selv Dampskibs-Selskabet »Østersøen« i Aaret 1889.

Endnu holdt dog Firmaet beskedent til Huse i to smaa Kontorværelser Set. 
Annæplads Nr. 9, den daværende »Hecksher’ske Gaard«. Først 1882 tvang endelig 
Forretningens stadige Væxt til Flytning, og i Amaliegade 33 fik man i Stue-Etagen 
bedre Rumforhold.

Men det mere moderne Snit, som der nu er over Hecksher & Søn, efter at det 
i samme Ejendom har indtaget hele Beletagen med Forhus, Sidefløje og Baghus, 

DIREKTIONS-VÆRELSET

og i en Række lyse, smukt monterede Kontorlokaler beskæftiger et Personale paa 
ialt 36 Personer (heri indbefattet en særegen teknisk Afdeling) — det skyldes atter 
Forretningens Qerde Led, den nuværende Ledelse.

I 1890 døde Carl Hecksher, hvorpaa Firmaet gik over til dets to Prokurister, 
Herrerne H. Sieh og Peter L. Fisker, af hvilke Sieh dog døde i Aaret 1903.

Konsul Fisker, der saaledes nu ene er Firmaets Chef og korresponderende Re
der, er en Mand paa 44 Aar, altsaa ret i den virkelystne Manddoms-Alder, hvori 
Ens Livs-Gerning er Ens Livs-Glæde. Ret naturligt føler han derfor mest Lyst til 
at vie sig den helt og holdent, men har dog ikke kunnet undslaa sig for at be
klæde flere Tillidshverv, saasom Bestyrelsesmedlem i »Nordisk Skibsrederforening«, 
i »Den kjøbenhavnske Sø-Assurance-Forening« og i Helsingørs Jernskibs- og Ma
skinbyggeri.



CHEFENS KONTOR
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Men først og sidst er det, som sagt, hans egen Forretning, han skænker sin 
Kraft og Snille, og under hans energiske Ledelse er den da ogsaa gaaet mægtigt 
frem i denne sin fjerde Fase: Dampskibs-Selskaberne »Kjøbenhavn« og »Østersøen« 
er udvidede og Dampskibs-Selskaberne »Union«, »Inga« og »Dan« bievne oprettede, 
saa den samlede Tonnage nu andrager ikke mindre end 52,105 Tons.

Halvdelen af disse Rederiers Skibe er store, oceangaaende Dampere, deriblandt 
nogle af de største »Tramps«, den danske Handelsflaade overhovedet tæller, Stea- 
mers, som gaar i Fremmedfart hele Verden over, ofte uden i Aarevis at komme 
herhjem, — ja, et Par af dem, som blev anskaffede som nye for c. 5 Aar siden, 
har ovenikøbet endnu aldrig været i dansk Havn. Fra Middelhavet til Mexikos Golf, 
fra Hudiksvall til Alexandria, fra Louisburg til Sidney, fra Nordamerika til Buenos 
Ayres og Brasilien, langs Staternes Kyst og over de store Have — overalt i Ver
dens store Fragtmarked, hvor der i Øjeblikket er bedst Chance for god Fortjeneste, 
dér kan man være sikker paa at træffe de FiskeFske Baade.



C. K. HANSEN
SKIBSREDERI OG DAMPSKIBS-AGENTUR M. M.

Da Hørup en Gang lige først i 70erne skulde betegne Grænserne for Datidens 
nationalliberale Kjøbenhavner-Vælde og Kjøbenhavfier-Bevidsthed, talte han om 

den offentlige Mening »fra Tivoli til Toldbod Vinhus«. Og visselig var ogsaa her i Hoved
staden disse to Steder i vore Fædres Tid Yderpunkterne for Hverdagens Liv og 
Færd — den øvrige Verden var som for Ællingemoderen i H. C. Andersens Eventyr 
noget, der strakte sig langt paa den anden Side, lige ind i Præstens Mark, men dér 
havde man aldrig været. Og brød sig meget lidt om at komme, Hørup groede jo 
selv fast i Byen fra Tivoli til Toldbod Vinhus.

Var Tivoli det symbolske Udtryk for det letlevende og fornøjelsessyge Kjøben- 
havn, saa havde unægtelig alt det, som Toldbod Vinhus repræsenterede, en ganske 
anden og større »Grænseværdi«. Paa Tivoli-Siden skabte Byens Udvikling Stenørkener 
og Proletar-Kvarterer, fyldte med Hundredetusinder af sultne Maver og Munde, men 
omkap dermed fik heldigvis paa Toldbod-Siden Varernes mættende Rigdom i samme 
Maal skabt Velstands Væxt. Tivoli blev Byens Udgifts-Side, Toldboden dens Ind
tægts-Side.

Lige foran Porten ind til Toldboden videde i gamle Dage Vejen sig ud til en 
Runddel med Pavillon-lignende Bygninger paa Siderne, holdte i en moderat Servi
tut-Højde og ikke uden en vis Stil, paa det at Udgangen til Toldboden og Indgan
gen fra Havnen til Staden kunde se saa tilpas prydelig ud. Her lige indenfor laa til 
venstre den gamle Skipperknejpe, Toldbod Vinhus kaldet, hvor der helt op til vore 
Dage rørte sig et ejendommeligt Liv, som paa lystig Sømands-Vis afspejlede Sta
dens vældig voxende Søtrafik. Og lige overfor, i den tilsvarende Bygning til højre 
for Toldboden, grundlagdes det alvorlige Pendant hertil i 1856 af C. K. Hansen. 
Toldbod Vinhus er nu forsvundet og har maattet give Plads for den nye Tid; men 
Pendantet staar der endnu og kan til næste Aar fejre sit halvhundrede Aars Be- 
staaen — thi i Pendantet har man vidst ogsaa at faa den ny Tid til at flytte ind og 
bo til Huse.

Christian Kjellerup Hansen havde i en Række af Aar været ansat i Fir
maet J. P. Suhrs Kulforretning og derved faaet Lejlighed til at stifte personligt Be
kendtskab med en Del engelske Redere og Kaptajner, der anløb Kjøbenhavn for at 
losse og tage Kul. I Form af venskabeligt Samarbejde med det Suhrske Firma —
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et Samarbejde, som si
den da gennem de skif
tende Tider er bleven 
fortsat, om end under 
andre Former, og den 
Dag i Dag fortsættes 
med det danske Kul
kompagni — etablerede 
han i det nævnte Aar, 
1856, et lille Kontor 
paa et Par Værelser i 
Mezzanin-Etagen Told
bodvej Nr. 5. Forret
ningen var til at be
gynde med hovedsage
lig baseret paa Leve

ring af Kul til forbi- 
sejlende Skibe, hvortil 
snart knyttedes Havari- 
Agentur og senere ogsaa 
Befragtning. Naar C. K. 
Hansens engelske Ven
ner kom ind til Kjøben- 
havn med Skuden tom, 
blev det ham, der maatte 
gaa paa Børsen og skaffe 
dem en Bygladning el
ler en anden Last paa 
Kølen, — som det var 
ham, man tyede til i Ha
vari-Tilfælde, eller naar 
man skulde købe Kul.

GENERALKONSUL JOH. HANSEN $aa ]<om Je jnd paa 

Kontoret til ham, Vennen, med Snadden i Mundvigen, gjorde sig det mageligt, 
fyldte de smaa Rum og passiarede om løst og fast ligcsaa ugenert og næsten lige- 
saa lystigt som i »Vinhuset« ligeoverfor — ja, af og til maatte de lodses ned i Ha
ven bagved og fortøjes der ved en drink, for at man oppe i Kontoret kunde finde 
Ro og »Lejlighed« til uforstyrret at greje deres Sager for dem imens. Undertiden 
kunde det vel ogsaa hænde, at Rederen eller Skipperen havde sin Kone med — og 
da blev de fornødne Aftaler sluttede i C. K. Hansens Hjem, hvor han selv, statelig 
og elskværdig, med hele den milde Myndighed, der var ham egen, gjorde Honnør 
ved sit Bord og sørgede for, at hans kære Gæster følte sig lunt og hyggeligt tilpas.

Det lyder underligt for os, denne gammeldags Hjertelighed, denne selskabelige 
Façon, der ligger vor moderne Afmaalthed, formelle Tilknappethed og bureaukra
tiske Kulde saa uendelig tjern — nuomstunder skal alt blot snubbes af paa rent 
forretningsmæssig Vis. Den Gang var Maaden maaske ikke saa »forretningsmæssig«, 
men man gjorde som oftest bedre Forretning !

GROSSERER ROBERT HANSEN

Saaledes da ogsaa 
her: da op i 60erne 
den engelske Damp
skibsfart tog et saa væl
digt Opsving, saa at der
med Grunden blev lagt 
til den britiske Handels
marines kolossale Over
legenhed paa Verdens
markedet, saa var blandt 
de mange engelske Kap
tajner, som købte sig 
Baade og blev Redere, 
ogsaa C. K. Hansens 
gamle, velbehandlede KONSUL JOH. HANSEN
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Venner, og derfor blev i lange Tider dette Navn uudslettelig præget ind i engelsk 
Søfarts-Bevidsthed — skulde man have noget med Copenhagen at gøre, saa skulde 
man bare henvende sig til C. K. Hansen dér strax til høire indenfor Toldbodporten, 
saa fik man sine Ting klarede.

Det mest smigrende Udslag, som dette har givet sig, turde vel være den For
bindelse, hvori Firmaet stedse har staaet til selve den britiske Marine. Samtlige her 
anløbende engelske Krigs-Skibe, for ikke at tale om selve Konge-Yachterne, er i 
Aarenes Løb stadig bievne forsynede med Kul og Proviant gennem C. K. Hansen. 
Og da Verdensrigets berømmelige Premierminister, selve Gladstone, the grand old 

KONTORET SET FRA TOLDBODVEIEN

man, i 1883 og 1894 gæstede Kjøbenhavn sammen med Donald Currie, første Gang 
paa »Pembroke Castle« og anden Gang paa »Tantallon Castle«, gjaldt hans Besøg 
ej alene Kejserhofferne paa Fredensborg og Kielerkanalens Aabning, men ogsaa 
det englandskendte Kjøbenhavner-Firma. Som Tak for Gæstfrihed sendte han da 
ogsaa Firmaet sit Billede med egenhændig Underskrift.

Det er dog ikke alene Ære, som Firmaet har høstet i sine britiske Alliancer, 
men ogsaa Fordel, god solid Købmandsfordel. Da de store, engelske Rederier be
gyndte at aabne regelmæssige Farter paa og over Kjøbenhavn, saa blev det ganske 
naturligt C. K. Hansen, som fik Agenturet for dem, og denne nye Virksomhed, som 
hastig og stadig steg i Omfang og Betydning, kom selvfølgelig efterhaanden til i 
voxende Grad at lægge Beslag paa Firmaets Tid og Arbejde. Godt var det derfor, 
at der var traadt en yngre energisk Kraft til — idet Sønnen, nuværende Senior,
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østerrig-ungarsk Generalkonsul Johan Hansen, var bleven optagen i Firmaet allerede 
1857 — thi de nye Former krævede selvforstaaeligt unge Aars Initiativ og lykkelige 
Afpasnings-Evne.

Blandt de mange regulære Linier paa Kjøbenhavn, for hvilke C. K. Hansen fik 
Agenturet, skal særlig nævnes de store Rederi-Firmaer Thos. Wilson, Sons & Co. 
Limited, Huli, og James Currie & Co., Leith, som begge ned igennem de vexlende 
Tider har spillet en Hovedrolle i dansk Exporthandels Historie (Ruterne Kjøben
havn—Huil og Kjøbenhavn—Leith). D. F. D. S. og C. K. Hansen, det har lige op til 
vore Dage været Stormagterne i dansk Søfartspolitik eller dog i Koffardifarten paa 

KONTORET SET FRA HAVEN

de danske Farvande, fredelig samlevende Stormagter af Temperament og Tilbøje
lighed — og ikke blot fordi det ene Sværd har holdt det andet i Skeden.

Oprindelig var det Kreatur farten, som trak de store britiske Baade til Hoved
staden — i en Række af Aar gav Kvægudførslen altid sikker og rigelig Last til Eng
land. Allerede i 1865 og 1866 gik der en halv Snes Tusind Stkr. Kreaturer derover, 
dog først efter 1870—71 tog denne Export-Handel rigtig Opsving, men var da til 
Tider ogsaa ganske overordentlig lønnende, saa at man rolig kunde overlade D. F. D. S. 
Newcastle-Ruten. Hvad der yderligere hjalp Danmark, var de Vanskeligheder, der 
just i disse Aaringer blev lagt i Vejen for de fleste andre Landes Kvæg-Indførsel til 
England paa Grund af Frygten for Kvægsygdomme. 1878 fæstnedes yderligere Dan
marks begunstigede Stilling, idet vi sammen med nogle ganske faa andre Lande 
beholdt vort Privilegium paa fri Indførsel, og Landets samlede Kvægudførsel
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kulminerede derpaa i Aarene 1880—83. For Kjøbenhavns Vedkommende var imid
lertid denne Forretning væsentligst en Transithandel med svensk Kvæg eller en 
Videreafsætning af magre svenske Stude, som først nogen Tid var bievne stald
fedede paa Sjælland — da blev i Slutningen af 1880 Oxens ondartede Lungesyge 
indslæbt her ved nogle af disse svenske Kreaturer, og den 16. Marts 1881 standsedes 
ved et Magtbud al Indførsel fra Sverige og Udførsel fra Sjælland og Amager. Hermed 
blev saaledes de kjøbenhavnske Interesser fuldstændig ofrede — først den 11. August 
s. A. blev Udførselsforbudet hævet, og denne Tid havde været tilstrækkelig til at 
lade Kreaturforretningen paa Sverige glide ud af vore Mellemhandleres Hænder.

EXPEDITIONSKONTORET

Den 11. December 1882 ophævedes endelig Indførselsforbudet overfor Sverige, men 
da var det for sent — fra nu af svandt Kreaturudførslen mer og mer ind for ende
lig at standse helt ved Englands bekendte Indførselsforbud af 1892.

Forholdenes Udvikling har imidlertid givet rig Erstatning i Stedet; først og 
fremmest har vort gode, danske Smør i stigende Omfang kunnet fylde Skibsrum, 
dernæst den Produktion af Sengsvin (Bacon), som det tyske Indførselsforbud mod 
Svin og raa Svineprodukter af 29. November 1887 bragte os ind paa.

Dog, hele denne Omkalfatring af Lastens Sammensætning har atter maattet in
fluere paa Forretningens og Baadenes Karakter: Smør, Flæsk og Æg er sensible 
Varer, som selvfølgelig kræver anden Behandling og Skibsudstyr end Kreaturer, og 
nu er Typen paa de C. K. Hansenske Skibe derfor ganske naturligt bleven den hur
tige Paketbaad.
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Da D. F. D. S. paa sine Englandsfarter har gennemgaaet den samme Udvikling, 
og de gensidige Interesse-Sfærer i det hele taget er faldne mer og mer sammen, 
er nu tilsidst det tidligere entente cordiale mellem de engelske Selskaber og det 
danske bleven afløst af et fuldstændigt og fastsluttet Forbund.

Men C. K. Hansens Gerning ligger ikke alene paa Rutefartens Omraade — Fir
maet har ogsaa med Held arbejdet i den fri Fragtfart Verden over som korresponde
rende Reder for ikke mindre end 3 danske Dampskibs-Selskaber, der er bievne stif
tede under dets Auspicier — 1883 Dampskibs-Selskabet »Dannebrog« med 3 Skibe, 
i 1896 »Dampskibs-Selskabet af 1896« og i 1901 »Neptun«. Disse Selskaber er efter- 
haanden bievne udvidede saaledes, at de tilsammen ejer 23 Skibe — alle opkaldte 
efter danske Rorge, nuværende eller forhenværende — af Størrelse fra 1800 til 
5700 Tons. De mindre Raade gaar i Østersø- og Nordsø-Fart, de store overalt paa 
Kloden, hvor der er noget at tjene. De førstnævnte Selskaber har, trods de aller
sidste Aaringers noksom bekendte Deroute paa Fragtmarkedet, indtjent et Udbytte 
til Aktionærerne, som i aarligt Gennemsnit svarer til 7*/2 pCt.

Firmaets Stifter afgik ved Døden i 1868, og kort efter indtraadte amerikansk 
Vicekonsul Oluf Hansen som Kompagnon. Efter dennes Død i 1897 optoges øster- 
rigsk Vicekonsul Johan Hansen, der siden 1879 har været ansat i Firmaet, og 
Grosserer Robert Hansen, ansat siden 1880 i Firmaet, begge som Deltagere i 
samme.



DAMPSKIBS-SELSKABET „NOBDEN“
PETER BROWN, SKIBSREDER

Blandt Foregangsmændene og Banebryderne i den storslaaede Udvikling af vort 
Fædrelands Erhvervsliv, som tager sin Begyndelse faa Aar efter den ulykke

lige Krig i Fireogtres, fortjener ogsaa Mads Holm at nævnes.
Tilfældige Omstændigheder lod ham i hans Samtids offentlige Bevidsthed staa 

som en Modstander af eller dog i et Slags Modsætnings-Forhold til C. F. Tietgen. 
Hans til Overmaal selvstændige, uslebne Natur med de haarde Kanter kom da ogsaa 
let til af en Berøring, hvor en saadan var uundgaaelig, at gøre et ligefremt Sammenstød, 
— Mads Holm havde i sin lange Udlændigheds Trængsels- og Kamp-Aar lært mangt 
og meget, men ikke at bøje af eller vige til Side, og da han i Helsingørs Skibsværft 
havde skabt en direkte Konkurrent til det Tietgenske Foretagende, Burmeister & 
Wain, hørte der lidet til, at hans brede Arbejdshaand rent uvilkaarlig knyttede sig 
til pansret Næveslag imod Tietgens Magt. Men til Trods for, at disse to haarde 
Halse saaledes sjælden undte hinanden vel, saa vil de dog, forunderlig nok, komme til 
for Eftertidens Syn og Dom at staa som samhørige Mænd, som Mænd, der arbejdede i 
samme Retning og i samme Plan — begge med den ledende Tanke, at hvad det 
gjaldt om herhjemme, var at skabe ny Virksomhed og erstatte Landetabet ved at 
udvide Grænserne for vort Marked. Om end selvfølgelig i langt mindre Maal end 
Tietgen har Mads Holm med Held og Hæder virket for ganske det samme som denne: 
at gøre dansk Foretagsomhed verdenskendt og verdenssøgt.

Og Ligheden rækker endnu videre — kun at man just derved ogsaa ser Be
grænsningen for Mads Holms Vedkommende: begges Livsgerning er knyttet til Ha- 
vet, for Mads Holms Vedkommende udelukkende, medens Tietgens Virksomhed vel 
spænder over saa at sige alle vort Erhvervslivs Felter, men dog saaledes, at blandt 
disse, hvad Søens er, indtager en Førsterangsplads. For Tietgen var det kun en af 
de mange Veje »til Ros og Magt«, men at det blev en af de fornemste, som det for 
den ensidigere begavede Mads Holm blev den eneste, er saa vist ingen Tilfældighed. 
Hvad vi mistede i Fireogtres, var nemlig ej alene Sønderjylland, ej alene dyrebare 
Landsmænd og historisk Grund — vi mistede ogsaa i Holsten Udkigsruden ud til 
Evropa og Forbindelsen med den store Verden. En i Aarhundreder farbar Kultur- 
og Velstands-Vej blev nu med Et brutalt stænget, og dermed var vi som Nation 
ligesom stængt ude fra Evropa, fra internationalt Samkvem, var ej alene bievne et 
lille Folk, men et isoleret Land. Herpaa maatte der først og fremmest raades Bod 
— og i Modsætning til vor nye »lukkede« Landegrænse mod Syd blev nu netop 
Havet den eneste Grænse, som »skilte ej«, men, om vi selv vilde, kunde blive os 
en »gyngende Landevej« — til den store Verden udenfor! Og til Held for os var 
der Mænd iblandt os, som vilde, Mænd netop som Tietgen og Mads Holm. Tietgen
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saa og gjorde meget mere end dette, men til at faa hin Landevej aabnet og befaret 
var ogsaa Mads Holm sit Land behjælpelig.

Mads Holm blev født som fattigt Barn i Nykjøbing paa Mors den 20. Oktober 
1827. Efter sin Konfirmation kom han i Skibstømrerlære, og siden da tilhører hans 
Liv Søen. Som Tømmermand tager han med et større Sejlskib til San Francisco, 
hvor der just i de Aar, han kom derover, de californiske Guldaar, var stolte Penge 
at tjene for en dygtig Arbejder; snart fik han sit eget Skibsværft, og som fyrretyve- 
aarig Mand havde han allerede skabt sig en pæn lille Formue. Nu stundede hans

D/S „NORDBOEN“ I ANTWERPENS HAVN

Hu til Hjemmet — ikke for at nyde sin Kapital, men for at virke med den i sit 
Fædreland: han elskede sin lille Fødeby, og til den drog han da ogsaa trofast til
bage. Men hans Virkelyst, som var bleven vænnet til at tumle med store Forhold, 
tillod ham dog ikke at slaa sig til Ro i hans Barndoms beskedne Omgivelser — 
først købte han et stort Skibsbyggeri i Aabenraa, saa blev ej heller det stort nok 
for ham, og 1870 flyttede han til Kjøbenhavn og tog Borgerskab som Grosserer.

1870 betegner et Vendepunkt i Fragtfartens Historie: Slutningen af 60erne 
havde været magre Aar, Stilstands-Aar, og udenfor England og Holland stod det i 
det øvrige Evropa hen som et endnu ikke helt afgjort Spørgsmaal, om Udviklingen 
skulde ensidig fortsættes i Retning af at bygge Dampskibe fremfor Sejlskibe. Saa 
kommer den fransk-tyske Krig og i Følge med den en Fragtkonjunktur saa glim
rende, som Verden ikke længe havde set, og som vel at mærke blev Indled
ningen til en forholdsvis lang Periode af gode Aar for Skibsfarten. Under disse
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Forhold var Holms Beslutning snart fattet: det gjaldt om saa hastigt som muligt 
at komme med til at udnytte det gunstige Moment, og alene derfor skulde den nu 
gaa med Damp —det var Dampen, indsaa han, som havde Fremtiden for sig!

Da Holm vendte tilbage fra Californien, bestod den danske Handelsflaade af lidt 
over 3000 Skibe, men deraf var kun de Firs Dampskibe, og deres samlede Tons
antal var kun ca. 10,000. Ti Aar senere var Tallet paa danske Dampere forøget med 
hele 100 og Drægtigheden stegen til mellem det 4- og 5-dobbelte. I denne Opgangs- 
Periode var M. C. Holm en af Førerne og Førstemændene — allerede den 11. Fe

D/S „NORDSTJERNEN“ I HELSINGØRS HAVN

bruar 1871, mens Krigen endnu rasede, og Fragterne var svimmelhøje, stiftede han 
Dampskibs-Selskabet »Norden«.*) Selskabet ejede til at begynde med kun en eneste 
Damper, »Norden« paa ca. 1400 Tons Dødvægt, og Aktiekapitalen var beskedne 160,000 
Rdlr. Men allerede Aaret efter var der blevet Raad til flere Skibe, og Kapitalen 
udvidedes — Fortjenesten var da ogsaa i hine første Aar enorm, helt op til 26 pCt.!

Og under M. C. Holms dygtige Ledelse blev ogsaa de følgende Aar fede og gode, 
i Aarene 1876—79 kunde Selskabet give sine Aktionærer 10 pCt. i aarligt Udbytte, i 
80ernes vanskelige Førsteaar fra 5 til 15 pCt., 1888—89: 20 pCt., 1890—91: 8 pCt. 
Ved Holms Død i 1892 ejede Selskabet allerede 5 Skibe fra 1400 til 2400 Tons Død
vægt paa en Aktiekapital af 1,011,000 Kr.

*) Samme Aar stiftedes Dampskibsselskabet »Kjøbenhavn«, 1872 »Carl« — »Danmark« var alle
rede dannet i 1869.
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Efter at den nuværende Leder af Selskabets Drift, Direktør Peter Brown, var 
bleven valgt til korresponderende Reder, blev det gamle Materiel, som under de 
da stærkt forandrede Forhold paa Fragtmarkedet havde vist sig mindre tidssvarende, 
erstattet med større og mere moderne Baade, efterhaanden som man ved Salg til 
Udlandet kunde faa de ældre Typer fordelagtig afsatte. Selskabet ejer nu 11 store 
Fragtdampere paa indtil 6,200 Tons Dødvægt med en samlet Brutto-Tonnage af 
29,251 Tons. De enkelte Baades Netto-Register-Tonnage er følgende:

»Nordpol« 890 Netto-Reg.-Tons.
»Nordvest« 1105 — —

»M. C. Holm« 1572 — —

»Nordhvalen« 2121 — —

»Norden« 1590 — —

»Nordboen« 1547 — —

»Nordkap« 2294 — —

»Nordfarer« 2397 — —

»Nordhavet« 2159 — —

»Nordstjernen« 1338 — —

»Nordamerika« 1680 — —

Skibene repræsenterer en samlet Kapital af ca. 5’4 Mili. Kr. Aktiekapitalen er 
samtidig stegen til 3,800,000 Kr., medens Obligationsgælden ved Udgangen af 1904 
var 610,000 Kr.

Bestyrelsen (Kontrolkomiteen) bestaar af d’Hrr. Overretssagf. H. Paludan, For
mand, Grossererne Vald. Poulsen og N. H. Plum.

Den administrerende Direktør, Peter Brown, har faaet sin commercielle Ud
dannelse ved fleraarige Ophold i Tyskland, England og Frankrig, vendte derefter 
hjem og indtraadte i 1878 som Deltager i Faderens Firma, P. Brown jun. & Co., 
der drev en omfattende Forretning i Befragtnings- og Skibs-Agentur, Køb og Salg 
af Skibe m. m.

Efter Peter Browns Tiltrædelse som Leder af »Norden« i 1892 er Selskabets gode 
Traditioner bievne sejrrigt hævdede: Udbyttet var saaledes i 1893 5 pCt., i 1895—97 10 
pCt. og 1898—1900 12 pCt. De allersidste Aars enestaaende ugunstige Fragtkonjunk
turer har heller ikke ladet dette gamle, grundmurede Selskab helt uberørt, til 
Trods herfor staar dog Kursen paa dets Aktier — som i Aarenes Løb har været 
oppe paa 180 og nede i 75 — f. T. tæt ved Pari, men Gennemsnits-Udbyttet af de 
sidste 30 Aar har da ogsaa været 9,4 pCt., hvorhos der i Aarenes Løb er blevet op
sparet en Reserve- og Fornyelsesfond paa ca. 1V2 Mili. Kr.

»Norden«s Dampere gaar i fri Fragtfart hele Verden over, i Østasien, paa Syd
amerika, i Middelhavet osv. Selv da Mads Holm var krøget af Aarenes Vægt, var 
han altid rede til med faa Minutters Varsel at pakke en lille Kuffert og fare af til fjerne 
Lande for at kapre en god Foragt. Og denne Hastighed i Vendingen, naar det gælder 
om at sikre Selskabet en Fordel, er siden da bleven pietetsfuldt bevaret.



AKTIESELSKABET

EM. Z. SVITZER’S BJERGNINGS-ENTREPRISE

Medens Skibsfarten stadig udvikler sig, Skibene skifter Form, Kysterne foran
dres, Havne voxer frem, Fyrtaarne rejses, Sømærkernes Antal forøges, Sema

forer og Telegrafer stilles til Søfolkenes Raadighed, det ene Middel efter det andet 
udtænkes for at skaffe Sikkerhed paa Havet, gaar dette selv med sine Uvejr, Strømme, 
Taager, Snestorme og Is sin aartusindaarige Gang* — og endnu bestandig er det kun 
alt for ofte Menneskers Snille og Kraft, der maa bukke under for disse »Søens Farer«. 
Som Vederlag for Menneskets formastelige Færden paa Verdenshavets vaade Veje 
kræver Vandenes store Grav sit aarlige Bytte.

Dog ligesom Lægekunsten frelser Liv, selv hvor Sot og Syge allerede drager 
Legemet mod Døden, saaledes giver Mennesket ej heller tabt, selv hvor Skibet paa 
sin Sejlads er stedt i Nød og trues af en Ødelæggelse, som dets Besætning ikke læn
ger ved egne Midler formaar at afværge: i saa Fald gælder det udefra at bringe 
Hjælp, hastig og virksom Hjælp, for i det mindste at faa reddet og bjerget saa me
get af Menneskeliv og Gods, som overhovedet frelses kan.

Lige op til vor Tid var det kun forbisejlende Skibe eller ved Strandinger Kyst
beboerne, hvorpaa der i saa Henseende maatte lides, — men nuomstunder organi
serer man Hjælpen og holder den til stadig Rede for paakommende Tilfældes Skyld. 
Saaledes opstaar da Bjergnings-Entreprisen.

Til Ære for Danmark er et af de første og største af de faa bestaaende Ver
densforetagender af denne Art et dansk Selskab: Em. Z. Svitzer’s Bjergnings-En
treprise, saaledes just kaldet efter den Mand, der tog Initiativet til Entreprisens 
Stiftelse og selv ledede den i treoghalvtredsindstyve Aar, Emil Zeuthen Svitzer, født den 
9. Juli 1805 i Reersted Præstegaard ved Roskilde.

Allerede i 1833 tog Svitzer fat, altsaa paa et Tidspunkt, da vi herhjemme kun 
ejede et Par Smaadampere, og der ialt til danske Havne indkom fra Udlandet Aaret 
rundt 4400 Skibe med en Bestuvning af ca. 150,000 Tons (nu 33,200 Skibe med 2V3 
Million Tons). I Overensstemmelse hermed maatte Begyndelsen selvfølgelig blive 
særdeles beskeden, og i det hele havde han ganske naturlig den Gang kun vore 
nærmeste Farvande for Øje. Disse frembød saa vist ogsaa i sig selv Farer nok for 
Skibsfarten, baade Fyr- og Redningsvæsenet stod endnu langt tilbage, og hvert Aar 
slugte derfor Havet ved indtrædende Forlis langs vore og de svenske Kyster store

* Jfr. her og i det følg. Illustreret Tidende Nr. 1222 for 1883.
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Værdier, ej alene blev kun altfor tit Skibet ved Grundstødninger og Strandinger 
helt Vrag, men selv hvor Hjælp kunde bringes fra Land, blev Lasten om oftest 
kun bjerget delvis og i stærkt havareret Stand.

Svitzer selv havde al Anledning til at beskæftige sig med disse Forhold, thi han 
var just Tømmerhandler — 1829 havde han som lige fyldt 24 Aar nedsat sig som 
saadan — og det var ikke mindst Træladningerne, som det stadig gik ud over. Og 
netop ved at sysle med Tanken om, hvorledes han bedst kunde bøde paa den alt 
for store Risiko ved sine Tømmerafskibninger, kom han overhovedet ind paa den

BJERGNING AF DAMPSKIBET >HYPATHIA<, SUNKET DEN 26. DECEMBER 1896 VED MARSTRAND

Plan: at udruste særlige Fartøjer med den Opgave at yde Bistand i saadanne Til
fælde, hvor et Skib i Nød ikke kunde klare sig selv.

Den 3. Marts 1833 købte han da sammen med Styrmand Larsen en af Hol
mens gamle, saakaldte Nordbaade, »Gammelholm«, samt en Kragjolle: »Tre Brødre« 
og en lang Gig til 12 Aarer, — og disse Fartøjer blev derpaa stationerede ved Ka
strup for at være ved Haanden, naar noget forefaldt i Drogden og de nærmeste 
Farvande. Kom et Skib i Nød, løb Giggen ud for at spørge, om der ønskedes Hjælp, 
Kragjollen førte svære Ankere derud, og Kutteren havde Løfte-Gier, kraftige Spil og 
fremfor alt store Haandpumper og Dykkere!

Med disse forholdsvis tarvelige Midler, fortælles det, gjorde Svitzer strax i samme 
Maaned sin første Forretning: et af Marinens Transportskibe sad fast ude i Sundet, 
og Svitzer tilbød at tage det af Grunden. Man smilede først i Admiralitetet ad den
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unge Mands formentlige Naivitet, men da han resolut lagde en god Anvisning paa 
hele Skibets Værdi paa Bordet, forstod den gamle Departements-Direktør, der maatte 
være Alvor i Sagen — og ganske rigtig fik Svitzer ogsaa Skibet flot.

I de nærmest følgende Aar anskaffede Svitzer hele 3 nye Kuttere, »Ida«, »Ca
milla« og »Nancy«, hver paa 80 Tons og alle fuldt udrustede med Bjergning for 
Øje. Men det hele var dog i sin Barndom endnu — først med Dampskibsfar
tens Opkomst aabner sig den egentlige Æra for det nye Foretagende. Naturligt nok 
— thi med Overgangen fra Sejl til Damp steg efterhaanden Skibenes og dermed 

ANVENDELSE AF DYNAMITSPRÆNGNING VED BJERGNING AF DAMPSKIBET >M. DAVIDSEN«, 
GRUNDSTØDT VED BORNHOLM DEN 24. OKTOBER 1901

ogsaa Ladningernes Størrelse og Værdi saa vældigt, at det i hvert enkelt Tilfælde, 
hvor der var Tale om Bjergning af Skib og Gods, kom til at dreje sig om den mu
lige Frelse af større og større, tilsidst svimlende store Kapitaler i Sammenligning 
med tidligere Tiders Ladninger. Og parallelt hermed stillede ogsaa Dampens Indfø
relse Bjergnings-Virksomheden ganske andre Vaaben og Midler til Baadighed 
end hidtil. Dette indsaa Svitzer øjeblikkelig og gik resolut over til Brugen af Damp
skibe som Bjergnings-Fartøjer — og siden har det overhovedet været den ufravige
lige Grundsætning for Entreprisens Drift: altid at disponere over et Materiel, som 
stod paa Højde med, hvad Tidens tekniske Udvikling kan præstere. Og lad os forøv
rigt her tilføje, at Entreprisens anden store og ledende Grundsætning er denne: 
altid at disponere over et første Klasses Personel, hvorpaa det i slig vovelig og 
vanskelig en Forretning kommer mindst ligesaa meget an!
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Den første Damper, som Svitzer fik, løftede betegnende nok hans egne Mænd 
op af Venern. »Hvad der var forlist og, som det den Gang antoges, helt tabt, blev 
altsaa netop taget op igen for at bruges til at forhindre Forlis.« Det var Dampski
bet »Skandinavien«, som en3nu den Dag i Dag, ganske vist efter en hel Række for
nyende Reparationer, gør Tjeneste for Selskabet. Uagtet den var gaaet til Hunds 
paa flere Favne Vands Dybde og tilmed sunken vidtre en 10—11 Fod ned i Venerns 
lerede Mudder, hævede Svitzers Folk den nok saa nydeligt op igen. Derefter købtes 
Bugserbaaden »Hertha« af Staten, og nu gik det siden med Anskaffelser Slag i

DAMPSKIBET »CHERITON« TAGES AF GRUNDEN PAA AFRIKAS NORDKYST

Slag. Men Virksomhedens Væxt tvang da ogsaa ligefrem dertil: ej alene i danske 
Farvande, men vidt omkring fra hele Evropa kom der Rud paa Bud efter de Svit- 
zerske Bjergningsdampere, saa vidt udbredt var Foretagendets Ry efterhaanden 
blevet.

I 1872 gik Entreprisen over til et Aktieselskab med selveste C. F. Tietgen i 
Spidsen, men Svitzer vedblev at forestaa Driften og bevarede endog i sin høje Al
derdom nominelt Overledelsen til sin Død den 10. April 1886.

Svitzer vai' en helstøbt Personlighed: hans Livsvilkaar gennem Barndommen 
og Ungdommen havde modnet ham dertil. I en tidlig Alder maatte han sørge for 
sig selv, og det varede ikke længe, før han ogsaa maatte støtte andre. Han skaanede 
aldrig sig selv, tog personlig Del i Arbejdet under strenge Vejrforhold baade tidlig 
og silde: just herved hærdede han sine Muskler og staalsatte sin Vilje. Flittig og
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ihærdig som han var, fordrede han meget af sig selv og stillede derfor ogsaa store 
Krav til sine Medhjælpere, men han var altid rede til Anerkendelse og Belønning 
af vel udført Daad. Trods den haarde Skole, som han havde gennemgaaet, var hans 
Sind blødt, og han var altid gavmild og hjælpsom. Ved sin fremragende Dygtighed 
erhvervede han sig en Plads blandt vort Forretningslivs betydeligste Mænd, og ved 
sin trofaste Tænkemaade vandt han sine Medarbejderes og Kollegers Hengivenhed 
og Venskab.

I Løbet af sin lange Virketid havde Svitzer knyttet en hel Række dygtige Mænd 

SKOLESKIBET »GEORG STAGE« INDBRINGES TIL REFSHALEØEN
EFTER AT VÆRE OPTAGET PAA 56 FOD VAND I HOLLÆNDERDYBET DEN 26. JULI 1905.

til Foretagendet, og alt kunde saaledes efter hans Død fortsættes i den en Gang 
skabte gode Gænge. Stillingen som Forretningsfører overgik ved Svitzers Død til 
hans Svigersøn, Etatsraad H. P. J. Lyngbye, som alt i en lang Aarrække forinden 
havde staaet hjælpende ved hans Side. I Sommeren 1898 trak denne sig imidlertid 
tilbage og afløstes af Kaptajn Rasmussen, der dog allerede døde Aaret efter, hvorpaa 
Kaptajn H. O. C. Hecksher indtraadte som Direktør og Forretningsfører.

Kaptajn Hecksher har været ansat i Selskabets Tjeneste lige fra 1881 og har 
som Skibschef ude i det praktiske Bjergningsarbejde Tiaft rig Lejlighed til at udvikle 
de Egenskaber, som det der i saa høj Grad kommer an paa: hastigt Overblik, paa- 
lidelig Dømmekraft, Hurtighed i Vendingen, Snarraadighed og træfsikker Disposi
tionsevne. Det siger sig selv, at disse Egenskaber ikke er mindre værd i selve Le
delsen, og nægtes kan det da heller ej, at der under Heckshers Styre er kommet
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ny Fart og Friskhed i Udviklingen. Selskabet har paa Hjørnet af Kvæsthusgade og 
Nyhavn faaet bygget sig et stateligt og fordelagtigt beliggende Hjem, hvorfra Entre
prisen bogstavelig talt »ser sig ud« over Havnen og Havet, og paa samme Tid har 
en Række Nyanskaffelser af Skibe og Materiel forøget Selskabets Ydeevne ganske 
betydeligt. Selskabets Flaade omfatter nu 13 Skruedampere:

»Protector« paa 576 G. T., 1100 H. K. og Damppumper, som kan tage 6000 Tons i Tm.
»Viking« » 378 — 1000 — » — » 3000 — —
»Danmark« » 362 — 800 — » — » » » 4760 — —
»Em. Z. Svitzer« » 299 — 700 — » — » » » 3460 — -
»Kattegat« » 273 — 600 — » — » » » 3060 — —
»Helsingør« » 214 — 350 — » — » » » 1720 — —
»F rederiksha vn« » 214 — 375 - » — » » » 1720 — —
»Øresund« » 196 — 419 — » — » » » 1720 — —
»Ægir« » 156 — 450 — » — » » » 400 — —
»Skandinavien« » 139 — 245 — » — » » » 400 — —
»Hertha« » 98 — 240 — » — » » » 400 — —
»Rügen«
»Expres«

»
»

140 — 260 —
41 — 100 —

» — » » » 610 — —

Endelig ejer Selskabet to af dets Direktør særlig konstruerede Ponton’er, »Odin« 
og »Thor«, til Løftning af sunkne Vrag, hver især i Stand til at hæve 890 Tons, en 
Del søgaaende Lægtere og en stor Mængde forskellige Redningsapparater af alle Slags.

Men Em. Z. Svitzer’s Bjergnings-Entreprise er nu ogsaa blevet et Verdens- 
Foretagende. Ej alene har det til Stadighed Bjergnings-Dampere stationerede i Kjøben- 
havn, Helsingør, Gjedser, Korsør, Frederikshavn, Warnemiinde, Marstrand og Chri- 
stiansund (eller Narvik), men ogsaa i Middelhavet: ved Marseille, Gibraltar eller 
Messina — og fornylig har Selskabet endog udstrakt sin Virksomhed til det fjerne 
Østen og lagt Station ud ved Shanghai (henholdsvis Hongkong).

Der ligger saa disse stærktbyggede Dampere med deres vældige Maskinstyrke 
paa Vagt Aar ud og Aar ind, Sommer og Vinter, Dag og Nat, altid klar til at sejle 
med Fyr under Kedelen, — kalder Telegrafen, øjeblikkelig vælter Kulrøgen ud af 
Skorstenen, og afsted gaar det til Fare og Frelse.

En stolt og storartet Virksomhed, til Velsignelse for Skibsfarten, Ære og Fordel 
for Fædrelandet!



SKIBSMÆGLER-FIRMAET
HOLM & WONSILD

Det er interessant at se, hvor Typerne skifter ned igennem Tiderne. For et Aar- 
hundrede siden var det Groshandleren, som var Skibsreder — ja, Ingen kunde 

overhovedet blive »indskreven« som Medlem af Grosserer-Societetet, naar han ikke 
ejede »Skibe eller Skibsparter«. Og Mægleren, Skibsmægleren, med sine Kravestøvler 
og Pisk i Nakken, var i Sammenligning dermed en ganske subaltern Person, der 
paa Børsen ikkun turde møde med blottet Hoved, medens Købmanden som en 
anden Grande af Spanien ostentativt beholdt sin Hat paa i Mercurii Nærværelse 
alias i selve Børssalen — en Skik, der endnu er bevaret paa de fleste Børser Ver
den rundt som symbolsk Tegn paa Selvstændighed og optaget Travlhed!

Og naar saa Mæglerne, der den Gang kun daarlig tjente til Brødet ved deres 
»Mægling«, forsøgte sig paa egen Haand — saaledes i 1790, da de solgte flere Lad
ninger Kul og Sild for egen Regning — var Magistraten strax over dem, eller Gros
sisterne straffede dem med ligefrem Boycotting.

Forordningen af 22. December 1808 gav Skibsmægleren Monopol paa Klarerin
gen og fæstnede for saa vidt hans Stilling. Men først i vor Tid er selve Typen bleven 
en anden, vidt og væsens-forskellig fra den fjerne Fortids: den storstilede Befragter, 
Forretningsføreren i det moderne Fragtdamper-Selskab.

Mægler-Firmaet Holm & Wonsild er just et glimrende Exempel herpaa.
1878 startedes det af Ulrik Holm og Wonsild som rent Skibsmægler-Foretagende, 

dog at man ej alene paatog sig alskens Klarering af Skibe, men navnlig ogsaa fra 
første Færd søgte at oparbejde en Befragtnings-Forretning. Som Specialitet i saa 
Henseende valgte man Trælast, og saa energisk blev Sagen greben an, at man i den 
første halve Snes Aar saa at sige beherskede denne Trade helt og holdent. Det var 
især de i Sverige og Finland hjemmehørende Sejlskibe, Skonnerter, Brigger og Barker, 
som Firmaet fragtede fra Botten til Østersøhavne — og den Dag i Dag er endnu i 
største Omfang disse Befragtninger paa Holm & Wonsilds Hænder og danner lige
frem et Departement for sig i den udstrakte Forretning.

Men efterhaanden som Aarene gik, blev det mer og mer klart, at skulde der 
for Alvor følges med Tiden, blev den tidligere Ramme for snæver — Udviklingen 
krævede Optagelsen af nye Felter, direkte Deltagelse i den voxende Dampskibsfart! 
Firmaet maatte selv have moderne Skibs-Materiel paa sin Haand -- og Vejen, der
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sig i 1891 til at gøre Førsteforsøget, og det lykkedes ham ved Bistand fra Han
delsverdenen at starte Dampskibsselskabet »Myren«.

Den oprindelige Aktiekapital var beskeden nok: 115,000 Kr., som imidlertid 
efterhaanden er bleven udvidet til over det tredobbelte (353,000 Kr.). Selskabet ejer 
Skibene »Anna« (1800 Tons D. W.), »Kai« (1700 Tons D. W.) og »Clara« (1400 
Tons D. W.).

Allerede det andet Aar blev der til Aktionærerne 4 °/0 at fordele, 1895/96 10 °/o 
og i de glimrende Fragtaar omkring Aarhundredskiftet 10 å 12 °/0 aarlig, foruden at 
Reserve- og Fornyelsesfonden steg anseligt. Naturligvis gav saa højt et Driftsudbytte 
Blod paa Tanden, og i August 1899 tog Firmaet, hvori C hr. Sass to Aar før var 
indtraadt som aktiv Deltager, Initiativet til Dannelsen af et nyt Dampskibsselskab: 
»Ægir«. Den oprindelige Aktiekapital var 120,000 Kr., der successivt er udvidet til 
280,000 Kr. Allerede i de første 4 Maaneder blev der indtjent et Netto-Overskud af 
25,600 Kr. (4 % til Aktionærerne), og i 1900 var Udbyttet 12 °/0.

Under Indtrykket af de gode Tider overtoges dernæst videre i 1891 Dampskibs
selskabet »Skjalm Hvide«. Det ejer nu Damperen »Skjalm Hvide« (650 Tons D. W.) 
og det i 1902 anskaffede »Asger Ryg« (1300 Tons D. W.). Samtidig (1902) emitteredes 
128,000 Kr. nye Aktier, hvorefter Aktiekapitalen blev 281,000 Kr.

Aaret 1901 var endnu et taalelig godt Aar for dansk Skibsrederi: »Skjalm Hvide« 
gav da ogsaa i Udbytte 6 °/0, »Myren« og »Ægir« hver 5 °/0. Men da om Efteraaret 
de sædvanlige store Majsafskibninger fra de amerikanske Havne saa at sige helt 
udeblev paa Grund af ligefrem Misvæxt i de Forenede Stater, slog Fragtkonjunktu
ren fuldstændig om, og de følgende tre Aar blev nogle af de sletteste Søfartsaar i 
Mands Minde. I stort Omfang søgte paa Grund af de usle Fragtforhold Skibe, byg-



KJØBENHAVN 41

gede til Fart paa Atlanterhavet og Indien, Beskæftigelse i Østersøen og paa de korte 
Farter, og Konkurrencen for de i disse Farvande hjemmehørende Dampere som 
Holm & Wonsilds blev derfor ligefrem overvældende. Det er under disse Omstæn
digheder et godt Vidnesbyrd om de her omhandlede Selskabers omhyggelige og 
dygtige økonomiske Ledelse, at »Skjalm Hvide« i disse Aar har kunnet give 3 % i 
aarligt Udbytte, hvorhos Reservefonden er stegen til henved 70,000 Kr., medens sam
tidig baade »Myren« og »Ægir« stadig som Driftsresultat har givet smaa Overskud 
i Stedet for Minus i Kassen, og den store Depressionsperiode, der har været saa 
skæbnesvanger for mange tyske og engelske Rederier, tør saaledes nu for disse Fore
tagenders Vedkommende betragtes som lykkelig overstaaet — saa vist som Verden 
upaatvivlsomt i dette Øjeblik gaar lysere Fragtaar i Møde! For 1905 giver da og- 
saa »Myren« og »Ægir« paany Udbytte (2 %), »Skjalm Hvide« endog 5 °/0.

Forøvrigt vil de to førstnævnte Selskaber nu blive sammensluttede til et Sel
skab under »Myrens« Navn og faa tilført to nybyggede Dampere paa 3500 og 2300 
Tons D. W., hvorved Aktiekapitalen i dette Selskab vil blive omkring Kr. 1.000.000.

Men ikke alene har Firmaet altsaa i disse Aar formaaet at afbøde de truende
Tab, men det har tillige virksomt udnyttet den af Fragtmarkedets aarelange Flovhed 
skabte Situation. Under Trykket af den almindelige Elendighed paa Skibsfartens 
Omraade blev det nemlig under denne billigere at bygge nye Skibe, da de fleste 
Rederier ganske naturlig følte sig lidet oplagte til at tænke paa at skulle skaffe flere 
Baade Beskæftigelse: det var vanskeligt nok med dem, de alt havde! Den berømte 
Købmands-Regel: at købe, naar Varen er billig, bliver jo overhovedet sjælden fulgt 
her i Verden — nej, netop naar Fragtkonjunkturerne begynder at stige, og den vin
kende Fortjeneste faar Skibsværfterne til skyndsomst at sætte deres Fordringer i
Vejret, saa faar 
pludselig alle 
Folk travlt 

med at faa 
bygget sig nye 
Skibe saa hur
tigt, som det 
ske kan! Holm 

& Wonsild 
har haaret sig 
omvendt ad: 
benyttet de 

daarlige Tider 
til at udvide 
sin FIaade og 
skaffe sig nyt 

og moderne
Materiel.

I 1904 og 
1905 er der 
saaledes paa 

Firmaets Ini- REDERAFDELINGEN
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CHR. SASS’ PRIVATKONTOR

tiativ blevet 
dannet ikke 
mindre end to

nye Damp
skibsselskaber 
med nye Skibe: 
»Progress« og 
»Gefion«. Det 

sidstnævnte 
Selskabs Skibe 
er endda i dette 
Øjeblik endnu 
under Bygning 
— og under 
Bygning paa 
Basis af sær
deles fordelag
tige Leverings-

Kontrakter 
med uden

landske Værf
ter.

»Progress« raader over 4 nybyggede Baade: »Ulrik Holm« og »Willi. Colding« 
paa hver 2250 Tons D. W. samt »Jørgen Jensen« og »Chr. Gylstorff« paa hver 
1100 Tons D. W. Aktiekapitalen er 700,000 Kr., hvoraf de 200,000 Kr. alt er ud
budte til Pari-Kurs. Lovene indeholder den saare fornuftige Bestemmelse, at naar 
Aktionærerne har faaet indtil 6 °/0, henlægges derefter af det eventuelle Overskud 
2 °/0 til en Udbytte-Regulerings-Fond, for at der herigennem kan skaffes mere 
Stabilitet i den aarlige Dividende: det er, som bekendt, en almindelig Klage i det 
aktiekøbende Publikum, at Dampskibs-Papirer giver for springende et Udbytte og 
derfor ogsaa svinger for stærkt op og ned i Kursen.

»Gefion« vil ligeledes komme til at raade over 4 Skibe, 2 paa hver 1900 Tons 
D. W., 2 paa hver 2000 Tons D. W.

I 1904 blev Firmaet endvidere Forretningsførere for Dampskibsselskabet »Ata- 
lanta« som ejer Dampskibet »H. V. Fisker« (2400 Tons D. W.), der er sat i Drift 
fra 1. Januar f. A. Aktiekapitalen er 130,000 Kr.; i det første Driftsaar (1905) har 
dette Skib allerede indtjent saa meget, at Udbyttet for dette Aar bliver 7 °/0.

Firmaet er iøvrigt undergaaet den Forandring, at Holm er udtraadt efter ven
skabelig Overenskomst fra 1. Marts 1903, hvorefter M. H. Nielsen, som har været 
knyttet til Forretningen fra 1893, er indtraadt som Deltager i 1904. Firmaet inde
haves saaledes for Tiden af Chr. Sass og M. H. Nielsen, af hvilke den førstnævnte 
har været knyttet til Forretningens Ledelse lige fra 1892 og beskæftiget i Firmaet 
fra 1882.

De nævnte Selskabers Skibe gaar i fri Fragtfart paa Nord-Østersøen og i Mid
delhavet: med Træ fra Botten, eller Korn, Tømmer og Hør fra Rusland til holland
ske, belgiske eller engelske Havne, med Kul og Jern til nordtyske eller andre Øster-
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søhavne osv. 
osv. Stadig skal 
der paa disse 

forholdsvis
korte Farter 

findes nye
Fragter, anstil- 
les nye Bereg
ninger, gøres 
omhyggelige 
Sammenlig

ninger, skøn
nes og dispo
neres sikkert 
og hastigt. Ikke 
mindst under 
saa vanskelige 
Forhold som 
dem, vi har 
haft i de sid
ste Aar, hvor 
der overhove

M. H. NIELSENS PRIVATKONTOR

det kun kan skaffes Fortjeneste eller undgaas Tab ved den paapasseligste Afvejning 
og smarteste Iagttagelse af alle mulige Omstændigheder, kræver denne Virksomhed 
i ganske særlig Grad Aarvaagenhed og Snille, lægger helt og holdent Beslag paa sin 
Mands Hjerne og Nerver.

Men til Gengæld er det at være daglig med i sligt et Brikkespil — som Hilde siger 
i Bygmester Solness: »forfærdeligt spændende«. I ingen anden Branche fornemmes 
den skiftende Verdens-Konjunkturs store, stærke Pulsslag saa direkte og umiddel
bart som her — saa jagende rapt, saa fortryllende tydeligt.





I. KRÜGER
INGENIØR-FORRETNING

15000 LITER PR. TIME 
STOCKHOLM—VESTERÅS-
BERGSLAGEN-JÄRNVÄCy

SUNDBYBERG
SVERIGE

Vor Tid er Teknikens Tidsalder. De store Opdagelser og 
Opfindelser paa dette Omraade, som fuldstændig har for
andret Verdens Udseende, er kun lidt over et Aarhundrede 

gamle, endnu den Dag i Dag lever der Mennesker iblandt os, 
som tydelig mindes hine for os rent »antediluvianske« Tider, 
da man spandt og vævede med Haandkraft, og der hverken 
fandtes Jernbaner, Dampskibe eller Telegrafer. Men siden 
hine vore Bedsteforældres Dage har ej alene Tekniken gjort 
Fremskridt som aldrig før, men Tempoet i denne Fremad- 
skriden er desuden blevet mer og mer forceret: man tænke 
blot, hvad vi i den sidste Menneskealder har oplevet bare paa 
et saadant enkelt Felt som Elektricitetens!

Men ikke nok med de store tekniske Opfindelser, som 
gør Epoke — i Hælene paa dem vrimler der daglig frem et
Utal af Smaaforbedringer, hvorved de alt skabte »Vidundere« 
saasom Dampmaskinen eller Telegrafen fuldkommengøres 
mer og mer. Hver lille Enkelthed 
gennemgaas med fint forstaaende

Snille, og der udfindes herigennem lettere og sikrere 
Methoder, bedre og bedre Apparater — endelig ogsaa 
mer og mer økonomisk Anvendelse af Kraft og Materiale, 
alt ud fra den store Grundsætning, som har lige stor 
Gyldighed paa det tekniske og økonomiske Omraade: 
det størst mulige Udbytte med de mindst mulige An- 
strængelser!

Under disse Forhold er Ingeniøren ganske naturligt 
bleven den dominerende internationale Type. Til ham 
trænger man overalt, baade til at anlægge, installere, 
forbedre og fuldkommengøre. Og fra hvilket Land han 
stammer, er ganske ligegyldigt: kan han løse den stil
lede Opgave ud fra den nys nævnte Grundlov, det er

35000 LITER PR. TIME

BOSNISCHE HOLZINDUSTRIE
CELLULOSEFABRIK

DRVAR, BOSNIEN

det eneste Spørgsmaal, der stilles — og man ønsker kun 
Svaret givet i Teknikens Verdenssprog: Kalkulen og Kon
struktionstegningen !

Paa den Maade gaar det til, at en Mand som lørgen
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Krüger kan sidde heroppe i en 
»Afkrog« af den store Verden 
og dog arbejde for den. Ved et 
lykkeligt Greb har han faaet 
udvalgt sig et Par »Specialer«, 
som man overalt har lige godt 
Brug for: paa Amerikas Step
per ikke mindre end i Europas 
Fabriker. Derfor paakaldes 
hans Hjælp overalt — han er 
»Exportør« i stor Stil, ganske 
vist ikke særlig af danske Fa
brikata, men af dansk Aands
arbejde, af tekniske Tanker 
»made in Denmark!«

Lad os f. Ex. dvæle et
4500 LITER PH. TIME 

STOCKSUND KRAFTSTATION
STOCKHOLM

SVERIGE

være haardt, og Vand kan være blødt, den

Øjeblik ved hans automatiske 
Vandrenser »System Bruun- 
Krüger«.

Alle ved vi, at der er stor
Forskel paa Vand og Vand — Vand kan 
første Slags Vand, ved enhver Husmoder, er saa slemt til »at sætte Sten« i Kedlen, 
og den anden Slags, f. Ex. Regnvand, er saa yndigt til at vadske i.

Men de færreste tænker paa, hvor vældig en Rolle denne Forskel spiller under 
store Forhold. Hvad der kan være ubehageligt nok for en lille Husholdning med 
dens lille Thekedel, skaber i en Dampkedel indgribende Forstyrrelser i en hel Fa

6000 LITER PR. TIME 
BUENOS AYRES & PACIFIC RAILWAY CO.

MERCEDES STATION
ARGENTINA

briks daglige Drift.
Idet Vandet passerer Jordlagene, optager 

det en Mængde forskellige Stoffer i Opløsning. 
Det er havnlig Vandets Indhold af Kulsyre, der 
betinger dets Evne til at holde disse Stoffer op
løste, særlig herhjemme er det overvejende kul
sure Salte, saasom kulsur Kalk, der gør Vandet 
haardt, Naar en Dampkedel »fødes« med sligt 
haardt Vand, og dets Kulsyreindhold undviger 
under Fordampningen, skiller de hidtil opløste 
Stoffer sig ud og brænder fast paa Kedelpla
derne til en haard isolerende Skal, den saa- 
kaldte Kedelsten. Herved ødelægges Kedelpla
derne efterhaanden, idet nemlig Stenens isole
rende Evne hindrer dem i at bortlede Varmen 
til Vandet i tilsigtet Omfang — de forbrændes, 
og Kullenes Forbrændingsvarme gaar samtidig 
i en altfor stor Grad op i Skorstenen. Følgen 
er, at Kedlen hyppig maa renses og altsaa 
Driften stoppes. Til Kulspildet føjer sig saaledes
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Tidsspildet — foruden Omkostningerne ved Rens
ningen, de herved foraarsagede Beskadigelser af 
Plader og Rør, Forbrændings-Lækager osv. osv.

Noget lignende gælder den saakaldte Forvarmer, 
der i ethvert velindrettet Kedelanlæg er anbragt 
imellem Fødepumpe og Kedel. Navnlig i dennes 
Rørsystem er Stenen generende, og hele Apparatet 
taber derved efterhaanden sin Nyttevirkning. Man 
har mange Exempler paa, at der i en tilstenet For
varmer kun kan naaes en Vand-Temperatur af 
30° i Stedet for 100°, hvilket svarer til et Kultab 
af ca. 14 °/0. — Og selvfølgelig ødelægges paa lig
nende Maade alle de Rørledninger, Haner og Ven

tiler, som Vandet 
passerer: de tilstop
pes, ødelægges og 
maa Gang paa Gang 
fornyes.

For at bekæmpe
disse Ulemper forsøgte man tidligere at tilsætte Ke
delvandet saadanne Stoffer, som kunde forhindre Ste
nen i at sætte sig fast, men fik bare derved Kedlen, 
som Regel ovenikøbet til liden eller ingen Nytte, fyldt 
med langt flere Urenheder, end Vandet i Forvejen 
indeholdt. Efterhaanden indsaa man imidlertid, at 
Vandet maatte renses, »gøres blødt«, forinden det kom 
i Kedlerne — men

60000 LITER PR. TIME 
PENNSYLVANIA RAILWAY CO. 

RICHMOND, IND. 
U. S. A.

3000 LITER PR. TIME
KJØBENHAVNS VANDVÆRK

FARIMAGSGADE

hvordan?
Som det næsten 

altid gaar, var de før
ste Apparater, man 
fik konstrueret her

til, meget for indviklede og kostbare, saa at i hvert 
Fald Anskaffelsen kun kunde betale sig ved meget 
store Anlæg. Men ved »Systemet Bruun-Krüger« er 
det nu lykkedes det danske Ingeniørfirma, vi her 
omtaler, at løse den stillede Opgave paa en saa 
enkelt, billig og praktisk Maade, at den har vun
det Indgang hele Verden over.

Hovedtrækkene i den Bruun-Krügerske Vand- 
rensningsmethode er simpelthen følgende: det paa
gældende Steds »Fødevand« gøres først af Firmaet 
til Genstand for en omhyggelig Analyse, hvorved

16000 LITER PR. TIME
ALFRED H. TUCKER, ltd.

FROME
ENGLAND

det konstateres, hvad det i det paagældende Til
fælde er for særlige Stoffer, som skal fjernes. Dette 
er nemlig højst forskelligt, idet navnlig de »hær-
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16000 LITER PR. TIME
A/S BLOCH & ANDRESEN

FREDERICIA

dende« Stoffers Sammensætningsforhold vari
erer betydeligt. Saasnart imidlertid Vandet er 

. analyseret, kan man nøje beregne, hvor store
Mængder der i det givne Tilfælde skal til af 
de Kemikalier, som bruges til Udfældning af 
disse stendannende Stoffer. Det gælder derfor 
om at faa Vandet tilsat med disse Kemikalier 
(Natronlud, Kalkhydrat og Soda) i det rette 
Forhold, hvilket sker gennem et automatisk 
virkende Apparat, hvorigennem det urensede 
Vand føres sammen med det nødvendige Kvan
tum Kemikalier, for derefter, naar Udfældnin
gen af de stendannende Stoffer derved er sket, 
yderligere at filtreres og saaledes fuldstændig 
renses.

Efter Kedelanlægenes Størrelse og Art kan 
disse Apparater leveres i forskellig Udførelse, 
som det passer, alt efter som der nu er Tale 
om en Vandstation til Lokomotiver eller et

stationært Kedelanlæg i en Monstre-Fabrik. Ofte maa der naturligvis til Vandets 
komplette Behandling bygges kombi-
nerede Vandrensnings-Anlæg, og Teg
ningerne hertil leveres da herfra af I. 
Krüger til hans respektive Repræsen
tanter, som da lader Anlægene udføre 
af stedlige Fabrikanter. Saadanne An
læg efter »Systemet Bruun-Krüger« 
findes nu hele den civiliserede Verden 
over, ej alene i Hundreder af engelske, 
tyske, nordiske og andre europæiske 
Fabriker, men i Argentina, Indien, Au
stralien og i stort Omfang i de For
enede Stater — saa sejrrigt er Syste
met slaaet igennem!

Forøvrigt er det jo langtfra alene 
Vand til Kedler, som det er af Vigtig
hed at »blødgøre«. I mangfoldige In
dustrigrene kræves der ligefrem med 
Nødvendighed »blødt« Vand. Farverier 
kan saaledes ikke bruge haardt og 
jernholdigt Vand, da dette giver plettet 
Farvning, Klædefabriker, Spinderier og 
Blegerier maa have blødt Vand til Ud- 
vadskningen af Ulden, for at ikke de 
i Ulden værende Fedtstoffer skal dan
ne Kalksæber, hvorved atter den efter-

TRYKLUFTS OPVARMNINGS- OG VENTILATIONSANLÆG 
CARL ALLERS ETABLISSEMENT

VALBY
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følgende Farvning bliver 
plettet og uren. Handske
skindsgarverierne maa af * 
samme Grund benytte 
blødt Vand, og hvilken 
Betydning Brugen heraf 
har for Vadskerier, er al
lerede nævnt. I alle disse 
Tilfælde løser »Systemet 
Bruun-Krüger« smukt og 
billigt den hidtil saa van
skelige Opgave: 'at skaffe 
»blødt Vand« selv der, 
hvor Naturen kun giver 
Adgang til haardt.

Vandrensningsappara
terne danner imidlertid

PUMPEANLÆG. 160 td. pr. time 
ASSENS VANDVÆRK

ASSENS

kun et Led i den Kæde 
af Apparater for øko-
nomisk og tidssvarende

120 RØRS MODSTROMS-CIRKULATIONS-ECONOMISER
SYSTEM » K RUGEI {« 

DE FORENEDE TEXT1LFABRIKER — AALBORG

Dampdrift, som I. Krügers Ingeniør- 
Interesse har koncentreret sig om. I 
vor Tid er det af stigende Vigtighed 
at gøre Dampanlægenes Drift saa øko
nomisk som overhovedet muligt, saa- 
ledes at man faar det mest mulige ud 
af Kullene ved at udnytte deres For
brændingsvarme til det yderste. En 
Mængde af I. Krügers Apparater tje
ner paa forskellig Vis hertil — i Flæng 
kan nævnes røgfortærende Fyrsteder 
til fuldstændig og røgfri Forbrænding 
af Kullene — Economiser e efter Krü
gers egne Patenter til Optagelse af 
Spildevarmen fra Bøgen — Forvar
mere til Optagelse af Spildedampens 
Varme — Overhedere til Forædling af 
den Damp, der benyttes i Dampma
skinerne m. m., men vil det i denne 
Sammenhæng blive for vidtløftigt at 
gaa nærmere ind paa Enkelthederne: 
Firmaets Kataloger indeholder desuden 
i den Retning tilstrækkelig Vejledning 
og Belæring for den, der paa dette vig
tige Omraade nøjere vil studere Tek- 
nikens nyeste Fremskridt.
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INGENIØR KRÜGER

I. KRÜGER

lørgen Krüger er født den 6. August 1868. Som 
Barn optagen i Jernstøber og Maskinfabrikant V. Lø- 
weners Hus blev hans Sans for Mekanik og Maskindrift 
tidlig vaagen, det viste sig saa heldigt, at hans Evner 
og Anlæg laa i denne Retning, og med Iver kastede 
han sig som Yngling over deres Uddannelse. I saa Hen
seende havde et længere Ophold i Amerika i Aarene 
1888—90 afgørende Betydning. Da han kom tilbage som 
moden Mand, laa hans Løbebane ham klar. Først op
toges han i Løweners nydannede Forretning, som fra 
først af væsentlig var baseret paa Import af amerikan
ske Værktøjsmaskiner m. m., men hvori der desuden, 
netop under I. Krügers Ledelse, dannedes en særlig Af
deling for Ingeniør-Arbejde. I 1902 udtraadte Krüger af 
Firmaet Løwener for at begynde selvstændig Forretning, 

der siden da stadig er gaaet frem og frem saaledes, at han nu ogsaa har Kontor i 
Berlin og Repræsentanter paa saa at sige alle større udenlandske Pladser saavel i 
den nye som i den gamle Verden.

Et smukt Vidnesbyrd om, at vi Danske ikke alle er Hjemmefødninger, og at 
vi, skønt faa og »smaa«, dog stundom ogsaa med Held kan deltage i det store in
ternationale Kapløb.



DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI

Hvor faa Aar er det egentlig ikke siden, at Kjøbenhavn laa lunt gemt bag sine 
Volde og sit Kastel, og at den af en Skildvagt bevogtede Langelinie-Idyl om

hyggeligt aflaasedes for Publikum KL 10 om Aftenen. Og nu? Ja, intet maaler 
maaske bedre den ny Tids Forskel fra gamle Dage end de storslaaede, altid aabne 
Vidder, som der nu møder Øjet, naar man fra Grønningen stiger op til hin stolte 
Promenade, der naaer ned til og langs med Frihavnens stilfulde og statelige Anlæg.

De store Linier — den udstrakte Horizont — det vide Udblik — det friske 
Pust fra og Synet over Sundet med Sejlerskaren — det nye Havneterrain, der med 
al sin elegante Arkitektur synes som smykket til Fest — alt dette stemmer Sindet 
til let at fatte, at Absalons gamle Stad nu endelig staar paa Tærskelen til en helt 
ny Tidsalder, nu endelig vil kunne vorde en Verdenshandelens By, en Stabelplads 
for den store Handel.

Og som et ydre »mur- og nagelfast« Tegn herpaa dukker der saa op for Ens 
Blik en smuk to-Etages Bygning, der ligger lidt for sig i selve Frihavnen, helt blot
tet for al Fordringsfuldhed i sin Fremtræden, men fast og klar i sine Omrids, af 
en egen stilfærdig Soliditet og rolig Værdighed i Stilen.

Det er »Østasiatisk Kompagni«, som her bor til Huse.
I selve Navnet ligger der ligesom et Fortids-Minde og et Fremtids-Varsel! Der 

er noget gammelkendt i Klangen, noget, der synes at fremmane svunden Storhed, 
og som samtidig giver Løfte om Generobring og Genoprejsning.

Og i Virkeligheden er det jo ogsaa saa: her er en af de mange gode og frugt
bare Begyndelser gjort til paany og i Nutids-Omfang at faa realiseret, hvad der fra 
de fjærneste Tider af har staaet for alle Kjøbenhavns Velyndere og Velgørere som 
den store Opgave; én Gang »at skaffe Staden en fri Oplagshandel, som ellers og kal
des Vederlags-, Entrepot- eller Transit-Handel«, saa at Byen, »der ligger saa bekvem 
af Situation for Negotien«, kunde naa til »at udskibe og forsende alle Slags, fra 
Østersøen kommende og derhen gaaende Varer videre til fremmede Steder«. Saale- 
des udtryktes Tanken alt i det 18. Aarhundredes snørklede Rococo-Sprog, og selve 
dette Aarhundrede saa’ den da ogsaa en Tid lang virkeliggjort ved særlige Kon
junkturers Hjælp i en for hin Tid forbavsende Storhed og Rækkevidde. Ja, endog 
saa Qærnt fra som fra selve Østasien fandt netop den Gang Handelen Vej over Kjøben
havn til Skandinavien og Østersølandene, fornemmelig, ja i en hel Række af Aar 
endog udelukkende ledet af det saakaldte Asiatiske Kompagni.
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»Afvejen for en Chinafarer« — i dette gamle Mundheld er endnu ned til vore 
Dage bevaret Mindet om hint Kompagnis gyldne og glade Tid. Naar et af det Asiati
skes Skibe kom velbeholdent hjem og fuldlastet gled ind i Havnen under Splitflaget 
for at lægge sig i Kompagniets »Grav« paa Christianshavn, var det en Festdag for 
den hele By. Intet Under, at alle paa Gaden beredvillig veg Pladsen for de flotte 
Matroser, for »Chinafarerne«! Og histovre bag det statelige Palais i Strandgade, som

FRA DET »ASIATISKE KOMPAGNIS« PALAIS

endnu den Dag i Dag er en arkitektonisk Pryd for vor Stad, rørte der sig saa de 
kommende Uger et overordentlig rigt, broget og ejendommeligt Liv. »Paa Skibs
værftet hamrede og tømredes der, Skibe lossede og ladede ved Slæbestederne, Ar
bejdere baxede og tumlede med Tønder, Baller og Kasser, fremmede Købmænd og 
fornemme Damer kom for at bese Varerne, Matroser sang Opsange, Vogne kørte 
ud med tunge Læs, fra Smedien og Spanterummet drønede det ud over Pladsen, 
og oppe i Kontorerne arbejdede en hel Stab af Betjente ved Bøgerne, førte Korre
spondancen eller udarbejdede sirlige Skrivelser til indiske Fyrster, med hvilke Kom
pagniet havde eller ønskede at indlede Forbindelse. Koncepten til et saadant Brev 
begynder saaledes: »»An den Würdigen und am Seligen Stuhl stehenden, die Schön-
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heit der hohen Gemeinschaft geniessenden, mit der Gewalt eines Crocodillen im 
brausenden Meer begabten, wie ein Löwe im Kriegs Wald stehenden und in der 
Armee an Geschicklichkeit sich auszeichnenden Oberhaupt Sidu.««*)

Det Asiatiske Kompagni stiftedes 1732 med Eneret paa Skibsfarten hinsides det 
gode Haabs Forbjerg. **)

Op igennem det 18. Aarhundrede stod dette Selskab som en Stat i Staten. I 
Indien og Bengalen besad det Fæstninger, »Forter« og »Loger«, ja herskede over 
hele Kolonier. Det kunde føre Krig og slutte Forbund, træde i selvstændig For
handling med Fyrsterne i det fjærne Asien, bruge Danerkongens Rigssegl, føre Split
flag og Orlogsvimpel. Talrige og udmærkede var Kompagniets Rettigheder og Be
gunstigelser: de i Selskabet anbragte Kapitaler var fri for al Tynge, dets Skibe fri 
for Told, Konsumtion og Accise, Havne-, Laste- og Slave-Penge.

Alene i Aarene 1766—79 anskaffede Kompagniet sig 9 nye Skibe o: 4 China- 
farere paa 400—420 Commercelæster hver, samt 5 Ostindiefarere paa 115—118 Com
mercelæster, og i 1783 ejede Kompagniet ialt 9 Chinafarere og 6 Ostindiefarere med 
en samlet Besætning af 1750 Mand. Et sligt Skib gjorde regelmæssig fem Rejser og 
beregnedes da at have dækket sine Bygnings-, Ekviperings- og Reparationsomkost
ninger. En Rejse til Østasien blev beregnet til at vare i 18 Maaneder, men varede 
ofte meget længere. Chinafarerne førte en Besætning af 148 Mand, Ostindiefarerne 
mellem 61 og 72.

Om Handelen paa China maa berettes, at der den Gang kun var en eneste 
Havn aaben for Evropæerne, nemlig den sydligste, Kanton, der ogsaa var »den 
eneste, hvor Heden var utaalelig«. Oprindelig havde alle Havne været aabne, men 
de første Evropæere, som kom til China, havde drevet »saa yderlig Gemenskab mod 
Chincsernes Fruentimmer«, at man hurtig havde fortrudt sin Imødekommen.

Skibene maatte løbe op i Tigerfloden efter at have taget Lods ved Makao; fem
ten Mil oppe blev de stoppede, visiterede og fik Toldpas til at sejle videre. Saa 
snart et Skib var kommet til Kanton, lod man straks en Toldbetjent hente og af
talte med ham forud alle de Forretninger, man vilde gøre, ja endogsaa »hvor meget 
man vilde underslaa i Tolden«. Man ladede derpaa frit uden mindste Modsigelse 
»under Flagets og Nattens Beskyttelse«. Udlosningen kunde derimod ikke ske, for
inden den saakaldte Opeon, Provinsens Intendant, først havde været om Bord. 
Han kom ledsaget af 3—4 af de 7 Storkøbmænd i Byen, der havde Monopol paa 
Udenrigshandelen i Kanton, og hilstes ved sin Ankomst med Musikfanfarer og en 
Salut paa 11 Kanonskud. Hele Ladningen blev derpaa beset, og de chinesiske Køb
mænd maatte købe og forære Opeon, hvad der af Ladningen behagede ham. Der
efter maatte Skibet efter Maal betale en Afgift af 4,000—4,500 Piastre.

Af chinesiske Varer hjemførte et Skib i Almindelighed ca. 2 Mili. Pd. Te og 
ca. 80,000 Stkr. Silke- og Nankinstoffer. Af andre chinesiske Varer medbragtes til 
Evropa: Porcellæn, Papir, Kamfer, Boraks og Rabarber. Hvad selve de chinesiske 
Silketøjer angik, saa var de uovertræffelige i Hvidhed og Blødhed.

Den chinesiske Handel skete saa at sige udelukkende med Penge. Evropæerne 
maatte med andre Ord give Mønt eller Sølv for de Varer, de købte af Chineserne.

♦) Carl Bruun: Kjøbenhavn.
*♦) Jfr. her og i det følgende Jul. Se hovelin: Fra den danske Handels Empire I.



KJØBENHAVN 7

Fra Ostindien hjembragtes hvide og kulørte Kattuner, Sirtser, Tørklæder, Net- 
teldug, Salpeter, Krydderier og Snørrottinger.

En Del af disse Varer forbrugtes her i Landet, hvor man havde vænnet sig til 
at bruge disse fremmedartede Varer, som ifølge deres Natur for Størstedelen dog 
vare Luxusvarer, i et for Datiden ligefrem forbavsende Omfang.

Med Størstedelen dreves der imidlertid Transithandel paa Udlandet. Den sam
lede Genudførsel af asiatiske Varer havde f. Ex. i 1772 en Værdi af 3,6 Miil. Rigs
daler Courant, (ca. 10 Miil. Kr.), medens der i Danmark, Norge og Hertugdømmerne 
blev forbrugt for ca. 347,000 Rdl.

Et haandgribeligt Udtryk for, hvor meget der tjentes paa den østasiatiske For
retning, giver Udbyttet af det Asiatiske Kompagnis Aktier. Ved Asiatisk Kompagnis 
Fornyelse i 1772 sattes Tallet af Aktier til 4,800 å 500 Rdl. Disse gav i 1773 et Ud
bytte af 8 pCt, de tvende følgende Aar 10 pCt, derpaa gik Udbyttet i 1776—78 ned 
til 5—7 pCt., men under de de derpaa følgende gode Konjunkturer gik det atter op 
til 10 pCt. og i 1872 endog til 30 pCt. eller 150 Rdl. pr. Aktie. Under disse For
hold steg Aktiekursen til en svimlende Højde, ja naaede endog i Juni 1782: 1900 
Rdl., altsaa henimod det firdobbelte af deres paalydende Værdi.

I hine Tider var altsaa Kjøbenhavn et Hovedoplagssted for hele Nordevropa af 
fremmede og fremmedartede Produkter, hentede fra de Ijærneste Have og Havne, 
oversøiske og sydevropæiske Luxusartikler, som havde saare lidet at gøre med vort 
lille fattige Lands Tarv og Trang, Efterspørgsel og Forbrugsevne. Den ledende com- 
mercielle Tanke i hele denne Forretning var saa at sige udelukkende den, at man 
herfra kunde forsyne andre og rigere Lande med disse Produkter.

»Det er helt underligt at tænke sig, hvorledes der paa denne Vis for saa meget 
over Hundrede Aar siden blev slæbt Ladning paa Ladning af hine Eventyrlandes 
rige Skatte rundt om Afrikas Sydspids over det ene store Hav efter det andet hjem 
til et uanseligt, fattigt og tarveligt Land, til en Krinkelkrogenes Residensstad, der 
skulde synes at ligge paa Vrangen af Tilværelsen, naar der var Tale om Handel 
med China og Ostindien. Og just denne afsides og nordligliggende, kluntet byggede 
og smudsige Søstad blev nu et »Entrepot«, som det hed i hine Dage, for Verdens
handelen med al Slags yppig og fjærn Luxus, skøre og sære Sager og Kræs«.

Nu ligger al den Herlighed saa at sige øde, blot den smukke Rygning vidner 
endnu om fordums Storhed. Christanshavn-Siden er nu i Sammenligning med gamle 
Dage ligesom blevet den forkerte Side — Livet og Udviklingen gaar Nord paa og 
holder sig til Kongens-Nytorv-Siden.

* * *

De engelske Kaperier 1807 ruinerede Kompagniet, og trods alle Genoplivelses
forsøg efter Freden 1814 lykkedes det ikke bringe det paa Fode igen. I 1843 opløstes 
det definitivt, og for lange, lange Tider var den østasiatiske Æra ude for Danmark.

Først 1897, altsaa nøjagtig 90 Aar efter Asiatisk Kompagni fik det Knæk, det 
aldrig siden forvandt, tog en lille Kreds af private Mænd, med Landmandsbankens 
Direktør, Hr. Etatsraad Is. Gliickstadt, i Spidsen, Initiativet til under moderne For
hold og Former at lade Landet genoptage denne de »lange Rejsers« Fart og derved 
ligesom genoplive noget af den svundne Stortid.
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Det var dog ingenlunde den Sagnets og Eventyrets Glans, som fra den »gode, 
gamle Tid«, fra Asiatisk Kompagnis Dage, endnu stod om den store Langvejsfart til 
»Chinas Kyst og begge Indierne«, der fristede Stifterne af det nye Selskab, »Det 
Østasiatiske Kompagni«. Det var ædruelige og ganske nøgterne Købmands-Betragt- 
ninger, som tilskyndede dem til at gribe en gunstig Lejlighed til paa Grundlag af 
en alt bestaaende og vel indarbejdet Forretning i Bangkok — med Filial i Kjøben
havn, nemlig Andersen & Co. — at faa startet en direkte Damperforbindelse mellem 
Kjøbenhavn og Østasien.

Efterhaanden at gøre Danmark delagtig i den store Verdenshandel, som staar 
alle Nationer, selv de mindste, aaben, og derved tilføre Landet ny Virksomhed og 
ny Fortjeneste — at udnytte Kjøbenhavns Beliggenhed ved Østersøens Port og efter
haanden faa Østersølandenes søværts Omsætning med hele den øvrige Verden, og 
da særlig ogsaa de store oversøiske Pladser, draget over Kjøbenhavn baade den ene 
Vej og den anden — det er selve »Frihavns-Programmet«, og som et Led i dettes 
Udførelse blev Østasiatisk Kompagni startet, da som alt sagt Lejligheden frembød sig.

I Overensstemmelse hermed er Østasiatisk Kompagnis Maal det almene: at 
bidrage sit til at fremme Danmarks Deltagelse i Verdenshandelen, — særlig altsaa 
Handelen paa Østasien, men naar i den sidste Tid ogsaa andre Verdensdele er 
dragne med ind under Omraadet, saa ligger dette fuldstændig inden for Opgavens 
videre Grænsedragning. Dog Østasien kommer selvfølgelig altid i første Bække, og 
Vedligeholdelsen af en direkte, regelmæssig Dampskibslinie mellem nogle af denne 
Verdensdels største Pladser og Nordevropa er det første og fornemste, som Sel
skabet har for Øje.

Dertil knytter sig saa i nyere Tid Fart paa Syd-Afrika og Retur via Indien 
eller Syd-Amerika.

Farterne opretholdes dels med Selskabets egne Dampere, dels med Dampere, 
som tilhører Det Russisk-Østasiatiske Dampskibsselskab og Est Asiatique Français, 
for hvilke Det Østasiatiske Kompagni er General-Agent, og hvori det desuden paa 
anden Maade er interesseret, og der er paa denne Vis skabt et Samarbejde under 
saadanne Former, at den danske Handel derved kan fremmes og støttes. Ydermere 
benyttes chartrede Dampere.

Kompagniet har Filialer i Bangkok og Singapore og Handelsstationer paa den 
mellemliggende Malaccakyst i Bandon, Kelantan og Tringganu; denne Kyst befares 
af Kompagniet med 3 Dampere, der for at opretholde en ugentlig Post-, Passager- 
og Fragtforbindelse erholder Subvention af den siamesiske Regering.

Endvidere har Kompagniet Filialer Nord paa i Shanghai, Hankoiv, Port Arthur, 
Dalny og Netvchivang.

Kompagniet driver en omfattende Ex- og Importforretning mellem Østasien og 
Evropa-Amerika med alle Produkter, der udvexles mellem disse Verdensdele, og 
endvidere en betydelig Export til Syd-Afrika, hovedsagelig bestaaende af Bygnings
materiale, svensk Tømmer & Træ, dansk Cement etc.

I Bangkok har Kompagniet i Byens Centrum ved Menam-Floden bygget et 
stort og smukt Hus — det største i sin Slags i Bangkok (se Billedet) — hvori er 
indrettet Kontorer og »Store« samt Beboelse for Funktionærer og Direktører. Kom
pagniet har store Skovkoncessioner paa Teak og andre Træsorter, der opskæres paa
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egne Møller i Bangkok, hvorefter Træet forsendes til Evropa, Amerika, Syd-Afrika, 
China, Japan og Indien.

Alle denne vidtforgrenede Virksomheds Traade løber sammen i Hovedkontoret 
i Kjøbenhavn, der er Mellemled for Handelen. Her modtages alle Ordrer, herfra 
placeres disse igen, og herfra dirigeres endelig Rutedamperne.

Det Østasiatiske Kompagni begyndte sin Virksomhed i Begyndelsen af 1897 med 
en Aktiekapital paa Kr. 2,000,000 og et Partialobligationslaan paa Kr. 1,500,000. 
Allerede i 1898 udvidedes Aktiekapitalen til Kr. 3,500,000 og i 1900 endyderligere til 
Kr. 7,000,000.

I 1903 er der optaget et nyt Partialobligationslaan paa Kr. 3,500,000, og sam
tidig indløstes det resterende Beløb af det tidligere Laan.

Aktierne have givet følgende Aarsudbytte:
1897: 5%
1898: 5°/0
1899: 8°/0
1900: 8°/0
1901: 8%
1902: 8%

Til Reserve- og Agiofonden er der siden Selskabets Stiftelse blevet henlagt ca. 
1 Miil. Kr.

Bestyrelsen bestaar af:
A. et Bestyrelsesraad paa indtil 10 Medlemmer og
B. en Direktion, bestaaende af et saa stort Antal administrerende Direktører, som 

Bestyrelsesraadet til enhver Tid finder nødvendigt.
For Tiden sidder i Bestyrelsesraadet følgende Herrer: Etatsraad, Bankdirektør 

Is. Glückstadt, Formand, Grosserer C. J. Carøe, Konseilspræsident Deuntzer, Kon- 
ferensraad A. Heide, Grosserer Victor Höffding, Kommandør C. F. Maegaard, Gros
serer, Landstingsmand Holger Petersen og Admiral A. du Piessis de Richelieu,— og i 
Direktionen Etatsraad H. N. Andersen, General-Konsul for Siam, som har Domicil 
her i Byen, Herr Fred. Kinch i Shanghai, og de Herrer Em. Kinch og Kapt. 
V. Guldberg i Bangkok.

* *

Det ligger saa nær at drage Sammenligninger mellem det gamle »Asiatiske 
Kompagni« og det nye »Østasiatiske Kompagni«. Men herved maa dog ikke glem
mes, at der saa at sige ligger en hel Verdensudvikling imellem. Som nu alene det, 
at vi forlængst er traadt ind i Dampens Tidsalder!

En af det gamle Kompagnis Chinafarere var for sin Tid et stort og stateligt 
Skib — men »Østasiatiske«s Dampere »Prins Valdemar« og »Prinsesse Marie« med 
deres 7000 Tons D. W. er dog 5 Gange saa store, og hele Rejsen ud og hjem tager 
nu gennemsnitlig kun 6 Maaneder, altsaa kun Vs af den Tid, de gamle Chinafarere 
brugte, enddog Rejsen nu gaar langt længere. Dampen og Suezkanalen har her gjort 
Vidundere. Interessant er det ogsaa at erfare, at slig en Fart til saa Qærne Far
vande med et Skib, 5 Gange saa stort som det gamle Kompagnis Skibe, nu kun
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kræver en Besætning af — 45 Mand, incl. Kaptajn og Officerer, altsaa over 100 
Mand mindre end Fortidens Chinafarere!

Værdien af en hjemgaaende Ladning fra Østen er nu noget variabel, svingende 
mellem 1 og 2 Millioner Kroner. I gamle Dage havde de hjembragte Varer for 
Størstedelen en ren Luxuskarakter. I Nutiden er nogle af disse Artikler som f. Ex. 
Te højst at anse for en saakaldt Velstands-Vare, altsaa en Artikel, hvis Forbrug 
røber jævnt gode Kaar og ikke mere, — andre Varer er helt nye Artikler, hvoraf 
nogle endog maa regnes til Raa- og Hjælpestoffernes Klasse. Hovedsagelig bestaar 
en Hjemlast fra Østasien nu af følgende Varer:

Teaktræ og andre tropiske Træsorter, Coprah, Sago, Tapioca, Peber, Gambier, 
Sticklac, Horn, Huder, Cassia, Fjer, Te, Ris, Sesam- & Castor-Seed, Hamp, Jute, Tin, 
forskellige Krydderier og lign.

Som det vil ses, er saadanne tidligere Hovedartikler som Silketøjer, »Kattuner« 
og Porcellæn fuldstændig gaaede »ud af Sagaen«.------

Alle disse Forskelligheder ere jo en blot og bar Følge af de ændrede Tidsfor
hold. Men ogsaa i andre Henseender falder det i Øjnene, hvor meget det moderne 
Aktieselskab skiller sig fra det gamle Kompagni.

Først og fremmest var dette udrustet med store Privilegier, havde saaledes først 
og fremmest lige til 1772 Eneret paa hele den asiatiske Handel, efter den Tid paa 
den chinesiske. Men dernæst var hine Tiders Handelskompagnier udrustede med et 
højtideligt Apparat af kongelig Bevaagenhed og styrende Excellencer, og i Overens
stemmelse hermed lededes de paa rent bureaukratisk Vis med mange Cancelli-Om- 
svøb og stor Bekostelighed! Dertil var der ovenikøbet lidet eller intet at sige: det 
maatte nu en Gang være saa! Naar ikke selve Kongemagten, altsaa Staten, med sin 
Opmuntring, Garanti og sine Begunstigelser havde betrygget Kapitalisterne mod en 
Risiko, der i hine Tider forretningsmæssig set var et fuldstændigt Vovespil, vilde 
det simpelthen have været umuligt at skaffe Penge til slige storslaaede Foretagen
der i fjærne og fremmede Farvande, der vrimlede af »Søens Farer«, hvoriblandt 
ogsaa Sørøvere og Pirater, Krydsere og Kapere. Og det skal aldrig glemmes, at just 
derfor er det hine gamle, saa tit miskendte Kompagnier, hvem den Dag i Dag 
vor Handelsmarine skylder sine stolte Traditioner og det danske Handelsflag sit 
Verdensry.

Det moderne Aktieselskab er i Sammenligning hermed paa en Gang baade be
skednere og — betydeligere. Det har ingen Privilegier, ikke nogen Art af Begun
stigelser, ikke en Øres Støtte fra den danske Stat, er i ingen Henseende officielt 
forlehnet med nogen ydre Glans eller Herlighed*). Det er et Privat-Foretagende, et 
Aktieselskab — som alle andre, stiftet af og ført ud i Livet af Mænd, der her blot 
og bart har handlet som Forretningsmænd. For saa vidt er det moderne »Kom
pagni« unægtelig langt beskednere — og prætenderer da ej heller.at være andet og 
mere: »Du bleibst am Ende — was Du hist«!

Men dette er just paa sin Vis mer betydeligt end det gamle Asiatiske Kompagni. 
Thi paa hine fjærne Have, hvor før kun enkelte Stormagter lod deres Skuder fare 
nu og da, er der i vor Tid en hel Verdens-Konkurrence, og i samme Grad som det

*) Kun har Kompagniet ved Lov 4. Februar 1898 faaet Tilladelse til, at dets Rutedampere maa 
føre Splitflag med Kompagniets Mærke i øverste Kvadrant nærmest Stangen.
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moderne danske Selskab savner al ydre Støtte og ganske er henvist til egen Hjælp, 
er det netop vanskeligt saaledes fra »Vrangsiden« af at faa Tag og Lod i den store 
Omsætning derude, endsige at faa draget en Del, selv nok saa liden, helt herhen. 
Derigennem bliver »Det Østasiatiske Kompagni« for vort Erhvervsliv herhjemme 
ligesom et Vindve ud til den store Verden, ej alene tværs over Vestervovvov, men 
viden om og langt bort til den anden Side af Kloden, hvor Folk »sætter deres 
Fødder mod vore«. Og ikke nok hermed, men naar Selskabets Virksomhed saaledes 
fører unge Danske langt, langt bort til hine ijærne Eventyrets Egne, saa spredes der 
alene herved en Saasæd Verden over, som man har Lov til at haabe én Gang vil 
give rig Høst for Hjemlandet.

Saaledes har »Østasiatisk Kompagni« paa en Gang hjemlig Rod, er trods sit 
internationale Handelspræg et ægte dansk Foretagende og ligger dog paa Grænsen 
ud til den store Verden, har sine Fangarme og Sugerødder derude, vender sit 
Aasyn mod Dagningen i Øst. Og samtidig driver »Østasiatisk Kompagni« paa én 
Gang Handel, Skibsfart og Industri, — alle vore 3 store Byerhverv er saaledes lige
som forenede i dette Selskab, gaa op deri som i en Generalnævner.

Hvor højst naturligt da, at dette Værk just aabner med dette Selskab.



„DET DANSKE KULKOMPAGNI“
FORTSÆTTELSE AF J. P. SUHR & SØNS KULFORRETNING

Hvor løjerligt det end kan lyde, maatte en moderne Ildtilbeder først og frem
mest kaste sin Ærefrygt paa Kullet—,thi i vor Tid, Dampens og Elektricitetens 
Tidsalder, er det den i dette sorte Mineral bundne Solvarme, der saa at sige bevæ

ger Verden. Naar Kullet gløder og flammer under Kedlen, drives Skibene over Ha
vet, damper Togene lynsnart gennem Landet, store Byer straaler af dagklart Lys, 
Tusinder af Maskiner snurrer og klaprer for med deres Millioner af Staalfingre at 
spinde og væve, haspe og hamre, smede og støbe, meje og tærske osv. osv. Men 
efter Kul gaber da ogsaa nuomstunder Myriader af umættelige Ovne Verden over 
som levende Skabninger, der hungrer efter deres daglige Føde.

For et Land, der som vort lille Danmark ikke selv har Stenkul i sit Skød, er 
det da en første Klasses Samfunds-Funktion at sørge for dets Kulforsyning ved til 
rette Tid og Sted og paa billigst og bekvemmest Maade at skaffe de nødvendige 
Kulmængder til Stede fra Produktionslandene. Importhandelens store Betydning lig
ger paa faa Omraader saa klart for Dagen som paa dette. Enhver, der i en kold 
Vinter herhjemme vil have fyret op i sin Kakkelovn og altsaa hertil maa have hint 
Brændselsstof, der brydes histovre i Storbritanniens Miner, forstaar strax, at dette ej 
alene maa skaffes ham hid, men ogsaa staa ham til Raadighed i Smaakvanta, der 
passer til hans Forraadskælder, og til Priser, der svarer til hans Portemonnæ. Videre 
plejer sjælden Nogen at tænke, men gør han det, indser han ogsaa strax, at til alt 
dette hører der just Købmænd, og at ingen Virksomhed kan være nyttigere end den 
Handelsvirksomhed, som ved at opfylde dette Hverv tjener hans Tarv og staar rede 
for hans Behov.

»Det Danske Kulkompagni« er et saadant Købmandsforetagende, som i stør
ste Maalestok deltager i Landets Kulforsyning — alene for sin Part besørger det 
mellem 1/5 og 1/i af Landets samlede Kulimport!

»Det Danske Kulkompagni« blev stiftet den 1. August 1896 af Privatbanken og 
Landmandsbanken i Forening — og stiftet som en Fortsættelse af J. P. Suhr & Søns 
Kulforretning. Da Chefen for dette, Generalkonsul Julius Holmblad, døde den 17. 
Juni 1895, afsluttede Boets Executorer det gamle Handelshus den 22. November 
1899, netop 150-Aarsdagen for Firmaets Stiftelse, og »Det Danske Kulkompagni«, 
der forøvrigt allerede havde begyndt sin Virksomhed fra 1. Januar 1897, staar saa- 
ledes siden da som det Suhrske Hus’ rette og eneste Arvtager.

Hvor stolt en Tradition det i saa Henseende bygger paa, hvor megen Vær
dighed det har at holde i Hævd, vil fremgaa af selv blot et ganske kort Tilbageblik 
paa hint ærværdige Firmas berømmelige Levnedsløb.



14 ^DET DANSKE KULKOMPAGNI«

Firmaets Stifter, Provstesønnen Johan Peter Suhr, blev født 1712 i Kjøbelev 
paa Lolland. Nytaarsdag 1728 tiltraadte han en Lærlingeplads hos Hørkræmmer 
Oluf Hansen Aagaard i Kjøbenhavn og kom altsaa her til Staden i den store 
lidebrands Aar. Efter at have udstaaet sin Læretid blev han Svend, og i 1748 æg
tede han Husets 18-aarige Datter, hvorpaa han Aarsdagen efter ved Svigerfaderens 
Død overtog Forretningen. Aaret efter fik han desuden tilskødet den Afdødes Gaard 
paa Gammeltorv af Boets øvrige Arvinger, den Gaard, som fra den Tid af og til 
vore Dage stedse har heddet den Suhrske Gaard. Først da den, efter ved Kjøbenhavns 
anden store Ildebrand i 1795 at være gaaet op i Luer, blev genopført, fik den sit 
nuværende strenge og statelige Udseende.

J. P. Suhr var altsaa nu velbestalter Hørkræmmer og lod sig som saadan op
tage i Hørkræmmerlauget. Ifølge dettes Artikler havde han Ret til i aaben Bod at 
falholde grove Varer, saasom Hør og Hamp, Tjære og Beg, Tran og Salt, Jern og 
Staal, Kul og Kakkelovne m. m.

Men Suhr hørte ikke til dem, hvis Horisont er dragen af Bodens Disk, han be
gyndte strax at »befatte sig med importante Handlinger en gros«*) o: drive en vir
kelig Engros-Forretning i Datidens Stil og hente sine Varer hjem med egne Skibe 
fra selve Produktions- eller Første-Haands-Stederne. Allerede i 1753 skildrer han selv 
dette saaledes: »Jeg holder stor Correspondance med mange udenlandske Stæder, 
hvorfra jeg direkte forskriver Varer, og derved vover jeg alt, en flittig Handelsmand 
bør vove, som efter de i og med Tiden følgende Omstændigheder gør sig sine Spekula
tioner og efter nøje Overlæg hasarderer at vinde eller tabe, som dependerer af Bo
den, Lejligheden og Tiden«. Det var ogsaa allerede paa dette Tidspunkt lykke
des ham at tredoble den i hans Handel staaende Formue.

Naturligt nok, at han da vilde være Grosserer, men da dette efter Dati
dens Lovgivning var uforeneligt med at holde aaben Bod, naaede han først at 
vinde egentligt Borgerskab paa Engros-Handel, da han 14 Aar efter opgav Boden.*) 
Men da var hans Handelsformue ogsaa stegen til 90,000 Rdl. Courant.

Det er overhovedet højst interessant at se, hvor mærkværdig jævnt og stadigt 
den Suhrske Formue voxer. I 1750, altsaa efter et Aars Forløb, anslaar J. P. Suhr 
den selv i sin »Gehejm-Bog« til 7,200 Rdl. C., 10 Aar efter var den allerede 51,000, 
atter 8 Aar efter 100,000 og 10 Aar efter igen (1778) det dobbelte: 200,000 Rdl. C. 
Og med Formuen steg ogsaa Suhrs ydre Anseelse og Samfundsbetydning — da Stru- 
ensee omordnede Stadens ældgamle Styrelse og helt afskaffede »de 32 Mænd«, gjorde 
han ovenikøbet Suhr til anden Borgmester i Kjøbenhavn. Efter den Guldbergske 
Kontra-Revolution blev Suhr vel rykket ned igen til Vice-Borgmester, men strax 
efter trøstet med en Titel, og han døde som Etatsraad (1785).

Da han efterlod flere Børn, begyndte den Søn, som overtog Forretningen, Ole 
Bernt, med en Forretningsformue af kun 75,000 Rdl. C. foruden Gaarden paa Gam
meltorv, medens J. P. Suhr havde efterladt sig over tre Gange saa meget. Ole Bernt 
var forøvrigt allerede i 1782 indtraadt i Firmaet, som derefter kom til at bære sit 
senere saa kendte Navn J. P. Suhr & Søn. Han var kun 23 Aai’ gammel, da han 
blev Ene-Indehaver af Forretningen, men han viste sig hurtig at være en fuldmo
den Købmand, sin Gerning voxen, og under ham fortsattes derfor ogsaa Formuens

*) Jul. Schovelin: »Fra den danske Handels Empire I«.
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stadige Væxt, kun i et endnu raskere Tempo! I 1785 var han oppe paa 90,000 Rdl. 
C., 1792 paa 140,000 Rdl., 1797 naaes de 200,000 Rdl., 1802 de 300,000 Rdl., 1806 de 
400,000 Rdl., 1810 de 500,000 Rdl. - og Stigningen kulminerer i 1812 med 550,000 
Rdl. C.!

Som det rigtig er bleven sagt*), er der noget rent ud forbløffende ved denne 
stadige Fremgang. At der tjentes store Penge i Halvfemserne, som der af Faderen 
var blevet det 1774—82, er forstaaeligt nok, thi disse tvende Tidsrum var jo netop 
Kjøbenhavns saakaldte glimrende Handelsperiode. Men derefter er dog de følgende 
Aar fulde af Begivenheder, der bragte al fredelig Handel og Vandel nok af Farer 
og Fortræd. »Christiansborg Slot brænder 1794, Kjøbenhavn gaar op i Luer 1795, Sla
get paa Rheden staar 1801, og Kjøbenhavn bliver bombarderet i 1807, Ulykker, 
Sorg og Tab vælter ind over det lille dansk-norske Samfund, — men den Suhrske 
Forretning, den voxer stadig«, voxer endog i den vanskelige Tid under Krigen med 
England, og det skønt dens Kulforretning da standsede helt i flere Aar.

Saa kom i 1813 Statsbankerotten, og overfor den kunde selvfølgelig end ikke 
den Suhrske Formue holde Stand. Ved Udgangen af 1812 var den, som alt nævnt, 
bleven anslaaet til 550,000 Rdl. C., ved Udgangen af 1813 kunde den kun opføres 
med 301,000 Rigsbank-Dalers Navneværdi.

Og nu blev det for Alvor vanskelige Tider for den Suhrske Forretning. Da Ole 
Bernt Suhr døde i 1815, havde Sønnen, den unge Johannes Theodor, som der
efter blev Forretningens egentlige Leder, drøje Aar at gennemgaa, inden han atter 
fik det gamle Firma paa ret Køl. Af udestaaende Fordringer tabtes der et Beløb lige 
saa stort som hele Forretningsformuen i 1813, navnlig paa den norske Forretning 
tabtes der store Tilgodehavender, og op til 1820 var der stadig Tilbagegang i den 
aarlige Status. Men saa var ogsaa Bunden naaet, og fra 1821 begynder igen den 
for det Suhrske Hus saa ejendommelige jævne og stadige Væxt — skønt den nær
mest følgende Tid dog ellers var trang nok for Land og Folk som Helhed. Dog i 
30erne begyndte Forholdene gennemgaaende at blive bedre, og i 1842 ved Mode
ren, Enkefru Dorothea Suhrs Død, havde Theodor da ganske rigtig ogsaa bragt 
Formuen op til allerede at være noget over 800,000 Rdl. I 1846 naaede den Millio
nen, og 1853 var der yderligere kommen en halv Million til.

Men denne Suhr, Genoprejseren af det gamle Firmas Rigdom og Ry, var ogsaa 
en ægte Købmand, en Købmand i den store Stil, en Mand, for hvem »Huset« var 
Et og Alt, »J. P. Suhr & Søn« den Trylleformel, det Sesam, som for ham fik Bjer
get til at springe op — hint Bjerg, hvor han ifølge Fru Heiberg »sad og spandt 
Guld«. Meget kunde der berettes om denne mærkelige og helstøbte Personlighed, 
»Manden med de kolde Fingre«, den nysnævnte Kunstnerindes faderlige Ven, gift 
med selve »Dejligheden« i den Kamma-Rahbekske Kreds. Dog indenfor dette Værks 
Rammer maa vi nøjes med at minde om, at Theodor Suhr i 1827—28 lod bygge 
den første større Dampmaskine i Danmark, og at denne Begivenhed i Forening 
med Firmaets Overtagelse af Frederiksværk danner et Vendepunkt i de danske By
erhvervs Historie: vor hjemlige Industri vaagner fra nu af op til nyt Liv efter lange 
Tiders dødlignende Dvale.

*) C. Nyrop: Det Suhrske Hus i Kjøbenhavn 1749—1899, S. 80. Ovenstaaende Skildring støtter 
sig overhovedet væsentligst til dette udmærkede og interessante Værk, der burde være almindelig 
bekendt.
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afhændet. Inden dette imidlertid kunde ske, døde Holmblad, som alt ovenfor 
nævnt, i Sommeren 1895.

❖
Da »Det Danske Kulkompagni« traadte ud i Livet som en Fortsættelse af J. P. 

Suhr & Søn blev, efter Jul. Holmblads Anvisning Forretningens Ledelse overdraget 
hidtilværende Korrespondent hos det nævnte Firma, A. H. Ostenfeld. Hr. Ostenfeld 
er født 1862, fik sin første Uddannelse i en Skibs- og Varemægler-Forretning i Holbæk, 
var dernæst i Aarene 1886—92 ansat i det store Skibsexpeditions-Firma De Leeuw & 
Philippsen i Antwerpen, blev derefter engageret til Suhrs og opholdt sig paa dette 
Firmas Regning i Aar paa de store Kulpladser i England og Skotland for at 
lære Faget til Bunds. I 1893 tiltraadte han endelig paa Hovedkontoret, Gammel 
Torv, og den 1. August 1896 blev han, som lige nævnt, tillige kaldet til adm. 
Direktør i det nye »Kulkompagni«, til hvis Tjeneste han endelig kunde hellige sig 
helt og holdent fra 1. Januar 1897, da han, samtidig med at Kompagniet aabnede 
sin Drift, definitivt fratraadte sin Stilling hos Suhr.

Ved Overtagelsen af en saa gammel Forretning som den Suhrske, hvor det 
ganske særlig er selve Firmaets grundmurede Ry, som »overtages«, er det sikre ved 
Sagen for den ny Forretning dette, at der først og fremmest kommer til at paa
hvile den Byrden af en betydelig Kapitals successive Afskrivning: ved »Det Danske 
Kulkompagni«s Start var da Etablerings-Kontoen ogsaa 826,715 Kr. 79 Øre. Hvad 
der paa den anden Side herved skulde vindes: Fastholdelsen og Bevarelsen af den 
ophævede Forretnings gamle Kundekreds, er derimod aldrig nær saa sikkert! Og 
virkelig kostede det ogsaa i Kompagniets første Aar stor Konkurrence-Kamp og aar- 
vaagen Paapasselighed saaledes at hævde og føre det Vundne videre. Ikke desto 
mindre lykkedes det saa godt, at Selskabet i sine 2 første Driftsaar, 1897 og 1898, 
forøgede Salget med c. 90,000 Tons Kul, hvilket var en Fremgang mod Omsætnin
gen i J. P. Suhrs sidste Forretningsaar af ikke mindre end c. 70%.

Det gjaldt imidlertid for Kulkompagniet ej blot at fortsætte noget Gammelt, 
men selv at skabe noget Nyt: en helt ny, moderne Basis, hvorpaa den fra Suhr 
overtagne Kulforretning kunde udvikles og omformes efter Tidens Krav.

Dette Nye blev det statelige og pompøse Anlæg i Frihavnen, som enhver Kjø- 
benhavner kender af Selvsyn.

At skaffe sig gode og tørre Kul har for de store Forbrugere, Industrien og Mel
lemhandelen, just ikke tidligere været saa lige til. Naar Kuldamperen kom ind, 
maatte Vognene vente Time ud og Time ind ved Skibet i alt Slags Vejr, eller der 
maatte købes dyrere fra Plads, og for at sikre det daglige Behov maatte der hol
des særligt Lagerrum ved Fabriken eller Butiken. Forsyningen var saaledes med 
andre Ord som oftest bekostelig og omstændelig, tidsspildende og tabbringende.

Løsenet maatte derfor være: hurtig og daglig Expedition, hvorved der til 
enhver Tid kunde faas friske og harpede Kul i tør Kondition!

Det er denne Opgave, Anlæget i Frihavnen løser.
Etablissementets samlede Areal udgør 45,000 □ Alen med en Kajlængde af 650 

Fod; ved Kajen er 24 Fods Vanddybde, og Indsejlingen er direkte fra Sundet.
Til Skibenes Udlosning er der lige ved Bolværket anbragt 5 Dampelevator-Taarne, 

80 Fod høje. Elevatorerne bevæger en Skovl til Losning af Kullene ud af Dampe
rens Lasterum, og denne Skovl kan rumme 2 Tons (14 Td. Kul). Skovlen tømmer



KULPLADSEN, HVORFRA UDLEVERING EFTER MAAL FINDER STED TIL DETAILHANDLERE OG DEN DIREKTE HUSHOLDNINGSFORRETNING
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sit Indhold i en Slags automatisk Vogn, der ad Skinner føres ind i Kulbeholderne, 
hvor dens Indhold tømmes ud, og den tømte Vogn gaar derpaa af sig selv (ved en 
kraftig Kontravægt) tilbage til sin Standplads i Taarnet; medens Vognen udfører 
denne Bevægelse, er Skovlen atter bleven fyldt i Lasterummet, hvorpaa den paany 
tømmes i den automatiske Vogn. Paa denne Maade kan hver Elevator losse ca. 80 
Tons i Timen, eller 800 Tons i en 10 Timers Arbejdsdag — 4000 Tons (28,000 Td. 
Kul) om Dagen med alle fem Taarne.

Paa selve Kajgaden, som er 48 Fod bred, findes 3 Banespor i direkte Forbin
delse med samtlige Jernbaner til Frederiksberg og Provinserne. Elevatortaarnene 
er konstruerede saaledes, at al Trafik paa Kajen kan finde Sted uhindret.’

Bag Kajgaden (48 Fod fra Bolværket) findes 3 Kulbeholdere af følgende Dimen
sioner: Længde 180 Fod, Dybde 100 Fod, Højde 38 Fod. Hver Kulbeholder rum
mer ca. 10,000 Tons Kul. Da Pladsen bag Kulbeholderne kan rumme ca. 30,000 
Tons, bliver der saaledes Lagerplads til ialt ca. 60,000 Tons Kul og Koks paa én 
Gang.

De 3 Kulbeholdere gennemkrydses paa langs af 8 Gange (10‘ høje, 10‘ brede), 
belagte med Beton. I Gangene findes 252 Udløbstragte, hvorfra Kullene, over Harpe, 
løber ned i Vognene. En Vogn læsses i disse Gange paa 1 Minut. Hver Kulbeholder 
er inddelt i 18 Bum (hvert paa ca. 600 Tons) til de forskellige Kulsorter. Hver Ud
løbstragt er mærket med Navnet paa den. Kulsort, der findes i Beholderen, og hver 
Beholder er paa Forhaand bestemt til den særlige Slags Kul, den skal indeholde. 
Ud mod Kajen findes Udløbstragte til Banevogne; en Banevogn kan læsses paa 
nogle faa Minuter.

Ind mod Pladsen findes 36 Udløbstragte med justerede Tønder til Udlevering 
efter Maal. En Vogn læsses her paa ca. 3 Minuter.

Til den direkte Husholdningsforretning er reserveret særlige Beholdere, og for i 
hele Forretningen stedse at have friske og ganske tørre Kul, ifyldes Kullene altid 
fra oven og tømmes fra neden. Til Briketter og Specialiteter til alle Slags Ovne be
nyttes kun overdækkede Bum.

For Koksforretningens Vedkommende har Selskabet, i Lighed med Kjøben
havns og Frederiksbergs Gasværker, en Maskine, der kan tilberede ca. 1600 Td. Koks 
om Dagen i de ønskede Størrelser. Fra denne Maskine kan Detailhandlernes 
Vogne læsses paa ca. 6 Minuter.

Ved Indkørslen findes 4 Vognvægte til Tharering af Vognene og ved Udkørs
len 4 andre Vægte til Vejning af de læssede Vogne. Endvidere findes paa Kajen 2 
Vægte til Vejning af Banevogne.

— Ved hele denne Udleveringsmaade er det altsaa opnaaet, at selv de største 
Forbrugere kan tage deres Kul, efterhaanden som Forbruget kræver det, altsaa dag
lig, eller paa bestemte Ugedage, eller paa hvilken anden Maade det passer dem bedst, 
saa at de saa at sige helt sparer at holde Lagerplads. Og de Kul, de saa faar, er i 
bedst mulig Kondition. Harpningen af Nøddekullene besørges saaledes af en særlig 
Maskine med elektrisk Drivkraft, hvilken samme Maskine besørger Maalningen og 
Læsningen, saa at der selv i travle Tider har kunnet besørges udleveret ca. 1000 Td. 
Nøddekul efter Maal om Dagen.

Foruden dette store Anlæg har Kulkompagniet ogsaa i en anden Henseende 
brudt en ny Vej — og det er aabenbart her det Kendskab til Skibsfarts-Forhold,
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som Direktør Ostenfeld ved sin tidligere Uddannelse har haft Lejlighed til at er
hverve sig, som er kommet Selskabet til Gode og overhovedet har bragt det ind paa 
denne Vej: selv at anskaffe Dampere til Transport af Kul fra England!

Allerede efter et knapt Aars Forløb bestilte Bestyrelsen en Damper paa ea. 2200 
Tons Bæreevne, særlig konstrueret med Losning ved Dampskovle for Øje, og med 
et Dybtgaaende af 16 72 Fod fuldtlastet, beregnet til de vanskelige Forhold med Ebbe 
og Flod i Grangemouth, fra hvilken Plads Selskabet modtager et meget stort Parti 
Kul aarlig. Damperen, som fik Navnet »Julius Holmblad«, løb af Stabelen paa det 
skotske Værft den 7. April 1898, forlod Glasgow med Ladning den 21. Maj og ankom 
for første Gang til Kjøbenhavn den 26. Maj s. A. Siden da har den aarlig gjort 30—34 
Rejser og stadig givet et smukt Driftsoverskud.

I 1902 lod derpaa Kompagniet bygge endnu en Damper, en 3000 Tons Baad, 
særlig beregnet paa Farten Blyth—Kjøbenhavn. Den blev af Burmeister & Wains 
Værft afleveret medio November s. A. og fik Navnet »Bretland«. Ogsaa denne har 
vist sig at være et fortræffeligt Søskib. Den er indrettet til Fyring med Afharpnings- 
Kul, har to lige store Rum og fire store Luger, alt foran Maskinen, hvorved Last
ning og Losning med Selskabets Apparater kan foretages saa hurtigt og billigt som 
muligt.

Thi dette er da overhovedet Sagens anden Side — vi har set, hvor hurtig Ud
leveringen kan finde Sted fra Etablissementet i Frihavnen. Hertil kan nu føjes den 
Oplysning, at f. Ex. »Julius Holmblad«s 2000 Tons ofte udlosses paa ca. 10 Timer, 
saa at man altsaa ser, at Kullene kunne komme endnu hurtigere ind end ud.

Begge Dampskibenes Anskaffelses-Sum, tilsammen c. 834,000 Kr., er bleven ud
redet uden Forhøjelse af Aktiekapitalen.

Den relative Uafhængighed af det vexlende Fragtmarked, som Selskabet ved 
saaledes at føre egne Dampere har sikret sig, kom det navnlig til Gode i de allerførste 
Driftsaar, da Fragterne steg saa endrmt Overhovedet var der til en Begyndelse 
overordentlig vanskelige Forhold for Selskabet at kæmpe med, idet det forholdsvis 
hurtig efter sin Start kom til at staa overfor den store og stadige Stigning i Kul
priserne, som netop tog Fart fra April 1898, da den store Minearbejder-S/ri/æ i Wa- 
les brød ud, og som fortsattes i heftige Ryk til helt hen i Sommeren 1900, da der 
naaedes cif-Priser, som man ikke havde kendt Mage til siden det store Opsvings- 
Aar 1873 — 74. Men skønt det saaledes var en Menneskealder siden, at man i Kul
forretningen havde kendt slige Forhold, og skønt der jo under saa farlige Prissving
ninger stedse stod Formuer paa Spil, og ethvert Fejlgreb kunde have været skæbne
svangert, saa lykkedes det Kompagniets Ledelse at disponere saa sikkert, at man 
stadig var »inddækket« i rigtigt Øjeblik, — og de vanskelige Aar vendte sig saa
ledes netop til Selskabets Vel.

Medens der det første Aar ikke kunde gives Udbytte, da Anlæget i Frihavnen 
blev langt senere fuldt færdigt end paaregnet — nemlig først helt hen i Sommeren 
1898 —, har Kompagniet siden da uddelt følgende Dividender:

for Aaret 1898 5 %
» — 1899 6 °/0
» - 1900 7 °/0
» — 1901 572 °/0
» — 1902 5 °/0

og for 1903 er der endelig foreslaaet et Udbytte af 5 %.
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Endvidere er der til Etableringskontoen samt til Fornyelses- og Understøttelses
fonden i de forløbne 7 Regnskabsaar henlagt ialt 820,000 Kr.

Omsætningen var det sidstnævnte Aar: 216,000 Tons Kul og 235,000 Tønder Koks 
i Kjøbenhavn, medens Salget til Gasværkerne, Statsbanerne og i direkte Ladninger 
til Provinserne androg ca. 227,000 Tons.

Aktiekapitalen er Kr. 2,750,000; Bestyrelsen har Ret til at udvide den til Kr. 
4,000,000.

Bestyrelsens Formand er Etatsraad Wm. Th. Malling, Næstformand i Grosserer- 
Societetets Komité. ** *

Naar de nys nævnte Tal jævnføres med Tallene fra det Suhrske Hus’ Storheds- 
periode, vil man altsaa se, at de solide Traditioner fra den Gang alle er hævdede, 
fremfor alt den bedste af dem: den jævne og stadige Konsolidering (Formuefor
øgelse) og den jævne og stadige Udvidelse af Forretningens Omsætning.



C. H. MØNSTER & SØN

Jeg vil ikke rose mig selv,« siger Apicius i Holbergs Den Vægelsindede, »men det 
kan jeg sige, at saa snart jeg faar en Vin paa min Tunge, skal jeg ungefehr 

sige, om den er fra Abestee, Bech, Sohl, Fabritius eller Biehl.«
De nævnte Mænd var Datidens mest ansete Vinhandlere, og da Apicius var en 

stor Lækkermund, der nok vidste, hvad han vilde havesser man saaledes af denne 
Replik, at Stadens »Vintappere« alt den Gang kappedes om at levere Vinen »pur 
og syver«, saa at den »ikke smagte af andet end af Druerne«.

Men hvor god en Kunde Apicius end sikkert har været, saa har saa mange Vin
handlere og flere til ikke kunnet leve af ham og hans Venner alene — Bacchus maa 
allerede i hine Tider have haft mange og flittige Dyrkere herhjemme, saa at Vinhan
delen ret kunde florere. Apicius taler selv om, at man ogsaa »faar en skøn Vin« i »de 
3 Rømere« (Rhinskvinspokaler) — eller som han spøgefuld omdøber det paa sin bibelsk: 
Die Romer am Dritten! Dette berømte Vinhus laa paa Hjørnet af Købmagergade 
og Løvstræde (Løvstræde Nr. 1), og herfra var ingen Ringere end Kjøbenhavns 
Stolthed, Vinhandlersønnen, Peter Schumacher, udgaaet. Paa det andet Hjørne af 
Løvstræde var der et Vinhus, der saare symbolsk kaldtes »Cape de bonne Espé- 
rance«, rimeligvis fordi det var vanskeligt at styre uden om, og lige i Nærheden paa 
Hjørnet af Klædeboderne og Nørregade laa Baccharac, saa opkaldt efter den be
kendte By ved Rhinen. Paa det andet Hjørne af Nørregade og Gammeltorv laa 
Blasen, hvor der var Vinkælder indtil den store Ildebrand 1728, da man for at 
standse Ilden sprængte Huset i Luften og netop derved opnaaede at antænde Vor 
Frue Kirkes Spir. Lidt længere oppe i Klædeboderne (nu Skindergade Nr. 36) laa 
Dyrkøb, der 1661 tilhørte Johan Lehn. Denne Mand var tyet hertil efter at være 
bleven fordreven fra Tyskland under Trediveaarskrigen, og her tjente han tilligemed 
sin Søn saa godt paa Vinhandelen, at han lagde Grunden til den Formue, der siden 
skabte Baronierne Guldborgland og Lehn. Siden kom Dyrkøb i hin Sohis Eje, om 
hvilken Apicius taler. Endelig maa ogsaa nævnes den 1648 oprettede højst notable 
Vinstue i det saakaldte Boldhus: Kælderen findes endnu under den nuværende 
Cancellibygning!

Disse Vinkælderes Alder gaar, som vi hører, helt tilbage til Tiden omkring Midten 
af det 17. Aarhundrede. Der var da her i Staden ialt 16 Vinhandlere, hvoraf de 12 
skænkede fransk Vin, de 4 rhinsk Vin. Men allerede to Aarhundreder tidligere havde 
Kjøbenhavn haft Vinhandlere: i Kong Christoffer af Bajerns Stadsret af 1443 ind
skærpes det udtrykkelig disse, at de skulle »tappe med ret Bystop og fuldt 
Maade« o: med Byens rette Maal, og Christian den Første forordner 1461, at ingen 
Vin maa tappes, førend Kongens Foged med Borgmestre og Raadmænd »have
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den smaget og sat Købet efter Skellighed«. Saa tidlig som i det 15. Aarhundrede har 
altsaa Vin været en yndet Drik i Danmark, og man har sat en Ære i at vaage over, 
at den var ren og uforfalsket.

Størst Pris satte man den Gang paa Rhinskvinene, dernæst paa hede spanske Vine, 
sidst i Anseelse kom de røde, franske Vine, — den gængse Benævnelse paa Poitou- 
Vinen: Pøytto eller forkortet: Pøjt gik endog hurtig over til at betegne al Slags 
daarlig Drik. Denne Forkærlighed for rhinsk Vin fortsatte sig helt ned gennem det

EXPEDITIONSLOKALET

18. Aarhundrede, og med Undtagelse af en kort Periode (1629—1651) holdt man 
lige fra 1585 og op til 1862 fast ved, at hvem der handlede med rhinsk Vin, ikke 
samtidig maatte handle med spansk eller fransk Vin, da Sammenblanding eller 
Forfalskning i saa Fald ikke kunde kontrolleres. Der var saaledes op til vore Dage 
stadig to Slags Vinhandlere: Rhinskvinshandlere og Franskvinshandlere.

Samme Dag, som Kong Frederik III. oprettede et Købmands- og Kræmmer- 
Laug (7. April 1651), tillod han ogsaa Vinhandlerne til deres Nærings Forbedring 
og Fortsættelse at oprette et Lang, og 1652 knyttedes Fasbinderi til Laugets Rettig
heder. Disse var iøvrigt kun saa ubestemt formulerede, at Vinhandlerne 1667 indgav 
Andragende til Kongen om en mere fast Laugs-Ordning, hvad der blev dem bevilget 
den 7. Januar 1668. Efter den gennemgribende Reform i Laugs-Væsenet, der foregik 
ved Fdg. 23. December 1681, hvorved Enevælden endelig knægtede Laugene helt
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Nr. 55, Hjørnestedet til Set. Jørgensgade, der i det 17. Aarh undrede hed Kirkestræde. 
1757 fik denne urgamle Forretning en Konkurrent paa et andet Hjørne af Østergade, 
nemlig Hjørnet af Kongens Nytorv, idet Johan Jørgen Kop da her aabnede en 
Vinstue, som snart fik god Søgning og fortjent Ry. Og mens alle de andre, i sin 
Tid saa berømmelige Vinhuse, som vi ovenfor har fremdraget, til Hobe er som deres 
Vin gaaet al Kødets Gang, saa bestaar Kops gamle Vinhandel den Dag i Dag paa 
samme Sted. Det er just den, som nu hedder C. H. Mønster & Søn’s.

Allerede Kop tjente sig gode Grunker, men endnu højere steg dog den gamle 
Kælders Anseelse under hans Efterfølger, Oberst Wegener. I det 18. Aarhundredes 
Slutning, da Obersten residerede paa Hjørnet, skabte gode Konjunkturer den særlige 
Handelsperiode for Hovedstaden, som er kaldt »den gyldne«, og i hin Tid var det 
ikke mindst den ædle Druesaft, der bragte Guldet til Huse. Der blev under de store Sø
krige herfra drevet en meget betydplig Mellemhandel Verden over med Vin i Ly af 
det neutrale danske Flag, og det fejlede jo ikke, at den vældige »Donau-Strøm«, 
som passerede vor gamle By, var righoldig nok til, at ogsaa gode kjøbenhavnske
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Borgere kunde faa læsket deres Ganer til en rimelig Penge. Lystig er det i disse 
Overflods-Tider sikkert ofte gaaet til i den gamle, ærværdige Kælder, mangen en 
Rhinskvins-Pokal er bleven tømt for Borgerheldet og det almene Vel, mangen politisk 
Kande bleven støbt under munter Snak og Bægerklang. Det var forøvrigt ogsaa 
højbaarne Kunder, som »Obersten paa Torvet« efterhaanden fik samlet sig — i 
første Række Adelens og Militærets Kredse!

Men de tunge og trange Aar fulgte efter de lette og lyse Dage, det blev spar
sommere med Vindrikningen, hvor skulde man faa Pengene fra til slig »Over- 

PARTI AF ET FOUSTAGELAGER

daadighed« — og dog, netop i de triste Tider trænger mangen Mand netop til en 
Hjertestyrkning for at staa bedre imod Sorg og Ulykke og stramme sig op til ny 
Iver og Ufortrødenhed! Nok er det, Vinkælderen vedblev at være godt besøgt, og 
da den unge Mønster i 1829 overtog den, var det alt en blomstrende Forretning, 
han gik ind til.

Det blev nu en hel anden Kundekreds end i gamle Dage, som kom til Huse 
paa Hjørnet — Kunstnere og Literater, Skuespillerne fra »Torvet« havde i Tredi
verne, Fyrrerne og helt op i Halvtredserne deres kæreste Samlingssted hos Mønster, 
her løsnede Vinen Tungen, saa det gode Hoved kom til sin Ret, her fløj mangen 
lystig Skæmt over Bord, mangen lys Idé blev lykkelig fangen, naar Solstraalerne 
tværsigennem det løftede Vinglas’ gyldne Skær tittede den Søgende ind i Øjet — in 
vino veritas!

Her kom i det kgl. Theaters berømmeligste Tid dets mest fejrede Acteurer,
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Mænd som Ryge, Nielsen, Wiehe’rne osv. at finde Husvalelse eller Oplivelse — i det 
ringeste 1 Gang om Ugen, hver Søndag Formiddag, maatte Scenens Børn ty her
over for at lytte til »Mønsters Betragtninger«.

Men Vinhandelen blev større og større, Salget ud af Huset saavel af Flasker 
som af Foustager krævede efterhaanden mer og mer Plads, og hvor nødig end 
Mønster vilde undvære sine kære Stamgæster, saa maatte han dog i Begyndelsen af 
60erne bekvemme sig til at nedlægge Vinstuen og selv rykke derind med sine 
Flaskehylder og Protokoller. Kort efter, 1865, blev Sønnen optaget i Firmaet, som 
herefter fik sit nuværende Navn C. H. Mønster & Søn.

PARTI AF ET FOUSTAGELAGER

Det havde under alle Forhold været Forretningens ufravigelige Princip: virkelig 
at levere Vin o: kun at levere ægte, vel lagrede og velbehandlede Vine. Intet Under, 
at mange kræsne Vinkendere efterhaanden fik Smag paa Mønsters Vine. Dette 
gjaldt bl. a. ogsaa Marinens Officerer, der jo som oftest har mer end almindelig 
Lejlighed til at udvikle deres Tunge og Gane til virkelig at kunne nyde en god 
Vin.

I 1877 overtoges Forretningen af dens nuværende Indehavere, Generalkonsul 
Emil Arntzen og Herr C. N. W. Christensen, og dermed begynder en ny 
Opsvingsperiode for Firmaet. Det belønnedes kort efter med Prædikatet: Kongelig 
Hof-Vinhandel, og derefter blev Hovedstaden for snævert et Felt; fra nu af gaar 
man paa Erobringstogt det ganske Land over og fra Danmark videre til hele 
Norden.
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Provinsernes Vin
handel, saa de nye 
Chefer med deres 

Købmandsblik, 
trængte til at refor
meres. Det havde fra 
gammel Tid af været 
Skik og Brug, at de 
Handlende rundt om 
i Landet købte deres 
Vin paa Foustager og 
selv aftappede den. 
Men dette var egent
lig i Modstrid med 
det sunde Princip 
om Arbejdets Deling. 
Ifølge Sagens Natur 
var de færreste Pro
vinsforretninger an
lagte paa Vinhandel: 
de havde hverken 
Kældere, der var sær
lig indrettede til at 
lagre Vinen i, ej hel
ler fagdygtige Vinky
pere. Fik de et Par 
store Fade Vin hjem, 
saa maatte deres Kunder drikke Vinen, som den var falden ud, og i mange Til
fælde vel ogsaa af og til betale den med en Pris, der ingenlunde stod i Forhold til 
dens Kvalitet.

ET AF FLASKELAGRENE

Med slige Tilstande var imidlertid hverken Vindrikkerne, Købmændene eller den 
reelle Vinhandel i Længden tjent. Hvor meget naturligere og hvor meget bedre og vær
digere for alle Parter, tænkte nu d’Herrer Arntzen og Christensen, vilde det dog ikke 
være, om Provinskøbmændene fik de forskellige Slags Vin, der efterspurgtes, i et vist An
tal Kvaliteter aftappede paa Flasker under den fagkyndige Garanti for Flaskens Indhold, 
der kunde ydes af en saa velforsynet og anset Special-Forretning som den Mønster’ske 
— og saa forhandlede Mønsters Vine flaskevis til deres Kunder mod en passende 
Forhandler-Rabat! Kunderne fik derved vellagrede og gode Varer, svarende til Pris 
og Etikette, og kunde herfor holde sig til det kjøbenhavnske Vin-Hus, Købmændene 
slap for Besvær og Risiko, Lagrings- og Aftapningsomkostninger samt Vinkenderes 
mulige Misfornøjelse og havde i Stedet for en sikker Fortjeneste samtidig med den 
gode Bevidsthed om at kunne forsyne deres Kunder efter Ønske og uden personligt 
Ansvar. Mønster & Søn endelig fik Leverancen, Sikkerhed for, at deres Vine kom 
frem i den Stand, Firmaet som Leverandør kunde være tjent med og svare til — 
høstede altsaa tillige derigennem den Løn, der maaske er en ret Købmand den 
kæreste: Navn for at levere »prisværdige« Varer og føre en reel Forretning!
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Dette Raisonnement syntes selvindlysende, men det er nu en Gang svært at faa 
Folk til at bryde med gammel Slendrian, Tingen skal forklares dem atter og atter, 
de skal formaaes til at prøve den, indgroede Vaner og medfødt Mistænksomhed, 
Frygt for »der ligger noget bagved,« skal heldig og endelig overvindes. Men Fir
maets nye Indehavere tog fat paa at løse denne Opgave med en saadan Frejdighed 
og saa sejrrig en Energi, at det lykkedes i en Fart og et Omfang, der overgik al 
Forventning. En Baron blev sendt Landet rundt i en elegant udstyret Ekvipage 
med Kusk og Tjener — og Vinprøver i Vognmagasinet! Fra By til By, fra Sogn til

CHEFERNES KONTORER

Sogn gik Turen, og kun faa Aar var gaaede, før C. H. Mønster & Søn, efter denne 
præliminære Indledning, havde omspændt Landet med ikke mindre end ca. 200 Fili
aler, anlagte hos en Række af Landets bedst renommerede Købmænd i Byer og 
Flækker hele Danmark over.

Og siden da er Forretningen, udelukkende baseret paa Flaskeforsendelser, gaaet 
stadig frem og frem. Saa at sige overalt kan man købe »Vine fra C. H. Mønster & 
Søn,« faa nøjagtig den Leoville eller den Portvin, man er vant til at drikke, — 
Firmaets Navn i Proppen og Varens Pris stemplet i Kapslen overbeviser En om, 
at ingen Fejltagelse eller Fixfaxerier er mulig!

•Til at gennemføre et saadant helt »Handels-System« hører der mange Egenskaber, 
fremfor alt Evnen til at være expedit og akkurat. Det er da i saa Henseende ogsaa et 
betegnende Træk for Firmaet, at alt er saa godt i Orden og saa stadig å jour, at
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samtlige Nytaarsregninger og Kontokuranter hvert Aar ligger i Postkassen — den 
1. Januar Kl. 3 Eftermiddag!

Og dog — naar de Mange, som Aaret rundt i de forskelligste Sager af offentlig 
Betydning, selve Vinforretningen C. H. Mønster & Søn som saadan uvedkommende, 
tyer til Generalkonsulens eller Herr Christensens velvillige og redebonne Bistand, saa 
træffer de ingenlunde et Par ilfærdige, hæsblæsende, afsnubbende Geschäfts-Maskiner. 
En Mand som Arn tzen, Portugals herværende Konsular-Bepræsentant, Vinhandler
foreningens og »Hygæa«s mangeaarige og meget virksomme Formand, kan netop 
som den travle Mand, han er, — faa Tid til alt! I Chefernes smagfuldt og 
»gediegent« udstyrede Privatkontor giver han sig gode Stunder til roligt og elskvær
digt at tale enhver Sag, hvori hans kyndige Hjælp søges, grundigt igennem, — ret 
som om han kun sad der for det samme! Det er i Tidens Løb ikke helt faa offentlige 
Hverv, der er bievne læssede paa Generalkonsul Arntzens Skuldre — som særlig 
fortjenstfuld tør utvivlsomt hans Virksomhed i de om Vinhandelen nedsatte Regerings
kommissioner betegnes. Det er ikke mindst hans sagkyndige Arbejde, det skyldes, 
at Vin- og Spirituosahandelen herhjemme staar under en saa effektiv og dog hensyns
fuld Kontrol, at paa den ene Side Forbrugerne faa eller ingen Steder i Verden er 
mere betryggede end her i Landet mod alle Slags Forfalskninger, hvorimod paa 
den anden Side den legitime Forretning ikke besværes eller vanskeliggøres ved 
hæmmende eller hensigtsløse Kontrolforanstaltninger. Herr Christensen har, i 
Modsætning til sin Kompagnon, holdt sig strengt tilbage fra al Offentlighed, men 
er til Gengæld en aktiv og utrættelig Deltager i en Række humane Selskabers Vel
gører-Virksomhed.

Vinhandlerforeningen er det gamle, ovenfor omtalte Vin lapper-Langs værdige 
Fortsætter, paa en Gang en Bærer af det gamle Langs gode Traditioner og en fuldt 
ud moderne Organisation, som under omsorgsfuld og energisk Ledelse af den nu
værende Bestyrelse, for hvilken Arntzen, som foran bemærket, er Formand, har ud
videt sin Virksomhed til at varetage den samlede danske Vinhandlerstands Fælles
interesser.





DET DANSKE
PETROLEUMS-AKTIESELSKAB

Rundt om i Verdens-Stæderne véd selv det mindste Bysbarn med Stolthed at 
udpege for den Fremmede: den store Forretning. Det er ikke Fyrsternes eller 

Adelens Paladser, ikke Kunstens eller Videnskabernes Museer, som i første Række 
giver den moderne Stad dens Præg og fængsler Turistens umiddelbare Opmærksom
hed — det er nok saa meget Stormagasinerne, Kæmpefabrikerne, de store Forret
nings-Etablissementer. I hvert Fald er det dem, der af en Befolkning som den en
gelske, den amerikanske, den tyske rent uvilkaarlig tages som det ydre Udtryk for, 
»wie wir’s so herrlich weit gebracht«.

Det var Synd at sige, at vi Danske som Regel føler en lignende national Stolt
hed overfor vore store eller større økonomiske Foretagender. Man har herhjemme 
grumme ofte ondt ved at taale eller forlige sig med den Tanke, at der tjenes mange 
Penge paa ét samlet Sted, Fortjenesten være saa nok saa legitim, — man ynder, at 
det idyllisk bliver ved de mange Bække smaa, og ser dem ikke helt gerne forenet i 
eller gjort til den ene store Aa. Danmark, synes man, bør nu en Gang ikke have 
Floder og Bjerge, kun Bække, Bakker — og Dværge!

Men Udviklingen gaar i vor Tid sine egne Veje, og paa flere og flere af Øko
nomiens Felter kræver den som saa at sige overalt først og fremmest: Organisation. 
Det spredte og splittede Mangefold af selvstændige, indbyrdes stridende Smaaforret- 
ninger viser sig paa et stigende Antal Omraader at være et Spild af Kræfter og Ka
pital, en Ødslen med Virksomhed og Værdier og en unødig Fordyrelse af Samfunds- 
Forbruget. Ved Sammensmeltning og Omstøbning til Fælles-Forctagender kan man 
derimod ofte opnaa en for alle Parter tjenlig Organisation af Samfundets Forsyning 
med denne eller hin Vare, saa at paa den ene Side de samlede Omkostninger paa 
Vejen fra Producent til Konsument formindskes, og Driften gøres billigere og be
kvemmere, paa den anden Side Omsætningen forøges, og Kapitaler derved gøres 
mere frugtbringende, selv endog ved lavere Avance paa den enkelte Omsætning.

Denne Udvikling har i de Lande, hvor Forretningslivet trives frodigst, Amerika, 
England og Tyskland, fejret en voxende Række af Triumfer i Dannelsen af Tusin
der af saakaldte Trusts, Karteller, Sammenslutninger, Storselskaber, og hvad man 
end maatte mene om det heldige heri — alt i Verden, der har Lyssider, har jo 
som simpel Følge heraf ogsaa Skyggesider —, saa viser Bevægelsen sig mere og
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GROSSERER JØRGEN JENSEN

mere at være 
uimodstaae- 
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nu fra Split
telse og Uro 

vender sig 
GROSSERER JOHANNES M. HOLM

mod Fasthed, Plan og Orden, og gør det med samme instinktmæssige Maalsikker- 
hed, som Planter vender sig mod Sollyset, saa er det netop med Livets Ret og 
Livets Styrke, Livets egen Ret, saa vist som Livet altid har Ret, og Livets egen 
Styrke, thi hedder det end rigtigt: fort comme la mort, hvad der er endnu stærkere, 
er dog netop Livet.

Paa dansk Grund har før og fremfor nogen Anden Tietgen set denne Udvik
ling og inaugureret den. Den Ra'kke store Foretagender, han har skænket vort Land, 
er jo først og fremmest Aktieselskaber, men dernæst i de Heste Tilfælde ogsaa Sam
menslutninger, Storforretninger, baserede paa Sammensmeltning af alt bestaaende, 
delvis indbyrdes konkurrerende Forretninger. Det var det, han en Gang i et Fore
drag med genial Hentydning til »Aladdin« kaldte for Ringens Aand, hvorved han
netop vilde have sagt, at det var en god Aand, som
Foretagenders Tilblivel
se, og tillige en mægtig 
Aand, som formaaede 
at flytte de Bjerge, som 
end ikke en Tietgens 
Tro til sig selv uden 
hin Aands Hjælp vilde 
have saa meget som 
rokket. Men ogsaa til 
Tietgen og hans ska
bende Virksomhed saa 
jo Mange herhjemme 
skævt: den store Stil kan 
sjældent glæde sig ved 
Popularitet blandt Lil
leputter, Smaakørere og 
Kræm mersj æle.

havde hjulpet ham til disse

Det er imidlertid 
netop i denne den store 
Stil, at det Foretagende, 
som her er Tale om, 
Det danske Petrole
ums-Aktieselskab, er 
anlagt og arbejder, for 
dettes Vedkommende 

dog helt uden Tietgens 
Initiativ eller Medvirk
ning. Dets Virksomhed 
spænder over et helt 
Lands Forsyning, ja, 
egentlig talt over hele 
Nordens Petroleums- 

Forsyning.KONSUL RUD. WULFF
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Handelen med Stenolic var i 80erne geraadet i en vild Konkurrences plan
løse Forvirring, og for atter at faa Sundhed og Ro i Forholdene traadte da i Efter- 
aaret 1888 Cheferne for de 3 største, daværende Import-Huse, Jørgen Jensen, Johs. 
Holm af Firmaet Thøger From og Rud. Wulff i Aarhus sammen for i Fælles
skab at drøfte Situationen. Resultatet af denne Raadslagning blev Dannelsen af »Det 
danske Petroleums-Aktieselskab«, som blev startet 1. April 1889, og hvori de 3 
nævnte Handelshuses Petroleums-Forretning dermed gik op. Aktiekapitalen blev op
rindelig sat til 1 Mili. Kr., fordelt paa 200 paa Navn lydende Aktier, siden er den 
bleven udvidet 2 Gange, nemlig 1892 til 2 Mili. Kr. og 1900 til 2,800,000 Kr.

DIREKTIONSVÆRELSET

I 1893 traadte Det danske Petroleums-Aktieselskab i Forbindelse med det be
rømte Standard Oil Co. som Verdensleverandør af amerikansk Stenolie, senere ogsaa 
med Nobel Brothers for russisk Petroleums Vedkommende. Standard Oil Co. inter
esserede sig da direkte i det danske Selskab, ligesom det f. Ex. har gjort det i 
»Deutsch-Amerikanische Petroleums-Gesellschaft«, og »Det danske Petroleums-Aktie
selskab« fik Eneforhandlingen af det amerikanske Selskabs Petroleum paa Skan
dinavien.

De 3 nævnte Forretninger, som i det nye Kompagni smeltede sammen til een, 
havde ikke haft noget Cisterne-Lager af Petroleum. Man tog den Gang Ladningerne
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hjem i Tønder, men da man havde set, at Tyskland var kommet ind paa Benyt
telsen af Cisterne-Skibe og Lagring af Petroleum paa Land i Jern-Tanks, henvendte 
Selskabet sig til Kjøbenhavns Havnevæsen og fik af dette anvist Tuborg Havn, 
som den Gang var det eneste Sted her i Landet, hvor der maatte føres Stenolie ind, 
til Anlæget af en fast Tank. Dette Arrangement slog ogsaa til i de allerførste Aar, 
skønt der jo ikke var saa overdrevent meget eller dybt Vand i Tuborg Havn. Men 
da Tolden for Petroleum blev nedsat fra 1. Oktober 1891, begyndte Forbruget her
hjemme at stige enormt. 1892, altsaa lige efter Toldlettelsen, steg det strax med 
c. 9 Mili. Pd. I de følgende Aar indklareredes der aarlig følgende Mængde til Forbrug:

FULDMÆGTIGERNES KONTOR

1893.... 57,3 Miil. Pd.
1894.... 62,4 » »
1895.... 66,5 » »
1896.... 70,8 »
1897.... 75,0 » »
1898.... 80,4 »
1899.... 87,7 »

og i Fjor 1903 var Forbruget endelig:.... 97 » »
Umiddelbart efter Toldnedsættelsen, i Gennemsnit af Aarene 1892—94, var For-



HOVEDKONTORET

TANKAFDELINGENS KONTOR
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bruget pr. Hoved c. 26 y2 Pd. — nu, 10 Aar senere, nærmer det sig 40 Pd., hvilket 
altsaa er en Opgang i de sidste ti Aar af henimod halvthundrede Procent.

Selvfølgelig har en saadan stærk og stadig Stigning maattet give Selskabet en 
rask voxende Forretning, som har krævet Udvidelse paa Udvidelse. Efter faa Aars 
Forløb var Tuborg Havn, navnlig paa Grund af dens ringe Dybde, utilstrækkelig, 
og Selskabet begyndte saa med paa Refshaleøen at anlægge 1 å 2 Tanks — og nu 
er her voxet et helt Kæmpe-Etablissement op (se Billedet). Da Selskabet begyndte 
i 1889, var der saavel i Kjøbenhavns gamle som i Aarhus’ Havn kun 20 Fod Vand, og 

TANKAFDELINGEN

man maatte derfor gaa til Bygningen af en Tank-Damper, »Christine«, som blev sat i 
Vandet fra Burmeister & Wain i 1890. »Christine«, som rummede 17,000 Tønder Olie, 
var efter Datidens Forhold et fuldstændig tidssvarende Skib. Men efterhaanden som 
Søster-Selskaberne i Tyskland, England osv. byggede større og større Tank-Dam
pere, op til 10 å 12,000 Tons, blev deres mindre Baade disponible, og herved trykke
des Fragterne saa stærkt, at Selskabet i det aabne Marked kunde fragte Dampere, 
der med samme Mandskab som f. Ex. »Christine« kunde rumme indtil 30,000 Fade. 
Dette var naturligvis ved det stigende Behov og det dermed stigende Krav til Skibs
rum et stort Gode for Selskabet. Men samtidig blev herved Fragten for »Christine« 
for dyr, og den blev derfor solgt i 1891, saa meget hellere som Kjøbenhavns og 
Aarhus’ Havn nu var naaet til 24 Fods Vanddybde.

Til Provinserne gik der en hel Del Olie i Tønder fra Kjøbenhavn, medens der sam-
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tidig toges ikke saa faa større Sejlerlaster hjem, ligeledes i Tønder. Med den fortsatte 
Udvidelse af Selskabets Virksomhed fulgte derfor ogsaa Nødvendigheden af at faa 
flere faste Tank-Lagre rundt om i Riget. Det første udenfor Kjøbenhavn blev anlagt 
i Aarhus, senere fulgte lignende Anlæg i Aalborg og Kolding. For Fyens Vedkom
mende har Selskabet et Tank-Lager i Svendborg, paa Sjælland er der et større 
Tank-Anlæg i Korsør, for Lolland-Falsters Vedkommende et mindre i Nakskov.

Som alt ovenfor nævnt fik Selskabet ved sin Start Eneret paa Forhandlingen 
af Standard Oil Company s Petroleum i hele Skandinavien. Navnlig i Sverige var

TANKANLÆGET PAA REESHALEØEN

Forretningen splittet paa en stor Mængde mindre Importørers Hænder. Paa Initia
tiv af »Det danske Petroleums-Aktieselskab« lykkedes det imidlertid temmelig hurtigt 
at faa samlet disse mange Hoveder under forholdsvis faa Hatte: der blev dannet 
4 Selskaber i Sverige og 2 i Norge, hvilke Selskaber altsaa, om man vil, er en Slags 
Søster-Selskaber til det danske, saaledes at forstaa, at det danske Selskab er interes
seret i de svensk-norske, stadig staar i Forbindelse med dem.

Medens oprindelig Urtekræmmerne i Kjøbenhavn som Regel købte sig et Par 
Tønder Petroleum ad Gangen og selv tappede dem af paa Flasker, forandrede en 
justitsministeriel Rekendtgørelse, som traadte i Kraft 1. November 1892, helt dette 
Forhold, idet det nemlig af Hensyn til Brandfare blev forbudt Detailhandlerne i Sta
den at have mere end indtil 200 Potter, hvorhos det hele Kvantum skal holdes i luk
kede Flasker eller Beholdere. Selskabet oprettede da resolut en stor Flaske-Aftap-
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Høkeren i Landboden uden at behøve paa Vejen at omfyldes i Tønder eller 
Fade.

Det skex* saaledes: Damperen tager Olien lige fra Pipe lines i Amerika og fører 
den i sin Tank til dansk Havn. Her bliver den gennem Rørledninger pumpet over 
i store (Tank-) Beholdere, fra disse bliver den ved Hjælp af 50 Jernbane-Tan/t-Vogne 
kørt ud til 7’<wiÆ-Stationerne. Disse lægges nu eller er alt lagte over hele Landet, 
hensigtsmæssig fordelte rundt om ved Jernbane-Stationerne: det er en fuldstændig 

DIREKTØR CHRISTIAN HOLM

ny Erobring af Landet, her finder Sted, og dets Besættelse Punkt for Punkt fore- 
gaar derfor ogsaa taktisk og strategisk — med Generalstabens Kort som Grundlag! 
I disse Tank-Beholdere løber.saa Olien fra Jernbane-Vognen af sig selv: ved Hjælp 
af Slanger tømmer Vognen sig selv ud i et underjordisk Reservoir, og fra dette 
pumpes den saa atter op i en saakaldt Gade-Tank-Vogn (se Billedet), som derpaa 
kører Olien ud eller omkring til Detaillisterne. Disse forsynes saa af Selskabet med 
en saadan særlig Beholder, og her op i pumpes saa Olien for endelig derfra i Fla
sker at gaa til Forbrugerne!

Som man ser, er der paa intet Punkt af den lange Vej fra Petroleumskilden i
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det fjerne Vest og til den lille Butik ude i den danske Landsby Brug for eller 
Trang til Træ eller Tønder.

Det er et Udslag af en almindelig Tendens i vor Tid, som i sine Overgangs- 
Former kan være beklagelig nok, at Selskabet ved Gennemførelse af dette nye Sy
stem sparer eller selv fortjener en Mellemhandler- eller Grossist-Avance. Til Gen
gæld bliver der ej heller Rum eller Plads for Indkøbs- eller Fællesforbrugsforenin
gers Rabat-Køb, Selskabet træder direkte i Forbindelse med Detaillisterne, som 
altsaa intet Mellemled behøver. Om noget Salg direkte til Forbrugerne fra Provins- 
Tank’en er der derimod herhjemme, klogt og rigtigt nok, ikke Tale.

Hvor det gælder en Standard-Vare eller Stabel-Artikel som Petroleum, er Sam
funds-Fordelene ved, at Omsætningen samler sig paa en enkelt Haand: det store, velor
ganiserede Handelsselskabs, saaledes, ja overhovedet øjensynlige nok. Som alt oven
for sagt, vilde det i ethvert moderne Land regnes for en stolt Ting at have saa 
mange af den Slags storstilede Købmandsforetagender som muligt, og forhaabentlig 
vil efterhaanden ogsaa en lignende Erkendelse vinde Raaderum i Danmark.

Ved Lovændring i 1903 udvidedes Bestyrelsen til at bestaa af mindst 3 og højst 
5 Medlemmer, og den nuværende Bestyrelse bestaar af d’Herrer

Grosserer Johannes M. Holm,
Etatsraad Win. Th. Malling, 
Grosserer Christian Holm, 
Charles A. Sutfield.
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Det er ikke ofte, at Enkeltmand herhjemme, i større Udstrækning, for egen Reg
ning, regelmæssig sender Varer i fulde Skibsladninger fra et fremmed Land til 

et andet og saaledes i alleregentligste Forstand driver Udenrigshandel. Det er en 
af de Agre i Forretningsverdenen, som det i Reglen er forbeholdt Aktieselskaber 
med en stor og vidtløftig Administration at dyrke; det er en Virksomhed, hvis 
Traade spænder viden om, en Opgave, som en Mand betænker sig paa at løse alene.

En dansk Forretning og et af de faa private Handelshuse i Norden, som i stor 
Stil, og fra Aar til Aar i voxende Omfang, afskiber den ene Ladning efter den an
den udenlands fra til andre Søstæder udenfor Hjemlandets Grænser, er Firmaet 
Carl Norstrand i Kjøbenhavn.

Carl C. H. Norstrand er født i Rergen i 1852 og nedsatte sig allerede i 1874, altsaa 
i en Alder af 22 Aar, her i Kjøbenhavn, efter at have løst Grosserer-Borgerskab. I 
1880 aabnede han en Importforretning af engelsk Raajern, som fra Begyndelsen af 
Tyverne var blevet en gangbar Handelsvare her i Landet, og hvoraf Forbruget sta
dig var stigende, holdende Trop med Jernstøberiets Udvikling.

Carl Norstrand kom gennem Salget af Raajern i intim Forretningsforbindelse 
med Landets Jernstøberier, og det var da kun naturligt, at han snart udvidede sin 
Virksomhed til ogsaa at omfatte andre af Jernstøberiernes Forbrugsartikler, i første 
Række det til Smeltningen nødvendige Brændselsmateriale.

Det var næsten udelukkende engelske Kokes, som den Gang forbrugtes i Støbe
rierne, da Norstrand i 1884, endnu førend det store, rhinsk-westfalske Kul- og Ko- 
kes-Syndikat dannedes, begyndte at indføre westfalske Cinders.

Varens Godhed overvandt hurtig den Mistillid, som Forbrugeren instinktmæssigt 
nærer mod det nye, og de westfalske Cinders var allerede godt indarbejdede, da 
Trusten dannedes. Det var da en Selvfølge, at de ledende Mænd i Syndikatet udsaa 
Norstrand, som havde dokumenteret sine Evner til at finde Marked for Produktet, 
til at lede Exporten fra de store westfalske Bjergværker til Danmark, Norge, Sve
rige og Finland.

De westfalske Cinders slog nu helt igennem og fortrængte paa faa Aar saa godt 
som fuldstændigt de engelske Kokes i hele den nordiske Jernindustri.

Afskibningerne ledes over hollandske og tyske Nordsøhavne, og den aldeles over
vejende Del gaar til Sverige, Norge og Finland.
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CARL NORSTRAND

I videst mulig Udstrækning fragter Firmaet Sejlere 
og Dampere til at føre Ladningerne, men da Tilbudet 
af Skibe er uregelmæssigt, driver Firmaet selv et min
dre Sejlskibsrederi, der kan træde hjælpende til i paa
kommende Tilfælde.

Exporten til Danmark og Sydsverige foregaar hoved
sagelig over Land direkte fra Westfalen, hvorfra det 
kjøbenhavnske Firma daglig faar Rækker af Vognlad
ninger til danske og skaanske Stationer.

Med Jernindustrien som Hovedforbruger af de west- 
falske Bjergværksprodukter er der tillige oparbejdet en 
betydelig Forretning med Leverancer af westfalske Kul 
til industrielle Øjemed og Stenkulsbriketter til Lokomo
tivfyring.

Endvidere repræsenterer Carl Norstrand Kulsyndi- 
catets Datterselskab »Deutsches-Kohlen-Depot«, der leve

rer Bunkerkul til Damperne i Middelhavet, Port Said, Madeira o. s. v.
Samtidig er Firmaets oprindelige Importvirksomhed ikke bleven forsømt. Salget 

af Raajern er drevet saaledes op, at denne Del af Forretningen er voxet til en 
af de største i sin Art i Norden. Da det rhinsk-westfalske Raajerns-Syndikat kom 
i Stand, noget senere end Kul- og Kokes-Syndikatet, blev Exportforretningen paa 
Skandinavien og Finland overdraget Firmaet Carl Norstrand.

Foruden Jernstøberiernes største Forbrugsartikler, Jern og Cinders, leverer 
Carl Norstrand de mangfoldige andre Raastoffer og Maskiner, som Støberierne an
vender, og denne Specialafdeling er ligeledes bleven den største og mest omfattende 
paa dette Omraade i hele Skandinavien.

Firmaets Kundekreds er i Tidens Løb bleven udvidet; den bestaar ikke mere 
udelukkende af Støberier og Jernværker, men omfatter nu ogsaa en Mængde for
skellige Industridrivende i saa at sige alle Brancher. Saaledes sender Firmaet i 
hele Skibslaster fra Holland og Tyskland til skandinaviske Pladser: Flusspath til
Glasværker og Cementfabriker og Gasrensningsmasse til 
Gasværker.

Som Repræsentant for det tyske »Stassfurter-Salt- 
syndikat« afskiber Carl Norstrand dernæst Ladning efter 
Ladning af Stensalt til danske Raffinaderier, derimod ikke 
til det øvrige Skandinavien, hvis Toldlovgivning ikke be
gunstiger Saltraffinering. Herhjemme forbrugtes indtil for- 
faa Aar siden næsten udelukkende engelsk Raasalt; men 
med samme Forretningsenergi, hvormed man tidligere 
fik engelske Kokes fortrængt som Brændsel i Støberierne, 
er det lykkedes at vække Raffinaderiernes Interesse for 
Stassfurter-Saltet, og Forholdet er nu det, at de fleste af 
Landets Saltværker er gaaet over til tysk Raasalt.------

Som en særlig Afdeling indenfor Carl Norstrands 
Forretning maa nævnes: Indførslen til Danmark af 
svensk Tørvestrø. FRANZ NORSTRAND
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For en halv Snes Aar siden gjorde Firmaet et Forsøg med nogle Baller svensk 
Tørvestrøelse som Strø for Heste og Kreaturer, og disse første Experimenter, som 
Firmaet fik nogle Hestevenner til at foretage, blev Oprindelsen til den nuværende 
betydelige Import, til hvilken flere store svenske Fabriker bidrager med omtrent 
hele deres Strøproduktion. Strøen leveres ikke alene til Sjælland og Øerne, men end- 
ogsaa helt op i det nordligste Jylland.

Endelig har Firmaet i snart 25 Aar haft en Filial for »Nye danske Brandfor
sikringsselskab«.

Den meget omfattende Forretning, som Carl Norstrand saaledes driver, nød
vendiggør Ansættelsen af en Mængde Agenter og Underagenter rundt om i de 
skandinaviske Lande, ligesom Firmaets Rejsende stadig besøger de forskellige For
retningsforbindelser.

Stifteren Carl Norstrand, som i 1904 udnævntes til Etatsraad, staar stadig i 
Spidsen for Firmaet, i hvilket han i 1898 optog sin da 22 Aar gamle Søn, Franz 
Norstrand.
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BREDGADE 33

Faderen arvet Købmandsblodet, og da han som ung 
mede han derfor hurtig, hvad business var. Efter

Ael Prior — der er for 
et kjøbenhavnsk Øre 

en egen støt Klang i det 
Navn Prior, der kalder 
frem for Bevidstheden 
Minderne om den gode, 
gamle Tid efter forrige 
Sekelskifte med Borger
sind og Borgerdyd og det 
til Borgerheld sigtende.

En af den Tids kendte 
Mænd, netop Borger i Ti
dens Forstand, var den 
Stege Købmand H. P. 
Prior, der som en af vore 
første Dampskibsredere 
har skrevet sit Navn ind 
i dansk Erhvervslivs Hi
storie. Hans Søn Axel 
Prior, født i Stege den 
23. April 1843, havde fra 
kom til England, nem- 

et treaarigt Ophold for
skellige Steder i England blev han ved sin Tilbagekomst knyttet til sin Faders Be- 
deriforretning og virkede der i nogle Aar; men ganske naturligt følte han Trang 
til at prøve sine Evner og Kundskaber i en selvstændig Virksomhed, og den 1. Maj 
1868 lykkedes det ham da ogsaa at faa startet en saadan sammen med sin Faders 
Fuldmægtig, W. Thor sen.

Firmaet — Prior & Thorsen — var i første Linie anlagt med Colonialvare- 
Handel for Øje, men optog samtidig som Specialitet forskellige Bygningsartikler, 
hvoriblandt Skifer, Fliser, ildfaste Sten, Vinduesglas og lign.

I begge disse Brancher gik Forretningen de følgende Aar godt fremad, saa at 
de tilsidst hver for sig krævede sin Mand helt og holdent. Ganske naturligt deltes 
Forretningen derved i to Dele: i 1883 skiltes de to Compagnoner og tog hver sin 
Del — W. Thorsen Colonialvarerne, Prior Bygningsmaterialerne. Hertil føjedes sam
tidig som nye Artikler yderligere Asfalt og Mosaik. Firmaet kom nu til efter Chefen 
slet og ret at hedde Axel Prior, hvilket Navn det siden har beholdt.

Som det i vor Specialiseringens Tidsalder var at vente, viste den skete Begræns
ning sig hurtig at give Forretningen ny Styrke og Voxe-Evne. Samtidig udvidedes 
selve Virkefeltet: indenfor Bygningsartiklernes Speciale viste Cement sig at faa større
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og større Betydning (jfr. Art. F. L. Smidth & 
Co.), og i 1896 erhvervedes derfor Cementfa
briken »Cimbria« ved Opkøb af Aktierne.

Efterhaanden optog Firmaet den ene Byg
ningsartikel efter den anden, altid søgende det 
bedste og nyeste paa dette sit Omraade og al
tid uden at nære Sky for at bringe endog be
tydelige Ofre for at skaffe et Materiale frem 
til Anerkendelse og Anvendelse — saaledes f. 
Ex. i sin Tid paa Mosaikens og Asfaltens 
Omraade.

Af større Mosaik-Arbejder, som Forret
ningen har udført herhjemme, skal exempel- 
vis nævnes: Lægningen af Gulvene i Ny 
Carlsberg-Glyptotekerne, paa Blegdams-, Set. 
Hans- og Almindelig Hospital, i Jesuskirken, 
Marmorkirken og nu senest i Kjøbenhavns 
nye Baadhus og i Privatbanken. Af Asfalt-Ar
bejder skal særlig nævnes Asfalteringen af 
Østergade og Bredgade, som i sin Art var 

ligefrem banebrydende. Fra denne sin store og rige Virksomhed døde Firmaets 
Stifter den 16. Oktober 1898. Han havde i mange Aar fungeret som Medlem af Sø- 
og Handelsretten, men forøvrigt slet ikke deltaget i det offentlige Liv.

Netop det Aar, i hvilket Axel Prior døde, 1898, var Firmaets hidtidige Proku
rist Allan Petersen indtraadt som Medindehaver fra 1. Januar.

Allan Petersen, der er født i Kjøbenhavn den 2. Juni 1852, havde alt da i over
15 Aar været knyttet til Forretningen, der saa
ledes i ham fik en kyndig Fortsætter af den 
Priorske Livsgerning. Fra 1. Januar 1899 blev 
derpaa Firmaet omdannet til et Aktieselskab, 
hvis Bestyrelse bestaar af Grosserer-Societetets 
Næstformand, Etatsraad Wm. Th. Malling 
som Kontrol-Kommitteret og Grosserer Allan 
Petersen som administrerende Direktør.

Forretningen omfatter nu derefter alle 
Slags Bygnings-Artikler, særlig Cement, Skifer, 
glaserede Lerrør, Fliser, ildfaste Sten, Gibs, 
Tagsten, Mosaik osv. osv. — hvorimod Asfalt- 
Branchen udskiltes ved Axel Priors Død. Aktie
selskabet virker overvejende som Import-For
retning, da de fleste og største af de Artikler, 
der føres, ikke fremstilles her i Landet. Det 
bliver da ganske naturligt Firmaets Opgave 
stadig at holde sig paa Højde med den ri
vende Udvikling i Bygningstekniken, der fore- 
gaar i de store Lande, og imellem det Utal ALLAN PETERSEN
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af Nyheder — patenterede og ikke-patenterede — der fremkommer imellem Aar og Dag, 
stedse at vælge og vrage og derigennem udfinde netop det, som passer for vore 
hjemlige Forhold.

Som Vidnesbyrd om Forretningens Væxt skal det nævnes, at Omsætningen fra 
1883 til nu er mere end fordoblet. Dette har da medført og maattet medføre en 
fortsat Udvidelse af Hovedoplags-Pladsen. I 1883 var den 6000 □ Alen, i 1894—95 
var den allerede over dobbelt saa stor, hvortil knyttede sig en tilsvarende Forøgelse 
af Pakhusbygninger. I Aaret 1902 var det atter nødvendigt at foretage en større Ud
videlse, og da dette ikke mere lod sig gøre paa det oprindelige Sted, flyttedes hele 
Anlæget ud til den yderste Del af Gasværkshavnens Sydmole. Oplagspladsen her er 
ikke mindre end 16,000 □ Alen med Pakhuse, Skure etc. og ligger umiddelbart ved 
Bolværk ud til 14 Fod Vand — hosstaaende Billede viser Anlæget, set fra Vandsiden.

OPLAGSPLADSEN PAA GASVÆRKSHAVNENS SYDMOLE

Foruden dette Hovedoplag haves mindre Lagerplads i Ejendommen Bredgade 
33, hvor ogsaa Hovedkontoret findes, og hvor Gaardspladsen er udnyttet under- og 
overjordisk, foruden at der er Lagerrum i Bygningerne.

Det er denne den gamle Ejendom i Bredgade, hvor Forretningen har boet til 
Huse lige fra dens første Begyndelse, der for den almindelige Bevidsthed staar som 
det Priorske Hjemsted. Her inde i Stadéns fornemste Gade ligger den gamle Bygning 
solidt og stilfærdigt, ret et korrekt Bredgade-Hus, som et saadant skal være: roligt 
og værdigt, smukt og godt, uden at være det mindste prunkende. Og her løber jo 
ogsaa i Kontoret alle Traadene sammen for at redes fra hinanden eller spindes sam
men, alt eftersom det nu skal være saa eller saa.

Men vil man se, hvor selve Livet pulserer, hvor de mange Artikler udefra 
strømmer ind og samles for derfra atter at spredes til Kpnderne Landet over, da 
skal man ud paa Gasværks-Molen, helst i det aarie Morgengry, og se Skuderne 
losse, Plads og Pakhusrum fyldes, Vogne køre tomme ind og tungt belæssede ud 
— et livligt og fornøjeligt Skue en solrig Sommerdag, naar en frisk Morgen-Brise 
faar Skibsvimplerne til at smelde og Kallebodstrandens Smaavover til at kruses 
blaat i blaat! Saa lyser det hele Billede i kraftige Farver: kridhvidt og lergult, rød
brunt og skifergraat — og borte paa Havnens Amager-Bred en Bræmme af fest
ligt Grønt!



GROSSERER-FIRMAET
BECKETT & MEYER

Havn og Handel — Aartusinder har knyttet dem uløselig sammen. Lige fra den 
fjerne Hedenold har Handelen altid helst søgt »de levende Vandes« Vej, og i 

vore Dage, Dampskibsfartens Dage, er, alle Jernbaner til Trods, Havnen endnu sta
dig den vide Port ud til den store Verden.

Og herind igennem, gennem Hovedstadens Havn, var det da ogsaa, at Rigdom
men strømmede i det 18. Aarhundredes saakaldte »glimrende Handelsperiode«. Og 
i Havnen lever endnu Erindringen om hine Tiders Handelskompagnier og store 
Købmænd i Navne som Asiatisk Plads, Vestindisk Pakhus og J. P. Suhrs Plads og 
Pakhus.

Ved Siden af det sidstnævnte, paa en Grund mellem Kvæsthusgade og Bolværks
linien, nuværende Nr. 6, laa den Gang et Pakhus, som tilhørte en anden af Da
tidens store Handelsfyrster, Agent Johan Ludvig Zinn, i mange Aar Grosserer- 
Societetets Formand. Efter i et Par Slægtled at have tilhørt den Zinnske Familie 
gik Ejendommen over til det store Kornfirma Malling & Lund, som paabegyndte 
Opførelsen af den nuværende Bygning. Men forinden den var fuldført, ge^raadede 
Firmaet i Vanskeligheder, og Ejendommen blev sat til Tvangs-Auktion, herpaa 
indkøbt af H. Puggaard & Co. — og var saaledes atter i et af Tidens stør
ste Handelshuses Eje. H. Puggaard & Co. byggede nu det hele færdigt, grundmuret 
og grundsolidt, med Døre, Paneler og Inventarium af ægte Mahogni — intet skulde 
syne, men ægte skulde alt være, ægte købmandsmæssigt! Som det var Husets Skik.

»Puggaards Plads« — i næsten en Menneskealder blev dette nu Ejendommens 
Navn, og i den Tid blev den ej alene, som vi nys hørte, forbedret ved nye Byg
ningers Tilkomst, men ogsaa arealforøget. I Aarene 1877—80 lod Havnevæsenet Hav
nen opfylde foran det Ejendommen tilhørende Bolværk, hvorved dette fra sit længst 
tilbageliggende Punkt blev rykket 16 */2 Alen ud, og Arealet samtidig blev forøget 
med 319 □ Alen, paa hvilket nye Stykke Firmaet fik Skøde den 19. Marts 1877.

Det var saaledes historisk Grund, Beckett & Meyer erhvervede, da de i 1886 
købte Ejendommen og derved formælede deres den Gang alt tyve Aar gamle For
retning med Havnen — og siden har de to, som der staar i Kæmpevisen om »Som
meren og Engen«: kunnet saa vel tilsammen. Ligesom i Zinns Tid, i Puggaards Tid 
har atter Havnen givet Handsel, da Huset ved Havnen kom i de rette Hænder,
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Allerede i Marts 1866 havde Louis Meyer og H. L. Beckett etableret Firmaet 
— begge havde de været i Lære og tjent deres første Sporer hos Moses & Søn G. 
Melchior, og nu vilde de prøve Lykken selv. Hvad de havde lært, var jo først og 
fremmest at handle med Sukker, og dermed begyndte de ogsaa deres Forretning. 
Men at gaa i de gamle Fodspor og ad de udtraadte Stier var ikke deres Sag: de 
maatte bryde nye Baner i deres Branche, og saaledes blev Beckett & Meyer det 
første Firma, som her i Landet indførte de saakaldte skotske Fariner, en Import
handel, der efterhaanden tog et enormt Opsving — og hvorpaa der,- som det altid 
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gaar, ogsaa i Begyndelsen virkelig var noget at tjene.
Denne første Periode i Firmaets Liv strakte sig omtrent op, til Syvtiaarene skif

tede med Firserne — samtidig trak H. L. Beckett sig tilbage (1879), og faa Aar efter 
(1882) gik A. Abrahamson ind i Firmaet. Abrahamson kom udenlandsfra — han 
havde først været Deltager i Firmaet Melchior & Co. i Melbourne, derpaa i omtrent 
en Snes Aar Associé i Handelshuset Abrahamson, Lihme & Co. i London — og 
fra den store Verden derude medbragte han det forretningsmæssige Fjernsyn, som 
kun vid Horizont skaber. I 1886 købtes dernæst, som alt oplyst, Ejendommen i 
Kvæsthusgade, hvor Firmaet henflyttede i 1891 efter at have bygget til, saa at selve 
Hovedbygningen har faaet over den dobbelte Dybde.

Den Periode, hvori Beckett & Meyer herefter traadte ind, særtegnes ved en 
energisk Udfoldelse af Forretningens Kræfter til mange Sider paa en Gang. Da
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den hjemlige Sukkerfabrikation just da begyndte at vinde Fodfæste og Fremgang, 
saa den snart kunde forudses at ville blive den egentlige Hovedfaktor i Landets 
Sukkerforsyning, opgav Beckett & Meyer Forretningen i denne Artikel — som 
Erstatning optoges først og fremmest Kaffehandelen, direkte Brasilexport i den 
store Stil, som tidligere herhjemme væsentligst kun havde været et enkelt Firmas 
Sag, Chr. Broberg, Søn & Co. En tilfældig Samtale paa Børsen mellem Tietgen og 
Louis Meyer bragte denne ind paa Tanken herom, han arrangerede sig med det 
Brobergske Firma og tog fat paa Indarbejdelsen af den nye Branche med den Om

FRA HESTESKOFABRIKENS VÆRKSTED

sigt og dybtpløjende Grundighed, som altid har været Louis Meyers fornemste Køb- 
mands-Egenskab. Skønt der siden er kommet en levende Konkurrence ind i dette 
Fag, og Forretningens Former siden hin Tid i mange Maader fuldstændig har skiftet 
Karakter, hævder Beckett & Meyer endnu bestandig med megen Fynd sin Position 
og Prestige i den hjemlige Engros-Handel med denne vanskelige, af Miskonjunktu
rer saa sørgelig hærgede Artikel.

I 1883 købte Firmaet dernæst sammen med Moses Melchior — Chefen i Fir
maet Moses & Søn G. Melchior — Kjøbenhavns Hesteskofabrik. Fabriken, hvis Ma
skiner er tegnede og konstruerede af Smed N. Andersen fra Marselisborg ved Aar
hus, leverede bl. a. i 1901 store Poster til den engelske Hær i Sydafrika. I 1901 
overtog Beckett & Meyer Moses Melchiors Andel, og samtidig overgik Fabriken til 
et Aktieselskab.
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I 1884 paabegyndte endvidere Firmaet — ved Siden af sin Kaffeimportforret
ning — Indførsel af kunstige Gødningsstoffer og overtog bl. a. Generalagenturet for 
Danmark for »Syndikat der Kaliwerke«, Stassfurt. Denne Del af Forretningen tog 
efterhaanden et saa vældigt Opsving, at den krævede fuld Selvstændighed i Ledel
sen og det daglige Arbejde, og den blev derfor i Aaret 1897 udskilt og sammen
smeltet med Aktieselskabet »Dansk Svovlsyre- og Superfosfat-Fabrik«, i hvis Bestyrelse 
A. Abrahamson indtraadte, medens Firmaets mangeaarige Prokurist H. Heilbuth 
indtraadte som Forretningsfører sammen med »D. S. & S. F.s« tidligere Direktør

ET LAGERLOKALE PAA HESTESKOFABRIKEN

Leopold Damm og Prokurist Siegumfeldt.
Samtidig med Gødningsforretningens Overgang til »D. S. & S. F.« overtog Fir

maet Beckett & Meyer d’Herrer Clausen & Friedrichsens Patent paa Fremstilling af 
et Foderstof af Blod og Melasse samt den efter nævnte Patent drevne Fabrik paa 
Kjøbenhavns Kvægtorv. Endvidere købte Firmaet Andelssukkerfabriken Nykjøbings 
Melasseproduktion for en Række af Aar samt en Ejendom i Nykjøbing F., hvor 
der anlagdes Fabrik til Fremstilling af Melassefoder og Opbevaring af Melasse. End
videre anlagdes i Forbindelse med de paagældende Slagterier Anlæg til Fremstilling 
af dette Foderstof i Nakskov og Haslev.

Yderligere optoges tvende helt nye Brancher: Sirup og Cigarer samt Tobakker, 
af hvilke Artikler Omsætningen i kort Tid er stegen enormt. 1904 overtog endelig
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Firmaet i Forbindelse med denne sin Afdeling Hovedagenturet for Fabriken »La
Urania« i Manilla for Skandinavien.

❖ * *

Det er, som man vil se, de mest forskellige Ting, en broget Mangfoldighed af 
de indbyrdes mest heterogene Genstande, Varer og Artikler, hvormed Beckett & 
Meyer handler og i Tidens Løb har handlet. Dog dette turde maaske mer end noget 
andet være et ægte commercielt Træk. Den, som er ret Købmand, for ham er Han
delen alt, dens Genstand, Varen, det underordnede. Hvad der lader sig sælge med 
Fordel, — dermed gør han Forretning, Fagbegrænsningens Snæverhed og Ensidighed 
overlader han til Haandværkeren. Som det en Gang rigtig er bleven sagt — og netop 
sagt om en anden af hin gamle Havne-Ejendoms Handelsbeboere, selve Hans Pug- 
gaard — gælder Richelieus Ord om Statsmanden fuldt saa meget Købmanden: at 
naar han blot altid er paa Færde, skal der nok vise sig noget.
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THE DANISH ISLANDS PRESERVED BUTTER COMPANY — 
COPENHAGEN PRESERVED BUTTER Cy. (WM. BAGGER & CO.)

At man i største Omfang spiser dansk Smør i England, ved Enhver. Men kun de 
l Færreste tænker paa, at det spises over hele Jorden.
I Nordengland og Sydsko tland er Danish bu tt er efterhaanden blevet en dag

lig Fornødenhed — Hverdagens Kost paa Arbejdet og i Hjemmet. Men tillige er det 
i »de varme Lande«, under Tropernes Sol, blevet en kærkommen Luxus, hvormed 
Lækkermunden kildrer sin Gane og kræser for sin gode Smag.

Ovenikøbet er denne det danske Smørs Verdensvandring begyndt forinden den 
egentlige Englands-Erobring.

Denne er nemlig ikke meget ældre end knap og nap en Menneskealder. Men alle
rede ved Midten af 60erne i forrige Aarhundrede, paa et Tidspunkt, hvor der kun gik 
nogle faa Millioner Pund Smør om Aaret over Nordsøen, og Ingen tænkte paa, at 
Danmark i Løbet af en Menneskealder skulde blive Englands første og største Smør- 
leverandør, fattede Gunni Busck den Idé: at exportere fint, dansk Herregaards- 
Smør under hermetisk Lukke til oversøiske Lande. Og efter at de første Forsøg var 
slaaede ganske godt an, fik saa i 1870 den ny Forretning sin Konjunktur: Krigen 
mellem Frankrig og Tyskland lammede i lange Tider fuldstændig den franske Pro
duktion og Udførsel af Daasesmør, som hidtil havde domineret hine fjerne Marke
der, og saaledes aabnede der sig med Et paa disse en uventet gunstig Tumlepads for 
den nye Konkurrent fra Norden. Chancen blev da ogsaa herfra strax udnyttet med 
Energi og Omsigt: flere fulgte nu efter i Gunni Busck’s Spor, dog at man, i Stedet 
for som Busck at foretrække fersk, sødtkærnet Smør til Pakningen, valgte kraftigt- 
smagende Græs-Smør af den mildt-saltede Type, som dansk Mejeri nu en Gang 
bedst magter og bedst lider. Med denne Type erobredes just sidenhen Englands- 
Markedet, særlig efter det store Opsving i vort Mælkeri-Væsen fra Firsernes Midte, 
hvorved der samtidig med Fremforceringen af en Masse-Tilvirkning skabtes Kon
stans i Kvaliteten — og den samme Type har da ogsaa i sin fineste og friskeste 
Skikkelse vist sig at være fortrinlig egnet til »Tinnet«, langt mere holdbar, langt 
mere modstandskraftig overfor alle Tendenser til Harskhed end det søde Smør med 
dets altfor store Æggehvideholdighed.
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Paa denne Vis har altsaa den almindelige Udvikling herhjemme paa Mejeriets Om- 
raade, skønt dens umiddelbare Maal var Produktion af Foustage-Smør til Englands- 
Kunderne, dog ligesaa fuldt arbejdet Haand i Haand med den oversøiske Export af 
Daase-Smørret ved hver Forsommer at stille denne et godt og rigeligt Materiale til 
Raadighed. Og Paknings-Forretningen har til Gengæld paa sin Side Aar efter Aar 
gavnet Afsætningen af det danske Foustage-Smør paa et for dette meget vanskeligt 
Tidspunkt: naar Græsset bringer Mælke-Ydelsen til at stige, Produktionen overalt 
voxer, og Irlands-Smørret sætter ind, saa møder just herhjemme Pakkerne op og 
lægger Beslag paa Millioner af Pund, der ellers som Drittelsmør endyderligere vilde 
tynge paa de britiske Markeder og derved nødvendigvis ofte bringe Priserne væsent
lig lavere ned.

Blandt de Mænd, som i denne Branche har drevet det videst, maa i første 
Række nævnes L. E. Bruun.

Bruun blev født den 29. Marts 1852 i Havdrup, hvor Faderen havde forpagtet 
Ulvemose Mølle. Allerede fem Aar efter drog imidlertid Forældrene tilbage til deres 
oprindelige Hjemstavn, nemlig Ordrup, hvor han fik sin Skoleundervisning. Den 1. 
August 1866 kom han i Handelslære i Holbæk og gennemgik derpaa 1872-73 et et- 
aarigt Kursus i Grimers Handelsakademi, hvorfra han tog Afgangsexamen med 1. 
Karakter.

Umiddelbart efter skaffede den bekendte Børsmand, Vilh. Petersen, den lovende 
unge Mand Plads hos det store, ansete Korn-Firma P. F. Esben sen — Byg var 
den Gang en stor Exportartikel, og Bruun forstod sig netop godt paa Byg. Han blev 
derfor strax Førstemand hos Esbensen, og da den ovenfor skildrede Konjunktur i 
Daasesmør netop havde gjort sig gældende, og Firmaet derfor i Februar 1875 be
gyndte at pakke Smør, kom Bruun saaledes med til at indarbejde denne Forretning 
og erhvervede sig derved det grundige Kendskab til Artiklen, som senere satte ham 
i Stand til med Held at danne sig sin egen selvstændige Virksomhed i denne Bran
che. Han var hos P. F. Esbensen indtil først i 1877, saa tog han imidlertid efter 
Faderens Ønske tilbage til ham og blev der et Par Aar, men derpaa drog og vinkede 
det store Forretningsliv ham til sig igen: den 1. Maj 1880 fik han Plads hos Wm. 
Bagger & Co. (Copenhagen Preserved Butler Company), og den 3. Juli 1883 startede 
han endelig selv en Pakke-Forretning — en Maaned efter pakkede han allerede sit 
første Smør!

De var til en Begyndelse 3 om det nye Foretagende: Bruuns Indskud var hans 
Dygtighed og Erfaring, hans to Kompagnoner, Albin Møller og A. P. Andersen, 
bragte Pengene. Forunderlig nok havde de begge den Skæbne at dø under Følgerne 
af et Ulykkestilfælde, inden Aaret var omme: Albin Møller styrtede paa en Jagt i et 
Mosehul, sad uhjælpelig fast og blev først saa mange Timer efter draget op, at han 
havde faaet sin Helsot; Andersen tilføjede sig et Saar ved at aabne en Blikdaase, 
han havde taget med hjem fra Forretningen for at vise i sit Hjem, og en Blodfor
giftning gjorde i faa Dage Ende paa hans Liv. Allerede den 24. Januar 1884 var 
Bruun ganske alene.

Det var imidlertid gaaet godt med at faa det nye Mærke indarbejdet paa over
søiske Pladser, Bruun ønskede at forfølge de vundne Sejre og søgte hertil Krigens 
sædvanlige nervus rerum. Det bekendte Vexellerer-Firma, Rubin & Bing, stillede 
da ogsaa beredvillig Kapital og Kredit til Raadighed, men med i Købet fulgte en ny
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Kompagnon E. C. Høst, der indtil da havde været ansat hos Firmaet. Bruun var 
dog nu ganske naturlig bleven vant til at greje sine Sager efter eget Hoved, Samar
bejde med en Fremmed huede ham ikke, og efter 1V2 Aars Forløb (Maj 1886-No
vember 1887) løstes Kompagniskabet og dermed ogsaa Forbindelsen med Rubin & 
Bing, Privatbanken blev i Stedet for Bruuns Bankier, og han var saaledes igen ene 
i sit Firma.

Og dermed begynder egentlig først den store Opsvings-Periode, Slutningen af 
80erne og Begyndelsen af 90erne blev en Række glimrende Aar, hvori Forretningen 
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stadig udvidedes og udvidedes. Oprindelig havde den boet til Huse paa Hjørnet af 
Jernbanegade og Halmtorvet, hvor man i første Omgang havde maattet tage til Takke 
med overmaade beskedne Rumforhold, men efter 8 Aars Forløb slog Pladsen ikke 
længer til, Bruun købte da i Efteraaret 1890 Ejendommen Gothersgade 101, rev en 
Mængde Smaahuse ned og byggede sig nye, tidssvarende Lokaler, hvori han første 
Gang pakkede den 3. Juni 1891. Forhuset var paa dette Tidspunkt endnu under 
Opførelse.

I Maj 1895 overtog Bruun derpaa Firmaet The Danish Islands Preserved Batter 
Company og i Foraaret 1898 sin gamle Principal Wm. Baggers Firma Copenhagen 
Preserved Batter Company.

I Efteraaret 1895 begyndte endelig Bruun selv at tilvirke sine Tindaaser, instal
lerede hertil en hel lille Blikvarefabrik i sin Ejendom, som udvidedes ved Tilkøb,
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og derefter er hele det vældige Bygningskomplex fra Gothersgade (101) og ud til 
Aabenraa (Nummer 18 og 24) taget i Forretningens Brug. I Saisontiden, fra Februar 
til August, beskæftiges heri daglig ca. 150 Mennesker.

Den smukke Forbygning ud mod Gothersgadt rummer tilhøjre og tilvenstre i 
Porten Kontorlokalerne. I Mellem- og Bagbygningen finder henholdsvis Pakningen 
og Daasefabrikationen Sted. Det er et fornøjeligt og tiltalende Syn at se Foustagerne 
slaas op, det friske, fint duftende Smør blive æltet og vandtømt, med et Stempel- 
Slag presset ned i den i Forvejen omhyggelig rensede Daase, som derpaa loddes og 

INTERIØR FRA EXPEDITIONEN

lukkes hermetisk paa særlige Maskiner, males eller neddyppes i en Farve-Vædske, 
paaklæbes Etiketter paa Laag og Bund for endelig fix og færdig, lækker og indby
dende i hele sit Udseende, at pakkes fast og forsigtigt ned i sirlige med Bisskaller 
»forede« Trækasser. Alt gaar let og rask fra Haanden, indbydende og renligt at skue, 
Kvinder og Mænd færdes mellem hverandre i livlig Hast, medens de med Elektri
citet drevne Maskiner arbejder elegant og sikkert og med den mindst mulige 
Larm.

I Daasefabrikations-Afdelingen er Støjen naturligvis større, om end intet Sted 
særlig stor, vældige skinnende Plader af fortinnet Jernblik klippes her paa sindrige 
Maskiner ud til Bunde, Sidestrimler og Laag, medens andre Maskiner laver de smaa 
Nøgler, som atter til sin Tid skal lukke Daasen op — en saadan automatisk vir
kende Maskine producerer ikke mindre end 80,000 paa en Dag, i sin Tid maatte der
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en 4 å 5 Arbejdere til for blot at tilvirke 5 å 6000, men den stadige Løn-Opskru
ning lærte saa Fabrikanten at skaffe billigere og bedre Udvej!

Ialt fremstilles der Aaret rundt henimod 1 Million Tindaaser paa Bruuns Fa
brik, og de medgaar alle til hans* egen Pakning.

* * *

Det ligger i selve Sagens Natur, at hele denne ejendommelige Branche kræver 
en gennemført Købmands-Ledelse: her tiltrænges baade en sikker Køber og en højst 
duelig Sælger. Hvad det gælder om, er at faa skabt et Mærke, som virkelig slaar an 
— en Smagsartikel af fin og fuldkommen konstant Kvalitet, som passer for de Man
ges Ganer. Er saa først Typen funden og Mærket dannet, skal der baade sørges 
for, dets Ejendommeligheder urokkelig konserveres — denne Forretning er saa at 
sige i mere end én Retning en Ko/?serpes-Forretning — og dernæst skal saa dette 
Mærke indarbejdes. Og vel at mærke: indarbejdes paa helt fremmede Pladser, i 
fjerne Lande, hvor alle Forhold, Maaltider, Sædvaner, Smag og Behag er vidt for
skellig fra alt hjemligt. I Sandhed en vanskelig Opgave!

Men en saare interessant og, naar det lykkes at løse den, særdeles lønnende 
Opgave: det er jo dog en Luxusartikel, her er Tale om, og vænnes endelig den kræsne 
Kunde til at »goutere« Smør af det og det Mærke — Bruun har jo, som vi oven
for saa, hele 3 —, saa er han trofast og giver gerne for det, hvad det koster.

Dog ogsaa paa dette Omraade er selvfølgelig Konkurrencen vældig og voxende: 
saaledes er i de senere Aar Avstralien kommet i Markedet baade for Asiens og Afri
kas Omraade og tvinger her Priserne uforholdsmæssig ned, andet Steds dukker der 
flere og flere selvstændige Mejerier op og saaledes videre. Til Gengæld aabner der 
sig saa for den rette Købmand af Bruuns Slags andre Afsætningskilder — søger, saa 
skulle I finde!
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GROSHANDEL MED KORN OG FODERSTOFFER

Vore danske Landmænd har i Tidens Løb modtaget mangen god Lære fra deres 
holstenske Fæller, og umiddelbart inden Adskillelsen i Fireogtres fik de endnu 

en slig nyttig Impuls dernedefra hinsides Ejderen: at anvende forskellige Affalds
stoffer til at fodre deres Kvægbesætning med.

Hvad man herhjemme i hine den forcerede Korndyrknings Aar ganske naturlig 
først og fremmest kom i Gang med at bruge, var Klid, Hvede- og Rugklid. Og det 
varede da ej heller ret længe, før vi ikke kunde nøjes med Affaldet fra vore egne 
hjemlige Møller, men maatte indføre Klid fra Hertugdømmerne. Dog hvor langsom 
var ikke Udviklingen? Endnu i 1865—66. udførtes der herfra danske og svenske 
Klid til England, hvor de betaltes med en Pris af £ 4-10/ å £ 5-10/ cif engelsk Havn.

Overhovedet var den Gang, i Tresernes Midte og sidste Halvdel, Stillingen her
hjemme den, at Landbrugets væsentligste Indtægtskilde ubetinget var Kornsalg til 
Udlandet, dernæst Export af levende Kreaturer, især Hornkvæg. Paa den sidste Post 
tjente Landet dog kun en 12 Mili. Kr., paa den første meget over 40 Mill. Kr., og i 
Finansaaret 1872—73 kulminerede denne Salgsindtægt med hele 50 Mill. Kr. Men 
netop fra Tresernes Slutning skifter Landbrugsdriften Skikkelse: Kvægexporten 
begynder at stige paa Kornexportens Bekostning, og de 12 Mill. Kr., Overskudsud
førslen af levende Kreaturer da gav, var allerede i 1875 gennem en jævn, uafbrudt 
Væxt bievne til 40 Mill. Kr., medens Kornudførslens Værdi omvendt var sunken 
fra de 40 til 12 Mill. Netop i hine Aar lykkedes det nemlig at indarbejde dansk 
Hornkvæg paa det engelske Marked: til de ca. 40,000 Sikr. Oxer, Køer og Kalve, vi 
i Forvejen udførte til Tyskland, kom der i 1865—66 en ny halv Snes Tusind, som 
gik til England — og i 1875 var vi naaede op til at exportere en 50,000 Kvæghøveder 
til hvert af disse to Lande. Og samtidig begynder Mejerivæsenet herhjemme at faa 
god Fremgang: fra 1865 til 1876 steg Udførslen af Smør fra ca. 40,000 til o. 140,000 
Tdr. (fra knap 9 Mill. ® til o. 32 Mill. 0), og i Kreaturudførslen øges Svinenes Andel 
stærkt — midt i Treserne var Udførslen noget over 50,000 Stkr., ti Aar efter o. 
180,000 Stkr.

Men med Kvægholdets og den dyriske Produktions voxende Betydning maatte 
Kravet til Kunstfoder da ogsaa melde sig og trænge paa med stigende Styrke. En 
af de Første, som øjeblikkelig saa dette, var Wilh. Colding. I Aaret 1854 havde
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Wilhelm Colding overtaget en mindre blandet Købmandsforretning i Kalundborg. 
Det var til at begynde med kun smaa Forhold at virke under og kunde derfor ikke 
heller de første Aar blive til andet end Dagen og Vejen.

Men efter Ebbe følger der Flod i ethvert Menneskes Liv, og da Floden kom i 
Wilhelm Coldings, havde den unge Købmand strax Skuden klar til at fare: her, 
saa han, var endelig Chancen, et nyt Behov, som skulde tilfredsstilles, netop en ægte 
Købmandsgerning at udføre!

Det var ikke saa helt lige til at se dette strax: ej alene, som alt ovenfor nævnt, 
udførte vi den Gang Klid i Stedet for at indføre det, men ogsaa af Oliekager gik 
der endnu i Midten af Treserne 3 Gange saa mange her fra .Danmark til England 
— Raps- og Linkager fra danske Fabriker —, som der ialt indgik fra Udlandet 
hertil. Men dermed begynder saa ogsaa Bladet at vende sig: fra knap 2 Miil. ft i 
1867—68 fordobler Importen af Oliekager sig stadig de følgende Aar, bliver ca. 4 
Mili. 1869—70, 7,7 Mili. 1870—71 og 14,7 Miil. i 1871—72!

Som Kalundborg i 60erne havde været en af Landets største Kornudførsels- 
Pladser, saa blev den nu, takket være Wilh. Coldings Virksomhed, en stor Import- 
Plads for Foderstoffer: holstenske Klid, Palme- og Kokuskager fra Flensborg og 
Harburg, Bomuldsfrøkager fra England, Rapskager fra Frankrig, Risaffald fra Bre- 
men, Flensborg (og Kjøbenhavn), senere ogsaa Solsikkekager fra Rusland.

Efter Provinsforhold var Firmaets Omsætning særdeles betydelig, idet Kalund
borg forsynede hele det nordvestlige Sjælland, ja det kan endog anføres, at der fra 
Kalundborg pr. Vogn blev leveret Varer lige til Slagelse og Holbæk, til Trods for 
de store Omkostninger, hvormed dette selvfølgelig var forbundet. Forbrugerne ind
gav deres Bestillinger paa Kvantummet i Løbet af Sommeren, Indkøbet fandt saa 
Sted om Efteraaret, hvorpaa Prisen herefter kalkuleredes med en passende Avance.

Colding havde saa hurtig og resolut taget Teten, at der i hele denne første Pe
riode fra midt i Treserne til midt i Halvfjerdserne slet ikke var Tale om nogen Kon
kurrence. Men heri skete der naturligvis en Forandring, da Jernbanen Roskilde- 
Kalundborg fra Maj 1875 blev aabnet for Driften: rundt om ved alle Stationer vox- 
ede der nu efterhaanden Købmandsforretninger op, og medens Colding tidligere 
kun havde haft selve Forbrugerne til Kunder, gjaldt det saaledes nu om tillige at 
forsyne de nye Mellemhandlere, der, efterhaanden som Kendskabet til Foderstoffer 
nu blev mer og mer udbredt blandt Landmændene, ogsaa fik deres Andel af den 
vældig voxende Konsum. I 1877 optræder Klid for første Gang i de officielle Ind
førselslister specielt udsondret fra de øvrige »Affaldsstoffer« med det for Datiden 
enorme Kvantum af 66 Mili. ft, og Importen af Oliekager steg fra 12 Miil. ft i 1872 til 
40 Mili. i 1876 og 54 Miil. i 1882 for hele Landet.

Og hertil kommer endelig Indførelsen af et helt nyt Foderemne, som mægtig 
hjælper vort Landbrug til at forandre hele sin -tidligere Foderbasis — nemlig Majsen, 
denne Donaulandenes og Amerikas ejendommelige Kornsort, som i gode Høstaar 
kan give saa kolossal en Overflod, at intet andet Foderkorn eller Foderstof kan 
sælges saa billigt til Trods for Produktionsstedernes uhyre Afstand fra Nordevropa. 
I Finansaaret 1871—72 blev der heraf forsøgsvis indført — 117 Tdr., siger og skriver 
23,400 Pd. Det følgende Aar prøvede man med Majs i Brænderierne, og Importen 
steg til 6,7 Miil ft. Men i 1876 begyndte ogsaa Landbrugerne at fodre deres Svin med 
Majs, og Indførslen steg derved med et Slag til næsten 100 Mili ft — i 1881 var den
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endog 122 Mili Den foregik i hine Aar som oftest 
med Sejlskib fra Amerika og i Reglen ved Køb gen
nem Hamborg, hvad der forøvrigt ogsaa i Almindelig
hed gjaldt Importen af de egentlige Foderstoffer.

I 1882 flyttede Wilh. Colding til Kjøbenhavn og 
overlod Bestyrelsen af sin Forretning til den ældste 
Søn, Konsul P. Colding. Allerede tre Aar forinden 
(1879) havde han imidlertid under Indtrykket af Fo
derstofhandelens rivende Udvikling aabnet en Afdeling 
i Kjøbenhavn, Wilh. Colding & Co., som skulde have 
til Opgave at holde Firmaet i Kalundborg underrettet 
om Markedet og tjene det som Kommissionær med 
Indkøb fra og Salg til Udlandet. Afdelingen blev 
stillet under Bestyrelse af Firmaets nuværende Inde
haver, Th. Colding.

Men hvad der saaledes oprindelig kun var tænkt 
som en Medhjælp for Kalundborg-Forretningen, fik 
snart en uanet Selvstændighed og Betydning — thi netop 

nu begyndte et helt nyt Opsving i denne Handelsbräuche. I første Halvdel af 80erne 
dannes der Fælles- og Andelsmejerier Landet over i Sogn efter Sogn, og dermed fuld
byrdes i de følgende Aar den almindelige Overgang i vort Landbrug til Produktionen 
af Smør og Bacon, som efterhaanden har sat vor Smørexport op til ca. 160 
Mili. ft og vor Flæskeexport til ca. 185 Mill. U. Paa Handelens Omraade har hele denne 
Revolution i Agerbrugets Driftsmaade bl. a. givet sig det Udtryk, at Danmark fra 
et kornudførende Land er blevet en af Verdens forholdsvis største Kornimportører 
og Foderstof købere.

Omslaget paa Kornhandelens Omraade sker netop først i Firserne, og blandt 
de Firmaer, som er blandt de forreste til at iværksætte og føre det igennem, er 
netop Kjøbenhavner-Firmaet Willi. Colding & Co., der 
bl. a. etablerer en meget betydelig Import af Havre 
fra Sverige — medens det samtidig holder Landets 
gamle Kornexport-Fane højt ved at holde en ikke 
ringe Udførsel vedlige af Maltbyg til England. Dog 
endnu større Omfang skulde dog Klid- og Kage-For
retningen faa, for Firmaet som for Landet: Importen 
af Klid til Danmark, der, som vi saa, var 66 Miil. & 
i 1877, udgjorde allerede 1885: 152 Miil. 1890: 195 
Miil. & og kulminerede i 1894 med 215 Miil. Dog endnu 
vældigere er Stigningen for Oliekagernes Vedkommen
de: fra 52 Mili. i 1881 steg Indførslen til 70V2 Mili. 0 
i 1884, 134 Miil. U i 1890, 180 Mili. ft i 1896, 313 Miil. 
ft i 1898, 425 Miil. ft i 1900 og 739 Miil. & i 1904! En Stig
ning saa grandios, at kun et andet Foderemne, Majsen, 
tilnærmelsesvis kan opvise Mage: fra 100 Miil. i 1876 
steg Forbruget til over 900 Miil. i 1899, det sidste store 
Majsaar, og selv et knapt Majsaar er det oppe paa KONSUL P. COLDING
450 Mill. %.
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Det var denne imponerende Udvikling, som just tog Fart og Fylde, da Th. 
Colding traadte til som Bestyrer af Wilh. Golding & Co., og som hastig bragte 
den energiske og virkelystne unge Købmand til fra Kjøbenhavn at udvide Forret
ningen til Provinserne og Sverige. Intet Under, at Hovedstads-Firmaets Omsætning 
snart blev mange Gange større end Moderfirmaets i Kalundborg!

I 1892 afgik Stifteren af de to Firmaer ved Døden, hvorefter Kalundborg-For- 
retningen overtoges af Konsul P. Colding, indtil det i 1902 sammensmeltedes med 

WILH. COLDING & Co.’s KONTORBYGNING

andre Forretninger i Kalundborg til Firmaet Iinpo/’/kompagniet med P. Colding som 
øverste Leder — medens Kjøbenhavner-Firmaet overgik til Grosserer Th. Colding.

Som det af nysnævnte statistiske Cifre vil ses, foregaar de sidste to Decenniers 
Opsving i Korn- og Foderstofhandelen ligesom i tre Stød: et lige først i 80erne, et 
andet omkring 1890, et tredje ved Sekelskiftet. For Th. Colding har især det andet 
»Stød« været et »Fremstød«: med stor og sikker Dygtighed har han gennemført den 
moderne Forretnings-FaQon, med direkte Damperladninger af større og større Dimen
sioner og med fin købmandsmæssig Følsomhed fulgt Forbrugets skiftende Faser.

Det vilde nemlig være en Misforstaaelse at tro, at der ikke ogsaa var »Moder« 
paa Kvægfoderets Omraade: til en Begyndelse var, som vi alt har hørt, Kliddene Fa
vorit — og da det efterhaanden blev vanskeligere og vanskeligere at faa dem fra 
Holstenerne, eftersom de nordtyske Landmænd vilde fodre deres Klid op selv,
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maatte man først gaa til Østpreussen, dernæst, da ogsaa her Kliddene kom paa Moden, 
ty til russiske Klid, senere igen til Belgien og saaledes videre. Det blev nævnt 
ovenfor, at vi for ca. 30 Aar siden exporterede Klid til England, vel omtrent 1 
Million & eller saa om Aaret — i Saisonen 1904—05 indførte alene det her 
omtalte Firma, Wilh. Colding & Co., fra England ca. 50,000 Tons eller hele 100 
Millioner og det for en Pris, som var langt billigere, end England den Gang 
gav os — saa fuldstændig er i Aarenes Løb alt skiftet om i denne Branche! Og 
af disse engelske Klid gaar nu en ikke ringe Del til Nordtyskland, deriblandt 
til Steder, hvorfra vi tidligere forsynede os med Klid. Herhjemme er man imid
lertid siden Halvfemsernes Midte begyndt saa smaat at rynke paa Næsen ad de 
kære Klid, og Forbruget er lidt efter lidt gaaet tilbage, medens Majs og Oliekager 
har trængt sig stærkere og stærkere frem. Men Oliekager og Oliekager er igen to 
Ting, — eller rettere mange Ting: hvor hastig gik saaledes ikke i sin Tid Palme
kagerne næsten helt ud af Markedet, skønt de en Gang var regnede for det egent
lige »Kraftfoder«, og hvor mange Aar var ikke sidenhen Rapskagen ganske ubetin
get vor vigtigste Foderkage? Saa blev den kompromitteret af den »blandede« 
Rapskage, og Solsikkekager vandt mer og mer Yndest. Endelig bragte den direkte 
New Orleans-Rute os den afskallede amerikanske Bomuldsfrøkage, som til en Be
gyndelse havde en haard Kamp at bestaa, men endelig er slaaet fortræffelig igen
nem og nu afgjort er den mest dominerende Artikel paa vort hjemlige Foderstof
marked. At endelig i dyre Aar Majs i største Omfang afløses af billigt Foderbyg 
fra Sortehavslandene, hvorfra atter i andre Aargange saakaldet »Donau«-Majs sejrrig 
fortrænger nordamerikansk »mixed Majs«, skal lige kun nævnes. Prisforhold, Kva
litet, Transportlejlighed, Konjunktur og Kunde-»Luner« — alle de mest forskellige, 
indbyrdes skiftende Forhold spiller med ind her, og dem alle er det Købmandens, 
den rette Købmands Sag at ane, vurdere og bemestre.

Saaledes maa da vor Tids Købmand være. Han maa som en moderne Hejmdal 
kunne høre, hvor Menneskenes Ønsker og Attraa groer, hvor Menneske-Begær og 
Samfunds-Behov groer i Stilheden. Og ej alene maa han saaledes ane det kom
mende, men forudgribe det, fremelske det, gøre Gjordemoder-Gerning for det 
Forbrug, som fødes, flaske det op, nære og pleje det. Og naar det da endelig skyder 
frem, tager Væxt, for tilsidst i uventet Fylde og Hast at løbe rask og rankt i Vejret 
og paa Dage og Timer faa Kæmpehøjde, saa maa han være endnu hurtigere i 
Farten, stadig være forud i det store Opløb!

Som han overhovedet maa være her og der og alle Steder, altid paa Færde og 
altid til Rede — for strax at kunne være paa Pletten, selv naar det gælder om at til
fredsstille Forbrugets dets flygtigste Lune.
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Iden snævre Gade ved Byens Port flød Vandet dovent under Rendestensbrædtet, 
om Brændevinsbrænderens Afløbsror lejrede syrlige, tunge Dampe sig, fra Kæl
derhalsen lød Kobbersmedens rappe Slag paa store Kar; et andet Sted kvasede Fo

den Hvidkaalsblade og Gulerodstoppe fra Amagerkonens Bord, og der, hvor Forto
vet var spærret af to Træstænger, som fra Muren gik skraat ned til Rendestenen, 
var en Arbejdsmand i Færd med at hale nogle Jernstænger op fra en Kælder for 
at læsse disse paa den lave, stive Vogn ude paa.Gaden. Over denne Kælderdør 
hang en af Træ drejet Blok i Form af en Hørtot, og saa man gennem Kælderdøren 
eller gennem de altid snavsede Ruder, viste der sig midt paa Gulvet i det lave Lo
kale en stor Balancevægt, hvis Skaale bares af Hampetove; ved Siderne stod Silde
tønder, paa Hylder ovenover disse laa store Bundter Klipfisk, og langs Væggen i 
Baggrunden stod opstillet Jernstænger.

Her var det, Hørkræmmeren boede. I Peder Hvitfeldtsstræde, paa Kultorvet og 
i Vestergade; nær ved Byens Port maatte han bo, thi Bonden og Fragtmanden, som 
besørgede Indkøbene for Landsby- og Købstadshaandværkeren, hørte ingenlunde til 
hans ringeste Kunder.

Det er de færreste af os, som behøver at tage Fantasien til Hjælp for at op
rulle dette Billede for Erindringen, og i hvert Fald Topsøe har spiddet baade Hør
kræmmeren og hans Omgivelser, saa at han endnu sidder vel forvaret paa flere 
Sider i de tre Bind »Samlede Fortællinger«.

Man vil endnu kunne træffe saadanne Forretninger i Kjøbenhavn, men deres 
Antal er dog kun ringe. Forretningen i Stangjern og i Hørkram er bleven delt, den 
tidligere Hørkræmmer er bleven Grosserer, Kælderbutiken er ombyttet med moderne 
Kontorlokaler i Stue og paa første Sal samt med de fornødne Pakhuse, og Forretningen 
i Jern, som tidligere kun udgjorde en ringe Del af Hørkræmmerens Virksomhed, 
er i Løbet af de sidste Decennier voxet med Kæmpeskridt, saa at denne Gren af 
dansk Handelsvirksomhed nu har naaet et betydeligt Omfang.

Navnlig efter Afslutningen af den fransk-tyske Krig 1870-71 tog Forbruget af Jern 
et uhyre Opsving; de franske Milliarder, som gik til Tyskland, anvendtes for en 
meget betydelig Del til Jernbaneanlæg; hertil benyttedes ikke alene kolossale Paritier 
Skinner, men Jernbaneanlægene nødvendiggjorde atter mægtige Broanlæg, ved 
hvilke Jernet paany maatte gøre Fyldest. Maskinindustrien tog samtidig rivende 
Fart, og Jernets store Anvendelighed til Byggeforetagender viste sig ude i Horizon- 
ten. For den, der her hjemme nøje fulgte denne Bevægelse og havde en lidt fin 
Næse, var det klart, at »Jasons gyldne Skind« ogsaa kunde smedes af Jern, med 
andre Ord, at der var Chancer for Jernforretningen ogsaa her i Danmark.

Grosserer Chr. C. Rahr, ældste Søn af Etatsraad Edw. F. Rahr i Aarhus, havde 
bedre end de fleste andre haft Lejlighed til at følge Jernhandelens Udvikling. Han 
blev opdragen i det store Købmandshus i Aarhus, hvor der langt tidligere end af 
noget andet Provinsfirma dreves Jernimport i stor Stil, og hans Farbroder var 
Købmand Rahr i Manchester, hvis Firma, Hald & Rahr — senere Rahr & Raun- 
drup — i en meget lang Aarrække drev en betydelig Exportforretning i Jern til 
Danmark, og hvis første Rejsende her i Landet var C. F. Tietgen. Intet Under der-
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for, at Chr. C. Rahrs Løbebane tidlig blev ham klar. 
Som ganske ung kom han til Skotland, hvor han un
der et tiaarigt Ophold erhvervede sig et nøje Kend
skab til Jerrihandelen; de nødvendige Forudsætninger 
for at kunne iagttage medbragte han fra Faderens 
Forretning. Hjemkommen fra Skotland arbejdede Chr. 
C. Rahr nogle Aar i Faderens Forretning for efter 
den lange Fraværelse atter at faa et grundigt Kend
skab til Forholdene i den danske Jernhandel, hvor
efter han etablerede sig i Kjøbenhavn 1887. Han be
gyndte meget smaat, idet han lejede et lille Kontor i 
Ny Toldbodgade, men allerede efter et halvt Aars For
løb lejede han en Lagerplads ved Rernstorffsgade, hvor 
der blev opført en mindre Kontorbygning, og For
retningen begyndte da at føre Lager af Staalbjælker, 
de mere kurante Dimensioner af Fa^on-Jern samt 
Plader.

Endnu i Forretningens første Aar kom Rahr i 
Forbindelse med en Mand, hvis Kendskab til Jernhandelen var baseret paa mange 
Aars daglige Træning: Grosserer Poul Møller havde efter et otteaarigt Ophold i en 
af Provinsernes større Købmandsforretninger arbejdet i Jørgen Jensens Forretning i 
5 Aar og der haft rig Lejlighed til at erhverve sig en nøje Indsigt i Branchen. Dette 
kom nu Rahrs unge, opblomstrende Forretning til Gode, idet Poul Møller i 1888 
indtraadte som Kompagnon. I 1894 købte Firmaet Ejendommen Vestergade Nr. 
30 og forandrede samtidig Firmanavnet til: Chr. C. Rahr & Co. I 1904 købte Fir
maet endvidere Ejendommene Nr. 29 og 31 i Vestervoldgade, hvilke Ejendommes 
Areal stødte op til Firmaets tidligere Ejendom, og i dette Bygningskomplex er de 
nuværende Kontor- og Lagerlokaler indrettede — med 
ogsaa opfyldende Tidens Fordringer.

Ved et Besøg hos Firmaet vil man kunne se, 
hvor uhyre meget der kræves af en konkurrencedyg
tig Jernforretning med Hensyn til Lagerets Righoldig- 
hed* i Ejendommens Gaard er opført en Række Pak
huse og Skure, alle indrettede med Reoler og Hylder, 
hvor Varerne er systematisk ordnede, thi ligesom 
en Bibliotekar maa have nøje Rede paa, ikke blot i 
hvilken Afdeling, men ogsaa paa hvilken Hylde han 
kan finde de ønskede Værker, saaledes maa Lager
folkene hos Chr. C. Rahr & Co. være hjemme i de 
mere imposante Reoler ved Vestervold. Nu skal det 
villigt indrømmes, at Arbejdet lettes betydeligt ved 
den ualmindelig praktiske Indretning af Bygningerne, 
der tillader en gennemført systematisk Orden, saaledes 
at ikke alene de forskellige Faconer af Jern ligger sam
lede, men er nøje ordnede efter Dimensioner og 
Længder. Denne Forretningsorden virker saa præ-

store Bekostninger, men

P. MØLLER



JERNBJÆLKEPLADSEN VED GASVÆRKSHAVNEN

PARTI AF GAARDEN, SET FRA FØRSTE LOFT I PLADEPAKHUSET
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cist, at man kan sige, at Stykkets Plads paa Lageret angiver Dimensionerne, men 
det kræver en uhyre Omhu ved Anbringelsen af de ankommende Varer. Det er dog 
kun de lettere Ting, om man tør bruge dette Udtryk uden Fare for at virke pa
rodisk, der bringes til Lagerbygningerne ved Vestervoldgade. Til I- og U-Staal samt 
de sværeste Dimensioner af Fagonjern og Plader har Firmaet en stor Oplags
plads ved Gasværkshavnen.

Det er en Selvfølge, at alene Administrationen af en saadan Forretning kræver 
et betydeligt Personale. I Facadebygningen mod Vestervoldgade er Firmaets store, 
smukke og lyse Kontorlokaler, der strækker sig gennem hele Bygningens Længde, 

INTERIØR FRA KONTORET

og som er udstyrede med al Nutidens Komfort. Ialt er ca. 45 Personer ansatte i 
Firmaets Tjeneste.

Siden Forretningens Grundlæggelse i 1887 har dens Omfang været i stadig Væxt, 
og Firmaet har nu foruden en betydelig Forretning i Kjøbenhavn og de danske 
Provinser en ret stor Omsætning i Sverige og Finland. Særlig med de danske Ma
skinfabriker staar Firmaet i livlig Forbindelse og har bl.*a. leveret Materialer til de 
fleste af de Broanlæg, der i de sidste 10 Aar er udførte her i Landet, exempelvis 
kan nævnes: Strandmøllebroen, den store Viadukt ved Frihavnen, Hadsund- 
broen etc.

Dersom man ønsker et klart Billede af Jernhandelens Udvikling i de sidste De
cennier, behøver man blot at sammenligne den lille Hørkræmmerkælder, hvor Jern
stængerne skjulte sig i Baggrunden, med Firmaet Chr. C. Bahr & Co.’s Pakhuse og 
Lagerlokaler.
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ENGROS-FORRETNING m. m.

Harald fritsche var en lykkelig Natur. Han var født med store Evner og rige 
Anlæg, et hurtigt Nemme, en klar Opfattelse, en sund og sikker bonsens, som 

strax med et rask og skarpt Snit gik lige ind til Sagens Kærne. Men fremfor alt 
ejed’ han et let og glad Sind, der altid lod ham se stort og lyst paa Mennesker og 
Forhold. Som det hastige Hoved han var, handled’ han maaske undertiden for brat 
og barsk, men omvendt gav som oftest denne djærve, knappe Fynd hans Ord Vægt 
og Myndighed, hans Gerning Glans og Styrke.

Som hans Lod var lykkelig, blev hans Liv det ogsaa. Han voxed’ op i et godt 
og kærligt Hjem, han vandt til Viv en virkelig Hustru, hans Forretning gav ham 
Velstand, og i hans store offentlige Virksomhed fulgte ham Held og Hæder. Ikke at 
han blev forskaa-
net for Kamp og 
Modgang, i saa 
Fald havde næppe 
Fritsche saa vel 
bevaret sin Frisk
hed og Spændstig
hed til det sidste: 
han elskede jo net
op at sejre, ønske
de aldrig at kom
me sovende til det, 
følte sig just i Strid 
og Fare som en 
Fisk i Vandet. Nøje 
vidste han, som 
den kloge Køb
mand han var, at 
Konjunkturer altid 
skifter som Flod 
og Ebbe — under 
Ebbe og Modvind HARALD FRITSCHE

kunde han, den 
saare driftige og 
utaalmodigeMand, 
ligge musestille og 
vente og vente; 
men kom saa paa- 
ny den store Flod
bølge, var hans 
Skude altid sejl
klar til at løftes 
paa dens Ryg og 
hans Sejl vidtud- 
spændte til helt og 
fuldt at fange den 
til Medbør om
springende Vind. 
Stolt og dristig i 
Medgang, snild og 
snarraadig i Mod
gang, saadan var 
Harald Fritsche!



74 FRITSCHE & CO.

Som ægte Kjøbenhavner fødtes Harald Fritsche paa Strøget (Østergade 3—5) 
den 29. November 1833 som anden Søn af Buntmager Daniel Gottlieb Fritsche og 
Hustru Caroline Christine, f. Gædecken.

Harald Fritsche gennemgik Efterslægtens Skole og forlod Skolens ældste Klasse 
i August 1850 for at tiltræde Tjenesten som Handelselev hos Grösserer E. Friis, der 
drev svensk Kommissions-Forretning. 5 Aar efter forlovede han sig med Marie Amalie 
Damborg (f. den 27. Februar 1838), og da han halvandet Aar efter blev haardt an- 
greben af Lungetuberkulose, plejede hans Kæreste ham saa trofast og opofrende, at 
det, skønt alt Haab om Bedring var opgivet, lykkedes ham helt at genvinde sit 
Helbred.

Da han endelig var bleven helt rask og frisk, tog han den 2. September 1858 
Borgerskab som Grosserer, giftede sig den 11. Juni Aaret efter, og nu fulgte en 
Række gode og glimrende Aar for ham og hans nyskabte Forretning. Denne førtes 
de 5 første Aar under Firmaet »Fritsche, Rönström & Co.« i Kompagniskab med Vilh. 
Rönström af Sölvesborg, der havde arbejdet i Engros-Handel dels i Malmö, dels i 
England. Da han døde, fortsattes Firmaet under sit nuværende Navn »Fritsche & 
Co.« Forretningen dreves og drives væsentlig endnu paa Sverige, Norge og Finland, 
omfattende Kolonialvarer, navnlig Kaffe og Sukker, Korn, Malt og Mel samt nordiske 
Produkter. Hertil kom meget snart Expedition af danske, norske, svenske og finske 
Dampskibe, samt fra 1866 Assuranceforretning som Generalagent for Brand- og 
Livsforsikrings-Aktieselskabet »Svea« i Göteborg.

Dog, Fritsche fik ikke Lov at vie sig helt og holdent til sin Købmandsgerning, 
hans Evner og Arbejdsdygtighed vakte snart Opmærksomhed, og samtidig drev hans 
Lyst og Almensans ham lige i Armene paa offentlig Virksomhed. Allerede i 60erne 
blev han en ivrig Deltager i det efter Krigen paa alle Felter opblomstrende Fore
ningsliv. I 1865 var han Medstifter af Kjøbenhavns Skyttekorps, som senere gik op 
i Kjøbenhavns Skytteforening, hvori han var Bestyrelsesmedlem til sin Død. I »Han
dels- og Kontorist-Foreningen« indvalgtes han i 1866 i Direktionen og stiftede kort 
efter Foreningens Kapronings-Selskab, der erhvervede og lod bygge de 2 første Sex- 
aarers-Kaproningsbaade her i Landet. Men vigtigst var dog hans Medvirken ved 
Dannelsen af »Nordisk Samfund« i 1866, han var hele sit Liv igennem en af vort 
Lands praktiske Skandinaver og har gjort et stort Arbejde for at fremme den gen
sidige Forstaaelse mellem de tre nordiske Lande, særlig mellem Sverige og Danmark.

I 1869 valgtes han til Bestyrelsesmedlem i »Dansk Forening for Lystsejlads«, 
havde væsentlig Del i denne Forenings Reorganisation og livlige Virksomhed i de 
paafølgende 18 Aar, ligesom det ogsaa skyldtes ham, at den første Klubbygning rej
stes paa Langelinie.

I 1872 foranledigede han i Forening med L. Kofoed Stiftelsen af »Dansk Arbej
derbank«, som hvis Bestyrelses Formand han siden fungerede til sin Død.

1874 valgtes han til Medlem af Grosserer-Societetets Komité, i hvis Virksomhed han 
paa forskellig Maade har sat Spor, saaledes ved Forhandlingerne om Ordningen af 
Kjøbenhavns Smørnotering og senere ved Dannelsen af »Den danske Handelsstands^ 
Fællesrepræsentation« (»Handelsmødet«). Som Medlem af Komiteen dekoreredes han 
i 1888 med Dannebrogsordenens Ridderkors. Han udtraadte af Komiteen i 1893, men 
blev i 1904 atter kaldet til Medlem af Handelsmødets Forretningsudvalg.
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I Sø- og Handelsretten indvalgtes han i Sommeren 1874 og virkede som Dommer 
der i samfulde 31 Aar.

Som Retsmedlem blev han i 1892 Etatsraad og i 1899 Dannebrogsmand.
Ifølge Sagens Natur var det dog navnlig i Landets aktive Erhvervsliv, at Fritsche 

greb stiftende og ordnende ind.
I 1872 var han delagtig i Stiftelsen af Dampskibsselskabet »Kjøbenhavn-Malmo«, 

der begyndte Virksomheden med Dampskibene »Gefion« og »Gylfe« samt »Lund« i 
Konkurrence med de svenske og danske Selskaber i Malmo, Landskrona, Helsing
borg og Helsingør, som da havde Sundfarten i Hænde og mentes at lede Farten 
ganske utilfredsstillende.

Konkurrencen sluttedes snart med en Overenskomst, hvorefter »Kjøbenhavn- 
Malmo« overtog den hele Sundflaade og derefter overdrog Skibene og Farten til 
»Det forenede Dampskibs-Selskab«, i hvis Bestyrelse Harald Fritsche indtraadte som 
Kommitteret for Sundafdelingen; senere var han indtil 1897 Medlem af Bestyrelsen.

I 1884 stiftede Kammerherre A. Garde, Grosserer Vilh. Petersen, Kaptajn Fugl, 
Professor Arth. Feddersen m. fl. sammen med Fritsche Foreningen til Fiskeriernes 
Fremme i Danmark, men da der samme Aar dannedes en Forening med samme 
Formaal, »Dansk Fiskeriforening« under Lensgreve Moltkes Præsidium, blev For
eningerne i 1887 sammensluttede til den nuværende »Dansk Fiskeriforening«, i hvis 
Bestyrelse Fritsche vedblev at virke, indtil han i 1894 frabad sig Genvalg.

Da »Kjøbenhavns Dampmøller« stiftedes i 1880, overførte Fritsche til Selskabet 
sin store svenske Mel-Kundekreds og indgik i Bestyrelsen, hvoraf han indtil sin 
Død var Medlem.

Som Formand i Bestyrelsen for »Marstrands Bryggerier« deltog han i Aaret 1891 
i Dannelsen af »De forenede Bryggerier«, i hvis Bestyrelse han stadig havde Sæde 
som Formand.

* * *

Ved sin 70aarige Fødselsdag blev Fritsche udnævnt til Kommandør af Danne- 
broge og kort efter til Kommandør af Vasaordenen. Han stod nu paa sin Indflydel
ses og Popularitets fulde Højde, samlende sin Stands Sympathi helt og fuldt om 
sin myndige og maalbevidste Personlighed, mildnet og modnet, som den var bleven 
med Aarene. Just saa skulde det være slut med ham, brat og afgørende slut! Den 27. 
Juni 1905 døde han af et Hjerteslag, — en lykkelig Død endte et lykkeligt Liv.

Men som saa meget af hans Gerning, lever ogsaa hans Forretning efter hans Død 
og staar stedse Jævnmaal med sin stolte Fortid. Den føres af hans Enke videre i 
det gamle Spor og ad de en Gang banede Veje ved Hjælp af den kyndige og tro
faste Stab af Medarbejdere, som den Afdøde i Aarenes Løb havde forstaaet at 
knytte til sig.





JØRGEN JENSENS EFTF.
HØRKRAM- OG MARKFRØHANDEL EN GROS

Jørgen Jensen — et saa dagligdags og almindeligt Navn som her i Danmark over
hovedet tænkeligt! Og dog lykkedes det den store Købmand, der bar det, at 

gøre sig saa navnkundig, at naar Nogen i hans Tid nævnede Jørgen Jensen, saa var 
i hvert Fald indenfor den danske Forretningsverden Ingensomhelst i Tvivl om, 
hvem der sigtedes til. Der var Landet over Hundreder og atter Hundreder, der hed
Jørgen Jensen — og 
dog var der kun een 
Jørgen Jensen!

Af ringe Stand 
kom han, og en jævn 
Mand blev han alle 
sine Dage: en Mand 
med smaaborgerlige 
Livsvaner, en hjemme- 
stængt Natur, som 
»først og fremmest 
skøttede sin Familie, 
sit Hus og sin Han
del«,*) saa maatte alt 
andet komme bagefter. 
Men var der Vadmel 
og Hvergarn i hans 
Væsen, saa var det GROSSERER JØRGEN JENSEN

store Drag dog over 
hans Livs Gerning: ej 
alene sigtede han fra 
første Færd paa at 
blive intet mindre end 
Millionær, og han blev 
det mangefold, men 
han opfattede tillige 

sit Købmandsvirke
som et nationalt Kald 
— det gjaldt om, hvor 
han kunde, »at stænge 
Hamborgerne ude«, og 
paa sit Felt naaede 
han ogsaa dette Maal 
fuldt ud.

Visselig havde han 
ogsaa i sin pure Ung

dom modtaget et stærkt Indtryk af den fornedrende Afhængighed, hvori dansk For
retningsliv i de Tider stod til Hansastædernes Købmandsskab. Jørgen Jensen kom 
til Verden selve Nederlagsaaret 1814, den 22. November fødtes han i Kjøbenhavn, 
kom som Dreng i Hørkræmmerlære og etablerede sig selv i 1841. Indtil dette 
Tidspunkt havde den meste Hørkram-Handel, altsaa al Handel »med grove Varer«, 
særlig hele Jernforretningen, været i Hamborger-Kreditens Vold. Faa Aar efter skete

*) Jørgen Jensen: Retorsion mod Lorentz Bierfreund. Kjøbenhavn 1887.
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vel det nationale Gennembrud herhjemme, og den 
første slesvigske Krig brød yderligere Aaget, men 
endnu til helt op i 1857 var i stort Omfang dansk 
Handel bunden eller dog med mange, stærke Traade 
knyttet til den kapitalrige Elbstad — ikke mindst 
derfor ramte Krisen i November s. A. os saa haardt! 
Men med det meget, som da gik itu, brast saa ogsaa 
Gangbaandet, hvori Hamborg havde holdt os, helt og 
endelig: fra nu af begyndte dansk Foretagsomhed at 
faa dansk Grund under Fødderne. Og i den Udvik
ling, som derefter slaar Rod og voxer frodigt op i 
Landets egen Jordbund, har just Jørgen Jensen væ
ret en Høvding og Pioner.

1857 var ogsaa for ham, rent personlig, det kri
tiske Aar: han var netop den Gang, takket være sin 
Jernvilje og taalsomme Flid, naaet til et vist Vel

grosserer H. F. L. bojesen stands-Punkt i sin Hørkramforretning, som alt da var 
groet op til en nogenlunde respektabel Højde. Saa 

for November-Stormen hærgende hen over Landet og var ogsaa nær ved at knække 
dette unge Træ sønder. Men Stammen var for sejg og spændstig, og da Krisen var 
vel overstaaet, var dermed ogsaa Grunden til hans Lykke lagt. Han ej alene kla
rede sig helt, men fik endog ved snilde Dispositioner nogle Tusind Daler frelst ud 
af Forvirringen, og nu begyndte han anden Gang forfra — men denne Gang paa 
egen Grund og i selvstændig Stil.

1860 tog han Borgerskab som Grosserer, og fra hans nyerhvervede Ejendom, 
Vestergade 16, udfoldede der sig nu en febrilsk og anspændt Virksomhed for at 
drage det hele Land ind under Kundekredsen, ej alene de større Provinskøbmænd, 
men ogsaa de efterhaanden, navnlig efter 1870 trindt om opvoxende Maskinfabriker 
og Jernstøberier.

Men Jørgen Jensen udviklede ikke blot sin Jern- 
forretning til et i Danmark, ja, i hele Norden ukendt 
Omfang og Højdemaal — han blev ogsaa den storsti
lede Importør af amerikanske Produkter, særlig na
turligvis saadanne, som ifølge deres Natur henhørte 
eller grænsede op til hans Omraade. Han var saa- 
ledes en af de første, om ikke den første, som ind
førte Majs herhjemme, i Begyndelsen til Brænderi
brug, siden til Kvægfoder, men navnlig var det dog 
Handelen med Petroleum, han slog sig op paa — det 
er ikke for meget sagt, at han Aaringer igennem fuld
stændig dominerede Landets Forsyning med denne 
store Artikel, som, da den først var bleven indarbejdet 
af Jørgen Jensen, Aar for Aar fik større og større 
Betydning i Allemands Hjem. Endelig bør det og
saa særskilt nævnes, at han erhvervede og til sin

GROSSERER P. M. KAAEDød var Indehaver af hele 5 Etablissementer paa
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Island, de samme, som siden er gaaede over paa Aktieselskabet »Ørum & Wulff«s 
Hænder.

Saa vældig, saa rent ud gigantisk var den Jørgen Jensen’ske Forretning ble
ven inden hans Død, spændende, som den gjorde, over mange og vidtud- 
strakte Felter, at det tilsidst gik den efter Kæmpevisens Ord: var i gamle Dage 
mindst 3 forskellige Slags Handel bievne til een i Begrebet Hørkram, saa blev nu 
»den ene til tre«: ud af Jørgen Jensens Forretning har der, endog helt bortset fra 
den nys nævnte islandske Handel, udviklet sig ikke mindre end tre, hver for sig 

FIRMAETS PAKHUS PAA CHRISTIANSHAVN

overmaade store og højt ansete Forretninger: »Det danske Petroleums-Aktieselskab« 
(se dette), Jørgen Jensens Eftf. og Fhn. Jørgen Jensens Eftf.s & N. F. Muncks 
Jernforretninger.

Efter Jørgen Jensens Død (19. Oktober 1893) og Petroleums-Handelens Udskil
lelse ved Dannelsen af det ovennævnte Aktieselskab i 1889 fortsattes hans Forret
ning af H. F. L. Bojesen til dennes Død i 1904. Egentlig havde det været Meningen, at 
Jørgen Jensens Dattersøn enten da eller paa et tidligere Tidspunkt skulde have 
overtaget Firmaet, men hertil var Vedkommende ikke villig, og efter Bojesens Død 
deltes da Forretningen saaledes, at P. G. Munck af Firmaet N. F. Munck overtog 
Handelen med Jern og Staal, medens Hørkram- og Markfrøhandelen fortsættes un-
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der Firma-Navnet »Jørgen Jensens Eftf.« under Ledelse af denne Afdelings 
mangeaarige, dygtige og erfarne Prokurist, Grosserer P. M. Kaae.

Jørgen Jensens Efterfølger har endnu den Dag i Dag Bolig og Hjemsted i den 
gamle Gaard paa Vestergade og disponerer over Jørgen Jensens bekendte Pakhus 
paa Christianshavn. Selv stirrer han fra Portræt-Lærredet ned over alt, hvad der 
foregaar paa Kontoret, saa livagtigt, som foregik det endnu den Dag i Dag under 
hans Øjne. Og det er da ogsaa fremdeles hans Forretnings-Aand, der hviler over Fir
maets Færd, Traditionerne fra hans Tid, som med Iver og Omhu holdes vedlige: 
i P. M. Kaae er der fundet en Fortsætter, som ej alene forstaar at hævde det vundne, 
men ogsaa at føre det videre.



FHN. JØRGEN JENSENS EFTF.S
& N. F. MUNCKS JÆRNFORRETNINGER

P. G. MUNCK

PAKHUSET 
I LARSBJØRNSTRÆDE

islandsk Lammeuld til

Naar dette Firma-Navn er saa grumme langt, er det, 
fordi det alene i sig selv rummer en hel Historie: to 

Slægts-Sagaer, der løber ud i hinanden, strømmer sammen 
som to Floder, der tilsidst lykkelig forenes i det samme 
Leje. Eller snarere: en slægtlang Strid, der endelig i 3. 
Generation udsones ved fredelig Samlægning af Arv og Eje.

Niels Foss Munck, der fødtes den 27. Maj 1810, aab- 
nede den 6. Juli 1833 en Hørkram-Handel i Kælderen, Ve
stergade 18, altsaa lige ved Siden af det Sted, hvor Jørgen 
Jensen sidenhen nedsatte sig.

Det var endnu den rigtig gode, gamle Tid og Vester
gade endnu Hørkræmmernes rigtig gode, gamle Gade. Her 
havde fra Arilds Tid ligget saa mangen anden reputerlig 
Hørkrambod, saasom Monsieur Herman Læssøes »blaa 
Ovn«, hvorom berettes i Børge Janssens Levnedstegning af 
Charlotte Amalies Kammerjomfru Bodil Maria, den samme 
Herman Læssøe, som var Stammefaderen til vor berømme
lige Krigshelt Oberst Læssøe. Og endnu et Aarhundrede 
efter havde slig en Vestergades Hørkrambod omtrent det 
samme Udseende, som i nævnte Værk beskrives: flinke 
Diskgeseller tumlede med lige Færdighed de mest forskel
lige Slags grove Varer fra Jern til Sild, fra Talg, Tran og 

Klipnakker, Platfisk, »Trebands-Hør og andre Finmarks
varer« med meget mere!

Af alt dette brogede Blandingsgods trænger Jernet sig efterhaanden mere og 
mere frem fra Kælderens dunkle Baggrund, breder sig i Rummet paa de andre Ar
tiklers Bekostning, stikker sine Stænger spærrende ud over Fortovet, standser til
sidst vognladningevis Gadens Færdsel. Det 19. Aarhundredes storladne økonomi
ske Udvikling kunde egentlig udmærket godt skildres ud fra det ene Synspunkt: 
en ny Jernalder, hvor dette i Fortiden saa ofte oversete eller ringeagtede Metal i 
Løbet af tre Slægtled kommer til at beherske den hele Verden, efterhaanden som 
Teknikens rivende Udvikling paa den ene Side kræver en større og større Produk
tion, og den stadig mere og mere fuldendte Bearbejdelse af Metallet paa den anden 
Side understøtter og muliggør de tekniske Fremskridt. Ogsaa i Danmark stiger For
bruget af Jern enormt fra 30erne til 60erne og igen endnu vældigere fra 70erne og op 
til vore Dage, hvor det væbner Nationernes Flaader og Hære, bærer og befordrer 
Fredens Trafik og tjener baade som Raastof og Værktøj, Materiale og Bearbejder.
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Da dette den ny Tids Krav til Jern og atter Jern, i nye Kvaliteter og i ukendte 
Dimensioner, Dag for Dag mere og mere bydende og kundebringende træder ind 
ad Kælderdøren i N. F. Muncks Hørkrambod, og han desuden faar en Konkurrent 
som Jørgen Jensen lige paa Siden af sig — en Mand, der selv var som støbt af 
Jern i Vilje og Sind —, gjaldt det bogstavelig talt om at tage dobbelt fat. Den unge 
Købmand N. A. Schjørring, en yngre Broder til N. F. Muncks anden Hustru, blev 
nu optagen i Firmaet, hvori desuden i 1868 efter Stifterens Død Chr. Henrik 
Munck indtraadte som Chef. Han var født 1843 og kom saaledes ligesom Faderen 
tidlig til det, men de unge Aar gav ogsaa Mod og Initiativ, og nu fuldbyrdes da i 
rask Tempo Forretningens Overgang til en specialiseret Jernforretning.

I 80erne trak Schjørring sig ud af Firmaet og grundlagde sin egen Handel i

PLADSEN VED TAGENSVEJ

Artikler, der grænser op til Jernbranchen. Chr. Henrik Munck fortsatte derpaa 
alene til sin Død i Juli 1895, hvorefter Sønnen, P. G. Munck, overtog Ledelsen, 
først paa Moderens, dernæst paa egne Vegne. Kort efter erhvervedes Ejendommen, 
GI. Kongevej 11, hvor Firmaet flyttede hen for derved at skaffe sig mere moderne 
og tidssvarende Lokaleforhold.

Men det stod skrevet i Skæbnens Bog, at Vestergade paany skulde blive For
retningens Hjemsted. I Efteraaret 1905 vendte P. G. Munck tilbage til den gamle 
Gade, og denne Gang drog hån endog ind i selve Modstanderens Borg — dog hver
ken som Sejrherre eller Gidsel, men som fredelig Erhverver og Sammenknytter af 
Fortid og Fremtid.

Jørgen Jensen var død i 1893 som »Nordens, inklusive Hamborgs, største Jern- 
købmand«. I Børsens Handelsberetning for det nævnte Aar hedder det: »Den kjø- 
benhavnske Jernhandel har i 1893 ved Grosserer Jørgen Jensens Død mistet sin 
Nestor, man kunde ogsaa sige sin Mentor, idet det var ham, der som oftest tog
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Initiativet til Forhøjelser og Nedsættelser i Priserne, nærmest de sidste, og til Ind
førelsen af nye Jernsorter og Jernmærker paa Markedet«. Og der tales videre om 
»hans sikre Person, sejge Vilje og hele Magtudfoldelse«. Saa stor Lov blev der ham 
fra selve Børs-Styrelsen til Del ved hans Død!

Grosserer Bojesen overtog paa Arvingernes Vegne Forretningen efter Jørgen 
Jensen under Firma-Navnet: Jørgen Jensens Eftf., og under hans Ledelse blev 
den gamle Gaard ombygget; bag Forhuset opførtes den store, fuldt ud moderne 
Lagerbygning for Jern og Staal, hvis ejendommelige, monumentalt granithugne Fa- 
gade er noksom kendt fra Larsbjørnstræde-Siden.

Bojesen døde pludselig og uventet i 1904, hvorefter der skete en Deling af For
retningen, idet Jernforretningen fortsattes for sig, Hørkramforretningen foi' sig — 
den sidste fremdeles under Navnet Jørgen Jensens Eftf., medens P. G. Munck sam
mensmeltede den første med sin egen under Navnet: Fhn. Jørgen Jensens Eftf.s 
& N. F. Muncks Jærnforretninger.

Delingen foretoges iøvrigt saaledes, at Pakhuset paa Christianshavn gik over til 
»Jørgen Jensens Eftf.«, medens Jern-Firmaet foruden Pakhusene, Vestergade 16, 
overtog det store Lager af Staalbjælker, Profiljern etc. paa Pladsen ved Tagensvej i 
Nærheden af Nørrebro Station, omfattende et Areal af ca. 12,000 □ Alen, samt en
delig ogsaa det af Jørgen Jensen grundlagte Lager i Aarhus.

De to Firmaer har fælles Rejsende’og Agenter, men er iøvrigt ganske selvstæn
dige og uafhængige af hinanden indbyrdes.

Jernhandelen herhjemme har i Tidens Løb specialiseret sig mere og mere: 
nogle Forretninger handler nu kun med Raajern til Støberibrug, andre med Smede
jern, atter andre med Rør eller med Maskiner og Værktøj osv. osv. Men indenfor det 
enkelte Speciale 
er samtidig Kra
vene til Kvaliteter 
og Dimensioner 
voxede saa stærkt, 
at et fuldt ud mo
derne Lager maa 
byde paa en sand 
Rigdom af Vari
ationer. P. G. 
Muncks Forret
ning spænder saa
ledes fra det bil
ligste Smedejern 
til ca. 6 Øre Pun
det og op til det 
fineste Værktøjs- 
Staal til ca. 4 Kr. 
for et Pund, fra 
de spædeste Traa- 
de og Traadstif- 
ter og op til de LAGERET PAA VESTERGADE
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HOVEDKONTORET

sværeste Staal- 
bjælker. For til 
enhver Tid at 
kunne tilfreds
stille de forskel
ligartede og sta
dig vexlende For
dringer maa La
geret altid rum
me en stærkt va
rieret Mængde af 
alle mulige Di

mensioner af j 
Stang- og Baand- 
jern, af et uhyre 
Antal Profiler af 
Konstruktions

jern i mange for
skellige Læng

der, af Plader 
i alle Formater, 
af Jern for Mo- 

nier- og Hennebique-Konstruktioner o. s. v. Firmaet, hvis Kunder, foruden Stat 
og Kommune, i Kjøbenhavn hovedsagelig er Maskinfabrikerne, Smede, Bygnings- 
haandværkere og andre Forbrugere, i Provinserne særlig Købmændene og de større 
Maskinfabriker, driver ved Siden af Lagerforretningen en meget omfattende For
retning ved direkte Levering i større Partier, waggonvis eller i Skibslaster, med 
svensk, schlesisk, rhinsk eller westfalsk, belgisk og engelsk Jern eller Staal, saale- 
des ogsaa med Jernbane- og Skibsbygnings- samt Kedelmateriale, Staalstøbegods 
etc. Firmaet optræder endvidere som Entreprenør ved Overtagelsen af samlede 
Leverancer paa Bjælkelag til Husbygning, færdige til Oplægning paa Bygningerne 
Etage for Etage efter Arkitektens Tegninger.

Altsaa nok en Specialitets-Forretning — men samtidig en Forretning med saa 
stor en Spænd- og Rækkevidde, at den saa langt, langt overgaar Fortidens Jern
handel, der dog omfattede alle Slags Jernvarer.

Det er en stor Arv, som her skal løftes, — ved ny Virkelyst paa hævdvunden 
Tradition, — det fuldt ud moderne paa det gode, gamles Grund!



OTTO MØNSTED

»TTORLANG ALTID Otto Mønsteds Margarine« — med denne Reklamefanfares 
X Basun-Vælde blev Margarinens Indtog i Danmark blæst ind! En ny Lære, hed

der det med et østerlandsk Udtryk, skal prædikes fra Tagene: Otto Mønsted lod sin 
forkynde paa Gader og Stræder, Landeveje og Jernbanestationer, overalt, hvor Men
nesker færdes, prangede den med uhyre Bogstaver, Husgavle og Plankeværker skreg 
den formelig ud, vældige Plakater og Kæmpeskilte gentog den uafladelig!

Nuomstunder vender man knapt Øjnene i Hovedet, naar en hel Hær af Bybude 
bærer Annonce-Standarter gennem Strøget, og saa hurtig bliver alle tomme Mur- og 
Brædde-Flader oversmurte med Avertissementer, at Indtrykket af det enkelte ganske 
dunkles, — men midt i 80erne, da Otto Mønsted tog fat, var saa dristig og fyndig 
en Reklame Maner noget ganske ukendt herhjemme, »og hvad har Magt i Livet 
som det første?«

Men det maa nu ogsaa vel erindres, at selve den udbudte Vare, Margarinen, 
var noget splinternyt, hvis Tilværelse og Tilværelses-/?eZ ligefrem skulde bankes 
ind i Bevidstheden. Folk skulde netop nænnes til at betragte Margarine som 
noget ganske hverdagsagtigt og naturligt, noget, man bogstavelig talt »altid forlangte«, 
— som Annoncen rigtig udtrykte det med en didaktisk Leveregels knappe Fynd og kate
goriske Uimodsigelighed. Naar sligt skulde ske i en Fart, maatte der drastiske Midler 
til — og i Stedet for paa vanlig dansk Vis at lappe og læmpe sig frem skar Otto 
Mønsted paa ægte amerikansk Forretnings-Fa^on tværs igennem!

Han er født den 23. November 1838 paa Lyngsbækgaard ved Æbeltoft og kom 
allerede 15 Aar gammel i Handelslære i Grenaa. Men han var nu en Gang ikke 
født til Molbolandet, efter at have været Kommis i Roskilde, nedsatte han sig 1865 
i Aarhus som Grosserer i Smør, Korn og Foderstoffer. 1870 ægtede han Hans
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Bro ges Datter, og samme Aar anlagde han en Dampmølle i sin nye Hjemstad. 
Men ogsaa paa en hel anden Maade, han da ikke saa meget som drømte om, skulde 
dette Aar faa afgørende Betydning i hans Liv. I 1870 opfandt nemlig den franske 
Kemiker Mége-Mouriés Fremstillingen af Margarine.

Margarine er, som bekendt, et Surrogat for Natursmør, der fremstilles af Oleo, 
o: den Del af Oxefedtet, som holder sig flydende ved en Temperatur af 25 å 30° 
R. Fedtet renses først omhyggeligt og underkastes derpaa en Presning i en hydrau
lisk Presse ved den nævnte Temperatur: herved flyder saa Oleoen ud, og der bliver 
fast Stearin tilbage (anvendelig i Lysefabrikation). Margarinen fabrikeres ved at kærne 
Oleo sammen med sur Mælk og forskellige Olier og, efter at Blandingen er kold, ælte 
den sammen med Salt og Smør. Naar Fabrikationen foretages med den rette Omhu, 
fremkommer herved et Produkt, der for Smagen saa at sige ikke er til at skelne 
fra Natursmør, og som forud for dette har det Fortrin: at kunne sælges langt 
billigere.

Ikke desto mindre varede det godt og vel en halv Snes Aar, inden Mége-Mou
riés’ Idé ret slog an. Men i Begyndelsen af 80erne fik man navnlig i Holland Øjet 
op for Opfindelsens store Betydning, og den blev derefter exploiteret med stor Energi 
og Dygtighed: Hollænderne følte just da det engelske Smørmarked Dag for Dag 
glide sig mere og mere ud af Hænderne, kunde man derimod nu blande sit Smør 
tifold op med Margarine, vilde øjensynlig den hollandske Smørexport til England 
igen kunne blomstre frodig op!

Hele denne Udvikling fulgte Otto Mønsted med aarvaagen Interesse, og allerede 
i 1883 havde han sin Beslutning færdig: i dette Aar anlagde han den første danske 
Margarinefabrik.

Man forstaar let, at netop i et Land som Danmark, der er Smørlandet par ex
cellence, maatte et sligt, nyt Kunstprodukt paa Forhaand blive mødt baade med 
Uvillie og Mistro.

Indenfor Landbrugets Kredse saa de mere Kortsynede kun en Konkurrent til 
»det gode, danske Smør«, som, netop fordi den var saa farlig, strax maatte slaas 
brutalt ned: Danmark skulde være et »rent Land« o: rent frit for al Margarine! 
De Klogere nærede Frygt for, at vi her i Danmark efterhaanden skulde komme 
ind paa en lignende Trafik som den hollandske med Fremstilling af allehaande mix- 
lures, hvad der kunde forudses ikke at ville gaa i Længden overfor det engelske 
Krav paa, at en Vare virkelig skal være, hvad den giver sig ud for — ligesom selv
følgelig Export af Natursmørret altid vilde vedblive at være det fordelagtigste for Lan
det. Lykkeligvis blev den Strid, som herom rasede, allerede i 1888 afgjort saaledes, 
at den nye Fabrikationsartikel ikke blev forbudt, men sat under virksom Kontrol, 
saa at »Smør« og »Margarine« fik Lov til hver for sig baade at være, hvad de var, 
— og synes, hvad de var.

Den følgende Udvikling har da ogsaa tilfulde godtgjort, at Margarinen saa langt 
fra at være en Fjende af den danske Smørexport netop omvendt har været denne 
en stor Støtte: ved at give Befolkningen, og ikke mindst selve Landbefolkningen, 
en billig og velsmagende Erstatning for det dyre Natursmør, som vi kan sælge i 
England med Fordel, »frigøres« netop dette til Export i et tilsvarende Omfang.

Da Udførsel af Margarine herfra blev forbudt, anlagde Otto Mønsted samme Aar, 
Margarineloven udkom (1888), en Fabrik i Godley ved Manchester, i 1891 desuden
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en endnu langt større i Southhall ved London. Den engelske Virksomhed er for
øvrigt senere gaaet over til et Aktieselskab.

I 1899 flyttede Otto Mønsted hele sin store Forretning til Kjøbenhavn, hvor han 
nu bl. a. ogsaa driver en efter vore smaa Forhold kæmpemæssig Foderstof-Forret
ning. I Aarhus har han været Medstifter af Korn- og Foderstof-Kompagniet og af 
Aarhus Oliemølle. I Aarene 1885—91 var han Medlem af Aarhus Byraad.

I vort hjemlige Forretningsliv er Otto Mønsted den amerikanske Type: smart 
og business-like, kæk og hastig i sine Dispositioner. Gaaende helt op i sin Forret
ning og selv altid klar over, at time is money, er han en Hader af alt Omsvøb og 
Udenomssnak: selv véd han altid, hvad han vil, véd ogsaa, hvad en Købmand 
først og fremmest skal! Nemlig tjene Penge!





W. BÂHNCKE & Co.
ASSURANCE-FORRETNING, SENNEPS- & EDDIKE-FABRIK

Man siger for et gammelt Ord, at Sennep giver god Hukommelse, og det kan 
m aaske være ligesaa sandt som det filosofiske Udsagn, at Fosforgiver Tanker. 

Dette være nu som det vil, vist er del, at god Sennep er et herligt Krydderi, som
gør mangen Ret velsmage 

Sennepsfabrikant W. 
Bahncke er født den 15. 
August 1832 i Kiel, hvor 
Faderen 2 Aar før hans 
Fødsel havde anlagt en 
Sennepsfabrik. Som 22- 
aarig skulde den unge 
Mand aftjene sin Værne
pligt, og da Hertugdøm
merne jo den Gang endnu 
hørte til Danmark, kom 
han i April 1851 til Kjø- 
benhavn som Rekrut. Un
der sil Ophold her i Ho
vedstaden fik han Ideen 
til at anlægge en Senneps
fabrik ved at se, paa hvor 
primitivt et Standpunkt

e og faar mange fede Sager

W. BÂHNCKE

til bedre at glide ned.

Sennepstilvirkningen da 
stod herhjemme: man 
»malede« vel Sennep i 
hveranden Kælderhals, 
men blot ved Hjælp af 
Haandkværne — Faderen 
derhjemme i Kiel var dog 
alt forlængst naaet saa 
vidt at have en Hestegang 
til Drivkraft!

Efter endt Soldatertid 
gik han imidlertid til Ham
borg, kom der ind i Assu
rancefaget, og det var som 
Agent for et udenlandsk 
Brandforsikringsselskab, 

at han i 1858 vendte til
bage til Kjøbenhavn. Han 

blev saaledes en af de første, der herhjemme har introduceret udenlandsk Assurance 
og derved givet Stødet til den vældige Konkurrence, som frem for noget har bidra
get til at aabne Nationens Øjne for Betydningen af Forsikring.

Samme Aar han nedsatte sig her i Staden, tog han fat paa Startningen af den 
Sennepsfabrik, han alt forud havde lagt Planen til, og den 3. September kunde han 
sælge sin første Krukke Sennep.

I Aaret 1866 lykkedes det ham gennem en talrig Række Forsøg at faa sin tør- 
malede Sennep saaledes fremstillet, at Fabrikatet var brugeligt efter at have staaet 
udrørt i koldt Vand i 15 Minutter, medens Fabrikens Produkt hidindtil, ligesom Kon
kurrenternes, havde maattet henstaa udrørt i varmt Vand i 24 Timer, før det kunde 
bruges. Derved vandt tørmalet Sennepsmel i Staniolpakker endnu mere Indpas blandt 
Publikum, saa at den forøgede Efterspørgsel nødvendiggjorde stor Udvidelse af Lo
kalerne, og i 1871 købte Firmaet derfor Ejendommen, Niels Juelsgade 3, — før den 
Tid havde det boet til Leje i Sølvgade Nr. 36.
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EMIL BÅHNCKE

I Aaret 1879 anlagdes forsøgsvis et mindre Eddike- 
bryggeri, for at Sennepsfabriken altid kunde være i 
Stand til at sikre sit Produkt en holdbar Gærings-Ed
dike til den »sure Sennep« og Taffel-Sennep. Efter- 
haanden blev Efterspørgslen efter Fabrikens Eddike 
større, saa at man i Aaret 1884 gik til Oprettelsen af 
et større Eddikebryggeri med automatisk Drift og ef- 
terhaanden Damppumpning, et System, som først ca. 
en Snes Aar efter blev almindelig indført her i Landet.

I Aaret 1883 var nemlig Sønnen, Emil Båhncke, 
kommen tilbage fra et Ophold i Udlandet og kastede 
nu sin Interesse fuldstændig paa Eddikefabriken, saa- 
ledes at den efterhaanden paa Gæringseddikens Om- 
raade er bleven et sandt Mønsterbryggeri, der end- 
ogsaa er fordelagtig bekendt i Udlandet: Videnskabs- 
mænd fra Spanien og Kollegaer fra Tyskland og 
Frankrig har saaledes paa deres Rejser faaet Virksom
heden at se og udtalt sig om denne i de mest smig

rende Udtryk. Ligesom ved Ølbryggeriet maa der ogsaa ved Eddikebryggeriet expe- 
rimenteres meget, for ved Enzymgæringen at faa de rette Bakterier frem.

Ved den nordiske Udstilling i Kjøbenhavn 1888 blev der tilkendt Firmaets Pro
dukt i Eddike Medaille af 1. Klasse.

Samtidig har Sennepsfabriken taget saa stort et Opsving, af den nu maa siges 
at være den største i sin Art i hele Norden — aarlig bruger den af Raamatcriale 
op imod 1000 Baller Sennepsfrø. W. Båhncke & Co.’s Sennep er da ogsaa bleven 
prisbelønnet ikke mindre end 6 Gange ved forskellige Udstillinger i Ind- og Udland, 
bl. a. med Sølvmedaille i 1888 ved den nordiske Udstilling i Kjøbenhavn. Ikke alene 
er Afsætningen her i Landet stor, men desuden exporteres der en Del endog til Ame
rika, hvor der navnlig sælges ret betydelige Kvantite
ter til de derboende Danske.

Det har været Firmaets Indehavere en Æressag at 
sikre sig 1. Klasses Raaprodukter baade i Eddike og 
Sennep, og det har derfor altid gjort sine Indkøb af 
Frø hos direkte Forbindelser, saavel i Holland som 
Rusland (i Saratow til Sarepta-Sennep) og Indien.

Det kan allerede nu forudses, at Fabrikerne ved 
den næste Udvidelse maa flytte deres Lokaler udenfor 
Byen, hvor Udvidelsesmulighederne er større, Forbin
delserne derimod forbundne med flere Vanskeligheder, 
men saa længe Firmaet kan, holder det sig til Niels 
Juelsgade 3, hvor det har haft saa smukke Betingelser 
for sin Virksomhed, og hvor det nu beskæftiger hen- 
imod 50 Mennesker.

Under alt dette er den anden Hovedgren af Firma
ets Forretning: Assurance-Virksomheden ikke bleven 
forsømt, men har gennemløbet en lige saa frodig og 
fremadgaaende Udvikling. ALBERT BÅHNCKE
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Forholdene, hvorunder Virksomheden begyndtes, var yderst vanskelige. De to 
bestaaende danske Selskaber var fra først af monopoliserede: det var ligefrem un
der en Bødestraf af 1000 Daler forbudt Publikum at lade sine Ejendele forsikre 
andre Steder end hos disse. Der stod da Båhncke ingen anden Udvej aaben, end 
samtidig med hver tegnet Forsikring at assurere Kunderne mod Bøden, og paa denne 
Maade oparbejdede han langsomt og sikkert en trofast Kundekreds, der ikke mindst 
følte sig tilfredsstillet ved den kulante Forretningsførelse og Skadeopgørelse, der lige 
fra Forretningens Vorden har kendetegnet Firmaet W. Båhncke & Co.

Men det var dog først, efter at Monopolsystemet var blevet ophævet, at Firmaet 
ret tik Vind i Sejlene, og alt som Aarene gik, og Forsikringstanken hos det store 
Publikum vandt den
Forstaaelse, den for
tjener, gik Udviklin
gen frem med stærke 
Skridt.

Ogsaa paa andre 
F orsikringsomraader 
kom Firmaet tidlig 
med: i 1865 optog 
det saaledes Glasfor
sikring, og i Begyn
delsen af 70erne slog 
det ind paa Sø- og 
Transportforsikrin

gerne.
Udelukkende med 

et Selskab for hver 
af disse Brancher ar
bejdede Firmaet ind
til 1888, fra hvilket ET AF FABRIKSLOKALERNE
Tidspunkt man vist
tør sige, at den enorme Udvikling, det i de senere Aar har taget, har sit Udspring. 
Begrundelsen heraf maa søges i den Omstændighed, at der med Sønnen Albert 
Båhncke var tilført Firmaet ny ung og energisk Kraft. Oprindelig uddannet i For
retningen havde han i nogle Aar yderligere dygtiggjort sig ved Ophold i Tyskland 
og England, hvor han havde arbejdet i de største Forsikringsselskaber.

Efter ved sin Hjemkomst i 1883 at være indtraadt i Firmaet, tog han med hele 
Ungdommens Energi fat paa praktisk at udnytte, hvad han udenlands havde set og 
lært, og hans Bestræbelser lykkedes: Policernes Antal tog et mægtigt Opsving, og Tid 
efter anden knyttede han Forbindelse med det ene udenlandske Forsikrings-Selskab 
efter det andet, saaledes at Firmaet nu repræsenterer henved 20 Selskaber i de for
skellige Brancher, deriblandt ogsaa Tyveriforsikring, som optoges foren Del Aar tilbage.

For W. Båhncke & Co. som for Kunderne har det været en stor Fordel, at 
Firmaet repræsenterede saa mange Selskaber. Ved større Forsikringer har Kunderne 
kunnet samle alle Policerne paa et Sted, idet jo Forholdene hyppig medfører, at 
hvor der er Tale om stor Risiko, ønsker den Forsikringstagende at have med flere
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Selskaber at gøre, medens disse til Gengæld ser deres Fordel i procentvis at fordele 
Risikoen. I denne Forbindelse kan det forøvrigt ogsaa anføres, at Firmaet er Havari
repræsentant for tiere forskellige udenlandske Søassurance-Selskaber, et Forhold, der 
er Bevis paa den almene Anerkendelse, det nyder.

Forsikringsfirmaet W. Båhncke & Co. har da i Aarenes Løb udviklet sig til at 
blive et af Landets mest betydende Forsikringsforetagender; den Erstatning, det har 
udbetalt, løber op i Millioner, og den Stab af Medarbejdere, Repræsentanter, Inspek

ET AF KONTORERNE

tører, Kontorpersonale o. s. v., som det beskæftiger, andrager nu ca. 100 Mennesker.
Om to Aar (1908) kan Firmaets Grundlægger, gamle W. Båhncke, fejre sit 50 

Aars Jubilæum. Et halvt Aarhundrede er for mange Mennesker en lang Tid: hvad 
der af Menneskeværk blev plantet for saa mange Aar siden, vil som oftest være vis
net Bort for længe siden. Men i dette Tilfælde har det haft Skovtræets jævne, sta
dige Væxt, staar derfor ogsaa nu rankt og frodigt, — bærende levende Vidnesbyrd 
ej alene om sin Ælde og Oprindelse, men ligesaa fuldt om stadig og frugtbar For
yngelse af ny Kraft og Voxeevne.
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Ferd. Andersen er født den 7. November 1855. Faderen var den bekendte Skibs
reder Jul. Andersen, der i sin Tid var med til sammen med selve Stifteren at 

oparbejde den Svitzerske Bjergnings-Entreprise i dennes første Periode.
Femten Aar gammel kom Ferd. Andersen i Handelslære hos Carl Nobel (i 

Grenaa), der drev en for sin Tid meget betydelig Korn- og Smørexportforretning.
Efter endt Læretid gennem
gik han Grimers Handels
akademi, og efter saaledes 
baade praktisk og theore- 
tisk at have tilegnet sig 
Begyndelsesgrundene i sit 
Fag, stod hans Hu til Ud
landet for at lære noget 
af den store Verden at 
kende. Han var saa heldig 
i 1874 at faa Plads hos 
det store Export- og Skibs
mæglerfirma Nielsen, An
dersen & Co. i Newcastle 
og kom herved ind i en 
Række forskelligartede 
Forhold. Efter ca. 3 Aars 
Ophold i England vendte FERD. ANDERSEN

han hjem og blev strax 
efter ansat hos det gamle, 
ansete Handelshus C hr. 
Broberg&Søn, der den 
Gang drev den største Im
portforretning paa Skan
dinavien i Kaffe. Han fik 
her Lejlighed til grundig 
at sætte sig ind i Hande
len med denne Verdens
artikel, navnlig naturligvis 
dens Afsætning paa de 
nordiske Markeder.

Da han i 1885 selv eta
blerede sig under Firmaet 
Ferd. Andersen & Co., 
følte han derfor fast Grund

de gode Konjunkturer, som forholdsvis snart efter 
ham rede til at udnytte den gunstige Situation.

under Fødderne, saa at 
indtraadte i Branchen, fandt

Helt langt op i Halvfjerdserne laa den kjøbenhavnske Kaffehandel saaledes, at 
Brasilkaffen indkøbtes direkte og kom hertil i Sejlerladninger, for saa herfra at for
deles til Provinserne og vore Bilande, Sverige-Norge og forskellige Østersøhavne. 
Efterhaanden fortrængte imidlertid Dampskibsfarten i denne Trade, som i saa mange 
andre, Sejlskibene mer og mer, men som naturligt var, søgte Damperne fra først af kun 
til de store evropæiske Handelsstæder, og Kjøbenhavn blev saaledes trængt helt til-
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bage som Transitplads. Heri skete der dog igen en Forandring, idet fra Halvfem
sernes Begyndelse Hamborgs hyppige Dampskibsforbindelser med Brasilien paa den 
ene Side, danske, svenske og norske Havne paa den anden Side og dens billige 
Omladningsomkostninger tillod de kjøbenhavnske Firmaer at indforskrive Kaffen fra 
Brasilien og med Omladning i Hamborg dirigere den enten over Kjøbenhavn eller 
direkte til svenske og norske Havne. Allerede fra 1890 til 1894 steg saaledes den 
kjøbenhavnske Kaffe-Import fra 107,000 til 133,000 Sække, Exporten samtidig endog 
fra 27,900 Sække til 41,700! I November 1894 aabnedes desuden Kjøbenhavns Fri
havn, og med Henblik herpaa aabnede Hamburg-Südamerikanische Dampfschiff
fahrts-Gesellschaft allerede fra April s. A. en maanedlig Bute mellem Kjøbenhavn og 
Brasilien. Under disse Omstændigheder udviklede der sig i de følgende Aar en stor 
Transitforretning paa Sverige-Norge, som i 1897 foreløbig kulminerede med en Im
port af 250,000 Sække (imod kun 107,000 i Gennemsnit af Femaaret 1886—90), hvoraf 
12 Damperladninger paa ialt 108,000 Sække kom direkte fra Brasilien.

Af dette vældige Kvantum gik der atter til videre Forhandling og Forbrug i 
Provinserne og til Export ialt 234,000 Sække, hvoraf omtrentlig 100,000 til Udlandet 
og Kolonierne. Desuden udførtes der fra Frihavnen 179,500 Pd. brændt Kaffe. Hertil 
kom yderligere ligesom i de nærmest foregaaende Aar betydelige Poster, der for 
kjøbenhavnsk Regning gik direkte fra Brasilien til Sverige med Omladning i Ham
borg — som simpel Følge af, at medens Kjøbenhavn kun havde maanedlig For
bindelse med Brasilien, havde Hamborg Damperlejlighed hver Uge.

I hele denne glimrende Udvikling tog Ferd. Andersen & Co. fremragende Del. 
Kaffen bedømtes den Gang paa de skandinaviske Markeder mere efter Udseende 
end efter sin Smag og »indre Værdi«, og da de originale Kaffesorter, naar de an
kom her til Evropa, lod sig i væsentlig Grad omdanne ved forskellige Processer: 
Vadskning, Polering og Pilning, indrettede Firmaet resolut i de nyopførte store og 
moderne Pakhuse i Frihavnen en hel Maskinafdeling for denne Industri, hvorved 
det i flere Aar lykkedes at skabe en meget betydelig Omsætning, navnlig paa Nord
landene, i de saaledes behandlede Varer.

Efter en kortere Standsning i den kjøbenhavnske Kaffehandels Fremgang blev 
atter Aarene 1900 og 1901 gode, Importen steg det sidstnævnte Aar til 173,200 
Sække, hvoraf 119,000 Sække kom hertil med direkte Brasildampere, medens Ex
porten voxede til 104,500 Sække*). Men 1902 bragte derpaa et fuldstændigt Omslag: 
de direkte Brasiltilførsler gik ned til 54,000 Sække, baade Import og Export gik 
stærkt tilbage, og Hamborg begyndte atter at blive regulært Forsyningssted for 
Kjøbenhavn: de kapitalstærke Importhuse i Elbstaden lagde sig efter at købe stærkt 
ind i flove Perioder, for saa, naar Markedet strammedes, at udbyde den saaledes 
billig indkøbte Kaffe til Pladser som Kjøbenhavn til Priser, der laa under de al
mindelige officielle Noteringer. I 1903 inddrog dernæst Hamburg-Südamerikanische 
Dampfschifffahrts-Gesellschaft sin direkte Brasilrute, og derefter har Kjøbenhavns Tran
sitforretning saa at sige stagneret eller dog haft saare vanskelige Forhold at kæmpe 
under.

Interessen for Kaffe har imidlertid mere og mere vendt sig fra Udseendet til 
Artiklens egentlige Smagsegenskaber og derved altsaa ogsaa til Behandlingsmaader,

*) Excl. brændt Kaffe.
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hvorved disse bringes til deres fulde Ret. Det afgørende i saa Henseende er Lag
ringen, Rensningen og Rrændingen! Med den hurtige Forstaaelse af Tidens skiftende 
Krav, der stedse har karakteriseret Firmaet, er dette blandt de første, der er slaaet ind 
paa den nye Bane og har associeret sig med de største Brænderibedrifter i det skandi
naviske Marked for at være i Stand til, hvor Kundeklientelet stillede Krav i denne 
Retning, ogsaa at kunne paa Grossist-Basis levere omhyggelig bearbejdede Kvali
teter i brændt Stand. Det er ved denne Lydhørhed overfor Tidens Krav lykkedes 
Ferd. Andersen & Co. under de vexlende Forhold stadig at opretholde og hævde 
sin Stilling som ledende paa det nordiske Kaffemarked.

Udenfor sin egentlige Specialitet, Kaffe, har Firmaet ogsaa drevet omfattende 
Virksomhed paa andre Omraader, saaledes i en lang Aarrække Import og Export 
af The—under Firma-Navnet »Asiatisk The-Compagni« —, hvilken Forretning dog 
af Hensyn til Kaffehandelens vældige Udvikling i 1902 blev solgt til et særskilt In
teressentskab.

Siden 1896 har Firmaet endelig været interesseret i en stor Teglværksbedrift i 
det nordlige Sjælland og fra 1899 været Repræsentant for det store engelske Livs
forsikrings-Selskab »The Gresham Life Assurance Co.« for Skandinavien og Finland.





BRØDRENE DAHL
ENGROS FORRETNING I JERNRØR, RELYSNINGS- 

OG SANITETS-ARTIKLER

Gang paa Gang viser sandt Købmandsskab sig uafhængigt af denne eller hin med 
Overlæg eller tilfældig valgte Varebranche: den virkelige Købmand forstaar 

at handle med alt, naar blot det betaler sig.
Grundlæggerne af Firmaet Brødrene Dahl var begge fra først af Manufakturister 

og havde staaet i Lære ude i Provinserne. Saa skete det, at Kjøbenhavn fik sine 
Gasværker, der blev anlagte af engelske Ingeniører, dermed ogsaa sine »Gas- og 
Vandmestre«, hvortil blev tagne kjøbenhavnske Blikkenslagere og Kobbersmede, der
iblandt Brødrene Dahis Fader, Indehaveren af det bekendte Firma W. F. Dahl & 
Søn paa Højbroplads. I denne Forretning fik den ældste Broder, Niels Smith Dahl, 
efter endt Kursus paa Grimers Handelsakademi Plads som Bogholder og havde 
her rig Lejlighed til at iagttage, hvor meget der brugtes af de engelske Ingeniører, 
saavel til Anlægene af nye Gasværker som til Installationer af Gasledninger i Hu
sene. Dette gav N. S. Dahl Impulsen til at paabegynde en Import-Forretning i disse 
Artikler — han forelagde sin Broder Sagen, og Resultatet blev, at de to unge Mænd 
resolut aabnede en Forretning i den nye Branche den 1. Juli 1866, altsaa netop for 
40 Aar siden. Kapital havde de intet af, de maatte skaffe sig et Laan paa 5000 Kr. 
til at begynde med, men hvad de ikke manglede, var Energi og Evne til at føre 
deres Forehavende igennem, de var fødte Købmænd og havde valgt Tid og Felt 
med heldig Haand.

Med Halvfjerdserne begynder et vældigt Opsving i hele vort hjemlige Erhvervs
liv, Industrien blomstrer op, nye kommunale Foretagender omskaber Kjøbenhavn 
fra en stillestaaende Residens-Idyl bag skærmende Volde til en aaben og frit vox- 
ende Forretnings-Stad. Aartiets første Aar var desuden, som oftere berørt i dette 
Værk, gode Tider, hvori stigende Priser æggede til dristig Foretagsomhed. Under 
disse Omstændigheder kom der hurtig Grøde i den nyskabte Forretning, alene i 
Aaret 1872 steg dens Omsætning med 50%. Oprindelig havde Firmaet Lokaler i Hol- 
bergsgade 2, hvor der aabnedes under Navnet Smith & William Dahl — Smith var 
nemlig ogsaa, som det fremgaar af det ovenstaaende, et Slags Fornavn i Dahis Familie. 
Den 23. Decbr. 1867 antoges imidlertid det nuværende Firmanavn: Brødrene Dahl, og 
omtrent samtidig flyttede Forretningen hen i Vestervoldgade 25, for atter i 1873, Aaret
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efter den store skandinaviske Kunst- og Industri-Udstilling, der ligesom staar paa 
Tærsklen af et nyt Tidsrum for danske Byerhverv, at flytte til Udstillingsbygningen 
foran paa Vesterbrogade, hvor den endnu ligger den Dag i Dag. Det blev for saa 
vidt symbolsk: fra Bagsiden af den spærrende Vold kom Firmaet ud i selve Færd- 
selsaaren for Byen, der voxede mod Vest, og lige i Nærheden af Jernbanestationen, 
det levende Centrum for Landets Trafik. Her har det da ogsaa bidt sig fast, Aar 
for Aar udvidende sine Lokaliteter, eftersom Forretningen voxede, og det raader nu 
over anselige Lokaler og vældige Rum for Lager og Expedition, hvis Udstrækning 

HOVEDKONTORET

og Vidde man udefra Gaden har vanskeligt ved at danne sig nogen rigtig Forestil
ling om.

Plads og Plads og atter Plads, det er da netop ogsaa det, hvortil man har 
trængt. Først paa Grund af Varernes Art: det er jo ikke Smaating, det drejer sig 
om: svære Jernrør, store Metalplader, omfangsrige Lysekroner etc. — dernæst paa 
Grund af, at Forretningens Betydning netop i saa væsentlig Grad beror paa La
gerets Righoldighed, saa at selv fordringsfulde Kunder til enhver Tid kan tilfreds
stilles strax og fuldstændigt — endelig fordi der stadig er draget flere og liere be
slægtede Artikler ind under Forretningens Omraade. Fra at forsyne Gasværker er 
Brødrene Dahl efterhaanden gaaet over til at føre alle Slags Artikler for Vand- 
og Damp-Anlæg, hvortil i den nyeste Tid er føjet en Sanitetsafdeling med Vandklo
setter, Badekar, Gasbadeovne osv. Det ene fører det andet med sig: Nutidens
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Udvikling kræver i Erhvervslivet stadig større og større Kraftanvendelse, stadig fi
nere og bedre Materiel — og i Hjemmene stigende Renlighed, Lys, Luft og Komfort!

De fleste af alle disse forskellige Artikler maa indforskrives fra Udlandet, da vi mang
ler naturlige Betingelser herhjemme for at kunne fremstille dem; men det vilde 
dog være ganske urigtigt at tro, at Brødrene Dahis Forretning var en ensidig Im
port-Forretning, der stod i en Slags Modsætningsforhold til dansk Metalindustri. 
Tværtimod har Brødrene Dahl paa saa mange Felter som overhovedet muligt 
arbejdet Haand i Haand med denne, og det skyldes netop Firmaets virksomme Ini

KEDELRØRSLAGERET

tiativ, at mangt og meget i denne Branche, som før blev indforskrevet fra Udlandet, 
nu med Fordel tilvirkes herhjemme og paa lønnende Vis beskæftiger Mængder af 
danske Hænder. Exempelvis skal saaledes nævnes Pumper, Støbejerns-Fittings, alle 
Slags Haner og Damp-Armatur. Overhovedet staar Brødrene Dahl til Stadighed i 
intimt og frugtbart Samarbejde med vor indenlandske Jern- og Metal-Industri.

Men ogsaa i en anden Henseende er Firmaet langtfra nogen ensidig Importfor
retning: i de senere Aar er det nemlig i stigende Omfang kommet ind paa Export, 
først til Sverige, dernæst ogsaa til Finland, Norge, Sønderjylland og vore danske Bilande. 
Indtrædelsen i denne sidste betydningsfulde Fase skyldes væsentlig den nye Kraft, 
der er bleven tilført Firmaet gennem det næste, det unge Slægtleds Oprykning, N. 
S. Dahl’s to Sønner. Den ældste af disse, Wilhelm Smith Dahl, kom efter endt 
Uddannelse paa Grimers Handelsakademi til Udlandet, hvor han under et fleraarigt
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Ophold i England, Tyskland og Frankrig fik Lejlighed til at lære Fabrikationen at 
kende af de forskellige Artikler, Firmaet fører. Den 20. Juni 1891 blev han derpaa 
efter sin Hjemkomst fast knyttet til Forretningen, først som Rejsende, siden som 
Prokurist, indtil han endelig den 1. Januar 1901 blev optagen som Kompagnon.

Samtidig optoges Broderen, Christian Smith Dahl, som Deltager i Firmaet. 
Han blev Student 1893 fra Sorø Akademi og kom strax ind i Forretningen, i hvis La
ger- og Expeditionsforhold han blev sat praktisk ind fra Grunden af. Han gik der
paa nogle Aar til Udlandet paa Fagets Vegne, besøgte forskellige større Staalværker 
og Fabriker, vendte tilbage i 1897 for atter at tage praktisk fat i Forretningen og 
blev Prokurist i 1899.

Den 1. Januar d. A. trak Seniorcheferne sig definitivt tilbage, saa at W. S. og 
Chr. S. Dahl
nu er Ene
indehavere 
af Firmaet.

Det siger 
sig selv, at 
i en Forret
ning, der i 
saa tæt en 
Grad som 

den her om
handlede er 
knyttet til 
selve Er
hvervslivet 

og Samfun
dets tekni
ske Udvik
ling, fore- 

gaarOmsæt- CHR. s. DAHL W. S. DAHL
FIRMAETS NUVÆRENDE INDEHAVERE

ningens 
Væxt ikke 
altid i sam
me Tempo: 
vel er det 
stadig gaaet 

fremad, 
men i øko

nomiske 
Stilstands- 

aar og saa- 
kaldte

»daarlige 
Tider« fore
ga ar Stig

ningen kun 
jævnt og be
tænksomt, 

derimod i en 
Opsvingspe

riode, som fra 1897—1900, med uimodstaaelig Vælde og hidsig Hast. Men utvivlsomt 
skyldes dog ogsaa den sidste Tids store Fremgang det nye Blod, der er blevet 
tilført Ledelsen, og det nye Virkefelt, der netop samtidig i Exporten er blevet aab- 
net Virksomheden. Siden Forretningens 25aarige Jubilæum i 1892, en naturlig Mær
kepæl i dens Historie, er dens Omsætning bleven forøget til næsten det firdobbelte.

Vil man danne sig en Forestilling om Forretningens nuværende Omfang, skal 
man aflægge et Besøg paa Firmaets grandiose Lager bag dets smalle Kontor-Facade. 
Det Indtryk af Orden og Righoldighed, man modtager paa den lange Vandring gen
nem det ene store, lyse Rum efter det andet, Lokale paa Lokale, Gaardsplads paa 
Gaardsplads, er uforglemmeligt. Alene den rent ud kolossale Massevirkning, som 
Æør-Beholdningen gør! Her er Jernrør i alle Arter og Dimensioner fra de vældige 
Kloakrør, hvorigennem de store Byer befries fra deres Urenheder, og til de smalle 
fine Rør, hvorigennem Gassen ledes til Gadernes Lygter og Boligernes Lamper. Man 
tænker sjældent over det, men i Virkeligheden betinges hele den moderne Hygiejne
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og Teknik af et helt System af Rør. Det rensende, styrkende, livsopholdende Vand 
flyder gennem Rør fra artesiske Brønde og Kilder ind i de store Stæder, pumpes 
videre gennem Rør op i Husene til hver enkelt Lejlighed for atter efter Brugen, det 
være sig til Vask, Kogning, Badning, Kloset-Udskylning osv., at ledes bort paany 
gennem Rør. Og gennem Rør føres Vandet ind i Fabrikernes Kedler, gennem Rør 
strømmer Dampen ind og bevæger Maskinerne — ej alene har enhver Bygning et 
Net af Rør, men ogsaa hvert Dampskib og Lokomotiv er et Rørkomplex: uden 
Rør vilde Verden simpelthen staa stille.

SANITETS- OG BELYSNINGS-AFDELINGEN

Hvad har dernæst ikke Tidens pludselig og voldsomt voxende Trang til Ren
lighed skabt for en Mængde nye Artikler i en Forretning som Brødrene Dahis! 
Den smukke Sanitetsudstilling, som Firmaet i denne Tid indretter i Forbindelse 
med sine Lagerlokaler, bærer noksom Vidnesbyrd om Udviklingen paa dette ()m- 
raade: Rækker af indbydende Badekar, smagfuldt udstyrede Gasbadeovne af nyeste 
og sikreste Konstruktion, talrige smukt dekorerede Klosetskaale af den porcellæns- 
hvide engelske Fajance m. m. m. — vidner tiltalende om de glædelige Fremskridt, det 
sidste Tiaar har gjort paa det sanitære Omraade.

I samme Lokale ser man en Samling haandsmedede Lamper og Lysekroner i 
Jern og Messing, dansk Haandværker-Arbejde, hvis solide Smagfuldhed fryder det 
kyndige Øje! Selv i de importerede Masseartikler i denne Branche er der, Billighe
den til Trods, altid til en vis Grad Stil —hvad Brødrene Dahl fører, skal nu al-
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tid være »prisværdigt«, som Tyskerne siger. Dette præger da ogsaa øjensynlig nok det hele 
Lager lige fra de fineste Luxusgenstande og ned til den Hyldernes Mangfoldighed af Fit
tings, Bolte, Møttriker, Nitter osv., som i mønsterværdig militærisk Orden fylder Rum 
paa Rum i en lang Rækkefølge. I eet Værelse ser man lutter Haner og Ventiler, 
Haner i alle Størrelser, fra spæde smaa til saa store og tunge, at man næppe kan 
løfte dem, Ventiler af alle tænkelige Slags, eftersom de gode Maskinmestre nu vil 
have dem saa eller saa. Et andet Sted finder man Jernplader, fortinnede og galva
niserede, i store Stabler, Zinkplader, Raametaller i Blokke, Barrer og Stænger: det 

RØRPLADSEN I REVENTLOWSGADE

rødt skinnende Kobber, det sølvhvide Tin, det tunge Bly, det lette Aluminium, der 
er som Silke i Brudet osv. osv.

Dog, det vilde blive for vidtløftigt at genncmgaa alt — det er nok at nævne, at 
her er saa at sige alt, hvad de i Metaller arbejdende Haandværk og Industrier kan 
begære, og adskilligt mere til! Og saa forslaar Lageret i Industriudstillings-Bygningen 
alligevel ikke: i Reventlowsgade og ved Langebro har Firmaet vældige Oplagsplad
ser, og ude i Frihavnen har det maattet bygge et helt Pakhus for Exportens Skyld.

Paa sine Kontorer og Lagre beskæftiger Firmaet i Øjeblikket 82 Funktionærer.
Fra Seniorchefernes Tid er Valgsproget: »Alt for Kunderne!« blevet en Tradition 

i Brødrene Dahis Forretning: Behandlingen skal ikke alene være reel og kulant, 
men ogsaa jævn, elskværdig og ligefrem. Den gamle N. S. Dahl havde altid et spø
gefuldt Ord paa Læben — og det gode Gemyt, parret med den moderne Tids smart
ness, er endnu den Dag i Dag den i Firmaet ledende Aand.
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KONTORET I INDUSTRIBYGNINGEN

Der er en egen djærv, knap Fynd i dette Firmanavn, de korte Enstavelsesord 
slaar formelig Gnister med deres barske Smæld paa Stødvokalen. Og efter de 

drønende Trin af disse ægte gammelnordisk klingende Navne: »Flindt« og »Drost« 
følger saa i Hæle
ne det helt moder
ne lydende »Com- 
pagni« — for lige
som symbolsk at 
føje Nutids-Sving 
til hævdvundet 

Fortids-Ry.
I dette Efteraar 

(1906) kan nemlig 
Firmaet fejre sit 
25 Aars Jubilæum, 
og da det stiftedes 
i 1881 havde dets 
Senior, Konsul 

F lindt, allerede 
stor Forretnings
anseelse bag sig. 
Efter at være ble
ven uddannet hos 
H. Pontoppidan & 
Co. i Hamborg 
havde han etable
ret sig som Korn- 
købmand i Hol
bæk, i en Række 
Aar tjent gode 
Penge — og vilde 
just nu i Firser
nes Begyndelse til 
at nyde et velfor
tjent Otium efter 
snart fyrretyve 

Aars Virksomhed.
Det gik imidlertid
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KONSUL FLINDT

Flindt som saa man
ge af Provinsens Ma
tadorer, der havner 
i Hovedstaden, Tiden 
blev ham lang, og 
han savnede den 
vante Handels-Travl- 
hed omkring sig.

Saa var det, Til
fældet førte ham 
sammen med en 
yngre Mand, han 
kendte godt fra sin 
Holbækker-Tid — 
den unge Drost fra 
C. M. Wittusen i 
Næstved, der ofte 

GROSSERER C. DROST

var kommen til Fjordbyen i Nordvestsjælland for at modtage Korn og stedse havde 
gjort et saare fordelagtigt Indtryk paa ham. Drost var som 20aarig bleven ansat i 
den nævnte store midtsjællandske Forretning som Prokurist, rigtig en Købmands- 
Forretning i den gode, gamle Provins-Stil, der baade handlede med Korn, Kul og

HOVEDKONTORET
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alle andre Slags grove Varer og samtidig havde Skibe i Søen. Her havde Drost 
virket i samfulde syv Aar, var dernæst et Aarstid gaaet til England og Tyskland for 
sin Uddannelses Skyld og havde endelig den 21. April 1881 løst Grosserer-Borger
skab for at prøve paa at danne sig en selvstændig Levevej paa egen Haand.

Slig en ung Dygtighed var det just, Flindt havde set sig om efter — han, den 
Gamle, havde Pengene og Erfaringen, den Unge skulde medbringe Initiativet og 
Energien, Vove- og Handlelysten, saa kunde det for Alvor blive til noget. Og de to 

C. DROST S PRIVATKONTOR

fandt da ogsaa strax hinanden — og det blev til noget, i Aarenes Løb endog til 
noget efter vore Forhold anseligt.

Men smaat begyndtes der, thi begges Natur var først at føle fast Bund under 
Fødderne, inden de gik frem. Det var efter Drosts Raad og Plan Kul, der skulde 
handles med, og i Stedet for som ellers var Brug i denne Branche: at besørge Ind
købet fra England igennem Agenter, rejste Drost selv over til England for paa 
Stedet at gøre sine Studier.

Ved saaledes personlig at besøge forskellige større Collierier — hvad der den 
Gang vakte ligefrem Forbavselse hos Mineejerne, som ikke var vant til paa den Vis 
at staa Ansigt til Ansigt med deres Kunder — opnaaede han to Ting: at faa lært 
sine engelske Leverandører, hvorledes hans Kul skulde harpes, renses o. s. v. for at 
passe herhjemme og blive en for danske Forhold tjenlig Brændsels-Artikel, og der
næst at faa knyttet sine Forbindelser saa fast til sig, at han i lange Tider havde
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Eneret for Danmarks Ved
kommende paa Købet af 
adskillige, for vort hjem
lige Forbrug særlig egne
de Sorter.

Naturligvis gik dette 
kun de første Aaringer, 
efterhaanden lærte hans 
herværende Konkurrenter 
ham Kunsten af, men da 
havde det unge Firma saa- 
vel herved som ved sin over
raskende ringe Omkost
nings-Konto allerede faaet 
et glimrende Forspring og PROKURIST EMIL DROST

derigennem vundet godt 
Terrain paa det hervæ
rende Marked.

Paa en af sine Rejser 
kom Drost ogsaa til Liver
pool, og da han der op
dagede, at Stadens Gasværk 
laa inde med en uhyre 
Beholdning af Kokes, som 
det ikke kunde blive af 
med, købte han resolut 
hele Bunken, fik den til 
en overordentlig billig Pris 
— og kunde saa pludselig 
til Forbauselse for de 
kjøbenhavnske Gasværker,

som indtil da havde været saa godt som ene om at kokesforsyhe Byen, med Lethed 
undersælge disse og dog levere en god Vare.

Det var dog ikke alene Indkøbet, Drost havde sin Opmærksomhed henvendt paa, 
han indsaa tillige den store Betydning, en god og omhyggelig Expedition maatte 
have for Forretningens Trivsel, og medens gamle Flindt fik sin Plads ved Kassen, var

OPLAGSPLADSEN VED KAJGADE
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Drost i Forretningens før
ste Aar stadig paa Færde 
i Havnen ved Skibenes 
Losning og paa Oplags
pladsen, for personlig at 
vaage over, at alle Ordres 
blev prompt udførte.

I 1892 afgik Flindt 
ved Døden, og Drost, som 
ganske naturligt ønskede 
at fortsætte Forretningen 
alene, stod da overfor ret 
betydelige Vanskeligheder. 
Forretningens Tradition

109

bogholder j. c. raun krævede kontante Indkøb, formand h. Petersen 
ligesom Driften i sin Hel

hed var baseret paa egne Midler, men Kapitalen havde jo netop været Flindts 
Indskud i det fælles Virke. Da kom Tilfældet til Hjælp med en streng Vinter, og 
Drost, som indsaa at skulde der vindes, maatte der voves, forcerede resolut Ind
købet af saa mange Ladninger, som han kunde overkomme, og var saa heldig at 
faa disse til Kjøbenhavn, netop som Havnen lukkedes af Is. En større Damper 
lastet med ca. 20,000 Tdr. Kul kunde dog ikke naa længere end til Helsingør, men 
ogsaa her var Drost resolut, idet han, uanset de store Omkostninger, engagerede 
Svitzers Isbryder, som ogsaa heldig fik bragt Ladningen til Kjøbenhavn. Herefter 
var Havnen lukket for lang Tid, og da Skibene saaledes maatte ligge stille, arran
gerede Drost, hvis Lager allerede var overfyldt, at disse blev liggende med Lasten. 
— At Priserne 
under Isspær
ringen stadig 
gik opad, er en 
Selvfølge, men 

Drost holdt 
endnu igen og 
forsynede kun 
sine faste Kun
der. Først da 
Prisstigningen 
saa noget nær 
var kulmine
ret, og Konkur
renternes Lag
re begyndte at 

udtømmes, 
aabnede Drost 
sine Porte og 
Skibsluger for S/S »FLINDTc LOSSER KUL
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frit Salg, og nu 
strømmede 
formelig ny 

Kunder til, gla
de ved at kun
ne faa Brænd
sel, selv om 
Priserne var 

høje.
Efter den

ne, vistnok 
over Forvent
ning, heldige 

Spekulation 
blev Drost i 
Stand til ved 
egne Midler at 
fortsætte den 
allerede da be
tydelige Virk

somhed, og han har siden den Tid været Firmaets eneste Indehaver, medens den 
yngre Broder Emil Drost i flere Aar har været knyttet til Forretningen som 
Prokurist.

Oprindelig havde Firmaet taget de fleste Kul hjem pr. Sejlskib, men den stærkt 
voxende Omsætning krævede Beslaglæggelse af større og større Skibsrum, og i 1904 
anskaffede Drost sig derfor sin egen Damper, »Flindt«, som udelukkende anvendes 
til Kultransport fra Skotland, og som nu hveranden Uge hjemfører ikke mindre 
end 20,000 Tdr. til Firmaets Losseplads ved Kajgade. Dog heller ikke det forslaar — 
i Aar, 1906, er en ny Damper tilkøbt, »Lilian Drost«, som væsentlig agtes anvendt 
dels til Kokes- & Kultransport, dels til almindelig Fragtfart i Østersøen og Middelhavet.

Efter mange Omflytninger, nødvendiggjorte af Forretningens stadige Fremgang, 
som har krævet Udvidelse paa Udvidelse, er nu Hovedkontoret havnet i de elegant 
og moderne udstyrede Lokaler i Industribygningens vestlige Ende. Her residerer 
Bogholder J. C. Raun, som har været i Firmaets Tjeneste lige fra først af, og for 
hvem saaledes ogsaa 1906 er Jubilæums-Aar, hvilket ligeledes er Tilfældet med 
Pladsformanden H. Petersen.

Det er ej heller i den Henseende for intet, at Navnet: Flindt, Drost & Co. lyder 
støt og hjemligt.



NORDISK KAFFE-KOMPAGNI

Regnes Kaffen nuomstunder for en i saa at sige alle Samfundsklasser uundvær
lig Drik i det daglige Liv, saa har det varet grumme længe, inden det blev saa.

Oprindelig voxede Kaffetræet vildt i Abessiniens Bjergskove, særlig det Landskab, 
som hedder Kaffa, og hvorfra muligt Navnet stammer — hvis det da ikke snarere 
kommer af den arabiske Benævnelse paa den af Bønnerne fremstillede Drik: Ka- 
ivah. Først lige i Begyndelsen af det 16. Aarhundrede bliver det efter Overførsel 
til Arabien Genstand for egentlig Kultur, — men fra da af bliver Kawah’en hurtig 
i Brug hele Orienten over: for Muselmændene, hvem Nydelsen af Vin var forbudt, 
blev den sorte Nektar ganske naturligt en velkommen Erstatning.

Paa Sultan Selims Erobringstog til Ægypten 1517 lærte Tyrkerne Kaffen at kende: i 
Kairo var den alt da i den Grad Yndlingsdrik, at Moskeerne ligefrem stod tomme, 
fordi alle foretrak Kaffehusene! I Constantinopel, hvor 2 Syrer 1555 oprettede det 
første Kaffehus, blev snart det samme Tilfældet.

Til Evropa naar imidlertid Kaffen først i det 17. Aarhundrede. Fra 1624 begyndte 
Venetianerne en regelmæssig Import deraf til evropæiske Søstæder, og 1645 fik Ve
nezia den første Café! Hollænderne blev nu opmærksomme paa den nye Han
delsartikel og prøvede 1658 at dyrke Træet paa Batavia, hvad der strax lykkedes over 
al Forventning. 1690 blev en Plante bragt til Amsterdams botaniske Have og vakte 
der almindelig Opsigt. 1718 fik Louis XIV sendt en Aflægger af et Kaffetræ i Hol
lænder-Kolonien Surinam, den blev opdrættet i Paris, — og herfra stammer atter 
hele den vestindiske Kaffeavl! Først 1762 overførtes Kaffetræet til Brasilien, der nu 
leverer Hovedmængden af den samlede Verdensproduktion.

Med selve Kaffedrikningen gik det dog længe smaat i Kristenheden: endnu ved 
Midten af det 17. Aarhundrede betragtedes Bønnerne som Medicin og solgtes kun 
paa Apothekerne. Det var egentlig Kaffehusene, der bragte Drikken i Mode — fra 
Slutningen af det 17. Aarhundrede udviklede de sig efterhaanden overalt i de større 
Byer som en Slags Konkurrenter til Værtshusene, som i hine Tider kun altfor ofte 
var Skuepladsen for hæslige Scener af Fyldebøtteri, Slagsmaal eller dog drukken 
Kiv. I Modsætning hertil frembød Kaffehusene et behageligt og muntert Skue af 
»bedre Folk« i livlig og fornøjelig Samtale, — meget tidlig lagde man Mærke til, 
hvorledes Kaffe løsner Tungebaandet og gør selv den ellers Tavse snakkelysten og 
den Faamælte veltalende. I en Stad som London blev disse Steder ligefrem Forlø
bere for Klubberne: Whiggerne fik saaledes ved Skiftet mellem det 17. og 18. Aar
hundrede deres Kaffehus i St. James Street, hvor Swift skrev sin Journal to 
Stella, medens Dryden var Stamgæst i Bell’s ikke mindre berømte Café ved Co- 
ventgarden. Og de brune Bønner har saaledes ej alene skabt »Kaffesladder« og »Kaf
fesøstre« — men ogsaa inspireret store Digtere.
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Først oppe i vor Tid er dog Kaffen bleven Hjemmets Drik: alene i den sidste 
Menneskealder har man maattet fordoble Produktionen for at tilfredsstille Forbru
get. At der under en saa vældig Udvikling maa foregaa hele Omvæltninger i Artik
lens Omsætnings- og Behandlingsmaade, siger sig selv.

Der lever endnu Mange herhjemme i denne Branche, der tydelig kan erindre, 
hvorledes i »gamle Dage« et Par enkelte større Huse tog Kaffen herhjem oversø- 
iskfra i Sejlskibsladninger, og hos disse Storimportører maatte da Grossisterne for
syne sig. Nu tillader derimod vor Tids direkte og forholdsvis billige Dampskibsfor- 

KOMPAGNIETS BYGNINGER I FRIHAVNEN

bindeiser med Produktionsstederne Mellemhandleren at forsyne sig selv fra disse, 
og Omkostningerne, der falder paa Varen, er derved bievne betydelig mindre. Sam
tidig er, navnlig i de allersidste Aar, den hele Methode at handle paa bleven en an
den. Tidligere gik man i sit Køb saa at sige udelukkende efter Udseendet o: de raa 
Bønners Udseende! Og da det saaledes egentlig kun gjaldt om at fremskaffe en 
Vare, der præsenterede sig smukt, kom man efterhaanden mere og mere ind paa 
at præparere Bønnerne paa rent kunstig Vis: appretere dem, blege dem, polere dem 
— endelig ogsaa farve dem, undertiden endog med sundhedsfarlige Stoffer. Deri
mod overlod man den for Velsmagen saa vigtige Proces: Brændingen til de pri
vate Butiks-Kunder — i ethvert Køkken var der jo en Potte eller en Gryde, saa 
det kunde Pigen eller Husmoderen selv besørge! At det førte baade til Svind og 
Svidning, bekymrede man sig ikke om; at Kaffen kom til at smage daarligt, heller 
ikke — hvem kunde desuden vide, den kunde smage saa mange Gange bedre?
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Efterhaanden fandt dog saa den ene, saa den anden Købmand paa selv at lade 
den Kaffe, de solgte, brænde (og male) og hertil anvende lukkede Tromler, der lod 
sig dreje ved HaandkrafL Men ogsaa dette var, om end et Fremskridt, ufuldkom
ment: den afgørende Vending i dette Forhold indtræder først ved Amerikanernes 
Startning af den maskinelle Brænderidrift: en ved sindrige mekaniske Fremgangs- 
maader gennemført Rensning og rationel Behandling af Bønnerne, hvorefter en paa 
Smagsundersøgelser støttet Udsøgning og Sammensætning af de forskellige Sorter 
kan finde Sted.

DIREKTØRENS KONTOR

I Amerika er man alt forlængst kommen saa vidt, at ingen Handlende længer 
ejer en raa Bønne i sin Butik — Kaffen sælges brændt i Pakninger fra de større 
Brænderier, hvis Navne, saasom Arbuckle, frembyder den eneste virkelige Garanti 
for en fin og ensartet Kvalitet.

At man nu ogsaa herhjemme er godt paa Vej i samme gode Retning, skyldes 
ikke mindst Nordisk Kaffe-Kompagni, der stiftedes 1895 paa Initiativ af Direktør 
Hans Jørgensen. Ved Etableringen af Kjøbenhavns Frihavn blev der skabt en Mu
lighed for paa dansk Grund, men udenfor dansk Toldgrænse, at udnytte den Mar
gin, som den nugældende Toldlov aabner mellem raa og brændt Kaffe, paa nogen
lunde fordelagtig Vis, naar vel at mærke Brændingen kom til at foregaa rationelt 
— et Forhold, som dog iøvrigt ikke har større Betydning end, at det kun kunde 
spille nogen Rolle lige ved en slig Virksomheds Nybegyndelse. Under disse Om
stændigheder lod Kompagniet opføre en beskeden lille Bindingsværksbygning ude
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paa Gittervej i Frihavnen, men installerede i denne de nyeste og mest udsøgte 
Maskiner, der lod sig opdrive — det blev da ogsaa de første Hurtigbrændere, som 
indførtes i Danmark.

Hvad der sker eller rettere bør ske ved Brændingen (Ristningen) af Kaffe, er 
kortelig sagt dette: Vandet fordamper, saa at Bønnerne altsaa tørres, hvorhos der 
foregaar en Række kemiske Forandringer i Kaffen, idet saaledes Sukkeret omdan
nes til det brune Karamel, der giver Drikken dens Farve. Endelig udvikles der en 
ætherisk Olie, den saakaldte Kaffeol, der som saadan ikke findes i de raa Bønner, 
og som just er den, Kaffens Aroma skyldes. Men for at denne Olie rettelig kan fri

gøres, kræves der netop, at Bønnerne ikke svides eller forkulles, og i Nordisk Kaffe- 
Kompagnis Maskiner sker derfor ogsaa Brændingen udelukkende ved Gennemstrøm
ning af hed Luft, hvorved tillige alle urene Substanser og skadelige Dunster samtidig 
drives med ud. Forud for Brændingen foregaar der desuden en omhyggelig Behandling 
af Bønnerne i store Børste- og Rensemaskiner.

Igennem denne Methode er det først for Alvor blevet gørligt at gennemføre 
Tilvejebringelsen af ensartede og velsmagende Kaffekvaliteter, og Udviklingen paa 
dette Omraade danneivsaaledes et interessant Sidestykke til den, der er foregaaet her
hjemme i Mejeridriften, i gamle Dage æltede hver Bondekone sit Smør, og det kunde 
selvfølgelig aldrig blive til en virkelig Handelsvare — nu afleverer hun sammen med 
de øvrige Bønderkoner sin Mælk til Andelsmejeriet, som gennem omhyggelig



116 NORDISK KAFFE-KOMPAGNI

ET RENSERUM

Behandling, ratio
nel Bearbejdning 

og gennemført 
Masseproduktion 

skaber den ensar
tede fine Kvalitet, 
som har gjort »det 
gode danske Smør« 
til en stor Eng
lands-Artikel. Paa 
samme Maade be
høver ikke længer 
den enkelte Hus
moder at »riste« 
sine Bønner og saa 
skælve for, at Kaf
fen ikke smager 
Mandens Gæster 
eller Deltagerne i 

hendes Kaffe-

ET LAGERRUM

Kranzchen, hun kan købe sin gule Pakke med Nordisk Kaffe-Kompagnis Navn for 
en billig Penge og saa være vis paa altid at servere en god, velsmagende og vel at 
mærke: til enhver Tid lige god og lige velsmagende Kop Kaffe.

I de 10 Aar, Kompagniet har bestaaet, er dets Omsætning gaaet saa betydelig 
frem, at det Gang 
paa Gang har maat- 
tet udvide Lokaler 
og Drift. Som det 
vil ses af Billedet, 
ejer Selskabet nu 
en anselig Fabriks
bygning derude i 
Frihavnen, ja et 
helt Bygningskom- 
plex, hvis vældige, 
velfyldteLagerrum 

og store luftige 
Ovenlyssal det er 
en Fornøjelse at 
gennemvandre.

Anlæget beskæf
tiger forTiden over 
200 Mennesker.
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H. F. EEGHOLM
1870-1880

A. N. BEEKEN 
1870—1900

KGL. HOF-VINHANDLER
WAAGEPETERSENS EFTERFØLGERE

Man siger nok: om hundrede Aar er alting glemt, dog det passer ikke altid. 
Hvad der formaar at dukke op i ny Skikkelse, giver ogsaa sin Fortid Glans 

— saaledes just i dette Tilfælde! Den, der passerer den smukke og moderne ind
rettede Vinhandel i St. Kongensgade Nr. 79 og lokket af Butikens Udseende 
lader sig behageligen friste til at stifte nærmere Bekendtskab med dens Lokaler og 
Varer, skal nok tidligere eller senere med ærbødig Undren lægge Mærke til og tage 
det som en solid Bestyrkelse af det gode Indtryk, han har modtaget baade af Vinen 
og Handelen, at næstnæste Aar, 1908, kan Forretningen fejre sit Hundred-Aars Ju
bilæum.

Et Firma med et helt Sekel paa Bagen er nu en Gang i vor hastig omskiftelige 
Tid en højst sjælden Mærkværdighed.

I det Aar 1808, da Frederik VI efter 23 Aars Kronprins-Regimente endelig be
steg Tronen, nedsatte den yngste Søn af Vinhandler Lorentz Petersen, Chr. Waage- 
petersen, sig som Vinhandler i St. Strandstræde, nuværende Nr. 18, og drev denne
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sin Forretning hele Sjette-Frederiks Regeringstid igennem og et helt Aar ind i Chri
stian den Ottendes (1840). Og han drev den saaledes, til Trods for vexlende Tider, 
deriblandt Tyvernes lange Armodsaar, at han baade blev en velstaaende og anset 
Mand, — han døde da ogsaa som Etatsraad og Hofagent.

Da Chr. Waagepetersen døde, var hans Søn, Mozart Waagepetersen, i Cette. 
Derovre i Frankrig havde han alt beskæftiget sig med Handel og Skibsfart i stor 
Stil, bl. a. havde han en Gang som Supercargo ført en hel Handelsflaade til Rio. 
Nu kom han hjem og overtog Faderens Forretning. Den var da for en ikke ringe 
Del baseret paa Vinstuen — i hine Tider var endnu ikke Besøg paa Caféer, endsige 
Restauranter, saaledes som nu gaaet ind som Led i Hverdagens Liv — man spiste 
i det hele ikke saa meget udenfor Hjemmet, endsige tog Damer med paa »offentlige 
Steder«. Men Mandfolkene vilde gerne have sig et Glas Vin nu og da, navnlig før 
Middag, netop de »spirituelleste« i Ordets gode Betydning, »Skønaanden«, som det 
hed i gamle Dage, og de tyede da saadanne Steder hen som paa Waagepetersens 
Vinstue, hvor man just fik de fineste Mærker og de vel lagrede Vine.

Men Mozart Waagepetersen var anlagt paa den større Stil, Engros-Salget, — han 
fik hurtig lukket »Stuen« og oparbejdet sig en god Omsætning med gode kjøben- 
havnske Privathuse og Provinskøbmænd som Kunder. Og stadig befæstedes og udvi
dedes Forretningens gode Renommé.

I 1870 blev den overtaget af 3 Mænd i Forening, A. H. Beeken, H. F. Eeg- 
holm og N. F. Løvstrøm, som allerede gennem Aar og Dag havde nedlagt et 
betydeligt Arbejde i Forretningens Tjeneste. Nu begyndte der for Alvor gode Tider, 
og Folk fik ordentlig Raad til at drikke Vin, saa at Afsætningen stadig gik frem 
og frem.

I 1880 traadte Eegholm tilbage, i 1885 Løvstrøm, saa at A. H. Beeken nu blev 
ene om Forretningen. I 1890 købte han Ejendommen Nr. 79 i St. Kongensgade og 
lod der indrette Lokaler til sin Virksomhed, hvorefter Forretningen henflyttedes her

til. Hvad man allerede 

ET FLASKE-LAGER

den Gang kun dunkelt 
saa, var den Betydning, 
St. Kongensgade vilde faa 
som en af Byens vigtigere 
Færdselsaarer, dog for
holdsvis hurtigt viste det 
sig, hvor heldigt man den 
Gang havde grebet; thi 
St. Kongensgade har jo i 
Nutiden udviklet sig til at 
være den vigtigste Færd- 
selsaare mellem den gamle 
og de nye Bydele, der 
rejser sig omkring Øster
bro, og er der jo altid 
hermed forbundet en be
tydelig Strøghandel, der 
kun kan befæste og yder-
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ligere udbrede en gam
mel Forretnings Ry, efter- 
haanden som Byen voxer 
sig større Aar efter Aar.

Sønnen, Poul Bee- 
ken, blev optagen som 
Kompagnon i 1899 og 
overtog ved Faderens Død 
Aaret efter Forretningen 
endelig som Eneejer.

Paa hans Initiativ om
byggedes og udvidedes 
Lokalerne paany i 1905— 
06, denne Gang paa stor
stilet og gennemgribende 
Vis. Den gamle Lagerkæl
der til Gaden maatte vige 
for den nuværende mo ET KÆLDER-LOKALE

derne Butiksindretning. Hele Ejendommens Grund lige fra Baghusets Pakhus og 
gennem Gaarden, Porten og ud til Gadelinien gennemgravedes, og hvor der før blot 
laa unyttig Jord, rejste der sig lyse, tørre og luftige Lagerkældere, som det er 
en sand Lyst at færdes i. Elektrisk Vare-Elevator forbinder de forskellige Lofter i 
Pakhuset med denne underjordiske Kælder. Særlig fanges Øjet paa Gennemvan- 
dringen af de mægtige gamle Egefade fra Firmaets ældste Tid, af hvilke de største 
rummer ikke mindre end 16 Oxhofter Vin o: fem Tusinde Flasker.

I Modsætning til gamle Dage er jo de moderne Vinforretninger indrettede paa 
Flaskesalg, ej alene til Privatkunder, men ogsaa til Mellemhandlere, og det er nu
omstunder mere end før blevet Etiketten, der skaber Garantien, netop ved det Fir
manavn, den bærer, vel at mærke naar dette er saa betryggende som netop Waage- 
petersens Eftfl.

Kan imidlertid, som her er Tilfældet, Vinforretningen tillige ligge med et stort 
Fad-Lager, siger det sig selv, den altid er et Skridt forud i Konkurrencens Kapløb, 
det er nemlig det haandgribelige Udtryk for større Indkøb og omhyggelig gennem
ført Lagring af Vine, som er indkøbte unge paa Produktionsstedet og som Følge 
deraf paa dette Tidspunkt til forholdsvis meget lavere Priser, end hvortil de siden 
hen, naar Vinen har ligget lagret paa Produktionsstedet, kunde købes.

Med Hensyn til Flaskelagringen staar Firmaet iøvrigt nu efter Ombygningen 
fuldt paa Højde med Tidens Krav, baade hvad Størrelsen af Flaske-Lageret og dettes 
Behandling angaar — i sidste Henseende giver et Centralvarmeanlæg Lagerrummene 
en altid gennemført ensartet Temperatur, hvad der jo er en Nødvendighed, naar 
Vinen ved Lagringen skal udvikle sine bedste Egenskabe]'.

Af Filialer og Udsalg har Firmaet ca. 250 spredt over hele Landet og expor- 
terer desuden danske Frugtlikører og Punsch i voxende Omfang til oversøiske 
Pladser.

I Kjøbenhavn alene kan Forretningen glæde sig ved en særdeles betydelig og 
meget voxende Omsætning. Expeditionen af Varerne sker her særlig prompt og
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hurtigt, idet Firmaet lader sin Vareautomobil i Løbet al et Minimum af Tid bringe 
Vinen ud til Kunderne, hvad der jo ogsaa er et af de nye Tiders Tegn.

Forretningen har stadig gennem Aarene med Hensyn til sit Omfang kunnet 
glæde sig ved en jævnt fremadskridende Væxt, og det staar til at haabe, at den med 
sin samvittighedsfulde Ledelse og Stab af Medhjælpere fremdeles vil kunne hævde 
sin første Rangs Position og bevare sit gode Navn og Omdømme endnu adskillige 
Hundrede Aar.



N. A. SCHJØRRING

En Forretning af fuldt moderne Tilsnit, i et og alt Barn af sin Tid, udsprungen 
af de sidste Tiaars særlig industrielle og tekniske Udvikling — og ikke ældre, 

end at den for et Aarstid siden kunde fejre sin 25 Aars-Bestaaen. Men alligevel med 
sine Rodtrævler helt nede i den kjøbenhavnske Jernhandels klassiske Jordbund. 
Gennem Forretningens Grundlægger tinder man Kontinuiteten, Forbindelsen med den 
Vestergade, der var Ho
vedsædetfor Hørkram
forretningerne af den 
gode gamle Slags. Mel
lem det gamle smaa- 

borgerlige Kjøben
havns Kælderboder og 
den moderne Forret
ningsejendom i Re- 
ventlowsgade, mellem 
den snoede Hørtot og 
Forretningskataloget 

for 1907, kunde der 
synes at ligge mere 
end et Aarhundredes 
Udvikling. Men vi maa 
alligevel om gennem 
den snævre gamle

Gade, hvorfra Nav- N. A. SCHJØRRING 
FIRMAETS GRUNDLÆGGER

nene Jørgen Jensen 
og N. F. Munck er 
gaaede ud og langt 
udenfor Gaden, uden
for Voldene, er bievne 
landskendte—og mere 
end det!

I Forbindelse med 
et af disse Navne, N. 
F. Munck, møder vi 
nemlig først Niels 
Anton Schj ør rings 
Navn.

N. F. Muncks For
retning var i Kraft af 
Udviklingen, som en 
naturlig Følge af Ti
dens stadig voxende 
Krav til Jern, bogsta

velig voxet ovenud af Kælderdøren. Med en saa haard Konkurrent som Jørgen 
Jensen paa Siden havde det stadig været om at gøre intet Øjeblik at helme, altid at 
have fuld Damp oppe, men i 1868 døde N. F. Munck, og hans Søn, C hr. Henrik 
Munck, var ganske ung, næppe 25 Aar gammel. Da fik Forretningen i N. F. 
Muncks Svoger, N. A. Schjørring (en yngre Broder til Muncks anden Hustru) den 
Støtte, den Forening af unge Kræfter og Erfaring, som den havde Brug for. Den 
unge Schjørring, der havde lært hos Charles Petit i Lübeck, og som paa dette Tids
punkt opholdt sig i Glasgow, blev kaldt hjem og optaget i Firmaet. I en Periode, i 
hvilken Forretningen var i stærk Væxt og Udvikling, tilførte han den en betyde-
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lig Sum af Arbejdskraft og Fremdrift og var for den 
unge Arvtager til Firmanavnet en værdifuld Støtte og 
Vejleder.

Efter nogle Aars Forløb — Aar, der saavcl ved 
skarp Konkurrence som ved hele Jernhandelens stærke 
Udvikling og Omformning havde været rige paa Erfa
ring, trak Schjørring sig i 1881 ud af Firmaet paa Ve
stergade og grundlagde sin egen Forretning i lejede 
Lokaler i Reventlowsgade Nr. 10. Her begyndte han 
med en Jernhandel en gros af det almindelige Tilsnit, 
handlede med »grove Varer«, »Artikler for Vognfabri
kanter og Smede« hed Overskriften paa den første 
Prisliste. Senere optoges for en Tid Stangjern, men 
Løsenet blev mere og mere Specialisering, og Schjør
ring gik snart over til at lægge Hovedvægten paa de 
tekniske Artikler, Fittings, Rør, Haner o. lign. Under 

denne Form voxede Forretningen meget hurtigt frem i Omfang og Anseelse; i 1885 
blev Ejendommen i Reventlowsgade, hvor Forretningen havde til Huse, købt, og 
samme Aar anlagdes en Filial i Aarhus.

Virksom og mangesidigt interesseret — saaledes særlig for Landets Forsvar og 
for Minderne fra Krigsaarene — som N. A. Schjørring var, vandt han sig et an
set Navn og almindelig Anerkendelse (han blev hædret med Ridderkorset og Sølv
korset og kunde hertil føje Krigsmedaillen), men allerede i 1899 blev han — lige 
hjemkommen fra en Rejse omkring Jorden — bortreven ved en for tidlig Død.

Forretningen gik herefter, 31. Oktober 1899, over til hans Søn, Kai Quaade 
Schjørring, som ved at gennemgaa en Læretid hos det verdenskendte Firma Gu
stave Kerckhoff i Hagen i Westfalen og ved længere Ophold i Brüssel, Birming
ham og Liverpool paa Rør- og Galvaniseringsfabriker havde erhvervet sig en grun
digere og fyldigere Handelsuddannelse, end almindeligt er for unge danske Køb
mandssønner. Den unge Firmachef, som iøvrigt ved sin Side beholdt en dygtig og 
prøvet Mand, Prokurist Adam Hansen, som i sin Tid var fulgt med N. A. Schjør
ring fra Muncks, mødte saaledes fuldt rustet til at tage Arven op, havde dertil Ung
dommens Virkelyst og Initiativ og fortsatte dygtigt og sikkert i det af Forretningens 
Grundlægger angivne Spor.

I stedse stigende Grad kommer dog nu den tekniske Branche i Forgrunden; 
det er stadig Kravet om Specialisering, der gør sig gældende. Men selv om dette 
Krav bliver taget til Følge og dets Paabud gennemførte i fuldtud tidssvarende Aand, 
bliver alligevel slig en moderne Forretnings Omfang og Omraade i denne Branche 
saare vidtstrakt, sammenholdt med den svundne Tids Jernhandel. Først er at nævne 
Artikler henhørende til Vand-, Damp- og Gasindlæg. Derpaa Grovvarer til Isenkram- 
og Købmandsforretninger, galvaniseret Rundjern o. lign, til Skibsbyggere; Søm- og 
Jerntraad, hvori Firmaet har den største Omsætning i hele Landet, ligesom det er 
den største Leverandør til Blikkenslagerforretninger (Blikplader, Kobber, Tin, Mes
sing osv.). Det faar i Pumper en stærkt varieret og meget omfattende Hovedar
tikel, og det driver endelig for sin Regning »Spies’ Spandefabrik« i Helsingør. Saa 
vide er Rammerne, selv for en Specialforretning! Omraadet er alligevel saa stort,



KJØBENHAVN 123

Variationen saa mangfoldig, at et Firma som dette saa at sige kan lade sine Rej
sende gaa ind ad hveranden Dør. Hvor stort Firmaet har voxet sig, fremgaar bl. a. 
ogsaa deraf, at det nu beska^ftigcr 40 Personer, deraf alene paa Hovedkontoret 18.

Og til alt det her nævnte — en Liste, der selvfølgelig ikke er tilnærmelsesvis 
udtømmende — kommer endda et hypermoderne og yderst interessant Speciale. 
Op imellem disse Dynger af Rør og Pumper, Søm og Spande stikker et sælsomt 
Apparat med Stativ og Liiiser som et kæmpemæssigt Mikroskop. Det er »Finsen & 
Reyns Lyssamlcapparat«. Firmaet har nemlig Eneforhandling af dette, af den store

INTERIØR FRA KONTORERNE

Læge og Menneskevelgører Niels Fins en s Opfindelse og Undersøgelser fremgaaede 
og siden yderligere forbedrede og fuldkommengjorte Apparat, gennem hvis Linser, 
forfærdigede af Urals og Kaukasus’ rene Bjergkrystal, Lysets lægende Kraft samles og 
sendes ned paa de syge Steder. Og for denne »Artikel« er Markedet i egentligste For
stand ubegrænset. Nylig expederedes en komplet Installation til et Lysinstitut paa Kuba; 
en Læge fra Nordamerika kom forgangent Aar i særlig Mission, rejsende over Hals 
og Hoved for at fremskaffe et Apparat til Brug for en Millionær-Patient. — Her er 
Momenter til en Roman om det moderne Handelshus!------

Som vi begyndte med at sige: Der er et Spring fra Boden inde i det gamle 
Voldkvarter til vor Tids Forretningsejendom i nærmeste Genboskab til Trafikcen
tret, Hovedbanegaarden, der er ved at tage Form og Skikkelse og rejse sig af Jor
den. Det kan være rigtigt nok, at der var mere Kolorit, mere Poul Møller’sk »Stem-



N. A. SCHJØRRING124

INTERIØR FRA LAGERET

ning« over de gamle Gaders smaarudede Huse, hvor Duekræmmeren boede Dør 
om Dør med den trivelige Øltapper, og hvor Mester Gert stod med Sæbe og Bækken 
overfor Hørkramboden. Men ser det end ofte ud, som om Nutidens relliniede For
retningshus stirrer paa os med Spejlglasrudernes stive Glasøjne, uden at have noget 
paa Hjerte, saa ejer dog ogsaa det 20. Aarhundredes Forretningsliv sin betagende Magt, 
sin »Romantik«, om man vil, sin Trolddom, der øves gennem Depechernes Lønskrift, 
Skrivemaskinernes Tikken, Telefonens Klemten.

N. A. Schjørrings Gerning falder indenfor Overgangsperioden fra det gamle, 
men hører dog vel nærmest den nye Tid til. Hans Søn og Arvtager staar midt i det 
nye, hans Virksomhed bærer i hvert af sine Træk sin Tidsalders Præg: »Tekniske 
Artikler« — den Finsen’ske Krystallinse som en Diamant i Jernkronen!

Visselig en Virksomhed, der i al sin nøgterne Realitet ikke savner Symbolik.
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SOPHUS BERENDSEN

Med Rette er det blevet sagt, at forrige Aarhundre- 
des vældige økonomiske Udvikling særdeles vel 

kunde skildres ud fra det ene Synspunkt: en ny Jern
alder. Det Aarhundrede, hvis Morgensol spejlede sig i 
Napoleons Bajonetter, men mod hvis Solfaldshimmel 
tegner sig Silhouetterne af Brooklyn bridge, af Eiffeltaar- 
net og »Skyskrabere« med Snese af Etager — Fulton 
og Edison er her de to Fløjmænd, og mellem dem fylker 
sig en Række Skikkelser, der alle skrev Aarhundredets 
Saga — og som skrev det i Jern!

Overalt trænger dette haarde Metal sig frem, paa Val
pladserne som paa Arbejdsmarkerne. Vi ser det paa 
Husbyggeriets Omraade — hvor man hidtil næppe kendte 
dets Brug ud over Murankrene og ubehjælpsomt tildan
nede Spigere og Bolte — gøre sig gældende i Form af 
Jern- og Staalbjælker, i Hennebique- og Monierkonstruk- 

tioner; Jern i alle Dimensioner, Kvaliteter og Profiler. Et Omraade, der øges i Ud
strækning og Mangfoldighed ved Teknikens hastige Udvikling Haand i Haand med 
det stærke økonomiske Opsving! De favnetykke Mure, de svære Ege-Bjælker hører 
Fortiden til. AfStaalets sejge Edderkoppespind med Spejlglassets blinkende Dugdraa- 
ber rejser Nytiden sine Kasteller.

Netop som denne Revolution er ved at erobre Ver
den, grundlægger Sophus Berendsen sin Forretning.

Da han i Aaret 1854 aabnede sit Kontor, var just Om
dannelsen af hele Bygningsvæsenets Teknik indvarslet og 
ved at tage Fart, og han var Manden, der forstod at 
laane Øren til Tidens Tanker og Krav. Vi ser ham strax 
fra første Færd som Foregangsmand. For blot at nævne 
et Par Exempler: han bliver den første til at indføre 
valsede Staalbjælker fra Belgien, og Vinduesglasset, Spejl
glasruderne føres in^i paa Markedet i hidtil ukendte Stør
relser. I den frodige Jordbund, som Udviklings- og Op
gangsperioden var, arbejdede han med Jernflid og med 
den fødte Storkøbmands flair og Vidsyn. Smaastad var 
Kjøbenhavn jo imidlertid endnu til langt over Midten 
af Aarhundredet, og ligesom det patriarkalske Forhold, ALBERT BERENDSEN
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DIREKTØR HASSINGS KONTOR

Hjerteligheden i gam
meldags Forstand gjor
de sig gældende inden- 
forHjemmets og Forret
ningskontorets Vægge, 
kom det rent personlige 
i alt Handelssamkvem 
mere i Forgrunden end 
i vore Tider. Til Kon
toret i Amaliegade søgte 
Haandværkerne; Byg
mesteren og Glarmeste
ren kom for selv at tale 
med Købmanden — og 
gøre sig hans Varekund
skab , hans Raad og 
Vejledning nyttig ved 
Bestillingerne —, et 
Forhold, der er vidt 
forskelligt fra vore Ti
ders, da det er Firmaerne, som maa opsøge Kunderne.

Det her nævnte personlige Moment træder iøvrigt ogsaa frem ved Sophus Berend- 
sens Forretningsvirksomhed i de større Forhold, udadtil. Det var meget hurtigt 
blevet de direkte Forbindelser, Importen lige fra Produktionsstedet uden Omveje, 
der kom til at karakterisere Sophus Berendsens Virksomhed, og vi ser her, hvorle
des Firmachefen og hans Hustru, der begge var meget sprogkyndige, ved hyppige 

Rejser knytter Forbin
delser med Lederne af 
de belgiske og engelske 
Staal- og Glasfirmaer 
— Forbindelser, der 
ikke var flygtige Be
kendtskaber, men ofte 
virkeligt Venskab, der 
varede gennem Aarene 
og gik i Arv til næste 
Generation, saaledes at 
det endnu ikke sjæl
dent forekommer, at 
Firmaet her faar Besøg 
af Folk, som har hørt 
deres Fædre tale om 
Sophus Berendsen og 
Fru Berendsen som 
nære og gode Venner.
— Atter er det Billedet
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af den gamle Tids Grun- 
dighed og Hjertelighed, 
der stiger frem og teg
ner sig paa Baggrund 
af et Goldschmidt’sk 
Milieu — et Billede, 
der nøje svarer til Ka
rakterpræget i det ma
lede Portræt af Firma
ets Grundlægger, som 
pryder det store Kontor 
i de nuværende Lokaler.

Imidlertid blomstre
de Forretningen, som 
nævnt, under fast og 
kyndig Ledelse og un
der gunstige Konjunk
turer gennem hele den 
Periode i de sidste Ti
aar af det 19. Aarhun- DIREKTØR ØHLENSCHLÆGERS KONTOR

drede, da Forbruget af Jern steg efter en uhyre Maalestok, idet Samfærdsel og 
Industri, Opfindersnille og Krigsvidenskab — saa at sige hele Samfundet og Livet 
i alle dets Funktioner mere og mere tager Jernet i sin Tjeneste og bygger den 
nye Tid herpaa. Da døde Sophus Berendsen i 1884, og efter at hans Hustru i to 
Aar, indtil sin Død i 1886, havde fortsat Virksomheden med Sønnen, Albert Be-
rendsen, som Prokurist, overtog denne Forretningen.

KORRESPONDANCE-KONTOR

Og paa den Grund
vold, Forældrene havde 
lagt, byggede Sønnen 
videre. Blandt de frem
ragende Købmands
egenskaber, han havde 
taget i Arv, var ogsaa 
Interessen for frem
mede Forhold, Sprog
sans, Lysten til at »se 
sig ud«, til at knytte 
Forbindelser og drage 
Nytte af, hvad han iagt
tog paa sine Bejser i 
Udlandet. Han var helt 
igennem den moderne 
Forretningsmand, lyd
hør for Tidens nye 
Tanker i smaat som i
stort; ganske beteg-
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nende er det saaledes, at Firmaet er blandt de første, der tager Telefonen i Brug, 
som anskaffer Skrivemaskiner og anvender Stenografer i alle Verdenssprog.

Da døde Albert Berendsen, kun 37 Aar gammel, i 1897, og Firmaet omdannedes 
nu til et privat Aktieselskab med de under Albert B.’s Vejledning uddannede mange- 
aarige Medarbejdere som Ledere, saaledes at der nu i Spidsen for Forretningsledel
sen staar L. Elsass, V. Hassing og A. Øhlenschlæger.

I 1898 flyttede Forretningen fra Amaliegade — hvor Sophus og Albert Berendsen 
havde resideret i mange Aar — ind til Gammel Torv, ind til Hjertet af selve For
retningsbyen, men Udviklingen er fortsat i samme Spor, efter samme store Linie.

HOVEDKONTORET

A/S Sophus Berendsens Kundekreds omfatter Staten, offentlige Institutioner, Sel
skaber og Enkeltvirksomheder ude og hjemme; det handler med Kanoner og Pan
serplader saavel som med det fredelige I Jern og iøvrigt med alt indenfor Jern-, 
Staal- og Glasbranchen. Det har oparbejdet den største Staalbjælkeforretning her i 
Landet, dets Oplagspladser paa Mariendals Jorder og paa Amager paa flere Tønder 
Land rummer det største Lager af Staalbjælker og Formjern i Norden. Vi ser det 
som det første Firma, der udgiver Normalalbums paa forskellige Sprog, og paa 
dets Kontorer holdes vidtforgrenede Traade sammen med sikker Haand.

Grundigheden, den store Linie, Udsynet, altid forrest og fremad er Forretningens 
Løsen i fuld Overensstemmelse med Traditionen. En virkelig Storforretning — og 
ved sin nøje Sammenhæng med de »Elementer«, af hvilke store Sider af den mo
derne Civilisations Bygning er rejst, en saare interessant Virksomhed.
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Ar stamme ned fra, hvad der er godt og gammelt, og dog være saa tæt i Slægt 
l med Tiden, at man helt hører den til, er ikke mangen Forretning givet. Ofte 
er det, som en navnkundig Fortid bare tynger og skygger, og hvor den savnes, er 

lige saa ofte hele Livet blot den platteste Nutidsprosa. Men derpaa kender man den 
rette Erhvervs-Aand, at den ej alene voxer med Aarene, men midt under sin suc
cessive Fremadskriden skifter Væsen, efter som Tiderne vexler.

Og der er ikke mange Omraader, hvor Krav og Kaar er voxet saa voldsomt 
og skiftet saa fuldstændigt om, som netop paa det Felt, hvorover det her omtalte 
Firmas Virksomhed spænder. Fra gamle Dages rent haand værksmæssig drevne File- 
huggeri til nutidig Storforsyning af de industrielle Fag med den moderne Tekniks 
Hjælpemidler, er paa een Gang en saa stejlt stigende og saa vældigt svingende 
Udviklings-Kurve, at kun grumme faa Forretninger kan opvise Mage dertil.

I Aaret 1810 blev en engelsk Filehugger, ved Navn Thomas Naylor, af de 
daværende Krigsbegivenheder ført til Danmark — vistnok som Krigsfange. Land- 
grev Carl af Hessen anbefalede den dygtige Haandværker til Kronprins Frede
riks Bevaagenhed — han kom her til Kjøbenhavn, knyttedes til Fileværket i Raavad 
og fik 1813 kgl. Bevilling til selv at anlægge et Filehuggeri i Ejendommen Sankt 
Pederstræde Nr. 45.

Thomas Naylor var en snild og duelig Mand, hvad han bl. a. ogsaa viste ved 
den Maade, han reddede sig ud af Forlegenheden ved ikke at kunne faa Kokes fra 
England i den Tid, al dansk Samhandel med dette Land var standset af de britiske 
Kapere. Han skulde bruge Kokes for at faa hærdet sine File og fandt saa paa at 
anlægge et helt lille privat Gasværk (det første i Danmark!) — udviklede selv Gas, 
som han brugte til at oplyse sit Hus med, og skaffede sig saaledes Kokes! Det var 
den omvendte Orden paa Tingene, men saaledes passede det nu ham.

Faderens Snille blev i rigt Maal arvet af hans Søn, John William Naylor, der 
fødtes paa Raavad 1812. Han blev en sand Mester i sit Fag, saaledes som det nok
som fremgaar af forskellige Kunstfile af hans Arbejde, der opbevares i teknologisk 
Museum. Ved Faderens Død overtog han sammen med to yngre Brødre Fabriken, 
og disse fortsatte Virksomheden, da John William døde i 1859.

Efter en knap Menneskealders Forløb begyndte imidlertid Forretningen at stag
nere. Da traadte, i Aaret 1883 Nienstædt & Co. til — og hermed indtraadte For
retningen i sin moderne Fase.

Nienstædt & Co. blev i 1863 grundlagt af H. N. L. Nienstædt senior; han for
stod strax, at det netop var som Købmand, at han skulde gribe Sagen an — gen
nem Filesalget kom han i Forbindelse med Smede, Jernstøbere og Maskinfabri- 
kanter over hele Landet og havde altsaa strax Adgang til en hel stor Kundekreds, 
der med Aarenes rivende tekniske Udvikling krævede en voxende Forsyning. Det 
gjaldt altsaa om at lære disses Krav at kende og saa paatage sig Forsyningen — fra
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Filene førtes Opmærksomheden hurtig over paa beslægtede Artikler, saasom al an
den Slags Værktøj, og kunde disse Artikler ikke tilvirkes i Filefabrikken, saa maatte 
de kunne skaffes udenlandsfra: til Forsyning af Landets sig saa livlig udviklende 
Jernindustri med Raaemner, Værktøj og Maskiner maatte der med andre Ord kunne 
skabes en storstilet Import for retning, som løb parallel med Industriens Udvikling. 
Det var paa denne Opgave, Nienstædt tog fat — og Omstændighederne føjede sig 
saa heldigt, at han strax i sine to Sønner, C. R. og H. O. Nienstædt, kunde faa 
den bedst mulige Støtte i hin Ungdommens Virkelyst og Handlekraft. Den ældste 
Søn, Robert, kom i Foraaret 1883 hjem fra Udlandet, hvor han havde erhvervet 
sig grundig og omfattende merkantil Uddannelse, medens Rroderen var gaaet den 
tekniske Vej. Saaledes supplerede Kendskab af faglig Art sig med den merkantile 
forat bane de Veje, der nu skulde betrædes for at udvide og udvikle den gamle 
Naylor’ske Virksomhed.

Med utrættelig Iver og Omsigt tog nu Faderen og de to Sønner fat, og allerede 
i 1888 var det lykkedes dem at faa arbejdet Omsætningen saaledes op, at Lokalerne 
i den gamle Gaard blev for trange, og man maatte søge ny og rummeligere Plads 
ved at flytte hen i Nr. 41. Nu kom der en Opsvings-Periode, hvorunder megen dansk 
Industri-Virksomhed gik rask frem og stillede stærkt stigende Krav til sine Leveran
dører — samtidig optog Nienstædt & Co. stadig flere og flere nye Artikler, saa at 
Forretningen saa at sige voxede paa begge Ledder, baade i Dybden og Bredden.

Intet Under, at efter en ny Række Aars Forløb krævede »de lokale Forhold«

HOVEDKONTORET
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en ny Udvidelse, og sidst i 1894 maatte der igen foretages en Flytning, denne Gang 
betegnende nok bort fra det gamle, snævre, indrekjøbenhavnske Stræde og ud i det 
nye Kvarter, der havde rejst sig om Stadens nye Raadhus: i Kunstindustrimuseums- 
Bygningens Underetage ud imod Raadhuspladsen installerede Firmaet sig i en Række 
nutidssvarende Lokaler, hvor der kunde arrangeres Maskinudstilling og med et rigt 
assorteret Lager af forskellige Artikler for Jernindustrien. Katalogerne herover ere 
store, illustrerede Værker, hvorudaf den, der vil studere dansk Industris nuværende 
Standpunkt, kan søge det rigeste Materiale.

Først og fremmest føres der det ægte nutidige Industri-Materiale: Staal — Staal 
i Plader og Stænger i alle tænkelige Dimensioner og Kvaliteter, dernæst Bolte, Skruer 
og Møtriker osv. osv. Maaske størst Betydning har dog Værktøjs-Salget: Ambolte, 
Skruestikke, Tænger, Nøgler, Fræsere og Bor, Taljer etc. — i Tilslutning hertil 
Værktøjsmaskiner af alle Slags; Bore-, Lokke- og Slibemaskiner, Drejebænke, Re
volver-, Fræse- og Skrueskære-Maskiner, Valseværker, Presser osv. osv. Denne Ho
vedgren af Forretningen har udviklet sig saaledes i de sidste 15 Aar, at der af disse 
Værktøjs-Maskiner er placeret over 10000 her i Landet Til de tidligere Konstruktio
ner er der senere føjet en særlig Afdeling for amerikanske moderne Værktøjsmaski
ner og Værktøj. En hel Afdeling for sig danner ligeledes Reservedele for Landbrugs- 
Maskiner og Redskaber, en anden, Artikler for Vogn fabrikation: Axler, Bøsninger 
og Beslag, Lygter m. m. Og endelig er der optaget som noget af det nyeste alle 
Slags moderne Træbearbejdnings-Maskiner. Pneumatiske og elektriske Værktøjer samt

INTERIØR FRA LAGERET
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MASKIN-AFDELINGEN

Compressorer, Autogene-Sveiseapparater for Sveisning og Skæring af Metaller ved 
Ilt-Acetylen eller Ilt-Brint Methoden.

Nienstædt & Co. raader sikkert i alle disse mangeartede Artikler over Landets 
største Lager, der jo ved sin Righoldighed giver dette Firma Adgang til at være 
kendt af næsten enhver Virksomhed her i Landet paa Jernindustriens Omraade 
fra den mindste Landsbysmed til de største Jernstøberier, Maskinfabriker og Statens 
Værksteder.

Overalt, hvor dansk Industri-Virksomhed er i Stand til at fremstille nogle af 
disse Artikler, træder Firmaet støttende til ved fortrinsvis at købe af det danske Ar
bejde. Men Hovedsiden af dets Virksomhed er netop at forsyne Landets Virksom
heder paa Jernindustriens Omraade med de Materialier, Maskiner og Redskaber, 
som de maa søge udenlandsfra for overhovedet at kunne arbejde.

Saaledes træder Importen i dette Tilfælde direkte i dansk Produktions Tjeneste 
— i Stedet for, som kun altfor ofte, blot at skærpe den udenlandske Konkurrence.



EDELSTEIN, OLSEN & CO.
GROSSERER- OG FABRIKANT-FIRMA

Paa Christianshavn«, hedder det i en Beskrivelse fra over et halvt Aarhundredc 
siden, »hersker der en stille Rolighed. Man mærker strax, at man ikke er i 
en Hoved- og Residensstad; mange af Gaderne er saa tomme, at man hører sine 

egne Fodtrin; de store Pakhuse gemmer Intet og indbringer Intet; thi vel er Echo 
en rar stilfærdig Beboer, men hvad Næringsvejen og Betalingen angaar, da er in
gen Ejer tjent med det.«

Dog selv den Gang, da der var saa dødt ude paa Christianshavn, og vældige gam
meldags Bygninger langs Havnen og Kanalerne i deres skumle Tavshed blot syntes 
at ruge over Mindet om fordums Storhed og larmende Handelsliv, var der ude paa 
Bodenhoffs Plads Røre og Virksomhed nok. Fuldtladede Skibe lagde ind til Bol
værket med Østerlandets Ris i Lasten, flittige Hænder stoppede Pakhuse fulde, 
rappe Maskinhjul surrede. Møllekværne fyldtes og tømtes.

Tiden gik, det gamle Aarhundrede løb ud — og endelig kom der ogsaa nyt Liv 
ude i Christian den Fjerdes gamle Staddel. Men da standsede den gamle A. N. Han- 
sen’ske Rismølle — og tilsidst jævnedes den helt med Jorden og forsvandt. Et helt 
nyt Kvarter er nu skudt op paa det gamle Sted, ovenikøbet med det lykkespaaende 
Navn »Aladdin«, og i vore Dage sætter moderne Samfærdselsmidler som elektriske 
Sporvogne og Motorfærger det før saa afsides Sted i livlig og stadig Forbindelse 
med Storbyen Kjøbenhavns gamle og nye Centrum: Kongens Nytorv og Raadhus- 
pladsen.

Paa denne historiske Plet ligger nu en Forretning, Edelstein, Olsen & Co., som 
i sjælden Grad er i Pagt med Tiden. Det er dog ikke mindst de gode, ældgamle 
Fordele ved Pladsens Beliggenhed, som har draget den herud: det dybe Vand, de 
lange Bolværks-Strækninger. Af samme Grunde som i sin Tid Anders Bjørn, Bo- 
denhoff, Hambro og A. N. Hansen søgte herud, har Firmaet Edelstein, Olsen & Co. 
gjort det: det har for sine Tilførslers Skyld villet have aaben og bekvem Adgang til 
Havnen. Betegnende nok har det derfor ogsaa en Filial, Fabrik og Lager i Kjø
benhavns nye Nordhavn, i Frihavnen. Rundt omkring ude fra den store Verden 
stævner ogsaa til dette Handelshus fuldtlastede Skuder, hvis Indhold skal bringes 
hurtigt og nemt paa Lager, delvis ogsaa bringes ud igen pr. Køl til Videresalg paa 
andre Pladser og i fremmede Lande. Skibslejlighed og rummelig Lagerplads — det 
er da de Fordele, som Firmaet her har skaffet sig.
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Production Gesellschaft Gebr. Nobel (St. Petersburg), der jo som bekendt ejer væl
dige Petroleumskilder i Rusland. Edelstein, Olsen & Co. har Eneforhandlingen saa- 
vel for dette Selskab som for Crew, Levick Co., Philadelphia, en af de faa ameri
kanske Olieforretninger, som staar udenfor Standard Oil Co.s Indflydelsessfære.

Da de til Dampskibs-Maskiner anvendte Smøreolier skal være compoundede, 
har Firmaet oprettet en Fabrik paa Gittervejen i Frihavnen for Tilvirkning af Ma- 
rine-Maskinolier og andre compoundede Smøreolier.

Som naturligt er, er man desuden i Tidens Løb bleven bragt ind paa ogsaa at 
handle med beslægtede Artikler, saasom Tjære, Carbolineum og forskellige moderne

INTERIØR FRA TRANSITLAUERET

Imprægnerings-Stoffer, Tætningsmaterialier, Drivremme og Pakninger til Maskiner 
o. s. v. Men ikke nok hermed: Firmaet har desuden oprettet en Fabrik paa 
Amager for Rensning af Pudsetvist — den første existerende af den Slags her i 
Landet. 1 Slutningen af 1906 købtes et større Grundareal paa Øresundsvej hertil, 
og allerede nu er Fabriken forlængst kommen saa godt i Gang, at der herfra 
kan sælges betydelige Mængder ej alene i Danmark selv, men ogsaa til Ud
landet.

Overhovedet har Firmaet en stor Exportforretning paa Sverige-Norge og Fin
land. — I det hele taget er det lykkedes Firmaet i de siden dets Dannelse for
løbne Aar at arbejde sig op til at blive det største i sin Branche her i Landet; 
det beskæftiger for Tiden nogle og firsindstyve Mennesker. Forretningen etable-
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redes i Slutningen af Aaret 1900 med d’Hrr. Grosserer C. Præstrud-Olsen og Curt 
Edelstein som Indehavere.

C. Præstrud-Olsen kom i 1883 i Lære i den daværende Ludwig Edelsteinske 
Olieforretning her i Byen. I 1894 dannede han derpaa sammen med Ludwig Edel
steins Kompagnon, Konsul Levysohn, Firmaet Levysohn & Olsen. I Aaret 1900 
udtraadte Konsul Levysohn heraf, hvorpaa der under C. Præstrud-Olsens Ledelse 
skete en Sammensmeltning mellem Levysohn & Olsen og Ludwig Edelsteins Olie
forretning. Fra den sidstnævnte traadte Sønnen Curt Edelstein, som efter et fleraa- 

KASSE- OG BOGHOLDERIKONTORET

rigt Ophold i Udlandet da arbejdede i Faderens Forretning, over som Deltager i 
det nydannede Fætter-Firma.

I Aaret 1903 henflyttedes Hovedkontoret og Expeditionslageret til Bodenhoffs 
Plads i Firmaets egen Bygning. Der er tillige her med Toldvæsenets Samtykke op
rettet et privat Transitoplag, som altsaa, i Skure for sig, danner sin særskilte, selv
stændige Afdeling.

Naar man fra Christianshavns Torv gaar ned ad den lange Overgade oven 
Vandet langs den gamle Kanal, forbi Søkvæsthuset og Peter Norden Søllings gamle 
Bombebøsse, kan man endnu den Dag i Dag synes, at hin gamle ovenfor citerede 
Beskrivelse passer: paa Christianshavn hersker der en stille Rolighed, man synes
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ikke der at kende de Formaal og Hensigter, som sætter Hovedstadens Beboere i saa 
støjende og saa travl en Virksomhed — man er langt, langt borte, afsides i en an
den Verden, hvor Stilheden kan være saa stor, at man hører sine egne Fodtrin. 
Men naaer man endelig ud til Firmaets Bygning paa Hjørnet af Bodenhoffs Plads, 
ser Dampere og Sejlere losse og lade, vældige Tønder trilles op til Firmaets Lagre, 
i Kontorerne hører Telefonerne kime og Ordremeldingerne indløbe, saa føler man 
strax paany Tidens Puls banke. Og naar man saa videre tænker sig, hvor meget 
Liv og Børe, hvor megen Larm og Virksomhed der herfra viden om sættes i Gang 
ved de gule Vædsker og Fluida, hvoraf Prøver gemmes i de mange tynde og lange 
Glas, som henstaar i Firmaets Laboratorium, ved den moderne Tryllesalve, som 
udgaar herfra, — ja, saa fatter man først rigtigt, hvor tæt i Pagt med Tiden denne 
Del af Christianshavn nu alter er kommen.



DET SIBIRISKE KOMPAGNI

Helt op til Halvfemserne i forrige Aarhundrede knyttede der sig som oftest til 
Sibirien kun Forestillingen om Ødemarker og de Rædsler, som de fra Rusland 

Forviste maatte gennemgaa. Nu ved vi alle, at dette uhyre Land, der saa at sige 
udgør en halv Verdensdel, har frugtbar Jord i Overflødighed og overhovedet rum
mer de rigeste Naturbetingelser. Størstedelen af den sibiriske Befolkning, der tæller 
tre Gange saa mange Millioner, som de Forviste tæller Hundredetusinder*), ernærer 
sig da ogsaa ved Agerbrug. Naar imidlertid dette Menneskealdre igennem har staaet 
paa et saa overordentlig primitivt Standpunkt, saa bærer Kommunikationsmidlernes 
Ufuldkommenhed Hovedskylden. For at vække Sibiriens slumrende Kræfter til vir
keligt Liv, maatte først og fremmest denne Mangel afhjælpes. Og Sibiriens Nutids
historie daterer sig derfor ogsaa fra det Aar — 1891 —, da den russiske Regering 
lod paabegynde Anlæget af den sibiriske Bane, som mod Øst sætter Landets kulti
verede Egne i Forbindelse med Havnestaden Wladiwostok, mod Vest med det ev- 
ropæiske Ruslands Jernbanenet.

Man log først fat paa Østsiden og byggede den saakaldte Ussuribane mellem 
Wladiwostok og Chabarowka. Først 1893 begyndtes Arbejdet veslfra ved Tschelja- 
bilsk i Gouvernementet Orenburg, hvorfra i de nærmest følgende Aar naaedes Kur- 
gan og Om sk.

Paa dette Tidspunkt blev ved en tilfældig Bladnotits det danske Smørexport- 
firma E. F. Esmanns Opmærksomhed henledt paa Rusland som Stedet, hvorfra 
der mulig kunde skalles regelmæssige Tilførsler af Sekunda-Varer til de nordevro- 
pæiske og engelske Markeder. Efter Bygningen af den sibiriske Bane søgte nemlig 
den russiske Regering at ophjælpe et Mejeribrug i de græsrige Egne mellem Banen 
og Allai-Bjergene ved at udsende Mejeriinstruklører, som var kyndige i Anlæget af 
Mejerier — og herved kom der ganske naturligt ogsaa Danske til Vestsibirien.

Firmaet E. F. Esmann i Odense, hvis Indehavere den Gang var Etatsraad E. F. 
Esmann og hans ældste Søn, Grosserer Chr. F. Esmann, som senere begge er døde, 
havde i Begyndelsen af 1895 startet en Filial i Kjøbenhavn under Ledelse af den 
unge H. P. Hjerl Hansen, som i 1897 blev optaget i Firmaet. I 1896 foretog H. P. 
Hjerl Hansen en Orienteringsrejse i Rusland, hvorunder han, da han fandt For-

*) 6 Millioner Mennesker, hvoraf kun 200,000 Forviste.
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holdene gunstige for Etablering af Forretning, aabnede den første Filial i Byen 
Wologda. Aaret efter foretog han atter en Rejse, hvorunder en Udvidelse af Virk
somheden til selve Sibirien blev foretaget. Den første sibiriske Filial blev startet i 
Byen Kurgan ved Floden af samme Navn ved Udgangen af Aaret 1897, og i 1898 
udvidedes Virksomheden til Omsk og Barnaul.

Ved første Øjekast saa det ganske vist helt dumdristigt ud at prøve paa fra hine 
halvbarbariske Egnes uvidende og overtroiske Bønder at fremskaffe en egentlig 
Handelsvare, som overhovedet kunde faa Lov at følges med det gode danske Smør. 
Og som det altid gaar i slige Tilfælde, saa rystede naturligvis de kloge Folk paa 
Hovedet deraf. En nærmere Undersøgelse viste imidlertid snart, at der i hvert Fald 
var et godt Grundlag at arbejde paa: en udstrakt Frodighed af kraftigt Naturfoder, 
som under normale Forhold slog rigelig til Vinteren igennem — en sund Korace, 
langhaaret og haardfør, som skabt til at staa Vinterkulden igennem, ofte endda uden 
at komme i Stald, men blot hegnet under et Halvtag — endelig en modtagelig og 
livlig Bondebefolkning, som allerede i Forvejen var inde paa at lave Smør. Men 
rigtignok var dette Produkt for specifikt »russisk« — det blev smeltet ud af Fløden 
og kom frem som en grødet, grynet Masse, hvis Smag og Lugt ikke var for en
gelske og danske Ganer og Næser. Dette Smør afsattes ligesom Bondens øvrige 
Salgsprodukter til den lokale Købmand, som til Gengæld forsynede Bonden med 
Sukker, The o. s. v. — kejserlig Mønt saa han saa at sige aldrig: hvordan 
det end gik, saa stod han altid i Restance hos Købmanden. Hans Plov var af Træ, 
hans Redskaber og Inventarium helt igennem middelalderligt, og den eneste Kraft, 
som stod til hans Raadighed, var hans og hans Families Lemmer.

Den Opgave, som laa for, var altsaa denne: hin halvciviliserede Bonde skulde 
oplæres til at lave Exportsmør — det vil sige: til at drive moderne Husdyrs-, Mejeri- 
og Agerbrug!

Som Middel til at løse denne Opgave faldt det den unge danske Købmand, netop 
i hans Egenskab af Købmand, naturligt strax at gribe til det, hvormed ogsaa histo
risk set al Kultur begynder: rede Penge. I Stedet for som tidligere at maatte tiltu
ske sig sit Behov for sine Produkter, fik Bonden nu kontant Betaling for sit Smør 
— og Kredit paa de Indkøb af Landbrugsmaskiner og Redskaber, hvis Nødvendig
hed for Driften han nu begyndte at faa Øjet op for. Kredit er Tillid, at vise Tillid 
skaber Tillid, og det var just Tillid, det gjaldt om at skabe. Ikke alene indadtil: at 
Bonden fik Tillid til sin egen Formaaen, men ogsaa udadtil: at Forbrugeren fik 
Tillid til det russiske Smørs Godhed. Det var let at lære Bonden i hine Egne at 
lave et holdbart Produkt, men for tillige at faa frembragt et egalt og velsmagende 
Produkt, var det af Vigtighed som Mønster til Efterfølgelse at fremstille Standard- 
Kvaliteter. E. F. Esmann greb derfor til den Udvej rundt omkring at anlægge Fæl
lesmejerier, hvortil altsaa Omegnens Bønder leverede Mælk. Og medens Smørret 
herfra sammen med det tilkøbte Smør sendtes ud af Rusland, importerede Firmaet 
til Brug for sine Mælke- og Smørleverandører i rask stigende Omfang alle Slags 
amerikanske Meje- og Bindemaskiner, Høriver o. s. v., tyske Plove, Bøgestaver, 
Mejeriinventar m. m., derunder Centrifuger og Separatorer til de med Regeringshjælp 
anlagte Mejerier, som nu trindt om skød op som Paddehatte ved Høsttider, efter- 
haanden som Jernbanen skred frem.

I 1898 etablerede det betydelige Smørexportfirma Carl Holbek en lignende



KJØBENHAVN 141

Filial af sin Forretning i Kurgan og udvidede hurtigt denne ved Anlæg af Filialer og 
Mejerier østpaa, og derefter kom nu rask efter hinanden adskillige andre danske 
Smørexport-Firmaer, hvorved selvfølgelig den hele Udvikling fik yderligere Fart og 
Styrke. Ogsaa Udlændinge er efterhaanden fulgt efter, men naar de danske Pione
rer stadig har beholdt Forspringet, saa er det jo, fordi de ikke for intet hører 
hjemme i Smørlandet par excellence.

Fra 1. Januar 1904 smeltedes E. F. Esmanns og Carl Holbeks sibiriske Forret
ninger sammen i et Aktieselskab under Navn af »Det sibiriske Kompagni« med en

DET SIBIRISKE KOMPAGNIS FILIAL I KAINSK (KONTORBYGNINGEN)

Aktie-Kapital af 2 Mili. Kroner, der i 1911 er udvidet til ca. 3,750,000 Kroner. Admi
nistrerende Direktør blev H. P. Hjerl Hansen, som Andendirektør ansattes S. 
F. Woldbye, dér i en længere Aarrække havde været knyttet til Firmaet Carl Holbek. 
I Selskabets Bestyrelse tog foruden Direktør H. P. Hjerl Hansen d’Hrr. Etatsraad, 
Bankdirektør P. N. Damm, Grosserer C. A. E. Holbek og Christian F. Esmann 
Sæde. Af disse afgik dog Sidstnævnte ved Døden i 1904, og Bestyrelsen bestaar 
derefter udelukkende af de tre førstnævnte Herrer.

Skønt »Det sibiriske Kompagni« altsaa kun har bestaaet som saadant i henved 
syv Aar, kan det allerede se tilbage paa en hel Bække af Erobringer, ej alene paa 
Smørforretningens Omraade, men ogsaa paa helt nye Felter. Kompagniet har 26 
Filialer i Sibirien, 21 Fælles-Mejerier med ca. 9,000 Mælkeleverandører og omsætter 
henimod en Trediedel af hele Sibiriens Smørproduktion. Medens tidligere Kjøbenhavn
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var det eneste Fordelings-Centrum for Moder-Firmaernes Smørexport, har Selska
bet nu etableret Lagre rundt om i Tyskland, England, Holland og Skandinavien, 
hvorhen Smørret delvis dirigeres direkte fra russiske Østersøhavne. Foruden sin 
stærkt voxende Import af Landbrugs- og Mejerimaskiner samt Redskaber (alene af 
Plove sælger Kompagniet aarlig ca. 10,000 Stk.) har Kompagniet optaget flere nye 
Brancher, hvoriblandt Bøndernes Forsyning med alle deres vigtigste Fornødenheder, 
saasom Sukker, The, Petroleum, Tobak, Jern, Vinduesglas etc. etc., enten ved di
rekte Salg gennem dertil oprettede Butiker og Lagre eller indirekte ved Levering 
til Landsbykøbmænd eller Andelsorganisationer.

Saavel de af Kompagniet hos Bønderne opkøbte Produkter som de af Kompag
niet i Udlandet og i evropæisk Rusland indkøbte Varer, der videresælges til Bøn
derne, maa hyppig transporteres over store Strækninger gennem Stepper og Skove, 
om Sommeren pr. Vogn eller pr. Flod, om Vinteren pr. Slæde for at naa frem fra 
eller til de fra Banen ofte fjerntliggende Filialer. Fra flere af Kompagniets Filialer 
maa Varerne om Vinteren transporteres op til 700—1000 Kilometer for at naa Banen.

For hvert Aar stiger Sibiriens Landbrug stærkt ved den af Regeringen iscene- 
satte Indvandring af Nybyggere fra evropæisk Rusland. Disse Indvandrere faar anvist 
gratis Jord af Regeringen i de mindst befolkede Egne, og saaledes opdyrkes efter- 
haanden Stepperne, som tidligere kun gennemstrejfedes af Kirgiserne med deres 
Kvægflokke, nye Landsbyer opstaar, og Omsætningen forøges. Kompagniet har etab
leret flere af sine sidst oprettede Filialer netop i disse ganske »nye« Egne. (Foruden 
de paa foranstaaende Kort angivne, er der endnu kommen 3 nye til).

Kompagniet driver ligeledes Forretning ved at føre vestsibiriske Produkter, 
saasom Kød, Korn, Smør etc. til østsibiriske Pladser (hvor Kompagniet ogsaa har 
startet Filialer) — ja, helt ind i Kina spores det danske Selskabs Virksomhed.

I Fragi paa de af »Det sibiriske Kompagni« i Sibirien opkøbte og de af Kom
pagniet til Forhandling i Sibirien importerede fremmede Varer har de russiske og 
sibiriske Jernbaner en aarlig Indtægt af 3—4 Millioner Kroner.

Kompagniet har bevaret en privat Karakter, idet dets Aktier kun ligger paa 
ganske faa Hænder og ikke er Genstand for Omsætning.

Langs den Vej, ad hvilken nu de russiske Jernbanetog ruller fra Stretensk til 
Uralbjergene, paa sin Fart medtagende i isafkølede Wagoner det sibiriske Export
produkt, hvis regelmæssige Frembringelse dansk Snille har skabt — der har alle
rede for en Menneskealder siden dansk Foretagsomhed rejst sine kulturbringende 
Forløbere: Telegrafpælene paa »Store Nordiske Telegraf-Selskab«s russiske Landlinie. 
Og paa samme Maade har danske Telegrafister mange og lange Aar forinden ud
ført Civilisationens Tjeneste i hine fjerne Egne, og for godt og vel 30 Aar siden 
var det danske Mænd, som foretog den første Tilsyns-Expedition paa Slæde og 
Hesteryg gennem de da saa øde og vildsomme Strækninger, hvor nu endelig Loko
motivet baner Civilisationen Vej og stamper Mennesker frem af Jorden. Saa forun
derligt er hint uvejsomme Guldland Gang paa Gang blevet Hjemsted for Erhver
velsen af dansk Ry og Rigdom.


