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AALBORG SET FRA SKOVBAKKEN

AALBORG FØR REFORMATIONEN
i.

BYENS NAVN OG BELIGGENHED

aala-Sund hed i gamle Dage Limfjorden i dens østlige Del, fra Hals til Egliolm.
Navnet udledes vist med Rette af det oldnordiske Aall, som betyder en dyb 

Fure, en dyb Rende, og betegner klart og tydeligt Fjordens samlede dybe, østlige 
Arm i Modsætning til dens vestlige, stærkt forgrenede Løb, hvor de store Bredninger 
næsten ligger som Indsøer, der er forbundne ved krumme og bugtede Sunde med 
stærkt skiftende Dybder, men som oftest med kun ringe Vand. Borgen der blev 
anlagt, omtrent hvor Fjorden skifter Karakter, ved den inderste Del af Sundet med 
den dybe, samlede Strøm, fik Navn efter sin Beliggenhed og blev kaldet Aalborg.

I en lav Sænkning mellem høje Bakker, en Sænkning, der var gennemstrøm
met af Vandløb og opfyldt af Mosestrækninger, blev Borgen bygget. Hvem der byg
gede den, og naar det skete, kan ingen sige, men da den først laa der, samlede der sig 
snart en Klynge Menneskeboliger i Læ af dens Volde. De voksede efterhaanden op 
og blev til en By, som tog Navn efter Borgen. Danske Byer vokser altid op ved et 
Aaløb, og de allerfleste ved Udmundingen af et saadant i Sø eller Sund. Men de 
færreste kunde glæde sig ved en Beliggenhed som Aalborg. Den var Udhavn for de 
store Landstrækninger, som samlede sig omkring LimQordens vestlige Løb, og som 
nok ad disse Vandveje kunde bringe deres Varer til Aalborg paa Baade og flad
bundede Fartøjer, men som ikke kunde besejles med store Skibe og saaledes selv 
drive Søfart. Aalborg var i Virkeligheden Havneby ikke blot for hele Vendsyssel, 
men tillige for hele Himmersyssel og for Landet lige ned til Viborg.

Og Aalborg var tillige den Havneby i hele Riget, der laa nærmest for For
bindelsen med Norge. Norske Søfolk har fra den tidligste Tid kendt Kursen over 
Skagerak ned at Halssi, det er: »ved Hals« eller Indløbet til Limfjorden. Allerede 
i Saga tiden mødtes her Danske og Norske. Her kæmpede Guldharald og Harald 
Graafell, og her blev den sejrende Guldharald fældet af Hakon Jarl.
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Knud den Store benyttede Limfjorden som Udfaldsport mod Norge og England 
paa samme Maade, som Valdemar den Store senere benyttede Smaalandshavet og 
Grønsund. Og da det første historiske Vidnesbyrd om Aalborg som By tillige netop 
viser hen til Knud den Stores Omsorg for et ordnet Møntvæsen, som han indrettede 
her i Landet efter engelsk Mønster, ligger det nær at antage, at Aalborg skylder 
denne Konge væsentlig Tak for sin Opkomst. Der er endnu ikke fundet nogen Mønt 
i Landet med Opgivelse af Aalborg som Møntsted i Knud den Stores Tid, men det 
første historiske Vidnesbyrd om Byen er en Sølvmønt fra hans Søn og Efterfølger 
Hardeknud, der fra 1028 til 1042 var Konge i Danmark. Knud den Store skal 1026 
have staaet Limfjorden ind ved Agger paa en Rejse fra England, og i 1028 samlede 
han i Limfjorden — og da uden Tvivl ved Aalborg eller mellem Aalborg og Hals 
— Ledingsflaaden mod Norge. Omtrent 1061 skal den norske Konge Harald Haar- 
deraade havde plyndret og hærget paa Limfjordens Kyster. Naar man ikke i 
de gamle Beretninger hører noget om Aalborg ved denne Lejlighed, — og slige 
Hærtog plejede jo dog nærmest at gaa ud over Byerne — uagtet vi veed, at Byen 
alt dengang var til, kan det muligvis finde sin Forklaring i, at han saa hurtigt blev 
forfulgt af Svend Estridsens store Flaade, at han snarest muligt maatte sætte Vester 
paa, hvor Sagaen lader ham slippe ud ved at trække sine Fartøjer over Land eller 
maaske rettere over Grundene ved »Draget« Nord for Nibe eller ved Løgstør, eller 
hvor det nu skete.

Naar man ser, at en By i den tidlige Middelalder er Møntsted, kan man med 
Bestemthed gaa ud fra, at den har været en ganske anselig By. Hvor stor Tilstrøm
ning af Mennesker Knud den Stores Flaadesamlinger end kan have bevirket, var 
det dog kun ved enkelte Lejligheder, at den fandt Sted. Det, der gav Aalborg Be
tydning og tidligst gjorde den til en stor og betydelig Handelsplads, var det store 
og rige Sildefiskeri ude i LimQorden. Med det fulgte der en mangeartet Virksomhed 
inde i Land, og de store Sildemarkeder, der altid fulgte med Sildefangst i Mængde, 
har Aar efter Aar trukket Handelsmænd til Byen for at købe og sælge.

Hvor var Byens Havn? Hvor indelukket et Farvand Limfjorden end var, og 
hvor godt beskyttet mod Storm og Sø, har man dog med Datidens smaa Fartøjer 
dengang som langt senere foretrukket at lægge op i det Vandløb, som, til det i de 
nyeste Tider er bleven overdækket, kaldtes Østeraa. Denne Aa har i den tidlige 
Middelalder været langt mere vandførende, end den blev efter i det XVII. Aarhundrede 
at have maattet afgive Vand til Østergravensaa og Peder Barkes Aa, og har uden 
Tvivl, i alt Fald for mindre Skibe, været sejlbar til Ladebroen, i hvis Nærhed vi 
ogsaa træffer en gammel Gadebetegnelse som Strandstien. Hvis Navnet Ladebro 
er det oprindelige Navn, — hvad der vel næppe er Grund til at tvivle om — har 
Broen, der først længere ned i Tiden blev ført tværs over Aaen som Færdselsbro, 
i ældgammel Tid været en Skibsbro, hvor Skibene kunde losse og lade.

I et Skøde fra 1483 nævnes en Jord, »uden Plankerne Østen til Aaen.« Her fin
der man altsaa Byens »Planker«, det vil sige dens Begrænsning og Befæstning, dens 
Palisadeværk, mod Øst, sikkert dens Værn fra dens ældste Tid. Og den Omstændig
hed, at Byens Planker ikke stod Vest for Aaen, saaledes at denne dannede en vaad 
Grav foran dem, men at de stod Øst for Aaen, saaledes at denne kom til at ligge inden 
for Byens Værn, kan kun bestyrke vor Opfattelse, at Aaen dannede Byens Havn, 
saa Skibene, der laa i Havnen, laa trygt for fjendtlige Angreb.



KORT OVER AALBORG FRA SLUTNINGEN AF DET 17. AARHUNDREDE. Efter Resen
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I Byens sydøstlige Hjørne laa — antagelig fra den ældste Tid og til efter Re
formationen — Borgen, der havde givet Ly til Opvæksten af Byen. At Borgen er det 
oprindelige, fremgaar af Byens Navn, — den er opkaldt efter Borgen, som laa der, 
før Byen blev til. Senere hen i Tiden, da de oprindelige Forhold var glemt, vendtes 
paa en Maade Forholdet om, og Borgen blev nu som »Aalborghus« opkaldt efter 
Byen. Den laa paa en Holm i Aaen, der sandsynligvis oprindelig har været sejlbar 
helt op til Borgholmen. I Forhold til Byens nuværende topografiske Forhold vil 
dennes Plads være at søge i den nordligste Del af nuværende Rantzausgade. »Gamle 
Mølle«, der først forsvandt i sidste Halvdel af forrige Aarhundrede, var Borgens 
Mølle, og i Gadenavnet »Helmerstald« har man efter al Rimelighed endnu et Minde 
om dens Staldbygninger.

Mod Vest dannedes Bygrænsen af Vesteraa, som Bleggaardsaa blev kaldet i sin 
nordlige Del. Den har, hvad man kan se af forskellige Omstændigheder, ikke været 
synderlig vandrig — i det XVI Aarhundrede klages der stadig over, at Ny Mølle 
led stor Mangel paa Vand — og man har maattet grave Grave, for at skaffe Byen 
et bredere Værn, end Vandløbet bød i sig selv. I et Kongebrev af 1475 giver Christ- 
jærn I. de renlivede Søstre i Helligaandshuset, det nuværende Hospital, den »Vold 
og Jord, som ligger mellem Graven Vesten fornævnte Hus (og dette), strækker fra 
Vester Port og saa Nør uppaa, saa langt som deres Klosters Jord indenfor.« Søstrene 
faar Lov til at have en Gang over Graven ind til fornævnte Jord og Vold, som de 
skal lade fastgøre og forsvare, »at det bliver Byen uden Skade.« Ogsaa paa Vest
fronten har der staaet en Palisadebefæstning, ti 1456 tales om en Jord uden for 
Vester Port, mellem (den? og) Plankerne.

Vester Port stod for Enden af Algaden, ved Broen over Vesteraa, som fra 1604 
fik Navnet »Muret Bro«. Det var mulig en Levning af det gamle Porttaarn, eller 
maaske en Levning af et Fæstningstaarn ved denne Hovedindgang til Byen, der 
endnu var til i 1728 og kaldtes »en Pille, som Svingeltrappen er udi.« Om dette 
runde, middelalderlige Fæstningstaarn med sin Vindeltrappe mindes vi endnu ved 
Gadenavnet »Svingelen«.

Skolegade og Brandstrupsgade dannede endnu ved Midten af det XIX. Aarhun
drede, som i Slutningen af det XV. Aarhundrede, Byens yderste Bebyggelse mod 
Syd. Umiddelbart Sønden for dem har Byens søndre Grav ført fra Borgen mod Vest 
til »Mestermandens Bro«. Her som i alle middelalderlige Bysamfund finder man 
gerne Mestermanden gemt bort i en eller anden afsides Krog.

Byens Grænse mod Nord er meget usikker, og det turde være et Spørgsmaal, 
om Bebyggelsen har strakt sig synderligt ud over Bispensgade for hvis vestlige Ende 
man vistnok maa søge Skavebro over Vesteraa og Skaveport. Ogsaa her synes der 
at have været en Grav, der har fulgt Retningen af Bispensgade hen til Østeraa. Her 
synes at have været én Vold. Udenfor laa »Sandet« eller Stranden.

Om Bebyggelsen inden for de her angivne Grænser veed vi desværre kun lidt. 
Byen er sandsynligvis vokset frem omkring dens Torv, dens Handels- og Markeds
plads. Torvet bliver i Regelen altid Byernes Midtpunkt; det er ikke alene Stedet for 
Handel og Omsætning, men det er tillige Stedet, hvor Retsplejen foregaar, efter 
gammel, nordisk Skik under aaben Himmel. Sikkert længe før Aalborg By fik byg
get et Raadhus, samledes Bymændene paa Tingstedet, der laa umiddelbart ved Byens 
Torv, i det Huk, der Øst for Diskontobankens Bygning skyder op mod Nord. Tinget
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var betegnet ved de fire Tingstokke, af hvilke Aalborg skulde vedligeholde den øster
ste, Hasseris By den sønderste, Giøl den vesterste og Sundby i Vendsyssel den nor- 
derste. Paa Tingstokkene sad Tingmændene, af hvilke Nævningene eller Stokke- 
mændene blev taget. Tyvestenen, som Tyven eller Anklagede sad paa, skulde holdes 
vedlige af Byfogden. Paa den modsatte Ende af Torvet, ved Heste- eller Skakbroen, 
stod Galgen, som dog vist kun var for Byens egne Borgere, medens Forbryderne 
fra de andre, nævnte Byer blev hængt paa »Galgebjærget« uden for Byen.

Naar Byens ældste Raadhus er opført vides ikke. Det gik til Grunde ved Bran
den 1530, hvorefter et nyt blev opført, sandsynligvis paa det gamles Sted. Lige saa 
lidt veed man, naar den anden gamle Bygning paa Torvet, St. Budolfi — i ældre 
Tider gerne kaldet St. Bodels — Kirke er opført. Den nævnes første Gang 1399 og 
kan ifølge dens Bygningsstil ikke være meget ældre.

Mulig kan der være gemt ældre Bygningslevninger i den, og mulig kan der have 
staaet en ældre, helt forsvunden Kirke paa samme Sted, hvis Navn den yngre har 
arvet — man kunde fristes til i dens Opkaldelse efter en engelsk Helgen at se Re
ster af en Forbindelse med England, der maaske kunde stamme fra Knud den 
Stores Tid. Det er mærkeligt nok den eneste Kirke inden for Byens Befæstning. 
Ti den vist nok noget større St. Peders Kirke, der blev nedrevet efter Reforma
tionen, laa uden for Vester Port ved »Tiendeladen«, hvilket Gadenavn netop min
der om Kirkeladen. Til St. Peders Kirke, hvortil St. Budolfi var Anneks Kirke, 
hørte nemlig Hasseris Landsogn, og Tienden herfra blev bevaret i Kirkeladen, der 
først blev nedrevet 1661.

Den ældste, gejstlige Stiftelse ved Aalborg var uden Tvivl Vor Frue Kloster, 
der var et Nonnekloster og som blev anlagt Øst for Byen i Borgens umiddelbare 
Nærhed i Begyndelsen af det XII. Aarhundrede, der siges 1116. Dets Stifter er ukendt, 
og man er ikke engang sikker paa, hvilken Orden det tilhørte, men antager det var 
et Benediktinerkloster. Klosterkirken blev senere regnet for Byens Hovedkirke og 
benævnes i det XVI. og XVII. Aarhundrede Domkirken.

Umiddelbart Øst for Aaen og lige over for Torvet laa omtrent fra Midten af 
det XIII. Aarhundrede Graabrødreklostret, der nævnes første Gang 1268. Man veed 
lige saa lidt om dette som om Vor Frue Kloster. Af og til holdt Kongerne Retter- 
ting i dets Bygninger, hvilket sagtens er et Bevis paa, at Byen selv ikke havde noget 
Hus, der var stort og anseligt nok til at rumme saa mange Mennesker, som kunde 
komme til Stede ved en saadan Lejlighed.

Den eneste af de gamle, gejstlige Stiftelser fra Middelalderen, der har modstaaet 
Tidens haarde Hænder og endnu holder sig i Live, er Helligaandsklostret, det ad ri
ste og fornemste her i Landet. Helligaandshusene eller Klostrene var milde, gejst
lige Stiftelser til Pleje af Syge og Nødlidende, Optagelse af Hittebørn m. m. Det blev 
anlagt 1431 af en Borgerkone i Byen, Maren, Hemming Billedmesters, til Herberg, 
Husvalelse og Hjælp for Syge og Trængende« og blev ganske indrettet med det op
rindelige Helligaandshus i Rom som Forbillede.

Af større og mere anselige Bygninger har Aalborg i Middelalderen næppe haft 
mange ved Siden af de her nævnte. Møntergaarden var i alt Fald i Begyndelsen af 
det XVI. Aarhundrede bygget af Sten, og de forskellige Gildehuse maa sandsynligvis 
ogsaa have været ret anselige Bygninger i alt Fald efter det gamle Vers fra Refor
mationstiden at dømme:
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Hvor man kommer i Randers eller Ribe, 
i Viborg, Aars, Olborg eller Nibe, 
oc spør: Huess er dend store Gaard 
eller det skiønne Huns her staar, 
daa faar man saadan Snar igien: 
Det hører til det store Kallen,*) 
til St. Peders Gilde eller St. Knuds, 
St. Søffuerens Alter eller St. Gertruds.

I den tidligere Middelalder var der alt eet St. Knudsgilde i Aalborg, hvis Segl — 
fra Slutningen af det XIII. Aarhundrede — er bevaret endnu. Af Byens St. Lauren
tius Gilde og af Smedenes og Skomagernes Gilder kender vi ikke engang Navnene, 
men om Aalborgs store og ansete Handelsstand i det XV. Aarhundrede vidner højt 
og tydeligt det endnu bestaaende Købmandsgilde, Guds Legems Lav eller Papegøje
gildet, som blev stiftet 1431 om ikke før, og som i alt Fald fra 1463 har været til 
Huse i den samme Bygning, som endnu i Slutningen af forrige Aarhundrede. Først 
i 1889 blev den gamle Gildegaard helt nedrevet for at afløses af det nuværende 
store Kompagnihus.

II.
HISTORISKE BEGIVENHEDER

1 een Retning indtager Aalborg en Særstilling blandt danske Søstæder, den synes 
at være sluppet for Ødelæggelse af vendiske og norske Sørøvere. Og derfor har den 
uden Tvivl den lange, smalle Fjord at takke. Det var, for en angribende Flaade, for
bundet med stor Fare at sejle eller ro op ad Limfjorden, hvor der maatte ventes

GL. TORV MED KONG HANS’S GAARD

Angreb fra hægge Sider 
paa den hele Strækning. 
Det er denne Fare, der har 
afholdt de gridske Fjender 
fra at løbe op til Byen, og 
denne synes at have faaet 
Lov til at udvikle sig i 
sjælden Fred og Ro.

Aalborgs Navn fore
kommer første Gang hos 
Adam af Bremen i hans 
kortfattede Beskrivelse af 
Danmark, der er skrevet 
faa Aar før 1075. Næste 
Gang det nævnes, er det i 
Anledning af en ægteskabe
lig Tragedie. Den svenske 
Prinsesse Ingeborg var 
flygtet fra sin voldsomme 
og sikkert ubehagelige

•) Rallen er Kalent, nemlig Kalentegilde, et Gilde, de bestod baade af Gejstlige og Verdslige.
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Ægtemand, Svend Estridsens Sønnesøn Henrik Skadelaar, og havde søgt Tilflugt 
maaske paa Kongsgaarden ved Aalborg, maaske paa Nonneklostret, eftersom det 
hedder, at hendes vrede Husbond efter megen Søgen fandt hende ued Aalborg. 
Ellers er det navnlig Forbindelsen med Norge, der bringer Byens Navn frem.

Det var Venskabet med den danske Konge Erik Emune, som bragte forskellige 
af de kendte norske Kongsemner ned til den lille jyske Fjordby. Saaledes kom i 
Aaret 1136 den urolige Sigurd Slembediakn til Aalborg som Flygtning, efter at have dræbt 
Harald Gille i Bergen og taget dennes Modstander, den blindede og lemlæstede Kong

ØSTERAAGADE FRA GAMMEL TID

Magnus af Klosteret paa Munkholmen, hvor han sad fangen. Men deres fælles Fjen
der blev dem for mægtige, og Sigurd maatte hele Vinteren opholde sig i Aalborg. 
Og her synes han at have vundet sig Venner. Ti det hedder, at hans Venner i Dan
mark, efter at han 1139 var bleven overvundet, fanget og pint ihjel af Harald Gil
les Sønner, hentede hans Lig ned til deres Land og begravede ham i Frue eller 
Marie Kirken — Kirken til Vor Frue Kloster — ved Aalborg, »som Provsten dær, 
Kjeld Kalv, selv har bevidnet.«

Det varede ikke længe, inden Aalborg ogsaa skulde se en dansk Tronkræver 
paa Flugt. I 1146 havde Jyderne valgt Knud Magnussen til Konge, men fire Aar
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efter blev han ved Viborg slaaet af sin Medbejler Svend, — den senere Svend Grade 
— og flygtede til Aalborg og derfra til Sverige.

En Snes Aar senere døde atter en norsk Høvding i Aalborg, Kong Eystens Søn 
Olaf, som Nordmændene kalde den Ugæve, d. v. den Uheldige, men som i Danmark 
blev betragtet som en hellig Mand. Han kom ogsaa hertil som Flygtning efter i 
1165 at have rejst Hættesvendene mod Erling Skakke, først med Held senere med 
Uheld, og døde under sit Ophold i Aalborg i Foraaret 1169. Ogsaa han skal være 
bleven begravet i Vor Frue Kirke. Endnu engang nævnes Aalborg i Forbindelse med 
de norske Partihøvdinger, nemlig i 1204, da Baglerne efter den gamle Kong Hakons 
Død og med Støtte af Valdemar Sejr, fik Erling Stenvæg hyldet som Norges Konge. 
Men Birkebeinerne samlede sig om Guttorm Sigurdsson, og Baglerne maatte med 
deres Høvding flygte til Aalborg, hvorfra de Aaret efter drog op til Trondhjem og 
fik Erling Stenvæg hyldet som Konge dær.

Hvor ubehageligt det maaske end kunde være at faa Besøg af en større Skare 
norske Partigængere, havde Aalborg dog væsentlig kun spillet en Bolle som Tilskuer, 
men ved Midten af det XIII. Aarhundrede kom Byen selv med i Legen. 1247 blev 
den indtaget, plyndret og brændt af Hertug Abel af Sønder jylland i hans Krig mod 
Kongen. Erik Klipping og Erik Menved opholdt sig ofte paa Aalborghus. Under 
Kampene med de Fredløse efter Erik Klippings Død synes Aalborg ikke at have 
lidt nogen Skade, og naar man hører, at den norske Konge Erik Præstehader, der 
var de Fredløses Ven og Fælle, paa et af sine Plyndringstog til Danmark 1289 laa 
med sin Flaade fjorten Dage uden for Byen uden at angribe den, kan man vel kun 
forklare en saadan Adfærd ved at antage, at Byen eller Borgen har været saa stærkt 
befæstet, at han har haft god Anledning til at betænke sig paa at gøre Landgang.

Aalborg By og de nærmeste Landsdele Syd og Nord for Limfjorden var de 
første Stykker af Danmarks Land, som Valdemar Atterdag erhvervede, idet Byen 
med Vendsyssel, Himmersyssel, Thysyssel og Hanherred straks skulde overgives ham 
som Afkortning paa den Medgift, hans Hustru, Helvig af Holsten, bragte ham. Og 
om Kong Valdemars nære Forhold til Byen er den Stadsret, som han gav den 1342, 
et Vidnesbyrd. I Krigen mellem Hansestæderne og Kongen gik det da ogsaa straks 
ud over Aalborg, der 1368 blev belejret og indtaget af deres Forbundsfæller Greverne 
af Holsten. I alt Fald havde deres betroede Mand, Erland Kalv, den i Forlening af 
Holstenerne fire Aar senere. Samtidig var han af dem forlenet med den vigtige 
Grænsefæstning, Riberhus, og det var med Hentydning til disse to Borge, at Valdemar 
Atterdag, da Erland Kalv efter Fredslutningen 1373 bragte ham de to Borge tilbage, 
kom med den bekendte Vittighed: Det er en god Ko, — i Fjor gik han bort som 
en Kalv, nu kommer han som en Ko igen med to!

1391 havde Aalborg Besøg af Dronning Margrete. I 1441, da Christoffer af Bayern 
samlede sin Styrke mod de oprørske Bønder i Vendsyssel og det nordlige Jylland, 
har han sandsynligvis af og til haft Ophold paa Aalborghus, hvis Lensmand, Esben 
Brok, blev fanget af Oprørerne og hugget i Smaastykker. Efter Kongens Sejr over 
Bønderne, Juni 1441 paa St. Jørgensbjærg, blev deres Anførere, Henrik Tagesen 
Reventlow og andre, halshugget i Aalborg 12. Juni. Det var sandsynligvis under sit 
Ophold her, at Christoffer udvidede Byens Privilegier. 1455 om Vinteren laa Dron
ning Dorothea paa Aalborghus og fødte her, Kyndelmisse Dag, Riget en Tronarving, 
den senere Kong Hans. Og som han var født i Aalborg, skulde han ogsaa ende
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sine Dage i Aalborg. Sagnet lader ham, efter at han var styrtet med Hesten i den 
opsvulmede Skiern Aa, dø i den gamle, middelalderlige Gaard, der kaldtes Kong 
Hans’s Gaard, lige til den blev revet ned i 1871. Naar man har villet afvise dette 
som ganske uhjemlet og har holdt paa, at Kongen døde paa det gamle Aalborg* 
hus, skal her dog henvises til, at der i 1530 var Planer oppe om at benytte Graa- 
brødre Klostrets Bygninger til en ny Kongebolig. Det vil altsaa sige det samme som, 
at det ældgamle Aalborghus i 1530 var saa forfaldent, at Kongen maatte se sig om 
efter en anden Bolig, men kan det ikke have været Tilfældet i 1513 lige saa godt 
som i 1530?

Det XVI. Aarhundrede, der skulde blive saa skæbnesvangert for Aalborg By, 
begyndte straks med Ulykker. I 1501 brændte Byen for største Delen af. 1515 var 
den unge Konge Christjærn II. i Byen, bekræftede dens Privilegier og udstedte en 
Forordning om Limfjordsfiskeriet. 1522 i Sommeren var der et stort Opløb i Byen, 
som endte med, at Borgerne slog selve Lensmanden ihjel. Det var den af Christjærn II 
og Sigbrit saa yndede Hans Bartholomæussen, der efter først at have været Byfoged 
i Odense, af Kong Hans blev udnævnt til Tolder i Aalborg, for 1518 at blive Borg
mester og to Aar senere Lensmand trods sin borgerlige Herkomst. Han synes at 
have været meget nidkær i sin Konges Tjeneste og lagde sig særlig grundigt for Had 
som Skatteopkræver. Men den Enstemmighed, hvormed han blev hadet af alle, af 
den høje Gejstlighed som af den høje Adel, af Borgere som af Bønder, synes at tyde 
paa, at han ikke har kendt til Persons Anseelse.

Vi har ingen Underretning om, hvorledes det gik i Aalborg i de urolige Aar 
efter Christjærn II.s Fordrivelse og under Reformationens Indførelse. Drabet paa 
Kongens betroede Mand, Hans Tolder, kan maaske tyde paa, at der her som i andre 
jyske Byer ikke har hersket de blideste Følelser over for Christjærn II, og den Sone 
af 150 Mark, der gennem Sigbrit blev udbetalt Hans Tolders Fader, fordi hans Søn 
»saa uskyldeligen, var bleven ihjelslaaet i Kongens Tjeneste«, har sikkert paa en 
eller anden Maade de Aalborg Bymænd, for saa vidt de var mellem hans Drabs- 
mænd, maattet udrede.

I 1527 blev, som det synes, den lutherske Lære første Gang forkyndt i Aalborg 
af Præsten ved Budolfi Kirke, Mester Morten Hegelund, der i det hele var ivrig for 
at fremme Reformationen. Og snart viser der sig Tegn til, at den gamle Lære træn
ges tilbage. I 1529 blev Aksel Gjøe, Lensmanden paa Aalborghus, saaledes forlenet 
med det tidligere Hellig-Korskapel og dets Tilliggende, og Aaret efter tog samme 
Lensmand sig for, efter Kongens Befaling, at forjage Munkene baade fra Helligaands- 
klostret og fra Graabrødreklostret. Det hedder udtrykkeligt, at det foregik med Magt, 
men hvor stærkt Spændingen mellem de to Partier, Papisterne og Lutheranerne, 
gav sig Udslag, er vi ikke i Stand til at maale. Det er imidlertid mærkeligt, at der 
netop i disse urolige Aar ogsaa tinder en stor Brand Sted i Aalborg. Men man har 
ikke her som i Odense bestemte Udtalelser om, at det ene Parti beskyldte det andet 
for at have stukket Ild paa Byen. Alt, hvad vi veed, er, at Borgmestre og Raad og 
Menighed fik Brev 18. Juni 1530, at Kongen havde »anset deres Lejlighed og den 
store Armod, de haver fanget, udi det deres By, Gods og Bjæring blev saa borttagen 
af stor Ildebrand«. De skulde i den Anledning være fritagne for al kgl. Tynge — 
undtagen Sisen af fremmed Drik — i ti Aar. Og Kongen kommer dem yderligere
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til Hjælp, idet de til Byens Genopbyggelse, og til dens Befæstning med Bro og Bol
værk, maa beholde det Sølv, Monstranser, Kalk og Disk, hvilket i den urolige Tid 
var taget i Forvaring paa Byens Raaadhus, — for saa vidt den katolske Gejstlighed 
ikke i Tide havde set sit Snit til at at redde det, — men hvor det nu var brændt 
tillige med Raadhuset selv og »til haabelaabet«, eller med andre Ord, smæltet 
sammen. Dog skulde de, om noget paakom, gøre som andre Undersaatter og til
hjælpe at afværge Rigets Skade og stille Udbudsfolk.

Det synes imidlertid, som om de Aalborg Borgere har haft Kongens Naade i 
en ganske særlig Grad. Ti da Bispen af Børglum to Aar senere forlangte et Udbud 
af Byen paa fyrretyve »Knaber med Harnisk og Værge, Kost og Tæring« paa Byens 
Bekostning til sit Skib, paatog Kongen sig at stille det begærede Mandskab, imod at 
Borgerne gav ham femten Læster Sild.

I Juni 1534 var Grev Christoffer af Oldenborg gaaet i Land ved Dragør og 
havde hævet den fangne Kong Christjærn II.s Fane, og i Eftersommeren samme 
Aar sendte han den gamle Konges bekendte Kaperkaptajn, Skipper Clement, til 
Aalborg for at rejse Almuen mod Adelen. Det gamle Aalborghus kunde ikke tæn
kes at værne Byen mod et Angreb fra Søsiden; den 14. September fik Skipper 
Clement Byen og Borgen i sin Magt og ledede nu herfra Opstanden i Vendsyssel 
mod Adelen og den af denne valgte Hertug Christian. Aalborgs gamle Fæstnings
værker blev udbedrede, og i Oktober slog Skipper Clement Adelshæren, der var 
draget imod ham, ved Svendstrup, en Mil Syd for Byen. Men Hævnen var nær. 
17. December slog Hertug Christians Hærfører, Johan Rantzau, Lejr en halv Mils 
Vej fra Byen efter at have foretaget sin berømte Ilmarch op gennem Jylland, og 
foretog selv straks i den maaneklare Nat en Rekognoscering. Det var saa stille, at 
han kunde høre, hvorledes der inde i Byen blev arbejdet paa Befæstningen, og 
Rantzau sluttede da, at det var bedst ikke at give Modstanderne Tid til at blive 
færdige. Straks ved Daggry gav han Ordre til Storm og var selv mellem de første, 
der satte Foden paa Byens Vold. Han havde nær mistet Livet ved samme Lejlighed, 
da han blev styrtet ned af Volden. Trods mandig Modstand blev Byen dog taget 
efter en Times Storm, og et frygteligt Blodbad paafulgte nu i den erobrede Bys 
Gader. Landsknægtene havde Ordre til kun at skaane Kvinder og Børn, 2000 Bøn
der mistede Livet, og Byen selv blev plyndret, i alt Fald de Ejendomme, der til
hørte Hertugens Fjender; men han havde ogsaa Tilhængere i Byen, som senere blev 
belønnet. Under Stormen blev ogsaa St. Jørgensgaarden ødelagt, og Prioren, Peder 
Jensen, maatte laane 500 Mark til »at løse sin Hals med« og til at indløse de Fat
tiges og Syges Bohave og Gods, som Landsknægtene havde røvet og solgt.

Den nye Tid brød — i Aalborg som i København — ind over en ødelagt og 
hærget By.

NÆRINGSLIVETS OPKOMST

I den Stadsret, som Valdemar Atterdag 1342 gav Aalborg By, finder vi de første 
Optegnelser angaaende Samfundsforholdene og Næringslivet.

Handelen var endnu dengang væsentlig Markedshandel og Torvehandel. Derfor 
staar den Bestemmelse i Spidsen, at det tindes de Aalborg Bymænd fri og kvit at 
være, »hvor de komme i vort Rige, for al Tolds Betaling, som kaldes Bundgæld,
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Torveørt ug og al anden 
Told og Tyngsel, for
uden i vort Skanør Mar
ked«. Aalborg Borgere 
fik altsaa herved Ret til 
at drage med deres Varer 
til alle Byer i Riget, — 
undtagen det store Ska
nør Marked i Skaane — 
og sælge dem paa Torve 
og Markeder uden at 
svare Torveørtug, en Af
gift, som Udenbysboende 
ellers maatte svare for 
Retten til at føre Varer 
til Torvs, og uden at er
lægge Bundgæld, hvilket 
var en Afgift, der svare
des af fremmede Drikke
varer.

Samtidig med at lette 
Handelen for Byernes 
Borgere gjaldt det at 
værne dem mod Over
greb fra fremmede Hand
lende, særlig Hansestæ- 
dernes Udsendinge. Op
rindelig synes der ikke 
i Aalborg, som i Køben
havn for Eksempel, at 
være fastsat et vist Tids

ALGADE I 1865

rum for de fremmede Købmænd, Gæsterne, som de hed, til at handle i. »Item 
ville vi og,« hedder det i Stadsrettens Stykke 7, »med dette vort aabne Brev, 
at alle Gæster, som komme til Aalborg og dvæle dær om Vinteren og have deres 
Købmandskab dær, skulle være pligtige at betale og udgive al vor kongelige Tyngsel 
og Hjælp aarlig, saa længe som de dær blive, og ville vi ej, at nogen af samme 
Gæster skal være undtagne fra samme Tyngsel og Udgift«. Men man maa vistnok 
senere her som andetsteds have gjort Forskel paa Gæster, det vil sige de uden
landske Købmænd, hvem det kun tillodes at handle en viss indskrænket Tid i 
Sommerhalvaaret, og Liggerne, de af de fremmede Købmænd, som fik Lov at blive 
liggende i Byen med Skib og Gods og handle hele Vinteren over. Ti i et udateret 
Privilegium, som er udstedt for Aalborg af Christjærn II, hedder det i 2. Stykke: 
»Item ville vi, at tyske Købmænd, som fornævnte vor Købstad Aalborg pleje at søge 
og herefter besøgende vorde med deres Gods og Købmandsskak, maa og skulle did 
komme til Paaske og ikke dær længere at købe og sælge beliggende blive end til 
Guds Legems Dag (det er anden Torsdag efter Pinse) dær næstefter, og desligeste
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om St. Mikkelsdag (29. September) did komme og saa ikke længere dær at handle 
og sælge og købe beliggende blive end til St. Andreae Apostoli Dag (30 November) 
næstefterkommende, eftersom gammel Sædvane været har«. Denne Sædvane, at de 
fremmede Købmænd ikke overvintrede i Byerne, men drog bort til St. Andreas’ Dag, 
var nu ikke saa meget gammel. Den skrev sig fra Christjærn I.s Forbud af 30. Sep
tember 1475, ved hvilket han brød de tyske Købmænds Magt i de danske Køb
stæder og tvang dem til, enten kun at opholde sig i Byen som Gæster, hvorved de 
ikke kunde faa Indflydelse paa Byens Forhold, eller at blive bosiddende, skatte
ydende Borgere i Staden.

Det var imidlertid ikke blot i Henseende til Tid, at de udenlandske Købmænd 
var begrænsede i deres Handelsfrihed. I Følge Stadsrettens Stykke 8. var det for
budt »Gæster, som ej ere Bymænd i Staden, at djærves at sælge Klæde og andet 
Købmandskab i Alental eller i nogen partlige Tal — uden i Markedsdage — som 
Sædvane er af gammel Tid, og hvo som bryder her imod skal gøre Fyldest efter 
Byens Ret og Vilkaar. Det vil altsaa sige, at de Fremmede kun maatte sælge i 
store Partier til Byens Købmænd og ikke til Forbrugerne. Til disse maatte de kun 
sælge en detail paa de aarlige Markeder.

I Tidens Løb blev der givet mere detaillerede Bestemmelser angaaende Handel 
og Vandel i Aalborg, og da særlig ved Christjærn I.s Privilegier, hvis første tretten 
Paragraffer angaar Handelen:

1. Alle udenlandske Købmænd, som til fornævnte vor Købstad kommende vor
der, skulle have og beholde deres Købmandskab efter vore og vore Forfædres 
Privilegiers Lydelse, Stadens Rettighed og gammel Sædvane, eftersom det af Arilds 
Tid haver været.

2. Og skulle alle (fremmede) Købmænd ligge til Herberge og til Kost med Bor
gerne og ej have nogen hemmelig Haandtering eller Købmandskab med nogen, hans 
Herberges Husbond uvidende.

3. Item skulle de ej adskillige (det er: Stykkevis) eller ved smaa Vægt sælge 
deres Varer uden ved helt Skippund og halvt Skippund, Klæde i helt Stykke og i 
halvt Stykke, Lærred i helt Hundrede og i halvt Hundrede og Reb (ukendt Maal 
for Alenvarer) i det mindste, Humle i hele Skippund og halve Skippund eller og i 
Træmet (et Træmet var omtr. tolv Skæpper) efter fuld Vægt og Maal, som det 
sig bør.

4. Og skal Gæst ej købe med anden (Gæst) eller med Bonden, men med Bor
gerne, som i Byen bor.

5. Speceri og Kræmeri, som er Brød, Løg, Æbler, Nødder, Patiner (Bagværk) 
og deslige skal de staa med paa Marked i tre Dage og sælge til hvo, som købe vil. 
Bodkarle og -kvinder (de Handlendes Folk i Boden), Høkere og Høkersker maa ej 
købe saadanne Stykker (Sager) til noget Forprang, inden de tre Dage forgangne ere.

6. Fremmede Kræmmere maa stande med deres Kram, som af Arilds Tid Sæd
vane haver været (sandsynligvis visse Dage mod en Afgift til Byens Magistrat af 
nogle Pund Peber).

7. Og hvo som tysk 01 vil føre og sælge, han skal det opfylde med godt 01 og 
skal ingen Kovente eller Drinkeber (tyndt daarlig 01) lade derudi.

8. Gæster eller Købmænd skulle intet sælge af deres Købmandskab, førend det 
er opskibet i deres Herberge.
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9. Item ingen fremmede Købmænd, Gæster eller Købesvende skal salte nogen 
Sild før Paaske uden vor Embedsmands (Lensmands), Borgmesters og Raads Villie 
og Tilladelse, og skal den Sild, som om Fasten kommer, ligge ved Broen, til Klok
ken har tolv slaaet om Middagen, for almindeligt Køb og Almuens Tarv, ihvo den 
helst fal har (hvem der end har den til Salg), Bymænd eller andre Mænd. Efter 
Paasken maa Købmænd og Gæster købe Sild af Borgerne altid, naar dem lyster.

10. Item skulle Gæster købe Skind i hele Hundrede og halve eller Deggertal i 
det mindste.

11. Og skal ingen Bymand tage Gæster eller udkomne (fremmede) Mænds Pen- 
dinge eller Gods at købe eller sælge med, Gæsterne til Nytte og Gavn.

12. Item skulle ingen Gæster eller udkomne Købmænd sejle overmere i Lim
fjorden eller nogen Haandtering have uden til Aalborg, Viborg, Nykøbing og Lemvig, 
dær som lovlige Havne ere, uden vor Fogeds, Tolders, Borgmesters og Raads 
Lov og Samtykke, undtagen de som Salt og Ved, Kul og Tømmer føre, og maa 
frie Mænd lade føre til deres Gaarde, hvis (hvad som) dem Behov gøres til deres 
Kost og til deres Gaards Nytte.

13. Og skulle Gæster ej gøre nogen Landkøb med Bønder eller med nogen 
anden Forpranger.

Det var nu imidlertid ikke blot de udenlandske Handlende, Byens Købmænd 
maatte værge sig imod, det var ogsaa de Handlende fra Nabobyerne. Byernes 
Hovederhverv og vigtigste Næring var Handel og Haandværk, det var noget, de lige
frem havde Privilegium paa, og blev der gjort det mindste Indgreb i denne Ret, 
rejstes der øjeblikkelig et vældigt Skrig. Allerede i 1462 finder Christjærn I. Anled
ning til at udstede et Kongebrev om Handelsforholdene i Aalborg, hvis Borgerskab 
har beklaget sig højlig til ham over de mange Købmænd og Borgere af andre Byer 
dær i Jylland, som købslaa og gøre Forprang i Aalborg Bys Forstrup (Omegn) 
»dem og deres By til stor Skade og Fortræd«. Kongen tillader dem derfor, »paa det 
fornævnte vor By Aalborg maa desydermere bygges og forbedres«, at de maa stævne 
alle, »som købslaa og Forprang gøre paa fire Mile nær omkring deres By« til deres 
Byting og forfølge dem efter Loven. Som Følge af denne Bestemmelse maatte Nibe 
By opgive sit gamle Pinsemarked, der holdtes i Anledning af Vaar-Fiskeriet, det 
»skal herefter aldeles være nedlagt og ej ydermere dær i Nibe holdes, men skal 
fremdeles herefter blive holdt og holdes her udi Aalborg hver aarlig Aar udi tre 
samfulde Dage i Pinseugen, ligesom det hidtil af Arilds Tid i Nibe holdet er«. Og 
der blev tilføjet et Forbud om, at ingen Borger eller Købmand maatte bo eller ligge 
i Nibe »eller paa noget andet Fiskeleje« her nærværendes omkring Byen, længere 
end Fiskeriet varer. Det var nu let nok at udstede Forbud. Langt vanskeligere var 
det at sørge for, at de blev overholdt. Trods Paabudet om at Nibe Pinsemarked 
skulde nedlægges, vedblev det dog at bestaa og var endnu — trods stadige Klager 
- i fuldt Flor 1594.

Ogsaa til den anden Side forstod de Aalborg Købmænd at værge sig og fik 
under Christjærn II. udstedt Forbud for baade danske og tyske Købmænd imod at 
»bryde deres Bunke«, det vil sige tage Lugerne af for deres Lastrum (Bunkerne) og 
sælge af Ladningen mellem Hals og Aalborg.

Der kunde nu være god Grund for Borgerne ikke alene i Aalborg, men i alle



20 AALBORG FØR REFORMATIONEN

danske Byer til at passe paa, at ikke alt for mange gik dem i Næringen. Den Ret, 
som Adelen og den højere Gejstlighed havde til at indføre, hvad de havde behov 
paa deres Gaarde og Godser uden Hensyn til Købstædernes Rettigheder, blev mis
brugt paa det groveste. Herremændene og Bisperne drev Handel i stor Maalestok 
med de Varer, de havde indført uden Told og Afgift, og kunde saaledes sælge langt 
billigere end Købstadmændene, der maatte svare Told og Afgift baade hær og dær. 
I en af sine første Forordninger om Næringslivets Opkomst tager da ogsaa Chri- 
stjærn II. fat paa disse U tilbørligheder og forbyder 23. Oktober 1515 baade Adelige 
og Gejstlige i Jylland at tage Penge af en Købstadmand og drive Handel med. End

ØSTERAAGADE OMTR. 1865 MED SVALEGAARDEN OG SVANE-APOTHEKET

videre forbydes det Abbeder og Priorer, Provster og Kaniker, Fogder og Bønder at 
købe Øksne og Heste, Korn og Smør, Huder og Skind, Talg, Aal, Sild for at drive 
Handel dermed.

Det var de udenlandske Købmænd, særlig dem fra de nordtyske Slæder, som 
var Opkøbere i stor Stil ude paa Landet til stor Skade for de danske Købstæder. 
Christjærn II.s Forbud var derfor lige saa ubehagelige for dem som for de inden
landske Smughandlere, og noget af det første, Frederik I. foretog sig, var da ogsaa 
at genindsætte Hansestæderne i alle deres gamle, efterhaanden tillistede Rettigheder, 
som de danske Konger lige fra Erik af Pommern havde søgt at berøve dem. 
Stæderne fik Lov at handle hele Aaret rundt med Bisper, Prælater, Adelsmænd og Bor
gere i de Byer, hvor de har deres Købsvende liggende; og disse maa frit drive
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LATINERGYDEN

Smaahandel med hvem de vil, og ingen skal kunne tvinge dem til at købe i større 
Partier, men de maa handle, som dem lyster. Christjærn Ls gamle Bestemmelse om, 
at de fremmede Købmænd skal betale fuld Skat og Tynge, sattes ogsaa ud af Kraft, 
og Købsvende, der ligge 
Vinteren over, skal kun 
betale 12 Skilling i Skat.

Sildefiskeriet i Lim
fjorden var i det XV. og 
XVI. Aarhundrede meget 
rigt, og Limfjordssilden 
var over alt bekendt som 
en fin og udmærket Vare. 
Kong Hans havde ved 
forskellige Paabud søgt 
at sætte en Stopper for 
det Rovfiskeri, der fandt 
Sted paa mange Fiske
pladser, og Christjærn II. 
udstedte en Række Be
stemmelser om Vragning 
og Mærkning af Silden i 
Limfjorden, for at den 
ikke ved Skødesløshed 
og Vanrøgt skulde miste 
sit gode' Ry i Udlandet. 
Kun de fineste Mærker 
maatte sendes ud af Lan
det. For at muliggøre en 
virksom Kontrol hermed, 
bød Kongen, at der kun 
maatte saltes Sild ved 
Aalborg og ved Løgstør. 
Men dette var ikke efter 
de tyske Sildeopkøberes 
Hoved; de ønskede sam
me Friheder her som 
Skanør, hvor i øvrigt 
Silden netop paa denne 
Tid begyndte at søge 
fra, medens den sam
tidig i større Mængder
end før gik ind i Limfjorden. Ogsaa her optræder Frederik I. ganske modsat sin 
Forgænger paa Tronen og lover med mange blide Ord at gøre sig al Flid for at 
overtale Rigens Raad og Indbyggere til at tilstaa Hansestæderne samme Rettigheder 
i Aalborg, og hvor Silden ellers søger hen, som de fra gammel Tid har haft paa 
Skanør Marked.
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Et Vidnesbyrd om det rige Handelsliv, der rørte sig i Aalborg i den senere 
Middelalder, er endnu til den Dag i Dag. Det er det gamle Guds-Leg ems Lav, og- 
saa — efter sine Skydeøvelser — kaldet Papegøjegildet.

Middelalderens Gilder — paa Latin Convivia — stammer efter al Sandsynlighed 
fra de gamle hedenske Offergilder, ved hvilke der udvikledes en stærk Fælles- eller 
Samhørighedsfølelse hos Deltagerne. Det gamle nordiske Ord for disse Fester var 
Hvirring, et Ord, der ogsaa i tidlig Tid bruges om Gilderne, men som snart taber 
sig. Ved den stærke Forbindelse med England under Knud den Store paavirkedes 
de danske Gilder med deres oprindelige Broderskabsfølelse i høj Grad af Kristen
dommen; de stiftedes under en eller anden yndet Helgens Navn og Beskyttelse, Gud 
til Ære og Brødrenes Sjæle til Salighed og Frelse. Broderskabstanken var det 
væsentlige, det bærende i Gilderne. Brødrene forsvarede hinanden i Nød og Fare, 
stod hinanden bi i Retssager, sørgede for, at en dræbt Gildebroder ikke kom til at 
ligge uhævnet i sin Grav, gav de døde Brødre en hæderlig Begravelse og lod læse 
Messer for deres Sjæle, — kort sagt: hjalp og støttede hinanden i Liv og Død. 
Gilderne var i Overgangstiden mellem Hedenskab og Kristendom Planteskoler for 
Kulturens og Menneskelighedens spæde Spirer, og hele Middelalderen igennem ved
blev de at være en Slags Skoler for høvisk Opførsel og god Tone ved alle de Be
stemmelser, der var givet i Skraaen, det vil sige den skrevne Vedtægt for Brødrenes 
Opførsel.

Det var kun uberygtede Mænd, der kunde optages i Gilderne, og de mest ansete 
Gilder, som Knudsgilderne for Eksempel, talte Byernes bedste og mest agtede Mænd 
blandt sine Medlemmer. Dette faar undertiden sit praktiske Udtryk i store Forrettig
heder, som naar det i visse Byers Stadsretter paabydes, at Knudsbrødres Vidnesbyrd 
i Retssager skal gælde dobbelt eller tredobbelt mod andres. Sammenholdet og 
Broderskabet inden for Gildet gav Styrke og Selvstændighed, derfor kom der den 
Tid, da Kongemagten saae lige saa skævt til Gilderne, som i sin Tid Gejstligheden, 
og i Aalborg Stadsret af 1342 forbydes det da ogsaa at oprette nye Gilder uden Til
ladelse af Borgmestre og Raad.

Der var fra gammel Tid et St. Knudsgilde i Aalborg, hvis Segl — fra Slutningen 
af det XIII. Aarhundrede — endnu er opbevaret, men om hvilket der ellers ikke 
vides noget som helst.

Guds-Legems Lavs Gilde er stiftet af Borgmester Peder Ilfarsen inden 1431, i en 
Tid, da der vaagnede et nyt nationalt Liv i København — og sandsynligvis i flere 
andre danske Byer efter den lange Fortyskning i det XIV. Aarhundrede, — da Erik af 
Pommern havde begyndt, med større Kraft, end det var sket i lange Tider, at værge 
den danske Handel mod Hansernes Overgreb. Om der har været en saadan natio
nal Rejsning af den danske Handelsstand i Aalborg over for den tyske, turde imid
lertid være et Spørgsmaal. Vi ser i alt Fald, at medens de tyske Købmænd i 
København havde dannet deres eget Gilde eller Lav, og medens der maatte et 
Magtbud til for at ophæve dette og tvinge de fremmede til at gaa ind i de køben
havnske Købmænds Gilde, optages de her i Aalborg frivilligt i det nye Købmands
kompagni og som det synes i Venskab og god Forstaaelse med de Danske. Men 
disse giver Gildet dets Præg; og dets Skraa, der er optegnet 1441, er affattet paa 
Dansk. Snarere kunde man synes at spore, at det nye Handelsgilde er rettet mod 
Byens lavere Borgerstand, mod Haandværkerne. Ti den første Bestemmelse gaar
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ud paa, at Gildet skal have to Forstandere, en dansk Mand og en tysk, men den 
næste lyder paa, at ingen Embedsmænd (Haandværkere) af hvad Embede (Haand- 
værk) det end monne være, kan blive optaget i Gildet, men kun Købmænd. Adels- 
mænd og Gejstlige kunde derimod være Brødre i Gildet og blev optaget i stor 
Mængde.

Papegøjegildet i Aalborg kan saaledes sikkert betragtes som stiftet som et Værn 
for den højere Borgerstand, der sad inde med Styrelsen af Byens Sager, som den 
ikke agtede at lade slippe sig af Hænde, og af hvilken Borgmestre og Raad blev 
taget. Rundt omkring finder man paa denne Tid, at Myndighederne forsøger at 
holde Haandværkerne nede, — i Erik af Pommerns omtrent samtidige Privilegier 
for København fastsættes for første Gang den Regel, at ingen Haandværker kan 
blive Borgmester eller Raadmand.

Haandværkeren stod i Middelalderen i et rent personligt Tjenesteforhold til, 
var Tyende hos sin Arbejdsherre, og dette Afhængighedsforhold, denne ufri Stilling, 
har sat sit Præg paa Haandværkerne langt ned i Tiden. De maatte altid arbejde 
for andre, de kunde kun yderst sjældent tjene saa meget, at de ved deres Velstand 
kunde blive uafhængige. De var bundne til Byen, til smaa og kummerlige For
hold, medens Købmanden kom ud og saae sig om i Verden, tjente Penge og havde 
Magt og Myndighed i Kraft af sin Formue og sin Fødsel mellem Byens gode og 
velfornemme Slægter. Ogsaa Haandværkerne begyndte netop nu omkring Aar 1400 
at slutte sig sammen i Lav, med de gamle Gilder som Forbilleder, for at værne 
om deres Interesser. — I Aalborg kender man kun Smedelavet og Skomagerlavet 
og veed, at de hægge har haft Lavshus, men der har sikkert været andre. Det har 
mulig netop været disse Sammenslutninger, der har fremkaldt Modforanstaltninger 
hos Borgernes Overklasse, Købmændene, og som finder sit Udtryk i Erik af Pom
merns Bestemmelser, der udelukker Haandværkerne — saa længe de drive et Haand- 
værk — fra Byens Raad og Øvrighed. Og de var under skarpt Tilsyn af Byens 
Magistrat, der skulde passe paa, at de leverede »godt og skelligt Arbejde« og til en rime
lig Pris, og som kunde straffe dem, om dette ikke var Tilfældet. Men ved at danne 
Lav opnaaede de, hvad der var af stor Betydning, at sikre sig Eneretten paa deres 
Haandværk, saaledes at de selv kunde regulere Tilgangen til Haandværket og der
igennem regulere Produktionen efter Efterspørgslen. Paa den anden Side var det 
dem paa det strengeste forbudt at befatte sig med Købmandskab, men det var ikke 
saa let at overholde og gav stadig Anledning til Kævleri og Spektakel i Byernes smaa 
Samfund. Og da Lavene havde Ret til i alle indre Sager selv at øve Justits over 
for Lavsbrødrene, hvad der var deres største Særrettighed, kom de snart til at føle 
sig som en Stat i Staten og viste til Tider en Trods, som hverken Borgmester og 
Raad, ja, end ikke Rigets Konge var i Stand til at kue.

Ligesom de Handlende havde et Læbælte omkring Byen, inden for hvilket det 
var alle andre forbudt at drive Handel, saaledes var ogsaa Haandværkerne beskyt
tede. Af Kong Hans fik Aalborg Skomagere det Privilegium, at ingen i tre Miles 
Afstand fra deres By maatte understaa sig til at gøre Sko, »undtagen til vore gode 
Mænds Gaarde (Adelsgaardene) til deres eget Behov«.
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AALBORG EFTER REFORMATIONEN
i.

BYENS SKÆBNE
Naar Johan Rantzau, til Trods for »mandigt Forsvar«, kunde tage Aalborg By 

med stormende Haand efter een Times Kamp, kan man sikkert gaa ud fra, at det 
stod temmelig ringe til med Byens Befæstning. Allerede 1535 lod Christian III da 

ØSTERAAGADE PAA EN TORVEDAG

ogsaa Fæstningsværkerne sløjfe. Den gamle, vistnok længe bygfældige Borg blev ned
lagt, og 1539 blev det nye Aalborghus paabegyndt Øst for Byen nede ved Fjorden. 
Der gik dog en Snes Aar, inden det blev færdigt; den nordlige og østlige Fløj staar 
endnu. Pladsen, hvor den gamle Borg havde staaet, blev efterhaanden bebygget, og 
Graven, der tidligere værnede Byen mod Syd, blev tilkastet og ligeledes bebygget. 
Men under de truende Udsigter til en Krig med Sverige blev Christian III, som det 
synes, dog betænkelig ved helt at opgive Byens gamle Værn, og i 1553 blev det ikke 
blot forbudt Borgerne at skille sig ved Harnisk og Værger, men ogsaa at bygge Hus
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uden for Graven, hvorved der sikkert kun kan tænkes paa Vestergrave eller Vesteraa. 
Dog fremstod her i Slutningen af det XVI. Aarhundrede Gravensgade, Vestergade, 
Jomfru Annegade, Vesteraagade, Kattesundet og Maren Poppesgyde. Senere kom 
Jens Bangs Gyde og Peder Pedersens Gyde, ogsaa kaldet »Den gloende Ovn« samt 
den vestlige Del af Urbansgade.

Værnet mod Nord blev ligeledes sløjfet og Pladsen ud til »Sandet« delvis be
bygget. Der var endog dem, der byggede paa Opfyldning ud i Fjorden. Her frem
stod Maren Turis Gade og »Smutten«, en Smøge, der førte fra Stranden mod Syd 
ind til Bispensgadens Baggaarde.

NYTORV MED KOMPAGNIHUSET I BAGGRUNDEN

Sin største Udvidelse i det XVI. og XVII. Aarhundrede fik Aalborg dog mod 
Øst paa det store Terrain mellem Tomten af den gamle Borg mod Syd og det nye 
Aalborghus mod Nord, altsaa de Strækninger, der før optoges af Graabrødre og Vor 
Frue Klostre. I 1604 blev Nytorv anlagt her, umiddelbart Syd for Slottets Volde 
og Grave, oprindelig som Hestetorv, og omtrent 1630 var Byen vokset saa betyde
ligt, at Østeraa, der indtil Reformationen udgjorde dens østlige Grænse, nu løb midt 
igennem den.

Det var dog sikkert mere Hensyn til Nymølle end fortifikatoriske Grunde, der
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1602 bragte Lensmanden Manderup Parsbjerg til at lede Hasseris Aa, der tidligere 
var løbet ud i Fjorden gennem Kærstrækningerne Vest for Byen, mod Øst, Sønden 
om Tiendeladen og hen til Vesteraa, hvis Vandmængde den betydeligt forøgede. 
Derimod besluttede Christian IV., som med Sorg havde set de kejserlige Tropper 
uden Modstand besætte Byen i 1627, at befæste den paa ny og gav den ved denne 
Fæstningslinie de Grænser, som i det væsentlige var gældende for Aalborg, indtil 
Jærnbanerne kom i sidste Halvdel af det XIX Aarhundrede og bragte nye Udviklings
muligheder til Byen. Befæstningen bestod væsentlig af en Jordvold paa Vestkanten, 
fra Fjorden mod Syd forbi den gamle Ladegaard, hvor der laa en Bastion, og der
fra til den nye Vesterport, der stod, hvor Hasseris Aa skar Vestergade. Mod Øst 
synes der atter at have været lagt Volde bag Østergravens Aa og Teglgaardsbækken 
ud til Fjorden.

De historiske Begivenheder, der er foregaaet i Aalborg, er snart nævnede. I 1554 
blev den Sædet for Børglum Bispen eller med andre Ord gjort til Hovedstad i Vend
syssel eller Børglum Stift, til hvilket Viborg Stift maatte afgive Aalborg By og dens 
Tilliggende. I 1602 og 1603 blev den hjemsøgt af Pest; 1613, den 25. Juni, da Mag. 
Thøger Pedersen stod paa Prækestolen og var i den sidste Part i sin Præken, faldt der 
levret Blod ned i Budolfi Kirke i mange Stole. Det var muligt et Varsel om Pesten, 
der kom det følgende Aar. I 1627 blev Byen plyndret, først af den danske Konges 
egne Tropper, vistnok det berygtede Calenbergske Regiment, dernæst 8. Oktober 
s. A. besat af de kejserlige Tropper under Grev v. Schlick. De holdt Hus i Byen 
til Pinse 1629. Kun femten Aar senere, 1644, i Januar Maaned stod Svenskerne 
under Oberst Wrangel uden for Byen. Fæstningsværkerne synes slet ikke at have 
spillet nogen Rolle, og Slottet og Byen kom straks i deres Vold. Men de beholdt 
ikke Slottet længe i alt Fald, ti Borgmester Chr. v. Ginchel havde et af sine Far
tøjer, en Spaniefarer, liggende ude paa Fjorden, og den bombarderede Slottet saa 
vedholdende, at Svenskerne maatte fortrække

I August 1657 var den svenske Konge faldet ind i Holsten, og inden Maanedens 
Slutning sendte han fra Kolding sine Rytterregimenter ud over hele Jylland. I Sep
tember kom Major Bøttker til Aalborg med 500 Ryttere, og fra nu af indtil Freds
slutningen i Maj 1660 var Aalborg ganske undergivet de fjendtlige Troppers Forgodt
befindende.

Tre Aar efter at Fjenderne var draget bort, blev Aalborg atter hjemsøgt af Ild, 
idet Budolfi Kirke og Kvarteret omkring den brændte. Om denne Brand, der fandt 
Sted II. August 1663, mindes man endnu ved en Indskrift i Gaarden Nr. 5 paa 
Gammel Torv. Gaarden skal være bygget af Ludvig Munk og hans Hustru Ellen 
Marsvin til Nørhmd, hvis Vaabner endnu er at se inde i Gaarden, men ejedes i 
1663 af en Købmand Weidemand. Og Sagnet fortæller, at da han saae Ilden nærme 
sig hans Ejendom og alt tage fat i dens vestre Ende, tog han sin Alen og sin Bis- 
mer, gik ud dermed paa Torvet og bad til Vorherre: »Har jeg ved Vægt eller Maal 
forurettet nogen Mand, da fortære Ilden og mit Hus, men har jeg gjort Ret og Skel, 
da bevare Du o Gud! mit Hus fra Undergang«. Og Ilden standsede, og hans Hus 
blev reddet.

Det første Hundredaar efter Reformationen var en Opgangsperiode for Aal
borg By. Sildefiskeriet gav udmærket Udbytte, Handel og Søfart blomstrede, og 
Byen voksede og udvidede sig i dette Tidsrum til det dobbelte af sin Størrelse i
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Middelalderen. Mange af de gamle Købmandsgaarde, der til de seneste Tider 
har givet Aalborg et saa karakteristisk Præg, er bygget i hin Periode. Medens 
den store taarnsmykkede Gaard, Amtsskriveren Mogens Willumsens »Residens«, som 
ses paa det efter Res en gengivne Kort, Side 9, omtrent paa det Sted, hvor det 
gamle Graabrødrekloster laa, i Tidens Løb er forsvundet, ligesom den gamle Bindings
værks Gaard med Svale til Gaden, der laa mellem Brødregyde og Nytorv, og mange 
andre, staar Jens Bangs berømte Stenhus, (opført 1623) endnu som Vidnesbyrd om 
den aalborgske Borgers Velstand i hine Tider, om hans Selvfølelse og Smag.

Men dette prægtige »Stenhus«, der allerede 1670 var Byens Apotek, og de store 
Bindingsværksgaarde, som der endnu er enkelte tilbage af, var dog kun Undtagel
serne. Klinede Vægge og smaa Bindingsværkshuse med Straatag var langt ned i 
Tiden det almindelige. Det stiller sig sikkert ikke bedre i Aalborg, end i Hoved
staden, hvor Christian III. omtrent samtidig befalede, at Husene skulde tækkes med 
Tegl, og hvor det dog varede en halvandet hundrede Aar, inden Fordringen kunde 
siges at være nogenlunde opfyldt. Lige saa lidt tør vi tro paa, at Øvrighedens Bud 
om, at Gaderne skulde holdes vel brolagte og al Urenlighed fjernes fra Byen, er 
bleven efterkommet. Magistratsvedtægterne fra det XVI. Aarhundrede har Paabud 
nok i den Retning, men i 1648 er det ikke bedre, end at »hverken Fogden, Skriveren 
eller de otte Mænd kan for Urenlighed og Møg, som saa overflødigen ligger omkring 
Tinget, komme til dette, lige saa lidt som hverken de eller andre godt Folk kan 
sidde paa Tinge formedelst samme Urenlighed og slem Stank og ond Lugt.«

Af Forbudenes Hyppighed maa man antage, at Folk har været tilbøjelige til at 
kaste Skarn, Affald og Urenlighed i Aaen. Men dette var en stor Forbrydelse, ti 
Aaen var endnu stadig Byens Havn og vigtigste Indtægtskilde, som ikke under no
gen Betingelse maatte stoppes til. I 1556 satte Borgerne Brygge og Bolværk langs 
op med Aaen, sandsynligvis fra »Aalborg Hoved«, den Plads, hvor siden Toldboden 
blev bygget, og op efter Maren Brandts Bro. Dog fik ingen Lov til at lægge sine 
Skibe i Vinterhavn her, for ikke at »forarge« Aaen. Senere gravedes en lille Havn, 
»Kaasen«, paa Stranden mellem Øster- og Vesteraa, lige ud for Maren Turisgade, 
og da det var strengt forbudt at have Ild om Bord i Skibe, der laa i Havn eller 
ved Bolværk i Aalborg, opførtes vist allerede i det XVI. Aarhundr. umiddelbart ved 
Kaasen et Kogehus, der siden blev bekendt vidt og bredt under Navnet Snorren, 
og som først er revet ned i den nyeste Tid. Kattesundshavnen, en naturlig Bugt 
lidt længere mod Vest ud for Gaden af samme Navn, blev brugt som Vinterhavn. 
Paa Kortet Side 9, der er fra omtrent 1675, finder man Betegnelsen Bryggen for 
Strækningen mellem Kaasen og Vesteraa. Her stod Byens Vejerhus fra omtr. 1570, 
og her var Byens egentlige Losse- og Ladeplads, indtil der i det XVIII. Aarhundrede 
sattes Bolværk langs Opfyldningen foran Slottet. Her ovre laa ogsaa Byens Korn
hus og Købmændenes Pakhuse, og her gravedes den senere tilkastede Friseborg 
Havn, der dog nærmest kun brugtes af Fiskerne.

NÆRINGSLIVETS UDVIKLING
Aalborgs store Vækst og Fremgang i de to Menneskealdre før og efter Aar 

1600 gik ikke for sig uden Kamp og Besværlighed. Der blev fra Statsmagtens Side 
stillet store Fordringer til Købstæderne i hin Tid med Byrder og Afgifter af alle
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Slags, og det var da ikke mere end rimeligt, at den gjorde, hvad den formaaede 
for at fremme Købstadnæringen i det hele. Allerede 1546 fornyede Christian III 
alle Aalborg Bys gamle Privilegier, som var gaaet tabt i de urolige Aar, ved Byens 
Brand eller under Borgerkrigen, og omstødte saaledes Frederik I.s Indrømmelser 
over for Hansestæderne og de fremmede Købmænd. Det var ogsaa her let nok at 
udstede Forbud, men grumme vanskeligt at skaffe dem respekteret. Aalborg Borgere 
maatte gennem deres Øvrighed endnu i et Par Hundrede Aar kæmpe ikke blot 
mod de tyske Købmænds Indgreb i deres Rettigheder, men ogsaa mod de andre 
jyske Byer, naar disses Handelsmænd kom dem for nær paa Livet.

TOLDBODEN

For at skaffe Orden i Byens egne Handelsforhold, havde Papegøjegildet i 1539 
vedtaget en Bestemmelse, at naar nogen »Vestfærds« Skipper, det vil sige nogen 
Skipper fra Vesterhavet, fra Skotland, England, Holland, Frankrig eller Spanien, kom 
til Aalborg med en Ladning, Salt, Vin, Klæde eller andet Gods, skulde alle Køb
mænd i Staden, som var hjemme, efter Borgmestrens Tilsigelse give Møde paa Lavs
huset og handle om Ladningen, »og ingen at falde i samme Køb og Handel mod 
Borgmestres og Raads Bud og Samtykke og ikke heller bryde deres Bunke eller 
sælge noget af deres Bod, førend samme Stævne (Møde paa Lavshuset) er holdt.« 
Hvem, der handlede her imod, maatte senere bøde en Læst tysk 01 til Lavet og skulde 
have Lavet forbrudt, det vil sige, blev udstødt af Lavet.
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Denne Bestemmelse af 1539 blev 1552 bekræftet af Borgmester og Raad, der 
stadig som Borgerskabets Spidser stod i det allernærmeste Forhold til dette de mest 
ansete Borgeres Lav, og de Aalborg Købmænd havde al den Støtte fra Byens vise 
Øvrighed, som de kunde ønske. Og Støtte fra den Side kunde nok gøres nødig. Dær 
kom Ribe og vilde gøre sine Særrettigheder gældende paa Aalborgs Opland, dær 
kom Flensborg, dær kom Aarhus og dær kom Randers, — man maatte passe godt 
paa, om man vilde værge sine Interesser. Det, der dog vistnok harmede Aalborg- 
Mændene mest af alt, var, at en saa usselig Flæk som Nibe dristede sig til at gøre 
den store og mægtige Naboby Indpas i dens Ret. Hvert Øjeblik maatte Aalborg 
Bymænd drage i Felten med det hele Apparat af Paragraffer og Resolutioner for 
at faa standset al den ulovlige Handel, der gik for sig dær nede til Aalborgs største

BANEGAARDEN. TIL HØJRE HOTEL »HAFNIA«

Skade Men her var nu een Gang et særlig godt Sildefiske, og det af Frederik II. 
oprettede kongelige Salteri, der blev drevet i stor Maalestok, trak mange til Stedet 
for slet ikke at tale om den Tilstrømning, der var af Folk fra Limfjorden i Sær
deleshed og hele Landet i Almindelighed. Trods alle Kongebud vedblev det gamle 
Pinsemarked stadig at bestaa med stort Besøg baade af tyske og af danske Kræm
mere, — blot med den Forskel, at det nu holdtes i Ugen før Pinse, og ikke som 
før i Ugen efter Pinse. Da Nibe laa inden for det Bælte, som Haandværkerne i 
Aalborg havde gammel Særret til at forsyne med Arbejde, gjorde Lavene i Aalborg 
Paastand paa, at Indbyggerne i Nibe ikke selv maatte holde Haandværkere i Byen, 
men skulde forsyne sig i Aalborg ligesom de mangfoldige Fremmede, der kom til 
Nibe, saa længe Sildefiskeriet stod paa. Men Fredrik II. kunde ikke dær give Aal- 
borg-Bymænd Medhold, og tillod, at der i Nibe maatte blive boende to Grovsmede, 
to Skomagere og to Skræddere, og dær ubehindret bruge deres Næring.

For at undgaa den Mislighed, der efterhaanden fandt Sted over alt, at hver By 
havde sit særlige Alenmaal, befalede Christan IV 1602, at der skulde ophænges en
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Jærnalen med lybsk Alenmaal paa Raadhuset i hver By i Jylland, som Borgerne 
skulde rette sig efter, hvorimod udenbys Købmænd, som kom til Staden, maatte 
bruge hvilken Alen, de vilde. Ejendommeligt nok ser man, at Flensborgerne be
nyttede den sjællandske Alen, medens Aalborgerne og de andre Jyder brugte den 
lybske.

1617 blev det forbudt Købmændene at handle med fransk og med rhinsk Vin 
paa een Gang, og der blev saaledes i Aalborg som i København og andre Byer sær
lige Rhinskvins Forhandlere. Forbudet blev udstedt for ikke at lede Forhandlerne 
i Fristelse med at blande Rhinskvinen, der stadig ansaas for den fineste Vin, med 
andre, mindre værdifulde Vine.

1623 blev der oprettet et Saltkompagni i Aalborg og vistnok samtidig et Grøn
landsk Handels- og Fiskekompagni.

Og saa kom Kejserkrigen og dermed Indledningen til den lange Række af onde 
Aar, der spændte fra 1627 til 1660, men hvis Følger sporedes i lange, lange Tider 
derefter. Ikke blot blev Handelen ødelagt, Søfarten standset, Skibene opbragt med 
deres Ladninger af fjendtlige Kapere, og alle Indtægtskilder stoppet til, men efter 
Krigen og i Enevældens første Tider kom de haarde Byrder og store Skattepaalæg, 
der hvilede med knugende Tryk paa alt Erhvervsliv.

Det bedste Bevis paa, at det gik tilbage med den gamle Handelsby, er at Køb
mandslavet ikke formaaede at holde sig oppe. Efter de to fjendtlige Besættelser i 
1627—1629 og 1644 var Byen saa medtaget, at det gamle Købmandslav, Handels
standens fornemste Organ, helt holdt op at virke. 1651 blev det fornyet under Be
tegnelsen Kompagniet, men det havde ingen Fremgang, og den trangeste Tid stod 
tilbage endnu. Under Krigen 1657—1660, i hvilken Aalborg maatte betale svære Af
gifter og flere Gange blev brandskattet, gik Kompagniet atter ind og fornyedes først 
tyve Aar efter, alle Sjæles Dag, 2. November 1680. Men det var ikke som i gamle 
Dage. »Saasom Byen mærkeligen aftagen er,« hedder det nogle faa Aar forinden i 
Anledning af en Forespørgsel om Handelsforholdene i Aalborg, »baade paa Middel 
(Formue) og Handel, og Landet, som den skulde have sin Næring af, er forsvækket 
og en Del øde, saa befindes her hos Borgerskabet ingen Middel til nogen sær Ma
nufaktur eller anden stor Handel at indrette . . . Hvad denne Bys ringe Skiberum 
sig belanger, da er en Del af Fjenden i sidste Krigstid optagen. De øvrige er faa 
og smaa, saa ikkun findes 1, som 20 Læsters Drægtighed naaer; de andre er under 
20 til 12 Læster og fra 12 til 3 Læster. Med samme vore Skiberum og Fartøjer, 
som er fra 20 til 12 Læster drægtige, sejles somme Tider udi Østersøen, naar Gud 
giver godt Sildefiskeri, og særdeles til Lybæk, Danzig, Kønigsberg og Riga. Resten 
fra 12 til 3 Læster bruges paa Norge og her i Fjorden samt med Brændeved.« 
Listen over Byens Skibe omtr. 1678 ser saaledes ud:

En Skude paa................ 23 Læster. En Skude paa.................. 9 Læster.
En — - ................22 — En Bøjert - ................. 9 —
To — - ................ 18 — To Skuder - ................. 8 —
Tre — - ................ 13 — To — -   6
En — - ................ 12 — En — -   b —
En — - ................ lOVa — En Jagt - ................. 5 —
Tre — - ................ 10 — Tre Skuder - ................. 4

23 Fartøjer paa.................... 144^2 Lstr.
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Efter at Søfarten var saa meget indskrænket, var Sildefiskeriet og Salthandelen 
Aalborgs væsentligste Indtægtskilder. Aalborg var endnu stadig Hovedleverandør af 
Varer til Limfjordsbyerne mod Vest, og da Salttilførslen paa Grund af Sildefiskeriet 
baade for den selv og for alle de andre Byer spillede saa stor en Rolle, havde 
Aalborg Borgere 1655 efterkommet Regeringens Opfordring til at bygge stærke 
Handelsskibe, saa de i Tilfælde af Krig kunde bestykkes, de saakaldte Defensions- 
skibe. Som Opmuntring blev der stillet disse Skibe visse Lettelser i Udsigt med 
Hensyn til Salthandelen. Nu, da Defensionsfriheden var ophørt, og Byens Flaade 
saa væsentlig forringet, var der ikke længer Tale om Fart hverken paa Frankrig 
eller paa Spanien, »her er ingen Skiberum, som er af den Størrelse og til den 
Fart dygtige; de noget større, som have været her ved Byen og dertil tjenlige 
eragtede, er paa to Aars Tid forulykkede, nogle af denne fattige Bys Indvaanere til 
mærkelig Skade.«

Aalborg Bys Borgere kunde altsaa ikke længer selv hente det Salt hjem, de 
havde Brug for saa vel til eget Fiskeri som til Handel, og det værste var, at saadan 
stod det ogsaa til med de fleste andre danske Byer, selve Hovedstaden ikke und
tagen. Paa en Tid, hvor Niels Juel hævdede den danske Sømands Ære under ()r- 
logsflaget, var det saa smaat bevendt med Handelsflaaden, at den ikke kunde bringe 
det Salt hjem, som Landet havde behov. Borgerne i Aalborg var ikke de eneste, 
der kunde jamre over, at nu »da vi maaske kunde have nogen ringe Næring, som 
Gud vil give af Vandet, er Saltet borte, som dertil skulde forbruges, hvilket snart 
til vor Ruin henstrækker.« De udenlandske Varer bringes ogsaa nu til Aalborg af 
fremmede Skibe.

Aalborg var dog 1682 blandt de Byer, som fik Ret til at handle paa Udlandet, 
og lidt efter lidt stiger dens Skibsliste paa ny, 1704 havde Byen 33 Fartøjer med 
141 Læsters Drægtighed, 1735 32, hvoraf 4 Krejerter fra 9—24 Læster, 19 Galioter 
paa fra 7—29 Læster, »Skuder paa fra 18 Læster, 2 Smakker og 1 Tjalk paa fra 
8—20 Læster, samt 4 Jagter paa fra 7—29 Læster. I 1746 er Antallet igen gaaet 
ned og er nu ikke flere end 25, hvoraf kun eet er over 20 Læster drægtigt (42?), de 
andre alle under 20. Det var derfor ikke saa underligt, om man klagede over 
Handelens Tilbagegang. Noget skyldtes denne, at Nibe i 1727 havde faaet Køb
stadsprivilegier og saaledes frigjorde sig for Afhængighedsforholdet til Aalborg; endnu 
mere dog vistnok, at Sildefiskeriet gik saa stærkt tilbage. 1720—1730 havde Ud
førslen endnu været en 230,000 Tdr., men fra 1750 »har Velsignelsen af Sild aarlig 
formindsket sig, saa der nu ikke gaar den halve Part mod forhen, siden Silden er 
faldet saa stærkt til den svenske Kyst.«

Aalborg var imidlertid dog stadig i Vækst, hvor ringe den end til Tider kunde 
være. Handelen paa Norge var nu den vigtigste Erhvervskilde, og lidt efter lidt 
voksede Skibsflaaden igen. I 1771 talte den 50 Skibe, store Brigger, Hukkerter og 
Galioter, Galeaser og Jagter, der gaar paa Frankrig, Holland, Hamborg, England og 
Skotland. Og i dette Tal er de tre grønlandske Skibe ikke medregnede, som Aal
borg havde drevet Fiskeri med oppe i det høje Nord, ti denne Virksomhed ophørte 
netop med nævnte Aar.

Aalborg, som i 1769 havde 4160 Indbyggere (mod 4180 i 1672), kunde dog i 
Danske Atlas paa denne Tid betegnes som en stor og folkerig By, »næst København 
den bedste og mest formuende Stad i Danmark«, og den driver en anselig Handel
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henter deres Varer i Aalborg, men selv tager dem hjem i egne Skibe fra Østersøen 
og fra København. Det sidste Slag var, at Nørre Sundby fik Handelsfrihed i 1856.

Da det gik tilbage med Handelen, begyndte Industrien at blomstre op. Den 
havde aldrig i den store Handelsperiode ret kunnet trives i Aalborg. Men fra 
Midten af Tresserne tog den et betydeligt Opsving, takket være enkelte dygtige og 
driftige Mænd, og medens Aalborg ligesom vore andre Købstæder har mistet det gamle 
Købstadprivilegium paa Handel og Haandværk, saa der nu paa Landet findes 
Købmandsforretninger og Haandværkere lige saa vel som i Købstæderne, søger den 
sin væsentligste Indtægtskilde i Import af alle de Varer, som Landbruget har behov 
og i Afsætning af de mange industrielle Ting, der er blevet Nødvendigheder for 
Landmanden, efter at Hjemmetilvirkningen paa Landet er hørt op.

Til Aalborgs store Udvikling i den sidste Menneskealder bidrager da først og 
fremmest den hyppige Dampskibsforbindelse med Limfjordsbyerne, Hovedstaden og 
Udlandet samt de mange Jærnbanelinier, der er bleven aabnet, og hvorved store 
Strækninger af Landet er bleven knyttet nær til Byen. Først aabnedes Pontonbroen 
over til Vendsyssel i 1865, dernæst kom Hovedbanen i 1869, den faste Jærnbanebro 
over Limfjorden i 1879 og endelig Hadsundbanen og Svendstrup-Nibe-Aarsbanen. 
Nørre-Sundby-Fjerritslev og Nørre-Sundby-Sæby-Frederikshavnbanen 1897—1900. 
Samtidig er der fremstaaet store Havneanlæg, Østerhavn 1899—1902, og sat Bolværk 
langs Fjordsiden, saa vel Øst som Vest for Pontonbroen, hvor Skibe kunne ligge 
og losse og lade. Et væsentligt Led i de store Arbejder, der er foretaget for at 
lette Forbindelsen med Omverdenen, er Uddybelsen af Hals Barre først til 17, 
senere (1898) til 19 Fods Dybgaaende.

En lille Oversigt over Indførslen af enkelte Raastoffer til Aalborg i Aarene 
1860 og 1896 vil bedre end Ord vise Byens betydelige Udvikling.

1860 indførtes af 1896
Kul......................... ca. 640,000 Tdr. ca. 600,000 Tdr.
Tømmer.............. - 410,000 Kbf. - 1,500,000 Kbf.
Metaller.................. - 1,400,000 Pd. - 8,700,000 Pd.
Petroleum og Olie - intet - 3,700,000 -
Manufakturer....... - 250,000 - - 1,000.000 -
Tobak.................... - 450,000 - - 1,500,000 -
Salt......................... - 3,000,000 - - 5,000,000 -

Men Aalborg har betydelige Udviklingsmuligheder endnu. Byen har viist, at 
den ikke gyser tilbage for Ofre, naar det gælder dens Fremtid. Og de betyde
lige Udgifter, den har haft med de store Uddybningsarbejder, vil sikkert bære store 
og rige Frugter.
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C. W. OBËLS
CIGAR- OG TOBAKSFABRIKKER

Den 30. Marts 1787 udstedte Kong Christian den 7de fra Christiansborg Slot en 
Bevilling, underskreven af Schimmelmann, Reventlow og Sehestedt, hvori 

det hedder,

»at eftersom Christen Winther allerunderdanigst haver ansøgt om Vores 
allernaadigste Privilegium til at indrette og drive en Tobaksfabrik i Kiøbsteden 
Aalborg i Aalborg Stift under saadanne Vilkaar, som i Forordningen af 14. 
Juli f. A. for Tobakshandel og Tobaks Forarbejdning er bestemte, saa ville Vi 
allernaadigst bevilge og tillade:

»1. At han i bemeldte By uhindret maa anlægge en fuldkommen og complet 
Tobaksfabrik og under en laugsmæssig Tobaksspindermesters Bestyrelse for egen 
Regning lade spinde og karve alle Slags Røgtobakker i Ruller og Karduser . . .«

Med dette fra det rigtige kongelige, merkantilistiske Fabrikssystems Dage hid
rørende »allernaadigste Privilegium« traadte den Bedrift ud i Verden, hvis mægtige,
i enhver Henseen
de moderne udsty
rede Firkant af Fa
briksbygninger nu 
paa saa iøjnefal
dende Vis henle
der enhvers Op
mærksomhed paa 
sig, der ad Søvejen 
vestfra ankommer 
til Aalborg.

Den Christen 
Winther, som i 
1787opnaaede kon
geligt Pri vilegi u m 
til at anlægge en 
Tobaksfabrik i Aal
borg, var en Han
delsbetjent, der re
præsenterede et In- DEN ÆLDSTE FABRIK
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teressentskab bcstaaende af Kommerceraad Oldenborg, Købmændene Jens Berlin, 
Chr. Thygesen, Hans Vigeisen, Søren Hvidberg og Mørch. Christen Winther, der 
var gift med Jens Berlins Datter Anne Margrethe, var af Interessentskabet valgt lil

CHR. WINTHER FREDERIK OBEL CHR. WINDING
Anne Berlins 1ste Mand Anne Berlins 2den Mand Anne Berlins 3dje Mand

Fabrikkens Direktør; imidlertid døde han allerede 1798, og del følgende Aar giftede 
hans Enke sig med en anden Handelsbetjent Fred. Chr. Obel, fra hvem den nu
værende Familie Obel stammer. Den nye Direktør var en meget energisk, forret- 
ningsdyglig Mand; snart tik han Interessentskabet ophævet og drev herefter For
retningen for egen Regning; han skaffede sig dertil et betydeligt Marked i Norge, 
som den Gang i vid Udstrækning var Opland for Aalborgs driftige Forretningsfolk 
— del var jo paa en Tid, da Aalborg i Driftighed langt overgik alle andre danske

CHRISTIAN WINTHER OBEL

Købstæder— og lagde der
ved Grunden til Forretnin
gens Blomstring.

Stamfaderen til den 
Obel’ske Slægt døde alle
rede 1806, og Enken giftede 
sig for tredje Gang med 
Christian Cæsar Win- 
ditig, der ligesom hendes 
forrige Mænd var Handels
betjent. I hans Tid indtraf 
N orges Adskillelse fra Dan
mark, som blev et haardt 
Slag for Aalborgs Handel. 
Ogsaa Tobaksfabrikken føl
te dette Slag; da Anne Mar
grethe døde 1827 og hen- FREDERIK CHRISTIAN OBEL
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FREDERIK OBEL

des tredje Ægtefælle i 1828, 
gik Fabrikken ved Skiflet 
mellem de 4 Sønner, Fred. 
Chr. Obel havde efterladt 
sig, til Auktion. Men den 
købtes af den ældste af 
Sønnerne, Chr. Winther 
O bel, og han drev den 
fra 1828 sammen med sin 
yngre Broder Fr. Chr. 
Obel. Først nu dannedes 
Firmanavnet C. W. Obel, 
under hvilket den store 
Fabriksvirksomhed er ble
ven saa bekendt.

Chr. Winther Obel døde 
i 1860, hvorefter hans Søn OLE CHRISTIAN KJÆR

Fred. Chr. Obel overtog Forretningen og drev den sammen med Farbroderen af 
samme Navn indtil 1870. I 1867 optoges som Kompagnon O. C. Kjær, der fra Dreng 
var oplært paa Fabrikken, og fra 1888 kom Firmaet til at bestaa af F. C. O bel og 
O. C. Kjær med Sønnerne Chr. W. Obel og Chr. Kjær. Af disse er O. C. Kjær død 
i 1901, og Firmaet bestaar nu af F. C. O bel, Chr. Kjær og Chr. W. O bel, hvilke to 
sidstnævnte er Forretningens Ledere.

Ligesom der er sket Forandringer i den store Virksomheds Ledelse, saaledes 
ogsaa i dens Indretning og Beliggenhed. I 1856, da Damp indførtes som Drivkraft, 
laa Fabrikken inde i Aalborg — paa det nuværende Klostertorv, afgrænset af Dok
torens Gyde, Adelgade og Klosterjordet. To Gange er den bleven hærget af Ild, 
uagtet Virksomheden jo ingenlunde i sig selv er brandfarlig. Første Gang var i 
1871; efter denne Brand blev den ifølge Datidens Krav mønsterværdigt indrettet, og 
den blev senere udvidet flere Gange ved Køb af mindre Ejendomme. Pladsen var 
imidlertid saa indskrænket, at man efter den anden Brand i 1897 bestemte sig til 
at flytte Virksomheden bort fra den Plads, hvor den havde været drevet i over 100 
Aar, og lægge den ud i Byens Udkant mod Fjorden. Her opførtes da den nuværende 
Fabrik i alle Maader saa tidssvarende, som Hensynet til den daværende Virksomhed 
og Fremtidens krævede; og dog er der allerede i 1904—5 bleven opført en stor, 
ny Tilbygning i 3 Etager paa 800 Kvadratalen hver.

Den mægtige Firkant af Fabriksbygninger — Hjemstedet for Landets største 
Virksomhed i sin Art — indtager et Fladerum af 20,000 Kvadratalen. Firkantens 
søndre Side dannes af Cigar- og Skraafabrikken; den nordre, parallelt hermed 
løbende Side er Røgtobaksfabrikken. Begge er paa 3 Etager, 150 Alen lange og 22 Alen 
brede. Firkanten afsluttes mod Vest af en 100 Alen lang og 27 Alen bred 4 Etagers 
Pakhusbygning, mod Øst af Kontorbygningen. Midt i Firkanten ligger Maskin
huset, der rummer en 50 Hestes og en 100 Hestes Dampmaskine, hvilke afgiver 
Drivkraften saavel til de forskellige Arbejdsmaskiner som til to Dynamoer, der for
syner Fabrikken med Lys: 700 Glødelamper og 20 Buelamper. Alle Bygningerne
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CHR. KJÆR

dens Frembringelser an
vendes derfor ikke mere 
i Fabrikken.

Hvor store Vanskelig
heder der er forbundne 
med den narkotiske Urts 
Dyrkning, faar vi en Fore
stilling om i Pakhuset. Der 
ligger de mægtige Kentu- 
cky- og Virginiaballer, som 
alene anvendes til Skraa- 
tobaksfabrikationen; den 
ukyndige vilde tro, at der 
ikke stilledes store For
dringer til dette Raastof, 
og dog er det helt ander
ledes.

CHR. W. OBEL

C. W. Obel foretager Indkøbet i Amerika ved sine egne Agenter, som staar 
i det nøjeste Forhold til Producenterne — et endnu mere direkte Forhold end selve 
Bremergrossererne — og køber direkte af Landmændene, efter at Agenten i hvert 
enkelt Tilfælde nøje har undersøgt Høsten. Ofte hænder det, at flere efter hinanden

RAATOBAKS-LAGERET



RØGTOBAKS-SKÆRERIET

KARDUS-SLAGERIET
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følgende Høste giver en ganske ubrugelig Vare. Naar omsider Udvalget er foretaget, 
og Indkøbet tilfredsstiller de strængeste Fordringer, saa er der endnu en vigtig Ting 
tilbage: Tobakkens Forsendelse. Denne skal ske paa en ganske bestemt Maade, 
nemlig paa gammeldags Vis ned ad Missisippi og derfra videre i Træ-Sejlskibe; natur
ligvis har man i Jærnbanernes og Jærnskibenes Dage forsøgt at dirigere Tobakken 
ad den billigere Vej østpaa over New York, men det viste sig, at Kvaliteten ved 
denne Forsendelscsmaade blev ødelagt; og bedre gik det ikke, da man forsøgte at 
sende den med Jærn-Sejlskibe over New Orleans. Man maatte da vende tilbage til

TRYKKERIET

den lange Forsendelsesvej ned ad Missisippi; kun gennem den hermed følgende 
langsomme Afkøling udvikler der sig en god Kvalitet af Raavaren, og kun i Træ
skibes Last findes den ensartede Temperatur, som tillader den paabegyndte Udvik
lings Fortsættelse gennem en langsom Eftergæring. Saaledes er Tobaksavlen bleven 
en virksom Støtte for Træ-Sejlskibene i Konkurrencen med de ellers altopslugende 
Jærnskibe. Og selvfølgelig frembyder Dyrkningen, Høsten og Indkøbet af de øvrige, 
tinore Tobakssorter ikke færre Vanskeligheder end Skraatobakkens Raastof; tvært
imod — det mest minutiøse Kendskab til og Undersøgelse af Varen er nødvendig 
ved Indkøbet, hvis ikke Fabrikkens Produktion, og dermed for en stor Del dens 
Renommé, skal ødelægges gennem et uheldigt Indkøb. Hver Sort har sine særegne 
Egenskaber — Sumatra leverer f. Eks. de bedste Dæksblade; og af hver Sort — 
Javatobakker f. Eks. — er der talrige Mærker, som det gælder om at kunne skelne 
fra hinanden og anvende hver til sit Brug.
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Fra Pakhuset føres Vareballerne ad Slidske ned i de dermed sammenbyggede 
Røgtobaks-, Cigar- og Skraafabrikker. I Røgtobaksfabrikken — for at begynde med 
denne — udpakkes de forskellige Røgtobakker af Emballagen, skilles ad Blad for 
Blad, fugtes og føres derefter til Skæreværket. Her skæres Bladene i Strimler af 
forskellig Bredde, fra flere Millimeters Bredde til den haarfine Shag-Tobak, alt 
eftersom Varen er bestemt for store eller smaa Piber; ogsaa Stilkene og Affaldet 
benyttes nemlig til simplere Sorter. Saa tørres Tobakken i omdrejende Tørreovne, 
befries for Støv og Sand, afkøles igen i særlige Ovne og gaar derefter med Elevator 

EKSPEDITIONEN

op paa Lagerloftet. Her har hver Tobakssort — eller rettere Tobaksblanding, thi hver 
Sort fremstilles ved omhyggelig Blanding i bestemte Forhold af flere forskellige Raa- 
tobakker — sin særlige Baas; gennem Tragte i Gulvet udleveres den igen herfra til 
Pakningsrummene i Lokalerne nedenunder.

Før Pakningen afvej es Tobakken i mange forskellige Størrelser fra V20 Bund til 
4 Pund og derover, sammenpresses mere eller mindre efter de forskellige Sorter og 
Købernes Smag og pakkes i Poser, Æsker, Pakker eller Foustager. Pakningen finder 
Sted ved Hjælp af Maskiner, men i de fleste Tilfælde saaledes, at Arbejderskers 
flinke Hænder lægger Papirsposerne om Tobakken og følger Maskinens Gang. Fa
brikken har imidlertid ogsaa Maskiner, der udfører hele Pakningsarbejdet fuldstæn
dig automatisk, idet komplicerede Maskindele efterligner hvert enkelt af de Greb, 
gennem hvilket Arbejdet ellers udføres af Menneskehaand.
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De talrige Poser, Omslag og Etiketter, der benyttes ved Pakningen, trykkes for 
den allerstørste Del paa selve Fabrikken. Den har hertil et helt Trykkeri med en 
Cylinderpresse og tre Digeltrykpresser i uophørlig Virksomhed. Etiketterne trykkes 
i enkelt og dobbelt Tryk, ja i moderne Trefarvetryk. At et betydeligt Papirlager 
ligeledes forefindes, er en Selvfølge.

Fra Pakningsrummene gaar de færdige Røgtobakker til Ekspeditionen, hvor de 
mødes med Skraatobakkerne og Cigarerne fra Fabrikkens andre Afdelinger for at 
samles, pakkes i Kasser og forsendes ud til Fabrikkens store Kundekreds.

SKRAATOBAKS-SPINDERIET

I Skraafabrikken indledes Arbejdet paa lignende Vis som i Røgtobaksafdelingen. 
De svære Fade med Kentucky- og Virginiatobak rulles ned fra Pakhuset, Varen 
udpakkes, sorteres Blad for Blad og fugtes med »Sauce« — en med Sukker, Salt, Kanel 
og tiere Krydderier tilsat Vædske. Saa »strippes« Tobakken, det vil sige: kvindelige 
Arbejdere borttager den tykke Midterribbe af Bladene, glatter og udbreder disse. 
Bladene afleveres derefter til Spindestuen, hvor faglærte Mænd med Bistand af Børn 
spinder dem i forskellige Tykkelser, lige fra tommetykke Tove til traadfin »Lady- 
twist«. Ogsaa her benyttes Affaldet; det samles, fugtes med Sauce og kommer inden 
i de tykkere Skraasorter. Spindingen foregaar foruden ved Haandkraft tillige paa 
Maskiner, paa hvilke den ene af Fabrikkens Ledere, Fabrikant Chr. Kjær, har 
Patent; efter Spindingen trilles Skraasnorene med Hænder, sauces udvendig og 
rulles op i store Ruller; disse bringes i Presser, hvor en Del af Saucen udpresses,



CIGARMAGERVÆRKSTEDET

GIGARETMAGERVÆRKSTEDET
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derefter tørres Skraatobakken, og sluttelig faar den paany et Bad i den udpressede 
Sauce, der danner som en Glasur uden om den.

Naar Varen saaledes er færdig, kommer som sidste Akt Indpakningen, der er 
meget forskellig for de forskellige Sorter: de tørrede Skraasorter pakkes i Perga
mentpapir, de stærkt saucede i Glas, Eksportskraaen i Blikæsker, de fineste Varer i 
smaa Papæsker.

I Cigarfabrikken udpakkes, sorteres, strippes, fugtes og udbredes Tobaksbladene 

CIGARKASSE-UDSTYRINGSLOKALET

ganske som i Skraafabrikken; de glattede og udbredte Blade gaar nu til Fabrikkens 
to Underafdelinger: for Cigarer og for Cigaretter.

I Cigarafdelingen anvendes næsten udelukkende Haandarbejde. Maskiner til 
Cigarrulning eksisterer vel, men de savner Menneskehaandens Evne til at afpasse 
sig efter hver lille Uregelmæssighed i Tobaksbladene: et Hul, en skæv Ribbe eller 
lign. Til alle bedre Cigarsorter er det derfor udelukkende faglærte Cigarmageres 
— voksne mandlige Arbejderes — øvede Fingre, der former Tobaksbladene i de 
forskellige Faconer: Trabucos, Regalia og Torpedo i alle Kvaliteter. I Afdelingen 
for Cigarillos — de smaa Cigarer eller Cigaretter uden Papir, Mærker som »Perfect«, 
»la Perla« o. a., i hvilke Fabrikken har skabt sig en stor Specialitet med ikke ringe 
Eksport — udfører Kvindehænder et ganske tilsvarende Arbejde; ca. 100 Arbejder
sker er sysselsatte alene med denne Specialitet.
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Efter selve Tilvirkningen kommer den vigtige Sortering efter Form, Farve og 
enhver anden Ejendommelighed, som af øvede Folk drives til en utrolig Højde. 
Der begyndes med en Tredeling i lyse, mørke og mellemfarvede Cigarer, men fort
sættes derpaa med nye Underafdelinger, saaledes at et »Parti« Cigarer (10,000 Stk.) 
sorteres op i indtil 120 Farvenuancer. — De færdige Cigarer og Cigarillos pakkes 
sluttelig i Kasser og gaar ind paa Lagrene. Kasserne forfærdiges i en til Lagrene 
stødende Afdeling, saaledes at Cedertræs-Brædderne »sys« sammen med Metal- 
traad ved et Par Tryk paa en Maskine; de forsynes derpaa med Papirsstrimler 
langs Kanterne og med det kendte Udstyr af Papirsetiketter indvendig og udvendig. 
De hertil benyttede talrige Etiketter, hvoraf Fabrikken har store Samlinger, trykkes 
ikke af denne selv, men leveres fra lithografiske Etablissementer.

C. W. Obels Fabrikker er, som før nævnt, Landets største Tobaksfabrik. Dens 
aarlige Produktion opgives til over U/2 Million Pund Røgtobak, 400,000 Pund Rulle- 
og Kardusskraa samt 20 Millioner Cigarer og Cigaretter uden Papir. Virksomheden 
arbejder hovedsagelig for det indenlandske Marked, da Tobaksmonopoler og høje 
Toldmure i Udlandet gør Eksport meget vanskelig. Dog udføres der ikke lidt Skraa- 
tobak, idet den danske Skraa gennem Sømændene forlanges overalt i Verden, og 
tillige er der, som før nævnt, en ikke ringe Eksport af Cigarillos.

Fabrikkens samlede Arbejderstyrke — Mænd, Kvinder og Børn — udgør ialt 
ca. 800. Disse virker under særdeles gode Forhold, idet de store og høje Fabriks
lokaler er fortræffeligt ventilerede og forsynede med særlige Indretninger til Opsug
ning af Tobaksstøvet (der iøvrigt finder Anvendelse hos Gartnerne til Planters Be- 
strøning mod Insektangreb), Badeapparater og andre tidssvarende Indretninger. 
Fabrikkens Arbejdstid er for 15 Aar siden indskrænket til 9 Timer og lagt saaledes 
(Kl. 7^2—1D/2 Formiddag og 1—6 Eftm.), at der kun findes én Afbrydelse af Arbejds
tiden — en Indretning, der har vist sig lige saa formaalstjenlig for Fabrikken som 
behagelig for Arbejderne. I det hele har Lederne af denne store danske Virksom
hed altid bestræbt sig for at staa paa den bedste Fod med deres Arbejdere; i Fort
sættelse af disse Bestræbelser er Firmaet for Tiden beskæftiget med at oprette en 
Pensionskasse for Arbejderne, hvortil det selv vil yde betydelige Tilskud; Kassen 
skal træde i Virksomhed fra 1. Januar 1906.



N. K. STRØYBERG

Blandt alle danske Indførselsartikler er der to, som i Pengeværdi omtrent er 
hinandens Ligemænd, men som i denne Henseende hver for sig rager langt op 

over hvilken som helst anden dansk Indførselsvare. De to meget forskellige Artikler 
er Stenkul og Oliekager; af hver indfører vi aarlig for et Beløb, der svinger mellem 
33 og 40 Millioner Kroner.

Stenkullene er jo for os en absolut Nødvendighedsartikel. Deres store direkte 
Betydning som Kraftkilde for Industri, Jærnbaner og Skibsfart og som Varmekilde 
for hele Befolkningen kender enhver; mindre klart staar vel derimod denne Vares indi
rekte Betydning for Handel og Skibsfart for Bevidsthederne. Men denne Betydning frem- 
gaar af, at Stenkulseks
porten med Hensyn til 
Vægt udgør fire Femte
dele af hele Englands Eks
port og saaledes sætter Eng
land i Stand til at give 
det kolossale Skibsrum Re
turfragt, som bringer Stor- 
brittannien Fødemidler og 
industrielle Baastoffer; og 
for vort eget Vedkommen
de har Stenkuls-Indførse
len en tilsvarende Betyd
ning: den udgør i Vægt 
nærved Halvdelen af hele 
vor Import — altsaa langt 
mere end Halvdelen af 
hele vor Indførsel ad Sø- KONSUL STRØYBERG

vejen. Ilde vilde derfor i 
første Linie Skibsfarten 
være stedt, hvis Indførse
len af Kul ikke fandtes; 
men Landbrug og alle an
dre Erhverv vilde lide ikke 
mindre derved, thi Frag
terne for alle Udførsels
varer maatte forhøjes me
get væsentligt, naar Kul
lene ikke længere ydede en 
sikker Returfragt. Stenkul
lene er altsaa en betyd
ningsfuld skabende og op
retholdende Faktor i den 
Handels- og Skibsfartstra
fik, som rører sig ved vore 
Kyster.

Blandt de mange betydelige Forretninger, som Kulimporten saaledes har skabt, 
indtager Firmaet N. K. Strøyberg en fremragende Plads. Forretningen er ung — op
rettet 1892 — men Stifteren bærer et af de gamle Aalborg-Navne, og Konsul Strøy
berg har i de forløbne 13 Aar formaaet at give sin Forretning en saadan Udvikling, 
at den er den største Kul-Importforretning udenfor København. Forretningen har 
Oplagspladser baade i Aalborg og Struer, og fra disse Centra forsynes ikke alene de 
to Byer og deres snævrere Opland, men ogsaa alle Limfjordsegnene. Forretningens 
Afsætningsomraade strækker sig saaledes over hele det nordlige Jylland, og over 
400,000 Tdr. Kul indføres aarligt.

N. K. Strøyberg beskæftiger sig imidlertid ikke alene med at indføre de engelske 
Miners »sorte Diamanter«; Forretningens anden Hovedbranche danner — i ejendom
melig Modsætning til den første — Udførsel af det danske Mineprodukt: det blæn
dende hvide Kridt. »Minen«, Kridtbruddet, ligger tæt østen for Aalborg i Bakke
skrænten mod Limfjorden; herfra føres Kridtet paa en kort Skinnevej ud til den



KRIDTBRUDDET

D/s »INGER« UNDER LASTNING MED KRIDT



D/s »ELSE« PAA VEJ TIL ENGLAND MED TRÆLAST

D/s »MARGRETHE« LOSSER KUL VED AALBORG HAVN
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lige neden for Broddet anlagte Skibsbro. Det vejes og styrtes ned i de ved Broen 
liggende Dampere; et Skib paa 16—1700 Tons kan paa denne Maade lastes paa et 
Par Dage. Det er en betydelig Udvikling, Konsul Strøyberg har givet denne Eksport — 
ogsaa den kræver stort Skibsrum; i de sidste Aar udføres saaledes c. 50,000 Tons Kridt 
aarlig, væsentlig til Rusland, hvor det hovedsagelig anvendes i Cementfabrikationen.

FORRETNINGENS KONTORER OG PRIVATBOLIG
En selvfølgelig Konsekvens af de to foregaaende er da Forretningens tredje Led 

— Skibsrhederi. Konsul Strøyberg er korresponderende Rheder for »Aalborg Damp
skibsselskab«, der ejer de 4 Baade »Else«, »Inger«, »Margrethe« og »Henning« paa 
tilsammen 4,842 Brutto Tons.

Forretningens Indehaver, N. K. Strøyberg, er kejserlig russisk Vicekonsul. Han 
sidder i Aalborg Handelsforenings Bestyrelse, er Formand for »Foreningen af Arbejds
givere ved Aalborg Havn« og Næstformand i »De danske Kulimportørers Association«.



PORTLAND-CEMENT FABRIKKEN 
„NORDEN“

Under lignende Forhold, som Øst for Aalborg har givet Anledning til Anlæget 
af den store Cementfabrik ved Rørdal, træffer vi ogsaa en Cementfabrik Vest 
for Aalborg og de to Limfjordsbroer. Det er Portland-Cementfabrikken »Norden« 

— det yngste af Aalborgegnens og hele Danmarks Anlæg i denne Industri.
Då den unge danske Cementindustri voksede frem, havde den paa sit eget Marked 

en haard Kamp at bestaa mod Udlandets, særlig Tysklands Konkurrence; men de 
danske Fabrikker lod sig ikke kue af denne Konkurrence — de tog Kampen op og 
førte den over i Fjendens Lejr: i selve Tyskland underbød de de tyske Fabrik
ker. Følgen heraf blev, at de fremmede blev betænkelige og foreslog deres danske 
Konkurrenter en Priskonvention, og en saadan afsluttedes da ogsaa i 1895. Under 
denne Konvention, der holdt Cementprisen oppe paa en ret lønnende Højde, var 
der gode Kaar for de allerede bestaaende danske Fabrikker; de udvidede deres Pro
duktion og deres Eksport og befæstede deres Stilling. Men de gode Forhold tilskyn
dede tillige Landets Kapitalister til at anbringe deres Midler i nye Cementfabrikker, 
og under denne Situation oprettedes i November 1898 Aktieselskabet Portland-Ce- 
mentfabrikken »Norden«. Initiativet hertil toges af Kaptajn Berggreen, tidligere 
Driftsbestyrer ved Cementfabrikken »Cimbria« ved Mariagerfjorden, og han blev Fa
brikkens første Direktør. Aktieselskabets Kapital var 500,000 Kroner; dets første 
Bestyrelse bestod af Oberstløjtnant P. Hansen (Middelgrundsfortets Bygmester), For
mand, Købmand Georg Bendtzen af Aalborg, Direktør Martin Dessau og Over
retssagfører Levy af København samt Grosserer Schnakenburg af Odense.

Aaret efter at den nye Fabrik havde begyndt sin Virksomhed (i 1901), havde 
imidlertid den saa lovende Situation ganske forandret sig; Konventionen mellem de 
tyske og skandinaviske Fabrikker var sprængt, Konkurrencen var blusset op paany, 
og Prisen paa Cement var falden stærkt. Det var ikke de behageligste Forhold, 
under hvilke den ny anlagte Fabrik kom til at virke, men hvad der kom »Norden« 
til Gode, var, at den som nyt Anlæg havde taget enhver ny teknisk Forbedring i 
sin Tjeneste. Under energisk Benyttelse af dette Fortrin lykkedes det da den nye 
Fabrik at klare sig overraskende godt; anlagt til en Produktion af 100,000 Tdr. 
Cement aarlig har den ved Hjælp af sine arbejdsbesparende Maskiner og Methoder 
siden 1901 formaaet at fordoble denne Produktion uden at forøge Aktiekapitalen, 
og Fabrikken har derigennem grundfæstet sin Stilling.
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DIREKTØR BERGGREEN
Fabrikkens første Direktør

Hertil kommer, at den indenlandske Konkurrence, 
som — ogsaa mellem de aalborgske Fabrikker — i 
nogen Tid blev ført med stor Skarphed, er bleven 
afløst af et delvist Samarbejde, som for »Norden«s 
Vedkommende finder sit Udtryk i den nuværende 
Sammensætning af Aktieselskabets Bestyrelse. Denne 
bestaar nemlig nu af Ingeniør Poul Larsen (af Fir
maet F. L. Smidth & Co.) som Formand, Grosserer 
Schnakenburg, Direktør ved Aalborg Portland- 
Cementfabrik Berg, Købmand Georg B end tzen og 
Overretssagfører Levy.

Fra 1902 er Kaptajn Berggroen bleven efterfulgt 
som administrerende Direktør af Fabrikkens nu
værende Leder, Cand. polyt. K. Christensen.

Portland-Cementfabrikken »Norden« er ikke et saa 
mægtigt Kompleks af Bygninger som dens noget ældre 
Fælle ved Rørdal; Grunden hertil er, at den jo er et 
mindre Anlæg end hin, men tillige, at den er anlagt 
efter et helt andet Princip, som medfører en langt 

stærkere Koncentration. »Norden« har hverken Tørretaarnene eller de højt op- 
ragende, kegleformede »Aalborg-Ovne«, som gør sig saa stærkt gældende i Rørdal-
Fabrikkens Totalbillede; den brænder udelukkende sin Cement i roterende Ovne 
af nyeste Konstruktion.

Ogsaa »Norden« ligger paa Fladlandet ved Fjorden, midt imellem Materialet og 
Udskibningsstedet; ogsaa her kan der losses Kul og indlades Cement umiddelbart 
ved Fabrikkens Mole, som har 20 Fods Vanddybde ved Bolværket. I umiddelbar
Nærhed af Fabrikken findes Lergravene, hvorfra det stenfrie Ler føres ind til
Elevatoren; paa Fabrikkens anden Side ses Kridt
gravene dybt ind i Bakkeskraaningerne. Fra Gravene 
befordres Kridtet ind til Fabrikken ved Hjælp af en 
Staal-Tovbane — en Transportmaade, som gennem 
Vognenes uafladelige, tyste Frem- og Tilbagegliden højt 
over de grønne Marker gør et ejendommelig-stærkt 
Indtryk af vedvarende, aldrig ophørende Virksomhed. 
Tovbanen er 700 Meter lang; Stativerne, som bærer 
Staaltovet, er lave ude ved Kridtgraven, men vokser 
i Højde, efterhaanden som vi nærmer os Fabrikken, 
thi Vognene skal jo aflevere Kridtet oppe i Fabrikkens 
øverste Etage. Ogsaa Leret føres af en Elevator 
herop, og begge Bestanddele i den vordende Cement 
afvejes i de rette Vægtforhold for saa at skovles ned 
i Slemmebeholderen i Etagen neden under — Kridtet 
dog først efter at være knust i et Valseværk. 1 den 
mægtige Slemmebeholder røres de to Raastoffer sam
men til en vællinglignende Masse, men denne er her
ved endnu langt fra bleven tilstrækkelig findelt; den DIREKTØR K. CHRISTENSEN

Fabrikkens nuværende Direktør
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føres i vaad Tilstand ned til Kværne, i hvilke Vællingen males til en tyk graalighvid 
Slam, og den er da færdig til at føres ind i Brændingsovnene. Saavel Raamateri- 
aliernes Tørring og Finmaling i tør Tilstand som »Raamelets« efterfølgende Fugtning 
med Slam og Presning til »Raasten«, der er nødvendige Led i Arbejdsmethoden i 
Cementfabrikker med Skaktovne, undgaas altsaa ganske her.

I Ovnbygningen finder vi tre mægtige roterende Ovne anbragt, og der er Plads 
til en fjerde. Hver af disse Ovne er en 30 Meter lang og 2 Meter vid, højt over 
vore Hoveder i noget skraa Stilling anbragt Jærncylinder, der kan dreje sig om sin

FABRIKKEN

Akse. I disse Cylindres med ildfaste Sten udforede Indre mødes de to modsatte 
Elementer, der spiller Rolle ved Cementfabrikationen: ved Ovnenes ene Ende ind- 
pumpes den tykflydende Slam fra Kværnene, ved den anden Ende driver stærke 
Centrifugalblæsere en Blanding af Luft og det ejendommelige Brændsel, finmalet 
Kulstøv, ind i Ovnene. Væbnede med sorte Briller ser vi her, da en Jærndør aabnes, 
ind i et hvirvlende Flammehav — en blændende »Solatmosfære« — hvori Daniel 
og hans Venner ikke havde kunnet aande noget Sekund: Heden anslaas til 1400 
Grader. Men de to Elementer mødes ikke pludselig i de lange Jærncylindre; lang
somt føres den vandrige Slam under Ovnens Omdrejninger ned gennem dens varme, 
stenforede Indre, medens glødende Forbrændingsprodukter stryger hen over den 
og tørrer den, gennemtrækker den med Revner og Sprækker og under Omdrej
ningsbevægelsen smuldrer den til smaa tørre Klumper, der saa lidt efter lidt



KRIDTBRUDDET

CEMENTOVNENE
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glider ind i den voldsomme Flammeild. Naar Smaaklumperne omsider i hvidglø
dende Tilstand drysser fra Ovnen ned i den nedenunder anbragte Køletromle, er 
de forvandlede til nødstore »Cementklinker« — halvsmeltede eller »sintrede«, saa- 
ledes som det kræves til Fabrikationen af god Cement.

Nu staar Klinkernes Forvandling til Mel tilbage. Den finder Sted i tre Stadier: en 
foreløbig Knusning til Ærtestørrelse og en Grovmaling i »Griftins Møller«, hvis Ringe, 
uagtet de er forfærdigede af det haardeste Staal, slides i en Grad, der noksom 
vidner om Klinkernes store Haardhed; endelig kommer Finmalingen i saakaldte

TOVBANEN

Rørmøller af F. L. Smidth & Co.s Patent: Jærncylindre, halvfyldte med Flintestens
kugler. Under disse Cylindres Omdrejning udfører Rullestenene under mægtig Larm 
med stor Nøjagtighed Findelingen, og fra disse Møller gaar det færdige Cemenlmel 
ad Transportbaand til Lagrene, som rummer 36,000 Tdr. Cement. Herfra finder 
Pakningen Sted i Træfoustager eller Sække, og det færdige Produkt ekspederes til 
Skibene ved Molen for at befordres videre til sit Bestemmelsessted her i Landet 
eller i tjærne Verdensdele.

Fabrikken forfærdiger selv sine Træfoustager paa sit eget Bødkeri; under Be
nyttelse af snilde Værktøjsmaskiner udfører Arbejderne — næsten alle faglærte 
Bødkere — de forskellige til Materialets Tildannelse og Tøndernes Samling hørende 
Arbejder. Og i Laboratoriet føres den mest minutiøse Kontrol med det fremkom
mende Produkt: huer Time, saalænge Fabrikken gaar, tages der Prøver af den
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færdige Cement, og dens Kvalitet undersøges, særlig Hærdningstiden, der ikke maa 
være for lang.

Drivkraften til Fabrikken leveres af en 600 HK. Dampmaskine fra Burmeister 
& Wain; ved Siden af denne haves en Reservemaskine paa 100 HK. Kedlerne er 
forsynede med avtomatisk Indfyring (Underfeed Stokers) med kunstigt Træk ind 
under Fyrene. Selvfølgelig belyses hele Anlæget og alle dets Rum ved elektrisk Lys.

Arbejderantallet er som Følge af den stærkt arbejdssparende Fabrikations
methode forholdsvis lavt; men Fabrikken beskæftiger dog ca. 100 Mand. Mange af 

ANLÆGSBROEN

disse bor inde i Aalborg og har altsaa en ikke ganske kort Vej til Arbejdspladsen; 
men Cyklerne — dette blandt danske Arbejdere saa stærkt udbredte Befordrings
middel — overvinder alle Vanskeligheder med Hensyn til Vejlængden.

Trods sin unge Alder har Fabrikken oparbejdet en betydelig Eksport, især paa 
England, Sverige og Tyskland, hvor dens Mærke er vel anset.



NØRRE FLØDALS FABRIKKER

Skrivekridtet, der som bekendt danner Underlaget for hele Danmark, Bornholm 
alene undtaget, men som i Landets fleste Egne dækkes af mægtige Lag af 

yngre Dannelser, træder i Aalborgegnen — baade Nord og Syd for Limfjorden — 
helt, eller næsten helt, op i Overfladen. Flere Steder inde i Landet er Agrene 
graahvide eller næsten kridhvide at se til, idet Ploven gaar gennem den tynde 
Muldskorpe ned i Kridtet; og ude ved Limfjorden bestaar de Banker, som ind
rammer Fjorden og dens Enge, helt og holdent af Kridt.

Geologisk interessante er disse Kridtbanker — gamle Kystbrinker ud imod det 
Hav, der i Tiden nærmest efter Istiden beskyllede Jylland med betydelig højere 
Vandstand end nu — men tillige har de stor praktisk Betydning for Egnen. Alle
rede fra Arilds Tid har dette været Tilfældet, idet Kridtet er bleven benyttet til 
Kalkbrænding, men navnlig i vore Dage er der paa Grundlag af den lette Adgang 
til Kridt opbygget en Række for Aalborgegnen ejendommelige, store og betydnings
fulde Industrianlæg.

Ældst i Rækken af disse Anlæg er den under Navn af Nørre Flødals Fabrikker 
kendte Tilvirkning af slemmet Kridt og Kalkmergel. Kridtbruddet ligger inde i 
Landet ved Gaarden Nørre Flødal, en god Mil Syd for Aalborg, ikke langt fra 
Svendstrup Station. Slemmeriet blev anlagt her i 1873—74 med en aarlig Produktion 
af 10 Mili. Pund for Øje; i 1880—82 udvidedes det til en Aarsproduktion af 15 
Miil. Pund og er nu et anseligt og omfattende Fabrikanlæg, der sysselsætter 30—40 
Mand under Ledelse af fhv. Skibsfører Hjorth.

Fra Bruddet trilles Kridtet paa Børe op til en Slemmemølle, i hvilken det 
males under stærk Tilstrømning af Vand; 200 Tdr. Vand i Timen oppumpes hertil 
fra de her, som andetsteds ved Aalborg, stærkt vandførende Kridtlag. Som en 
mælkeagtig, hvid Vædske flyder Massen herfra ud til en dobbelt Række Slemme- 
bassiner, hvori Bundfældningen foregaar; Bassinerne er overdækkede, for at intet 
Sand skal føres af Vinden ned i den fine Kridtslam. Knusemaskinen og Pumpen 
drives af en 8 Hestes Dampmaskine.

Naar Kridtet er bundfældet, ledes Vandet ud af Bassinerne, og den bløde Kridt- 
dejg skovles op for at bredes til Tørring paa store Stativer, der ligner Teglværkernes 
Tørrestativer. Efter endt Tørring danner Kridtet uregelmæssige Blokke, som nu 
føres til en af en 12 Hestes Dampmaskine dreven Pulverisermaskine, hvori Fin
malingen finder Sted. Indtil 100,000 Pund daglig kan denne Maskine gøre færdig. 
Herfra gaar den færdige Vare til Opbevaring i store Siloer, indtil den pakkes i 
Fade, som forfærdiges i de til Fabrikken hørende Skærerier og Bødkerier.

Fabrikkens Hovedprodukt, det fine Slemmekridt, til hvis Fremstilling Kridtet i 
Nørre Flødal paa Grund af sin Blødhed ganske særlig egner sig, anvendes i stor 
Mængde i Gummivarefabrikationen, til Malervarer o. a. m. Tidligere gik store 
Kvantiteter til Ruslands Gummifabrikker; men efter at stærke Toldforhøjelser for
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KJÆRS MØLLES FABRIKKER

Midt i forrige Aarhundrede, da dansk Foretagelsesaand paany følte sine Vinger 
vokse efter Statsbankerottens og Elendighedens Tid i Aarhundredets første 

Aartier, saa en lille aarhusiansk Klædefabrikant, Peter Georg Dinesen sig om efter 
en Ejendom, der bedre egnede sig til Grundlæggelsen af en levedygtig Tekstilvirk
somhed end hans for Vandkraft blottede Fabrik i Aarhus, hvor han maatte trække 
sine sværere Maskiner ved Hestekraft. Valget faldt paa den tæt udenfor Aalborg 
liggende Vandmølle Kjærs Mølle', her kunde Østeraa levere passende Drivkraft, 
Aaens Vand er af særlig heldig Beskaffenhed til Farveribrug, Valkning m. m., Be
liggenheden ved Aalborg gav gode Forbindelser med Omverdenen, og der fandtes i 
vid Omkreds ingen Klædefabrik; der var altsaa Udsigt til at vinde en god Kunde
kreds for det Arbejde, man vilde optage foruden Klædefabrikation til Salg, nemlig 
Behandling af Landboernes hjemmevævede Uldstoffer. I Forening med Fabrik
mester fra »Bruunshaab« ved Viborg Wilhelm August Rodskjer og Prokurator 
Otto Jespersen købte Dinesen da den 19. December 1850 Vandmøllen.

Straks efter Ejendommens Overtagelse og Bevillings Erhvervelse begyndte Fir
maet — P. Dinesen & Co. hed det den Gang og førte dette Navn lige til 1898 — 
at opføre Fabrikbygninger (af Bindingsværk) og anskaffede Maskiner; Anlæget, som 
beregnedes paa en aarlig Produktion af 600 Stykker Klæde å 30—35 Alen, kom til 
at koste ca. 30,000 Rdl. Allerede i 1851 naaede man at producere et mindre Kvan
tum færdigt Klæde, og i 1852 gik Produktionen op til 18,156 Rdl.; man havde da 
skaffet sig Kunder over hele Landet, ogsaa i København. Alt saa da ganske 
lovende ud.

Imidlertid skulde Fabrikkens første 12 Aar blive en overordentlig haard Kamp 
for Tilværelsen. Interessenterne havde sat deres hele Formue i Foretagendet, men 
Formuen var ikke stor; Summen beløb sig for P. G. Dinesen til 5,886 Rdl., for 
W. A. Rodskjer til 5,416 Rdl. og for O. Jespersen til 7,083 Rbdl. — ialt for hele 
Interessentskabet til 18,385 Rdl. Det var ikke meget; vel lykkedes det gennem Stads- 
fysikus N. Klem i Helsingør, som i 1852 optoges i Interessentskabet, at faa det til
ført nogen Forstærkning, tildels som Laan, men det forslog ikke. Thi i de første 
Aar gav Fabrikken ikke Overskud, men delvis endogsaa Tab, og Firmaet maatte 
benytte alle Midler til at skaffe sig Penge — »endog de mest fortvivlede«, hedder 
det i en i Anledning af Fabrikkens Halvhundredaarsjubilæum udgiven Beretning. 
Vekselforskrivningerne voksede »i en uhyggelig Grad«, og saa vidt gik det, at Fa
brikken maatte pantsætte sit Lager af Uld — det nødvendige Raastof — til en Kre
ditor; denne slog Laas for Lageret, og hver Gang der skulde bruges Uld, hed det: 
først et Afdrag paa Gælden!

Men med ægte jydsk Sejghed holdt Interessenterne, og særlig W. A. Rodskjer, 
fast ved deres Tro paa Fabrikkens Fremtid. I 1853—54 syntes det da ogsaa at
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lysne noget, men saa ramtes i 1855 den unge Fabrik af en Ulykke, der maatte 
synes ganske tilintetgørende: en stor Brand ødelagde Fabriksbygningen med dens 
Maskiner og Varer — og ved Bogholderens Forsømmelse var Maskiner og Varer 
ikke holdt assurerede. I dette kritiske Øjeblik greb imidlertid — for en Gangs Skyld 
retfærdigt! — Lykkehjulets blinde Gudinde ind: kort efter Branden vandt W. A. 
Rodskjer 10,000 Rdl. i Lotteriet, og med sin urokkelige Tro paa Fremtiden skød 
han straks Summen ind i Forretningen. Saa rejste Fabriksbygningerne sig igen af 
Asken — nu af Grundmur; nye Maskiner anskaffedes, og Fabrikken var nu udvidet 
saa meget, at den beregnedes paa en Produktion af 900 Stk. Klæde aarlig. Men 
Fabrikkens Trængselsdage var ingenlunde forbi: vel naaede Salget i 1857 39,000 
Rdl., men Pengekrisen slog Omsætningen ned og paadrog Fabrikken saa store Tab 
gennem Kunderne, at de mest drastiske Midler maatte anvendes for at formindske 
Udgifterne. Saa fortvivlet var Stillingen, at det denne Gang for Alvor blev taget 
under Overvejelse, om det ikke var rigtigst helt at standse Virksomheden; men Ud
holdenheden sejrede endnu en Gang; en dygtig merkantil Leder — J. Kieler — 
forbedrede Driften, og i Treserne begyndte Afsætningsforholdene at forbedre sig. 
Men først da den i andre Henseender saa sørgelige Fredslutning 1864 stillede de 
holstenske Fabrikker udenfor den danske Toldgrænse, gled Kjærs Mølle — ligesom 
de øvrige danske Tekstilfabrikker — ind i mere smult Vande, og en Fremgangens Tid 
begyndte.

Som tidligere nævnt, var det Holstenernes Udelukkelse fra det danske Told- 
omraade, som skabte lysere Tider for Kjærs Mølle; men dette betyder ingenlunde, 
at nu kunde Fabrikken lægge sig paa den lade Side. Tværtimod — nu kom Ud
videlsernes og Forbedringernes Tid; nu kunde Midlerne skabes til at bringe Fa
brikken fuldt op paa Højde med de tidligere overmægtige Konkurrenter.

I 1865 indførtes der Dampkraft paa Fabrikken — en Dampmaskine paa 6 HK.; 
allerede i 1871 blev den erstattet med en ny paa 24 HK. I 1874 fandt den første 
større Udvidelse Sted: Opførelsen af en ny 3 Etagers Fabrikbygning, Spinderiet fik 
nye Kartemaskiner og Selfactor, og nye Væve anskaffedes. I 1883 foretoges den anden 
større Udvidelse: Forlængelsen af den i 1874 opførte Fabrikbygning med 55 Alen, 
og i 1889 kom en ny Høj- og Lavtryks Dampmaskine paa 120 HK., i 1890 elektrisk 
Belysning over hele Fabrikken. I 1894 kommer den tredje større Udvidelse, idet 
der opføres en stor ny 2 Etagers Bygning til Spinderiet, og Dampanlæget fornyes 
med en stor, ny kornisk Dampkedel. Slag i Slag gaar det, og Maskininventariet 
holder Skridt med Bygningernes Udvidelse; ældre Maskiner udskydes, nye anskaffes: 
i 1901 var Fabrikken naaet til at kunne producere 250,000 Alen Klæde aarlig til 
en Værdi af ca. 700,000 Kr., og nu er Produktionen yderligere vokset til 350,000 
Alen Klæde til Værdi 800,000 Kr. I Spindesalen er nu 1925 Tene, i Vævesalen 50 
Væve i Virksomhed.

Samtidig har Produktionen i høj Grad skiftet Karakter. Oprindelig forarbej
dedes der udelukkende dansk Uld til stærke og solide Klædevarer og Kirsaj i et 
ganske ringe Antal (omkring 10) Kvaliteter; thi lige op til omkring 1870 anvendte 
Landboerne og den jævnere Bybefolkning næsten udelukkende Kirsaj til deres Klæd
ninger, mønstrede Varer var der slet ikke Tale om at forfærdige. Men heri er der 
efterhaanden indtraadt en indgribende Forandring. Paa den ene Side er det Hold 
af finuldede Faar, som tidligere fandtes paa mange større Gaarde, ganske ophørt,
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og Hedefaaret, der ligeledes leverede en fin, kruset Uld, forsvinder mere og mere, 
medens Landbruget har lagt sig efter grovuldede Kødfaar-Racer. Paa den anden 
Side har den kemiske Fabrikation af Farver sat Klædeindustrien i Stand til at til
fredsstille de voksende Krav til mønstrede, finere Varer, som Moden og den stigende 
Velstand stiller, men hvortil den grove danske Uld ikke er tjenlig; Fabrikationen 
maa da for en stor Del baseres paa fremmed Uld. Tiden fra Slutningen af 
Treserne til Begyndelsen af Firserne danner her Overgangen; i denne Periode 
begynder Fabrikkerne at fremstille graa melerede Diagonaler og trikotvævede 
Stoffer samt lidt efter lidt smaamønstrede Varer. Saa indtræder efterhaanden, 
og særlig i de sidste 15 Aar, den rivende Udvikling, som har ført Fabrikken 
ind paa det store Udvalg af Mønstre og Farver, som den nu spænder over. For
andringens Omfang forstaas bedst, naar det oplyses, at dette Udvalg nu omfatter 
ikke færre end ca. 160 forskellige Kvaliteter med mindst 700 Dessins. Fra 1901 
har Fabrikken optaget Tilvirkningen af Dameklæde og Kostumestoffer, hvoraf der 
allerede nu fabrikeres ca. 100,000 Alen om Aaret.

Foruden at fabrikere Klæde har Kjærs Mølle lige fra sin Begyndelse modtaget 
Uld til Kartning og Spinding, Vadmel til Stampning, Farvning og Appretering fra 
Landboerne i det nordlige Jylland. Denne Virksomhed har, skønt Bierhverv, været 
Fabrikken til stor Støtte i dens vanskelige Begynderaar og har haft et betydeligt 
Omfang. I 1891—1900 modtoges saaledes 690,000 Alen Vadmel og 508,000 Pund 
Uld til Behandling. I de senere Aar modtager Fabrikken ogsaa Klude til Opkart- 
ning og Forarbejdning til Garn.

Af Fabrikkens Grundlæggere døde Prokurator Jespersen allerede i 1855, P. G. 
Dinesen i 1866; af de oprindelige Stiftere blev det da W. A. Rodskjer, som fik den 
Glæde at lede den Virksomhed, han havde helliget et saa anspændt Arbejde, ind i 
lysere Forhold. I sine sidste Leveaar (han døde 1876) støttedes han heri af 
sin Søn Julius Rodskjer, der havde lært Klædefabrikationen under Faderens Le
delse og fuldendt sin Uddannelse i Udlandet. I 1869 blev Julius Rodskjer Kjærs 
Mølles Fabrikmester, og ham er det, der i de siden da forløbne 36 Aar har været 
Virksomhedens tekniske Leder og har Æren for det Standpunkt, den indtager i den 
danske Væveindustri.

I Aarenes Løb indtraadte der mange Forandringer i Interessentskabet — ved 
Dødsfald, Salg af Parter osv. Det blev derfor omsider fundet rigtigt at give Ejen
domsforholdet en anden Form, og den 1. Januar 1898 overgik da det gamle Firma 
P. Dinesen & Co. til et Aktieselskab Kjærs Mølles Fabrikker. Selskabets Kapital, 
800,000 Kr., overtoges af de tidligere Interessenter i Firmaet P. Dinesen & Co. Dets 
Bestyrelse kom til at bestaa af Sagfører Knud Petersen som Formand og Direk
tørerne Julius og Frederik Rodskjer, som tillige forestaar henholdsvis den tekniske 
og den merkantile Ledelse af Virksomheden.

Kjærs Mølle, der begyndte sin Virksomhed med 30—40 Arbejdere, sysselsætter 
nu 180 Mænd og Kvinder. Til en Begyndelse maatte Fabrikken forskaffe sig uden
landske Arbejdere, men den har tidlig beflittet sig paa at oplære en dansk Arbejder
styrke. Dens Arbejde i den Retning støttes nu af Aalborg tekniske Skole, som har 
oprettet en Afdeling for Vævning og Bindingslære og saaledes vil yde sit væsentlige 
Bidrag til, at en dansk Tekstilarbejderstand vokser op. Af Arbejderne har et be
tydeligt Antal været i Fabrikkens Tjeneste i 10, ja i over 25 Aar.
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Brugen af Sæbe, som nu er saa almindelig i alle Samfundets Lag, er ikke sær
deles gammel. De gamle Grækere synes slet ikke at have kendt Sæbe, men i 

den romerske Kejsertid var den bleven Handelsartikel, og man har i Pompeji fundet 
en Sæbehandlers Butik. Imidlertid synes Sæben at være kommen til Romerne 
fra Germanien, hvor den ifølge Plinius tilvirkedes af Gedetalg og Træaske; den blev 
dog endnu paa denne Tid næppe benyttet som almindeligt Renselsesmiddel, men vist
nok udelukkende, eller saa godt som udelukkende, i medicinsk Øjemed. Den berømte 
Læge Galenos (Aar 131—ca. 200) anbefaler dog dens Benyttelse til begge Formaal.

Om Sæbelilvirkningens 
U d vikling Middelalderen 
igennem vides kun lidt. 
Marseille skal i det 9. Aar- 
hundrede have haft en be
tydelig Handel med Sæbe, 
og i det 15. Aarhundrede 
var Venedig Hovedpladsen 
for denne Vare. I det 16. 
—17. Aarhundrede maa 
Sæbeindustrien have ud
viklet sig stærkt i England; 
thi da Kongen i 1622 gav 
et Selskab Monopol paa 
Sæbefabrikationen, maatte 
det som Vederlag herfor 
svare en aarlig Afgift af 
20,000 £ (360,000 Kr.); der 

var den Gang 20 Sæbe
sydere i London. I Frank
rig blev Aar 1666 Sæbe
fabrikationen ligeledes mo
nopoliseret; men dette 
vakte saa stærk Modstand, 
at Monopolet hævedes efter 
faa Aars Forløb, og Sæbe
industrien naaede da i 
Frankrig til et saa højt 
Standpunkt, at franske 
Toiletsæber indtil Midten 
af det 19. Aarhundrede 
regnedes for de bedste og 
— som endnu fremdeles 
— blev en stor Udførsels
artikel.

Ogsaa i Danmark fand
C. RAFN

tes der allerede i det 17. Aarhundrede Sæbesyderier; saaledes nævnes i 1621 Hans
køper som Sæbesyder i København, og i 1662 fandtes et kongeligt Sæbesyderi paa 
Kristianshavn. Ved en Forordning af 1687 paabydes det endogsaa, at en Fjerdedel 
af Købstadjorderne skal anvendes til Avl af Hør-, Hampe- og Roefrø, for at der kan 
skaffes Sæbesyderierne indenlandsk Olie som Raastof. Ogsaa i Provinserne oprettedes 
nu Sæbesyderier, og længere Tid igennem var Indførselen af fremmed Sæbe forbudt 
til Støtte for disse indenlandske Syderier, hvis Fremgang paa den anden Side hæm
medes af den tidligere saa almindelige Sæbekogning i Husholdningerne.

Det er dog — her som i Frankrig og England — først i den nyere Tid, at Sæbe
fabrikationen har taget saa stort et Opsving, at den nu hører til de betydeligste 
Fabrikationsgrene. Særlig var det paa den ene Side Sodaindustriens Udvikling, paa 
den anden Side den franske Kemiker Chevreuls betydningsfulde Undersøgelser over 
Fedtarternes Kemi, der lagde Grunden til Opsvinget. Nu indtager ogsaa Tyskland
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S. RAAEN

en fremragende Stilling i denne Industri, og tyske 
Sæbemestre, uddannede paa statsunderstøttede Fag
skoler, findes over hele Jorden.

* **
En fremtrædende Plads i den danske Sæbeindustri 

indtager den Virksomhed, hvormed vi her beskæftiger 
os. Dens Stifter, Charles Otto Adolph Rafn, født 
1839 i Vestervig, var Søn af en Læge. Da Faderen 
flyttede fra Thy til Vendsyssel, kom den unge Rafn til 
at gaa i Skole i Aalborg; efter sin Konfirmation sattes 
han i Lære paa Frederikshavns Apothek. Han tog 
farmacevtisk Kandidateksamen med Udmærkelse og 
fik Plads paa Apotheket i Skanderborg, senere paa 
Vesterbros Apothek i København.

Men Udsigten til at skulle tilbringe Livet som en 
knapt lønnet Funktionær bag et Apotheks Disk syntes 
den unge Farmacevt for trang og trist; han ejede ingen

Formue til at købe sig et Apothek for, men fremad stræbte han. Det travle For
retningsliv i den gamle Limfjordsstad maa have gjort Indtryk paa Skoledrengens 
Sind — han følte Lyst til selv at kaste sig ud i dette virksomme Liv for der at 
frugtbargøre sine i Farmacien erhvervede kemiske Kundskaber; i sit 24. Aar forlod 
Cand. pharm. C. Rafn da Apothekerdisken og oprettede i Vesteraagade i Aalborg 
en Mineralvandsfabrik. Den unge Fabrikant havde Held med sig — eller rettere: 
hans Dygtighed og Energi gjorde sig gældende; snart kunde Mineralvandsfabrikken 
oprette Filialer i Viborg og Thisted, og i 1870 kunde Rafn købe den Ejendom, hvori 
han hidtil havde boet til Leje.

Nu var det Grundlag skabt, hvorpaa den nuværende Virksomhed er opbygget.
For de finere Toiletsæbers Vedkommende var Udlandet, 
særlig Frankrig og Tyskland, den Gang stærkt domi
nerende paa det danske Marked, men Rafn tog med 
Kraft fat paa at erobre denne Fabrikation for sit eget 
Land. Efter at have anskaffet de bedste Maskiner paa 
denne Industris Omraade lykkedes det efter en kort 
Række Forsøg hans Dygtighed og Energi at fremstille 
fortrinlige Sæber, som fuldt hævdede deres Plads ved 
Siden af Udlandets. Fabrikkerne udvidedes Gang paa 
Gang, Dampkraft indlagdes, og Aalborg Toiletsæber blev 
kendte og skattede hele Landet over. I eleganteste Ud
styr og med fornemme franske og engelske Navne — 
»Savon aux Violettes de Parme«, »Royal Windsor Soap« 
o. lign. — pranger de i de eleganteste Boudoirer; de 
udenlandske Navne er nemlig endnu (saa underlig er 
Verden!) en Nødvendighed, naar danske Forbrugere 
skal benytte en fortrinlig dansk Frembringelse, uagtet 
de har lært ikke alene ikke at stødes ved, men efter A. RAFN
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Fortjeneste at skatte det efterfølgende Oprindelsesmærke: »C. Rafns Fabrikker, Aal
borg«. Ogsaa i Fremstillingen af Lommetørklæde-Essenser har Fabrikkerne naaet 
smukke Resultater. Foruden Viol-Essenser, der — ligesom Violsæber — hører til 
Fabrikkernes særlige Specialiteter, er »Dansk Skovduft«, som hovedsagelig fremstilles 
af vore hjemlige Skovmærker, en yndet og udbredt Parfume.

I Aarenes Løb er Rafns Fabrikker voksede op til en i sin Slags betydelig Virk
somhed. Mineralvandsfabrikken er, skønt den stadig er forøget, nu kun en ringe 
Del af et ret sammensat Hele, idet Fabrikkerne efterhaanden har optaget Tilvirk
ning af Soya, Ritteressenser, Ludpulver, Blegsoda, Seletøjssværte, Knivpulver, Sennop 
og dampstødte Krydderier. Særlig Fabrikationen af Soya og Sennop er af Betyd

INTERIØR FRA KONTORET

ning; depne sidste drives efter engelsk Mønster med de- nyeste Maskiner, og Rafns 
»Eksport-Sennop« og »Frederiksstädter-Sennop« har i ikke ringe Grad formaaet at 
fortrænge de tilsvarende udenfandske Mærker.

Det er derfor et summende Liv, der rører sig i Fabrikslokalerne i Vesteraagade; 
hver Tommes Plads er benyttet, ligefra Kældrene, hvor der findes Lokaler for 
Mineralvandsfabrikationen, for Presning og Henkogning af Frugtsafter, for Destil
lation af Essenser samt for Opbevaring af store Mængder af ætheriske Olier og 
Blomsterekstrakter, til de øverste Etager, hvor Lagre og Ekspeditionslokaler findes 
for de færdige Fabrikater.

I Midterbygningens Stueetage forefindes store Reservoirer til Raastofferne samt 
Kedlerne til Kogning af den Sæbe, der tjener til Fremstilling af de finere Sorter; 
denne Sæbe, som efter endt Behandling er fuldstændig nevtral, hældes i flydende 
Tilstand i store Afkølingsforme. Efter at være afkølet, skæres den i Blokke eller
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Stænger, som an
bringes i et stærkt 
opvarmet Tørrerum, 
indtil Sæbens Vand
indhold er fuldstæn
dig fordampet; den 
udtørrede Sæbe bli
ver saa i andre Lo
kaler høvlet i tynde 
Spaaner; der tilsæt
tes Farve og Par
fume, og paa Gra
nitvalser forarbejdes 
den til en homogen 
Masse. Efter denne 
Proces bringes Mas
sen i en Jærncylin- 
der og stødes ved

Hjælp af en Damphammer fast sammen: et Stempel, der passer nøje i Cylinde
ren, presser Sæbemassen ud af denne i en kompakt Stang, og denne skæres nu i 
smaa Stykker, alt efter den Vægt, hvormed de forskellige Sorter kommer i Handelen. 
I store Slagpresser faar saa de afskaarne Stykker omsider den endelige Form, hvori 
de kommer Forbrugerne i Hænde.

Langt simplere er Fremstillingen af de almindelige Mandelsæber, Glycerinsæber 
o. lign. Sorter, der fremstilles ved mekanisk Blanding af Fedtstoffer og Sæbelud, 
hvortil der under Sammenrøringen tilsættes Farve og Parfume; Blandingen hældes 
i dertil indrettede Forme, og under Selvudvikling af Varme forsæbes Massen i Løbet 
af 24 Timer, hvorefter Sæben udskæres i Stykker og præges.

I Fabrikken sysselsættes ca. 60 mandlige og kvindelige Arbejdere, medens 7 
Repræsentanter for Firmaet stadig berejser Landet for at optage Ordrer paa dets for
skellige Frembringelser. Drivkraften leveres af en 15 H. K. Dampmaskine, og der be
nyttes en 30 H. K. Kedel; fra egen Dynamo forsynes hele Fabrikken med elektrisk Lys.

I 1904 fremstilledes paa Fabrikkerne ca. 400,000 Pund Glycerinsæber, 60,000 
Dus. valsede finere Sæber og 300,000 Pund Husholdningssæber.

Fra 1. Januar 1899 har C. Rafn trukket sig tilbage fra Ledelsen af den af ham 
skabte Virksomhed; denne er derefter overtagen af hans mangeaarige Medhjælper, 
Hr. Sofus Raaen, i Forening med en af Stifterens Sønner, Cand. phil. Axel Rafn. 
Under de nye Ejeres Ledelse er Forretningen yderligere bleven udvidet, særlig ved 
Anlæg af Filialer i København og Odense.
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Kommer man en Sommermorgen med Københavnsdamperen fra Hals opad 
Limfjorden, modtager man den første Bebudelse af Aalborgs Nærhed gennem 

en Røgsky, som fra et Kompleks af høje Skorstene og kegleformede Ovne hæver 
sig op over Morgentaagerne. Kommer man nærmere, skelner man talrige Fabriks
bygninger og foran dem Skibsbroer med en hel lille Masteskov fra store og smaa 
Damp- og Sejlskibe, der her enten udlosser Kul eller indtager Ladning; bagved 
Bygningerne hæver sig dels høje, skinnende hvide Kridtklinter, dels grønne Bakker 
med talrige nette Smaahuse. Det er den største danske Cementfabrik, som ruller 
sig op for Øjet med sin Havn, sine Kridtbrud og sine Funktionær- og Arbejder
boliger.

Fabrikken er ikke 15 Aar gammel. Aktieselskabet stiftedes den 16. Oktober 
1889, væsentlig efter den paa mange Maader af Aalborgs Udvikling fortjente, nu 
afdøde Købmand og Etatsraad Hans Holm’s Initiativ; i 1890 toges der fat paa Byg
ningernes Opførelse, og i Maj 1891 kunde den nye Fabrik begynde sin Virksomhed. 
Ikke faa Vanskeligheder havde daværende Konsul Holm haft at besejre for at naa saa 
vidt; særlig kneb det med at rejse den fornødne Kapital her i Landet — og Hans Holm 
vilde, at Selskabet skulde være en dansk Virksomhed med dansk Kapital. I alt 
væsentligt naaede han dette Maal, efter at han var traadt i Forbindelse med Ingeniør
firmaet F. L. Smidth & Co. i København, ved hvis Medvirkning en betydelig Del af 
Aktiekapitalen skaffedes tilveje, og Fabrikkens Udvikling i de forløbne Aar har 
ikke gjort hans faste Tro paa den danske Cementindustris Fremtid til Skamme. 
Den anlagdes med en Aarsproduktion af 125,000 Tdr. Cement for Øje; det har 
siden da ingenlunde manglet paa skarp Konkurrence, hverken i Indland eller Ud
land, men desuagtet er Fabrikken vokset op til nu at producere henved 500,000 Tdr. 
aarlig, og den vil med de mægtige Udvidelser, der for Tiden foretages, i Løbet af 
faa Aar naa til at kunne producere henved 1 Million Tdr. Cement aarlig — 
8 Gange den oprindelige Produktion.

Disse Udvidelser er ganske naturligt fremkaldte ved den stedse voksende Afsæt
ning, Fabrikkens anerkendt fortrinlige Produkt har fundet, ikke alene herhjemme 
i Danmark og nærliggende nordevropæiske Lande, men ogsaa paa de oversøiske 
Verdensmarkeder, hvor Fabrikken, takket være sin for Eksport fortrinlige Beliggenhed 
og øvrige gode naturlige Forhold, med Held har kunnet optage Konkurrencen, og 
hvor »Aalborg«-Cementen med det bekendte Løvemærke har erhvervet sigen 
anerkendt Position.
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Aalborg Portland-Cementfabrik ligger omtrent en halv Mil Øst for Aalborg paa 
Fladlandet mellem Bakkerne og Fjorden — mellem Raastoffet og Udskibnings
stedet. Tilgang af Raastofferne har den sikret sig for lang Tid, idet den ca. 600 
Tdr. Land store Landejendom »Rørdal«, som Fabrikken har erhvervet, indeholder 
de til Cementfabrikation fornødne Raamaterialier for et Tidsrum af ca. 150 Aar. 
Disse Raamaterialier er to: det fortrinlige, ganske flintfrie og næsten kemisk rene 
Kridt i Bakkerne og det lagdelte, stenfrie Ler, som nu danner Fladerne langs 
Fjorden, men en Gang afsattes paa Bunden af det Hav, der efter Istiden i lange 
Tider overskyllede alle lavtliggende Partier af Vendsyssel og Kystranden af Him
merland. Det er et ikke lille Indhug, Fabrikken aarlig gør i disse Raastoffer: 
f. T. ca. 14,000 Kubikfavne Kridt og ca. 3,500 Kubikfavne Ler; med andre Ord: den for
tærer hvert Aar en Kridtmasse, som, hvis den stabledes op over Københavns Raad- 
hus’s hele (bebyggede og ubebyggede) Grund, vilde rage 33 Fod op i Vejret. Intet 
Under da, at allerede de forløbne Aars Virksomhed har giort mægtige Indskæringer 
i Bakkerne.

Den første Behandling, Raamaterialierne skal undergaa for at blive Cement, er 
ved den paa Fabrikkens ældre Afdeling benyttede Arbejdsmethode en Tørrings
proces. Fra Lergravene køres Leret ad Sporveje ind paa Fabrikken, og ad et skraat 
opstigende Transportbaand føres det op i det ene af de to Tørretaarne. Til det 
andet Tørretaarn føres Kridtet, men denne Transport sker gennem Luften: fra 
Kridtbruddet op til Taarnet fører en Tovbane, ad hvis Staaltove smaa Vogne uaf
brudt svæver frem og tilbage; Dag og Nat gaar denne Transport for sig, om Natten 
ved de elektriske Buelampers Skin. I Taarnene styrtes henholdsvis Leret og Kridtet 
ned foroven; fra neden presser store Blæsere stærkt opvarmet Luft op igennem 
Taarnenes Indre; under denne Luftstrøms Paavirkning udtørres de fugtige Ler- og 
Kridtmasser, idet de langsomt synker ned til Taarnenes Fod, hvor de, tørre og 
varme, udtages for at bringes under Møllernes Behandling.

Det næste Stadium i Raamaterialets Bearbejdelse er nemlig dets Maling. Denne 
indledes ved en Knusning og grovere Maling af Ler og Kridt hver for sig; derefter 
afvejes begge Materialier omhyggeligt ved Hjælp af avtomatiske Vægte og blandes 
sammen i det rette Forhold. Pr. Snegl — mekaniske Transportmidler benyttes 
overalt i Fabrikken — føres den blandede Masse saa over i Møllehuset, i hvis 
»Raamølleri« Finmalingen finder Sted. Efter at man ved Sigtning har forvisset sig 
om, at Materialet, »Raamelet«, har den udkrævede Finhed, gaar det ved Elevator 
og Snegle over til en stor Silo, hvor det foreløbig opsamles til videre Behandling. 
Denne Silo kan rumme Raamel for 2—3000 Tdr. Cement.

Det er egentlig Brændingen^ som er det næste Skridt i Cementens Udvikling. 
Men det findelte, tørre Raamel egner sig ikke til Brænding; det maa, for at kunne 
underkastes Behandling i Ovnene, omdannes til faste Stykker. For at opnaa dette, 
blandes det tørre Raamel med en Slam af„Kridt og Ler; denne »Raaslam« tilberedes 
ved, at de to Materialier, ligesom før i bestemt Blandingsforhold, udrøres i Beton
bassiner. Ved Hjælp af Gummi-Transportbaand føres det tørre Raamel fra Siloen 
ned i Pressehuset, blandes i Foræltere med Raaslammen og æltes til en plastisk 
Masse; ganske som paa et Teglværk skæres saa den æltede Raamasse i firkantede 
Stykker, som om de skulde brændes til Mursten. Disse »Raasten« stables op paa 
Etagevogne og føres ad Sporveje ind i vældige, 150 Fod lange Tørreovne, i hvilke
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Siloerne, der rummer over 60,000 Tønder, fyldes fra oven; destrækker sig gennem 
den 300 Fod lange Bygnings Midte; langs begge dens Sider strækker Pakrummene 
sig, hvor Cementen fyldes i Sække og Tønder og vejes, for derefter ad Sporveje at 
ekspederes ud til de ved Molerne liggende Skibe og med dem ud til nære og fjærne 
Egne af Verden.

Foruden den foran skildrede Fabrikationsmethode benyttes der imidlertid i en 
nyere Afdeling af Aalborg Portland-Cementfabrik tillige en anden, fra Amerika af 
Ingeniørerne F. L. Smidth & Co. indført Maade at tilvirke Cement paa. Ved denne

EKSPEDITIONS-KONTORET

Methode bortfalder Tørringen og Finmalingen af Raamaterialerne, samt Tilvirkningen 
og Tørringen af Raastenene, idet Raamaterialerne alene findeles ved Slemning 
i Vand og som tyk Slam føres direkte ind i Brændeovnene. Disse er da ikke op- 
retstaaende, murede »Aalborgovne«, men store Jærncylindre — nærmest lignende 
Dampkedler — der er anbragte i næsten vandret, dog noget skraanende Stilling ; 
indvendig er Ovnene udforede med ildfaste Sten, og under Brændingen drejer de sig 
(roterer) langsomt om deres Akse. Af disse roterende Ovne fik Fabrikken i 1899 to 
— de første i deres Slags, som fra Amerika indførtes til Evropa. Brændingen fore- 
gaar saaledes, at den tykflydende Raaslam føres ind i Ovnens højtliggende Ende, me
dens Kulstøv blæses ind i Ovnens nederste Ende, hvor det forbrændes, og hvorved 
der her vedligeholdes en glødende Hede. Paa sin Vej ned igennem den roterende
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Ovn bliver Raaslammen da først udtørret, dernæst gennemglødet og sintret, for at 
fremkomme fra Ovnens nederste Ende som færdigbrændte Cement-Klinker af Stør
relse som Nødder. Disse finmales derefter paa Kuglemøller og Rørmøller ganske 
som den i »Aalborg-Ovnene« brændte Cement. Hver af de to Ovne kan brænde 
150—170 Tdr. Cement i Døgnet. Kulstøvet tilvirkes paa Fabrikken ved Tørring af 
Kullene og disses Finmaling paa Rørmøller paa ganske lignende Vis, som Cementen 
males.

Imidlertid — det gaar i Cementindustrien som i enhver anden moderne Indu
stri: der finder en uophørlig Udvikling og Forbedring af de maskinelle Hjælpemidler

DIREKTØRENS KONTOR

Sted. Ogsaa af de roterende Ovne tindes der nu fuldkomnere, af Firmaet F. L. Smidth 
& Co. udførte Konstruktioner, og ved den store Udvidelse af Fabrikken, som for 
Tiden iværksættes, vil den blive forsynet med 6 store roterende Ovne af ny Model, 
paa 90 Fods Længde. Hver af disse Ovne vil daglig kunne producere 250 Tdr. 
Cement.

Selvfølgelig udkræves der til en saadan Fabriks Drift et stort Maskinanlæg. I 
den store Maskinhal i Møllehuset staar saaledes en Triple-Expansion Dampmaskine 
til 500 Hestes Kraft, i en anden Maskinstue 2 andre Dampmaskiner paa henholdsvis 
300 og 200 HK. I disse Rum findes fremdeles Dynamoerne, der leverer Elektricitet 
til Fabrikkens 54 Buelamper og over 1000 Glødelamper samt til Motordrift i Værk
stederne og til Elevatorerne. I det ældre Kedelhus findes to Rørkedler, der giver Damp til
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ialt 850 HK. Men i det nye Møllehus, som opføres til 
Fabrikkens Udvidelse, og som bl. a. vil komme til at 
indeholde 3 meget store Rørmøller, opstilles en ny 
800 HK. Dampmaskine, og i det nye Kedelhus findes 
der 3 store Rørkedler, der hver vil levere Damp til 
600 HK.

En saadan Fabrik har naturligvis ogsaa et meget 
stort Forbrug af Vand, navnlig til Kondensering af 
den i Dampmaskinerne brugte Damp, og her kommer 
de aalborgske Kridtlags store vandførende Evne Fabrik
ken til Gode. En kun 16 Fod dyb Brønd giver saa- 
ledes ikke mindre end 35,000 Tdr. Vand i Døgnet; 
men i Anledning af Udvidelsesarbejderne er der gravet 
to nye Brønde, 30 og 45 Fod dybe, som paaregnes 
tilsammen at ville give det enorme Kvantum af 140,000 
Tdr. Vand i Døgnet, eller omtrent halvt saa meget,

ETATSRAAD HANS HOLM som København daglig forbruger.
Som Led i Udvidelsesarbejderne opføres bl. a. en 

ny Lagerbygning (Silo) af mægtige Dimensioner, med 9000 Kvadratalen Grundflade 
og Rum for 70,000 Tdr. Cement. Denne imponerende Bygning opføres alene af 
Cementbeton og Jærn; Cementgulvet er over 3 Fod tykt, og Sidemurene massive, 
forsynede med skraa Stræbepiller for at kunne bære Cementmassens svære Side
tryk. Baade Gulv og Mure er af Monier-Konstruktion; tykke Jærnstænger, ialt af 
330,000 Punds Vægt, er som et Netværk med 5 Tommers Masker indstøbte i Ce
menten. Taget bestaar af Cementplader paa Jærnbjælker/Til Siloerne vil Cementen 
blive ført fra Møllerne paa Gummi-Transportbaand; uden om Siloerne, der danner 
Husets Kærne, vil der paa alle Sider være Rum til Cementens Pakning.

Foruden de direkte i Cementfabrikationens Tjeneste staaende Bygninger inde
holder et Anlæg som Aalborg Portland-Cementfabrik 
en Mængde Værksteder eller Bi-Virksomheder, der hver 
for sig vilde være nok til at danne anselige Virksom
heder i deres Art. Saaledes Bødkeriet, hvor Tønderne 
tilvirkes. Her findes mægtige Lagre af Raamaterialet 
— Staverne — og Tørreovne, hvor Staverne tørres, 
stablede paa smaa Vogne, omtrent som »Raastenene« 
i Cementfabrikkens Tørreovne. Paa Specialmaskiner til
dannes Staverne: en Afkortemaskine tildanner Enderne, 
en Høvlemaskine spidser dem og høvler dem paa Kanten, 
og paa en Tøndemaskine samles de i mindre end et 
Minut til en Tønde; paa en Bundemaskine tilskæres i 
et Minut 5—6 Bunde. Ialt kan der laves 1400 Trætønder 
om Dagen, men trods Maskinerne dog ikke uden at 
50—60 Arbejdere sysselsættes derved! For Tiden bruges 
aarlig for ca. 100,000 Kr. Staver og for 70—80,000 Kr. 
Jærnbaand, Træbaand og Søm. Ogsaa Jærntønder fabri
keres ved Maskiners Hjælp. Endvidere findes der til INGENIØR F. L. SMIDTH
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INGENIØR POUL LARSEN

DIREKTØR D. BERG

Reparation af den stærke Slitage paa Materiellet, som 
Cementfabrikationen medfører, store Smedier og Maskin
værksteder samt et betydeligt Snedker værksted., ogsaa til 
Rensning og Reparation af Sækkene findes der sær
lige, med Rankemaskiner og Symaskiner udrustede 
Værksteder — stort og smaat, for alt er der sørget 
paa systematisk Vis. Ikke at tale om Staldbygninger, 
Kuskeboliger, Vognremiser o. lign. I et i Kontorbyg
ningens Kælderetage anbragt Laboratorium foretages der 
daglige, omhyggelige Prøver baade af Raamaterialierne 
og den færdige Cement, dens Evne til at hærdes og 
dens Modstandskraft saavel mod Tryk som mod 
Træk.

Fabrikkens Havn bestaar af 4 ud i Fjorden anlagte 
Moler eller Skibsbroer, ved hvilke selv store over
søiske Dampere kan losse og lade, idet der ved Bol- 
værkerne findes indtil 24 Fod Vand; denne Havn be
søges aarlig af ca. 900 Skibe af alle Størrelser.

For Arbejderne — ca. 500 i Tallet — er der paa forskellig Maade draget Omsorg 
for at gøre Opholdet paa Fabrikken saa godt og lidet sundhedsfarligt som muligt. 
Ved kraftige Ventilatorer fjærnes Støvet, en af Cementfabrikkernes største Ulæmper, 
saa vidt overhovedet muligt; i Møllerierne sker dette i saadan Grad, at de maa siges 
at være støvfri. Der er indrettet store Spiselokaler for Arbejderne, med Varmeappa
rater, ved hvilke de kan varme deres Mad. Til Fabrikken er knyttet en statsaner
kendt, af Fabrikken støttet Sygekasse med et aarligt Budget paa ca. 16,000 Kr., og 
en af Arbejderne selv styret gensidig Understøttelsesforening med tilhørende Laane- 
kasse støttes ligeledes af Fabrikken; der er et af Fabrikken for den stedlige Good- 
Templar Loge opført Forsamlingshus og et Folkebibliothek. Dertil har Fabrikken 
ved Rørdal opført nette Boliger for 74 Arbejderfamilier, 
for største Delen 2-Familiers Huse med 1000 Kvadrat
alen Have til hver Familie, og for Tiden er der en 
stor ny Skole med Lærerboliger under Arbejde. Til
vejebringelsen af saadanne Boliger for ialt 400 Arbej
dere er projekteret. For Funktionærerne er der op
ført 6 af Haver omgivne Enkeltboliger ud mod Fjorden, 
og Plantagen Dybdal er indrettet til et smukt Lyst
anlæg for Fabrikken og dens Arbejdere.

I Aktieselskabets første Bestyrelse havde bl. a. 
Ingeniør F. L. Smidth Sæde til sin Død i 1899. For 
Tiden bestaar Bestyrelsen af følgende Mænd:

Ingeniør Poul Larsen, København, (af Firmaet 
F. L. Smidth & Co.), Formand.

Statsgældsdirektør Andersen, København.
Købmand C. Calmsohn, Hamborg.
Kammerherre C. Castenschiold, Borreby.
Fabrikejer F. Harboe, Skelskør.



46 AALBORG PORTLAND-CEMENT FABRIK

Ingeniør G. Kåhler, København.
Grosserer 0. B. Muus, København.
Etatsraad, Konsul Hans Holm var Selskabets administrerende Direktør fra 

dets Stiftelse til sin Død i 1902; siden da har Ingeniør D. Berg, Fabrikkens tek
niske Leder fra Begyndelsen, tillige beklædt Stillingen som administrerende 
Direktør.



A. ABEL

Naar Grosserer A. Abel nu — tresindstyve Aar gammel — kan se ud over en 
Virksomhed, der paa sin Vis blev en af Nordjyllands største, kan han gøre 

det med Bevidstheden om, at han sled sig frem til det altsammen, og at det, han 
naaede, blev Resultatet af Aaringers, tidt nok baade brydsomme og slidsomme, Ar
bejde op fra den bare Bund.

A. Abel er født i Aaret 1845 og lærte Handelen i
borg. Som ungt Menne
ske og kort Tid efter at 
have udlært drog han 
til England og var i tre 
Aar ansat hos den tyske 
Konsul Buntz i Great 
Grimsby. Det var den 
Gang et Særsyn, at unge 
danske Handelsmænd 
drog til Udlandet og dér 
søgte Uddannelse og Be
rigelse, men de faa, der 
gjorde det, fortrød aldrig 
de Aar i det fremmede, 
der gav deres Sind San
sen for de store Maal og 
deres handelsmæssige Vi
den det Plus, der kom 
dem til Nytte i deres GROSSERER A. ABEL

Vare skaffet sig Forbindelse
Richardtson & Co.

en Hørkramforretning i Aal-

Hjemland. — Den 18. Ja
nuar 1871 begyndte A. 
Abel sin Virksomhed i 
Aalborg, men Mangelen 
paa Kapital — alt, hvad 
han ejede, den Dag han 
tog fat, var 125 Rigsdaler 
— gjorde det til en Nød
vendighed for ham at be
gynde meget smaat. Han 
kunde i den første Tid 
kun beskæftige sig med 
Agenturvirksomhed, men 
han agenterede saa til 
Gengæld med alt, hvad 
han kunde finde og faa 
fat i. Navnlig Kul søgte 
han dog særlig at arbejde 
med, og han havde i den

med det ansete og store Newcastle-Hus, Breyen

Og lidt efter lidt naaede han frem til at drive Kulforretning for egen Regning. 
Den første Kulladning, han solgte for egen Regning, var en kasseret Ladning fra 
det fornævnte Firma, som han fik Lov til at sælge af Nød og Nødvendighed, fordi 
den nu en Gang var kommen her til Landet. Her tjente han sin første, større 
Pengesum paa en Gang, og han drev nu sin Forretning saaledes, at han, hver Gang 
han havde saa mange Penge, at han kunde købe en Varepost og betale den kontant, 
gjorde dette. Men Konkurrencen var ham haard paa mange Maader. Der sad 
den Gang i Aalborg mange gamle og solide Firmaer, som det ikke var let at komme
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A. ABEL

op ved Siden af, og som — saadan som det altid 
gaar — søgte at holde den unge Konkurrent med de 
smaa Midler nede.

Imidlertid kom Tilfældet ham en Gang til Hjælp 
og gav Stødet til, at hans Kulforretning med ét blev 
stærkt udvidet. Det var den Gang, den faste Bro over 
Limfjorden blev bygget, og det var i Vinteren 1874—75, 
en stræng Vinter med islagte Vande. De store Kul
forretninger var saa godt som udkørte, og der var ingen 
aabne Havne. Den søværts Tilførsel af Kul var saa- 
ledes ganske stoppet. Men Abel laa med et Lager, og 
det lykkedes ham at faa Kulleverancen til Brobygnings
arbejdet af den Grund, og saa fordi hans engelske 
Sprogkundskaber var ham til betydelig Støtte overfor 
de udenlandske Ingeniører, der var beskæftigede ved 
Brobygningen, og som ikke kunde forhandle med 
nogen paa Dansk.

Senere tog Abel Salget af Raajærn, Salt og Soda
ind under Forretningens Omraade. Og med Cement drev han allerede i de første
Aaringer en ikke helt ubetydelig Forretning. Han tuskede paa god jydsk Maner. 
Han havde tre smaa Skibe, som han fragtede med Kul til Cementfabrikken »Cim- 
bria«, og han lastede Cement hjem i Stedet.

KULPLADSERNE
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Igennem adskillige Aar besørgede han alle sine Rejser rundt til Kunderne selv. 
Han arbejdede med andre Ord saa stærkt og haardt som ikke mange, og med 
Fritiden var det ikke meget bevendt Der var Arbejdet hjemme at passe, naar ikke 
andet lagde Beslag paa Tiden og paa Arbejdskraften.

I Aaret 1891 anlagde Abel et Saltværk ude paa Hadsundvejen, og af dette 
Værk har han haft megen Glæde. Det er nu et af de største i Landet, og det er 
stadig i Vækst. Det er Saltsten, som han i stort Omfang importerer, der ad kemisk 
Vej omdannes til Salt, baade i de grovere og finere Arter. Denne Virksomhed be
skæftiger nu til Stadighed over en halv Snes Mand.

Eftersom Forretningen gik fremad, indsaa Abel Nødvendigheden af at eje sit 
eget Dampskib til Brug for Kultransporten og købte da i Forening med nogle Andre 
Dampskibet >Swarland«, for hvilket Abel er korresponderende Reder. Skibet har 
særlig underholdt en regelmæssig Forbindelse mellem England og Danmark og 
fragter en væsentlig Del af de Kul, Abel omsætter.

A. Abel har aldrig deltaget i det offentlige Liv. I de yngre Aar levnedes der 
ham ikke Tid til andet end at passe sit eget og til at tage Tiden i Agt i saa fuldt 
et Maal som muligt, og sidenhen, da han var kommen ovenpaa og havde faaet 
givet sin Forretning Skik og Form, tog den al hans Interesse fangen.

I de senere Aar har A. Abels Søn, Alb. Abel, deltaget i Forretningens Ledelse. 
Han har faaet en omhyggelig og indgaaende handelsmæssig Uddannelse, blandt andet 
ved et 3aarigt Ophold i England og et laarigt Ophold i Hamborg, og han er 
en dygtig og klog ung Forretningsmand, der synes at have alle Betingelser for at drive 
den Virksomhed, som Faderen med saa megen Møje har skabt, fremad i dens hævd
vundne sunde og solide Spor.

Erich Erichsen.



CHR. SIMONI

Iden Kreds af ansete Navne, som Slægtled igennem har været Bærere af Aalborgs 
gamle Handelstraditioner, og som i denne By, mere end i de fleste andre danske 
Købstæder, har skabt et virkelig patricisk Element, indtager Navnet Simoni en smuk 

Plads. J mere end et Aarhnndrede har det været knyttet til Aalborg By, idet alle
rede Frederik Simoni, Faderen til Stifteren af Firmaet Chr. Simoni, i det nittende
Aarhn udredes Begyndelse drev en efter Datidens Forhold ret betydelig Købmands
handel med Butik og Ind- 
staldning for Landboere.

Hans Søn Christian 
Peter Simoni kom lige 
efter sin Konfirmation i 
Aaret 1821 i Handelslære 
hos Købmand Thomas von 
Spreckelsen i Aalborg og 
arbejdede sig der op til en 
betroet Stilling. Han fore
tog for sin Principal flere 
Rejser til Norge og Sverige 
i Handelsanliggender og 
fik derved Øjet opladt for 
Eksports og Storhandels 
Betydning. Den 6. Januar 
1836 etablerede han sig for 
egen Regning i Aalborg, 

nærmest som Eksportør af 
Landmandens Produkter: 
Korn, Smør, Flæsk etc. 
Det varede ikke længe, 
inden det gik op for den 
driftige unge Mand, at 
ifald denne Forretning ret 
skulde trives, maatte den 
have sine egne Skibe, og 
inden ret længe var Chr. 
Simoni vokset op til at 
være den største Skibs- 
rheder i Jylland og en af 
Danmarks større Rhedere. 
Rhederiet har paa en Gang 
omfattet 23 Skibe, af hvilke 
de mindre var beskæfti-ETATSRAAD SIMONI
gede i evropæisk Fart, 

medens de større — Skibe op til 600 Tons D. W. — befragtedes bort i oversøisk Fart; 
og da der den Gang ikke var saa stor Konkurrence i Fragtmarkedet som senere, og 
næsten al oversøisk Fart besørgedes af Sejlskibe, var det en lukrativ Forretning at være 
Rheder. Simonis Skibe var i enhver Henseende vel udhalede; alt bar Præget af
Soliditet, og det var en almindelig Opfattelse blandt Skibsbesætningerne, at naar 
man kom ombord i Simonis Skibe, havde man Udsigt til god Behandling, til 
god Kost og, hvis man var en dygtig ung Navigatør, til Avancement. Mangen 
nulevende Sømand har faaet sin første Uddannelse paa disse Skibe.

Til at erhverve et saa stort Antal Skibe krævedes der betydelig Kapital; i denne 
Henseende havde Chr. Simoni væsentlig Støtte af sine to Brødre: Carl Frederik 
Simoni, der døde som Stiftamtmand over Sjællands Stift, og Skibsrheder Henrich Simoni 
i Aalborg. Skibene maatte ogsaa have Fragt ud og hjem, og Chr. Simonis Virksom-
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VIGGO RtJTZEBECK

CHR. SIMONI

hed kom da lidt efter 
lidt til at omfatte ogsaa 
Import af Tømmer og 
Planker fra Østersøen, 
Salt fra Portugal, Jærn, 
Kul o. a. Varer fra Eng
land.

Denne Samdrift af 
Skibsrhederi og Handel 
gav et udmærket peku
niært Udbytte, og Chr. 
Simoni naaede i en Aar- 
række at være Aalborgs 
største Skatteyder. Men 
som Tiden gik, og Dam
pen øvede sin .Indfly
delse paa Skibsfart og 
Handel, maatte Forret-

JOH. CHR. jyMONY

ningen skifte Karakter, og ved Chr. Simonis Død, der indtraf den 8. Januar
1888, var flere af de mindre Skibe realiserede, og Forretningens Tyngdepunkt var 
blevet Kulimporten, som lige fra 1860 havde været i stadig Fremgang. Foruden at 
forestaa sin efter Datidens Forhold store Virksomhed var Chr. Simoni, der var

KONTORET
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bleven ’ Ridder af Dannebrog og Etatsraad, Foregangsmand paa mange andre Om- 
raader. Han var saaledes Medstifter af Aalborg Diskontobank og af Aktieselskaberne 
Aalborg Teglgaards Fabrikker, de Smithske Jærnstøberier og Maskinfabrikker, Aal
borg Dampmøller m. fl. Ogsaa langt uden for Aalborg Bys Omraade strakte 
Etatsraad Simoni sin Virksomhed; han var saaledes Interessent i mange af de i

LAGERPLADS OG KONTORBYGNING

Hovedstaden oprettede større Aktie- og Interessentskaber, bl. a. »De private Assu
randører«, »Nye danske Brandforsikringsselskab«, Livsforsikringsselskabet »Hafnia« 
o. fl., og har ogsaa ad den Vej sat sig mangt et smukt Minde.

Ved Stifterens Død overgik Forretningen til hans Brodersøn Cand. phil. Joh. Chr. 
Simony og Forretningens mangeaarige Prokurist Viggo Riitzebeck. Disse har til
dels bevaret de gamle Traditioner, idet de fremdeles driver Skibsrhederi, men Hoved
sagen er dog Importen af Kul og Kokes, som er mange Gange fordoblet siden 1888. 
Firmaet er nu en af Aalborgs største Kulimportører.



ED. T. ANDERSEN

Ien af Aalborgs historiske Bygninger, salig Fru Ellen Marsvins Gaard ved Østeraa, 
holder Firmaet Ed. T. Andersen til Huse.
I Fru Ellen Marsvins Dage byggede man paa en anden Maade end nu om 

Stunder. Man byggede ikke alene for sig selv, men ogsaa for kommende Slægter — 
men det tog Tid at bygge den Gang, og der gik enorme Mængder Materiale til.

Gaar man en Tur hen over de gamle Lofter faar man et Begreb om, hvilken 
imponerende Masse Tømmer, man paa den Tid fandt det nødvendigt at anvende 
— men god og solid blev Bygningen, naar den først var rejste Endnu den Dag 
i Dag, 300 Aar efter, trodser de Egetræs Bjælker Tidens gnavende Tand, saadan 
som de vil gøre det i Hundreder af Aar endnu, om ikke Menneskehaand griber 
forstyrrende ind.

Men heroppe paa de gamle Lofter, hvor fordum velbyrdige Herrer og dyd- 
sirede Damer traadte Dansen til Gigers og Fløjters Lyd, ligger nu, Stokværk for 
Stokværk, alle de forskellige Artikler, hvormed en Kolonialforretning en gros maa 
være forsynet for at kunne tilfredsstille Tidens Krav.

ED. T. ANDERSEN 
Firmaets Grundlægger

Og nede i Kælderen, 
hvor i Ellen Marsvins Tid 
støvede Vinfade og skim
lede Flasker med lange 
Halse fyldte Bummene, 
staar nu store Beholdere 
med anden Slags Vædske 
— det er Firmaets Lager 
af Syrer og Olier.

Men et mærkeligt Ind
tryk gør det i disse gamle 
Rum, hvor alle Omgivel
ser taler om en svunden 
Tid, at se elektriske Lam
per, Elevatorer og andre 
af vor Tids mest moderne 
Indretninger tagne i Brug.

* **
NIKOLAJ ANDERSEN
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Det er, som havde det gamle solide Hus med de svære Egetræs-Bjælker sat sit 
Præg ogsaa paa Forretningens Ledelse.

Bag Navnet Ed. T. Andersen — det ved Forretningsverdenen — har altid staaet 
og staar endnu den sikre Grundmurethed og den hævdvundne Soliditet, erhvervet 

FIRMAETS EJENDOM

gennem Aarene ved en til de yderste Konsekvenser gennemført Ærbødighed for og 
Hævdelse af en Gang fastslaaede Principer for Forretningsførelsen.

* * *
Firmaet er paa det nærmeste et halvt Hundrede Aar gammelt.
Det blev grundlagt i 1857 af Ed. T. Andersen som Kolonial- og Markfrøfor

retning og drevet af ham til hans Død i 1890.
Han var en Købmand af »den gamle Skole«, en af den Slags Forretningsmænd,
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VILHELM JØRGENSEN

ED. T. ANDERSEN

som nu om Dage bliver 
sjældnere og sjældnere. 
Indesluttet og kort for 
Hovedet overfor Fremme
de, men hjælpsom i det 
stille overalt, hvor han saa, 
at Hjælp kunde nytte. Han 
forlangte meget af sine 
Omgivelser, men han kun
de gøre det med den Ret, 
man erhverver sig ved selu 
at være Pligtmenneske til 
det yderste, med ubegræn
set Respekt for Siandsæren, 
for Købmandsflaget.

Denne Mand lagde i 
Ordets bedste Betydning

LUDVIG STOUSTRUP 

— udvidedes betydeligt afGrunden til Firmaet, der senere — efter hans Død
Sønnen, Nikolaj Andersen, som havde arvet mange af Faderens gode Egen
skaber i Forbindelse med et aabent Blik for, hvad den nye Tid ubøjeligt kræver af 
en Købmand, om han ikke vil sejles agterud i Forretningslivets skrappe Konkur
rence.

Allerede i 1898 døde Nikolaj Andersen, og i 1899 overtog de nuværende Inde
havere, V. Jørgensen og L. Stoustrup — med Nikolaj Andersens Enke som Part
haver — Forretningen.

Begge de nuværende Indehavere havde da i en Aarrække været ansatte i For
retningen, og under deres Ledelse er denne stadig vokset, saaledes at Firmaet nu 
indtager en smuk Plads blandt danske Engros-Forretninger, ligesom den betydelige 
Anseelse, Navnet Ed. T. Andersen fra gammel Tid har nydt, tilfulde er bevaret.

Foruden de gamle Brancher, Kolonial og Markfrø, er Forretningen i de senere 
Aar udvidet -til ogsaa at omfatte Petroleum, og — som Repræsentant for det dansk
tyske Petroleumskompagni — gør Firmaet en stor Omsætning i denne Artikel, der har 
nødvendiggjort et af de moderne Tankanlæg ved østre Havn.

En Specialitet, som Firmaet gennem Aarene ogsaa har lagt sig efter, er Eksport 
i Spergel. Denne Frøsort avles i større Mængder i Vendsyssel og langs Vestkysten, 
og Firmaet Ed. T. Andersen er den eneste Forretning herhjemme, der i større 
Maalestok beskæftiger sig med denne Eksportartikel.

Eksporten andrager ^2 Million Pund aarlig.



DE SMITHSKE JÆRNSTØBERIER OG 
MASKINVÆRKSTEDER

Støberi- og Maskinindustrien, der nu indtager en saa fremragende Plads blandt 
Danmarks industrielle Næringsveje, har dog ikke nogen lang Udviklingshistorie at 

se tilbage paa her i Landet. Saa længe Danmark og Norge var forenede under samme 
Konge, fandt der mellem de to Rigers Industri en vis, omend noget ufuldkommen, Ar
bejdsdeling Sted, og i Kraft af denne var bl. a. Jærnstøberiet saa godt som udelukkende 
forbeholdt Norge; i Danmark fandtes der saaledes i 1807 kun 2 Jærnstøberier, og
disse beskæftigede sig væ
sentlig med at støbe Gry
der. Efter Adskillelsen 1814 
maattedet selvfølgelig blive 
anderledes, men saa lang
som var Udviklingen i den 
efter Krigen følgende, for
armede Tid, at der endnu 
i 1823 i hele Danmark 
kun fandtes 5 Jærnstøbe
rier og Maskinfabrikker 
med tilsammen 39 Arbej
dere, og disse 5 smaa Stø
berier fandtes alle i Kø
benhavn. Først i Tredi
verne begyndte der at op
rettes Støberier i Provin
serne, men saa langsomt HENNING SMITH

Fabrikkens Grundlægger

fremstod de, at der i Slut
ningen af Fyrrerne ialt 
kun fandtes 8 i samtlige 
danske Provinser.

Et af de allerførste Jærn
støberier, som oprettedes 
i Provinserne, var det, som 
i 1834 grundlagdes af Guld
smed Henning Smith i 
Aalborg. Smith — der var 
født i Randers den 1. Jan. 
1794 og døde i Aalborg 
den 29. Jan. 1856 — maa 
have været en mærkelig, 
alsidig dygtig og foretag
som Mand; thi foruden 
at drive sit Guldsmede- 
haandværk og oprette et

Jærnstøberi var han Skibsrheder og tillige Kobberstikker; der er endnu opbevaret 
Kobberplader, som han har stukket. Og han vidste at drive sine forskellige Virk
somheder med Udbytte, thi han efterlod sin Enke en stor Formue; denne har 
Enken ladet komme Aalborg By til Gode som et storstilet Velgørenhedsværk — 
Stiftelsen »Caroline Smiths Minde« — foruden at hun har testamenteret betydelige 
Beløb til Arbejdernes Alderdomsforsørgelses- og Sygekasse ved den Fabrik, som 
stadig bærer hendes Ægtefælles Navn. Fabrikken solgte Enkefru Smith allerede i 
1856 til et Interessentskab, og fra dette gik den i 1875 over til det nuværende Ak
tieselskab med Kapital 360,000 Kr. Formand for dette Aktieselskab var Etatsraad 
Chr. Simoni til sin Død i 1888; han efterfulgtes som Formand af Konsul C. T. 
Malling, der afgik ved Døden i Maj 1905. I Bestyrelsen sidder for Tiden Køb
mand J. Chr. Simony og Toldinspektør C. F. T. Christensen. Driften ledes af 
Ingeniør C. F. L. Sørensen.
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De Smithske Jærnstøberier og Maskinfabrikker driver endnu en Del af deres 
Virksomhed fra den gamle Ejendom midt i Aalborg Bys Hjærte, i Algaden overfor 
Budolfi Kirke, hvor Forretningen har haft Sæde lige siden sin Oprettelse. Her er 
fremdeles Hovedkontoret med Lager og Udsalg, endvidere Støberiets vidtstrakte 
Bum og de mægtige Lagre af Modeller, som ganske naturlig ophobes i en gammel 
Fabrik og repræsenterer en meget stor Værdi. Men Pladsen her er forlængst funden 
for trang for den samlede Virksomhed; i 1874 købtes derfor »Papegøjehaven« ved 
Frederikskilde, et over 62,000 Kvadratalen stort Areal, og hertil flyttedes i 1875 
Maskinfabrikken og Kedelværkstedet. I store, tidssvarende Rum findes her de for 

, et moderne Maskinværksted nødvendige Lokke- og Klippemaskiner, Høvle-, Fræse- 
og Boremaskiner, Damphamre og Drejebænke, drevne af en Dampmaskine paa 
30 HK. — tilligemed Smedie og Modelsnedkeri.

Fra de Smithske Jærnstøberier og Maskinværksteder udgaar Støbegods og Ma
skinarbejde af den forskelligste Art; blandt større Arbejder, som Fabrikken har 
udført, kan nævnes en Uddybningsmaskine til Sæby Havn, den store Jærnbanebro 
over Ry Aa og en Række andre Brobygningsarbejder, Varmeapparater til Aalborg 
Bys samtlige Kirker og adskillige andre større Bygninger, samt Maskinerne til Aal
borg Vandværk — altsammen Arbejder, der har hævdet Fabrikkens gamle Anseelse. 
Dertil har de Smithske Støberier i de senere Aar under Direktør Sørensens Ledelse 
lagt sig efter en særlig, maaske ikke for Driften betydningsfuld, men ejendommelig 
og interessant Specialitet, nemlig Klokkestøbning. Ikke færre end 40—50 Klokker 
er siden 1900 udgaaet fra Fabrikken til Kirker i Jylland og Fyn, til Vallø Kloster, 
til Jesaiaskirken i København o. a. St., og gennem denne Fabrikation, som finder 
Sted under kontrollerende Medvirkning af Kapelmester Fr. Rung, har Fabrikken 
vundet almindelig Anerkendelse, idet den med Held har forstaaet at fremstille 
Klokker med rene, harmoniske Toner, som fuldt tilfredsstiller alle musikalske Krav. 
Den gennem disse Arbejder indvundne Erfaring har tillige sat Fabrikken i Stand til at 
foretage væsentlige Forbedringer ved eksisterende Klokker; saaledes skyldes det 
Direktør Sørensen, at Højtidsklokken i Vor Frue Kirke i København, Landets 
største Klokke, efter 17 Aars Tavshed atter har kunnet lade sine Toner høre. Thi 
Lederen af den aalborgske Fabrik paaviste, at det kun skyldtes en uheldig Ophæng- 
ningsmaade, naar denne Klokke ved Ringning udøvede saa voldsomme Ryk, at 
man ikke ansaa Taarnets Konstruktion for stærk nok til at modstaa dem; han 
forandrede Klokkens Ophængning, saaledes at Rykkenes Styrke nedsattes fra 30— 
40,000 til 2,000 Pund, og der er derefter intet til Hinder for at benytte den mægtige 
Klokke. Ringningen, som tidligere udkrævede 8 Mand, kan nu med Lethed udføres 
af 2 Mand.

I den sidste Tid har den gamle Bedrift maattet indrette sig paa at tilfredsstille 
et nyt Krav, som rejses af den stigende Virksomhed i Aalborgs Havn; her har Fa
brikken nemlig maattet indrette et Reparationsværksted for Skibe, og dettes frem
tidige Konsekvens vil sagtens blive et fuldstændigt Skibsværft. Jylland har jo heller 
ikke endnu noget Jærnskibsværft

Ialt sysselsættes ca. 150 Mand i de forskellige Værksteder.



ADOLPH HOLST

Denne Forretning virker først og fremmest paa Beskueren ved sit Omfang. Den 
store, fire-etagede Bygning, gennem hvis samtlige Etager Arbejdsrum kæder 

sig til Arbejdsrum, og hvor Maskine staar ved Maskine, føles som noget af et Hjem 
for Haandværkets Kunst af dem, for hvem det grafiske Fags mangeartede Forgre
ninger er noget fremmed.

Firmaet Adolph Holst anlagdes i Aaret 1886 af den Mand, der har givet Fir
maet Navn. Han begyndte inde i en af Byens smaa Gader med et lille Værksted 
og en enkelt Hurtigpresse. Men der var Drift og Dygtighed i Holst, og i Aaret 1900 
var han naaet saa vidt, at han kunde bygge sin Forretning et stort og rummeligt 
Hjem ude paa Kastetvej — det Hjem, hvor den endnu bor til Huse, men som for
øvrigt siden da er undergaaet adskillige Udvidelser. I Aaret 1904 døde Adolph Holst, 
Forretningen overtoges af det landskendte Boghandlerfirma Magnus A. Schultz 
i Aalborg, og Sønnen Svend Schultz blev sat til at lede Etablissementet.

Foruden at være en litografisk Anstalt, og paa dette Felt en af de allerstørste 
her i Landet, er Forretningen tillige baseret paa Bogbinderi og Protokolfabrikation 
samt Pose- og Æskefabrikation.

Et Begreb om Forretningens Omfang og Virkemaade faar man bedst ved en 
Vandring gennem dens Bygninger fra Gulv til Loft, og det er paa en saadan Van
dring, vi vil ledsage vor Læser —.

Vi begynder i Stentrykkeriet i Stuen og ser først det store Lager af litografiske 
Sten, der fylder Hylde ved Hylde i det store Rum.

Her er Forretningens Arkiv, og et værdifuldt Arkiv, og her foregaar Arbejdet 
med at føre de Stentrykarbejder, der ligger for, fra den lille Sten, der rummer 
den enkelte Tegning, til den store Sten, der kan rumme de mange.

Videre gaar vi ind i Trykkeriet, hvor fire Hurtigpresser Minut paa Minut slyn
ger deres Tryksager ud, og hvor de Tryksager, der skal have flere Farver, løber 
Presserne igennem lige saa mange Gange, som der skal Farver, eller Farvenuancer til.

Derpaa kommer vi ind i Posefabrikken. Man er netop i Færd med at rette 
den Maskine til, der laver de firkantede Poser. Der lægges en lang Rulle Papir 
omkring en Akse, Papiret stoppes ind under de Valser, der skal føre det videre 
paa Vej gennem Maskinen, og saa sættes Maskinen i Gang.
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Vi ser samtidig, hvorledes den trekantede Pose af travle Hænder laves af til- 
skaarne Papirsstykker, lægges sammen og limes i en jagende, ilsom Fart.

Og vi gaar videre.
Vi staar i Bogbinderiet og i Linieranstalten. Atter Maskine ved Maskine. Ma

skiner, der slaar Streger paa mange Slags Faconer, Maskiner, der skærer til og hæfter, 
falser og laver adskilligt andet af det Arbejde, der gør et Stykke hvidt, uberørt, 
blankt Papir til Bladene i en indbunden Protokol.

Vi gaar videre hen, hvor Tryksager lakeres og lægges til Tørring, og vi staar, 
inden vi rigtig faar set os for, inde i Litografens Værksted — der, hvor den litogra
fiske Sten tegnes. Her er den litografiske Kunsts Arnested, her sidder Kunstneren 
— thi Litografen er Kunstner — bøjet over sin Sten, tegner og ridser med Kridt, Tusch 
og Skraber, indtil han har skabt det Billede, som Hurtigpressen og Farvepladerne 
dernede i Trykkeriet skal give Liv og sprede ud over Landet i Tusinder og Hun
dredtusinder af Eksemplarer.

Udenfor en Dør hører vi Summen af Menneskestemmer. Vi aabner Døren og 
træder ind. Her staar vi i det Arbejdsrum, hvor Æskerne laves. Guldsmedenes 
smaa røde Æsker, Bonbon-Æskerne, Æskerne til Sæber og Parfumer og Chokolader. 
Alle de mange Arter og Former af Æsker, der skal give Indholdet det fristende ydre 
Præg og lægge Stilfuldhedens Glans over Varen, de gemmer. — Og vi naar ind i 
Rummet, hvor Forgyldningen gaar for sig, hvor Guldbogstaverne prentes, og hvor 
den gyldne Ornamentik lægger den sidste Glans over Arbejdet.

Endelig staar vi saa i Lagerrummet. Det sidste. —
Det vil blive vanskeligt — og ligger udenfor denne Skildrings Ramme — at 

nævne alt det meget, som udgaar fra Forretningen mellem Aar og Dag. Vi nævner 
kun et Par Eksempler, der taler med Tallenes Magt.

Vi kender allesammen Pakkerne, der skinner i rødt og stærke Farver, og hvorpaa 
Ordene »Avena-Gryn« staar prentede. Disse Pakker udgaar fra Firmaet Adolph Holst, 
og der laves 500,000 af den Slags om Aaret.

Og en og anden kender ogsaa de smaa Æsker, der gemmer »Perfekt«-Cigaretten. 
Ogsaa denne Æske laver Firmaet, i et Antal af omkring ved Million om Aaret.

Desuden har Firmaet optaget Fabrikationen af de saa stærkt moderne Prospekt- 
og Amatørfotografialbums, Poesibøger og Glansbilledalbums, og disse Artikler udgør 
en ikke ringe Del af alt det, der fra Firmaet Aaret igennem spredes ud over Landet.

Som før bemærket har Firmaet fire Hurtigpresser i Gang. Men der er naturligvis 
mange andre Maskiner, der tager, om man kan sige, Haand i Hanke med i denne 
betydelige Virksomhed. Det samlede Maskinantal andrager omkring ved halvandet 
Hundrede, og Firmaet beskæftiger til Stadighed omkring ved to Hundrede Arbejdere.

Gennem disse faa Tal og gennem denne knappe Skildring vil man se, hvad 
det er for en betydelig og vidtforgrenet Forretning, der gemmer sig bag Navnet 
Adolph Holst. Erich Erichsen.



M. KRAGELUNDS FABRIKKER

Det farmacevtiske Studium, hvis Opgave i første Linie jo er at uddanne 
Principaler og Medhjælpere i Apothekernæringen, er her i Landet i et for de 

fleste vistnok uanet Omfang blevet en Forskole for Udøvelsen af praktisk Livser
hverv. Gennemgaar man Fortegnelserne over nulevende Farnlacevter i 40—50 Aars
Alderen, saa vil man finde, at ikke nær Halvdelen af dem er beskæftiget ved egentlig 
Apothekergerning; Flertallet er sysselsat i andre Livsstillinger, dels i Handel (Material
handel o. lign.), dels (og navnlig) i Industri. En stor Del af vor Bryggeriindustri faar 
sin Tilgang af ledende Kræf
ter fra de farmacevtiske 
Kandidaters Kreds, og det 
samme gælder om en lang 
Række andre Industri
grene, i hvilke kemiske 
Kundskaber er af Betyd
ning. Selv i fjerne Ver
densdele— Avstralien, Syd
amerika, Sydafrika — sid
der danske farmacevtiske 
Kandidater som Ledere af 
Sukkerfabrikker, Svovl
syrefabrikker , Gødnings
fabrikker o. lign., og her 
i Danmark kan det siges, 
at de farmacevtiske Kan
didater væsentlig er Bæ- 

rerne af vor opblomstrende 
kemiske Industri.

Adskillige af de i dette 
Værk skildrede aalborgske 
Forretninger er Illustra
tioner til det her anførte, 
ikke mindst M. Kragelunds 
Fabrikker. Thi denne Be
drift stiftedes i 1854 af 
Cand. pharm. F. Krag; 
han optog senere Cand. 
pharm. F. Brix som Kom
pagnon ; efter Stifterens 
Død overgik Bedriften i 
1885 til dens nuværende 
Indehaver Cand. pharm. 
M. Kragelund. Den har 
altsaa gennem hele sin

M. KRAGELUND

51-aarige Tilværelse staaet under Ledelse af farmacevtiske Kandidater.
Da Bedriften oprettedes i 1854, var den udelukkende baseret paa Sallraffinaderi 

og denne Virksomhed drives fremdeles. Ved Siden af den industrielle Virksomhed 
driver Firmaet derhos en betydelig Handelsvirksomhed i Salt — Indførsel dels af 
St. Ybes Salt, der uraffineret, saaledes som det er udvundet af Havvandet ved Portu
gals Kyster, endnu foretrækkes af Nordjyllands Landboere til Saltning, dels af Salt 
fra den tyske Saline Schønebeck ved Magdeburg, og dels af Liverpoolsalt (der an
vendes til Høsaltning). Hvilket Opsving Saltforretningen har taget i de sidste 20 Aar, 
vil nogle Tal belyse: Af raffineret Salt afsattes i 1884 3,400 Tdr., i 1904 ca. 15,000 
Tdr. Af Smørsalt solgtes i 1884 700 Sække, i 1904 36,500 Sække. Denne Forretning 
med Smørsalt er en Erobring fra Lybækkerne, som tidligere næsten udelukkende 
havde denne Handel i Hænde.

Den nuværende Ejer har imidlertid udvidet Virksomheden langt ud over Salt-
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raffinaderiets Ram
mer; fra M. Krage
lunds Fabrikker ud- 
gaar nu et Utal af 
kemiske og tekniske 
Fabrikater. En Del 
af Fabrikken er saa- 
ledes viet Tilvirknin
gen af tørre Farver, 
som pulveriseres paa 
Farvemøller og i 
større eller mindre 
Pakker gennem Køb
mændene ekspederes 
til Haandværkernes 
eller Landbrugernes 
F orbr ug. Ligeledes 
leveres Olier, Fer-

FABRIKKERNE nisser og Lakker; Kit
tilberedes paa en sær

lig Kitmølle, ikke ulig Bagernes »Rugbrødssprøjter«, som kan levere 1500 Pd. dag
lig. Af andre tekniske Artikler kan nævnes Bagepulvere, Glaubersalt, Klorkalk, Bleg
soda, Blaaelser, Kakkelovnspulver, Knivpulver, Sværter o. ti. lign. Fra 1901 har Fa
brikken endvidere optaget Fabrikationen af Sennep samt en omfattende Tilvirkning 
af pulveriserede Krydderier — Kardemomme, Kanel, Ingefær, Muskat, Karry, Peber 
osv. — der rives paa dertil konstruerede Møller med Staalvalser.

INTERIØR FRA KONTORET

Optagelsen af alle disse Fabrikationer og den raske Vækst af Fabrikkernes hele Pro
duktion har da nød- 
vendiggjort store Ud
videlser, hvortil Plad
sen er tilvejebragt ved 
Køb afNaboejendom- 
men til det oprinde
lige Saltraffinaderi. 
Efter dennesTilknyt- 
ning optager Fabrik
kerne et Areal af 5000 
Kvadratalen og frem- 
byder Billedet af en 
anselig Virksomhed. 
I denne beskæftiges 
omkring 50 Personer, 
dels i Fabrikkernes 
forskellige Afdelin
ger dels ved Kon
tor og Laboratorie
arbejde.



JYDSK OLIEFORRETNING
VED ROSENDAL

Fibmaet »Jydsk Olieforretning«s Indehaver, M. P. Rosendal, var oprindelig ikke 
bestemt for Handelen. Som Søn af en gammel Landmandsslægt i Ribe- 

egnen, var det Meningen, at han skulde blive Landmand. Imidlertid havde Rosendal 
adskilligt mere Lyst til Handelsvirksomhed, og det var kun den Omstændighed, at 
Faderen fraraadede Sønnen Handelsvejen, der til en Tid holdt ham ude paa andre 
Baner.

Imidlertid blev der saa i Begyndelsen af Firserne bygget et Andelsmejeri i
Rosendals Hjemegn — det 
var i disse Mejeriers første 
Dage — og det lykkedes 
ham at blive Elev paa 
dette Mejeri, idet Faderen 
raisonnerede som saa, at 
det jo altid kunde være 
gavnligt for Sønnens Frem
tid som Landmand.

Men det gik ander
ledes. Rosendal blev ved 
Mejeri væsenet, og i en 
Alder af kun 18 Aar 
var han naaet saa vidt, 
at han var bleven Mejeri
bestyrer.

Mejerivæsenet dyrke
de han saa indtil 1897 —

kun afbrudt ved Ophold 
paa Landbrugsskole og 
Mejeriskole.

I Aaret 1897 forlod 
Rosendal Mejerivirksom
heden, og begyndte den 
5. Maj s. A. en Forretning 
en gros i Smøreolier til 
Maskiner i Storindustrien, 
med Jylland som tænkt 
Virkefelt.

Olien importeres dels 
fra Amerika, dels fra 
Rusland.

Medens Olierne tid
ligere almindeligvis indgik 
i den Slags ForretningerM. P. ROSENDAL
i fuldt færdig Stand til 

Videreforhandling, er »Jydsk Olieforretning«s Virksomhed kort efter Anlæget udvidet 
til ogsaa at omfatte Oliernes Blanding. Forholdet er nemlig dette, at adskillige 
Maskiner, f. Eks. Separatorer, Gasmotorer, elektriske Motorer og Skibsmaskiner, 
ikke arbejder fuldt ud tilfredsstillende med Mineralolie i dennes sædvanlige Form, 
men at denne til saadant Brug skal tilsættes fede Olier.

Paa dette Omraade har Firmaet efterhaanden arbejdet sig stærkt op med en 
stedse stigende Omsætning.

Foruden Olier omfatter Forretningen Fabrikation og Forhandling af » Berrys 
Kalksæbe« — et Rengøringspræparat til Brug i Mejerier, Bryggerier og Margarine-
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fabrikker. Dette Præparat har Firmaet fremstillet og forhandlet siden 1898, og Op
findelsen med Hensyn til Præparatets Fremstillingsmaade er Rosendals egen.

Denne Fabrikationsartikel, der iøvrigt er Varemærkelov-beskyttet baade i Ind- 
og Udland, udgør en væsentlig Del af Forretningsomraadet, og den eksporteres i 
ikke ringe Omfang til Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Holland, Belgien og 
Skotland.

At Sæben er en meget efterspurgt og benyttet Vare, fremgaar iøvrigt af den 
Omstændighed, at der i de otte Aar, den har været i Handelen, er fremkommet 
henimod en halv Snes Efterligninger.

Iøvrigt har denne Rosendals Opfindelse saa megen praktisk Betydning, at der 
maaske kunde være Anledning til at dvæle lidt nærmere ved den; thi der er i 
Virkeligheden ikke i de tyve Aar, da den rationelle Mejeridrift har spillet en Rolle 
i vort hjemlige Erhvervsliv, fundet noget mere effektivt Rengøringsmiddel til 
Pasteuriseringsapparater og lignende end dette.

Forholdet er nemlig saaledes, at der i alle de Apparater, det være sig Pasteurise
ringsapparater, Køleapparater, Centrifuger og lign., hvor der kommer kogende eller 
til Dels kogende Mælk til, vil der aflejres en haard, slenagtig Masse, som kun lader 
sig fjærne ved et møjsommeligt stort Arbejde, naar man som tidligere kun havde 
Soda til sin Raadighed. Ved Anvendelse af »Berrys Kalksæbe« renses nu ikke alene 
Apparater, men alle Redskaber, som skal vadskes paa virkelig rationel Vis, og den 
har saaledes ikke ringe Værdi i den praktiske Mejeridrifts Tjeneste. Dette forklarer 
den Omstændighed, at »Berrys Kalksæbe« i Løbet af nogle ganske faa Aar har 
skaffet sig Indpas ikke alene herhjemme, men ogsaa fundet Vej til de Dele af 
Verden, hvor Mejeridriften har nogen nævneværdig Betydning.

Forretningens Vækst gennem de Aar, den har bestaaet, illustreres egentlig bedst 
ved, at den begyndte med 1 Rejsende og Jylland som Virkefelt; nu lader den hele 
Landet berejse ved sine 3 faste Rejsende.

Det siger os, med hvilken Energi og hvilken lykkelig Haand denne Forretning 
i et forholdsvis ringe Aaremaal er bragt op til noget omfattende og stort efter 
hjemlige Forhold.



UNMACK & PEDERSEN

Jærn og Staal — det er de to Ting, der i vor — Maskinernes — Tidsalder spiller 
den dominerende Rolle. Og Rollen bliver mere og mere omfattende, efterhaan- 

den som Tiden gaar, fordi hver Dag bringer sit nye og sit særegne, der gemmes i 
de to Ord: Jærn og Staal.

Følgen af dette er da blandt andet ogsaa bleven den, at Forretninger i Jærn- og 
Staalartikler gror op og samler sig omkring mange af de Specialiteter, som den 
moderne Industri kræver — bliver ligesom de snurrende Hjuls Forraadskamre.

En saadan Forretning er den, som disse Linjer har til Opgave at skildre — 
Firmaet Unmack & Pedersen.

Forretningen er ganske ung — eller i hvert Fald forholdsvis ung — og den 
synes at have et godt Grundlag under Fødderne og gode Retingelser for, efter- 
haanden som Aarene gaar, at oparbejdes til noget betydeligt. — Saadan maa den 
Betragtning lyde, der gør sig gældende som dette unge Firmas korte Karakteristik.

Forretningen er stiftet den 1. Juli 1898 af Jens Schiønning og P. I. Pedersen, og 
den benævnes som »Jærn-, Staal- og Maskinforretning, Peder Ingvar Pedersen«. Men i 
øvrigt er dens Omraade for saa vidt ikke sagt med disse Ord, som de egentlig betegner for 
lidt. Foruden Jærn og Staal af forskellig Art har Forretningen under sit Salgsomraade 
blandt andet Værktøj, Vognartikler, Maskiner, Skruer, Bolte og Møtriker, trukne 
Jærnrør og Fittings, støbte Mufferør, Flangerør og Forbindelsesdele, Ribberør, Haner og 
Ventiler for Gas, Vand og Damp, Drivremme, Pakninger og øvrige tekniske Artikler, 
Pumper, Badekar, Gasbadeovne, Fajancekummer, W. C., Urinals, Metaller i Blokke, 
Kobberrør, Messingrør, Blyrør, Jærnkæder, Tallier og Blokke, Markbaneskinner, Tip
vogne og Tipvognhjul, Staalbjælker og endda adskilligt andet.

Tre Maaneder efter at Forretningen var starlet, udtraadte Jens Schiønning af 
denne, og den dreves derefter indtil 1. Januar 1901 alene af P. I. Pedersen, hvor
efter Holger Unmack indtraadte.

P. I. Pedersen er oprindelig oplært ved blandet Kobmandshandel, men forlod efter 
faa Aars Forløb denne Branche for, 
efter i nogen Tid at have beklædt Stil
lingen som Bogholder og Disponent 
ved »Hjørring Jærnstøberi & Maskin
fabrik«, at gaa over til den Branche, 
hvori han nu driver Forretning.

Holger Unmack er Tekniker med 
en udmærket og omhyggelig fagmæs
sig Uddannelse og har blandt andet 
været ansat som Værkfører paa en 
Fabrik i Warschau.

Forretningen begyndte ret smaat 
med en Driftskapital paa 5,000 Kroner, 
medens Kapitalen nu er ca. 150,000
Kroner, og det første Aars Omsætning HOLGER UNMACKP. I. PEDERSEN
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EKSPEDITIONSLOKALE FOR SMAAVÆRKTØJ

androg ialt om
kring ved 30,000 
Kr., hvad der maa 
kaldes endog sær
deles beskedent in
denfor dette Fag. 
Men Forretningen 
har gennem Aare
ne taget Vækst, og 
det sidste Aars Om
sætning har andra
get omkring ved 
600,000 Kroner, hvil
ket tilfalde viser, 
at den har Leve
dygtighed, og at 
den gennem Aare
ne er ledet med 
Omhu og Forret
ningssans.

Forretningen søger sine Forbindelser saa godt som udelukkende i Jylland og 
da navnlig i Limfjordsegnen og Vendsyssel.

Til at begynde med passede de to Forretningsindehavere ganske alene Virksom
heden, og det lod 
sig den Gang gøre, 
fordi der som sagt 
blev begyndt i det 
meget smaa.

Nu beskæftiger 
Forretningen5 Men
nesker paa Konto
ret, 1 Lagerforval
ter, 5 faste Karle og 
en betydelig Stab 
af Arbejdsfolk.

Ogsaa dette be
retter om, hvilken 
glædelig Vækst For
retningen er under- 
gaaet i det korte 
Spand af Aar, hvori 
den har eksisteret.

Erich Erichsen.



AALBORG DAMPVASKERI

Haandvaskebiets Tid er ved at blive noget af »en saga blott«. I hvert Fald an
lægges ethvert Vaskeri, der rækker ud over det ret smaa og dagligdags, i vore 

Dage med Damp- og Maskinkraft.
Aalborg Damp vaskeri anlagdes i Aaret 1898 af H. H. Kaalund og Kay Becker 

og til at begynde med udelukkende som Vaskeri. Senere hen toges — som et natur- 
ligt og rimeligt Led i Virksomheden — Garderobefarveri og kemisk Vaskeri ind 
under dets Omraade, og det er nu en af de betydeligste Virksomheder indenfor sit 
Felt her i Landet. I hvert Fald antagelig det største i Provinsen. Alene Vaskningen 
og Rensningen af Aalborg Garnisons Militærtøj er saaledes en meget betydelig Post 
for Forretningen.

Vaskeriet arbejder efter et amerikansk System, der gør hele den lange Pro
ces fra det Øjeblik, da Tøjet kommer i Sorlérkasserne, og indtil det ligger færdigt 
som blankt, skinnende Linned eller hvidtlysende Dækketøj, særdeles overskuelig og 
udelukker den Fejltagelse med Hensyn til, hvis Tøj der er hvis, der ofte gør Hus
modre betænkelige overfor Dampvaskeriernes Virksomhed og i hvert Fald skaffer 
dem mange af de smaa huslige Ærgrelser, som Kvindenaturellet let skaber om til 
Begivenheder af Rang.

VASKERIET



70 AALBORG DAM PVASKERI

Det er et interessant og fornøjeligt Syn at følge et Stykke Vasketøj gennem Van
dringen fra Lokale til Lokale i dette praktiske og tidssvarende Etablissement. Efter at 
del er mærket og sorteret, glider det over i Vaskemaskinen, der med stor Energi 
fjærner alle de skæmmende Pletter og alt det skæmmende Smuds, og herfra føres 
det over i Blaaningskarret. Det gaar saa videre til Vridemaskinen, der besørger 
Vridningen under Centrifugalkraftens Princip, og derfra op i Rullestuen, hvor det 
tørres, samtidig med at Rulningen finder Sted. Hvad der ikke skal rulles, gaar til 
Tørrelofterne og tørres ved Varme.

STRYGERIET

Strygningen foregaar i det allervæsentligste ved Maskine, og kun de meget faa 
Ting, der ikke lader sig stryge paa den Maade, haandstryges. Men ogsaa paa delte 
Omraade har Virksomheden taget de allernyeste Systemer i sin Tjeneste. Den gamle 
Maade med Gang paa Gang at varme Jærnene og derved spilde en Masse Tid, er 
ganske opgivet. Strygningen foregaar udelukkende ved Gas, og hvert Strygejærn 
staar i Forbindelse med en Ledning, der tilfører Strygejærnets Indre saavel almin
delig Gas som den nødvendige Luft til Fortynding. Inden i Strygejærnet foregaar 
Gassens Forbrænding, saaledes at Jærnet stadig holdes varmt og stadig kan være i Brug.

Ved Anvendelsen af denne Metode spares der som sagt ikke alene Tid, men 
Forbruget af Gas gør i Virkeligheden Strygemaaden billigere end under de gammel
dags Former. Hele Forbruget af Gas andrager kun for hvert Strygejærn D/2 Øre 
i Timen — altsaa i Virkeligheden noget ganske ringe og yderst besparende.

Erich Erichsen.



THOMAS SCHOCKER!'

Thomas Schockert er født i det urolige Aar 1848 i Flensborg og har lært Isen- 
kræmmerfaget i denne By hos et den Gang kendt og skattet Firma: Ferdinand

Jensen.
Efter at han havde udstaaet sin Læretid, rejste han her til Landet og kom til 

Aalborg, hvor han fik Plads først hos Michael Sørensen, senere hos Firmaet J. E.
Hemme. Han etablerede
sin Forretning den 8. Ok
tober 1879 i den Ejen
dom paa Hjørnet af 
Slotsgade og Bredegade, 
hvor den endnu drives 
den Dag i Dag.

Trods manglende 
Driftskapital og skarp 
Konkurrence er det her 
lykkedes Thomas Scho
ckert ved Flid, Energi 
og Sparsomhed at drive 
sin Forretning fremad 
Aar for Aar. Han har 
flere Gange maattet 
skride til Udvidelse af 
sine Lokaler, og Forret- THOMAS SCHOCKERT

ningen staar nu som en 
af de betydeligste Detail
forretninger i Isenkram 
her i Landet. I Forbin
delse med Detailforret
ningen drives der Engros
forretning.

Forretningen dyrker 
navnlig Værktøj, Byg
ningsbeslag og Minde
platter som sit Speciale. 
Men dens Omraade er i 
øvrigt alsidigt: sædvan
ligt Isenkram, Glas, Por- 
cellæn og Fajance, Ud
styrsartikler, Lamper og 
Barnevogne o. s. v. I det 
hele alt, hvad der kan

siges at høre ind under en velforsynet Isenkramforretning i Provinsen.
Men navnlig Mindeplatterne er i de senere Aar bievne en meget søgt Artikel, 

og Omsætningen i denne Vare er betydelig.
Indenfor sin Stand har Thomas Schockert alle Dage nydt megen Anseelse. — 

Han var Medstifter af »Jydsk Isenkræmmerforening« og i mange Aar dens Kasserer 
— senere dens Formand. Anden Foreningsbeskæftigelse foranledigede imidlertid, at 
han maatle frasige sig dette Formandsskab, men han er stadig en virksom Mand 
indenfor sit Fags Foreningsliv og Formand for den lokale Forening af Isen
kræmmere.

I det offentlige Liv har han i øvrigt ikke taget Del. Hans Forretning har krævet 
hans Tid og hans Kræfter, og hvad der blev tilovers, har Fagfællerne og andre For
eninger af mere privat Natur lagt Beslag paa.

Erich Erichsen.



FABRIKKEN HYGÆA
(OTTO MØBCH)

Efterhaanden som de kunstige Mineralvande er bievne en almindelig og daglig
dags Drik, og navnlig efterhaanden som Soda- og Seltersvand med disse Vandes 

forskellige Frugtsaft-Tilsætninger har skaffet sig almindelig Yndest og i mange Maader 
fortrængt andre Drikkevarer, er der opstaaet en betydelig og omfattende Mineral
vandsfabrikation herhjemme. Hver By, selv den allermindste, har en eller flere 
Mineralvandsfabrikker til det hjemlige Behovs Tilfredsstillelse, men ved Siden deraf 
findes Virksomheder, der spænder over et videre Omraade og behersker hele Landsdele.

En saadan Virksomhed i større Stil er Fabrikken »Hygæa«, der anlagdes i 
1882 af den nuværende Indehaver, cand. pharm. Otto Mørch.

Den begyndte meget smaat i smaa, lejede Lokaler i Danmarksgade, men ud
videdes hurtigt og sidder nu til Huse i Ejendommen paa Hjørnet af Algade og 
Store Vestergade, hvilken Ejendom Indehaveren selv ejer.

Forretningens Produkt, der er en god og velsmagende Drik, har ikke alene 
et betydeligt Marked indenfor sin Hjembys Ramme, men det søges ogsaa ud over 
Jylland og da navnlig i den nordlige Del af denne Landsdel.

I øvrigt beskæftiger Fabrikken Hygæa sig ikke alene med Tilvirkningen eller 
Fremstillingen af Mineralvande. Den har ogsaa andre Omraader under sit Virke.
Forretningen driver saa- 
ledes en ikke ubetydelig 
Materialhandel en gros 
og Handel med forskel
lige kemiske og tekniske 
Artikler.

Yderligere beskæfti
ger den sig med Damp
stødning af forskellige 
Krydderiarter, og den 
rummer en betydelig 
Sennepsfabrik.

Og til syvende og 
sidst, men ikke derfor 
mindst, driver Forret
ningen Fremstillingen af 
Kit, og den har for den
ne sin Artikel et udmær
ket Marked over hele 
Landet.

FABRIKKEN HYGÆAErich Erichsen.



AALBORG OLIEMØLLE

Aalborg Oliemølle stiftedes som Interessentskab i Aaret 1891 af formaaende og 
indflydelsesrige Mænd i Aalborg. Disse Mænd var: Fabrikant Fr. Obel, Etats- 

raad L. K. Kjær, Professor L. Lorentzen, Konsul B. Worm, Grosserer H. Klingenberg, 
Grosserer L. S. Lange, Grosserer L. Speyer og Sagfører Knud Pedersen. Møllen fabri

AALBORG OLIEMØLLE

kerer: Linolie, Fernis og Rapsolie samt Hørfrø- og Rapskager, og den er antagelig 
Landets næststørste Virksomhed indenfor sit Omraade.

I Aaret 1901 — altsaa efter at Fabrikken havde bestaaet som Interessentskab i en 
halv Snes Aar — overgik den til et Aktieselskab med en Aktiekapital paa 300,000 Kroner.

Til Udøvelsen af sin Virksomhed anvender Aalborg Oliemølle aarlig 8 å 10 Milli
oner Pund Frø, og den beskæftiger til Stadighed 20 Mand.

Forretningen ledes af Grosserer H. Klingenberg og Konsul B. Worm, der, som 
det vil ses, begge var med til oprindelig at føre den ud i Livet.

Erich Erichsen.



AALBORG MARGARINEFABRIK

Tilvirkningen af »kunstigt Smør« daterer sig ikke længer tilbage end til 1870, 
da det første Gang lykkedes en fransk Kemiker ved Kærning af forskellige Fedt

stoffer med Mælk at fremstille et brugbart Surrogat for Mejerismørret. Det tog 
imidlertid nogen Tid, inden det nye Surrogat vandt Indgang, men i Firserne skabtes 
der særlig i Holland en stor Margarineindustri; fra Holland bredte den nye Fabri
kation sig bl. a. til Danmark, og i Løbet af en Snes Aar har Kunstsmørret vundet 
sig en stor Kundekreds i den danske Befolkning, i hvis Forbrug det har fortrængt 
det billigere Smør. Allerede i 1895 udgjorde de danske Margarinefabrikkers Produk
tion 16 Millioner Pund, og i 1904 var den vokset til næsten 44 Millioner Pund; paa 
sit indenlandske Marked har den danske Margarineindustri ganske overvejende gjort 
sig til Herre, idet der kun indføres 4—6 Miil. Pund fremmed Margarine, og den 
vilde uden Tvivl have udviklet sig til en betydelig Eksportindustri, dersom der ikke 
ved forskellige Lovbestemmelser var lagt Hindringer for dens Udførsel.

Aalborg Margarinefabrik er anlagt allerede i 1891 af et Interessentskab, men i 
1901 afhændede dette den til den nuværende Ejer B. Thorsen, under hvis Ledelse 
Fabrikken har været i rask Fremgang. I dens Lokaler i Fredericiagade findes øverst 
Smelterierne; fra disse flyder de smeltede Fedtstoffer ned til Kærnen, i hvilken de 
sammen med pasteuriseret Mælk kærnes til en Smørmasse, der ogsaa i sin Struktur 
har meget af Natursmørrels Egenskaber. Under Paavirkning af iskoldt Vand, der dri
ves frem under stærkt Tryk, »krystalliseres« Smørret, løber ud i særlige Vogne og 
køres ned i Kølerummene; efter Afkølingen valses, æltes og saltes det og er færdigt 
til Ekspedition.

Fabrikkens raske Ud
vikling har nødvendiggjort 
betydelige Nybygninger, 
som endnu ikke var fuld
endte, da nærværende Li
nier affattedes. Efter endt 
Udvidelse vil Aalborg Mar
garinefabrik kunne gaa op 
til en Fabrikation af 30,000 
Pund Margarine daglig. 
Der indlægges nye Kedler 
og to nye Dampmaskiner 
paa tilsammen ca. 100 
H. K.

Fabrikken beskæftiger 
ca. 40 Personer, blandt 
hvilke der findes enkelte

INTERIØR FRA MASKINHALLENKvinder.



AKTIESELSKABET

P. I. BUAAS’ FABRIKKER

Der er visse Mennesker, men det er ogsaa kun visse, og deres Tal er faa, der 
gennem ikke saa ret mange Aar — i Kraft af en sejg og solid Energi, i For

bindelse med den lykkelige Haand, der er Energiens stærke Støtte — evner at 
skabe en Forretning fra noget ganske smaat til noget betydeligt og anerkendt.

Et af disse Mennesker er P. I. Bu aa s.
Buaas er Nordmand. Kun 20 Aar gammel kom han her til Landet, hvor han. 

har arbejdet paa forskellige Værksteder, indtil han i Aaret 1885 grundede sin egen 
Forretning.

Ved Energi og Dygtighed lykkedes det ham ret hurtigt at drive Forretningen 
frem.

Hvad Buaas navnlig lagde Vægt paa som sit Forretningsomraade, var Mejeri
anlæg. Han kom med i de Aaringer, da Mejeri byggedes ved Mejeri, og han havde 
et særlig godt og praktisk Greb paa at udføre saadanne Anlæg.

I 1898 gik Buaas’ Forretning over til et Aktieselskab med en Kapital paa 
500,000 Kroner, og samtidig med at denne Overgang fandt Sted, blev Forretningen 
tillige gjort til Genstand for en meget betydelig og forøvrigt ogsaa — efter det Om
fang, som Forretningen da havde faaet — meget nødvendig Udvidelse. Der blev 
saaledes navnlig udenfor Byen bygget meget store Fabriksbygninger, moderne i 
deres Anlæg, forsynede med de nyeste og bedste Maskiner og Værktøj, og indrettede 
ikke alene med Metal- og Jærnstøberi for Øje, men ogsaa med Smedje til Fabrikation 
af Vægte.

DEN NYE FABRIK
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JÆRNSTØBERIET PAA DEN NYE FABRIK

Indenfor Meje
ribyggeriets Omraa- 
de indtager Buaas’ 
Fabrikker en meget 
fremskudt Plads. 
Den mest frem
skudte herhjemme, 
idet vel ikke nogen 
hjemlig Fabrik har 
anlagt saa mange 
Mejerier som dette 
Firma. Tallet var 
nemlig op over 200.

En betydelig 
Støtte ved disse 
meget omfattende 
Mejerianlæg har 
iøvrigt den Om
stændighed været, 
at Fabrikken ejer 

adskillige meget betydningsfulde og meget værdifulde Patenter paa Mejeriomraadet.
Iøvrigt er det ikke alene her i Landet, at Buaas’ Fabrikker har bygget Mejerier, 

thi efterhaanden som Mejerivirksomheden fandt Fodfæste i Udlandet, og da navnlig 
i Norge og Tyskland, blev Firmaet fra disse Lande søgt, naar der skulde bygges et 
Mejeri, som kunde siges at tilfredsstille de moderne Krav til et saadant Anlæg.

Men Mejerianlæg er ikke Fabrikens eneste Virksomhedsomraade.
Den spænder over forskellige andre Omraader, der ogsaa er særdeles betyd

ningsfulde og et ærefuldt Led i dette betydelige Etablissements omfattende Virksomhed.
Der er saaledes blandt adskilligt andet Anledning til at nævne Firmaets Virk

somhed med Hensyn til Fremstillingen af Landbrugsmaskiner, der udgør en ikke 
uvæsentlig Del af Forretningsomraadet, og Fabrikationen og Anlæget af de nu saa 
almindelig benyttede Vindmotorer.

Aktieselskabets Bestyrelse bestaar af: Overretssagfører E. Levy, København, 
Formand, Købmand G. Bendtzen, Aalborg, Købmand Th. Schockert, Aalborg, og 
Købmand Hans Larsen, Aalborg, medens Buaas fremdeles er dets administrerende 
Direktør.

Fabriken beskæftiger til Stadighed over 200 Mand, og alene dette Tal er et 
talende Vidnesbyrd om Virksomhedens nuværende Størrelse.

Erich Erichsen.



BRØDRENE BENDTZEN

Nærved Limfjordens glidende Vande ligger en gammel Gaard. Husene er lave 
og Bindingsværks og fortæller om en svunden Tid, og omkring Husene ligger 

næsten tre Tønder Land Grund, som Spekulationen endnu ikke har faaet Bugt 

P. G. BENDTZEN

B. P. BENDTZEN

V. MOUBITZEN

J. HEIDEMANN

med. Det er Poul Paghs gamle Gaard og Albrekt Baffels Plads, hvorfra Færge
farten i de gamle, sindige Dage gik over til Nørresundby. Ejendommens Grund 
støder op til Lim^orden, og Ejendommen har sit eget Bolværk, ca. 300 løbende 
Alen. Den eneste Gaard i Aalborg foruden Spritfabrikken, der har bevaret Bol
værkspladsen for sig selv.

I denne gamle Gaard har der i mange Herrens Aar været drevet Købmands
handel. Det er en af de gammeldags Købmandsgaarde, hvor Bønderne spændte 
fra, naar de kom til Byen. Og saadan er det endnu den Dag i Dag.
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I 1873 købte Brødrene P. G. og B. P. Bendtzen Gaarden og overtog Forret
ningen, der den Gang dreves som Kolonialforretning, baade en gros og en detail. 
Desuden dreves der nogen Forretning i Trælast. I Aarenes Løb omformedes For
retningens egentlige Natur imidlertid mere og mere, og Hovedvægten blev efter- 
haanden lagt paa Trælast og Bygningsartikler, uden at dog det gamle Virksomheds- 
omraade blev glemt, og den er nu den næststørste Trælastforretning i Jylland. Den 
lader hele Nordjylland berejse ved egne Rejsende, og den sælger adskillige Trælastlad
ninger, hvis Eksistens den kun ser paa Papiret. De gaar direkte fra Afskiber til Modtager.

EJENDOMMEN MED TØMMERPLADSEN, SET FRA PONTONBROEN

Foruden Kolonial- og Trælastforretning har Firmaet siden 1880—81 beskæftiget 
sig med Ægpræservering, og Firmaets Præserveringsanstalt var den første, der an
lagdes i Nordjylland. Der kan præserveres 1200 Kasser Æg ad Gangen, og denne 
Gren af Forretningen drives som Eksportforretning paa England.

I Aaret 1905 traadte B. P. Bendtzen ud af Firmaet, og samtidig traadte J. Heide- 
mann og V. Mouritzen ind i dette, der altsaa nu indehaves af disse to, i Forening 
med P. G. Bendtzen.

Saavel J. Heidemann som V. Mouritzen har gennem mange Aar været ansatte 
i Forretningen.

løvrigt har Forretningen den Fordel, at den, da den ejer Bolværkspladsen langs 
Forretningsejendommenes Grund, er i Stand til at kunne losse ved eget Bolværk.

Dette er et Særsyn i vor Tid og gælder næppe for nogen som helst anden For
retning i jydske Havnebyer.

Erich Erichsen.



HANS LARSEN

Hans Larsen har fra Ungdommen nemmet det, man ikke siden hen glemmer.— 
Han har fra sine ganske unge Aar lært at være Forretningsmand, levet i For

retningsmandens Luft, indaandet den, og han er bleven ét med det særegne, der 
skaber en Forretningsmand, og som ikke kan læres, fordi det er Instinkt, Følelse — 
Næse, som Forretningsverdenen kalder det.

Hans Larsens Fader var 
oprindelig inde med en 
af Landets allerstørste 
Landforretninger i Lands
byen Manna i Nærheden 
af Brønderslev, en Forret
ning, der siden er omdan
net til et Aktieselskab, og 
han er en dygtig, frem
synet og klog Forretnings
mand. Hos denne Fader 
fik Hans Larsen sin første 
handelsmæssige Uddan
nelse, han holdt sin Lære
tid ud hjemme, og der er 
ingen Tvivl om, at det 
Grundlag, som Hans Lar
sen her fik, er en af

og

HANS LARSEN

er endnu Købmand — Landkøbmand. Han sad

Grundene til, at han nu 
staar som en af Aalborgs 
og Aalborgegnens dygtig
ste og mest betydelige 
Købmænd.

Efter udstaaet Læretid 
søgte Hans Larsen paa 
forskellig Vis at dygtig
gøre sig.

Først søgte han den 
teoretiske Uddannelse paa 
Handelsskole i Hoved
staden og senere den 
praktiske Uddannelse, idet 
han i adskillige Aar flere 
Gange aarlig foretog Rej
ser til Udlandet i Forret-

ningsøjemed og for Faderen, der drev en betydelig Eksportvirksomhed i Smør, 
Kød, Flæsk og Æg ved Siden af sin øvrige Forretning. Herude fik han Storkøb
mandens Blik — det Blik, der rækker ud over Sogneskellene — og han lærte de 
Sprog, som den Købmand, der vil drive det til noget, nødigst af alt bør savne.

Efter at have deltaget i Ledelsen af Faderens Forretning i nogle Aar, indtil i 
Aaret 1881, modtog han Stillingen som Meddirektør ved Aktieselskabet Aalborg Damp
møller. Imidlertid tilfredsstillede denne Virksomhed ikke Hans Larsens Trang til 
Arbejde, dens Omraade var for ensidigt, og den gav ikke Plads for den fulde Energi
udfoldelse, som hans Naturel krævede. Han brød derfor overtvært med denne
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FORRETNINGENS EJENDOM

Stilling og begyndte i 1883 
den Forretning, som han 
nu driver, og som i de Aar, 
den har eksisteret, er ar
bejdet op til noget meget 
betydeligt, vel nok en af 
de allerbetydeligste i Jyl
land. Forretningen be
gyndte i lejede Lokaler 
paa Vesteraagade, men flyt
tedes i 1891 hen i den 
gamle, i Begyndelsen af 
forrige Aarhundrede op
førte Købmandsgaard »Sil
depalæet« kaldet, der i 1848 
solgtes til Latinskole, men 
som nu er ført tilbage til 
sin oprindelige Bestemmel
se, nemlig den at være 
Sædet for en Handelsforret
ning.

I Aarenes Løb har 
Hans Larsen stadig ud
videt sin Forretning, og 
den drives nu som Import- 
og Eksport - Engrosforret
ning, navnlig i Korn og 
Foderstoffer.

Foruden at passe sin 
omfattende Forretning har 
Hans Larsen ogsaa faaet
Tid til at deltage i saa- 
danne Arbejder, der kom

mer Handelsstanden og den By, blandt hvis Borgere han er en af de betydeligste, 
til Gode. Han har saaledes i tyve Aar været Medlem af Aalborg Handelsforenings
Bestyrelse, er Medlem af Bestyrelsen for Korn- og Foderstof-Importørerne i Dan
mark og Meddirektør i Aalborg-Hadsundbanens Bestyrelse.

løvrigt er Hans Larsen en jævn og bramfri Mand, ganske fri for moderne 
Effektjageri, men klog og sund i sin Tankegang som Forretningsmand — saadan 
som den Forretningsmand er, der solidt og sikkert arbejder sig fremad sammen 
med sin Forretnings Omfang og Anseelse.

Og Hans Larsen er endnu en forholdsvis ung Mand. Han er født i 1851, og 
der ligger saaledes efter al menneskelig Beregning at dømme endnu en lang Arbejds
dag foran ham.

At han vil vide at benytte den — derfor borger hans Arbejde indtil denne Dag.
Erich Erichsen.



TH. SPRINGBORG

Th. Springborg etablerede sin Forretning i Aaret 1888 og havde ingen som helst 
Driftskapital. Imidlertid er det dog gennem Aarene lykkedes ham at bringe 

sin Forretning meget betydeligt i Vejret og dette i det væsentlige ved med stærk 
Konsekvens at dyrke et Princip, der er forsøgt af næsten ligesaa mange, som det er 
glippet for — nemlig Principet om Salg .udelukkende mod Kontant. Th. Spring
borg har kunnet gennemføre dette Princip.

Forretningen omfatter kun Alenvarer og Damekonfektion, og den er vistnok den 
største Kontantforretning udenfor Kjøbenhavn. Baade i Købstadboernes og Land
boernes Kreds søger Springborg sine Kunder, og Forretningen drives udelukkende som 
Detailforretning.

INTERIØR FRA FORRETNINGEN

Sin Forretning begyndte han med én Mand i lejede Lokaler i den Ejendom, 
hvori Forretningen endnu drives. Lokalerne havde den Gang et Fladeindhold af 
omkring ved 120 0 Alen foruden Lagre. Udvidelser gennem Aarene har medført, 
at de nu spænder over et Areal paa over 400 □ Alen, og Ejendommen, hvori Forret
ningen bor til Huse, er nu hans.

Personalet, der, som før sagt, kun var én Mand til at begynde med, omfatter 
nu 8 Ekspedienter, 1 Kassererske, 5 Kommis’er og 2 Ekspeditricer.

Disse Tal giver et klart Billede af Forretningens nuværende Omfang og dens 
Vækst i de sytten Aar, den har eksisteret. Erich Erichsen.


