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Kjobenhavn

1852.

Ljobenhavn.
Trykt hos I. D. Qvist, Bog- og Nodetrpkker. '

1853.

Udsigt over den af Industriforeningen t Kjsbenhavn

foranstaltede Udstilling af indenlaudfle Jndustnfrembringelser i 1832.

(V

.-C Erhendelse af den Betydning, Udstillinger af IndUftrifrembringelfer have saavel for Consumenter som Prodilcenter, har
IndUstriforeningen i Kjobenhavn anseet det som en passende Gjenftanb for sin Virksomhed at foranstalte saadanne Udstillinger afholdte
her med faa Aars Mellemrum. Den sidste Udstilling af denne Art
fandt Lted i Aaret 1844. Urolighederne i Landet forhindrede i
'laret 1848 atter at iværksætte en saadan, til hvilken en Indbydelse
alt var Udstedt i Slutningen af Aaret 1847; Foreningen bestemte
fig derfor. Uagtet der blev reist Tvivl om Hensigtsmæssigheden saa
kort Tid efter den store VerdensUdstilling i London, til her at
forsoge en Udstilling af indenlandske Frembringelser, og overdrog
derfor et eget Udvalg at træffe de i dette Diemed fornødne For
anstaltninger. Da Foreningen havde anseet det som hensigtsmæssigt,
at Udvalget, foruben en Formand og Secretair, dannedes af sag
kyndige Mænd i hvert af de Hovedfag, Udstillingen maatte antages
at komme til at omsatte, sor at disse nemlig klinde fungere som For
ind i de forfljellige Udvalg af tilkaldte kyndige Mænd, hvis
Opgave det var at afgive Beretning om de Udstillede Gjenstande,
valgte den : Etatsraad Ehlers som Formand, Bogholder I. Hellmann
som Secretair og, fom dem, der ilærmest skulde soranledige Beretnin
gerne om de forfljellige Udstillede Gjenstande afgivet. Assessor phann.
Serf), Organist Berggreen, HofgUldsmed Dalhoff, Fyrvæsensinspectellr
Grove, Professor Hetsch, Professor Hummel, Sadelmager, Capitain
Mundt, Fitefabrikor Raylor og Annstdreier Schwarh jun.; men da
FyrvæsensinspecteUr Grove, paa Grnnd af en Reise i Begyndelsen
af Udstillingen, maatte Udtræde af Udvalget, blev Formanden nodt
til ogfaa at overtage dette Medlems Forretninger.
(i)
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Under 6te December 1851 Udstedte dette Udvalg en Indbydelse
til Udstillingen, af folgende Indhold:

„Det er nu 17 Aar siden, at den forste ftørre danske
IndUstnUdstilling fandt Sted, og Interessen sor denne Sag er,
langtfra at være kolnet i dette TidsrUM, saa kjendelig tiltagen
ved hver af de trende paafolgende Udstillinger, at vi ikke her
ansee det fornødent at Udtale os om deres Gavnlighed og Hen
sigtsmæssighed. Da derhos Erfaringen overalt har godtgjort
Nødvendigheden af deres Gjentagelse til regelmæssige Tider som
en Betingelse for deres Omfang og for AnskUeligheden af
Industriens gradvise Fremskriden, har den herværende Industri
forening, der har anseet disse Udstillingers Afholden som en
passende Gjenstand for sin Virksomhed, ikke troet at funne
forsvare en længere Udsættelse as denne Sag, men overdraget
Undertegnede Comitee det Hverv, at træffe de Foranstaltninger,
en saadan Udstillings Afholden til næste Aar maatte fordre.
Idet vi tillade os at henlede vore indUstrielle Medborgeres Op
mærksomhed herpaa og at anbefale Foretagendet til en livlig
Deeltagelse, skylde vi tillige at antyde de Gnindregler, efter
hvilke den vil blive ordnet, og hvorved vort Formaal vil
soges tilvejebragt.
1. Udstillingen, der vil blive afholdt i Maanederne An gast
og September 1852, onskes at maatte omfatte,
foruden Landets Raastoffer, alleslags indenlandske
Frembringelser af Zordbrvg, Haandvcerks-,
Fabriks- og HUUs-Fliden, ligefra de simpleste
conrante Fornodenheds - og Handels-Varer
indtil de meest complicerede Maskiner, sidst
nævnte ogsaa i Tegning og Model.
2. Anmeldelser om de Sager, der vnskes Udstillede, afleveres
til medUndertegnede Hellmann inden Mai Maaneds Udgang.
3. Alle anmeldte Sager maae, for at give Comiteen
den fornvdne Tid til Udstillingens Ordning og Catalogens
Trykning, være afleverede i det Locale, som nærmere
vil blive angivet, inden den 8de Juli førstkommende.
Optagelsen af de Sager, der senere maatte indtræffe, er
afhængig af det da lebigværende Ram; men det vil selv
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da virre tvivlsomt, om de ville kunne blive indlemmede i
Fortegnelsen over de Udstillede Gjenstande.
4. Ligesom Udenbyes Sager maae være forsynede med Af
senderens skriftlige Tilstaaelse for at være inden
landske, saaledes vil det og være Comiteen særdeles
behageligt, at see samme bilagte af meer eller mindre
detaillerede Oversigter saavel over Fabrikkens eller
Værkstedets Drift som over Antallet af sysselsatte Ar
bejdere, disses Kjen og Alder samt Lonning, over den
aarlige ProdUction og dennes Afsætningssted, over det til
Prodnctet anvendte Raastoft Hjem, over Bevægekraftens
Størrelse og Beskaffenhed (om ved Damp, Vand, Vind,
Hest eller Haand), over Anvendelsen af nye Værktoier,
Mastiner eller Fremgangsmaader, og i saa Fald disses
Fordele eller Mangler, samt alle andre saadanne Med
delelser, der knnne forudsættes at have almindelig Interesse.
Hver Forsending maa være ledsaget af en nviagtig, fvldstændig og let overskuelig Fortegnelse in duplo.
5. Da det, for at afgjore en Vares Berettigelse til at concurrere paa det større Marked, er nødvendigt at fjende
dens Salgpriis saavel en gros fom en detail,
forventes Gjenstandene forsynede hermed, en Forholdsregel,
der bliver saa meget mere nødvendig, som Comiteen, naar
saadant ikke Udtrykkeligt frabedes, vil lade sig det være
magtpaaliggende ved de forskjellige til dens Raadighed
ftaaende Midler at virke for den stsrst mutige Afsæt
ning af det Udstillede.
6. Forsaavidt de Udenbyesboende ikke itibe modtage anden
Underretning, ville de til Udstillingen bestemte Sager funne
afsendes Uftankerede, da JndUstriforeningen bærer
de med Forsendelsen frem og tilbage forbandne
Omkostninger; dog vil der saavidt muligt blive draget
Omsorg for, at Gjenstande fra samme Egn blive forsendte
Under Eet.
7. Fugen Udstillet Gjenstand vil funne Udleveres, for
Udstillingen er sluttet. Det er overladt til de Uden
byes Udstilleres eget Valg at bestemme, om de onske deres
ved Udstillingens SlUtning uaffatte Sager overgivne
til en herværende af dem opgiven Befuldmægtiget,
eller tilsendte directe fra Udstillingscomiteen, i hvilket
(i*)
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sidste Fald der skal blive draget Omsorg for en hensigts
mæssig Indpakning.
8. De Udstillede Gjenstande blive Under Udftillingstiden as
sn rer e de for Brandskade og derhos Undergivne en
omhyggelig Bevogtning, samt efter bedste Evne
bevarede mod Beskadigelse.
9. Foruden at enhver Udstiller selvfølgelig for sin Person
erholder fri Adgang til Udstillingen, vil der tillige Uden
Betaling blive ham tilstillet et Exemplar af den trykte
Beretning, der senere Udgives, grundet paa de erholdte
Oplysninger og paa de af tilkaldte sagkyndige Mænd af
givne Skson og Bedømmelser.

I Haab om, at denne Udstilling, foruden at vidne om de
indenlandske illdustrielle Fremskridt, ogsaa vil hidkalde ret mange
Indnstridrivende fra Provindserne og Nabolandene, vil Comiteen
bestræbe sig for Under Udstillingstiden i et eget Locale at samle
disse Repræsentanter for Industrien, for at bevirke en Udvexling
af Ideer og fremme Kjendskabet tit de fremmede Raaprodncter,
hvoraf man vil forsøge en Provesamling tilvejebragt."
Forat bidrage til, at Udstillingen saa meget som muligt blev
benyttet af Udenbyesboende, afsendte Udvalgets Medlemmer ligesom
ved de tidligere Udstillinger, Exemplarer af den nævnte Indbydelse
til sorskjellige dem bekjendte Mænd, hvis Stilling i Landets forstjellige Dele og Interesse for indnstriel Virksomhed vare Borgen
for, at de vilde virke for den storst mutige Deeltagelse i Udstillingen
fra deres Egn.
Idet Udvalget bestræbte sig for at erholde et Locale for Ud
stillingen, viste det sig, at et passende og tilstrækkelig stort ei var at
erholde, og man maatte derfor, efter forst med Hensyn til de der
med forbundne Udgifter at have erhvervet JndUstriforeningens Sam
tykke hertil og efter at have modtaget Tilsagn,om Pengeilnderstottelse
for Foretagendet saavel fra Indenrigsministeriet som fra Bestyrerne
for det Reiersellske Fond, bestemme sig til at modtage et Tilbud af
Tommermester I. H. Meyer, for sin Regning at opfere en egen
Bygning, der overlodes til Afbenyttelse for Udstillingen, imod at
han erholdt en vis Andeel i Betalingen for Adgangen til Ud
stillingen. Ester at Hans Majestæt Kongen, der fra forste Dieblik
skjænkede Foretagendet fin allerhøjeste Bevaagenhed, havde tilladt.
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at den omhandlede Bygning, 120 Alen lang og 34 Alen bred, med
tvende halvcirkelformige Tilbygninger paa begge Siderne, maatte
opfsres paa Christiansborg Slots Ridebane, bleo denne fuldfort med
en her Usædvanlig Hurtighed, og med den storste Beredvillighed fra
Tømmermester Meyers Side indrettet saaledes, som man efter Pro
fessor Hetsch's Forflag ansaae det for hensigtsmæssigft.
Da storfte Delen af de for Udstillingen bestemte Gjenstande ei
indtraf til den fastsatte Tid, kunde bens Aabning ei, saaledes som
tidligere bestemt, finde Sted den 1ste August; men den 5te s. M.
havde Udvalget den Tilfredsstillelse, at Hs. Majestæt Kongen ined
Folge og flere af Ministrene aabnede Udstillingen, og, efter at være
bleven modtaget med en Sang og Udvalgets Tak for den Bevaagenhed, Allerhoistsamme viste Foretagendet, tog de udstillede Gjenstande
i Diesyn, og Udtalte sin Anerkjendelse af den Dygtighed, disse
vidnede om. Udstillingen holdtes derefter aaben til Udgangen af
October Maaned, og blev ialt befogt af 97,697 Personer foruden
147 Abonnenter og Udstillerne, der havde fri Adgang, altsaa af
7£ Gange saa mange som den tidligere stærkest besogte Indnstnndstilling, den i 1844. Uagtet dette Besog gav en Indtægt af
17,111 Rbd. 88 Sk., og nagtet Indenrigsministeriet Understottede
Foretagendet ved et Tilskud af 3000 Rbd. og det Reiersenske Fond
ined 1000 Rbd., overstege dog Udgifterne ved Udstillingen, det der
med forbundne Lotteri og Sammenkomsten af Industrielle Ind
tægten med 2221 Rbd. 17 Sk., som Industriforeningen maatte Udrede.
Til den Bortloduillg af en Deel af de Udstillede Gjenstande, man
ogsaa denne Gang havde troet at burde foranstalte, og som man
havde givet tvende Afdelinger, een med Gevinster af mere almindelig
Interesse, og een med Agerdyrkningsredflaber o. dsl. til Gevinster,
blev afsat respective 3750 og 423 Lodsedler å 2 Rbd., hvilket, hvad
Lodsedlernes Antal angaaer, er en Deel større enb ved de tidligere
Bortlodninger af denne Art.
Som det var at vente af Landets i de seneste Aar saa betyde
ligt tiltagne materielle Velvære, Indilstriens deraf betingede betydelige
Fremskridt og den ftørre Interesse, der er bleven vakt for JndnstriUdstillinger, navnlig efter Verdensudstillingen i London, havde langt
Flere indsendt Gjenstande til Udstillingen i 1852 end til de tidligere;
medens nemlig Udstillingerne i 1834, 1836, 1840 og 1844 talte
respective 190, 271, 252 og 298 Udstillere, fandtes ved Udstillingen
i 1852 756, og det Udstillede oversteg selvfølgeligt i ligesaa hoi
Grad de tidligere Aars. En naturlig Folge af den Anerkjendelse,
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IndUstriudstillinger meet og meet have simdet, og af de Lettelser,
man havde forskaffet Udenbyesboende, var den stvrre Deeltagelse,
fom ved denne Udstilling vifte sig ved Tilsendelser fra Indnstridrivende
Udenfor Kjobenhavn; og medens derfor ved de tidligere Udstillinger
i det heldigste Tilfælde, nemlig ved Udstillingen i 1836, kun omtrent z
af Udstillerne vare bosatte Udenfor Kjobenhavn eller dennes Umiddelbare
Nærhed, var denne Gang disses Antal rigeligt | af samtlige Udstilleres.
As de 756 Udstillere opholdt sig nemlig:
437 i Kjobenhavn,
51 paa det svrige Sjælland,
1 paa Moen,
20 paa Bornholm,
1 paa Laaland,
2 paa Falster,
35 paa Fyen,
3 paa Langeland,
86 i Jylland,
31 i Slesvig,
80 i Holsteen,
2 i Sverrig,
2 i England,
1 i Frankrig.

Som en Folge af den sieersidige Samvirken af de tildeels
meget befkjæftigede Mænd, der, som ovenfor anfort, skulde afgive en
Beretning om Udstillingen, ere et Par af disse Udeblevne saa længe,
at man forst nu har kunnet offentliggjore denne, og selv nu ei har
kunnet sammenarbejde de enkelte Afdelingers Beretninger saaledes, at
disse i sormel Henseende danne en Eenhed. Da det imidlertid er
Sagen og ei Ordene, det kommer an paa, og nedenstaaende Beret
ning, fom vi haabe, vil opfylde sit Hovedoiemed, at give et
Billede af Udstillingen og bevare Erindringen herom, tor vi gjore
Regning paa, at den vil blive bedomt med Velvillie, navnlig som
Udgaaende fra Mænd, hvis daglige Virksomhed, for fleres Ved
kommende, er langt fjernet fra literær Virksomhed.
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I.

a. Papir og Papper.
Medens ProdUctionen af Papir i de fleste emopæifle Lande
er tiltagen i en overordentlig Grad ftbeii Indførelsen af Papir
maskinerne, har dette ikke været Tilfældet her i Landet, navnlig ikke
førend den aller sidste Tid, og det nagtet denne Fabrikation længe
har været beskyttet ved en hoi Indførselstold paa fremmed Papir
og navnlig ved en ester vor Toldlovgivning Usædvanlig hot Afgift
ved Udforselen af Klude. Fonlden 6 storre Papirfabrikker ined til
sammen 7 Papirmafkiner (deraf de 5 i Kongeriget), der tilsammen
levere omtr. 4 Mill. Pd. Papir, findes vel en Deel smaae Fabrikker,
navnlig i Holsteen, hvilke alene frembringe Bottepapir og næsten
Udelilkkende indflrænke sig til Pakpapir, Papper og MakulatUr, vel
omtr. iz Mill. Pd. Uagtet en Told af 2 Rbd. 48 Sk. pr. 100 Pd.
Tryk- og 4 Rbd. 16 Sk. pr. 100 Pd. Skrivpapir var Indførselen
af fremmed Papir dog i 1851 til Kongeriget og Hertngdommet
Slesvig 175,935 Pd. limet, 261,730 Pd. Tryk-, 53,349 Pd. CardUsog 97,603 Pd. MaknlatUrpapir.
Paa Udstillingen fandtes fim Prover fra Drewsen & Senners
Fabrikker paa Strandmollen ved Kjvbenhavn og Silkeborg, og fra
C. Schliemann, Rastorf Melle ved Kiel.
De af Drewsen & Sonner fremlagte Prover afgive et hæderligt
Vidnesbyrd om den Dygtighed, hvormed disse Fabrikker ledes og
som i de sidste Aar har bragt disse Fabrikker paa et værdigt Trin
ved Siden af de bedre Udenlandske. Af Prøverne Udmærkede sig
især det hvide og blaae Bikube ved Kraft, Glathed og Priisbillighed,
ligesom ogsaa Reenheden var tilfredsstillende, hvilket maa paastjonnes
saa meget mere som det Raamatenale, som kan haves her i Landet,
er langt simplere end paa de fleste andre Steder i Udlandet, hvor
der findes Fabrikanlæg af lignende Omfang. Postpapirerne vare af
en god Qvalitet, men dog mindre Misbillige end de ovenfor an
førte Sorter, ligesom det ogsaa synes at fremgaae af de fremlagte
blaalige Prover, at man endnn ikke ganske er Herre over denne
vanskelige Farves Behandling. De vorige Udstillede Sorter, nemlig
cout Royal, Steentryk-- og Trykpapir Nr. 1 Masse vare i alle Hen
seender smukke og tilfredsstillende, ligesom de ogsaa i Prisen knnne
Udholde Concmrencen med Udlandet. Hvad Steentrykpapiret angaaer, maa det bemærkes, at dette tun er anvendeligt til simplere
Steentryk; til Knnstsagers Trykning behoves et eget, overordentlig
jævnt, reent, blodt og svampet Papir, hvis Frembringelse er betinget
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af bedre Raamateriale, end der kan haves her i Landet, og af en
anden Fabrikationsmaade.
Schliemann havde Udstillet Papper, blaat, graai, bruUnagtigt,
hvidgraat og rødligt Pakpapir, forskjellige Sorter Skrivpapir og
limede Papirer til Tobakscarduser, af hvilke det rødlige SvkkerPakpapir var et fortrinligt Fabrikat, som tilfredsstillede i alle Hen
seender saavel hvad Qvaliteten som Prisen angaaer; Papiret til
Tobakscarduser vil findes meget anvendeligt.
De Papper, som fandtes Udstillede fra Gindrilps Fabrik i Fyen,
vare særdeles gode.

b.

Hatte og andre Arbeider af Filt.

Tilvirkningen af Hatte indskrænker sig Udenfor Kjobenhavn,
Altona og Kiel næsten Udelukkende til de simple af Uld, der langtfra
NU soges saa meget som tidligere. Medens denne Fabrikation, navn
lig hvad Silkehatte angaaer, der næsten ganfle have fortrængt de finere
Filthatte, nnegtelig i de senere Aar har gjort Fremskridt i Kjobenhavn, indføres dog ikke faa fremmede Silkehatte. I Altona er denne
Fabrikation, navnlig ved Forsendelsen til Sydamerika og Ostindien,
forholdsmæssig langt betydeligere. Denne Byes Virksomhed i denne
Retning var ret fnldstændig repræsenteret paa Udstillingen ved Prvver fra T. H. Brandenbilrg, I. Hüllmann og I. H. E. Täntzer,
medens vi maae beklage, at dette ikke var Tilfældet med Hensyn til
Kjobenhavn, hvorfra kun C. H. Berner, F. Bodecker og I. F. Felberg havde indsendt Prover. Foruden de nævnte saaes kun Hatte
fra N. og R. Dorch i Odense og Ridedcekkener af Filt fra A. Jensen
i Kjoge. Men skjont saaledes Udstillingen ’.ffe gav Lejlighed til at
bedomme det Standpunkt, denne Industrigreen nu indtager, kan det
dog ikke negtes, at flere af de fremstillede Arbeider Udvise en roesvcrrdig Stræben efter at opnaae dm storst mulige Filldkommenhed,
og at nogle kunne taale Sammenligning med de bedre Udenlandske
Fabrikater.
Af det Udstillede troe vi særskilt at maatte nævne Silkehatte fra
Bodecker, tvende hvide Hatte fra Brandenburg, flere Silke- og Filtehatte fra Felberg og Hüllmann, og graae Filtehatte fra Täntzer.

v.

Uld, Uldgarn, uldne og halvuldne vcevede Barer.

I et Clima som vort maa Ulden spille en væsentlig Rolle ved
Beklædningen, men ligesom dens Forædling ved Huusflid har maattet
aftage deels paa Grand af Conemrencen med det fu tøf omner e, fabrik-
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mæssig Tilvirkede, deels som en Folge af Agerbrugets store Fremflridt og den derved forøgede Svgning ester Arbeidskrast, saaledes
har Faareavlen og Uldproductionen i selve Moderlandet under Agerbrilgets Udvikling ei viist sig faa fordeelagtig som Dyrkningen af
de forfljellige Sædarter.
Opkradsningen af nldne Klnde har alt i en Række af Aar været
dreven her i Landet i en betydelig Udstrækning, men har været ide
lige FklctUationer Underkastet. Det er især Jylland, som giver et
stort Udbytte af nldne Klude, og her bestaae derfor ogsaa flere store
Uldkradserier; men ogsaa ved Kjobenhavn (P. C. Deichmanns Fabri
kationshandel), og paa Rastorfmolle ved Kiel (Ch. Schliemann) findes
saadanne Anstalter. Begge disse havde indsendt Prover til Ud
stillingen, der viste, hvilke Fremskridt denne Industrigreen har gjort
her i Landet, og hvilken Værdi der saaledes reddes fra et mmdgaaeligt Tab for Nationalvelftanden.
Af eiderstedtfk Uld, der er faa sogt til Strikkegarn paa
Grand af sin Udmærkede Blodhed og Glands og derfor finder villig
Afsætning, vare fortrinlige Prsver indsendte af Pfenningmeister
Petersen i Garbing.
De forfljellige Prover af med Haanden fpnndet Uldgarn kunne,
saa fortrinlige end enkelte vare, ei tillægges nogen synderlig Betyd
ning for JndUstrien, og Haandspinderiet viger ogsaa i denne Retning
stedse meer og meet for Maflinspindingen, der i de sidste Aar ud
bredes meet og meer rundt om i Landet, og hvoraf N. E. H.
Grundtvig i Kjobenhavn og Seidelin i Fredericia havde indsendt
Prover.
Klædefabrikationen har i de senere Aar ogsaa her gjort
store Fremskridt, og medens de storre Fabrikker med Iver have iilegnet sig de bedste Maskiner og nye Fabrikationsmaader fra Ud
landet for mere Uafhængigt af Arbejdernes Færdighed at levere
fMUkkere og billigere Varer, have de mindre Fabrikanter, der for
nemmelig ere indskrænkede til Tilvirkningen af de simplere Varer,
sogt at forbedre denne Fabrikation og at arbeide sig op til den finere,
mere lønnende. Krigsforholdene, der have afspærret de Neumünsterfle Fabrikanter fra Afsætning i Kongeriget og Slesvig, have givet
en stærk ZmpUls til disse Landsdeles Klædefabrikker og bidraget be
tydeligt til disses Udvidelse, medens de NtUmunsterste Fabrikanter,
der paa Grnnd af Toldforholdene i Holsteen havde den væsentligste
Afsætning til Kongeriget, have lidt særdeles meget ved disse Ulykke
lige Forhold, saaledes at Fabrikationen af uldne Varer der er fimfen
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Medens Uldbindingen paa den jydfle Hede, der ved Agerdyrk
ningens Opkomst fra Aar til Aar taber meer og meer i Betydning,
ikke denne Gang var repræsenteret paa Udstillingen, saaes derimod
Prover af de bekjendte færoiske Uldvarer, der ere en vigtig Artikkel
for disse Der, ligesom ogsaa Prover fra forfljellige Strømpevævers
i Viborg og Horsens, der imidlertid ei frembøde noget videre mærke
ligt.

d. Bomulds- og halvuldne Varer.
Uagtet den Udbredelse, Brugen af Bonmldsvarer fra Aar til
Aar sandt her i Landet, krinde de herværende, navnlig i Kjobenhavn
talrige Bomilldsvævere, der alle arbeidede med Haandvæve, ikke bestaae i Concmrencen med Englands Maskinvævning og Sachsens
billige Arbeidslon. Antallet af Haandvæve er derfor aftaget betyde
ligt, men i disses Sted er der fremstaaet et ikke ringe Antal Maflinvæve, navnlig forft i Holfteen i Nærheden af Halnborg, hvor man
havde ftorft Lethed ved at forsyne sig med engelsk Bomilldsgarn og
forskaffe sig Afsætning for sine Fabrikater, men senere ogsaa i Konge
riget. Disse Væverier leverede fornemmelig hvide Stoats, men ogsaa
forfljellige farvede Varer; nu, da her findes Maflinvæve ei blot for
Vævning af stribede men ogsaa tærnede Bonnlldstvier, maa Haandvævningen saavel herved som ved Cattllntrykkeriernes store Uddan
nelse forsvinde meer og meer. De betydelige Maskinvæverier i Hol
fteen, der paa Grand af den hoiere Told i Kongeriget sogte deres
væsentligste Afsætning her, som f. Ex. Eyrings i Neumünster, Cra
mers i Wohldorff, Thomsen & Jessens i Coll an, Feldmann & Co's,
i Itzehoe og Carsten & Kochs i Pinneberg, ligesom ogsaa Moorbach
i Preetz og Schmnacher i Kiel, der befljæftigede et stort Antal Ar
bejdere ved Vævning af Bomulds- og halvUldne Barer, have lidt
betydeligt ved KrigsUrolighederne og Kongerigets og Slesvigs deraf
folgende Afspærring for Varernes toldfrie Indforfel. Men det er at
vente, at den Udvikling, der ander disse Forhold er bleven Maskinvæverierne i Kongeriget til Deel, vil have en heldig Virkning for
Consumenterne, naar de holsteenfle Fabrikanter kunne træde i fri
Concurrence ineb hine. Af Mastinvceverierne i Kongeriget er I.
Salomonsens i Kjobenhavn det betydeligste og arbeider med over
100 Væve; foruben dette findes i det mindste 3 Maskinvæverier i
Jylland.
Omendskjont Tolden her er hor paa simple Bomiildsvarer, indsortes ikke desto mindre til Kongeriget og Hertngdommet
Slesvig i Aaret 1851 909,595 Pd. hvide Bomnldsvarer og Vat,
og af farvede Bomnldstoier (dog fornemmelig trykkede) 840,438 Pd.

12

Paa Udstillingen fandtes et fnldstcrndigt Udvalg af Prøver fra
folgende større Fabrikanter: A. L. Eyring i Neumünster, Bonmldsog halvuldne Tvier; H. & A. Feldmann i Itzehoe, Ubleget, farvet
og trykket Stollt; Gjortz i Ribe, Ubleget og Meget Tvistlærred samt
trykket ©tout; I. Salomonen i Kjobenhavn, Rankin, Cadettoi,
stribet og tærnet Bonulldstoi, Olmerdug, Sækketoi Uden Som paa
Siderne, Torklæder o. desl., Alt vævet ved Maskinvæve. Disse,
for storste Delen meget solide Darer med gode Farver, vare af
passede efter Landets Forbrng og vidne om den Dygtighed, hvormed
disse Fabrikker drives. Fra H. T. Stabl i Kjobenhavn, der for
nemmelig beskjæftiger sig med Vævning af fine Bomuldstvier, saaes
en stor Mængde fine Kjoletoier, deels heelt af Bomuld, deels halvt
Uldne, af smagftilde Monstre og godt forarbejdede; desilden OlmerdUg, Bommesie og Stouts samt Forklædebaand, hvilke sidste imidler
tid savnede det 1 muffe Ådre, som udmærker de bedste fremmede Varer
af denne Art. — Af mindre BomUldsvævere havde N. P. Christensen,
D. Simonsen og D. Mendel, Alle i Kjobenhavn, Udstillet meget
gode Varer med særdeles smUkke Monstre og klare Farver; Bomnldsvæver I. G. A. Felierstein i Kjobenhavn Prsver as ret godt forar
bejdet Peluche. F. Moosbach i Preetz, hvis Væveri og Farveri have
et betydeligere Omfang, havde indsendt Prover afCasinet, forskjelligt
Beenklædetvi, Bomuldstvi, trykkede Stouts og forskjellige halvnldne
Stoffer, hvilke i det Hele vare gode, for Almuen særdeles tjenlige
Varer. Det Samme gjælder om de af C. Larsen i Kjobenhavn Ud
stillede halvUldne Toier, Hverkengarn og Bomuldstoier. Fra Farver
I. D. Hoeg i Hoier saaes 2 Slags meleret Beenklcedetoi af Kam
garn af Uld fra Marsken, hvilket var særdeles godt forarbejdet og
meget solidt, men derfor ogsaa temmelig dyrt. AfJ. C. Kromphardt
i Kjobenhavn var indsendt forfljelligt Meubeldamast, og af Shawlsfabrikant P. H. Drewsen i Kjobenhavn forskjellige gode Stykker
Tartans. Blandt de Udstillede Hmisflidsfrembringelser af denne Art
troe vi hin særskilt at barde nævne de af Fru K. M. Nielsen i
Hjørring Udstillede Tsier.
Det af Malermester C. A. Bruun i Kjobenhavn i længere Tid
forfærdigede og fra tidligere Udstillinger fordeelagtigt bekjendte Solvflor, tiltrak sig ogsaa denne Gang Pabliclims Opmærksomhed.
Af HaardUg, som aldrig har funben stor Anvendelse i Kongeriget, og som i de senere Aar ogsaa i HertUgdommerne fortrænges
meet og meer af forskjellige, til Betræk paa Meubler passende, bil
ligere Toier, blev der tidligere vævet en betydelig Mængde i Altona,
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men i 1852 fun 350 Stkr.; fra M. D. B. Timm i Altona saaes
6 særdeles vel forarbeidede Stkr. deraf.

e.

Hor, linnede Varer, Reebflagerarbeide og Seildng.

For et agerdyrkmde Land som vort er Horavlen af den storste
Vigtighed ved dens note Forbindelse med Agerbruget, men da vi
næsten ganske savne saadanne Fabrikanter, som i enkelte andre Lande,
hvor Horavlen er meget Udviklet, afkjobe Producenterne den raae Hor,
optage og berede den i egne, med de nyeste og hensigtsmæssigste
Maskiner og Redskaber forsynede Anstalter, har Horavlen langtfra
her naaet den Udvikling, navnlig i Hertugdømmerne, fom man
kunde vente efter vort Agerbrugs stærke Udvikling, selv om man
tager tilbørligt Hensyn til den fordeelagtige Afsætning, man her
finder for de almindelige Sædarter. Udbyttet af det Areal, som
her i Landet optages as Horavlen, er ikke det Halve af det, der
kunde naaes og dækker ogsaa kun omtrent det Halve af Forbruget i
Landet. Vel findes enkelte Horberedningsanstalter paa Sjælland,
Fyen og i det sydlige Jylland, men disse have fim et ringe Om
fang , og den Anstalt, som for nogle Aar siden blev oprettet paa
Bronsholmsdal ved Hirschholm og var forsynet med de nyeste irfle
Maskiner, har maattet ophore blandt Andet af Mangel paa tilstrække
lig Beskjæftigelse, men har dog viist, hvilket betydeligt Udbytte man
kan naae ved en rigtig Behandling af Herren.
Tvinges man forst
til at optage flere Sædarter i ^Rotationen, vil Opmærksomheden
blive henledet paa Herren, der formenes at give et ligesaa stort Ud
bytte som Kornet og anbragt paa rette Sted i Rotationen ei Ud
piner Jorden, og desnden giver Beskjæftigelse til mange Arbejdere
ved dens Beredning. Et af de væsentligste Midler til at fremme
Horavlen vilde være at oprette Beredningsanstalter randt om i
Landet og gjore disse til Læreanstalter for Bonden.
At Linnedfabrikationen Under disse Forhold maa tabe i Be
tydning, er en Selvfølge, og at Himsfliden, som i Reglen af flet
tilberedt Hor med Uhensigtsmæssige og tidsspildende Redflaber frem
bringer middelmaadige Varer, maa blive mindre og mindre lønnende
i Concurrencen med den fabrikmæssige, ved Mafliners Anvendelse
lettede Drift, er natUrligt, især da den ikke Understottes af særegne
gode Blege- og Appreteeranstalter, der kunne give det Vævede det
Syn, der fordres af Handelsvarer. I alle de Lande, hvor Linnedfabrikationen har naaet nogen Betydning, ere en stor Deel Fabrikker
samlede i enkelte Distrikter, thi kun da kUUne de Bifabrikker, s. Ex.
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Maskinværksteder, Blegerier og Appreteeranstalter, der ere saa nød
vendige for Hovedfabrikationen, bestaae. Den ene Fabrik arbeider
da i Haanden paa den anden; det Materiale, som ikke egner sig for
den ene Fabrik, benyttes med Fordeel af den anden. I saadanne
Distrikter danner sig da snart et Marked for alle Fiinheder og Arter
as Hor, der hver for sig sælges billigere der end til de isolerede Fa
brikker; her fremstaaer en for den paagjceldende Fabrikation Usæd
vanlig dygtig Befolkning, og Handlende lette Afsætningen af Fabri
katet i de forfljelligste Retninger og Anskaffelsen af Materialet. —
Her i Landet er det hin Vævningen, der drives haandværks- eller
fabrikmæssigt, medens Garnet enten frembringes ved HUUsflid eller,
hvad der bliver hyppigere og hyppigere, indforskrives fra Udlandets
Maskinspinderier.
Medens Linnedvævningen i Provindserne, der
tidligere var betydelig paa Sletten i Fyen og i Randers Amt,
kjendelig er aftagen, er den enbiiu af temmelig Betydning paa
Dragor, hvor forskjellige Fabrikanter beskjæftige en stor Mængde
Væve, og paa Vintersbolle ved Vordingborg, hvorhen Fabrikken
paa Kjsng nu er flyttet. Naar man vil bedsmme de til Udstillingen
sendte linnede Varer og sammenligne disse med Udenlandske, maa
man betænke de Ugunstige Forhold, hvorunder denne Fabrikation er stillet
her, og man vil da erkjende, hvilken Fortjeneste I. L. Ehlert, C.
S. Flensborg og O. F. Olsen, der Alle drive denne Fabrikation i
det Storre og havde Udstillet Prover af Lærred, Dreiel og Damast,
have erhvervet sig af denne Fabrikation. Forskjellige DUge og Ser
vietter af H. Kiehne, C. Krnsemark i Kjobenhavn, Chr. Pedersen i
Haarby pr. Assens og P. Pedersen i Borup pr. Nestved, Lærredstvrklæder af N. C. Astnlp i Sæby vare alle solide og vel forarbeidede
og fortjene derfor Opmærksomhed.
Udmærket fmuft men dyrt Horgarn var indsendt af den kvinde
lige Arbeidsforening, Mikkelbryggersgade 103 i Kjobenhavn. Prvver
af her avlet Hor fra Gaardmand Jorgen Anderfen i Niverod ved
Helsingør, og af forskjellige Sorter fremmed, af I. BnlUnskov i
Kjobenhavn heglet Hor og Hamp, vare de eneste i denne Retning
paa Udstillingen.
Med Forfærdigelsen af Reebslager arbeide maa et stort
Antal Arbeidere sinde Beskæftigelse i et Land som vort, der har en
stor Handelsflaade, og det nagtet den tiltagende Brilg af SkibsIernkjettinger har gjort dette Haandværk væsentlig Afbræk. Dette
Fag drives her endnU næsten UdelUkkende haandværksmæssigt, men
den tiltagende Anvendelse af Maskiner vil sandsynligvns ogsaa heri
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frembringe en Forandring, der alt begynder at vise sig i de Byer,
hvor Skibsbyggeriet har en (tørre Betydning. — Paa Udstillingen
saaes fun Prsver fra Jacob Holm & Ssnner i Kjsbenhavn af forstjelligi Tougværk og Liner, en Strenggjord fra A. Larsen i Kol
ding, og forskjellige Liner, Skagler, Tommestrenge og Gjorde fra
I. N. Lassen i Hjorring, hvilke Prsver alle vare godt ndforte, men
blandt hvilke vi især troe at burde fremhæve en Fifleline fra den
forst Nævnte.
Medens SeildUg tidligere for en Deel, navnlig i Holfteen,
frembragtes ved Hrmsflid, har Maskinvæsenets Udvikling i Udlandet
henviist ogsaa denne Industrigreen til sterre Anlæg, der for at til
fredsstille de stigende Fordringer maae soge at tilegne sig Udlandets
Forbedringer eller benytte det derved forbedrede Materiale, Maskingarn. — Paa Udstillingen fandtes Prover fra Jacob Holm &
Senner og den kgl. SeildUgsfabrik i Kjobenhavn samt fra Nexs
Arbejdsanstalt. Marinens SeildUgsvæveri, der aarlig leverer omir.
500 Ruller til Seil og 200 Ruller til Koietoi af fortrinligste Qvalitet maskinspUndet irfl Hmgarn, og 300 Rtlller PresenningsdUge af
en ringere Qvalitet maflinspUndet Hergarn til Kjede og Blaargarn
til Jflet, havde Udstillet Duge, der vidne om en omhyggelig Be
handling vg funne sættes ved Siden af de bedste fremmede. Da
ingen Priis var opgiven, vil man ei funne anstille en begrundet
Sammenligning mellem hine og de af I. Holm & Senner udstillede
SeildUge, der ere bestemte for Handelen, og ved hvilke man altsaa
har maattet tage Hensyn til Priserne. Disse Varer havde derfor
ikke et saa smukt Udseende eller Garn som hine, men ere stærke og
staae, navnlig hvad Sorten A angaaer, i godt Forhold til fremmede.
SeildUgene fra Nexs Arbejdsanstalt tilfredsstiüede de Fordringer,
man med Billighed kan gjore til Varer, frembragte Under saadanne
Forhold.
f.

Kniplinger, broderede, syede, hceklede og strikkede
Arbejder.

Tilvirkningen af Kniplinger, der næsten ganske er indflrænket
til Egnen mellem Ribe og Tonder, er i de senere Aar aftagen be
tydeligt paa Grund af den mere lonnende Beskjæftigelse, det Ud
viklede AgerbrUg har givet denne Egns Beboere, og fordi man paa
Maskiner langt lettere kan Udfore Stoffer, der træde istedenfor eller
fortrænge Kniplingerne.
Af Monstrenes Smagfiüdhed afhænger
for største Delen Kniplingernes Afsættelighed og det er derfor ved
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at have Opmærksomheden henvendt berpaa, at de enkelte Fabrikanter
og Handlende, der beskjæftige Kniplerskerne, endnU kunne skaffe sig og
disse en nogenlUnde lønnende Forretning.
Paa Udstillingen var
denne Industrigreen repræsenteret ved Prsver fra D. Hansen i
Megeltonder, hvilke vare ganske fortrinlige, navnlig med Hensyn til
conrante Priser, og fra I. Wnlff& Conner i Brede, der ogsaa ved
den Londoner Udstilling vandt Anerkjendelse for deres Fabrikater,
og som her havde indsendt ganske fortrinlige og smagfulde, navnlig
finere Kniplinger, og hvis Bestræbelser for at hæve denne Fabri
kation fortjene Paafljonnelse.
Broderier, strikkede og hæklede Arbeider ere vel i
Reglen her i Landet ikke, saaledes som s. Ex. i Sachsen og Schweiz
Gjenstand for Nogens Udelukkende Beskæftigelse; imidlertid har Nød
vendigheden af mere ndeelt at virke i denne Retning for at bestaae
i Concurrencen med Udlandet gjort sig gjaldende, og medens en stor
Deel fruentimmer, navnlig i Kjobenhavn, ved Brodering soge et
Bierhverv, ere flere og flere dygtige Handlende optraadte som Mellem
mand mellem Frembringerne og Forbrugerne, og have ved Vejled
ning og smagfUlde, eller i ethvert Tilfælde efter Moden afpassede,
forskjellige Monstre bidraget betydeligt til denne Erhvervgreens
Fremme her i Landet. Medens man bos de Handlende fornemmelig
seer billige, sædvanlige ForbrUgsartikler af denne Art, Udfores en
ftor Mængde ftørre, møjsommelige og tildeels knnstfærdige Broderier
af Damer til deres Adspredelse.
Af Handlende her i Staden havde Broderihandler M. Bloch
Udstillet en meget godt Udfort Kakkelovnsfljærm; IomfrU T. Hoyer,
der forestaaer et Magazin for Broderier, en stor Deel forskjellige
hvide Broderier, der vare smnkke, godt Udforte og tildeels priisbillige; Jndnstrimagazinet i Admiralgade 153 forskjellige conlemte,
broderede Gjenstande, og Broderihandler L. C. Levysohn forskjellige
smnkt Udforte og smagfulde hvide Broderier, for en Deel af endnn
her ukjeudte Gjenstande, blandt hvilke især maa fremhæves en
Morgenkappe.
Af Uldne, strikkede, hæklede og filerede Arbeider
havde Silke- og Klædehandler E. Schjotz Udstillet en stor Mængde,
der Udmærkede sig ved Smagfuldhed og Billighed.
Forskjellige
Damer havde indsendt enkelte, tildeels meget fmagsrilde Broderier,
der dog ei kunde have nogen Betydning som Handelsvarer eller
synderligt Værd for Industrien. Blandt disse Broderier troe vi
imidlertid at hübe nævne: Fwknerne Saxtorphs udmærket smUkke
hvide Broderier, der vidne om en sjelden KUnstfærdighed, men ogsaa
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derfor maatte blive for dyre til hyppigt at finde Kjobere; et Broderi
og et Par fine strikkede Strømper fra Dsttreskolen her i Kjobenhavn
og endelig et Par fra en Bondepige i Hvedstrnp ved Kjobenhavn
indsendte meget smukke Linninger med den Art Syning, som de saakaldte Hedebo-Fruentimmer selv anvende saa meget.
Af Herrehalsbind havde kun F. Wendrich i Kjobenhavn et
smagfuldt og godt forarbeidet Assortiment.
Han har vidst ogsaa
Udenfor Kjobenhavn at forskaffe sig en ikke Ubetydelig Afsætning i
den nævnte Artikkel, og hans heldige Bestræbelser i denne Industri
green fortjene Anerkjendelse.
Ogsaa for Syningen af forskjellige af Herrer benyttede Gjenftande, s. Er. Skjorter, Kraver o. desl., have enkelte Handlende i
de senere Aar virket særdeles heldigt og derved flaffet et stort Antal
Syersker en for dem hoist onskelig Beskjæstigelse. De fra Silke- og
Klædehandlerne N. L. Dehn og M. M. Ruben i Kjobenhavn Ud
stillede Gjenftande af denne Art vare smukke og priisblllige og kunde
godt Udholde Sammenligning med lignende Udenlandske Barer, hvilket
ogsaa gjælder om de af Lærredshandler T. F. Krarup Udstillede Ar
tikler, der i det Hele vare af en simplere og billigere Art end de
ovenfor nævnte.
Ligesom tidligere var ogsaa denne Gang, af let forklarlige
Gnmde, fun lidet Skræderarbeide Udstillet. Skjont de billige
Klædningsstykker, med hvilke i de senere Aar et stort Antal Stræbere
soge at tiltrække sig Afsætning, vilde have haft en særegen Interesse
for Udstillingen, var det dog fim elegantere Arbeide, som fandtes
paa denne, nemlig fra P. Christensen, A. Proschowfsky & P. H.
Kessel, og H. RasmUssen, Alle i Kjobenhavn, der havde indsendt
Arbeider, som vidnede om de Fremskridt, ogsaa dette Fag har gjort,
og om Modens Bestræbelser for at tilveiebringe Afvexlinger.

g. Possementmagervarer og Haararbeider.
Det er forst t de senere Aar, at Forfærdigelsen af Possement
magervarer skeer fabrikmæssigt her i Laudet. Medens man længe
i Hovedstaden har leveret meget dilrable og smagftllde men temmelig
kostbare Varer, har man her i det Hele ei tilegnet sig Udlandets
forbedrede Mafliner og Redskaber i den Grad, som man skulde troe,
at den store Byes Forbrilg og Handelsforbindelser opfordrede til.
Dette er derimod skeet i Altona og Pinneberg. I Altona, hvor
108 Arbejdere i 1852 fandt Beskjæstigelse ved den omhandlede Fabri
kation, Uagtet Toldbegunstigelserne for Indførselen til Slesvig
(2)
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vare ophørte, er L. & H. Mendels Fabrik den betydeligste; den er
vel forsynet med de nyeste Maskiner og Redskaber, og finder, dreven
med en sjelden Energi, Afsætning for sine Varer ei blot her i Lan
det men ogsaa paa de oversøiske Markeder. I. G. Dibberns vel
indrettede Fabrik i Pinneberg er ogsaa beregnet paa at forsyne de
Handlende i Provindserne med de sædvanlige Possementmagervarer,
men er i de sidste Aar bleven betydelig indskrænket i denne Virk
somhed ved de politiske Forhold.
Paa Udstillingen saaes fra L. & H. Mendel i Altona særdeles
godt forarbejdede Knapper med særdeles smnkke Monstre og til billige
Priser, samt en stor Deel forskjellige, særdeles godt forarbejdede og
billige Lidser og Kvaster især bestemte for oversøiske Markeder; fra
I. G. Dibbern i Altona og Pinneberg godt forarbejdede Lidser,
Knapper og Kvaster til passende Priser; fra I. A. W. P. Holtzapfel
i Altona smUkt forarbejdede Vognborte med smagfulde Monstre og
til billigt Priser; fra W. T. Sorensen i Kjobenhavn en ftor Sam
ling af smUkt forarbejdede Ordensbaand og af paa Mafline vævede
Lampevæger til meget billige Priser; fra Knapmagersvend E. Bnmn
i Kjobenhavn 2 Udmærket smirkt forarbejdede Klokkestrenge af Uld og
Silke med Cheniller, den ene overarbejdet med Sloifer; fra Knap
magersvend H. I. Hansen i Kjobenhavn meget godt forarbejdede
Knapper, forfærdigede til Svendeprøve.
Af Ha arar beider, der efter Nutidens Smag ei funne blive
Gjenstand for nogen storre Handel, havde Frøknerne H. Lange i
Altona og A. C. Naboc i Kjobenhavn Udstillet Udmærket fmuft forar
bejdede Boilqvetter, Krandse o. desl., og Madam M. Reitz iKjvbenhavn og 3omfru E. Rheinlænder paa Frederiksberg lignende Gjen-

stande.
Af Parykmagerarbeide fandtes fun Prøver fra Ch. Minet öd Co.
i Kjobenhavn.
h.

Farvet Garn, farvede og trykkede voevede Varer.

Medens de mindre Kattimtrykkerier som en Felge af Landets
ringe Udstrækning og af Arbeidskræfternes fornemmelige Henviisning
til Agerbruget ere forsvundne meer og meer her i Landet ligeover
for Udlandets store, med Maskiner drevne Fabrikker, og Indførselen
fra Udlandet af deslige Barer er tiltagen betydeligt, har van Lengerckes
i 1780 anlagte Trykkeri i Wandsbeck, ved Anvendelsen af de bedste
Maskiner og Fremgangsmaader, paa den værdigste Maade holdt
Skridt med Udlandets bedste Trykkerier og erhvervet fig et hæderligt
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Omdomme for dets Varers livlige Farver og smagflilde" Monstre.
Beliggende Udenfor Toldlimen, altsaa Uden at være sikkret Afsætning
her i Landet ved Toldbeskyttelse, men et heller hæmmet af Told
væsenets Opsyn eller besværet med Toldafgifter af de fornødne
Materialier, beskjæstiges denne Fabrik med Trykningen af hvide
engelske Bomuldsvarer og Uldne Stoffer for Hamborger Handelshuse,
hvilke disse afsætte fornemmelig Paa de Leipziger og Frankfurther
Messer. I Fabrikken drives de fornsdne Trykke-, Vadske-, Mangle-,
Torre- og andre Maskiner af 2 Dampmaskiner af 12 og 30 Hestes
Krast; den leverer aarlig over 30,000 Sikr. Bomulds- og lette Uldne
Varer. De Udstillede Prever af trykte Bomutdstoier, Tørklæder og
MoUsseliner Udmærkede sig ved reeut Tryk, smagfulde Monstre, ægte
og smukke Farver, og vare en Prydelse for Udstillingen.
Af trykte Bord- og Gulvtæpper o. desl. havde Farver C.
Lemme i Helsingør, C. Sager i Neumünster og C. Schleisner i
Kjobenhavn Udstillet smukke Prsver, af hvilke især den Sidstes maa
fremhæves.
Med eensfarvede Glands- og andre Shirtinger, der fra Eng
lands store Fabrikker leveres til særdeles billige Priser, have 2 af
Hovedstadens storre Farverier, begUnstigede ved ToldforhKdene, alt
i en Række af Aar forsynet Kongerigets Handlende; men da en
saadan Toldbegnnstigelse ei er bleven HertUgdommernes Farverier
til Deel, forsynedes disse, indtil Slesvigs Inddragelse Under Konge
rigets Toldsystem, med fremmede Varer af denne Art. Af hine 2
Farvere havde kun F. F. Gütlich indsendt godt farvede Shirtings,
Platiller og Stovts.
I Altona er Farvningen af kæmmet Uldgarn til Brodering og
Possementmagervarer i en Olæffe af Aar dreven i en stor Udstræk
ning i 3 betydelige Fabrikker, der have erhvervet sig eUropæisk An
seelse ved Farvernes Klarhed og Skjonhed, og, ledede med stor commerciel Dygtighed, have aabnet sig Afsætning runbt om i Emopa.
Da Maskinspindingen ogsaa ved Kamnld har fortrængt Haandspindingen paa Gnlnd af Garnets storre Eensformighed og Billig
hed, have hine 3 Fabrikker maattet opgive den betydelige Beskjæftigelse af Spindersker, som de en lang Tid vidste at bibeholde for
Strikkegarn, og de 2 ere nu selv forsynede med Maskinspinderier,
fornemmelig beregnede paa Forarbejdningen af den fortrinlige eiderstedtfle Uld. Disse Spinderier leverede i 1852 102,000 Pd. Uld
garn, og i de 3 Farverier farvedes desnden 462,000 Po. Uldgarn,
(2*)
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hvorved tilsammen c. 700 Arbeidere fandt Beskæftigelse, hvoraf fremgaaer, at disse Fabrikker hore til de betydeligste i Landet.
Kim I. I. & E. Schwedeler (Firma M. D. Schwedeler) havde
indsendt Prsver, der imidlertid fuldstændigt repræsenterede denne
vigtige Indilstrigreen og hævdede dette Firmas Anseelse. Af de
kjobenhavnske Farvere havde N. C. Lind Udstillet Prsver af Garn,
hvis Farvning fortjener al Paaskjonnelse, medens Andre havde frem
stillet almindelige gode Handelsvarer af denne Art.

II.

Haar, Fjer, Skind, Laeder og Arbejder deraf.
Bore BUndtmagere levere nu saa smukke, gode og smagfulde
Arbeider som nogetsteds i Udlandet, og omtrent til samme Priser.
Blandt de psp Udstillingen fremstillede mange Gjenstande fortjener
at fremhæves som noget Udmærket, Warmings Tæppe, der vandt
Prisen ved Udstillingen i London, og det af Spelty med Utrolig
Flid forarbejdede Tæppe af sammensyede Skind. A. C. Bangs
Tæpper og Fodkurv vare smukke og priisbillige; I. D. Bangs Tæp
per, MUffer, Peltse, Skovler og Handsker vifte sig som gode og
solide Arbeider; ligeledes C. Trolles og F. Terkelsens; og af det
fra Danbe i Altona Udstillede maae vi nævne et Tæppe som meget
smagfuldt. Forovrigt vare lignende Gjenstande Udstillede af Hcmrowitz
i Altona, Schwartzbrem i Odense, GrünbaUM i Kolding og Jensen
i Storeheddinge.
De af den kongelige særoifle Handel Udstillede Prsver af ren
set og menset EdderdUUN og Filglefjer vare alle gode og courante
Handelsvarer. Ved en Sammenligning mellem den rene og Urene
EdderdUUN vil det lettelig sees, med hvilken Omhu Rensningen er
foretagen.
Prover af Bjørneskind, Sælskind, Rensdyrskind samt
hvide og blaae Ræveskind vare fortrinlig torrede og behandlede.
Handelen afsætter største Delen af sine Varer ved offentlige Amtioner, en stor Deel gaaer til Udlandet og Prisen varierer natmlig-viis efter den storre eller mindre Efterspørgsel.
Endvidere var
Udstillet et Sæt Vandflindsklæder; disse forfærdiges i Grønland,
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hvor Syningen fleer med Tarme, der er langt stærkere og bedre modstaaer Fugtighed end almindelig Syning; de kunne derfor ikke eftergjores her.
Blandt de Fabrikata, der ogsaa i seneste Tid have gjort betydelige
Fremskridt, ere Garvernes. Af de i dette Fag Udstillede Gjenstande kan i Særdeleshed fremhæves Messerschmidts ganske fortrinlige
Fedekalveskind og Skoskind, der Intet lade tilbage at onske; Bro
drene Wiingreen & Firjahns Fabrikat af de forfljellige Slags deels
Saale-, deels Overlæder, grmlt sort og lakeret Platlæder, der alle,
saavel i Bonitet som Priis, kilnde maale sig med Udlandets. Det
af H. Larsen (Nørregade) Udstillede Saalelæder og Bindsaalelæder,
ligesom de af L. I. Wulff Udstillede Prsver af garvet Læder, kunne
ftlldkommen taale Sammenligning med Udlandets bedre Sorter.
Af M. I. Ballin var Udstillet meget godt forarbejdet og priisbilligt
ægte og nægte Saffian med smagfulde Farver; og af H. W. Larsen
særdeles gode Skind for Bogbinderarbeide, halvægte og chagrinerede
Safsianer, godt Læder til Støvleskafter og Fodder; af Mich. Meyer
meget gode Huder og Skind og af Nielsen i Holbæk ligeledes gode
garvede Hnder og Skind.
Af lakeret Læder havde Lahrmann og
Kniese i Altona og Levgreen i Odense Udstillet smrrkt udforte Prsver.
Desnden havde Christoph i Christiansfeldt Udstillet Fahllæder og Skind;
H. P. ForsUMs Efterfølger i Varde godt Saalelæder, Hestelæder,
Plat- og Fahllæder; og Hoygaard i Hjørring SmUrtlæder og Kalve
stind.
Fra Andr. L. Topp saaes gode allnnerede og Uberedte Lammeflind.
Alt det Udstillede Handflemagerarbeide er upaaklageligt og frem
viser betydelige Fremskridt i Faget, saavel hvad Tilskæringen som
Farvningen angaaer. Det er en almindelig Mening, at Skindene
blive flettere Aar for Aar paa Grund af Racernes Forædling.
Beviset findes ved de unter Nr. 135 fremlagte Skind, der, fljont
godt beredede, dog have Mangler, der hidrore fra selve Skindene.
Prover saaes fra Handskemager H. Clausen i Odense af Handsker,
der i Forhold til Prisen ere meget gode; fra Baner (Wergade 70) af
færdige Handsker, der have et smukt og godt Udseende, og ere for
færdigede af en Sort Skind — Smasker — hvoraf i Almindelighed
ikke kan faaes Partier, samt af beredte Skind, hvorpaa Prisen er
meget moderat.
Forfljellige Bandager og Corsets samt forskjelligt
Handflemagerarbeide fra Lorentz Hansen ere gode Arbeider, Handflerne simplere; Handsker og Seler fra L. Holm ere, hvad de forste
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angaaer, smukt Arbeide og saa gode, som de funne leveres af Lamme-.
skind; Selerne ere smukt Udstyrede. Handskemager N. F. Larsen
havde Udstillet almindelige gode Handsker og Skind; Mattats Sonner
i Nanders Prover af Randers- og coidcurte Handsker, der vare
betydeligt bedre end de i Almindelighed leveres. F. Raacke & Son
i Altona, I. Thomsen fra Randers og Taagernp havde leveret forfljellige Handsker af almindelig god Qvalitet, og I. Philipsen i
Viborg forskjellige simplere Handsker og Skind.
Flere af de Udstillede Skomagerarbeider godtgjore tilfulde, at
Skomagerprofessionen i de senere Aar har gjort betydelige Frem
skridt, og leverer Arbeider, der ikke staae tilbage for de bedre Udenlandffe. Især kunne fremhæves de af Dhrr. Frantz Jacobsen og P.
Dühring fremlagte Prover, der i Henseende til fortrinligt Arbeide,
Ziirlighed og Priis, taale fuldkommen Sammenligning med de
bedste fremmede Arbeider. At Skomagerne til deres finere og bedre
Arbeider endml maae bruge en Deel fremmed Materiale, er natmligviis til Hinder for en friere og storre Concurrence. Udstillet var
desilden: forskjelligt godt og smagfuldt Skomagerarbeide fra M. H.
Hjorth, S. N. Knap, Hofskomager P. L. Petersen, Schwiening,
I. L. Tressing og L. Bogel, den Sidstes forskjelligt tildannet med
Hensyn til Fodens Form og Gang. Endvidere saaes Prover af
Skomagerarbeide fra Chr. Brendstrup, C. Carlson, P. Dahlberg,
N. I. Hansen, M. Lnndstrom, H. Smith og fra Saxild i Kolding,
samt Trægaloscher fra Nielsen i Kolding og Riisberg her.
Fra Sørensen i Holmensgade var Udstillet forskjellige Blokke
og Læster, der ere lige saa fmuffe som gode og hensigtsmæssige;
de funne ftlldkommen stilles ved Siden af lignende af fransk Arbeide,
hvorimod de have det Fortrin, at de ere en Deel billigere.
I de sidste 20 Aar har Sadelmagerprofessionen taget et betyde
ligt Opsving, og en stor Deel af de Sager, der fabrikeres hertillands,
funne, hvad Arbeidet angaaer, fuMommen staae ved Siden af de
udenlandske; endnu indforskrives en Deel Læder og Skind, samt
pletteret og andet Seletoibeflag.
Blandt Sadelmagerarbejder maae i Henseende til Soliditet, Smag
og Priser, især fremhæves de fra Brodrene Dahlmann, nemlig Rideog Kjore-Seletoier, forskjellige Sadler, 2 Stoppegjorde, et Par
elastiske Mtlndtoiler, en Grime med Fjedertoile, Heste-Strygesko af
GnmmielasticUM og en Jagttaske; ligeledes de fra Rothmann Ud
stillede 3 Herresadler og 2 Ridetoier, saavelsom de fra P. S. Nybroe
og C. B. Sorensen Udstillede Reisegjenstande, der alle vare særdeles
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gode Arbeider. Endelig maa nævnes som en net Curiositet I. P.
Lunds fortrinlige Model af et Batteri-Seletsi. Udstillet var desUden:
af Christensen i Odense et propert forarbeidet Seletvi, en Sadel til
passende Priis og en RidepUde for Damer, betrilkken med Flviel;
af I. W. Christensen her, et tospændigt Seletei af ny Construction,
hvorpaa var anvendt en Deel ziirligt Arbeide; af F. Hoff et smukt
og godt Kjoreseletoi, en Herresadel med elastisk Bom og en Neisekuffert; af I. F. C. Meisegeier et godt forarbeidet Seletoi og en
god og hensigtsmæssig consttrieret Damesadel; af C. Kohlert en
Damesadel, et Ridetoi og et Par Rideskafter; og af H. Meyer i
Kolding en Jagttaske. — C. M. Theilland havde Udstillet et smilkt
Seletoi og en godt forarbeidet Herresadel, og desUden, ligesom
Borchsenms, Chakots af en ny Fayon, medens Sadelmager Olsen
havde fremstillet en propert forarbeidet Rejsekuffert.
Pidskefabrikant Nybroe havde Udstillet forskjellige smukke og solide
Kjere-, Jagt- og Ridepidffe, Alt til gangbare Priser.
Af Tapetserer-Arbeider bor fremhæves de fra C. W. Geriete
Udstillede forgyldte Sophaer og Stole, der Udmærke sig ved megen
Ziirlighed og Accilratesse, maaskee endog lidt paa Bekvemmelighedens
Bekostning; endvidere den særdeles sortrinlige og smagfnldt for
arbejdede Canapee fra Toxvcerd Hansen, samt de smukke og velndforte Lænestole fra Leopold Spandow i Altona. Dette Fag er
blandt dem, der har gjort særdeles betydelige Fremskridt i de senere
Aaringer. Udstillet var desUden: fra I. Kelting i Slesvig, en
Chaiselong; fra E. Olsen en polstret Hjornesopha, og 3 godt pol
strede Stole; fra M. Schmithsanger en polstret Causeuse, og fra
I. M. D. Freyholm i Altona en heel polstret Lænestol overtruffen
med Pekiclie, propert Udstyret, men noget dyr.
BoxdUgsfabrikkerne her i Landet hore til dem, der
med Held funite concmrere med Udlandet, saavel hvad Priis som
hvad Bonitet angaaer. Paa Udstillingen saaes Prøver fra: Jomfru
Loilise Jensen i Helsingør, nemlig flettede Tafler af Voxdug og
Skind, smagfuldt, godt og priisbilligt Arbeide; fra Voxdugsfabrikant
I. E. Meyer Prover af Voxdug til Gulvtæpper, MeUbelovertræk
og Bordmaatter, et anerkjendt fortrinligt Fabrikat; fra Jürgen Meyer
Petersen i Flensborg, Voxdugsprover, forskjellige Kaskjetflygger og
lakeret Læder, saavel Voxdugen som det lakerede Læder vare gode
Fabrikata; og fra Voxdugsfabrikant I. H. Pinckvoß i Altona forfljellige Sorter Voxdng, fortrinligt Fabrikat.
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Fra Maler P. Hansen i Ebberup ved Assens saaes malede og
trykkede Solhatte af Pap, der vare godt Udforte og billige.
Anvendelsen af Guttapercha vil efterhaanden faae en ftørre
og storre Betydning, hvilket ogsaa viste sig ved de af C. O. Meyer
fremstillede Sager, hvoraf flere vare baade fmuffe og hensigtsmæssige
samt priisbillige.
Af Børstenbinderarbejder var udstillet: fra Borstenbinder
P. Hansen Forskjelligt, der deels var flint Arbeide, deels simplere,
men priisbilligt; fra F. C. Madsen, Frotteerapparater, der vare
Udforte med Soliditet og Accilratesse; fra Borstenbinder Rosenthal i
Altona forskjellige Borster og Penfler, godt Arbeide til billige
Priser, og en elegant, smnkt Udfort Fodborste, og fra Raadvaddams
Fabrik Prover af forskjellige courante Børster og Koste.

III.
Chemiske Prceparater o. deSl.

Udstillingen i 1852 var noget rigere besat i denne Afdeling
end de tidligere, fljont Fremskridtene ikke vare saa store, som man
kunde have Grund til at vente, hvortil Grunden vel især maa soges
i Landets Mangel paa Raaproducter, Toldforhold, samt dets afsides
Beliggenhed og derved fremkaldte Mangel paa Afsætning ved Fjernelse
fra Berdensmarkeder.
Fredens Molles Fabrikker havde indsendt en Deel Prover af de
vigtigste Mineralsyrer, samt af de ved deres Tilberedning vUNdne
Biprodukter. Blandt disse Syrer Udmærkede Svovlsyren sig ved
Reenhed og Styrke, og det turde maaskee haabes at denne Fabrik,
Uagtet det stadigt tiltagende Forbrug, kunde gjore Tilforsien fra Ud
landet af dette Product overflodig. Samme Fabrik havde indsendt
Prover af Salmiak og raa Soda, samt af de forskjellige kUnstige
Gjodningsmidler samt BeenkUl, Olier, Oliekager og
Sæber. Den tiltagende Afsætning af de kUnstige Gjodningsmidler
samt de Vidnesbyrd, som prodnceres fra ConsUmenterne, synes at
tale for den gode Beskaffenhed og rigtige Sammensætning af disse
ProdUcter.
Firmaet Stolzenberg & Uffhcmsen i Altona havde ogsaa til
denne Udstilling indsendt en Samling af chemiske Præparater, især
saadanne, som bruges i Apothekerne. De Udmærkede sig, for største
Delen, ved et godt Ådre, Saltene vare smukt chrystalliserede og godt
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rensede; hvad der angaves som chemist rene Præparater, var det
ogsaa. Priserne i det Hele billige.
H. C. Drewsen, der ved sin electro - chemifle Fabrik vinder ikke
Ubetydelige Qvantiteter af I er nv i c triol som BiprodUct, havde
indsendt en Prove heraf, der var sinnk og særdeles godt chrystalliseret.
Frederiksværks Fabrik havde indsendt 11 Prover af KrUdt i
forfljellige Nummere, samt af Salpeter, Svovl og Kill, saaledes
som de bnrges til KrUdt. Krudtet Udmærkede sig ved smuk Korning
og de finere Sorter ved smuk Polering. Salpeteret var om
hyggeligt renset.
Af Maler farverne vare især Chromfarverne repræsenterede.
Prover vare indleverede fra O. Chr. Green, Frcenckel og A. Freildenreich i Flensborg. Af Chromgunlt fandtes en Mængde Nuancer,
der alle vare smukke. Blandt de grønne Farver synes Greens saakaldte Chromextract at fortjene Fortrinet, baade ved sin Farveintensitet og forholdsviis billige Priis. Frænckel havde Udstillet
Prover af smukke rode Lakfarver samt Pariserblaat.
Deichmanns Fabrikationshandel, der i en lang Række af Aar
har leveret Farvematerialier til HnUsholdningsbrUg, der
have været meget yndede, havde Udstillet Prover af disse. Den
store Afsætning heraf er deres bedste Anbefaling. Som noget Nyt
havde dette Etablissement indsendt Prover af hovlet Farvetræ, hvilken
Fabrikation vist maa ansees som en Forbedring. Deels gaaer vist
Hovlingen lettere end den tidligere anvendte Raspning, deels fleer
formodentlig Udtrækningen af Farvestoffet lettere, da Hovlingen gaaer
paa tvers af Træet, hvorved Vandet lettere kan trænge ind. Ogsaa
behover Farvetræet ikke her at gjores fugtigt, hvorved Farvestoffet
forbliver mere Uforandret. Skjont Priserne ikke fandtes angivne, er
det at formode, at det hovlede Træ vil knnne leveres billigere.
Grønvold i Storeheddinge havde indsendt Prover af slemmet
Kridt fra Stevns.
Den billige Priis, hvortil Soda nu leveres i Handelen, samt
Anvendelsen af fede Plantestoffer fra tropiske Egne, have givet
Sæbefabrikationen et stort Opsving, og Prodmtet et ganske
andet Udseende. Haarde Sæber have afloft de tidligere temmelig
blode, og Productet har derved vUndet i Billighed og almindeligere
Anvendelse. Sæberne vare ogsaa paa denne Udstilling langt bedre
og rigere repræsenterede end paa de tidligere, og Prover vare ind
sendte fra 6 Fabrikker: C. A. Feilberg paa Falkoneergaarden, I. I.
C. Hamel i Altona, Hommel paa Norrebro, Hoppe & Co. i Altona,
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Z. C. Krüger i Horsens, samt fra Fredens Molle ved Kjobenhavn.
Prsverne vare i det Hele af særdeles god Durftet til forholdsviis
billige Priser. Af gren Oliesæbe var indsendt Prover fra Fredens
Molle og Hoppe & Co. i Altona, fra den Sidste tillige plettet og
parfumeret hvid Sæbe samt gron blod Sæbe, der begge vare gode
Handelsvarer.
Krügers, Feilbergs og Hommels faste Sæbe og Toiletsæber
vare særdeles smukke, havde en behagelig Lngt og stor Haardhed;
især syntes Krügers at Udmærke sig ved disse Egenskaber. Hamels
Sæber, der især bestode af Toiletsæber, stode tilbage i smukt Ud
seende for de tidligere nævnte.
Lysestøberne vare repræsenterede baade ved Vox-, Stearinog Talglys. De i Udlandet anvendte Fabrikationsmethoder, at
raffinere Brændstofferne, som anvendes til Lys, ved Destillation med
overhedede Vanddampe, manglede Repræsentanter paa Udstillingen.
Da Anvendelsen af raffineret Talg og Stearin esterhaanden gjor sig
mere og mere gjaldende, fortrænge disse Talglys samt Stearinlysene
esterhaanden de dyrere Voxlys, samt i den anden Retning de billigere
Talglys, der erstattes ved Olielamper.
Petersens Talglys vare. Uagtet den Uheldige Aarstid, i hvilken
de vare Udstillede, smukt hvide og velformede. Margarinlysene, der
danne Overgangen til Stearinlysene, tnrde maaskee vente en storre
almindelig Udbredelse, naar de leveredes billigere, hvilket formodentlig
ikke vil blive Tilfældes sorend den hoie Told, der begUnstiger denne
Fabrikation, forandres.
Holmblads Prsver af Stearinlys vare et i enhver Henseende
Udmærket Fabrikat, baade med Hensyn til elegant Ådre og til en
passende Haardhed ved Massen, i hvilke Henseender de Intet lade
tilbage at vnske; fim er Prisen temmelig hot, da den, som nævnt,
er regaleret med Hensyn paa den hoie Told, der beskytter denne
Fabrikation. Det Samme gjælder om denne Fabriks Margarinlys
og om Alt, hvad der i denne Retning var leveret fra Hr. Holmblads
Fabrikker.
Petersen havde Udstillet forfljellige pressede Plader af Stearin,
for at vise tit hvilken Grad de flydende Bestanddele funne fjernes
fra Stearinsyren; disse Plader vare særdeles hvide og smakke.
Kock & DrishaUs's Stearinlys vare blodere i Massen, og stode
tilbage for dem, der vare indleverede fra de to ovennævnte Fabri
kanter; hvorimod disse Fabrikanters Spermacet- og Voxlys opfyldte
de Fordringer, man kan gjsre til disse dyrere Lysesorter.
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Ogsaa Feilbergs VoxlyS vare smUkt hvide, men mindre godt
afplldsede. De Udstillede Prover af Heget Vox vare særdeles smnkke,
hans Voxftabler meget praktifle. Kock og Drishans havde endvidere
indsendt Prover af det Tilbageblevne ved Rensningen af Voxet,
Voxaffald eller Bijord, et BiprodUct, der skal have en vis An
vendelse, dog nok meget indskrænket, men hvis Opsamling, der
bidrager til at formindske Fabrikations-Omkostningerne, er rosværdig.
Petersen havde ogsaa indsendt Elain, Biprodnct ved Stearin
lysfabrikationen, der anvendes deels i Sæbesyderierne, deels i Uld
spinderierne og Garverierne.
Den kongelige færoifle og grønlandske Handel havde indsendt
Prover af Tran, Talg og Sælspæk, ligesom ogsaa af Mineralier
fra Grønland, Kobbererts og Graphit, hvilken sidste synes at
være af god Beskaffenhed. Om Kobberertset findes i saadan Mængde,
at det har nogen Betydning, vil forsi Tiden vise.
Oliemøllerne, der især i og ved Kjobenhavn drives i nogenlnnde stor Udstrækning, vare paa denne Udstilling repræsenterede af:
A. M. Nyholm, Holmblad, Fredens Moller, Th. Weber & Co. pr.
Haderslev, og C. G. E. Hoppe & Co. i Altona. De nraffinerede
Olier vare i det Hele klare og af et godt Udseende, af de raffinerede
Udmærkede sig især Lampeolierne fra A. M. Nyholm, Holmblad,
Hoppe & Co. i Altona og Weber & Co. pr. Haderslev, ved betydelig
Klarhed og Farveftihed, Tegn paa at Planteslimen var godt fraskilt
og Olien godt filtreret. Ogsaa Linolien var klar og lys. Holmblad
havde Udstillet en meget smuk Prove af Marvolie.
,
Malermester Bruun havde Udstillet en meget smuk Samling
af blegede og rensede Olier og Fernisser til Brug for Malere
og Lakerere, særdeles anbefalelige for deres store Reenhed og forholdsviis billige Priser.
Lignende Prvver vare indsendte fra Lovgreen i Odense, Neckelmann i Assens og Schönecker i Kjobenhavn.
Segllak var indsendt fra Holmblad, West og Flere; alle Prsverne vare smukke.
De fra Holmblad og Larsen i RUdkjobing Udstillede Prover af
Liim havde et godt Udseende. Om deres relative Styrke ville bedst
Prover af vedkommende Haandvccrkere afgive en paalidelig Dom.
Holmblad havde, som et nyt Fabrikat, Udstillet en Liim, som var
mgjennemsigtig.
Larsens Blyant s penne fra RUdkjobing stode tilbage for
Frosts, der imidlertid ikke fandtes paa Udstillingen.
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Jensen havde indsendt Prover af kn nst i g eller dansk Hus
blas, der er reen Liim, tilberedt af Flæflesvær eller Kalveflanker;
Hovedegenskaberne bor være Klarhed og Mangel paa Smag. Den
Udstillede Prove Udmærkede sig ved sidstnævnte Egenflab, men endog
i meget tynde Lameller var den ikke aldeles klar.
Dlbryggerierne, der for Danmark maatte synes at være af
overordentlig Vigtighed, vare, med Undtagelse af et Par Provinds
bryggerier , aldeles ikke repræsenterede, og dog have disse ved An
læggelsen, baade i Kjobenhavn og Provindserne, af Bryggerier, der
levere Efterligninger af Bayersk Dl, gjort betydelige Fremskridt i
de senere Aar. — De af Md. D. Esselbach i Slesvig indsendte
Prover af Bocks- og Lagerol vare særdeles gode, især Bocksollet.
Hvad der er sagt om Bryggerierne gjcelder i endnn storre Grad
om Brændeviinsbrænderierne, der vare saa godt som aldeles
ikke repræsenterede, skjont denne Industrigreen i de senere Aar har
gjort betydelige Fremflridt og drive.s med megen Kyndighed, især
hvor Driften er efter en storre Maalestok; Damp anvendes ml istedenfor directe Opvarmning, og Prodnctet er nu saa reent, at den vundne
Spiritus Intet lader tilbage at onske. — L. Morftein i Altona,
Hyldebrændeviin og dobbel Kommen, N. Olesen i Hjørring, Kommenaqvavit, Korn- og Kartoffelbrændeviin, L. Schibbye i Hjorring,
Kartoffelbrændeviin, og I. A. Homann i Huftlm, Sprit, franst
Brændeviin, Rom og Cognac, repræsenterede ikke denne vigtige
Indllstrigrem paa en værdig Maade. Homanns Efterligninger af
fransk Brændeviin, Rom og Cognac vare ganfle heldige, og tydede
paa Anvendelsen af en meget reen Spiritus.
Fra C. A. Been i Kjobenhavn, C. A. Ollendorff i Holbæk, og
C. A. Neckelmann i Assens fandtes Prover af forfljellige Punschextracter. Essenser og ßiqiieurer. Ingen af de Udstillede Prover
af KirsebærliqUem havde naaet P. Heerings Cherry Cordial i Vel
smag, hvilken forovrigt manglede paa Udstillingen. Baildon Ferslews
Roboransdraaber, der, fljont egentlig henhorende til Medicamenterne,
maae henregnes hertil, syntes ikke at svare til Navnet, de manglede
aldeles den characteristiske Chinasmag, ogsaa vare de forholdsviis dyre.
Productionen af Eddike, der i Kongeriget næsten ene ind
skrænker sig til Kjobenhavn, drives deels ester den ældre deels efter
den nyere, hnrtigere Methode. Denne sidste, hvortil ikkun anvendes
en Blandillg af SpiritUs og Band, har paa Gnmd af Toldforholdene
hidtil især haft sit Sæde i Slesvig (Flensborg) og Holsteen (Altona).
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Begge disse Fabrikationsmethoder vare godt repræsenterede paa Ud
stillingen. Den ældre Methode ved Brodrene Schonstrup i Kjoben-havn, den nyere ved Fritz Maack i Flensborg. Eddiken, tilberedt
paa den ældre Maade, kan fim opnaae en vis Styrke, men er i
Besiddelse af en behagelig Aroma, som SpiritUseddiken ikke kan
opnaae, og f om yndes as Mange til Anvendelse i Huset, hvorfor det
ogsåa har været denne Slags Eddike milligt at holde sig paa
Markedet til en langt hoiere Priis end den, hvortil Spriteddiken
kan leveres. Spriteddiken er, chemisk betragtet, renere og kan ogsaa
gjores stærkere end Viineddiken, og kan leveres billigere, men mangler
den ældre Eddikes Aroma. Begge Retninger vare godt repræsenterede
ved de to nævnte Udstillere, der begge hver i fin Slags havde leveret
Udmærkede ProdUcter. Maacks Spriteddike indeholdt iz Gang saamegen Eddikesyre som den i Handelen almindeligt leverede Eddike
og var meget reen.
Skjont Caffen efterhaanden er bleven saa billig, at den er
bleven et Næringsmiddel endog for den Fattigste, og for ham et
langt vigtigere end for dm Velhavende, vedligeholder dog gammel
Vane endnu stedse en betydelig Forbrug af Caffesnrrogater, der
ikknn tjene til at bedrage Diet og Smagen, men ikke indeholde
noget af Caffens nærende Stoffer. Hovedbestanddelen i disse er
brændt eller branket Sukker, der, da det er bniunt, giver Caffeudtrcekket en merk Farve. Det er sædvanligviis det i Cichorie og
Levetandsroden indeholdte Sukker, der maa give Materialet til dette
Snrrogat; der fandtes adskillige Prsver heraf paa Udstillingen,
idet Consul Adolph i Kjobenhavn og P. A. Reimers i Hllsum
havde leveret Prover af Cichorie, og Michael L. Holm Prøver af
brændt Løvetand. Adolphs Cichorie fandtes at staae betydeligt over
Reimers. Holms Loveland var godt brændt og havde en god reen
Smag, hvilket sidste ogsaa, og maaskee i endnn hoiere Grad var
Tilfældet med Bergstroms Løvetand.
Den tiltagende Forbrug af Chocolade, især begrilndet i Cacaoens
billigere Priis, har fremkaldt en Mængde Fabrikker her i Landet.
De fleste af disse drives ved Damp og i enkelte rives Cacaomassen
paa Plader af Granit med Granitvalser, hvorved den Farve
forandring, som visse Cacaosorter lide ved Berøring med Jern,
Undgaaes. 5 af Hovedstadens Fabrikker: Chr. Deichmanns Fa
brikations-Handel (Elisabeths Minde), Gregersen og Lassen, M. L.
Holm, Chr. Kehlet og Se-borg, fra Provindserne: Neckelmann i
Assens, samt I. C. F. Meyer <& Son i Altona og I. F. R.
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Callsen i Mona, havde indsendt Prsver. Meyer & Ssn samt
Gregersen og Lassen havde desUden Udstillet Prever af deres Raamaterialier, blandt hvilke især Cacaoproverne til de finere Sorter
Chocolade fortjente Opmærksomhed. Da Prisen paa Chocoladen
retter sig ester Godheden, og varierer fra 28 Sk. til 8 Mk. pr. Pd.,
var ogsaa Dualiteten meget forskjellig. Emballagen er ved denne Artikkel af megen Betydning; Gregersen og Lassen havde især været
heldige i Valget af smagfuld og elegant Emballage.
Callsens Chocolade bestod især af Pastiller, der vare særdeles
vel tilberedte og af en behagelig Smag. Som noget aldeles Nyt
hertillands maae nævnes hans Frugtsukker (Rocks), SUkkerpastiller
og Stænger, der er given FrUgtsmag ved Tilsætning af forfljellige
chemiske Præparater (Mherarter), fremstillede af den stinkende Fnselolie. Denne Efterligning af NatUrens Aroma i de forfljellige Frugter
er en af Chemiens nyeste Triumpher. Fra Meyer & Son var Ud
stillet særdeles godt syltede Frilgter.
Fabrikationen af Chocolade har næsten altid været dreven i
Forbindelse med Tilberedning af Parfnmerier, formodentlig fordi
Udstyringen og Emballagen af begge spiller en faa ftor Rolle. I
Parftlmeri-Handelen er det mere Variation af Form og Emballage
end indre Gehalt, der gjor Udflaget. Derfor seer man stedse nye
Former af Glas og Flasker, nye Navne og nye Emballager optræde.
Uagtet den indre Forfljellighed er hoist Ubetydelig. Gregersen &
Lassen og Edw. Jngemanns Enke havde især optaget denne Branche,
hvilken ogsaa var repræsenteret ved L. I- Bjerring i Kjebenhavn,
I. C. Krüger i Horsens og Boye Ording i Kjobenhavn. — Baildon
Ferslev syntes ikke at have lost sin Opgave at levere en god Eau
de Cologne til billig Priis; thi den er dyrere end almindelig Uagtet
den simple Udstyring.
Rohmel & Schüerer havde Udstillet en smnk Samling af deres
pyrotechniske Arbeider. Disse Herrer have den Fortjeneste at
have været de Forste, der i stort Omfang og med Held have drevet
denne Fabrikation her i Landet. Green, der ogsaa havde Udstillet
et smukt Provekort, har to Fabrikker her i Landet, eet i Aalborg og
eet ved Kjobenhavn. Hans saakaldte Frictionsfyrstikker nden LUgt,
der, saavidt vides, forst fabrikeredes as ham. Udmærke sig ved at
brænde Uden den Ubehagelige Svovllugt, samt, da Massen er overtnlkken med en Fernis, ved godt, i det Mindste for en Tid, at modstaae Ltlftens FUgtighed. Begge drive de deres Fabrikker med meget
Held og levere deres ProdUcter til særdeles billige Priser.
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Di komme NU til en af de IndUftrigrene, hvori store Capitaler
maae nedlægges, naar de skulle drives med Held, og hvor det frem
for Alt er af Vigtighed, at være i Besiddelse af en saa stor Capital,
at man med Lethed kan folge og indføre de Forbedringer i Methoderne,
som sUccessive angives. SUkkerraffinaderierne hore nemlig til
den Slags Indnstrigrene, der i de sidste Aartier, nærmest ved An
vendelsen af rigtige chemiske Principer, ere blevne aldeles omdannede,
og hvori kostbare Maskiner have aflost den ældre Tids simple Koge
pander og Redskaber. — Af Hovedstadens Raffinaderier, der have
sUlgt Tidens Fremskridt, havde ikkun 2 indsendt Prover af deres
Fabrikater, nemlig Helsingorsgadens SUkkerrafsinaderi (Fr. TUtein)
og Larsbjornstrædets Raffinaderi (H. D. Fabricms). Det er vanske
ligt at give nogen af disse Fabrikker Fortrinet, de synes begge at
have præsteret, hvad Tiden kan fordre i denne Retning, og det kommer
ikkUN an paa, med hvor lidet Tab af Sakker og Arbeidskrast de ere
i Stand til at -levere deres respective Producter. Deres Priser ere
eens. At denne Fabrikation har været beflyttet ved en hei Told
mod Concurrence fra Udlandet, maa ikke lades Ude af Betragtning,
men dette var ogsaa Tilfældet tidligere, inden disse Fabrikker antoge
de nye Fabrikationsmethoder.
For Danmark, som et agerdyrkende Land, maa Productionen
og Forædlingen af Kornvarerne altid blive den vigtigste Opgave.
Man kan vel ikke negte, at Danmark i flere Retninger staaer tilbage
heri for England og Belgien, men det maa paa den anden Side
indrommes, at der især i de sidste Decennier har viist sig en særdeles
hæderlig Stræben efter at bringe Agerdyrkningen fremad, baade ved
Indførelsen af bedre Redskaber og Mafliner, hvorom selve Udstillingen
vidner, men ogsaa ved Indførelsen af rationelle Methoder, hvis Resultater allerede gjvre sig gjældende. Forædlingen af Kornvarerne,
ved bedre Mollers Indretning og Forbedringer ved Bagerierne, har
ogsaa gjort Fremskridt, især i de sidste Aar.
Gaardmand Chr. Carstensen i Udbye pr. Stege, Forpagter Fr.
Günckel i NeUwähren pr. Preetz og C. Hage & Son i Stege, havde
indsendt særdeles smukke Prover af Kornvarer. Den af Kammerraad
Klein indsendte Prove af hvid Havre, 9 Lpd. 4 Pd., var en sjelden
smtck Handelsvare.
Etablissementet paa Bodenhoffs Plads, der for Tiden drives
Under Firma A. N. Hansen & Co., havde indsendt et complet
Assortiment af sine Productioner. Dette Etablissement, der anlagdes
af afbvde Hofraad Hambro, har haft betydelig Indflydelse paa
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Møllevæsnet her i Landet, især i Kjobenhavn, da det var det forste
Etablissement, der anvendte de nyere Forbedringer i Mollevæsnet
og, stedse bestyret med en hoi Grad af Intelligens og pecuniær
Kraft, stadigen har fulgt med, hvorved det er kommet til at ftaae
som det forste i sit Slags her i Staden. Fabrikkens Prsver af
Meel, af skallet Riis og Skibsbrod, vare fortrinlige; dens store Affætning her i Staden af de to forste Artikler vidner om, at Priserne
vare passende. — Schliemann, Rastorffmolle ved Kiel, havde ind
sendt Prover af Hvedemeel.
Særdeles fmuffe Prover af Hvedestivelse vare Udstillede af:
Herm. Radbnlch i Kiel og Jul. Stmnp paa Aalholm pr. Nysted.
Blandt de indsendte Prover af Kartoffelmeel fra: Chr. I.
Hansen i Hjerting, P. Petersen, Wintmolle pr. Viborg, og H. R.
AstrUp i Volstnlp pr. Sæby, fortjente den Sidstnævntes Prodmt
Opmærksomhed som en særdeles reen og finuf Vare.
En hidtil Ukjendt Industrigreen her i Staden ex Tilberedningen
af Macaroni, Vermicelli og Nildler, der for Dieblikket drives
af 2 Fabrikanter: Liligi Sandri og Bagermester Nielsen. IkkUn
den Forste havde indsendt Prover; hans Varer, der havde et særdeles
smUkt Udseende, leveres billigere end de italienske Macaroni. De
funne dog ikke i Dualitet maale sig med disse, da de ved Kogning
blive mere consistente, hvad man kalder pappede, formodentlig paa
Grilnd af, at der til de italienske tilsættes andre Meelsorter end
netop Hvedemeel, s. Ex. maaflee Maismeel, eller maaskee fordi den
italienske Hvede har en stmre Gehalt af (Stuten end den paa nord
ligere Bredegrader prodilcerede.
To baks fabrikationen var repræsenteret ved Prover, sendte
fra: Adolph Boesen i Odense, I. G. Böttger i Altona, Pflugmacher
& Bndelmann i Kjobenhavn, I. S. Trier i Kjobenhavn, og E. A.
Wriedt i Altona. Forriden ved fmuft Udseende Udmærkede de Ud
stillede Cigarer sig næsten alle ved stor Prnsbillighed. De vare
alle Udmærket spundne. A. Boesen i Odense havde indpakket sine
Røgtobakker paa en ny, særdeles hensigtsmæssig Maade.
Th. Weber & Co., Christiansdals Molle pr. Haderslev, havde
indsendt en smnk Smte af pUlveriseret Smergel, fra det groveste
til det fineste PUlver. Disse Pnlvere vare særdeles vel sorterede,
og de finere Sorter særdeles godt gemmede. Vigtigheden af dette
Præparat for Speilfabrikanterne er for bekjendt, til at det her be
hover meet end at berores; for disse Fabrikanter er det af stor Vig
tighed at funne faae Pnlverne eensartede og tilstrækkeligt fine.
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Chr. West i Kjsbenhavn havde indsendt Prsver af Blanksvcerte baade i fast og flydende Form, hvilke begge godt opfyldte
deres Bestemmelse.
Ulrik Holms Sennep var anbefalelsesværdig.
Bedømmelsen af Hamanns Srnvr og Trocks Ost vilde paa
Grund af Aarstiden og det Uheldige Locale have været vanskelig,
derfor forbigaaes de her.

IV.
a.

Glas.

Den indenlandske Glasfabrikation leverer blot gront Glas, alminde
ligt hvidt Glas og enkelte farvede Glassorter, men Productionen er
indenfor dette Omraade tiltagen med hvert Aar, ligesom ogsaa Glas
varerne, der nu leveres, i det Hele taget ere bedre, baade i Henseende
til Glasmassens Beflaffenhed og til Formerne. Fortiden indfore
endog Nabostaterne deres Glasskaar til os, og i Aaret 1850 Udgjorde
det indforte Qvantum over en halv Million Pnnd. Omtrent Tredje
delen kom fra Hamborg, men den storste Mængde indførtes fra
Sverrig og Norge, fra hvilke Lande vi for ikke ret mange Aar
siden erholdt Bouteiller. Raamaterialierne til Glasset leverer Landet
selv, ligesom ogsaa den ftorste Mængde Glas smeltes ved indenlandsk
Brændsel, navnlig Tsrv.
Den Vare, som Fabrikkerne levere i ftorft Mængde, er Bouteiller,
og man kan antage, at Jndforflen fortiden er indflrænket til det
forovrigt fun ringe QvantUm, der er benyttet som Emballage, f.
Ex. for aftappede Vine; men Prisen, der for 25 Aar siden var 10
å 12 Rbd. pr. 100 BvUteiller, er nu ogsaa dalet ned tit 5 å 6 Rbd.
Dernæst levere Fabrikkerne en Mangfoldighed af Hvidtglasarbeider, saasom Drikkeglas, Glas til HimsholdningsbrUg, til chemist
og technifl Brilg, Medicinglas m. m., og det gjælder for en stor
Deel ogsaa om disse Gjenstande, at Priserne ere i Lobet af 25 Aar
dalede til det Halve. Uagtet dette har medfort et betydelig forøget
Forbrug, navnlig paa Landet, hvor Glaskar i mangfoldige Tilfælde
have fortrængt Træ- eller Leerkar, er dog Indførselen af ordinære
Hvidtglasarbeider stadig aftagen. Man kan nu anflaae den hele
Indførsel af forarbejdet Hvidtglas til circa 200,000 Pund aarligt;
men da de indenlandske Fabrikker hidtil have leveret saare lidt
siebet Glas og aldeles intet Chrystalglas, hvoraf Forbruget ingen(8)
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lunde er ubetydeligt, er det sandsynligt, at Landet sorsylles med
ordinære HnUlglasarbeider i alt Væsentligt fra indenlandske Fabrikker.
Af Vinditesglas indfores derimod endml det hele Qvantllm, over
1 Million Pnnd aarligt, fra Udlandet. Paa Holmegaard begyndte
man vel derpaa for en Deel Aar siden, men ProdUctionen blev opgiven, og ingen af de andre Fabrikker har senere optaget den.
Fonlden Frederiksfeldts Glashytte og Holmegaards Fabrik, som
have deeltaget i de tidligere Udstillinger, havde ogsaa de senere an
lagte Glasværker, Godthaab og Conradsminde, indsendt Prøver.
Om Bonteillerne saavelsom om Grontglasarbeiderne i Almindelighed
fan bemærkes, at de i ingen Henseende ftode tilbage for Udlandets
Frembringelser, og endog for en Deel fortjente at sættes ved Siden
af Udlandets bedste. Dette gjaldt derimod ikke i samme Grad om
Hvidtglasarbeiderne, navnlig fordi der i Glasset befandtes en Mængde
Blærer, der virkede Ufordeelagtigt paa Udseendet af de.forovrigt gode
Varer. Imidlertid viste der sig dog ogsaa i denne Henseende nogen
Forbedring, idet de fra Conradsminde Udstillede Prsver vare bedre
befriede fra Blærer og overhovedet af et renere Glas.
Fra Holmegaard, Conradsminde og Godthaab vare Prover Ud
stillede af Standglas til chemist BrUg, navnlig for Apothekere,
der fortjene Roes, saavel i Henseende til Proppernes Indflibning,
fom til Formen og Jnscriptionen. Paa disfe var indbrændt en
halvgjennemsigtig Emaille som Skildt, og det syntes, at Conrads
minde paa lignende Maade havde efterlignet Msningen paa Viinglas, hvilket baade var snmkt og billigt. De fra Holmegaard og
Conradsminde Udstillede chemi ske Glasapparater vare godt ud
forte, og Prøverne af meget store Flaster, Svovlsyreflasker, der vare
indsendte fra Holmegaard, viste en væsentlig Fremgang siden forrige
Udstilling. Med Hensyn til Prsverne af farvet Glas maa i
Almindelighed bemærkes, at denne Production endnn er temmelig
ny hertillands, og at det ligger i Forholdenes Natnr, at den ikke
kan være Gjenstand for en saa rask Udvikling som ProdUctionen af
de mere courante Artikler: dog vare de blaae og de nuancerebe brune
Glasprover at cmsee som heldige Forsøg. Saavel disse som ogsaa
sorskjellige Gjenstande af hvidt Glas vare forzirede ved Slibning,
der vidnede om, at vi ogsaa paa denne Maade ere i Stand til at
levere smakke Ting. Z Særdeleshed maae vi fremhæve Holmegaards
Exemplarer af Karafler og Glas med gjennemslebet Overfang af hvid
og Maa Farve. De slebne Gjenstande af nfarvet Glas stode noget
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tilbage Paa Grimd af, at Glasmassen endnu ikke besad den onflelige Reenhed.
Skjont Støbningen af Spejlglas ikke Udfores her i Landet,
beskjæftiges dog flere Etablissementer med den senere Forarbeidning
af Spejlglasset. Man saae saaledes smukke Exemplarer af Speile,
flebne og folierede i Lehmanns Etablissement. Ogsaa fra H. Kvskop
og fra I. Moritzson i Altona var udstillet folieret Spejlglas, der
vidnede om et omhyggeligt Arbeide.

b.

Leer og Leervarer.

Lerets Anvendelighed til Bygningsmaterialier og til de forskjellige Slags Kar bestemmes ved Indblandingernes Mængde og
Beskaffenhed. Imedens Materialet til almindelige Muursteen og
simple Leerkar er meget Udbredt, finder man sjeldnere Leer, dertaaler
at ildscettes for en hoiere Temperatur. Ildfaste Steen og Kar,
der kllnne taale en Hvidglodhede, ere desaarsag i hot Værdi, og da
flere P rov er af indenlandsk Leer vare Udstillede, har dette givet An
ledning til, at de bleve Udsatte for en Hvidglodhede. Proven Litra
B fra Hasle Kulværk viste sig at være af et Leer, der taaler en
Porcellainsovns Hede.
Af de Udstillede Leervarer maae vi forst omtale Mnur- og
Tagsteen samt Drainsrvr, overhovedet de Uglasserede Varer,
som leveres fra Teglværkerne. Fabrikationen af Tegl staaer unegtelig
endnU tilbage, og den kostbare Transport af dette tunge Fabrikat
gjor, at bedre Fabrikker vanskelig kllnne fortrænge det mindre gode Prodnct, som endnU saa hyppigt tilbydes Kjoberne. Kjobenhavn erholder
sine Mimr- og Tagsteen tildeels fra Flensborg, om end ikke i saa
stor Mængde som tidligere, da Fabrikkerne i Omegnen i de senere
Aar have faaet sterre Betydning. Fabrikationen af Drainsror er
ny, og den store Nytte, de stifte i Agerdyrkningen, vil Utvivlsomt
sikkre Fabrikanterne voxende Afsætning.
Blandt de Udstillede Prvver fortjene i Særdeleshed de fra H. H.
Dithmers Fabrik paa Rennberg ved Flensborg at nævnes som Ud
mærkede, en Roes, denne Fabrik ved tidligere Udstillinger har erholdt,
og endnu fortjener. Ogsaa fra Holmegaard og Strandmosegaard
var Udstillet fortrinlige Tegl. Vi maae endvidere nævne Prsverne
fra P. Clausen paa Torp-Teglværk pr. Frederikssilnd, C. P. Jepsen
i WollersUM pr. Lunden i Nordreditmarfken, saa vel som de fra I.
M. Zacobsen paa Klonmose pr. Roeskilde.
(3«)

36

Fabrikationen af simple Leerkar, det egentlige Pottemageri,
drives for en Deel som HimsindUstri, og staaer for faa vidt ogsaa
paa samme StandpUnct som for 100 Aar siden. Dette gjælder
navnlig Jydepotterne. Disse Kar, der forfærdiges i flere Egne i
Jylland, og navnligen i Omegnen af Varde og ved Randers, have
som bekjendt ingen Glassnr; de ere dannede af et stærkt sandblandet
og derfor poroft Leer, og have faaet den sorte Farve af Kul, idet de
ved en svag Brænding mere Udsættes for Ildens Rog end for dens
Flamme. De indeholde Intet for Sandheden skadeligt og ere for
trinlige Kogekar. Det kan derfor næppe være Tvivl Underkastet, at
en fabrikmæssig Drift vilde give et heldigt Reftlltat. Ogsaa staaer
Fabrikationen af Leerkar med Blyglassur meget tilbage, men vi
kUnne fim give disse Kar Anbefaling, for saa vidt som Glassmen er
frembragt paa saadan Maade, at den er Uskadelig ved Anvendelsen.
Fabrikationen af saltglasseret Steentvi er temmelig ny.
Den modte hos os Vanfleligheder, fordi det almindeligen i Landet
Udbredte Leer er for letflydende; desto mere Roes fortjener Strandmosegaardens Eier og Bestyrer for den Udholdenhed, hvormed de
have stræbt efter at naae Maalet, og vi maae betegne Prodrlctionen
af godt saltglasseret Steentoi som et af de væsentligste Fremskridt,
vor Leerfabrikation har gjort i den senere Tid. — Strandmose-gaardens Kar vare baade af hensigtsmæssige og smagfulde Former,
og det store Antal Prsver vidnede om en glædelig Fremgang.
Vandledningsrorene vare ogsaa gode Varer, og da saadanne Ror
med hvert Aar benyttes mere, er det at haabe, at Fabrikken vil vide
at hævde sig en Plads lige over for Udlandet, hvorfra hidtil dm
stvrste Mængde har været indfort.
Af de finere Pottemagerarbeider Udhæve vi de af P.
Jpsen Udstillede Gjenstande. Terracotta-Arbeiderne Udmærkede sig
ligesom sidste Gang ved omhyggelig Behandling og smnkke Former,
og Efterligningen af Carlsbadertvi var vel lykket, baade i Henseende
til Massen og Formen. Overhovedet har Fabrikationen af Leervarer med farvet Glassm, som staaer imellem engelsk Steentoi og
Fajance, og som for nogen Tid siden begyndte Paa Bornholm, Ud
videt sig paa en glædelig Maade. Denne Gang funbe man see
Fremskridt i Formernes Skjonhed, i Glassmen, i Mangfoldigheden
af de Udstillede Varer og Antallet af Udstillere. Fabrikanterne H.
F. & C. Spietz staae endnu i Spidsen for denne Fabrikation, men
ogsaa de yngre Fabrikanter, A. Cilrdts, H. F. Frederiksen, Ed. Chr.
Sonne & Co., levere smukke Varer. Pi nævne paa dette Sted
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ogsaa de fra H. H. Dithmer til Rennberg og fra Z. D. KrUse sen.
i Rendsborg indsendte Bygningsornamenter, Consoller m, m., hvis
store Anvendelighed ved Bygninger, Erfaringen har godtgjort, og
som i det Hele taget vare af (’muffe Former.
Af egentlig Fajance, hvortil horer en hvid Glassnr, var saa
godt som Intet Udstillet. De enkelte Exemplarer, der vare Udstillede,
fortjente fun at nævnes som en Begyndelse til denne Fabrikation,
hvortil de naturlige Betingelser ikke savnes her i Landet.
Til alle de omtalte Leervarer benyttes indenlandske Raamaterialier;
men dette gjælder ikke i sin Heelhed om Porcellainet. Til dette
udfordres nemlig meget rene Materialier, og Massen sammensættes
efter ganske bestemte Forhold. Der findes vel Porcellainsjord paa
Bornholm, og Capitain R. Marcher ved Renne havde indsendt
Prover deraf, men Benyttelsen af dette Materiale har sine Vanskelig
heder, fordi det ikke er reent, og Rensningen er forbnnden med store
Bekostninger. Men at det kan benyttes og give godt Porcellain,
har den kongelige Porcellainsfabrik beviist, dog tilkommer som bekjendt
det kjobenhavnfle Porcellain mere Roes for sin Styrke end for
Hvidhed og Reenhed. Til de finere Gjenstande og navnlig til
Biscmtarbeiderne forskriver Fabrikken derfor Caolin fra Frankrig.
Om den indenlandske Porcellainsfabrikation hidsætte vi
folgende Oplysningerder velvilligen ere os meddeelte:
Fabrikken beskæftigede i Aaret 1848 79faste Arbeidere
—
—
— 1849 72 —
—
—
—
— 1850 66 —
—
—
—
— 1851 63 —
—
Den samlede Production Udgjorde:
i Aaret 1848 circa 31,000Rbd., og Salget circa 28,000 Rbd.
—
1849 — 31,000 —
—
— 35,000 —
— 1850 — 37,000 —
—
— 44,000 —
— 1851 — 38,000 —
—
— 52,900 —
Man seer heraf, hvorledes Productionen er foroget, nagtet Antallet
af faste Arbeidere er aftaget. Den SUM, hvormed Salget overstiger
ProdUctionen, er indkommen ved Salget af ældre Beholdninger, men
ogsaa ved foroget Afsætning af BiscrutfigUrer og Basrelief, især
efter Thorvaldsen. Af disse Arbeider solgtes nemlig i Aaret 1848
for circa 5,400 Rbd., 1849 for circa 6,000 Rbd., 1850 for circa
10,000 Rbd. og 1851 for circa 13,700 Rbd. En stor Deel af
Biscmtarbeiderne afgaaer til Udlandet, og for de to sidste Aar an
drager det over Halvdelen. De kjobes fornemmelig af fremmede

38

Reisende, som selv indfinde sig i Fabrikkens Udsalg. Man har vel
forsogt at aabne Udsalg i London og Leipzig, men i London halman maattet opgive det, og i Leipzig synes det ei heller at have
Fremgang.
Flere af de fra Fabrikken Udstillede Gjenstande, navnlig Biscmtarbeiderne og nogle af de glasserede og decorerede Sager, vare at
betragte som sande Knnstværker, og det er ikke alene hos os, der til
deles dem denne Roes, men ogsaa i Udlandet, hvorom den Omstæn
dighed vidner, at Fabrikken blev tilkjendt den Londonnet Priismedaille.
Men vi maae tillige Udtale vor Beklagelse over, at der saa godt som
Intet var Udstillet af de courante Artikler, og dertil knytte det
Haab, at Fabrikken ogsaa vil skjcenke disse sin Opmærksomhed, og
navnlig stræbe efter at levere dem af ædle Former. De etrUriske
Kar, som vare Udstillede fra Fabrikken, og som adflille sig fra Efter
ligningerne ved den indbrændte Farve, vare i sig selv snmkke, og
bare ligeledes Vidnesbyrd om de gode Kræfter, Fabrikken har til sin
Disposition.
Porcellainsmaler C. N. Brodersen & Co. i Ottensee havde Ud
stillet en Deel decoreret Porcellain. Paa flere af disse Gjen
stande havde man Leilighed til at see Prover paa en meget sjelden
Knnst, nemlig at tilvejebringe blankbrændt GUld. Om dette jnst
ikke Udmærker sig ved synderlig Varighed, saa har det dog det for
sig, at man er i Stand til at levere visse forgyldte Zirater overmaade billigt.

c.

Cement og forskjellige Producter af Mineralriget.

Den Udbredte Anvendelse af Cement til Bedækningen af Byg
ningers AdermUre, til Bygningszirater o. s. v., samt til mang
foldige vigtige Anlæg, navnlig i Vandbygningen, gjor det til en af
vor Tids vigtigste Opgaver for Indnftrien at tilvejebringe dette
Stof. Paa forskjellige Steder i Landet, men især paa Bornholm,
findes Materialier i Mængde, der, rigtig benyttede, kunde afgive et
fortrinligt Prodilct til flere af disse Anvendelser. Fabrikken Phsnix
ved Rsnne, der havde indsendt Prover, har allerede Udrettet Meget i
denne Retning, og de slebne Cementplader vidnede om, at dets
Fabrikata funne erholde en betydelig Haardhed. Men der kan endnu
opnaaes langt mere, og saa længe man maa tage sin Tilflugt til
fremmed Cement for de vigtigere Anvendelser, kan det, som er opnaaet,
kUN ansees som en god Begyndelse. Den af Munrmester Wang i
Aalborg Udstillede Cement syntes ogsaa at være af bornholmsk Op-
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rindelse. Til ben saakaldte Roman-Cement, der almindelig er anerkjendt som fortrinlig, og hvoraf Fredens Molles Fabrikker havde
leveret Prover, indfores Malmen (det raae Materiale) fra England.
Til en af de Anvendelser, hvor der Udfordres den fortrinligste
hydraUliske Kalk, horer Beton. Det er en Art Mimrvcerk af
Skjærver, bestemt til at opføres nnder Vand. Skjærverne og
Mørtelen blandes derfor i Forveien og sænkes ved særegne Apparater
i en Art Form, man iforveien har indrettet. Under Fyldningen
Undflipper Vandet igjennem passende Aabninger i Formens Sider,
og naar denne er fyldt, lader man Massen henstaae i nogen Tid
for at hærdne. Stormbroens to Mellempiller cre opferte fra Grun
den til Vandets Overflade paa denne Maade, og da Betonfunderinger
oftere kUnde blive til Nytte hos os, efter at de nu ere forsegle, maa
man vide Hr. Jilstitsraad Carlsen ftor Tak, fordi ban har gjort det
forste storre Forsog. De tvende Udstillede Betonblokke vare af den
for Broen tilberedte Masse. De vare ved Udstillingens Aabning
2 Maaneder gamle, og havde, som det saaes af den storre og be
lastede Blok, en anselig Styrke. Mørtelen for denne Beton var
tillavet af hollandsk Tras (fra Rhinpreussen) og Saltholms Kalk.
I. L. Tiedemann & Co. i Altona havde Udstillet Prøver af
Cementfarver. De vare vistnok at betragte som heldige Forsog
paa at forbinde et i Henseende til Farven tilfredsstillende Ådre med
Cementens forvvrigt fortrinlige Egenskaber.
At stobe Steen af en Blanding af Sand eller deslige og sorskjellige fede Stoffer med Kalk, er allerede ikke længer noget Nyt.
I Aaret 1846 anlagde Fabrikant Fibiger paa Ilte Blegdam et
Steenstoberi, og fra dette vare adskillige Prsver Udstillede. Da
Massen er billig fun
å iz Sk. pr. PUnd, og derhos overmaade
tjenlig til forfljellige Anvendelser, vil Fabrikken vist næppe savne
Afsætning.
Blandt de mangfoldige værdifulde Natmprodmter, der findes
paa Bornholm, er ogsaa Allnnskifer. Den har de nordifle Allrmskiferes almindelige Characteer, men benyttes fortiden aldeles ikke.
Det er meget beklageligt, at det Actieselskab, hvis Formaal var at
benytte den til Fabrikationen af Allun, opløstes, forinden det tilfreds
stillende havde loft sin Opgave. Fabrikken Phenix havde indsendt
en Prove af Allunfliferen og af fabrikeret Allan. Vi betvivle ikke,
at disse Malme funne begrunde en Fabrikation, og maae ansee det
for el stort Held, om den paany blev optagen.
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Fra Hasle Kulværk var Udstillet nogle Stykker bornholmsk
KUl. Dette Værk, som af Regeringen har faaet ikke Ubetydelige
Gaver, er i de senere Aar gaaet ikke Ubetydeligt fremad, og vi
haabe, at (Sierne ogsaa for Fremtiden ville finde passende Anvendelse
for dette Brændsel, hvortil Dens store Rigdom paa nyttige Mineralier og Mangel paa Torv og Brænde giver saa rig Anledning.
Det af Dreier H. Jepsen Udstillede Assortiment af Arbeider i
Segeberg-Kalksteen var meget net, og vandt i den Grad
PUblicUms Bifald, at saa godt som alle Gjenstandene bleve solgte.
Om der til den fra Christiansdals Molle ved Haderslev Udstillede
Gips var benyttet det samme Materiale, maae vi ansee for
tvivlsomt. Proven af Gips fra Fredens Molles Fabrikker var af
Udenlandsk Raamateriale.
Som en Anvendelse as Gips maae vi nævne den af Architect
I. F. Holm Udstillede Piedestal, for saa vidt Beklædningen var en
Efterligning af Lapis lazuli. Det syntes i det Hele taget at være
et meget vellykket Arbeide.
Forinden vi flUtte, maae vi endnU nævne de overmaade ziirligt
ndferte Arbeider i Allabast, der vare Udstillede af Z. N. Larsen.

V.

Producter af den industrielle Kunst.
Iblandt Bogbinder- og Galanteri-Arbeider af Pap og
Læder findes flere. Udmærket vel Udforte Gjenstande, af hvilke især
fortjener at nævnes Clansens Albrun i Floielsbind, med paatrykte
Forziringer og Forgyldning, hvilket ligesom de smukke Psalmebvger
og andre Arbeider fra hans Værksted, afgiver et glædeligt Bevits
paa de Fremskridt, som dette Fag har opnaaet hos os, saavel med
Hensyn til den gode Smag, som til Fortrinlighed i den techniske
Udførelse. Ligeledes robe Clements Arbeider ikke alene en hoi Grad
af Dygtighed, men give ogsaa et Vidnesbyrd om, at en vis characteriftifl Behandling, der fordres ved ethvert egentligt KimftprodUct,
ogsaa mere eller mindre kan anvendes ved indUstrielle Gjenstande,
saaledes som ved det Udstillede store Folio- og et Qvartbind, som
allerede ved deres alvorlige, fmagfutbe og fordringsfrie Ådre robe, at
deres Indhold er af religiös Beskaffenhed,

41
Af de øvrige Bogbinderarbeider, som frembyde mere eller mindre
gode courante Indbindinger, fortjene især de af Urfin Udstillede Boger
at nævnes med Anerkjendelse paa Gnlnd af deres fmuffe Ind
binding, rene Forgyldning og ovrige gode Egenskaber.
Det af Moller Udstillede Pragtbind af Thorvaldsens Værker
frembyder det Særegne ved Behandlingen af Bladene, at de ikke
vare syede, men fastlimede paa en Læderryg med en Kantschukoplosning,
en for flere Aar siden anvendt Fremgangsmaade, man igjen har op
givet paa Gnmd af dens mindre Varighed. De derpaa anbragte
GUldforziringer, og den ovrige Anordning af Bindets Merside lige
som Beklædningen af dettes Inderside, frembringer imidlertid en
Virkning as Overlæssethed, som ikke svarer til den rene og storartede
Simpelhed, som gaaer igjennem Thorvaldsens Mesterværker. Over
hovedet var det ønskeligt, om man ved Anvendelsen af Forziringer
lagde mere Vægt paa Bogens Indhold, og ikke lod sig noie med
at afcopiere meer eller mindre daarlige, som oftest fra Udlandet ind
førte Stempler, men sogte at sætte vore egne tegnende Kræfter i
Bevægelse for at erholde smukkere og mere characteristiske Forziringer.
De ovrige fra-Mollers Etablissement Udstillede Arbeider, f. Ex.
Etiketter m. m., vidne om meget roesværdige Bestræbelser i forflsellige Retninger, og de til Legetoi bestemte Billeder, som han i
den senere Tid har frembragt, ville snart kunne erstatte en Deel af de
Godtkjobsvarer, som hidtil ere blevne indforte fra Tydskland, hvilket
er saa meget mere fortjenftfUldt, da der- hertillands, lige saa godt
som andetsteds, findes de nødvendige Elementer dertil.
De forfljellige Paparbeider fra Sostrehuset i Christiansfeld ere
udforte med en hoi Grad af Præcision og Nethed.
Dagnerres Opfindelse har nu saamange Dyrkere, at kUn de
kunne fremhæves, som forbinde en skarp, tydelig og teen Behandling
af Billederne med et smagfnldt Valg, eller en sand kunstnerisk An
ordning af Original-Gjenstandene. — Iblandt de udstillede Sager i
denne Retning ansees saaledes Alstnips og Wanderlichs Portraiter,
ligesom Birks Prospecter fra Ind- og Udlandet, som de bedste. —
Et senere tilkommet, af Striegler i Odense Udstillet Billede, er lige
ledes meget godt.
Det af den altfor tidlig tabte Bianco Lilno bestyrede Bog
trykkeri har alt i lang Tid erhvervet sig en saadan Berømmelse, at
de Udstillede Dele af det statistiske Tabelværk, og den islandske Ord
bog, kun kunne bevidne dette Officins stadige Fremskridt.
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Sivertsen har brudt en hertillands ny Bane med Hensyn til
Trykning af forskjelligartede Adresser, Vignetter, fleer-farvede og ophoiet-trykte Etiketter o. s. v., hvorved en ftor
Deel af de hidtil fra Udlandet forskrevne og af vore Fabrikanter
særdeles hyppig anvendte Gjenstande af denne Art blive erstattede,
og hvorved ikke alene mange Penge forblive i Landet, men tillige
nye Erhvervskilder og Lejlighed til Dvelse aabnes for mange Knnstfag s. Ex. Gravenrer og Stempelstærere, der med Tiden kvnne an
vende deres saaledes erhvervede Talent ogsaa i andre Retninger, og
formedelst en correct og priisbillig Mangfoldiggjorelse, samt en storre
Udbredelse af kunstneriske Gjenstande, indvirke paa CnltUren og den
gode Smag.
De fra Stein & Co. i Wandsbeck leverede farvede og trykkede
Papirer ere meget gode og smnkke Fabrikata, som kunne sættes ved
Siden af de fra Offenbnrg og andre Steder indforte Papirer, lige
som deres Apothekeræsker ere Udforte med Smag og en hoi Grad
as Nethed og Nøjagtighed.
Fra Brodrene Thieles Bogtrykkeri er Udstillet saa smakke og
velndforte Prover af tærnet Papiir, at denne Mikkel ikke behovetlænger at hentes fra Udlandet, medens de i samme Officin Udforte
Aftryk af de i Kittendorff & Aagaards Etablissement Udforte Træ
fnit og Chemi typi er robe lige saa megen Dygtighed og Om
hyggelighed fra Trykkeriets Side, som de fra dette Etablissement
ndgaaede Ktlnstarbeider selv i hoi Grad fortjene Anerkjendelse.
— Köbner & Lehmkuhl i Altona have indserldt flere Rammer med
meget forfljelligartede Aftryk af graverede, gmllocherede og sleerfarvede
Etiketter, Vignetter, Tittelblade, Vexler og andre herhen horende
Gjenstande i ophoiet Tryk o. s. v., som vidne om en mangesidig og
fortsenstfUld Udvikling af deres Anstalt. — De af Bing & Ferslew
Udstillede Prsver 'af lithographerede Arbeider afgive et glædeligt
Beviis for de Fremskridt, som dette Fag har gjort i de sidste De
cennier. Iblandt de mangfoldige Retninger, som disse vellykkede
Prover indeholde, fortjener især at fremhæves det Farvetryk af en
pompeiansk Væg-Decoration, som er Udfort ester Hilckers Tegning,
og som vidner om, at der hos os, saa godt som i Berlin eller Paris,
kvnde Udfores storre Arbeider i denne Art, dersom der fandtes den
nødvendige Afsætning.
De afBnll Udstillede Landkort ere meget gode og kunne, saavel
med Hensyn til deres lithographifle Udførelse, som deres Fernisering
og ovrige Udstyrelse, anbefales til almindelig Brug.
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Fra Bcerenzen & Co.'s Etablissement er Udstillet en stor Deel
Prøver af de meest forfljelligartede Retninger, i hvilke Litho
graphien kan sinde Anvendelse, og alle disse Arbeider robe, ligesom
de ovenfor nævnte, at der i dette Fag er gjort særdeles betydelige
Fremskridt ikke alene fra Tegnillgens, men ogsaa fra Trykningens
Side, Uden hvilken gjensidige og velforftaaede Samvirken, især ved de
ktlnstnerifle Prodncter, tilfredsstillende Resultater ikke kunne erholdes.
Saaledes har det af Müller & Kittendorff udforte Lithograph: efter
Zingelbach, og Kaufmanns Blad efter Metzu en Krast og en Lys
virkning, som fortjener Roes saavel for Tegnerens som for Trykkerens
Vedkommende, og som sætter disse Blade ved Siden af dem, der
Udgaae fra de bedste lithographiske Knust-Anstalter i Udlandet.
Efter alle Sagkyndiges Dom ere de af Generalstaben i Kjobenhavn Udstillede, til topographisk Tegning og Kortstikning
henhmende Gjenstande af den Beskaffenhed, at de ikke alene henhore
til det Bedste, som nogensinde er Udfort her i Landet, men at navn
lig de af Holm stUkne Kort f’unne sættes ved Siden af det Fortrinligste,
som Udlandet har frembragt i denne Retning.
Saavel Hansen som Hoffensberg have ligeledes leveret meget
antagelige, men mere almindeligeProver af lithographiske Probuder i forfljellige kunstneriske og inbuffrieUe Retninger.
En ved de tidligere Udstillinger savnet Gjenstand for indenlandsk
Industri frembyde Himmelgloberne af Andersen og I or dg lo
ber ne af Jansen, hvilke sindes meget vel Udforte, saavel med Hen
syn til Stikning og Skrift, som Sammenføjning og øvrige Behandling,
medens Priserne maae ansees som passende, og selv billige, især
for Himmelgloberne, i Betragtning af, at disse ikke finde saa let
Afsætning som Iordgloberne.
Bed at see de af HofgraveUr W. Ferslew's Enke indsendte
Prover af Signettryk, som frembyde særdeles smukke og smagfnlde Arbeider, kan man kun beklage det alt for tidlige Tab af en
Mand, som ved Udmærkede Evner og en Utrættelig Flid har hævet
ikke alene dette Fag, men ogsaa StempelflcererkUnsten i alle andre
Retninger til en hoi Grad af FUldkommenhed, hvorom især de sidste,
af ham for Nationalbanken Udforte, Staalstempler bære Vidnesbyrd.
De af Range indsendte Glas vise gode Begyndelser i Glas
slibning, og disse Slags Arbeider knnde, Under en hoiere Grad af
Vedkommendes Uddannelse i Tegnekunsten, give en velkommen Be
skæftigelse saavel for Mandfolk som for Frilentimmer, saaledes som
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vet andetsteds, og især i Böhmen, finder Sied, hvorfra manerholder
særdeles smUkke og veludforte Arbejder i denne Retning.
De af Schulz Udstillede V aa bensegl vidne om en betydelig
Færdighed i dette Fag, og maae saa meget mere anerkjendes som for
trinlige, da de ere skaarne i Steen og Udførte med en Skarphed
og mikroskopisk Noiagtighed, der i Forbindelse med smagfvld Be
handling gjor dem særdeles roesværdige.
Holmblads Spillekortfabrik, som tidligere var den eneste
i Kongeriget, har faaet en Rival i Bording <& Ostermanns Etablisse
ment, og begge disse Fabrikkers ProdUcter ere af saa fortrinlig Be
skaffenhed, at de staae ved Siden af de bedste Udenlandske; medens
Bordings Patentkort have den hensigtsmæssige Egenflab, at de ere
uigjennemsigtige (og alligevel ikke dyrere end de sædvanlige Spille
kort. De fra Wüst i Altona indsendte Spillekort staae tilbage for
de ovennævnte Fabrikater.
Fabrikationen af Tapetpapirer har alt længe været Gjenstand for den indenlandske Jndilstri, og de af Fränkel, Ham's Efter
følger og Brodrene Holmer Udstillede Prover vidne om en stadig
tiltagende Udvidelse og Forbedring af deres Frembringelser, iblandt
hvilke dog de fra Holmer's Etablissement indsendte Tapeter, ligesom
tidligere, synes at være behandlede med ftorre Omhyggelighed md
de ovrige, saavel med Hensyn til Farvernes Jævnhed som de paa
trykte Formers Skarphed og Reenhed, hvilket især gjor sig gjældende
ved de forgyldte Forziringer. Det er imidlertid beklageligt,' at man
ogsaa her i Forziringerne ikke seer Andet end Copier eller Efter
ligninger af Udenlandske, navnligen franste Monstre, og at man
forgjæves soger efter et eneste, som man kllnde antage at være
tegllet hertillands. Der kan ingen Tvivl være om, at vore egne
Tegnere vilde kunne frembringe Monstre, som i enhver Henseende
kunde maale sig med det os fra Udlandet tilførte.
Iblandt de fra Müller i Neumünster indsendte brogede og
farvede Papirer, som alle ere gode Handelsvarer, findes især
marmoreret Maskinpapiir af betydelig Længde, hvilket har tildraget
sig Kjenderes Opmærksomhed.
Af de ved Mahler og Bergstrom Udstillede Prsver af Slibepapiir og Smærgellærred ere Mahlers finere Sorter meget gode,
medens de grovere staae noget tilbage for Bergstroms, idet disse
sidste slibe bedre, da saavel Sandet som Smærgelen sidder fastere
paa Papiret og Lærredet.
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Damborg, hvem ForgylderkUnsten skylder sine betydelige
Fremflridt her i Landet, har indsendt flere Prover, saavel as dette
Fag, som af Broncering, ved hvilken sidste er opnaaet en hoi
Grad af skuffende Virkning, medens iblandt de vorige Arbeider især
Ornamentering og Forgyldning paa den ovale Speilramme og
samtlige Prover af Skilderirammer maae ansees for særdeles vel
lykkede. Maaskee knnde der ved Forgyldningens Farve af det store
Speil onskes et mere ægte Udseende, hvilket i hoiere Grad er Til
fældet med det fra Altona indsendte Speil med Consol af Moritzson's
Etablissement, medens det med Hensyn til Forziringernes Forar
bejdelse Unegtelig staaer tilbage for Damborgs. Eich og Nothnagel
i Altona have indsendt, den Forste et Sophaspeil og den Anden
Prover af Guldlister, hvilke sidste erc godt og reent behandlede.
Af de, i forfljellig Stiil decorerede og lakerede Borde,
ftembyder Rvnmng's Efterligning af chinesisk Arbeide en god For
gyldning og Lakering, medens Hansens mindre Borde maae ansees
som billigt og smagfilldt Fabrikarbeide.
Iblandt de af Weber Udstillede malede Efterligninger af
forskjellige Træsorter, er Mahogni- og Egetræet særdeles godt
Udfort, ligesom denne Green af Malerprofessionen i den senere Tid
paa flere Steder hos os bliver behandlet med en hoi Grad af flllffende Virkning, saa at vore Arbeider i dette Fag kunne staae ved
Siden af de i Udlandet især i England Udførte. Enkelte iblandt de
af Malersvend Hake Udstillede Arbeider i dette Fag fortjene ligeledes
Anerkjendelse.
De fra N. Drslev i Hjørring indsendte Prover af Træsnit
give et glædeligt Beviis for, at der ogsaa i Provindsbyerne findes
heldige og knnftnerifl fremadskridende Dyrkere af et Fag, der i
Hovedstaden har opnaaet en saadan Grad af Udvikling, som de af
Kittendorff og Aagaard leverede Arbeider Udvise, og som gjengive
Original-Tegningerne med al den igjennem Træsnit opnaaelige Nviagtighed og Fiinfolelse.
Af de Udstoppede Dyr maae ifær Scheels Fugle nævnes
med fortjent Roes paa Grnnd af deres livlige, naturlige og charakteriftiske Bevægelser, ligesom for deres igjennem Udstopningen be
varede rigtige Former og øvrige omhyggelige Behandling.
Af formindskede, i Conchylie skaarne Basreliefs efter
Thorvaldsen, hvoraf vi paa andre Udstillinger have feet saa skjonne
Arbeider fra Petersens Haand, har Bendixen Udstillet nogle Prvver,
som robe Flid og Talent. Det vilde være snfleligt, om dette Fag
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hos os kimde erholde flere kunstnerifl dannede Dyrkere, ligesom i Rom,
hvor denne og lignende Jndllstrigrene beskjæstiger en Mængde Indi
vider af begge Kjon.
Medens et af de Udstillede Uforarbejdede Ravstykker er
særdeles mærkeligt paa Grand af dets sjeldne Stvrrelse, fortjener
iblandt det sorarbeidede Rav det storre Halsbaand af Moller i
Svnderhoe paa Fano at nævnes; disse og flere andre Arbejder af
Fanes Beboere funne imidlertid ikke maale sig med de i Schwarz's
Etablissement Udforte og paa Parasoller og andre Gjenstande an
vendte og meget effectfnldt vdflaarne Ravarbeider.
Fra Gericke's Værksteder er Udstillet meget vel Udfort Legetsi
og andre Morskabsgjenstande, hvoraf, med Undtagelse af Ny
gaards Etablissement, i ældre Tider intet Lignende er bleven frem
bragt her i Landet; og det er derfor glædeligt, at en heel Deel
Folk, og selv Born, funne erholde en gavnlig Beskæftigelse og For
tjeneste ved disse Frembringelser.
Ogsaa det fra Tscherning ind
sendte, og ved Hjælp af OpfostringshUsets Drenge ridforte. Legetsi
bærer Vidnesbyrd om, hvad der funbe præsteres i denne Retning,
naar vedkommende Bern tillige funbe erholde den nødvendige Vej
ledning til at frembringe antagelige Efterligninger af Dyr og andre
Gjenstande, hvoraf Grnndformerne af dette Slags Legetvi bestaaer,
eller med andre Ord, naar de ved Siden af Underviisningen i geometrifl og Frihaandstegning, Dreining og Paparbeider, som alt
finder Sted i denne Anstalt, ogsaa lærte at modellere i Leer og Vox,
og at afstobe deres Modeller i Gips, hvilket for mangfoldige af de
Haandværksfag, hvortil OpfostringshUsets Lærlinge ere bestemte,
vilde have en særdeles gavnlig Indvirkning.
Af de Udstillede Efterligninger af Blomster, Fragter
og andre Natnrgjenstande. Udforte i forskjeUige Stoffer, for
tjene især Iomfnl Krætzmers og Madam Hillebrandts Voxblomster
at fremhæves, medens de af Mad. Eden i Altona indsendte, til
Damepynt bestemte knnstige Blomster, maae ansees som vel Udforte;
ligesom flere fra Christiansfeld indsendte Voxsnlgter ere meget skuf
fende.
Schoneckers Strimler til Indfatning af Medaille-Afstebninger ere gode til deres Brilg.
Med de af Gravem Holst Udstillede Bogbinderstempler ere
de paa den ovennævnte, af Moller leverede, Indbinding af Thor
valdsens Værker anbragte GUldforziringer paatrykte, og disse
Stempler ere, ligesom Hr. Holst's svrige Arbeider i dette Fag,
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meget gode, uben dog at robe den Grad af kunstnerist Dannelse,
der vilde være enEelig ved Fremstillingen af FigUrer, som findes
f. Ex. ved det danske Vaaben.
De af Meyer Udforte, med en Marmor efterlignende Masse
overtrnkne Piedestaler, Vaser og Bordplader, ere meget godt
behandlede, men derved kunde maaskee onskes en mere skaffende Lig
hed med selve Marmoret. Hvorvidt de, især Bordene, kunne taale
at Udsættes for stærk Varme eller Filgtighed, hidrorende fra de paa dem
hensatte Gjenstande, er et Sporgsmaal, som deres Anvendelse vil
besvare.
De med Blade af presset Skind forziredeGjenstande kunne
frembyde en meget god Virkning, naar disse merke Blade anvendes
med den nødvendige Smag og Skjonsomhed, saaledes som ved de
Udstillede Knrve, medens en Overlæsning deraf giver Uklare, Ube
stemte og mindre heldige Hovedformer, hvorpaa Speilrammerne, Consolerne o. s. v. frembyde Exempler.
Mezgm's StUkkatUr- og Cement-Arbeider finde særdeles
megen Anvendelse saavel i det Indre, som ved det Ydre af Byg
ningerne, og vilde blive endnu mere værdige til almindelig Ud
bredelse , naar Behandlingen af deres Form knnde erholde en hoiere
Grad af Frihed, Sandhed og Smag i kunstnerisk og stilistisk Hen

seende.
Wartschow's Glasmaleri fortjener at nævnes, ikke alene paa
Grnnd af den derpaa anvendte Kilustflid, men især paa Grund af,
at det er det eneste Udstillede Arbeide i den Retning, i hvilken der
kan frembringes saa meget Skjont, saavel i den hoiere, som i den
blot decorative Malerkmist, og hvoraf der i Udlandet sees saa mange
herlige Anvendelser, medens dette Fag hos os ikke kan erholde nogen
Grad af Udvikling, af Mangel paa Leilighed til at erhverve den
nødvendige Dvelse i samme.
Den af Fortling stylographerede Plade, efter Sinb's Amor
og Psyche, tiltrækker sig især det store PUblicmns Opmærksomhed,
paa Grnnd af den hoie Grad af Flid og Fiinhed, hvormed den er
Udfort, medens det strengere Krmstneroie deri savner ben Sandhed,
Correcthed og SagkUndflab i hele Gjenftandms og Enkelthedernes
Behandling, som blot kan erhverves ved et foiUdgaaet grundigt
StndlUM af Natmen. Et lignende Savn gjsr sig meget hyppigt
gjaldende i Lithographier, Kobber- og Staalstik og andre Frem
bringelser, hvorved den tegnende Esterligningskunst anvendes paa
anden Haand, og hvorved Producenterne ikke have taget selve Na-
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turen til Forbillede, men hvorved malede eller tegnede, mere eller
mindre gode, Billeder af andre Knuftnere ere blevne gjengivne af
Ukyndige Copisters Haand, saaledes som dette finder Sted ved mangfoldige engelske og- andre Staalstik, som formedelst deres fine, glatte og
nette Udførelse bestikke de i kunstnerisk Henseende mindre Uddannede
Beskuere, og derfor finde megen Afsætning i det store Publicum.

VI.
Musikalske Instrumenter.
Efter de Meddelelser over InstrUmentfabrikationen her i Landet,
som findes i Beretningerne om de tidligere Udstillinger 1840 og
1844 og, hvad navnlig den meest cnltwerede Retning af samme —
Fortepiano-Fabrikationen — angaaer, i Industriforeningens Qvartalsberetninger, 13de Aarg., 2det Hefte, der indeholder en lærerig Af
handling herom af Hof-Fortepianofabrikant H. P. Moller, troe vi
ikke iaar at behove nogen vidtløftigere Indledning for vore Bemærk
ninger om de i 1852 Udstillede Instrllmenter.
Blandt HornUng og Mollers Jnstnimenter troe vi især at
bmde Udhæve det fortræffelige Concertflygel samt det ikke i Catalogen nævnte Karms-Pianoforte, der Udmærkede sig ved en sær
deles svær og fyldig Tone.
Et Par af denne Fabriks Instrnmenter erholdt ved den store Udstilling i London 1851 en „hæderlig
Omtale".
De fra samme Fabrik Udstillede Mechanikker, anvendte
her i Tidsrmnmet fra 1815 til 1852, vare et Vidnesbyrd om den
Interesse, som Fabrikkens mlværende Bestyrer, H. P. Moller, har
for sit Fag.
De as Chr. KnUdsen Udstillede JnstrUmenter forene en Ud
mærket Egalitet i Tonen med en særdeles behagelig Spillemaade,
og en Tonefylde og Styrke, som især maatte overraste, naar man
sammenlignede hans taffelformede Pianoforte med Hornnng og
Moller's ovenfor omtalte Concertflygel; ikke som om vi dermed
vilde sige, at Tonen i hiint var ligesaa stærk som i dette, men
kun at den i Forhold til Tonen i et Flygel af saa stor Mensur var
meget stærk. Paa disse Pianoforter har Knudsen erholdt Patent
for 10 Aar. Det Ejendommelige ved dem ligger i Ccmstnlctionen
af Iernrammen, der er gjennemskaaren saaledes, at Stemmensglerne
ere frigjorte fra Jernet; dernæst er m Aabning anbragt i det forreste
hsire Hjerne, der ligeledes giver Plads for Befæstelsen af Bas-
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strengenes Stemmenogler i Træet. Herved er Stemningens større
Holdbarhed sikkret. Ogsaa samme Fabrikants opretftaaende Piano
forte vandt almindeligt Bifald, især hvad Spillemaaden og den
præcise Dæmpning angaaer.
Rühms fra Altona havde leveret et
meget godt opretftaaende Pianoforte, hvori dog Dæmpningen lod
Noget tilbage at vnfte. Paa det af L. Land Udstillede Instnnnent
var anvendt særdeles megen Flid, og Bestræbelsen efter at levere et
ziirligt Arbeide traadte tydeligt frem. Dog er vel Benyttelsen af
Perlemoder til Tangenter ikke at bifalde; Glandsen og Farvespillet
deraf gjore et forvirrende Indtryk paa Diet. Det af Firmaet Mar
schall's Ssnner Udstillede opretftaaende Instrument adskilte sig fra
andre af samme Slags ved en til den hvie Distant fortsat, paa
en egen Maade tilveiebragt Dæmpning. I den nylig afdvde Harald
Schroder har Faget tabt en særdeles buelig Arbeider. Den af ham
Udstillede Mechanik fortjener den største Roes for Arbejdets Accmatesse. Vi tage heraf Anledning til at enske, at Fortepianofabrikanterne endnU mere end hidindtil maatte finde sig foranledigede til
at benytte her i Landet forfærdigede Mechanikker til deres Instru
menter, dersom ikke den Roes, som man i andre Henseender sandelig
maa yde denne JndUftrigreens Udvikling, flal synes for en Deel er
hvervet ved fremmede Kræfter. Hvad alle disse Instrumenters Ydre,
navnlig Kasserne, betræffer, da afgav det et Monster paa særdeles
godt og smUkt Arbeide. JnstrUmenterne til hoiere Priser vare i
denne Henseende meget elegante. Naar vi ikke særskilt Udhæve det
Fortjenstlige ved de svrige Pianoforte-Jnstrmnenter, er det, fordi de
ikke have givet os Anledning til særegne Bemærkninger, medens de
dog vidnede om Fabrikanter, der gjvre deres Fag Wre.
Valget
mellem dem vilde maaflee meest beroe paa den individuelle Smag,
der snart foretrækker den -ledere, snart den stærkere Tone. Vi haabe
derfor, at de ikke særffilt nævnte Fabrikanter ikke ville betragte
denne Tavshed som et Tegn paa Mangel af paaskjonnende Op
mærksomhed for deres Arbeide.
Denne Udstilling havde i musikalsk Henseende et Slags Arbeider
at fremvise, som savnedes ved de tidligere Udstillinger, nemlig tvende
Orgeler af Hof-Orgelbygger Ramus.
Begge meget smnkt forar
bejdede, og det ftørre af en Tone, der var stærk nok til at fylde
en ikke liden Kirke. Det blev kjobt af Hs. Majestæt Kongen.
Den Udstillede Cornet å Piston af P. E. Schmidt var et
smagfUldt, elegant Arbeide.
Violinen af I. Petersen havde en
meget god Bygning, og de fra Odense af H. C. Hansen hidsendte
(4)
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Instrumenter, en Flsite og en Clarinet, gave et glædeligt Vidnes
byrd om denne Indnstrigreens Pleie ogsaa i Provindserne.

VIL
a.

Dreierarbeide, rrdskaarne Troesaqer.

Dreierhaandteringen deler sig hertillands i tvende Grene: Træ
dreierne, der danne et Lang, og Kirnstdreierne. De Forstes Hovedbeskjæftigelse er Forfærdigelsen af Spinderokke, alle Slags polerede
og Upolerede dreiede Træarbeider, saavel til Mevbler som Hilus«
geraadsgjenftande og Skibsfornsdenbeder, som Blokke o. dsl. —
Kunftdreiernes Birksomhed er derimod henvlist til mindre Træarbeider,
til de finere Træsorter, Horn, Been, Elfenbeen, ParaplUier, Para
soller o. dsl.
Af Dreiere findes der efter den sidste Folketælling 1850 ialt i
Kongeriget 591 med 408 Medhjælpere; her i Staden 97 med 192
Medhjælpere.
Næstefter Pottemagerne, der ogsaa arbeite paa en Slags Dreierbænk, er der næppe nogen Haandvcerkere, der med storre Lethed funne
tildanne deres Materiale og variere dets Former i der Uendelige end
netop Dreierne, og det er derfor let at indsee, at netop Formerne i
dette Fag bor spille en meget væsentlig Rolle.
I denne Henseende maa man sikkert i denne Periode i Reglen
stille Trædreiernes Præstationer overst, hvad de dagligdags Gjenftande angaaer, og sporger man om Grunden, hidrører den sagtens
derfra, at disse give sig saa meget af med store Arbeider, altsaa storre
Former, og som oftest arbeite ester Tegninger, f. Ex. for Architecter,
Snedkere og Andre, hvorved Diet og Haanden vænnes til rigtige
Forhold, og Begrebet om Skjonhed i Formen saa at sige efterhaanden læres.
Noget Saadant sporer man i Reglen ikke i hoi Grad i Klinftdreiernes almindelige Frembringelser, og man fan derfor ikke noksom
anbefale Mestrene at anspore deres Svende og Lærlinge til at be
nytte de Dannelsesmidler, der i denne Retning saa væsentlig bidrage
til at hæve dette, saavelsom alle andre Fag: Freqventering af gode
Teglleskoler.
Af Trædreierarbeider havde Udstillingen jilst ikke mange
selvstændige Arbeider, men derimod var der ved de aller fleste
Meubelarbeider, Fortepianoer o. dsl., som Udstillingen indeholdt,
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viift Prover paa deres Frembringelser, og man kan fint, saavel hvad
disse som hine angaaer, tildele Arbejderne i det Hele al Roes for
Form og Udførelse, især naar man tager Hensyn til, at de fleste
Dreierarbeider til MeUbler o. dsl. Udfores for en meget lav Priis.
Af de Udstillede Gjenstande maa nævnes forst: den af Dreier
mester I. Chr. Sorensen Udstillede Mahogni Spinderok, forfærdiget
for en Deel Aar tilbage til Mesterstykke. Den er endnn ikke naaet af
nogen af dens Efterfølgere, hvad Form eller omhyggelig Udførelse
angaaer, omendskjont de as I. Henrichsen og W. E. Morch ligeledes
Udstillede Rokke, forfærdigede til Mesterstykke, vare smUkke og gode.
At der i Provindserne er stor Trang til god TegneUnderviisning,
vifte de fra Odense indsendte tvende Spinderokke, i Sammenligning
med de ovennævnte, og man maa beklage, at disse, ligeledes til
Mesterstykke forfærdigede og ellers godt forarbeidede Stykker, ikke
vare Udforte efter bedre Forbilleder.
Af I. Henrichsen var fremlagt en oval tretet Mahogni Speilramme, som en Prove, hvorefter kan erholdes i alle Dimensioner.
Det af Samme Udstillede Styreradt samt hans Skibsblok vare,
ligesom Lahmeyers, smukke og gode Arbejder.
Her maa endnn nævnes de af L. C. Moller i Haslund pr.
Randers fremlagte Prøver af Træ-Ostekopper, hvoraf forbruget paa
Landet ikke er Ubetydeligt; dog synes Prisen temmelig hoi.
Fra Bodker Sonnichsen i Kolding var Udstillet en Dlkande og
en Dlleile, der havde bevaret deres Ejendommelighed i Formen og
vare net forarbeidede, men maatte dog mere betragtes som Lmiositeter.
Fra Omegnen af Thisted og Frederikshavn, saavelsom fra en
Handlende her i Staden, var indsendt Prsver af Træsko, og det
bor paaskjonnes, at denne for Landet ejendommelige, og for Land
boerne ikke Uvigtige IndUstrigreen, var repræsenteret paa Udstillingen.
De af Hans Hansen Nyraad Udstillede 6 Par afgave navnlig et
.Beviis for, at man selv i den aller simpleste Gjenstand kan gjengive
sit Begreb om smuk og rigtig Form. Denne IndUstrigreen befljæstiger her i Landet henlmod 2500 Hovedpersoner med omtrent
150 Medarbejdere, og man seer altsaa, at det ikke er nogen Uvæsentlig
Erhvervsgreen, om der end i det nævnte Antal er indbefattet en stor
Mængde, der fim er beskæftiget paa visse Tider af Aaret herved,
som ved anden HllUsflid.
Kllnstdreieriet var fim særdeles sparsomt repræsenteret ved
denne Udstilling, i Sammenligning med det store Antal, der findes
over hele Landet, og de forskjelligartede Gjenstande, de tilvirke.
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Som den væsentligste Beskæftigelse bor Tobakspiber nævnes,
der navnlig for Provindsdreierne Udgjor en meget betydelig Erhvervs
green. Deraf tilforer Udlandet os fun de aller simp leste Sorter og
deraf kun Lidet, men af enkelte Dele til Piber, som PorcellainsPibehoveder, Ringe og Beflag af Metal, tilvirkes her i Landet saagodt som slet Intet. En anden Branche af KUnstdreiernes Beskjæftigelse, der er meget væsentlig, er Parapliiier og Parasoller,
hvortil imidlertid Metalbesætningerne, saa godt som UdelUkkende for
skrives sra Udlandet. Af færdige Parapluier og Parasoller indforflrives imidlertid fim meget faa i Forhold til det ikke Ubetyde
lige ForbrUg.
Der fandtes paa Udstillingen fun Gjenstande fra 6 Indsendere
her i Staden og fra 8 i Provindserne, hvoraf fra 5 indsendt deres
respective Mesterstykker, et Elfen been s Skakspil; de tvende deraf
fra Odense vare imidlertid af mindre heldige Former; det fra Carl
Lan i Slesvig var derimod Udfort med særdeles Flid og Omhn.
Fra G. Klingsey saaes et Elfenbeens Jilveelskriin, prydet
med Copier efter Thorvaldsens Arbeider, som havde gjæstet Londoner
Udstillingen, og nu kjobtes af en Englænder for atter at drage til
London. Man maa lade den hoie Grad af Kjærlighed og Fvldendthed, hvormed dette Arbeide var Udfort, vederfares al Anerkjendelfe,
og glæde sig over, at Producenten ved et heldigt Salg har faaet sin
Flid nogenlUnde betalt.
Fra Hofkllnstdreier I. G. Schwartz & Ssn var Udstillet en stor
Deel forfljellige Kmlftdreierarbeider, der ikke med Urette fortjente
dette Ravn, og som paa en værdig Maade repræsenterede det
Renomee, dette Etablissement i en Række af Aar har vidst at ved
ligeholde. Forriden mere almindelige Gjenstande, saaes ndskaarne
Arbeider saavel i Træ som i Elfenbeen, tilligemed Prover af Dreining,
der i tidligere Perioder ansaaes som smaae Underværker; de frem
bringes som befjcnbt ved Hjælp af Pasværket: en noget forandret
Art Dreierbænk. Om end saadant Arbeide sikkert kun betaler sig
daarlig directe, maa det dog paaskjonnes, at det nævnte Etablisse
ment, der befljæftiger en betydelig Deel Arbejdere, ved saadanne
Frembringelser bidrager til at holde det mere Kimstfærdige ved dette
Fag saa meget som muligt i Live; og at det altid maa have en god
Indflydelse paa de Arbeideres Uddannelse, der etc bestjæftigede der
med, er en Selvfølge. Fra samme Firma saaes ogsaa Prever af
finere og simplere Silke- og BomUlds-ParaplUier, hvoraf de sidst
nævnte ndgjore en betydelig Udførselsartikkel til Landets Provindsbyer.

53
De af Hansen sen. og jun. i Odense Udstillede Piber og af
Knnstdreier H. C. Moller hersteds Udstillede Paraplnier, Parasoller
og Piber vare gode, priisbillige Arbeider.
Fra H. M. Assam i Odense var indsendt en Hjortetaks Læne
stol, der, af en saadan at være, var ganske net, men dog altid bliver
en meget kostbar Cnriositet.
De af O. Glosimndt Udstillede tvende Udflaarne Knivskafter af
Buxbom robede megen Smag og technisk Færdighed.
Fra Stokkefabrikant P. C. Hansen saaes Prover af forskjellige
saavel Spadsere-, som Paraplui- og Parasolstokke, tilligemed Prøve
kørt med dreiede Rn nd stokke. Man maa anerkjende saadanne Be
stræbelser for at bemægtige sig enkelte bestemte Brancher, idet dette
snarest forer hen imod FUldkommenhed, og ved indevede Arbejdere
kan flaffe de laveste Priser.
Fra Niels Sorensen Nebsager i Kirkebyskov pr. Veile, saaes
Prsver af forfljellige Træpibehoveder, der vare meget godt for
arbejdede, og i Betragtning heraf, jilst ikke dyre. Det var glædeligt,
om Flere vilde tage fat paa saadanne enkelte Dele af Faget, da
lignende Sager i meget stor Mængde tilføres os fra Udlandet; og
at det maa kunne lønne sig, selv til de gjaldende lave Priser, derfor
synes den temmelig hore Told at borge, som saadanne vægtftllde

Gjenstande ere Undergivne.

b.

Kammageriet.

I Kongeriget findes omtrent 34 Mestere med 25 Medhjælpere,
her i Hovedstaden 23 med 23 Medhjælpere. Moden Udover en ikke
ringe Indflydelse paa dette Fag, og der har været Perioder, i
hvilke Damernes Haarpynt i hoi Grad satte Kammagerne i Beskjceftigelse. I længere Tid har dette ikke været Tilfældet, og deres
Virksomhed maatte derfor indskrænke sig til Nodvendighedsartikler.
Nu synes det, at Moden atter har begyndt at favorisere Faget, og
der forestaaer det mutigen en god Periode igjen.
I Forhold til ForbrUget tilføres der os kun Lidet, og det
saa godt som fim af de simpleste Sorter. Zovrigt kan man jnst
ikke, ved at omtale dette Fag, særdeles fremhæve de Fremskridt, der
i Almindelighed ere gjorte, idet tun en Eneste af Kamfabrikanterne
her i Byen er nogenlunde forsynet med de nødvendige Maskiner,
der i saa hei Grad ftlldkommengjsre Fabrikationen af en Artikkel,
hvis Godhed i flere Henseender betinges af en saadan Accmatesse,
som Maskinen bedre kan præstere end den meest svede Haand. Hvad
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imidlertid Haandarbeidet angaaer, da vifte samtlige fremlagte Prover
en god Udførelse og hensigtsmæssige Former, som ogsaa billige Priser.
Samtlige Udstillere havde kun fremlagt finere Kamme i alle
Sorter, saavel af Horn, som af Skildpadde; desriden havde ogsaa
I. G. Schwartz & Son Prover af simplere Horn Tætte- og Sidekamme, saavelsom af ordinære og fine Elfenbeens Tættekamme.
De af HabUrg Udstillede Blomsterbægere og FrUgtkarve
af Horn, vare ret kUnstfærdigt forarbeidede, men Materialet egner sig
næppe til saadanne Oiemed.

c.

Knrvemagcriet,

Denne Indnstrigreen, der i Kongeriget befljæftiger 232 Personer
med 51 Medhjælpere, her i Hovedstaden omtrent 24 med 44 Med
hjælpere, er i de senere Aar skreden meget betydelig fremad og har hævet
sig saavel i technisk Retning som med Hensyn til Smagen, hvilket
det særdeles smidige Materiale i saa hoi Grad maa kunne begUnstige.
Paa den foregaaende Udstilling fandtes fim Prover fra een
Indsender; denne Udstilling fremviste et meget betydeligt Antal
Sager fra 11 forskjellige Udstillere.
Medens vore Kmvemagere
tidligere indskrænkede deres Virksomhed til Frembringelsen af alle
Slags simplere Kurve, især beregnede paa HnUsholdnings- og Land-«
brag, har Udlandet ogsaa i denne Henseende viist os Deien, idet
man i de senere Aar der har produceret særdeles fine smaae Arbeider
og storre Gjenstande som: Stole, Sophaer, Blomsterborde o. dsl.,
der. Udstyrede med Smagftlldhed, funne være særdeles hensigts
mæssige, solide og smakke. Det er dog forst i den seneste Tid, at
vore Kllrvemagere have givet sig af med at forfærdige disse finer«
Sager i storre Mængde, og derved altsaa erholdt storre Dvelse,
og opnaaet et billigere Fabrikat, der igjen foranlediger en hmtigere
Afsætning; og soger man om Granden til Fagets Stilstand i en
fjernere Periode, da knnde denne mutigen nærmest ligge i den Om
stændighed , at vore Udlærte her meget vanskelig funne erholde Ar
bejde i Udlandet, fordi Kmvemageme her ikke danne noget Laug,
og de forældede Forhold i denne Henseende, navnlig i Tydflland, for
byde Mestrene der, at tage andre Fremmede i Arbeide end dem, der
ere „zünftige"; kommer altsaa en dansk Svend til en saadan Mester,
kan han ikke faae Arbeide Uden forst i nogen Tid at have staaet i
„Forbundt" og tillige i den Anledning erlagt en vis Betaling. At
saadanne Forhold natUrligviis afholder de fleste her Udlærte fra at
reise, og paa den Maade Udvide deres Kundskaber og hæve Faget,
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er indlysende. For at afhjælpe dette, ansøgte for flere Aar siden de
herværende Mestere om, at deres Profession maatte danne et Lang,

hvilket imidlertid negtedes.
At dette Fag desnagtet nu godt holder Skridt med Udlandets
Frembringelser, hvorom de Udstillede Gjenstande i hoi Grad vidnede,
er derfor faa meget glædeligere; men hertil turbc maaskee den Omstændighed i hoi Grad bidrage, at vore KUrvemagere i den senere
Tid indsorskrive Materialet til de finere Arbejder, hvilket tid
ligere ikke fandt Sted; i Udlandet lægges nemlig langt mere
Vind paa Pilens Dyrkning og Opelskning til Brug som Materiale
for Kmvemagenet end her, hvor den fuu tilfældigviis forekommer,
meest benyttes til Indhegninger, derfor voxer i Grofter og andre
saadanne Steder, hvor den mere eller mindre giver flæve Skad.
Medens derfor den fine Piil skal dyrkes i sandet ^>ord, voxe vore
sædvanlig i Mose, hvorfor den meget hurtigt faaer den Førlighed,
at den tun egner sig til grove Arbeider. Det vilde derfor sikkert
altid være meget lønnende, om Nogen, der eicr Hedejord, paatog sig
Cilltiveringen af denne Træart til dette Brng, da ForbrUget ikke er
Ubetydeligt og naturligviis vilde tiltage enbnn mere, jo lettere

Materialet blev at erholde.
De Udstillede Arbeider vare leverede af 3 Indsendere her i
Byen og 4 i Mona, og bestode saavel i mindre og større Kmve
som i Stole, Sophaer, Vngger, Blomsterborde og andre større og
finere Arbeider.
Hvad Gjenstandene fra de herværende Indsendere: Bülow,
Reiche og I. P. Nlelsen angaaer, da vare de solide og smagfulde,
og stode i det Hele taget næppe tilbage for det fra Altona, af Böckmann, Hellmann, A. Müller og Schütte indsendte betydelige Antal
Arbeider; dog var Farven og Lakken smnkkere paa disse, Noget der
væsentlig bidrager til at forsisonne Udseendet, og som vore Knrvemagere sikkert nu ville bestræbe sig for at lægge storre Vægt paa.
Et Beviis paa, hvor taknemmeligt det er, itaar Prodmenten bestræber
sig for, ved sine Arbeider at forene en snmk Form med Hensigts
mæssighed, afgav een af Böckmann i Altona indsendt Lænestol,
der tiltrak sig enhver Besøgendes Opmærksomhed, og hvoraf der blev
bestilt et ikke Ubetydeligt Antal.
Flere af de Altonaer Gjenstande, især de fra Hellmann, vare,
foruden at være særdeles sine og omhyggeligt forarbeidede, tillige for
synede med en Massepaalægning af Blomster og Blade, der paa
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enfelte Stykker vare ret smagfulde, men ogsaa bidrog meaet til at
forhvie Prisen.
Fra Müller og Böckmann i Mona var Udstillet to Skjærmbrædter, der vare meget hensigtsmæssige og smagfulde men Ufor
holdsmæssig dyre.
Af aldeles simple og billige KUrvemagerarbeider, hvoraf der
ProdUceres meget betydeligt over hele Landet, saaes aldeles inaen
Prsver denmod^vare fra Mven, Fyen og Jylland sendt forskjellige
Ur beider af Straa og Siv, saasom Stole, Sko, BikUber o.
desl., der kande betragtes som Himsflidsgjenstande, vare net for
arbejdede og til særdeles billig Priis; det bliver i hvert Fald at
paaskjonne, at deslige Sager ikke savnedes paa Udstillingen.
cl.

Snedkerarbejde.

Snedkerhaandteringen har gjennem en lang Aarrække indtaget
en hæderlig Plads i Fædrelandets Jndnftri, saavel hvad MeirbelMt Bygningsfaget angaaer, og befljæftiger i Kongeriget 1236
Meftere med 2626 Medhjælpere. I Hovedstaden sindes 385 Mestere
med 1423 Medhjælpere.
Det er en Selvfølge, at Bygningsfaget ikke kllnde være repræsen
teret paa Udstillingen, Uagtet dette Udgjor en meget væsentlig, maaflee
den overvejende Beskæftigelse i Faget, navnlig i denne Periode,
Wti faa scerdeles mange nye Bygninger opfores. Upaatvivleliq er
denne Omstændighed Aarsagen til, at det i Meubelfaget ikke er uden
Vanskelighed at erholde duelige Svende, idet hunt Arbeide, der
gaaer raskere fra Haanden, betaler sig bedre for Svenden end dette
der kræver mere Accmatesse og Omhu.
Den store Mængde MeUbelmagaziner, der Tid ester anden ere
opstaaede, foranlediger natUrligviis, at der i storre Grad lægges
Vind paa courante Arbeider, der tilvirkes i ftvrre Antal paa"een
Gang, hvorved Arbejderne saavel faae storre Dvelse og Fortjeneste,
fom ogsaa Mesteren en rasiere Afsætning og storre Fordeel. I de
senere Aar befljæftige derfor mange Mestere sig saa godt som fint
meb een speciel Gjenstand, og funne af denne Aarsag præstere meaet
gode Arbeider til særdeles billige Priser. Dette maa imidlertid selvfolgellg frembyde een Vanflelighed mere at bekæmpe for de Mestere,
hvls Kunder gjore Bestillinger efter bestemte Opgaver, eller hvis
Bestræbelser gaae Ud paa, at skaffe noget bedre og fhuiffere end det
Almindelige; thi deels gaaer Svenden nvdig til den Slags Arbeider
idet han fortjener Mere ved det, han er indovet i, deels er Værdi-
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begrebet hos Pilblimm blevet saa formindflet ved de courante Ar«
tiklers Priser, at Mesteren fim finder saare liden Tillokkelse til at
præstere Noget Udenfor det Hverdagslige, fordi han i Reglen har
Tab derved. Hvad der imidlertid i hoi Grad maatte bidrage til, at
det kjobelystne PMicmn gav hoiere Priser, og inaaflee kjobte flere
og dyrere Arbeider end nu er Tilfældet, vilde Upaatvivlelig være,
at der lagdes mere Vægt paa Smagfnldhed i Form og Forziring.
Flere> af de paa Udstillingen fremsatte MeUbler godtgjorde tilstrække
lig, at Smagen som oftest er paavirket af de mere og mere om sig
gribende stnllose Former, som f. Ex. gjennem flette Udenlandske
Menbeltegninger Udbrede sig rvndt om i Landet. At saadanne mindre
gode Forbilleder blive benyttede, har natmligvns tildeels sin Grrmd
i, at disse ere saa let tilgængelige, medens de gode Kræfter, som
man maatte onffe benyttede, ingenlUnde ere det. Man kan derfor
ikke noksom henvende vore talentfulde unge Knnftneres Opmærk
somhed paa ogsaa i denne Retning at gjore deres Talent fnrgtbringende; og vi ere overbeviste om, at Haandværkeren i Reglen foler
Trang til Vejledning i denne Henseende, og derfor med Bered
villighed tager imod den, naar han kun veed, hvor han, Uden al for
store Vanskeligheder og Offre, kan finde den.
De her paapegede Forhold turde maaflee være den væsentlige
Aarsag til, at Meubelarbeidet ingenlUnde kunde siges i det Hele at
være saa godt repræsenteret paa Udstillingen, som man knnde ønske.
Af aldeles courante og billige Arbeider, hvoraf der virkelig i ftor
Mængde præsteres solide og gode Sager, saaes aldeles Intet.
Blandt de fortrinligere Arbeider maa især fremhæves det af
Snedker N. Nielsen udstillede Egetræes Bogflab, bekjendt fra Londoner
Udstillingen; det havde forsmaaet enhver Assistance af Billedskærer
og DecoUpem. Det lod Snedkeren vise, hvad Hovlen formaaer, og
beviste, hvad Stort der kan Udrettes med simple Former og fornuftig
Benyttelse af den naturlige Skjonhed, Materialet frembyder. Det er
en Selvfølge, at dette Pragtstykke maatte blive dyrt, og det finder
MUligen vanskelig en Kjober til 550 Rbd.
Af Snedker P. L. Wolff var Udstillet et gothifl Egetræes Bog
skab og et Speil med Consol i gothifl Still. Det horer tun til
Sjeldenhederne, at saadanne kostbare Stykker, som de her nævnte,
blive bestilte, og det er derfor ikke Uden Vanskelighed for ProdUcenten
at tilveiebringe de gode Kræfter, der rmegtelig ere nødvendige for et
godt Resultat. Saameget storre Roes fortjente derfor disse tvende
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Arbejder, saavel hvad Tegning, Anordning, som Udførelse angaaer,
især da Egetræet er et af de vanfleligste Materialier at arbeite i.
Snedker I. G. Land havde Udstillet forskellige større Menbler
som: et gothisk Bogskab, et Mahogni Bnffet, en Secretair
o. s. v., der vare særdeles vel ndforte og fortjene al Anerkjendelse
for Stræben efter at levere Noget Udover det Almindelige Om der
end i enkelte Henseender kunde Udsættes paa Formerne, maa man
dog paaffjonne det Præsterede end mere, fordi det er et Beviis for,
at dog Nogle have Lyst til at anstrenge Kræfterne i en saadan An
ledning, hvor den directe Fordeel fim er Uvis.
Som vel ndforte Arbeider maae endvidere nævnes: det af
Snedker H. Madsen Udstillede Mahogni Bogskab; P. Nielsens
Mahogni Secretair med Solvskab; I. RasmUssens Paldnoddetræes Divan bord, i ret conseqvent Renaissancestiil; den af
Snedkermesternes Menbelbazar Udstillede Mahogni Secretair, et
Dameskrivebord og en Mahogni Skrivestol; det afMagazinet
for Meilbel- og Sadelmagerarbejde leverede Bnrean, og I. Knndsens Commode med S peil, saavelsom hans i de sidste Dage af
Udstillingen fremsendte elegante Mahogni Secretair.
Det af Snedker Herlev i Holbæk indsendte Dameskrivebord
var af meget fortjenstligt Arbeide. hvad den techniske Udførelse angik.
Fra Altona var hidsendt et Mahogni S o lv skab og et Ma»
hogni Divan bord, hvoraf især det sorstnævnte viste, hvorledes
Snedkerarbejde ikke bor være.
Det fra Londoner Udstillingen bekjendte, hoift forskjelligt omtalte.
Palisander Dameskrivebord i Rococostiil blev fremstillet ved
Udstillingens Slutning. Det er at beklage, at Hofstolemager
Hansen hin havde leveret dette ene storre Arbeide, da dette ikke tillader nogen rosende Omtale, hvad Form og Anordning, men vel
hvad Arbeidet angaaer.
Deconpeltrarbeide til Forziring af Menbler finder nu ikke faa
megen Anvendelse som tidligere. Det fra Snedker N. Nielsen Ud
stillede Decoilpeurarbeide: en Piedestal af Ibentræ i ældre Stiil,
med indlagte Messingornamenter, madte ansees som et fortrinligt
DecoUpenrarbeide. F. Dumont Hansen havde Udstillet et Palisander
Sybord med rig Indlægning as Messing og Perlemoder; saavel
Tegning som Indlægning fortjene Roes. Fra Snedker L. E. Frank
i Altona var udstillet et Palisander Bord med det danske Vaaben,
indlagt med forstjellige Metaller og Materialier; DecoUpcmen havde
Udviift al Flid, men var næppe endnn sin Opgave voxen. Det af
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DecvUpem L. E. Motzfeldt Udstillede Blomsterstykke as indlagt
Træ var en Efterligning af her næppe bekjendte Blomsterarter.
Billedskærerarbeidet, der saa væsentlig benyttes tilMenbelforziring, og som har en ikke uvæsentlig Magt til at forege eller
forringe disses Skjonhed i Formen, har allerede fanden en rosende
Omtale, idet samme mere eller mindre tilkommer en Deel af den Roes,
det samlede Mevbel fortjener. Billedskærerarbeidet paa flere af de
ovenomtalte større Gjenstande var Udfort af Billedskærer Brinkhoff, hvis Præstationer fortjene megen Anerkjendelse.
Den af
Billedskærer Nielsen i Odense hidsendte Tobakskasse var meget til
talende i Form og fmuft Udfort, ligesom de af Thorw. Hanfen og
S. P. Sorensen Udstillede Gjenstande i Billedskærerfaget vare meget
lovende Arbeider.
I den senere Tid have de saakaldte Springlister været meget
anvendte paa Mmbler, og oste kunne de anvendes med Held. De-corationssnedker Fisker havde Udstillet Prsver af saadanne SpringUster og andre Forziringer, tilligemed et Bord og to Speilrammer,
der vare forzirede ved Hjælp af hans Maskine; disse Arbeider Ud
viste, at han havde den techniske Udførelse fuldkommen i sin Magt,
og at denne Forziringsmaade kan sinde hensigtsmæssig Anvendelse,
fun ikke efter den Anordning, som den var given paa de nævnte
Stykker, idet der fra Smagens Side kil nd e indvendes Meget.
De af Perlemorsarbeider Th. Wnlff Udstillede Prover afSkildte
til Mmbellaase vare saavel smagfulde, hensigtsmæssige som priisbillige, sinde ogsaa betydelig Afsætning og bevise, at man ved en
tilsyneladende Ubetydelig Artikkel kan sinde rigelig Befljæftigelse.
Af Malermester I. Q. Harboe var Udstillet en Prove afSpaansaloUsier (Persiennes), om hvis Hensigtsmæssighed der fim fan
være een Mening.

vin.
«.

Stobegods.
Blandt de i det Hele taget simple Sorter af Kakkelovne fra
Frederiksværks Etablissement fortjener en Cylinderovn til 28 Rbd.,
hvis Corpus er ftobt i eet Stykke, at fremhæves. Værkets Gryder,
Pander, Kjedler o.s.v. maae betragtes som Udmærkede Barer og
knnne som saadanne sammenlignes med de bedste Udenlandske (hollandfle). De forholdsviis billige Priser, hvortil Værket leverer
disse smUkke Nødvendigheds - Gjenstande, ere noksom bekjendte.
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vare ligeledes practifle og, som Alt herfra, godt siebte. Det fine
Støbegods fortjener al Roes, saavel med Hensyn til Udførelse som
tit Form, s. Ex. Stativer, Skrivetøjer og adflillige Nipssager, og
staaer ikke meget tilbage for de berømte Berliner-Varer af denne Art.
Fra LUdvigsen & Hermann saaes en afpoleret Cylinderovn, en
afpoleret Cindersovn og to Blomsterborde, hvoraf den polerede
Cylinderovn var den ftorste af de indsendte Kakkelovne; men den
var tillige den smUkkeste Prove af storre Støbegods paa Udstillingen.
Nogle af de forsølvede Zirater vare vel ikke aldeles heldige; men
betragter man det Vanflelige ved Støbningen af saa store Stykker
som dem, hvoraf denne Ovn beftaaer, især naar de fllllle poleres blanke,
maa dette Arbeide, i det Hele taget, betragtes som meget godt. Den
lille polerede Cindersovn og de to Blomsterborde vare ligeledes talende
Beviser paa godt Arbeide og en Stiil, som gjor Etablissementet
Wre.
Jernstober C. A. Bock havde Udstillet en stobt Vase og en
Love. Idet disse Arbeider betragtes, ikke fra Kunstens, men fra
den technifle Side, som Støbegods, frembyder den Omstændighed,
at selve Jernets Overflade mi ikke mere er synlig, en ikke ringe
Vanskelighed, især da begge Dele ere stobte og samlede af flere
Stykker, hvilket i hoi Grad gjm Støbningen lettere at Udfore. De
paa Vasens Sider anbragte Figmer syntes ikke omhyggeligt nok
ndforte til at harmonere med denne iovrigt snmkke Form. Arbejderne
maae, i det Hele taget, ftaae som gode Prover paa Stvbegods.
Almindeligt godt Støbegods, anvendt til forfljellige Gjenstande, var endvidere Udstillet af Dhrr. M. P. AllerUp i Odense,
Axelsen & Bjelke i Ribe, I. A. Hermansen i Nestved, Thomas
Nielsen i Hjørring, RasMUssen i Assens, H. Wichmann i Rønne og
Former Thomsen i Odense.

b.

Vogn- eller Grovsmedarbeider.

Maflinmester I. Andersen i Assens havde Udstillet forfljellige
Vognaxler. Heriblandt var en Wienervognsaxel, Uden Tvivl forfcerdiget som Mefterpreve, hvilket den omhyggelige Udfvrelse og fine
Affnlning godtgjorde.
Prisen, 25 Rbd., er vistnok billigere
end lignende Arbeider i Reglen krmne leveres.
To forfljellige
Sæt Vognaxler vare godt courant Smedearbeide. Prisen 33 og
26 Rbd. er omtrent den samme, hvortil lignende sorfærdiges hos
vore Fabrikanter her i Byen.
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H. Gamft & H. C. Lund havde leveret til Udstillingen fire
halve Pcttent-Vognaxler med støbte Bøsninger, 80Rbd. Disse
ere afdreiede med en Fordybning og en Rand paa Slirtskiven, som,
idet den indsattes af den dertil svarende Fals i Bøsningen, tillige
forebygger Oliens Undvigelse. Da Hsnlet holdes med en Mottrik
paa Axlens Merende, er Oliebeholberen heelt omgivende anbragt paa
den inderste Deel af Bøsningen mod SlUtskiven. Til Vognaxler
benyttes, som bekjendt, det blodeste og seigefte Jern, for at de ikke
skillle brække; disse Patent-Axler ere tillige indsatte, eller hærdede
paa den yderste Overflade, hvilket soraarsager en ringere Friction og
en langt storre Varighed, Uden derfor at forringe Jernets indre
Seigbed. Prisen er omtrent liig med den for engelske af lignende
ConstrUction og Størrelse.

c.

Kleittsmedearbeider.

Heraf fremhæve vi Jernpengekifter ne, hvoraf der fandtes
et betydeligt Antal, nemlig fra Smedemester F. Basse i Kiel 2
Jernpengekifter, 50 og 60 Rbd. Hertil manglede Reglerne; Laasene
funne følgelig ikke bedømmes. Smedemester I. D. L. Bæbrens,
en Pengekiste, 170 Rbd.; efter Arbeidets Godhed en billig Priis.
Kleinsmed P. F. Berg, 2 Jernpengekifter, 45 og 100 Rbd., og et
Pengeskab i Form af en Piedestal 200 Rbd. Dhrr. Bergs Arbeider
ere bekjendte for at være behandlede med Smag og Accnratesse,
hvilket ogsaa kan siges om de Udstillede Pengekister. Jernstober I.
A. Hermansen i Nestved, en stobt Iernpengekiste, 60 Rbd. Laasen
til denne var en saakaldet Hage- eller Claveerlaas, der er særdeles
heldig til dette Brag. Den attraaede Sikkerhed i Tilfælde af Ildsvaade, som er en meget væsentlig Betingelse ved Pengekister, tor ei
antages opnaaet ved Anvendelsen af Stobejern.
Smedede Plader
med et Udfyldt Mellemrnm af ikke varmeledende Stoffer maae her
foretrækkes som en bedre Beskyttelse mod Heden; de ere ogsaa
Mere i Tilfælde af Nedstyrtning. Klejnsmed I. G. Schmidt, 2
brand- og dirkefrie Pengeskabe, 220 og 150 Rbd., og en Pengekiste
150 Rbd. Schmidts Pengeskabe og Kiste vare smukt Udstyrede; hvad
der af Laasearbeidet var synligt (hvilket ved Pengekisten var Tilfældet
med den hele Laas), vidnede om Dygtighed i Faget. Smedemester
F. A. L. Schmidt i Mona, en Iernpengekiste som Kommode, 200 Rbd.
Nøglehullets Dækning til denne syntes heldig, idet det forestillede
en stjodeslost paa MeUblet henlagt Lommebog. Kleins medemester
Ferdinand Schæbel, et Iernpengeskab, 220 Rbd. Dette var i Form
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af et Consol-Skab og inddeelt i to aldeles afsondrede Gjemmer,
hvoraf Overdelen med et Laag som Pengekiste og Underdelen med
en Der paa Forsiden. Laagets Opliikning til den ene Side, om
endogsaa begrundet i andre Hensyn, var ikke bekvem. Klejnsmedemester Julius Cmnann, et Pengeskriin, 200 Rbd. Laasen, af en ikke
almindelig Construction, var smukt og omhyggeligt Udfort. Kleinsmedemester Ole Jensen, en brand- og dirkefri Iernpengekiste, 230 Rbd.,
der maa regnes til godt Arbeide. Kleinsmedemester A. Johnsen, en
dobbelt brand- og dirkefri Iernvengekiste, 225 Rbd., var meget
godt Arbeide. Smedemester N. Nielsen, en Iernpengekiste til 150 Rbd.,
var ligeledes godt Arbeide.
Af det meget Smedearbeide, der var Udstillet, fremhæves her
Smedemester I. D. L. Bæhrens's Prøver af Hængsler, Laase,
Rigler, Stobekroge og Strygejern. Heriblandt vare indstUkne Dorlaase fra 2 til li) Rbd. Stykket, saavelsom Hcengelaase å 4 Rbd.,
af en meget god og solid Constniction. Alt det Udstillede var
godt Arbeide. Klejnsmed P. F. Berg's pressede Dorlaase, 8, 9
å 10 Mk. pr. Stk., fortjene at bemærkes. Det Særegne ved
disse, hvorpaa Navnet hentyder, ligger fornemmelig i Maaden, paa
hvilken de Udfores, hvortil Berg, istedenfor den almindelige Maade
at tilsmede adskillige af de ikke ganske massive Dele samt Laaseblikker o. s. v., afbenytter en Presse, som Udskærer og tilMnner de
forskjellige enkelte Dele, følgelig tillige giver disse en noiagtig eensformet Fignr, som ellers ikke lettelig opnaaes ved Smedning, eller
hvor Plader benyttes, ved Udhngning med Mcislen. Disse Fordele
kllnne vel nærmest regnes at koinme ProdUcenten tilgode, idet de
medfore en Besparelse af Fiilning, Maaltagen o. s. v., og følgelig
en hurtigere og bekvemmere Sammenfoining af den hele Laas. Men
det tor vift ogsaa antages, at Gangen i Laasen, som er af stor
Vigtighed, ved Hjælp af denne Methode maa blive mere sikker og
noiagtig, da Dimensionerne af Haller, Tapper, saavelsom de øvrige
enkelte Bestanddele, stedse komme til at staae i accurate Forhold
til hinanden. Klejnsmed W. I. Berg havde Udstillet en Decimalvægt
til 1500 Pd., 75 Nbd., og 8 forskjellige Vægte eller Veiemaskiner
fra 12 til 50 Rbd. Disse Vægte, hvoraf flere cre af Berg's egen
Construction, fortjene især Opmærksomhed for deres hensigtsmæssige
og efter Bnlgen velberegnede Former. Som et ringe Beviis paa
deres Roiagtighed tor det vel anfores, at en af de storre, hvortil ikke
brnges Lodder, er hver Dag Under Udstillingen af det bessgende
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PMicmn næsten nafbrndt bleven benyttet, Uden at dette i fjerneste
Henseende har haft Indflydelse paa dens accurate Vægtangivelse.
Fra Klejnsmed Frost i Kolding saaes en Fixeerlaas til en Chatol
klap, 8 Rbd. Fixeret ved denne bestaaer i Maaden, hvorpaa Neglen
bevæges i Laasen Under Oplukningen, og som en Uindviet ikke let
vil kunne opdage. En Art Hammer, som virker paa en Spiralfjer
ved Noglens Omdrejning, foraarsager en stærk Lyd, der tilkjendegiver,
at dens Oplrlkning forsoges. Arbeidets Detail var maaskee ikke Ud
fort ined den store Omhyggelighed, som man sædvanlig seer an
vendt paa lignende Frembringelser; men Ideen, fljont tidligere varrieret paa mange Maader, fortjener dog Opmærksomhed. Kleinsmed
I. M. Meyer, en Laas af særegen Constrnction, 15 Rbd. Denne
var i Form af en Pasqnillaas, meget compliceret, med 5 Rigler,
hvoraf 3 i Stolpen, en mod Dorens Overkant og en mod GUlvet.
Den var Udfort som Svendeprøve, havde en let Gang, og var meget
godt Arbeide. Fra Raadvaddams Fabrik forfljelligt Smedearbeide,
som Vægtballancer, alle Sorter Laase, Vindilesbeflag, Hængsler,
MilUrstifter, Strygejern, Jldkasser, Jldtoier, Riste m. m. m. Af
alle disse, saavelsom mange flere herhenhorende Gjenstande, saaes et
betydeligt Sortiment, fra de aller simpleste til de bedre comante Va
rer, og i det Hele taget til billige Priser. Klein- og Grovsmed W.
C. SamUelsen i Allinge, sorskjellige Laase, en indstilkken Dsrlaas,
1 Rbd. 3 Mk., to Messing-Chatollaase, 2 Rbd. 3 Mk. og 2 Rbd.,
en Smceklaas, 1 Rbd. 8 Sk., var, med Undtagelse af Reglernes
ikke heldige Forziringer, at betragte som meget godt Arbeide. Fabri
kant A. P. Steen, forfljellige Laase og Hængsler. Paa Forfærdigelsen af nogle af disse Laase har Steen erhvervet Patent; det
Nye herved bestaaer, foruden det, at adskillige af Bestanddelene blive
pressede, i Stedet for at smeddes, ligesom de omtalte af Berg's,
tillige, og fornemmelig hvad Patentet angaaer, deri, at de have en
los for sig selv dannet Fjer, som trykker Tilholderen ind mod
Riglen, i Stedet for den almindelig anvendte Tilholder og Fjer,
dannet i eet sammenhængende Stykke. Priserne vare fra 5 Mk. til
4 Rbd. for indstttkne Dorlaase. De polerede Regler til Meilbellaasene vare Udenlandsk Arbeide. Af de meget forfljelligt formede
Hængsler vare ret gode Prvver, og ligesom samtlige Arbeider, til
billige Priser. Kleinsmed A. L. Brems i Viborg, en Model til en
Dordriver, og en Portlaas, 25 Rbd. Dordriveren vistes anbragt
paa en lille Dm med Karm, og bestod i en i det vverste Hjerne af
Karmen over Hængslerne anbragt, og i en Kapsel indesluttet horizontalt
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liggende, Spiralfjer, som med sin ene Ende stod i Forbindelse
med en fra Doren ndgaaende Hage, der ved Aabning af Doren for
merer Fjerens Spænding til den Grad, at den driver Doren til
igjen. Man har mangfoldige og hvist forstjellige Mechanismer i
dette Diemed. Noget Særdeles var ikke at bemærke ved denne.
Portlaasen var af meget godt Arbeide, men uden Tvivl Udfort som
Mesterprsve. Klejnsmed Otto Schroder, forstjellige Laase fra 2 Rbd.
3 Mk. til 12 Rbd., Strygejern fra 10 til 25 Rbd., en Snkkerknw
3 Rbd. 3 Mk., og en Skraeklub 35 Rbd. De gode Egenskaber ved
Schroders Arbeider ere alt fra tidligere Udstillinger bekjendte. De
især for Strygejernene tilsyneladende Usædvanlige Priser fuitne ikke
betragtes som hoie, i Betragtning af Arbejdets omhyggelige
Udførelse; det Sidste kan siges om samtlige fra Schroder Udstillede
Prover. Af Laasene vare nogle forfærdigede som Svendeprøver.
Snitkülbbell var af en særegen Construction meb et Sving, nærmest
anvendelig til Skæring af Holtzflnier. Smedemester H. B. Ullerich,
en storre og en mindre Decimalvægt; den store til 75 Rbd. Disse
vare af den almindelige Construction, Arbeidet solidt og godt Udfort.
C. S. Sibbers i Flensborg, Prover af simpelt Smedearbeide, som
Vindilesbeflag, Laase, Hængsler, Kobbelkjeder og desl.
Som almindeligt godt Smedearbeide bor nævnes fra MechanikUs
E. Hansen i Kolding 2 Skrilesnittapper og en Rival. Disse
havde ikke blot de almindelige paa langs indfilede Fordybninger,
men vare tillige paa de fremstaaende Dele, især fortil, skraat asfilede,
saa at kun den forreste skærende Mg kommer i Bervring med Me
tallet. Methoden er imidlertid ikke ny. Fra Kleinsmed H. E. W.
Lassen i Holbæk, en Portlaas, 16 Rbd. FraKleinsmed I. P. Lnnd
2 Vindneskarme med smedede Sprosser å 20 Sk. pr. Alen og
20 Sk. for hver Krydssamling; disse vare af trukket eller valset
Jern, og, hvor meget tynde Sprosser Udfordres til Boutikker og desl.,
vist at foretrække for Træ.

d.

Tsi- og Knivsmedarbeider.

HofgUldfmed I. B. Dalhoff havde Udstillet en Patent-Stand-brvdkniv, 5 Rbd., og forstjellige Staalarbeider. Brødkniven
var, hvad Bladets Form og Skceremethode angaaer, som de al
mindeligt brugelige. Det Nye derved ligger i Charneret, en i For
bindelse med dette og for Bladet i Vinkel staaende Væg til Brodets
Retning, og en simpel men sindrig Mechanisme, som bestemmer de
afflaarne Skivers Tykkelse.
Den Deel af Bladel, som danner
(5)
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Charneret, er nemlig forlænget et Stykke bagUd, og har i sin yderste
Ende endml et Charneer for nogle tynde Jernstrimler, som hver Gang
Kniven oploftes, fores i en horizontalt liggende Stilling hen foran
Wggen, saa at Brodet, forinden Skæringen, bliver trykket derimod;
den attraaede Tykkelse opnaaes da derved, at man ester Behag lader
een eller flere as disse Skinner falde for. Fra Dalhoff var endnu
Udstillet en anden Brodkniv; denne havde sit Charneer i en meget
betydelig Heide over Kniven, hvilket foranlediger, at Kniven ikke
alene trykkes ned igjennem Brodet, men tillige fores i en ftemadflærende Retning, hvorfor det maatte antages, at den var lettere
at bruge og efterlod det Afskaarne mere glat; dog skal Erfaringen
endnu ikke tilstrækkelig have godtgjort dette. Blandt de Udstillede
Prover af Staalarbeider vare Bordknive og Gafler, Barbeerknive,
Penneknive, Saxe og desl. Den særegne Fremgangsmaade, Dalhoff
efter egen Invention folger ved Fabrikationen af Bordknive, og iscrr
af de billigere af disse Barer, fortjener maaflee nærmere at frem
hæves. I Almindelighed, faavel i Udlandet som her, gjores Knivsbladet af Staal og sveitses tæt ved Brystet til en Jernangel, saaledes at den Deel, der omflUttes af Skaftet, saavelsom det frem
springende Bryst, er Jern. Tildeels for at Undgaae Smedningen,
men især Paasveitsningen, hvorved ofte Staalet lider, har Dalhoff
inventeret et Par Valser, paa hvis Overflade der er indgravet korre
sponderende Fordybninger i Form af en Kniv eller Gaffel. En
lang, glodende Jernstang, som Under Valsernes hastige Omdrejning
og meget svære Tryk passerer imellem disse, erholder derved de re
spective ovennævnte Former, i een sammenhængende Længde og paa
en meget hUrtigere Maade end Smedningen tillader; dog ere de
ester Palsningm ikke i snld færdig Tilstand, men behove endnu
at eftergaaes noget med Hammeren.
Heraf vil fimne for
stades, at en Paasveitsning eller Forening af to Metaller ikke sinder
Sted. Skulde Ublandet Staal benyttes til den hele Form, vilde
det ved den hertil nødvendige Hede, ligesom ved Sveitsningen, være
Udfat for at forringes i Godhed. Dette Metals hoiere Priis vilde
tillige fordyre disse billige Varer noget, saameget mere som Valsningen medfører, at Metallet paa enkelte Steder af Formen nodvendigviis saa rigelig maa fylde Fordybningerne i Valserne, at
Noget trykkes Ud til Siderne og maa blive et Affald, for hvilket
man her endnu intet Brng har. Staalet er desUden i Sammen
ligning med Jern, selv i varm Tilstand, af en haard og compact
Natm, taaler ikke saa hoi Varmegrad, og vilde af disse Aarsager
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fordre gjentagne Varmer og altsaa mere Tid. Tildeels af disse
Grunde, men især i den Hensigt, at Udvinde et færdigt Staalproduct, som ikke kunde forringes ved de nødvendige Arbejdsprocesser,
benytter Dalhoff reent Jern til Udvalsningen; men efter denne
Proces ophorer det ogsaa at være Jern, thi de Udvalsede Sager
bringes nu samlede i en Ovn (converting furnace), hvor be, i
Lobet af nogle Dage, uafbrudt holdes i en vis Varmegrad, og ved
Tilsætning af ktllholdige Stoffer Underkastes de samme Forvandlinger,
som Jernet ellers nndergaaer, for at blive til Staal. Med andre
Ord, det er nu virkelige Staalknive, saavel Angelen som Bladet,
og modtager, forinden Hærdningen, fim den sidste Afhamring i en
glodende Tilstand. Efter flere Undersøgelser ved Smedning og Hærd
ning af llogle af disse Blade befandtes Staalet at være af en sær
deles haard Natm, som vistnok ikke tabes ved de Processer, der
endnu ere tilbage for at gjore dem til færdige Knive. Skulde Noget
befrygtes, maatte det nærmest være, at de funbe blive for haarde,
en Feil, der dog hidtil sjelden har været bemærket. Dernæst har
Dalhoff inventeret et Apparat, som paa een Gang, ved et meget
svært Tryk, ikke alene giver Brystet den synlige færdige Form, men
tillige trykker et Par Fordybninger ind i dette, til at modtage
en Tap paa de tvende Skinner, som danne Skaftet, hvilket væ
sentlig bidrager til at styrke og holde disse faste. Iblandt de Ud
stillede Knive og Gafler vare ogsaa nogle, hvis Skafter vare dannede
som sædvanligt af to Skinner, lagte paa den flade Angel, men Uden
at være sastholdte ved de almindelige synlige Nagler. Anvendelsen
af fljillte Nagler er ikke ny, den har i længere Tid været brugt i
engelske Fabrikker, men Dalhoffs har dog deri et Fortrin for disse,
at de fonlden Naglerne erholde en væsentlig Befæstigelse ved Hjælp
af det udhulede Bryst.
Frederiksværks Etablissement havde leveret til Udstillingen Prø
ver af Knive, Leer, Skæreknive og desl. De Udstillede Prover
af Knive fra dette Etablissement viste et betydeligt og paa Varia
tioner meget rigt Udvalg. Her var Bord-, Lomme- og Jagtknive
fra de aller simpleste Handelsvarer til de fineste Pragtexemplarer.
Værkets Knivsmedarbeider have alt i mange Aar været særdeles godt
bekjendte her i Landet, og de Udstillede Prøver funne ei Andet end i
hot Grad stadfæste dette Ry.
De simplere Varer udmærkede sig
ved en reel fabriksmæssig Udførelse, saavel hvad Form og Slibning
som det ovrige Udstyr angaaer; de bedre havde tillige en teen og
smirk Politur; ved de mere pragtfulde viser Etablissementet i flere
(5')
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Retninger, hvilke Udmærkede Kræfter det har til sin Raadighed; dette
gjælder, hvad dette Fag angaaer, baade om de ætsede og forgyldte
Blade som om de ziirlige Skafter paa samme.
Bordknive og
Gafler leverer Værket i over 50 forskjellige Ntlmmere, og til Priser
fra 1 Rbd. 24 Sk. til 20 Rbd. 32 Sk. pr. DUsin Par, med en
Rabat for Handlende af 20 pCt. eller derover. Af Leer og Skære
knive vare Prsver af forfljellige Former og forskjelligt Materiale,
nemlig af de almindelige med paasveitset Staal saaes Leer fra 16
til 18 Rbd. pr. Dilsin, Skæreknive fra 16 Rbd. 3 Mk. til 24 Rbd.
Af de bedre af heelt Stobeftaal med paanittet Jernryg vare Leer fra
12 til 20 Rbd., Skæreknive med Ryg 27 Rbd. og uden Ryg 19 Rbd.
pr. Dnsin, med en Rabat for Handlende som ovennævnt.
Fra Raadvaddams Fabrik saaes Prvver af Værk to i er, saasom Skruestikker, Dxer, Hammere, Skovsave, samt forfljellige Sorter
Knive m. m. Blandt disse almindelige courante Vcerktoier vare
Skruestikker af forskjellig Størrelse ä 24 Sk. pr. Pd., 16 forfljellige
Oxer med Skafter fra 3 Mk. 8 Sk. til 1 Rbd. 4 Mk. 4 Sk. Stkt.,
Hammere til forfljelligt Haandværksbrug o. s. v., Standbrodknive
fra 3 Rbd. 5 Mk. til 4 Rbd. 5 Mk., samt Prsver af ordinære og
finere comante Bordknive og Gafler i 23 forskjellige Nr. fra 2 Rbd.
4 Mk. til 5 Rbd. 2 Mk. 4 Sk. pr. DUsin Par. Medens betyde
lige Fremflridt sporedes i mange Retninger ved flere af Fabrikkens
ProdUcter, syntes dog Bordknivene især at vidne herom. De ind
sendte Prover vare af en god og jævn Slibning, og de flint afsmerglede, hvad denne ejendommelige Proces angaaer, blandt samtlige
Udstillede, i Udseende de engelske nærmest.
Forfljellige Knive og Saxe fra Knivsmed C. Brandt i Altona
vare alle finere Knivsmedarbeider, og endskjont Brandts Priser ingenlnnde vare hsie i Sammenligning med andre Udstilleres, i adskillige
Retninger endogsaa billigere, saa viser der sig dog en mærkelig
Priisforskjel mellem disse saakaldte finere Barer og f. Ex. vore gode
courante Bordknive, naar Talen er om (Concurrence med Udlandet.
Aarsagen til denne betydelige Forskjel maa Upaatvivlelig ligge deri,
at Forbruget af Bordknive er meget ftørre, og at, som Folge
deraf, ProdUctionen drives aldeles fabrikmæssig, hvorimod Penne
knive, Barbeerknive, Saxe o. desl. her endnn fun forfærdiges mere
enkeltviis, og paa en bekosteligere, haandværksmæssig Maade. Ded
Brandts i det Hele taget meget smUkke Prsver bemærkedes en fiin
Politur og gode Former. Heriblandt var en dobbelt Trancheerkniv
eller Sax til FUglevildt, Priis 14 Mk. Crt., hvormed man bekvemt
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overflærer Benene uben at soge Leddet; Lommeknive fta 2 Mk. 8 Sk.
til 12 Mk. Crt.; Bordknive og Gafler med Elfenbeensflafter, 36 Mk.
Crt. pr. Dnsin, og smukke Forflærerknive til 14 Mk. Crt. pr. Par.
Prsver af forskjellige Knive og Taxe fta chirurgifl Instrnmentmager Haible i Odense, vare ligeledes finere Arbeider; af bedre
Lommeknive med flere Blade og Instrumenter saaes her en fmuf
Variation, ligeledes Barbeerknive, Trancheer- og Jagtknive, samt et
(Shii med et Dusin fine Bordknive og Gafler til 72 Rbd. af Ud
mærket Arbeide og fiin PolitUr. Forskærerbestikker med Horn-, Hjorte
tak- og Elfenbeensflafter med Selv- og Nysolv-Palmetter fta 4 til
12 Rbd. Samtlige Arbeider vare særdeles smakke, men som nævnt
ved disse ProdUcter i det Hele taget, til temmelig hoie Priser.
De af Umversitets-InstrUmentmager C. Nyrop Udstillede Prsver
af finere Knivsmedarbeide, bare ligesom Etablissementets ovrige
Arbeider nmiskjendelige Præg af en omhyggelig Udførelse, som hvad
de faa Prvver af dette Fag angaaer, fornemmelig viste sig ved en
fmuf PolitUr og smagfulde Former. Af Bordknive med Elfenbeens
flafter Uden Gafler, saaes Prvver til 12 Rbd. pr. Dusin.
Smedemester H. Holm i Ronne havde Udstillet forskjellige Dxer
og Bor, der vare Udforte med Omhyggelighed, men ikke heldige i
Formerne. Paa Snekkeboret var Skrnen for grov i Gængerne og
giver følgelig en tykkere Spaan end Borets Dimensioner bekvemt
kilnne taale.
Værktoifabrikant Th. Marstrand havde Udstillet en Samling af
Værktvi for alle Slags Haandværkere, finere Knivsmedarbeide og
en Patent-Bredkniv. Disse Staalværktoier vise en smagfuld
Behandling i Udførelsen, saavelsom hensigtsmæssige Former. En
Undersøgelse af de Udstillede Sagers Qvalitet, kan natmligviis ikke,
foretages ved disse Bedømmelser, men efter den synlige Be
handling at domme, er der al Grilnd til at antage dette Marstrands
Forsog i at eftergjore de hidtil indførte engelske Værktoier, for heldig,
faa meget mere som de techniske Hjælpekilder, der hertillands staae til
ProdUcentens Raadighed, ingenlnnde funne sammenlignes med hvad
der haves i Udlandet, især i England, som Marstrand i Eet og Alt
har valgt sig som Monster. Her var Prsver af Hakkelsemaflinknive
af Stobestaal fra 2 Rbd. 4 Mk. til 4 Rbd. Stykket, Stobestaals
Hakkelseknive, 2 Rbd. 3 Mk., og Stobestaals Leer fra 2 Rbd. til
2 Rbd. 3 Mk. pr. Stk.; forskjelligt Garverværktoi som False,
Skærejern, m. m., hvoriblandt Patent-False med lose Stobestaals
Klinger å 4 Rbd, 3 Mk,; andre Værktoier for Skomagere, Snedkere,
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Tsmmere, Blikkenslagere o. s. v., samt Skrædersaze ined paasveltset
Stobestaal, DyrlægeiilstrUmenter, og finere Knivsmedarbeide m. m.
Blandt Bærktsierne var ogsaa et af Hr. Marftrand constrneret
Billejern for Mollere. Billejeruet er et Redskab, som med den meest
omhyggelige Behandling ved Forfærdigelsen, dog mnUligt kan beholde
en reen og skarp Mg meget længe Under Bragen, uden at tale om de
Ulemper, som vise sig, naar Staalet ei har været godt, eller ikke
rigtig behaildlet. I Frankrig gjores Billejernet, for saa meget som
muligt at forebygge disse Onder, heelt af Stobestaal, men af en
egen Form, omtrent som en Meisel med en Wg i hver Ende, og
Uden Skaft eller Hnl til dette (en saadan var ogsaa Udstillet). Hos
os vil denne Form ikke godt finde Anvendelse, og forvvrigt afhjælpes
de nævnte Mangler ikke ved Formen eller den Omstændighed, at de
ere af Stobestaal; var dette Tilfældet, kvUde man ogsaa idisse danne
et Hal for Skaftet. Hvergang Wggen er til en vis Grad slovet,
maa den slibes, dette gjentages naturligviis hyppigt, og Staalet
bortslibes, hvls det er indsveitset, eller er det heelt Staal som ved de
franske, da bliver Billejernet for tykt, maa atter Udsmedes og hærdes;
det hele Redskab bliver t heldigste Tilfælde derved kortere og lettere,
men ofte, især paa Landet, haves ikke en dygtig Smed ved Haanden,
som forstaaer at Udfore dette med behorig Færdighed, og de Folger,
som deraf opstaae, ere ofte meget Ubehagelige for Mølleren. Det
af Marftrand Udstillede, hvorved maa antages, at disse Ulemper for en
stor Deel ere hævede, har 2 loft Stobestaalsblade, omtrent som et
Høvlejern; disse danne en Mg i hver Ende, som gradviis kan rykkes
frem, efterhaanden som de forkortes eller flides. Billejernets CorpUs
er ligeledes efter Længden deelt i to Halvdele, som fastholdes og sammentvinges ved en Kile tvers igjennem den med Jern forlængede yderste
'Ende af Skaftet, som gaaer igjennem Billejernet; og imellem disse
to sammenklemte Halvdele fastholdes atter Staalbladene.
Patentbrodkniven bestaaer af et kort, i Wggen bile- eller halvmaaneformet Staalblad, som i Oversiden er fastskrUet paa en Stvbejerns Ryg, hvis ene Ende har et Charneer, hvorom Kniven bevæger
sig, medens den anden Ende forlænges med en opad boret Hals,
hvori er et paatvers liggende Skaft for Haandens Tryk. Kniven er
omtrent saa lang som et Rugbrod er tykt, og følgelig af en forholdsviis lille og bekvem Dimension. Marftrand har endml hertil
sviet en saakaldet Regulator, en SkrUe, hvorved man efter Behag
kan bestemme det afskaarne Brods Tykkelse. Prisen er efter Størrelsen,
med eller uden RegUlator, fra 6 til 9 Rbd.
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e.

Bsssernagerarbeider.

HofgUldsmed I. B. Dalhoff havde Udstillet et Patent-Visir til
en Riffel, der befandtes at være af en solid og simpel ConstrUction,
men syntes dog at have den Mangel, at det ikke kan stilles til
kortere Distance end 300 Alen, hvilket gjer det fornødent, efter
Skjonnende at tage Sigtet betydeligt Under det Pnnkt, man agter
af træffe, naar Skydningen fleer paa korte Distancer.
Fra Bossemager Andersen i Tillleballe paa Langeland var der
en Bagladeriffel til 50 Rbd. Det var en storreRiffel af en ny
ConstrUction, og da denne formeentlig egner sig meest til Voldrifler,
saa var det Uden Tvivl ønskeligt, om Indsenderen vllde henvende
sig til det kongelige Artillericorps, da den synes at have særegne
Fortrin for de hidtil bekjendte.
Bøssemager G. Christensen havde udstillet forfljellige Jagt
geværer fra 10 til 200 Rbd. Riflen til sidstnævnte Priis var
unegtelig et Udmærket Arbeide, orneret med Kunst og Geni og Udfort
med en Dristighed, der vidner om en hoi Grad af Færdighed, i
hvorvel den vilde have vUndet i Skjonhed, hvis de Udskaarne Orna
menter havde været Udforte i en finere Still. Fornden denne havde
Christensen forfljellige andre Jagtgeværer, der til de anførte Priser
vare at betragte som gode og courante Barer.
Bossemager G. F. Figge i Altona havde indsendt to forfljellige

Geværer til 40 og 56 Rbd.
Fra Bossemager I. Engel var der en KU g leriffel til 60 Rbd.,
der ikke syntes at Udvise nogen Udvortes Elegance; den udmærkede
sig derimod ved Accnratesse og samvittighedsftlld Udførelse, saa at
den anførte Priis endog syntes billig.

f.

Maftmklippede Som og Dykker.

Fra C. A. Rames saaes Prover af Som og Dykker i 15 for
fljellige Nr. fra | til 23 Punds Vægt pr. 1000, i Størrelser fra
3 Linier til 3 Tommer, og til Priser fra 1 Mk. 2 Sk. til 3 Nbd.
1 Mk. pr. 1000 med Rabat i Partier. Denne Fabrikation blev
forst indfort her i Landet 1840 af Hr. Rames, og senere især ved
Hr. Mechanicits Hansens Bistand 2 Aar efter i den Grad Udvidet,
at en egen Dampmafline dertil anskaffede^ Til Fabrikationen lsær
af de stene Som viste det sig imidlertid saa vanskeligt at erholde
godt og tilstrækkeligt Jern, at dHrr. ansaae det nødvendigt selv at
tilberede dette. I den Hensigt Udsogtes og kjobtes et Passende Sted
i Sverrig, hvor af Hr. Hansen blev anlagt et større Værk til Til-
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beretning og Valsning af Jern, og hvorfra Etablissementet siden
Aaret 1849 nu Udelukkende erholder sit hertil passende og fortrinlige
Materiale.
Raadvaddams Fabrik havde udstillet Prover af Som og Dykker,
der kun vare af mindre Størrelser, nemlig Som fra | til 3 Pd. pr.
1000, eller fra 3 Linier til U Tommes Længde og til Priser af
14, 17, 20, 24, 32, 38 og 48 Sk. pr. 1000, Dykker fra I Pmid
til 3 PUnd i 4 Størrelser til 20, 24, 30 og 46 Sk. pr. 1000. I
Betragtning af de Vanskeligheder, der fiutne være at overvinde ved et
nyt Anlæg af denne Art, maae disse Prover ansees som meget
lovende. At nogle vare for spinkle mod Spidsen og tillige, som
Folge deraf. Ulige i Størrelsen, er vistnok en Mangel, men ved en
endnn ei eet Aar gammel Fabrikation, der er saa vanskelig som
denne, dog af mindre væsentlig Betydning.
s-

Naalemagerarbeider og desk.

Et Provekort med Jern-, Messing- og Kobbertvist fra Raalemager F. C. Hjort sen.; Prøverne af dette Fabrikat vare, blandt
samtlige Udstillede, de snulkkeste af sværere Traad, og ifolge Qvaliteten og saavidt eensartede Prover vare tilstede til Sammenligning, til
billige Priser.
Fra Naalemager I. Hoffmann var udstillet forfljellige Karve,
Bakker og lignende Ting af Staaltraad, af smukke Former og
godt Udforte. Knappenaalene vare af stiv Traad men ei heldige i
Farven og ikke noiagtige i Længden; efter Priserne at betragte som
almindelige Handelsvarer.
Naalemager C. W. Pechüles Staaltraadsarbeider og Staalbijouterier bare Fortrinet for lignende af denne Art. Der var et over
ordentlig rigt Udvalg, hvoraf flere Sager ndfvrte i en meget smagfvld Stiil, som Blomsterborde, Espaliers, Nischer, FUglebnre o. fl.
Ting, hvoriblandt især et storre Blomsterstativ til 55 Rbd. maa
betragtes som et meget smukt Arbeide. Blandt de ftorre Arbeider
var ogsaa en Ephemnsche, et Espalier i Form af et Palmetræ til
et Springvand m. m. Pechüles StaalbijoUterier have tidligere været
hæderlig omtalte; ogsaa de her fremlagte Prover, et Uhrsonteral og
flere forfljellige Smykker, viste en stor Kllnstfærdighed heri.
Godt Naalemagerarbeide af forfljellig Slags var desilden Ud
stillet af Naalemager I. Hirths Enke, samt af dHrr. C. Iordan,
G. A. Lesfl, I. C. Philipsen i Viborg, C. S. Sibbers og C. P.
Berg, Begge i Flensborg.
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Kirnst ftaaer meget hoit, blive saavidt vides saavel de støbte som de
smedede Dele broncerede ved varme Anlobninger. De to Selvkogere
vare godt udførte, men Constructions af Benene lader dog befrygte,
at de ei staae sikkert paa Bordet. Modellen til Snkkerkogeapparatet
var efter Howards Princip.
Fra eftersolgende Indsendere var leveret forskjellige Gsenstande,
som alle vare vel Udforte courante Arbeider: C. Birch, P. Brenm,
Brodrene Haagensen, C. Kjolbye i Hobro, H. P. E. Smith, I.
P. Hostrnp i Randers, Danielsen & Gorrison i Flensborg og
Fugmann.

i.

Blikkenslagerarbeider.

Bredrene Haagensens to Messing maskiner maae betragtes
som Udmærket Blikkenflagerarbeide, den ene nden Tvivl Udfort som
Mesterprove.
Blikkenflage-r I. Holm havde Udstillet en Mes sin g th temaskine
til 50 Rbd. og en ZinkbalUstrade til 10 Rbd. pr. Alen.
Maskinen var Mesterstykke og af Udmærket Arbeide.
Blikkenslager F. Irgens Udstillede en Gardecin rasse og en
Casque, i brugt Tilstand, der tidligere vare Udforte for Arsenalet;
et Kjekkenapparat af en egen, brændselbesparende Construction, til
40 Rbd., samt to Kakkelovnsskjærme til 6 Rbd. og 3 Rbd. 3 Mk.
Kjokkenapparatet var af Pladejern, et Materiale som til dette BrUg
vist næppe tor kaldes hensigtsmæssigt, sammenlignet med Stvbejernet.
Kakkelovnsfljærmene, ligeledes af Pladejern med Stobejerns For-ziringer, vare simple, courante Arbeider.
Forsølvede Arbeider, Messingarbeider og Lamper, et PatentWatercloset og lakerede Blikarbeider fra Blikkenslager F. F. Inncker
bor nævnes. Den forsølvede Theemastine var et meget smukt Ar
beide, ligeledes nogle af de riflede Kaffekander med Fyrfade og
Lamper å 22 Rbd. samt Theepotter fra 5 til 16 Rbd.; ligeledes
adskillige lakerede Arbeider, hvorimod en kantet eller i flade Facetter
dreven Theemastine ei var heldig, skjont vistnok vanskelig at Udfore.
Fra Blikkenslager Lobbers saaes blankt Messingarbejde, lakeret
Blikarbeide og et Badeapparat. Heriblandt vare 3 forskjellige Theemaskiner, Caffekande og Caffekjedel med Fyrfade, Camphin-, Moderatem- og andre Lamper, samt flere lakerede Arbeider, som samtlige
vare snmkke Prover af Fagets Frembringelser. Blandt sidstnævnte
Arbeider var et Rogelseapparat til Planter (fumigator). Det er
et lille Haandapparat, som foroven har en Beholder, der fyldes med
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Røgtobak; — denne antændes, og en Viftebælg, som dreies rvndt,
staffer den til Tobakkens Forbrænding nødvendige Lnst og driver
Rogen ud gjennem en Tud mod Planten, for at Udrydde Insecter.
Noget Lignende har alt været forfærdiget og Udstillet af Blikkenflager
Jrgens 1813—14 i Selflabet for indenlandsk Kilnstflid, som ogsaa
ved Knnstacademiets Udstilling 1835, og sindes beflrevet og afbildet
i førstnævnte Selflabs Skrifter. Et saadant var ogsaa Udstillet af
Hofblikkenflager F. Meyer, af hvis Udstillede Gjenstande fremhæves:
tre forfljellige Badeapparater til 18, 40 og 75 Rbd.; det til
sidstnævnte Priis er med tilhorende Varmeindretning til Vandets
Opvarmning; forstjellige Vandkander, blankt Messing- og Blikarbeide, hvoriblandt et Mælkekogeapparat med et loft, med
HUller gjennembnidt. Dæksel, som forhindrer Mælken i at koge over;
Smor- eller Madkolere, bestaaende af en Kapsel, som paa den
vderste Side har en fordybet Rand runbt om forneden, der fyldes
med koldt Vand. Siderne saavelsom Overdelen af Kapslen er ned
til Vandbeholdningen omgivet med et vævet Stof, som foranlediger
en vedvarende (Circulation af Vandet over - det hele Apparat, og
derved beflytter de under samme indsatte Sager mod den varme
LUsts Paavirkning. Fra Meyer var endvidere forstjellige Mod er a trur lam per fra 12 til 16 Rbd., hvoraf dog de pressede MetalUnderdele vare lldenlandsk Fabrikat.
Blikkenflager A. D. Meyer i Altona havde sendt fire BlikGeleeforme, som hvis de ere drevne ved Hjælp af Hammeren og
ikke pressede paa Maskine med et Stempel — hvorom Meningerne
vare deelte — maae ansees for særdeles mesterlig ndforte, Falsene
paa samme viste imidlertid ftor Færdighed i Faget.
Blikkenflager E. F. Lesers forstjellige Arbeider, hvoriblandt to
Theemaskiner, en Rysolvs Caffekjedel, Theepotter o. s. v., vare alle
gode og snmkke Prøver; et større Stativ til en (lomfur og Caffe
kjedel var af en meget smagfuld Tegning.
Af almindelige courante Varer af dette Fag var lldftillet Prøver
saavel af Messing- som Blikarbeider, fra Raadvaddams Fabrik samt
fra dHrr. Blikkensiagere: N. H. Holm i Holbæk, H. C. PvUlsen i
Slesvig, C. L. Pers hersteds, Sabroe i Helsingør, F. A. Kiesling
i Odense, I. L. F. Engmann, C. Loser og C. Wulff her i Byen.

k.

Kandeftoberarbeider

Fra Köbner & Lehmkichl i Altona fandtes Prover af Flaske
kapsler af Tin, som paa en kunstig Maade var presset til en meget
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fyøi Grad af Tyndhed, dog saaledes at Metallet endnn bevarede en
fllldkommen Tæthed; de Udstillede Prover i flere forskjellige Formater
vare et meget godt Fabrikat.
Naalemager G. A. Losfls Prover af stobte Tinsager vare
nærmest beregnede paa at gjore en ftraalende Effect i Afstand ved
Lys f. Ex. paa Scenen s om Smykker; de deraf sammensatte skrøbe
lige Bakker og Kttrve funne fun betragtes som heldige Forjog, faa«
stemt de ere bestemte til samme Brug, hvortil dog Prisen f. Ex.
1 Rbd. 1 Mk. syntes at være for hvi.
Hofkandestober H. Hoy havde Udstillet Arbeider af fiin Com
position, af Krontin og af Sneltin, Af det førstnævnte Metal var
Terriner, Knise fra 4 til 10 Rbd., en Mmkande, Theepotter, Lyse
stager, det danfle Vaaben, Thorvaldsens Medaille o. s. v. Flere af
disse Arbeider udmærkede sig ved smUkke Former, og alle ved en
meget fiin Politnr. Af Kron- og Sneltin var blandt Andet ogfaa
Nips- og Legetvisgjenstande, og efter det ikke Ubetydelige Antal
Prsver at domme, maa det antages, at ogfaa en Deel Udenlandske
Varer af denne Art nu fortrænges af vore egne; endvidere var der
Prover af Medicinalapparater og Apothekermaal, samt Udftillingsmedaillen, ftuffen af Batz, som ved en hydraulisk Presse fra dHrr.
Bailmgarten og BUrmeister blev præget i Localet, og hvoraf i Udstillingstiden blev afsat et Antal af henimod 11,000 Exemplarer.
Fra Kandestøber C. M. Svanberg fandtes Arbeider af ordinært
Tin, Krontin og fimt Compositionsmetal m. m. Af Compositionsmetal var en Viinkande til 12 Rbd., Theepotter, 3 Rbd. å 3 Rbd.
3 Mk., Flødekander, Lysestager, forfljellige Skeer m. m.; af Kron
tin: Dyrerygsfade til 12 Rbd., et Filtreerapparat, Madspande m.fl.
T.; af simpelt Tin: Bægere, Skeer og Legetoi. Fra Svanberg var
ogsaa Udstillet forfljellige Medicinalapparater, som vare af en rem
Stvbning og smukke Lodninger, hvilket sidste ogsaa maa siges om
en Prove af Compositionsror, trufne af en lige Plade. Endvidere
var fremlagt Prover af Farvetin og Tinaske.
Ved de fra begge Indsendere fremstillede Prover saaes en
kjendelig Forskjel imellem Arbejderne af Composition, af Kron- og
af Sneltin; endog ved en kort Henstand viste dette sig blaaligt og morkt
i Farven , Compositionsmetallet er stærkere, modtager en hoiere og
langt varigere Politur, som ved AfpUdsning kan bevares meget længe.
I. Metalstober- og Gjsrtlerarbeider.
Prover af Metalspiger og Som fra H. Gamst & H. C. Lrmd,
fra z Tommes Længde indtil Spiger paa 15 Tommer, af en ud-
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mærket rem og glat Støbning. Metallets sjeldne Seighed var vnst
derved, at nogle vare aldeles sammenkrollede; dog er dette kun det
Halve af den Prove, som beviser deres Udmærkede Egenskab, idet de
knnne taale at rettes tilbage igjen i den oprindelige Form uben
Tegn til Brnd.
Raadvaddam havde leveret forfljelligt Gjortlerarbeide, for
nemmelig bestaaende af conrante Nodvendighedsgjenstande, som Derbesiag, Klokker, Lyseplader og Stager, Ildtoi m. m. Disse Varer
stode, mærkeligt nok, ikke i samme Forhold til gangbare Priser som
storfte Delen af Værkets øvrige Fabrikata, idet de Udstillede Exemplarer næsten uben Undtagelse vare til hoiere Priser end der i Al
mindelighed fordres hos Gjortlerne her i Byen.
Kimstdreier C. Hansen i Odense havde indsendt en Messing
vægt, 40 Rbd., bestemt til fiin Vægt; den var et godt og neiagtigt
udfort Arbeide.
Fra Gjortler A. M. Mossin saaes 12 Sæt Messing Ildtoi
med Skildt og Kroge fra 15 Rbd. til 5 Rbd. pr. Sæt. Om de
billige Ildsknffer kan bemærkes, at Skaftet var for tyndt til det
tange stobte Blad; ved de bedre Sæt var denne Feil hævet, idet
Bladet var af Plademessing og tillige heldigere i Formen; 14 Par
nforgyldte, broncerede, forgyldte samt forsølvede Lysestager fra 25 Rbd.
til 4 Rbd. Parret, hvoraf et Par forgyldte og broncerede til 25 Rbd.
vare forfærdigede som Svendeprsve; Prsver af blanke forsølvede og
forgyldte Lyseholdere af egen ConstrUction, fra 1 Mk. til 2 Mk.
8 Sk. pr. Stk. De bestaae af et kort Hylster, hvis Ender ere ndfiaarne i 4 Flige, som med en ringe metallist Fjerkraft i den ene
Ende, der sættes ned i Lysestagen, trykkes Udefter, og i den
anden Ende, hvori Lyset nedsættes, trykkes ind for at holde dette.
Hensigten med disse er at Undgaae Lysets Omvikling med Papiir,
hvor det ikke passer i Stagen, samt at et kortere Stykke Lys ved at
trykkes lidt ned mellem Fjerene, kan brænde aldeles Ud. Paa
disse, saavelsom paa de Udstillede Spænder af en ny ConstrUction,
har Mossin erhvervet Patent. Spanderne ere nærmest beregnede
paa, at der i Baandet eller Remmen ikke behoves Haller. Istedenfor
ved de almindelige Spændetorne, holdes Remmen paa disse ved en brat
Boining over og imellem Kanterne af Spændets ydre Ramme og
en bevægelig indre, der her træde i Stedet for Tornene. Prøverne
vare af forskjellige Størrelser, forgyldte, forsølvede, broncerede o. s. v.
til Priser fra 24 Sk. til 5 Mk.
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Fra Stbbers i Flensborg saaes nogle meget simple Prsver af
Messingarbejde.
Af godt og courant Messingarbejde fandtes Prsver af forskjellig
Art fra Bossemager W. Perrot og Kammager H. T. Merling.

ni.

Svcerdfwgerarbeider

Prsver af Sabler og Kaarder fra Frederiksværks Etablissement,
hvoriblandt ogsaa saaes nogle Exemplarer af de nyere Conftructioner,
som Værket leverer til Armeens Forsyning, samt forskjellige finere
Sabler og Kaarder af bedre Handelsvarer. Naar disse Fabrikaterher omtales som Sværdfægerarbeide, maa det dog bemærkes, at ogsaa
Klingerne forfærdiges paa Værket, Noget som hos os ikke horer til
Sværdfægernes Fag. Et pragtftlldt Exemplar, forfærdiget og skjænket
til General de Meza af samtlige Vaabenarbeidere ved Værket, til
trak sig, hvad den kanstnerifle Udførelse af Klingen angik, fortjent
Opmærksomhed.
Prøver af flint og almindeligt Sværdfægerarbeide vare Udstillede
af Sværdfæger I. Herazcek & Sen. Her kan Talen fun være om
Heftet og Skeden (Klingerne ere i Reglen Udenlandske), og som Ud
mærkede i den Retning maa her nævnes tre Sabler, nemlig een til
hørende Kammerherre Commandenrcapitain Irminger, med drevet og
gjennembrildt Gilldfæste, vog 19z Lod, med Perlemoders indlagt Greb
og forgyldt Solvbeflag paa Skeden, til en Priis af 600 Rbd.,
samt tvende af Herazcekjun. som Mesterprove forfærdigede å 70 Rbd.
Stykket, den ene med dreven forgyldt Skede og Fæste samt Perle
moders Greb, den anden med Staal-Skede og Fæste med indlagte
Gnldforziringer og Elfmbeens Greb med Solvforziringer.
Den
fortrinlige Udførelse af disse Arbejder maa være et hædrende Beviis
paa, hvad der hos os ogsaa i dette maaskee i PnblicUm tidligere ei
tilstrækkelig kjendte Fag kan præsteres. Foruden disse vare Sabler,
Hirschfcengere, Dolke, Militair- og Civil-Kaarder Udstillede, som saavel i Arbeide som Priser knnde taate Concurrence med lignende ind
førte fremmede.

ii.

Fortinnede og sorzinkede Jernvaver.

Fortinnede Jern-Kogekar fra HofgUldsmed I. B. Dalhoff,
mdbefattende alle Sorter afKjedler, Pander, Kasseroller, Fade, Kage
forme, Fiskesteer, Spande o. s. v., som ellers er kjendt blandt Blikken
slager-, Iernstober- og Kobbersmedearbeider. Prodncterne af sidst
nævnte Fag synes disse Jernkar især at fortrænge ved billigere
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Evner til naturtro at gjengive Fortids Knnst for kommende Slægter.
De meget fine Gnldforziringer vare af Drewsen forgyldte efter
Udfældningen og ligesom de øvrige Efterligninger af Originalens
ejendommelige Farvennancer særdeles heldigt og omhyggeligt ndforte.
H. C. Drewsen havde Udstillet forskjellige electro - metallnrgiske Arbejder. Formerne af disse kunne vel ikke betragtes
som Galvanoplastikerens Frembringelser, enkelte vare desuden ikke
Udfældede, men electro-forsolvede eller forgyldte Metalarbejder; men
i Betragtning af Arbejdets Skjonhed og billige Prifer er det især
dem, som fortjene Opmærksomhed. Et Par forsølvede Candelabre
til 100 Rbd. (stobt Messing) var et meget smukt Arbeide, hvad
ogsaa maa siges om en Kaffekande og et Fyrfad, nogle Brod- og
FnlgtkUrve, Presenteerbakker m. m. Desnden saaes Prsver af Ud
fældede, pressede og andre forsølvede eller forgyldte Arbeider i mange
Retninger, som en Theemaskine, Skaaler, Lysestager, Desertknive,
Thermometre, Scala er i mange Variationer, Dvr- og Dagnerreotypplader o. s. v., pletterede Nyfolvs Dstersgafler af en eiendommelig
Form (dannede af engelske pressede Blanketter), Form og Copi af en
Landkort-Gravme, en ftor Glaskolbe, overtrukken med et Kobberlag,
for at fordele Varmen og sikkre Glasset, m. m. Interessante vare
de med forfljellige Metaller overtrilkne natnrlige Planter og Blomster;
dog skal dette skee ved en Proces, som ogsaa er forbunben med
Fare. Som Beviis paa Drewsens Dygtighed og paa hvad der ved
Galvanoplastikken kan Udrettes tjener tillige den Udstillede store
Kobbercylinder, som især formedelst Storrelsen (60 Tom. Omkreds
og 19 Tom. hoi), dens jævne Tykkelse og glatte Yderside, vistnok var
det vanskeligste og bedst Udfældede Stykke paa Udstillingen.
Forskjellige Arbeider af Electro-Plet fra Jnvalidefabrikken
vare ndforte Under Veiledning af G. T. Hansen og Lofgreen. Blandt
disse vare en Terrin, 100 Rbd., og en Theemaskine, 50 Rbd., som
ophamrede, samt sidstnævnte ciseleret paa Fabrikken. Blandt de i
Fabrikken galvanisk Udfældede og færdiggjorte Sager vare flere Bakker
og Asietter. Et Par stone Candelabre til 100 Rbd., ndforte af
Gjortlermester Henrichsen og forgyldte i Fabrikken, samt Vaser og
Lysestager, ftobte heri Byen og forgyldte eller forsølvede i Fabrikken.
De fremmede (udenlandfle) pressede Skaalfsdder, Stager, Snkkerdaaser, Platdemenager, Skrivetoi o. s. v., ere tildeels sammenfeiede
og galvanisk forgyldte eller forsølvede i Fabrikken. DesUden var
Udstillet nogle Prover af Forsølvning paa gamle afflidte Sager, for
at vise, hvorledes de ved en ny Forsølvning kunde blive.
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Et Sortiment af galvanoplastiske Arbeider fra Mechanikus
C. Moller maa nævnes som fortrinligt: der fandtes flere Basrelieffer,
hvoriblandt 8 Copier fra Constantinsbuen og Capitolmm i Rom;
ligeledes forskjellige Byster, hvoraf især maae fremhæves som for
trinlige Prsver paa metallmgiske Frembringelser, baade i Henseende
til techmfl Fuldendthed og delicat Behandling, en Copi ester Alexanders
Byste i Capitolimn samt en storre, og af den Grund meget vanskelig,
af AtlgUstUs efter Originalen; fire Skaale, hvoraf to efter Benvennto
Cellini; en Tobakskasse med Basrelieffer, en Syæske, Tallerkener,
Bægere, Linealer, Monter m. m. samt en galvanisk oo er truffen
Statue as Merkur og en Love. Paa denne (Statue saaes en vel
lykket Efterligning af den Patica, som sindes paa de antikke
Broncearbeider.

p.

Pletterede samt Nysolvs-Arbeider.

Prover af pletterede Arbeider til Vogne og Seletoier fra
Pletterer G. F. Allen. Som bekjendt indfores en stor Deel af lig
nende Varer fra Udlandet, tildeels paa Grund af billigere Priser,
men især ogsaa fordi der i Udlandets ftørre Fabrikker findes rigere
Udvalg af smukke Monstre og Former. Blandt disse af Allen Ud
stillede vare imidlertid flere smnkke Exemplarer til forholdsviis meget
moderate Priser; f. Ex. et Sæt Haandgreb med indlagt Elphenbeen,
18 Rbd., ciselerede Do. fra 5 til 16 Rbd., Vognlister fra 2 Mk.
til 1 Rbd. pr. Alen. Til Seletoier vare Prsver af Regler, Spæn
der, Sviroler, Kjorestænger, Kjeder, Trændsebid etc., samt Kokarder,
Vaaben og Kroner fra 2 Mk. til 1 Rbd. pr. Stk.
Fra Hofgnldsmed Dalhoff var indsendt Prvver af forsølvede
Nysvlvs Skeer og Gafler, de forste til en Priis af 12 Rbd.
pr. Donsin, de sidste fra 10 til 14 Rbd. Proverne vare af gode
Former.
q.

Juveel-, Guld- og Sslv-Arbeide.

IUveleer F. Dahl havde paa Udstillingen et Corfage med 1432
Brillanter og 30 ægte Perler, et Sslvkaffeservice og forfljellige
Guldarbeider. Dette meget kostbare Smykke var særdeles vel udfort,
men vilde ved et smagfUldere Arrangement fra Tegnerens Side have
gjort bedre Effect. Kaffeservicet var elegant Arbeide og vel Udfort.
Blandt Guldarbeiderne vare Armbaand, Brocher, Brystnaale o. s. v.
Nogle GUldsmykker, bestaaende as Armbaand, Brocher og
andre Smykker, fra C. F. Dircksen i Altona, fortjene som Fabrik(6)
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arbeite P risen

blandt sam tlige

G nldarbeider; isæ r funne

U dm æ rket frem hæ ve et graveret A rm baand til 76 R bd.

v i som

D isse gode

og m ere fabriksm æ sige F rem bringelser vise tillig e , at A lto n a har et
ei U betydeligt M arked fo r dette S la g s P rodU cter.
C iselem I. Fuchs havde U dstillet 4 d re v n e S e lv p la d e r i

R a m m e r ä 3 2 — 38 og 50 R bd. og en S o lv s n k k e rs k a a l, 45 R bd.
F vchs's A rbeider vidne om en betydelig D velse og Fæ rdighed i D n v -

n in g, og i B e tra g tn in g a f P rodU centens hvie A lder m aa m an endm ere beundre det L iv og den D ristigh e d , som isæ r charakteriserer
disse A rbeider, N oget, som m eget oste savnes blandt In g re s F rem 

bringelser i denne R etning.
F ra G llldsm ed H ertz: en S ø lv b o rd o p s a ts , 1450 R b d ., 2
S v lv v iin k v le re , 900 R b d ., og sorfljellige G u ld s m y k k e r. H r.
H ertz
M aade

har

vistnok g jo rt sig m eget fo rtje n t,

at berige og sm ykke U dstillingen.

fo r paa faa kostbar en

B ordopsatsen va r som

S elvarbejde betragtet, n a vnlig S ka a le n , det vanskeligste og bedst
U dforte S tykke i denne G reen a f F a g et; det m aa derfor h o ilig be 
klages , at N oget a f A rrangem entet og F igurerne paa sam m e vare i

en ligesaa h o i G ra d U heldige.

B iin ko lern e vare et fm u ft og m eget

kostbart A rbeide. B la n d t G U ldarbeiderne var et G a rn itm m ed æ gte
S tene og P e rle r til 370 R b d ., et G n ld -D o ., 170 R b d ., og e tG n ld -

og S s lv -D o ., oxyderet A rbeide, 60 R b d ., m . fl.
H erm ann Low enstein i A lto na havde sendt P rø vekø rt m ed p re s 

sede G u ld s a g e r sam t fæ rd ig e S m y k k e r og K je d e r. Low en 
steins m eget betydelige U dvalg a f pressede P ro ve r til G U ldarbeider
va r et glæ deligt B e viis paa en stor og U dbredt O m sæ tning, da U den

denne et saa stort og kostbart A n ta l S te m p le r ikke vilde væ re an 
skaffet.
E n D eel a f G u ld a rb e ide t, isæ r K jederne, vare fo rtrin lig t
ndferte.
J n v e e l-, G u ld - og S o lv a rb e id e fra H ofsiw eleer A . M i 
chelsen bor frem hæ ves. M ichelsen havde saa rig e lig t og m ed saa U d 
m æ rkede S ager repræ senteret de forfkjellige G rene a f sit F ag, at det

vistnok fortsener C om iteens P aaskjonnelse i lige saa h o i G rad, som det
vakte B esøgernes Interesse og B erm dring. D e t betydelige A n ta l a f
forskjellige O rdner viste en U dm æ rket G ra d a f D ygtighed i dette
F a g, som næ ppe noget andet S te d overtræ ffes.
B ordopfatsen va r,
hvad S tn l og F o rm i kim stnenfl H enseende angaae r, en U dm æ rket

P rydelse.

E t com plet Theeservice a fS s lv va r i sine sim ple, m ere fo r-

staaelige F orm er, sin rene S m a g og ftlldftæ ndige S am m enarbeidning af

O rnenngen et A rbeide, der U dviste en F lid og E legance, fom næ ppe
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fandtes hos noget andet (danfl) Metalarbejde af lignende Art paa
Udstillingen. Gilldarbeiderne bestode af alle Sorter Smykker, med og
uben Indfatninger, Emaille, blankt og farvet Mb o. s. v., hvor
iblandt især maa fremhæves den ) muffe Blomst, hvori Thorvaldsens
Solitaire var anbragt.
Fra dHrr. C. A. Moinichen og Lmidberg fandtes tvende GnldsnUU st o baksda a ser, forfærdigede som Mesterprover. I Guldsmedlanget skal man staae i den Formening, at Academiet ikkun an
tager Daaser af Form og Charakteer som disse, hvoraf man maaflee
kan forklare sig, at flere af disse Mesterstykker snarere vise, hvorledes
en Daase ikke bor være.
Jnveleer RUdolphi i Paris havde hidsendt et drevet Bord as
oxyderet Selv. Rndolphi havde ladet forespørge hos Comiteen,
om han kunde erholde Tilladelse til at Udstille ovennævnte, i Paris
forfærdigede. Bord, hvilket Comiteen, som Folge af, at tun inden
landske IndUstriprodmter maatte modtages, ei kande indrømme.
Imidlertid blev Bordet Hans Majestæt Kongens Eiendom, og da
Allerhoiftsamme snskede det Udstillet, har det ogsaa erholdt en
Plads blandt Arbejderne af dette Fag, hvor det hos Kyndige og
KUnstelflende ogsaa Udenfor Faget har vakt almindelig Interesse og
Opmærksomhed.
Det er Udfort med en Kullstsands og inderlig
Hengivenhed for Arbeidet, som maaskee sjelden sees selv i Paris.
Godt og snulkt Guldsmedarbeide var endvidere Udstillet af
Dhrr. Gitldsmede Heinrich & Nielsen i Kolding, C. I. Moinichen,
C. Christensen, M. E. Nodermann, Hofjuveleer C. Schroder, I.
G. C. Tohrmählen i Altona, A. F. Wilcke i Hjørring.

r.

Camphinlamper.

Af Hænge- og Bord-Camphinlamper var Udstillet et
betydeligt Antal, as forfljellige Former og til forskjellige Priser, fra
Mechanikus C. Kmidsm, der i den senere Tid har indfort nogle
smaae Forbedringer heri, nærmest beregnede paa en bedre og mindre
ømfindtlig Regnlering af BlUsset. De pressede Fodder og lignende
Dele hertil forfærdiges endnu ikke her i Landet, men faaes i Al
mindelighed i sort Tilstand fra England. Fernisseringen eller den
saakaldte Gelbbrænding er Indsenderens egen; den var maaflee bedre
end hvad man i Almindelighed seer, mm taaler ingen Sammen
ligning med den engelske eller franske.

84

s.

Lakerede Arbeider.

Fra Doxdugsfabrikor I. E. Meyer fandtes Prover af fine og
ordinære lakerede Thee-, Presenteer- og Brødbakker,
Wsker, Skriveteier m. m. Meyer havde Udstillet en Deel for
trinlige Prover af disse Varer. Blandt Bakkerne, hvori der fandtes
en betydelig Variation, vare adskillige, som ikke alene Udmærkede sig
ved en overordentlig fim Lak og Udmærket jævn Overflade (hvilket
maa siges om samtlige af Meyer Udstillede Sager), men ogsaa ved
de smakke, i forfljellige Manerer ndfsrte, Decorationer, som Efter
ligninger af Malerier, Aftryk af Lithographier, ziirlige Forgyldninger
og Indlægning af Perlemoder. Dette var altsammen anvendt paa
disse Arbeider med en Smag og Dygtighed, som gjor Etablisse
mentet Wre. Særdeles glædeligt er det tillige at kunne bemærke,
at Meyer, blandt mange andre Forbedringer og Udvidelser i sit Fag,
NU ogsaa selv presser disse Bakker af Jernplader. Tidligere bleve
de indforflrevne fra England i presset Tilstand.
Hofblikkenflager F. Meyer havde ligeledes Udstillet lakeret og
decoreret Ar beide, hvoriblandt ogsaa var et betydeligt Assorti
ment Presenteerbakker samt nogle Brødbakker af meget godt Arbeide.
Lakerer C. Hülbe i Kiel havde Udstillet to lakerede Presen
teerbakker til 30 og 36 Ctmk., som Udmærkede sig ved en god og
jævn Lak og en smagfUld Decorering, af hvilken vi især fremhæve de
i Midten af Bakkerne meget smnkt ndfsrte Perlemoders FUgle.

t.

Krigsfarnghaetter.

Laboratorie-Etaten havde Udstillet Prover af Fcengh ætter til
Militær-Geværer, som Under Krigen have været i Handelen, men nu
ikke ere det mere. De kunne, ifolge Laboratoriets Opgivende, hvad
Satsen angaaer, i Godhed ftaae ved Siden af de bedste Udenlandske.

IX.

Physifke, mechaniske og optiske Instrumenter, Uhre,
Maskiner og Modeller, Agerbrugsredfkaber etc.
Udstillingen var i de ovennævnte Fag, som i alle vvrige, langt
righoldigere end de tidligere; navnligen vare Mafliner og Agerbrvgsredskaber meget stærkt repræsenterede, hvilket ogsaa var en Selvfølge,
da Fabrikationen af disse Gjenstande i Tidsrummet mellem Udstil
lingen 1844 og den nærværende Tid have taget betydeligt Opsving.
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Forfærdigelsen af physiske, astronomiske og andre der
med beslægtede Instrumenter har i Udlandet gjort saa hmtige
Fremskridt, at det vilde være Ubilligt at fordre, at vi, hvis Forhold
ere saa indflrænkede i alle Henseender, skulde knnne holde Skridt
med samme. Kostbare Mafliner ere nødvendige til dette Diemed,
men det ringe Forbrug af noiagtige JnstrUmenter gjor det betænke
ligt, at anflaffe dem; rUmmelige, lyse og faste Localer kunne ikke
Undværes, men de ere næsten ikke til at opdrive, navnligen i Kjobenhavn; mange Grene af denne Industri knnne kun drives med Fordeel
i det Store, men dertil er her ingen Lejlighed, saa meget mindre,
som Fabrikker i Udlandet levere Varer, der baade med Hensyn til
Priis og Godhed tilfredsstille alle Fordringer. Dette er navnligen
Tilfældet med Fabrikationen af optifle Glas, der, for at drives med
Held, maa ftaae i den inderligste Forbindelse med Glasfabrikkerne,
for at man kan være vis paa, altid at have samme Glasart. Det
er i Særdeleshed Paris, der leverer en stor Mængde Kikkerter af
mindre Størrelser, og mange af disse overgaae i Godhed endogsaa
JnstrUmenter af samme Størrelse fra det FraUenhoferfle Etablissement,
medens Prisen ikke er halv saa hvi.
Med Hensyn til Metalarbejdet er vor Stilling langt gunstigere,
og Udstillingen gav Exempler paa Arbeide af denne Art, der meget
vel kunde maale sig med Udlandets.
Det er enbmi ikkun i ringe Grad lykkedes at flaffe Afsætning
herfra til Udlandet af disse JndUstriprodUcter, og som Folge heraf
befkjæftiges kun et ringe Antal Arbeidere derved; af disse maa en
Deel, for at ernære sig, ogsaa sysselsætte sig med andre Fag; men
dette virker atter hæmmende paa en Fabrikation, hvortil der fordres
en vis Art af Talent, der vanfleligere vil træffes blandt et ringe
end blandt et stort Antal, og vanfleligt kan udvikles tilbørligt,
naar andre Beskæftigelser gribe ind i eller endog faae Overhaand
over det egentlige Fag.
Af alt dette folger, at vi, naar Talen er om den hoieste Grad
af Filldkommenhed, ikke knnne maale os med ildenlandske Kunstnere,
medens vi ved Instrumenter af anden Rang ere minbre Ugunstigt
stillede, i det Mindste i visse Retninger.
Sammenligne vi Udbyttet af Udstillingen 1852 med det af den,
der sandt Sted 1844, saa vil man finde, at Metalarbejdets Udfvrelse
og Instrilmenternes Former have gjort et Skridt fremad.
Uhrene indtage en hoi og vigtig Plads blandt alle Jndnstriftembringelser, hvorfor man ogsaa ved alle Jndustriudstiklinger stedse
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træffer et Udvalg af saadanne, der nobvendigen tiltrækker sig saavel
det besagende Publicnms som Kjenderes Opmærksomhed.
Det er ved denne Lejlighed værdt at bemærke, at Uhrfabrikationen drives paa forskjellig Maade i de forfljellige Lande, hvor en
saadan virkelig findes. Dette gjcelder ikke alene med Hensyn til
Arten, men ogsaa tit Beskaffenheden af Frembringelserne. Det er
interessant at lægge Mærke til den Maade, hvorpaa Fordelingen
af denne Zndnstries forfljellige Grene er gaaet for sig, saavelsom til
Grnndene, hvorfor Forholdet er saaledes, som det findes paa de sorfljellige Steder. Medens LommeUhrfabrikationen, saavel af simplere
Sorter i stor Mængde som af de gode i næsten lige saa stort Om
fang, er den ene herskende i Schweiß, udmærker Frankrig sig ved
de bedste Taffelichre og adskillige af Tydfllands Provindser ved Uhre
af dette Slags, af en simplere Art. Særegne i sit Slags ere de
saakaldte Nürnberger Uhre, der i betydelig Mængde Udfores UdelUkkende fra Schwartzwalder-Egnen. Endelig leverer England en
stor Mængde finere Uhre, navnligen Chronometre af ganske Udmærket
Beflaffenhed og Soliditet, hvilken Roes ogsaa bor tillægges de engelfle Lommeichre.
Det Anførte gjælder om Uhrindustrien, idel denne betragtes som
en virkelig Fabrikation, det vil sige, ved en Fordeling af Arbeidet
saaledes, at de forfljellige Dele af Uhret forfærdiges hver især af
de alene i denne bestemte Retning oplærte Arbeidere, en Fremgangsmaade, der foranlediger, at disse blive saa svede, at de kvnne levere
de enkelte Stykker meget gode og til en lavere Priis end nogensom
helst nok saa dygtig Uhrmager, der selv forfærdiger hele Uhret, kan
levere dem.
Naar en Fabrik, grUndet paa saadanne eensidigen dannede Ar
beidere, engang er opstaaet og kommen i Gang, vil det være meget
vanskeligt for nogen Uhrmager at concurred med samme. Selv
andre Fabrikker, der senere skulle oprettes, ville let komme til Kort,
da det er indlysende, at der vil ndfordres betydelige Pengeopoffrelser,
inden man erholder tilstrækkeligt svede Arbeidere. Det er natmligdiis
denne Omstændighed, der har fremkaldt den Kjendsgjerning, at efterat Lommeuhrfabrikkerne forst vare komne til Modenhed i Schweitz,
har det ikke villet lykkes at bringe saadanne i Stand i andre Lande.
Udenfor de ovennævnte Lande findes ikke egentlige Uhrfabrikker,
derimod vel storre Uhrmagerværksteder, der levere særdeles gode, endog
Udmærkede Uhre i alle Grene, saavel Pendul- og Taffel-Nhre som
Lommenhre og Chronometre.
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For vort eget Lands Vedkommende bor vi ikke forglemme
StUkUhrfabrikationen paa Bornholm, der alt for flere Aar tilbage er
opstaaet, og som for Dieblikket tegner til ikke alene at holde sig,
men endog at Udvide sig til andre Retninger, navnligen tü Fabrika

tion af Taffeluhre.
.
Iøvrigt gjælder for den danske Stat det, som ovenfor er anfort,
her findes ingen egentlig Uhrfabrikation, men baabe ældre og hugre
gode Værksteder, der levere ganfle fortrinlige Nhre, saasom Chronometre,
astronomiske PendUlUhre, Lommeuhre, TaffeKlhre og Taarnuhre.
Hvad Fabrikationen af Maskiner angaaer, faa deles denne
natmligen i tvende Dele, nemlig Fabrikationen af saadanne Maskiner,
der finde deres Anvendelse i Jndnstrien, og as dem, der anvendes ved
eller ftaae i Forbindelse med Agerbnlget. Hvad denne Fabrikation
angaaer maa det bemærkes, at vi leve i et Kornland, hvis vigtigste
Erhvervskilder ere Agerdyrkning, Handel og Skibsfart; Jndnstrien
er, nagtet den i det Hele siaaer paa et ret antageligt Standpunkt,
ikke nogen Hovederhvervskilde. Den kan væsentligen knn blomstre
for saa vidt den tillige fan tjene til at Udvide, ophjælpe og fremme
Handelen og Agerbrnget. Her findes derfor knn faa storre indUstrielle
Anlæg, og navnlig sindes her ikknn faa storre Maflinværksteder, da
Landet'ikke har Bnlg for saa mange eller saa store Maskiner som
de Lande, der for en ftor Deel begnlnde deres Velstand paa Indu
strien. Hertil kommer endvidere, at næsten alle de raae Mateualier,
der benyttes ved Maflinfabrikationen, navnligen Jern og andre
Metallers Steenkul o. s. v., ikke findes her, eller dog maae indføres
fra fremmede Lande. Naar hertil endnu soies den Omstændighed,
at Danmark ikknn er et lille Land, der rnndtom er omgivet af andre,
der saa godt som alle ere mindre agerdyrkende, men mere industridrivende end dette, og at næsten alle disse Lande have den Fordeel
fremfor Danmark, at have de raae Materialier eller i det Mindste
nogle af dem i Landet selv; saa maa det ikke forundre Nogen, om
Fabrikationen, navnlig af indUstrielle Maskiner, hos os stod paa et
lavere StandpUnkt end i de omgivende Lande, i hvilke desnden
Markedet er stvrre end hos os. Men der er endnu andre og vægtige
Omstændigheder, som virke hæmmende paa Maskinfabrikationens Op
sving hertillands. Iblandt disse ville vi nævne den iovrigt lykkelige
Tilstand, at hverken Rigdom eller Fattigdom er tilstede i nogen hør
Grgh en Omstændighed, der foranlediger at Arbejdsprisen er forholdsviis hoi. Tages Hensyn til alle de nævnte Momenter, faa er
det indlysende, at man ikke itlrde vente, at Mastinfabrikationen sknlde
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staae paa lige Trin i indilstriel Henseende med Lande, hvor Indilftrien er et Hovederhverv. Men erkjendes dette, saa maa det paa
den andell Side glæde Enhver at see, at vi her ikke alene funne
forfærdige næsten enhver Mafline, om hvilken der kan blive Sporgsmaal, men at hvad her leveres, endog er saa godt, at det i mange
Punkter ivr maale sig med storre indvstridrivende Landes Frem
bringelser. Enhver, der har fulgt Maflinfabrikationen hertillands i
Cøbet af de senere Aar, vil sikkert finde, at den har gjort væsentlige
Fremskridt.
Men gjælder dette de Maskiner, som fordres især til indilstriel
Bedrift, da gjælder det i endnu hoiere Grad om Fabrikationen as
almindelige Agerdyrkningsredflaber samt af Mafliner, der staae i For
bindelse med Agerbruget. Det Standpnnkt, hvorpaa denne staaer,
vidner om, at Agerdyrkeren, der har lært at bulge disse Gjenstande,'
ligeledes er gaaet væsentlig fremad. Og dog er denne Fabrikation
ingenlUnde gammel her i Landet. For en ikke lang Række Aar siden
fandtes, paa faa Undtagelser nær, næsten overalt kun de gamle, flet
constnterede og sædvanlig paa Gaarden selv forfærdigede Redskaber.
Det turde derfor vel være Umagen værd, med nogle Ord at omtale
Maaden, paa hvilken denne Forandring blev tilveiebragt. Den forste
ampuls til Agerdyrkningsredstabernes Forbedring hos os gav 2>nb=
forelsen af Svingploven. Denne, der allerede fra Begyndelsen af
dette Aarhundrede var indfort, kunde i lang Tid ikke ret finde Ud
bredelse ; den benyttedes vel paa ganfle enkelte af de storre Gaarde,
men fun meget lidet af Bondestanden, og selv sjelden af de aller
fleste storre Jordbnlgere.
Dens Forfljellighed fra de hidtil bragte Plove, Eiendommeligheden^ved dens Brug og den deraf opstaaende Vanflelighed ved at
saae poltene tillærte i at fore den, vare de største Hindringer for
dens Udbredelse. Men Hovedvanfkeligheden var, at den indforte Sving
plov var beregnet for tungere Jorder og stærkere Heste, end der
fandtes hos os, og Hovedfordelm ved den, at den skulde funne
brivcé med to Heste, imedens vore gamle Plove Udfordrede fire til
sex, lod sig derfor paa de fleste Steder, navnlig hos Bønderne, ikke
eftervise. I Aaret 1819 begyndte det kongelige LandhUUsholdnings-f elskab at holde Præmieploininger omkring i Landet, ved hvilke ikkun
Svingplove tilstededes Adgang. Den hvie Præmie opmantrede til
at vinde Færdighed i Plovens Brilg, og ved den af den ældre
Mechanikus Winstrup construerede Svingplov havde man erholdt et
Redstab, der passede bedre for vore Jorder end den tunge baylayske
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Plov. Almindelig Udbredelse erholdt dog ikke Svingploven, for den
amerikanske Plov i Aaret 1825 blev indfort og eftergjort med for?
skjellige Modificationer. Herved erholdtes et Redflab, der passede
bedre end de tidligere Plove for vore Mergel- og Mnldjorder, og
som egnede sig til at gaae dybere, end man hidtil havde brugt,
imedens denne nye Plov dog kunde trækkes as to Heste. Dens For
dele for de ældre, klodsede Hjulplove vare nu saa indlysende, at man
kunde forudsee, at disse snart maatte fortrænges. Dette er i den
senere Tid fleet næsten overalt, saaledes at de yngre Folk, der nu
ere oplærte ved Svingploven, ikke engang forstaae at brnge Hjtllploven. Dette gjælder navnlig Derne; men i Jylland bulges endnu
hyppigt Hjulploven, medens dog Svingploven, især paa Dstkysten
as Landet, har fundet almindelig Indgang, saa at man kan vente,
at den efter ikke lang Tids Forlob vil være indfort over hele Landet.
Vi have opholdt os saa længe ved Betragtningen af Sving
plovens Indførelse, fordi det er derfra, at hele den vigtige Fabrikation
af Agerdyrkningsredskaber væsentlig har sin Oprindelse. Sving
ploven med sine mange Stobejerns Dele fremkaldte i forskjellige Egne
af Landet Jernstøberier, der ved den almindelige Frihed, som var
givet til deres Oprettelse, og de heldige Forhold med Hensyn til
Indførselstolden, let ftemstode; disse fandt snart, at det var dem
fordeelagtigt at Udvide deres Virksomhed til at levere færdige Plove;
andre Agerdyrkningsredskaber fulgte efter, og flere af de omtalte
Værksteder levere for Tiden Maskiner af forskjellig Art, om hvis
BrUgbarhed den nærværende Udstilling vidner.
Man vilde imidlertid feile meget, om man antog, at Tilvirk
ningen af Agerdyrkningsredflaber var indskrænket til de egentlige
Fabrikanter og Jernstobere; saadanne Redskaber og Mafliner for
færdiges nu overalt paa Landet, ogsaa af Landsbyhaandværkerne.
Selve Udstillingen bærer Vidnesbyrd om, at Smede og Hjulmand
give sig af med Forfærdigelsen af Svingplove, svenfle Harver o. dsl.,
hvilke altid ere meget billige og oste meget gode; selv Maskiner, saasom Rensemaskiner, Hakkelsemaskiner med Hestegang o. dsl. leveres
oste af disse Haandværkere umbt omkring i Landets Sogne, og
deres Priis er i Almindelighed meget moderat. Herved blive Bender
og mindre Proprietærer satte i Stand til at anskaffe sig Mafliner,
som de ellers ikke vilde kunne benytte. Det maa dog bemærkes, at
saadanne billige Maskiners Udførelse Undertiden er saa middelmaadig,
at Fordelen ved deres Anskaffelse kan være meget tvivlsom.

Fabrikationen af Agerdyrkningsredflaber har i den sidste halve
Snees Aar Udviklet sig betydeligt, og langt stærkere end i et lignende
Tidsrum tidligere. Den er i stadig Fremgang, idet ældre VærkstedetUdvide sig og nye opstaae. Landmændene forsynes næstell Udelukkende
med indenlandske Fabrikater; de faa Redskaber der indføres, navnlig
især fra England, tjene meest som Forbilleder. Med Undtagelse af
de meget sammensatte Maskiner, paa hvilke Afsætningen her er ringe,
kilnne vi meget godt conenrrere med Udlandet, hvad Prisen angaaer;
Svingplove leveres næppe noget Sted saa billigt som her. Udforselen
er dog ikke stor, den indflrænker sig væsentligt til de danfl-vestindifle
Der, Norge og Skaane. — Fabrikationen besinder sig i det Hele
taget i en sund Tilstand.
Af Gjenstande, som ftrængt taget ikke kunne henseres til nogen af
de foregaaende Afdelinger, fandtes Under samme Clasfe nogle, som
vi her i Korthed skulle omtale.
En Model af den bornholmske Redningsbaad, forfærdiget af
Skibsbygmester C. P. Bonnesen. Denne er Udfort med Diagonal
forbinding, og, saavidt vides, det forste Fartoi, der hertillands er
udfort paa denne Maade. Modellen var smukt Udfort, og Modellen
af Vognen til dens Transport over Land, der var forfærdiget af det
kjvbenhavnfle Arsenals Modellister, ligesaa.
Tvende gode Modeller af Tagconstnictioner, af Tømmermestrene
A. Alpers og C. A. Hüttmann.
Fra det techniske Instiült tvende gode Modelletter, ndforte af
JnstitUtets Elever.
Inden vi gaae over til at omtale i Detail de ovenfor nævnte
Hovedgrene af denne Afdeling af IndUstriUdstillingen, sinde vi os
foranledigede til endnu at fremsætte en almindelig Betragtning.
Forsaavidt Lovgivningen i det Hele kan have Indflydelse paa
IndUstriens Udvikling, saa er der een Lov, Landet trænger til frem
for andre, nemlig en Lov om Patenter paa indnstrielle Opfindelser.
Bel gives der i Landet Eneretspatent, naar Nogen anmelder at have
gjort en Opfindelse eller har i Sinde at indfore en fremmed, saa
vidt det af Regjeringen erkjendes, at den er ny. Men saa længe der
ikke findes en Lov desangaaende, der foreskriver, hvorledes flige Ene
retspatenter Under visse Former funne forlanges, og endeligen, saa
længe der ikke ved en saadan Lov serges for, at Beskrivelsen afOp
findelsen er tilgængelig for Enhver, saa at han kan vide, hvad han
ikke maa ndfore, saa er det meget tvivlsomt, om Nogen kan hævde
den ham tilstaaede Eneret. Det vilde sikkert være til Gavn for
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IndUstnen og bidrage til at fremme industrielle Opfindelser her i
Landet, om en saadan Lov snart maatte Udkomme.
Vi gaae nu over til i det Enkelte at betragte de fire Hoved
grene af denne Afdeling.

a.

Instrumenter.

Blandt de Udstillede physifle og opliste Jnstrilmenter maae føl
gende i Særdeleshed ndhæves:
Af de fra Mechanikils Paillsen, Forstander for den polytechmske
Læreanstalts Værksteder, udstillede fortrinlige Arbeider, fortjene i
Særdeleshed hans Nivelleerinstrnmenter at omtales, der med
Hensyn til Noiagtighed og Bekvemhed i Brugen rimeligviis kunne
stilles ved Siden af Udlandets bedste Instrumenter af denne Art.
Endvidere fandtes et Par Universa lbon s so ler as Hr. PaUlsens
egen Constrnciion, ved hvilke man bestemmer den Vinkel, en Sigte
linie danner med den magnetiske Meridian. Fremdeles to Kathetometre, bestemte til at maale lodrette Hsider, vel i det væsenlige
efter ftanfl Construction, men dog med forstjellige Modisicationer,
der bevirkede ftsrre Bekveinhed i Brugen og sterre Noiagtighed i
Indstillingen. Endelig en Theodolith, forfærdiget til en Fremenhoferfl Kikkert, hvor Alt, hvad der angik Indstillingen, atter var af
egen ConstrUction, og, ligesom ved de nysnævnte Instrumenter,
yderst vel Udtænkt. Det er kun beklageligt, at de tre sidste Instrnmenter endNU manglede Inddelingen, saa at Constructionens For
trin for de tidligere ei knnde bevises ved JnstrUmenterne selv.
Det maa bemærkes, at Alt hvad der var Udgaaet fra Paulsens
Værksteder, Udmærkede sig saavel ved smnkt og ziirligt Arbeide, som
ved særdeles smagfulde Former, i hvilke Retninger selv Udlandets
bedste Kunstnere næppe overgaae ham.
Fra JtlliUs Nissen var Udstillet en stor Mængde Gsenstande,
hvoriblandt de finere Vægte vare meget smUkt Udforte og synes
at kvnne staae ved Siden af Udlandets bedre. Forstjellige Baro
metre og Thermometre, der som Handelsvarer ikke lode Noget tilbage
at onfle; noiagtige Barometre, et Sympiezometer, to Psychrometre og
et Alkoholometer, som vare smvkt Udførte og synes'at være t For
hold til Priserne meget antagelige. Endvidere fandtes en Lnftpnmpe,
forstjellige elektromagnetiske Apparater og et Planetarium, hvilke, nær«
mest bestemte til Brug i Skoler, præsterede Alt, hvad man ester
Priserne tnrde fordre.
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Fra Chr. G. Hoffmann lun. fandtes 7 mathematifle Tegnebestikker,
som Udmærkede sig ved en omhyggelig Udførelse, smUkt Arbeide og
meget rimelige Priser.
Professor Smiths Etablissement havde udstillet en Vægt og to
Sextanter, der vare af en noget forældet Constrnction; desUden
nogle Kikkerter, der i det Hele kunde sammenlignes med de franste
Fabrikkikkerter, og deriblandt en stmre, hvor Metalarbejdet var
smukt Udfort.
Fra F. A. Thiele fandtes forfljellige Kikkerter, der omtrent vare
af samme Beskaffenhed som de fra det Smithfle Etablissement; forfljellige Korn- og Brev-Vægte, Barometre og Thermometre, der samt
lige vare gode comante Handelsvarer; men man maa beklage, at ingen
Priser vare opgivne.
I de Udstillede C ompasser sporer man en roesværdig Be
stræbelse efter at bringe dette for Svmanden saa særdeles vigtige
Jnstnnnent til en storre FUldkommmhed, saavel med Hensyn til dets
Installation i Skibet, som med Hensyn til dets ConstrUction og
praktifle Anvendelse.
Seil-, Flag- og Compasmager Weilbach havde blandt Andet Ud
stillet et Compas med transparent Rose og paa Stativ. Hensigten
med dette er at bringe Magnetnaalen saa meget som mUligt Udenfor
Localattractionens Omraade. Hvorvel dette næppe i alle Skibe vil
kunne opnaaes i tilstrækkelig Grad ined det nævnte Compas, antages
det dog i mange Tilfælde at være særdeles hensigtsmæssigt.
I de af MechanikUs PaUlsen Udstillede Compasser er anvendt
Kobber for at formindfle Rosens Vandring og gjore Compasset mere
roligt. To af dem ere Udforte efter engelfl ConstrUction med en tyk
Kobberring anbragt inden i Compaskappen, to andre ere af Pavlsens
egen ConstrUction (en Forbedring af forst nævnte) med selve Kappen
af Kobber, Uden anden Ring. Disse antoges paa GrUnd af deres
ftvrre Rolighed at besidde betydelige Fordele for de tidligere, idet ved
PaUlsens Bestræbelser de Hindringer ere fjernede, som i Begyndelsen
vanfleliggjorde Anvendelsen af dette Princip.
Samtlige Compasser vare udfvrte med Omhn og Smag, og det
fortjener at fremhæves, at de i alle Henseender funne sættes ved
Siden af de bedste i Udlandet forfærdigede.
Af Cand. philos. Ramsing var Udstillet en Octant til at maale
Hvider ved »kjendelig Horizont. Maalingen fleer ved Hjælp af et
Rivean, anbragt paa Alidaden, og ved i et Speil at bringe Billedet
af Boblen i Niveauet til at falde sammen med det Himmellegeme,
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hvis Hvide stal maales. Niveauet og Speilet ere anbragte paa
Bagsiden af en almindelig Octant. Det er ikke sjeldent, at Observa
tioner til Sees gjores Usikkre ved Horizontens Utydelighed eller ved
Forandringer i Straalebrydningen langs Jordens Overflade; mange
Forsog have derfor været gjorte for at maale Himmellegemernes
Hoide over en kunstig Horizont. Det nævnte Instrument horer med
til disse Forsog. Det har aabenbart ikke været Opfinderens Hensigt
at opnaae nogen hot Grad af Nøjagtighed, da Opfindelsen er anbragt
paa det mindst noiagtige af alle nu bnigelige Reflexionsinstnlmenter;
men heri maa man give ham Ret, og JnftrUmentet fortjener at
proves paa en Svreise, ubeit hvilket man ikke vil være i Stand til at
domme om dets praktiske Anvendelighed.

b.

Uhre.

Af Uhre fandtes der, som ovenfor anført, ikke faa Repræsen
tanter paa JndnstriUdstillingen, som tydeligt vidnede om den danfle
Uhrmagers KUnstfærdighed og Uddannelse, hvorved det lader sig
forlldsee, at den Berømmelse, de danfle Uhre i det forløbne halve
Aarhilndrede erholdt ved afdode Urban Jürgensen, vil stige ved de
forenede Kræfter af hans Son og de smige, navnlig kjobenhavnske
Uhr- og Chronometermagere.
Ved en Betragtning af de Udstillede Uhre træffe vi ikke mindre
end 10 PendUlnhre, hvoraf de 8 vare til astronomist Bnlg.
Dette viser tydeligt nok, at nviagtigt Arbeide har noget mere Til
trækkende for den danfle Uhrmager end det sædvanlige Fabriks- eller
Godtkjobsarbeide. Og man finder ved notere Undersøgelse, at disse
astronomiske Pendtller, alle som eet, ere ganske fortrinligt udforte;
det er imidlertid Skade, at man ikke for hvert enkelt Uhr har kunnet
erholde nogen Oversigt over dets Gang i længere Tid, hvorved man
egentlig fmst kan bedømme et Uhrs indre Værd. Da de her Udstil
lede Gjenstande knnne betragtes som enkelte Exemplarer af dem, som
hvert Etablissement leverer, saa vil man paa anden Maade knnne
komme til et sikkert Resultat, nemlig ved at henholde sig til tidligere
Arbeider, naar saadanne findes. Saaledes er det muligt at bedømme
Pendnlm fra Urban Jürgensens Sønners Etablissement, ved at
bedømme to andre fra samme Etablissement, som findes i det
astronomiske Observatorium; disse have ifolge den over dem holdte
Fortegnelse over Gangen i længere Tid, vist sig at være yderft
tilfredsstillende. Imidlertid kunde der være Gnnid til at antage,
at Prisen er ansat vel hoi, da der i Sammenligning med de
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andre Uhrmageres Angivelser viser sig en ikke Ubetydelig Differents,
f. Ex. et fra A. Ftlnck til 500 Rbd., og 2 fra Ranch å 400 Rbd.,
medens Jürgensens er til 800 Rbd.
Af StUeilhre fremhæves især et Exemplar fra Jespersen i
Renne, hvor Godhed og Priisbillighed ere forenede. At forhoie
Prisen ved at forsyne saadanne Uhre med Compensation eller lignende
Indretninger, maa viftnok ansees som Uhensigtsmæssigt.
De ni Boxchronometre, vi træffe paa, have mere Betydning
for den hoiere Uhrmagerknnst her til Lands end nogen anden Deel af
samme; thi medens det astronomiske PendUlnhr natnrligvüs kun kan
vente at blive anbragt paa meget faa Steder, i bestemte Oiemed,
vil Chronometret funne finde en desto ftørre Udbredelse til Sos, naar
det kan erholdes for en rimelig Priis, der tgien er betinget ved
Arbeiderfærdighed. Med Hensyn til deres Godhed have vi for os
en Deel tilsendte Fortegnelser over Gangen, navnlig fra Jürgensen og
Ranch, hvoraf det ftemgaaer, at de kunne sættes ved Siden af de
bedste Udenlandske. Ved Chronometrene træffer man heller ikke den
store Priisdifference, der tidligere bemærkedes ved Pendulnhrene, omendskjont Prisen paa de fleste danske Chronometre endnu er temmelig
hvi i Forhold til de Udenlandske. Dette gjælder dog ikke de ind
sendte Chronometre fra Krille, Kessels Efterfølger i Altona.
Mindre vigtig for Danmark er Forfcerdigelsen af Lommechronometre som ogsaa af fine Lommenhre, ja overhovedet af
Lommeilhre. De bedste fordre megen Tid til deres Fuldendelse, blive
altsaa meget kostbare. Luxus er i denne Retning mere fremherskende
end Nytten. Det er vist, at man erholder et lige faa godt og smUkt
LommeUhr fra Udlandets Fabrikker til en langt ringere Priis — og
man kan selv ikke være sikker paa, ved Kjvbet af „dansk Arbeide" at
erholde dette aldeles indenlandsk, fordi enkelte Dele, der hos os med
tage megen Tid til deres Forfærdigelse, kunne faaes fra Udlandet,
til forbavsende billig Priis, hvorved vedkommende Uhrmager let vil
foranlediges til at bruge dem.
Naar man samler de Udstillede
LommeUhre Under Eet, og betragter dem saaledes, vil man ogsaa
bemærke, at de næsten alle ere Mester- eller Svendeprøver. Om
saadanne gjælder natUrligviis ikke hunt Ovenstaaende, at de muligen
ikke vare fuldkommen danske.
Af originale Opfindelser ved Uhre findes her ikke mange, især
ved LommeUhrene. En compenserende Spiralholder af Wildschjodh maa vel forst proves i længere Tid og i ftorre Mængde, for
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den kan erkjendes for bedre end

det, man tidligere har hast i

samme Retning.
Hvad der er sagt om Lommeichre, gjælder tildeels ogsaa om
Taffeluhre og maaflee i en endnn hoiere Grad, idet den LUxns,
hvormed det Udenlandske Fabrikat er Udstyret, netop er det, der svges.
Det lille Pendilluhr af Krille, i Form af et Taffelnhr, tiltrækker sig
imidlertid vor Opmærksomhed formedelst den deri anvendte Gang og
det Heles Udstyring. Ottedags - Taffelnhret fra Espersen i Ronne
Udmærker sig ved den i Forhold til det anvendte Arbeide lave Priis
af 40 Rbd.
Taarn- og Gaardnhre havde ogsaa deres værdige Repræsen
tanter fra Fnnch og Kyhl, hvoraf hiin har leveret det meget store
til 1200 Rbd., denne derimod nogle mindre, ganfle Udmærket godt
sorarbeidede. Ei heller oversee vi det Geniale, der altid frembyder
sig ved Hr. Kyhls Arbeide. Med Hensyn til Prisen iroe vi, at den
svarer aldeles til det anvendte Arbeide og den Udstyrelse, der er

bleven Uhrene given.
Et Arbeide, iffim tildeels henhorende til bemtc Afdeling, var en
Tappedreiestol, forfærdiget af Uhrmager Jensen jun. Den var

særdeles godt udfort.

e.

Industrielle Maskiner.

Paa Udstillingen fandtes i det Hele 4 Dampmaskiner, som
vare forfærdigede og Udstillede as tre forskjellige Fabrikanter. Den
forste i Catalogen, en Dampmastine af 10 Hestes Kraft, var Ud
stillet af dHrr. Baumgarten & Bmmeisters Maflinfabrik i Kjebenhavn. Denne Maskine har en paa FUndamentet saststaaende GrUndplade hvorpaa Cylinderen staaer, en højtliggende SvinghjUlsaxel, som
paa Maskinens Forside hviler paa et Tverstykke af Stobejern, der
fletter sig paa tvende ved Siden af Cylinderen opreiste støbte Toiler,
og paa Bagsiden ligeledes paa et i Bygningens Mmrværk indlagt
Tverstykke af Stsbejern. Maskinen arbeider med Expansion, der kan
forandres, naar den standses i nogle MinUtter. Ved sit elegante Ud
seende gjor denne Maskine et behageligt Indtryk, Constrmtionen er
solid og simpel, og tillader en let Oversigt over alle Maskindelene.
Arbejdets Udførelse maae vi erklære for det meest fyldestgørende i
denne Afdeling.
Fra Gamst & Lunds Etablissement i Kjobenhavn var leveret
tvende Dampmaskiner, hvoraf den ene, paa 6 Hestes Kraft, ligeledes
har en opretstaaende fast Cylinder, hvis FUndamentplade er befæstet
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paa 4 Soilefodder, som atter fliltte sig til Hovedftlndamentpladen.
En ved Maskinens Standsning forstilbar Expansion mangler heller
ikke ved denne Maskine, men Svinghjulsaxlen og sammes Krumtap
ligge her Under Cylinderen, og den sædvanlige Trækftang erstattes
der ved et langt og stærkt Tverstykke, som svinger paa Krum
tappen ; dette bærer en med samme fast sorbUnden Jernstang,
som fores op til Krydshovedet for Stempelstangen og ParallelledningsrU lierne, hvorved disse antage en passende svingende Be
vægelse Under Maskinens Gang.
Parallelledningen ved denne
Maskine Udmærker sig ved sin Soliditet og derved, at den giver en
forholdsviis lille Friction. Den anden fra sidstnævnte Etablissement
udstillede Dampmaskine, paa 4 Heftes Kraft, overrasker ved sin
sammentrængte og dog nkunstlede Constrnction. Den har en svin
gende Cylinder og Glidekasse, hvortil Dampen fores igjennem dm
ene af de med Cylinderen i eet Stykke stobte, og paa Maskinen
honzontaltliggende Svingtapper, og efter Dampens Dirkning fores
den bort gjennem den anden af disse Tapper. De ved denne
Constnlction nødvendige bevægelige Rorforbindelser ere udforte saa
vel, at det ikke er forbUndet med nogen stor Vanskelighed at
holde samme i den fornsdne Orden. Denne Mafline er ligeledes
forsynet med forstilbar Expansion. Med Hensyn til Udførelsen af de
to fra Gamst & Lnnds Etablissement Udstillede Mafliner, da maae
vi især ansee den sidst omtalte for den bedste, og vi maae derhos
bemærke, at saa vidt os er bekjendt, er denne Dampmaskine med
oscillerende Cylinder den forste, som er Udfort her i Landet af denne
ConstrUction.
Fra Holler <& Co. i Carlshütte ved Rendsborg var Udstillet en
transportabel Dampmaskine paa 6 Hestes Kraft. I Betragtning af,
at ConstrUctionen af transportable Dampmaskiner frembyder mange
Vanfleligheder, maa den her omtalte Mastine ansees for ret godt
Udfort, navnlig fortjener den ved samme anbragte Kjedel at nævnes
som et godt Stykke Arbeide. Ivvrigt kunne vi ikke tilbageholde
den Bemærkning, at ved at antage en noget forøget Længde af
hele Bygningen, kunde den Fordeel have været opnaaet, at man
havde erholdt et ftorre RUM for den egentlige, meget sammenpres
sede, Dampmafline og en storre Ildpaavirkningsflade for Kjedelen,
medens tillige Mastinens Ådre vilde have vandet. Ogsaa om denne
Maskine maae vi bemærke, at den saa vidt os bekjendt er den forste
transportable Dampmaskine, som er bygget her i Landet. Den for
denne Mafline anførte Prns af 1860 Rbd. maae vi ansee for billig.
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Af Maskinbygger Beck i Lyngby var Udstillet en stor Karte
maskine. Denne Maskine maae vi i sin Heelhed ansee som godt
udsort; ben vidner om Fabrikantens Dnelighed i dette Fag.
Paa Udstillingen fandtes forskjellige Prover af Brodskæremaskiner. Een var Udstillet af P. Berthelsen Borcop, og tvende
andre af Snedker I. C. Rosenløv. Af disse 3 Maskiner maae vi
fremhæve den førstnævnte som den fortrinligste, da den baade var
den solideste og den hnrtigst arbejdende.
Af forskjellige Sproiter var Udstillet: en Karresproite fra
Kobbersmed P. Bremn, en Brandsproite fra Blikkenslager A. M.
Lehmann, og fire forskjellige Sproiter fra H. Gamst & H. C. Lunds
Etablissement i Kjobenhavn. Den forste af disse Sproiter maae vi
fremhæve som hensigtsmæssig og let at behandle; men særdeles maae
vi fremhæve de fra Gamst & Lnud udstillede 4 Sproiter, som hver
især vare hensigtsmæssigt constrUerede og godt udsorte.
Af Mechanikns I. G. A. Eickhoff i Kjobenhavn var Udstillet
en Bogtrykker-Haandpresse, af Mechanikns Lind i Kjobenhavn
tvende Bogtrykker-Haandpresser, af Maflinbygger E. Nissen i Kjoben
havn en Bogtrykker-Hmtigpresse samt en Satineer- eller Glittepresse, og endelig var af H. W. Köbner & LehmkUhl Udstillet en
Presse for Bog-, Steen- og Kobbertrykning. Den forste af disse
Presser, som var Udstillet af Eickhoff, ligesom ogsaa den ene af Lind
Udstillede, maae vi ansee for meget tilfredsstillende Udforte. Den
anden af Lind Udstillede lille Accidens-Haandpresse, der var saaledes
construeret, at selve Pressen ved dens Bevægelse trykkede Farven paa
Formen, maae vi paa Grrlnd af dens complicerede Indretning ansee
for mindre hensigtsmæssig, hvorimod Arbeidet var ret tilfredsstillende
udfort. Den af Maflinbygger E. Nissen Udstillede Hnrtigpresse
ansee vi for det meest fuldendte mechanifle Stykke, som fandtes paa
Udstillingen i denne Afdeling. Den af samme Fabrikant Udstillede
Satineer- eller Glittepresse henregne vi ligeledes iblandt de bedre af
de Udstillede Maskiner. Den af H. W. Köbner & Lehmkuhl i Altona
Udstillede Presse, der sandfynligviis vil kunne benyttes med Fordert
i et mindre Etablissement, maa vi ansee for ret godt Udfort.
Paa Udstillingen fandtes fremstillet tvende Kjedler, begge for
færdigede af Kobbersmed Fngmann i Kjobenhavn. Den ene var en
mindre selvfodende Kobberkjedel, og den anden var en lille Destilleerkjedel af Kobber med hamret Tinhat og Tinsvaleslange. Ved begge
disse Kjedler fandtes Kobbersmedarbeidet godt Udfort. Fra Kobber(7)
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smed Fugmann var ligeledes Udstillet Prøver af trufne Kobber- og
Tinror, som i enhver Henseende vare fortrinligt forarbejdede.
Fra H. Gamst & H. C. Lnnds Etablissement i Kjobenhavn
var Udstillet et Valseværk for Tobaksstilke, hvilken Mafline fandtes
at være af en hensigtsmæssig ConstrUction, og tillige solidt og
godt Udfort.
Fra H. Gamst & H. C. Lnnds Etablissement var ligeledes Ud
stillet en roterende Knivslibemaskine efter engelfl Constrnction,
hvilken Maskine fandtes hensigtsmæssig og godt Udfort.
Fra H. Gamst & H. C. Lnnds Etablissement var fremdeles
Udstillet tvende Krastmaalere. Den ene af disse er bestemt til at
maale den Arbejdsmængde, som medgaaer til en fremadskridende, ret
limet Bevægelse, og den anden maaler paa en lignende Maade den
Arbejdsmængde, som medgaaer ved en omdreiende Bevægelse. Begge
disse Krastmaalere, der vare fniuft Udforte, vare tillige særdeles
hensigtsinæsfige, idet de paa en meget net og simpel Maade angive
den Kraft, som var Udovet i ethvert Oieblik af Bevægelsen, og hvoraf
altsaa Middelkraften Under hele Arbeidet, og Arbejdsmængden let
lader sig beregne.
Fra R. Hendrichsm i Eltang pr. Kolding var Udstillet et Sæt
Mvlletoi, bestaaende as et smedet og afdreiet Langjern med Segle
og vvrigt Tilbehør til Overgangstvi, hvilke Dele besandtes at være
af den almindelige ConstrUction og godt forarbejdede.
Paa Udstillingen fandtes fremstillet en Mafline til Fabrikation
af Hægter, forfcerdiget af Maskinmester I. KnUdstrup i Viborg,
efter egen Construction; ligeledes en Maskine til Fabrikation as
Kartetænder, as Smedemester Lind i Svendborg.
Köbner & Lehmkuhl i Altona havde Udstillet en ftmre og en
mindre Papiirskæremaskine af forbedret ConstrUction, der afvige
fra de almindelige Beskæringsmafliner deri, at Kniven er givet en
mere flærende Virkning end ved de sædvanlige, idet den ledes ved
Hjælp af en Skraaplan, og derved samtidig med at nedtrykkes erholder
en Sidebevægelse; Maflinerne forekom os derfor i deres Heelhed
hensigtsmæssige.
Af mechaniske Dærktvier vare Udstillede: a) En Dreiebænkspindel med Pinol og Forsætter af Mechanikus N. F. Nissen i
Kjobenhavn, indrettet til mindre Arbejder, hvilke Dele vise en om
hyggelig Udførelse, b) Tvende smaae almindelige Drejebænke med
Træftativer og Trævanger, af MechanikUs L. Weitemeyer i Kjoben
havn, hvoraf den mindste især var indrettet til at bore smaae og
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dybe Huller paa, til hvilket Arbeide en lille Forsætter tjente, som
blev bevæget ved en Tandstang i Retning af Bænkens Axe. c) En
Drejebænk, Udstillet af Mechanikils N. Lnudberg i Kjobenhavn,
hvilken Bænk'var heelt af Jern. Paa de afhøvlede Jernvanger
fortes Forsætteren ved Hjælp af en langs med Vangerne lobende
Ledesknie, som blev bevæget paa den almindelige Maade ved en
Overfmen af Bevægelsen fra Dreiebænkspindelen ved Hjælp af Tand
hjul. Tænderne ved bciute Drejebænk ere udfraisede, og fortjene at
fremhæves for deres smukke Form. Vangerne forekom os vel svage
i Forhold til deres Længde, og Skruens Forsyning med skarpe
Gevinder maa ansees for mindre hensigtsmæssig, d) Af Kleiusmed
Nielsen i Kjobenhavn var fremlagt tre Snitklupper med Bakker,
e) En Haandboremafliue var Udstillet af Kleinsmedmefter Otto
Schroder. Stativet var udfort af Smedejern, og Boreaxlen be
vægedes ved et Sving og tvende koniske Hjul. Ved denne Maskine
vilde et Stobejernsstativ have givet det Hele et bedre Udseende og
mere Stabilitet.
Af Mechanikns H. Petersen i Kjobenhavn var udstillet en
MaskinrUlle, som forekom os at være af en hensigtsmæssig Con-structiorl og godt forarbejdet.
Fra Philipsen i Viborg var udstillet en Overskæremaskine
for Farvere. Maskinen frembvd i det Hele taget ikke noget Nyt,
men vi maae dog specielt fremhæve Knivaxlen som et vel Udfort
Arbeide. Endvidere var af samme lldstiller leveret forskjellige Prøver
af Farvekradsere, Hattekradsere, Mastinrensere, Mastinkarteblade,
Maflinkartebaand, Ritter, samt Jern- og Messingtvist, hvilke Sager
alle vare godt Udforte i Forhold til de for samme opgivne Priser.
As Raadvaddams Fabrik var Udstillet Prsver as Karter og
Pil stere, der ligeledes forekom os meget godt ndforte.
Af Maskiner til Fabrikation af Grundrsr (drains) var
udstillet: en ftørre og en mindre fra Sweffel & Howaldt i Kiel,
en fra Allernp i Odense, og en fra Holler & Co. i Carlshütte pr.
Rendsborg. Iblandt disse Grundsrors-Mafliner maae vl fremhæve
den storfte af de af Schweffel & Howaldt Udstillede Maskiner som
den bedste.
Forskjellige Kaffemoller og Kaffebrændere vare Udstillede
af Kteillfmed Otto Schröder i Kjobenhavn. Ligeledes havde Frederiksværks Etablissement udstillet en stor Kaffemølle. Iblandt disse maae
vi særlig fremhæve den sidstnævnte som den bedste, baade paa
GrUnd af dens Soliditet og gode Udførelse.
(7")

—...... ..

too
Mechamkns Weitemeyer i Kjsbenhavn havde Udstillet fire Sats
Fortepiano ruller, der kunde stilles ved Siden af de bedste Uden
landske, ikke alene paa Grund af deres gode Udførelse, men ogsaa
formedelst deres Billighed.
En Vadskemaskine var Udstillet af Allernp i Odense. Vi
maae ansee den her udstillede Maskine for at være af en af de bedre
Conftrnctioner, idet Toiet i denne ikke Udsættes saa meget for at blive
beskadiget, som Tilfældet er ved flere andre Constructioner af denne
Slags Maskiner.
Fra Frederiksværks Etablissement var Udstillet forskjellige Vognar ler, der fandtes solide og godt forarbejdede.
Af Tobaksfabrikant Alex. Becker i Kjobenhavn var Udstillet en
Model til en Rogtobaks-Skæremaskine. Modellen var net
Udsort og Constrnctionen hensigtsmæssig.
En mechanist Vogn til at drives ved Menneskekraft var Ud
stillet af Smed Peder Beck Frendernp i Stege.

6.

AgerdyrkninqSredfkaber og Maskiner.

Idet vi gaae over til en noiere Betragtning af de enkelte
Stykker, ville vi begynde med Plovene, som de vigtigste. Med
en enkelt Undtagelse ere alle de Udstillede Plove Svingplove, og ere
tilsendte fra forskjellige Dele af Landet baade fra storre og mindre
Fabrikanter. De forskjellige Lvcalforhold ville ikke være Uden Ind
flydelse paa Plovenes Form; det er derfor vanskeligt at Udtale nogen
bestemt Dom om, hvilken der især ber tillægges Fortrin. De
Plove, der især tiltalte vort Die, vare de tv, der vare indsendte af
Jorgen Nielsen paa Frederiksværk; de vare heelt af Jern, som de
fleste nyere Plove, og meget vel Udforte. Ogsaa de fra Frederiksværks Etablissement og fra M. P. Allernp i Odense indsendte
Plove vare meget vel Udforte og havde det lette og characteristiske
Præg, som Udmærker de nyere danske Svingplove og har forskaffet
dem et godt Navn i Udlandet. De fra Smed Soren Christensen i
Færslev pr. Aalborg indsendte 3 Jernplove havde længere Aas,
Plovlegeme og Stjærter end de, der almindelig bniges paa Derne,
dog vare de ikke tunge; i Stedet for Kiler var ved Langjernet anbragt
4 Skruer, hvorved dette med stor Lethed lader sig stille. Med disse
Plove havde den af C. Jensen i Viborg indsendte Iernplov megen
Lighed. Af særegne Plove ville vi fremhæve den af H. Holler & Co.
i Carlshütte ved Rendsborg indsendte Jern-Vendeplov med dobbelt
Plovlegeme, hvorved man bliver i Stand til altid at lægge Fmen til
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lamme Side, og som navnlig anvendes ved Plotning af fteile Bakker.
Constructionen er oprindelig engelf!, og det er vel den Vendeplov,
der bedst opfylder de Fordringer, man kan stille til en god Plov;
dog var den, som det forekom os, baade for sammensat og for dyr
til at kunne skaffe sig nogenlllnde almindelig Indgang; den anden
af samme Firma Udstillede Svingplov var meget tungete og dyrere
end den, der almindelig anvendes hos os.
Fra Landvæfenscommissair Kofoed paa Himgaard ved Ringkjobing var indsendt, men for fcent til at optages i Catalogen, en
almindelig vesterjydfl eenhjttlet Plov, hvorpaa var anbragt et
Skær, der funbe flyttes op og ned, hvorved man blev i Stand til at
benytte Ploven baade til almindeligt Brng og som Undergnindsplov,
en Forbedring, som Under mange Forhold skal have viist sig meget
hensigtsmæssig.
Di forlade nu Plovene, for med nogle Ord at omtale Har
verne. Af disse manglede natmligviis ikke de i de senere Aar saa
almindelig anvendte svenfle Harver; disse, der forst ere indfsrte
hertil 1844, have fnndet en saa stor Udbredelse, at der nu næppe
findes noget Sted i Landet, hvor de ikke ere kjendte, og i mange
Egne ikke en Gaard, som ikke eier et Exemplar deraf. Fra Allernp
i Odense var indsendt 4 Sikr, af forfljellig ConftrUction, deels af
Træ, deels af Jern; ved Træharverne vare Side- og Mellem
stykkerne anbragte paa en Maade, hvorved hele Harven faaer ftorre
Fasthed, og er mindre Udsat for Bræk. Ped Zernharverne havde
man sorfvgt at gjore det samme Princip gjældende, som gaaer
igjennem alle vore Agerdyrkningsredskaber, nemlig at erstatte Træ
faa vidt muligt ved Jern; den ene af de to Udstillede Iernharver er
af Smedejern, den anden af Stobejern. De ere tungere end Træ
harverne, dog kan dette ikke betragtes som nogen Feil, da man oste
lægger Vægt paa Harven for at forege Tændernes Indgribning. Fra
Frederiksværk var fornden to smukke Harver af den almindelige Con
struction, men som ere solide og gode, indsendt en almindelig danfl
Ledharve og en Scarificator, et Redflab som siden Jndfsrelsen
af den svenske Harve er traadt noget i BaggrUnden, men som altid
fortjener Opmærksomhed, navnlig ved Foraarsbehandling af stærke
og fugtige Jorder.
Af Saamaskiner vare 4 Udstillede, hvoraf de 2 til Korn,
een til Frøsorter og een til Roer. Kornsaamaflinerne vare be
stemte til Bredsaaning, den ene fra Allernp, den anden fra Maskin
bygger Rasmnssen i Restved; ingen af disse Maskiner kunne siges

102

at være egentlig originale, da den forste er conftrueret efter det saakaldte Dilcketske, den anben ester det Cookffe Princip, men de have
modtaget saadanne Forbedringer, som have gjort dem praktisk an
vendelige for vore Forhold, de cre vel udforte og ikke dyre, saa at
man tor antage, at de, der allerede have fundet Landmændenes
Bifald paa flere Steder, efterhaanden ville finde en almindelig
Udbredelse. Frosaamaskinen var udstillet af Allerup; den er bestemt
til Klov erste og Raps, og anvendes allerede almindeligt i mange
Egne. Roesaamaskinen, der er sorfærdiget i H. Gamst & Lunds
Etablissement, er en Efterligning af den i Skotland almindelig ud
bredte Tmnipssaamafkine. Den er særdeles vel udfort, ligesom den
Udstillede Noevadskemafline og Dampkogeapparat til Kartofler og
Roer; de synes særdeles hensigtsmæssige, og fortjente at indfores
overalt, hvor Noer i storre Udstrækning anvendes til Kvægfodring.
Af Tærskemaskiner fandtes 4, der vare forsynede med Heste
gang, og alle transportable. Sammenligner man de her Udstillede
Maskiner med dem, der indtil for ikke mange Aar siden almindelig
anvendtes paa de storre Gaarde, da vil man finde en paafaldende
Forskjel i Henseende til Lethed i Constrnetionen, Simpelhed og
Billighed, og dog Udrettes med disse Maskiner langt mere end med
de ældre. Det Samme gjælder om Hestegangene, maaskee i endnu
hoiere Grad; hvor meget de her fremstillede bekvemme og vel Ud
forte Hestegange af Jern, som kun optage meget lidt Plads, ere at
foretrække for de sammenfatte og klodsede Træ-Hestegange, som man
indtil de seneste Aar overalt anvendte, hvor en Kværn, en Tærffemafline eller selv fim et Kjærnevcerk skillde sættes i Bevægelse,
behover intet Beviis. Af Tærskemaskinerne er Allernps efter det
nyere engelske Princip, hvor man ikke bruger Palser for at fore
Sæden iled i Slagcylinderen, og hvor dennes Diameter kun er lille,
men bevæges meget hilrtigt rundt. Kornene blive saaledes mere af
revne, medells de paa de ældre Mastiner, hvor Valserne fastholde
Straaet ander Slagene, mere ndtærskes paa en Haandtærstningen
lignende Maade. Der er vist ingen Tvivl om, at de forste Maskiner
Udrette meeft men man bebrejder dem paa enkelte Steder, at de ikke
tærske fuldkommen reent, og mishandle Halmen for meget. Imidlertid
vinde de Landmændenes Bifald og udbrede sig mere og mere, og
navnlig have de Allerupske Maskiner fnndet Indgang ikke alene i
Fyen, men ogsaa paa mange Steder i Sjælland. Den af Allernp
udstillede 2-Hestes Tærskemaskine med Hestegang er meget vel conftnieret og Prisen, 200 Rbd., ansee vi for særdeles billig. Vi tvivle
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3 den af MechanikUs Winftrup constrnerede og Udstillede, sind 
rige selvbeskrivende Krastmaaler havde man imidlertid et bekvemt og
paalideligt Middel til at maale den Kraft, der anvendtes ved de
forskjellige Maskiner, hvor Arlen var lang nok, til at den kUnde
anbringes ; dette var imidlertid kun Tilfældet med de tre forste af
de ovennævnte, og Resultatet var folgende:
Allernps Maskine, med 2 concave Knive, star i 2 Minutter 14| Pd.
4 Liniers Hakkelse med et Middeltryk af
25,346 Pd.
Andersens Maskine, med 1 concav Kniv, skar i 2| Minnt
14 Pd. 4 Liniers Hakkelse med et Tryk af
25,779 —
Gamsts Maskine, med 2 convexe Knive, star i 2 Min.

15? Pd. 6 Liniers Hakkelse med et Tryk af
28,711 —
Det af Kraften gjennemlobne Rmn (bestemt ved Enden af Svinget)
var 980 Fod ved alle 3 Maskiner. De concave Knive synes herefter
at have Fortrinet, da den sidste Maskine, der er en Efterligning af en
engelsk Model, var særdeles vel Udfort; og med Hensyn til Apparatet
for at fore Straaet frem, er der Intet, der kan forklare den ftørre
Kraftanvendelse.
Af Redskaber til at kun se Korn fandtes en Mollekværn fra
Mastinbygger Andersen, hvilken var afen særegen Construction, og som
havde det Fortrin, at den var lettere at regulere end de almindelige.
Den fra Frederiksværk udstillede HavreknUsemafline horer til de Red 
skaber, der for Fremtiden vistnok ville sindes paa enhver storre
Guard ; den her udstillede er vel Udfort, synes hensigtsmæssig og
optager kun ringe Plads.
En Maskine til at skære Roer var Udstillet fra Andersen.
Den var af en almindelig men hensigtsmæssig Construction.
Af Smorkjærner fandtes sex, hvoraf tre bestemte til at sættes
i Forbindelse med en Hestegang. De vare alle roterende, men i

Maaden, hvorpaa Floden sættes i Bevægelse , er der stor Forfljel.
De fra Mastinbygger P. Andersen og Klejnsmed Jorgensen i Ran 
ders ere af den almindelige Construction med verticale Axer, forsynede
med Pinger, der sættes i hurtig Bevægelse ved Tandhjul. De ere
begge to godt udforte, og Prisen, der er angiven ved den sidste, er
billig. Den fra Tommermester Conradsen i Roeskilde, den fra Holler
& Co. i Carlshütte ved Rendsborg, og den fra Bodker Lassen i
Kjobenhavn ere Luftkjærner, hvor igjennem den hule Axe indledes en
Lllststrom, som forøger Flodens mechamske Bevægelse, og saaledes
fremskyndet Kjcerningen. Bi troe ikke, at der foreligge Data nok til
at fumie udtale nogen afgjvrende Dom om Lilftkjærnens Fortrin;
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men den fra Carlshütte er i ethvert Tilfælde en fortrinlig Kjcerne,
og Conradsens fortjener at fremhæves som en bekvem Haandkjærne
for mindre LandbrUgere. Kjærnen fra Maskinmester I. Andersen i
Assens adskiller sig fra de andre derved, at Axen er horizontal, hvorved
Bevægelsen forplantes Umiddelbart uden Mellemorgan. Hvad der
imidlertid Udmærker denne Kjærne er, at Axen i Midten er deelt,
saaledes at hver Halvdeel, der er forsynet med Vinger, kan dreies i
sin Retning. Derved fremkommer en Dobbeltbevægelse i Floden, som
vi maae antage fremmer Kjærningen, og da dette skeer, uden at Kjærnen
bliver mere sammensat, maae vi ansee det for et Utvivlsomt Fortrin.
Af skærende Redskaber var der Udstillet Leer og Hakkelse
knive ; af disse maae vi fremhæve en Hostlee med Stobestaalsæg fra
Smed N. Hennigsen i Hersnap ved Kjerteminde, baade fordi den er
let og synes at maatte arbeide godt, og tillige er billig.
En Rævesax var indsendt fra Smed P. Bendt i Hjørring, der
ogsaa havde Udstillet Leer og Skæreknive; den er af almindelig
Construction, men vel Udfort.

X.
Vognfabrikationen.
Af alle her afholdte IndUstnUdstillinger var denne den forste,
der paa Grnnd af de locale Forhold tillod Vognfabrikanterne at
fremstille deres Arbeider. Dog blev denne Leilighed just ikke benyttet
i meget stærk Grad.
At dette Fag iovrigt for nærværende Tid staaer hoit, i Sam
menligning med den nærmest foregaaende Periode, kan man Uden
Overdrivelse paastaae. Pore Fabrikanter levere i Reglen saa durable
og elegante Arbeider, som man fim kan forlange, og tillige til meget
billig Priis, i Sammenligning med Udlandets.
I senere Tid benyttes til de bedre Vogne som oftest engelske,
saakaldte Patentaxler, fordi de ere særdeles fortrinlige i alle Hen
seender og i Betragtning heraf billige. Det var imidlertid at onfle, at
et af vore Maskinværksteder vilde bemægtige sig denne Fabrikation,
da delllle Gjenstand i senere Tid finder mere almindelig Anvendelse.
Hvad vi her have Udtalt som onfleligt om Vognaxlerne, har
alt fluidet en Anvendelse paa Pognlygterne, idet Blikkenslager C.
Loser har lagt Bind paa disses Tilvirkning, og Udstillingen havde
meget gode og smukke Prover fra hain, ligesom disse finde almindelig
Anvendelse nu.
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Vognfabrikant I. Lassen havde Udstillet en tosædig Kareth og
en Phaeton; Vognfabrikant A. Madsen en tosædig Kareth; Karethmagermester P. Nielsen en Jagtvogn; Smedemester I. N. Larsen en
Wienervogn og Karethmager I. Andersen en Karethfadmng i Træarbeide alene. Disse Vogne vare i det Hele meget godt ndforte,
saaledes som Vogne af de bedre Arter almindelig Udfores her i Staden.
Ovenstaaende Beretning er lldarbeidet nnder Medvirkning af
esternævnte Herrer:
Dreier AnlUM, Assessor Bech, Apotheker Benzon, Hofmaler
mester Berg, Organist Berg green. Graveur Bnntzen, Maflinmester Bnsse, Mechaniklls H. Caspersen, Sadelmager Christen
sen, Vandinspectem A. Colding, Hofguldsmed Dalhoff, Bundt
mager le Dons, Etatsraad Ehlers, Hofbogbinder Falck jun.,
Etatsraad Forchhammer, Glashandler Fritzsche, Organist Gade,
Proprietær Guld berg. Skomager Hall, Vognfabrikor C. Hansen,
Maler Constantin Hansen, Professor Hartmann, Sadelmager
Hauschildt, Professor Hetsch, Havnebygmester Holmberg, Pro
fessor Holten, Snedker og Mechanikns Jnnl, Professor B. S.
Jorgensen, Handflemager Lander, Uhrmager Lindbom, Dreier
Lohse, Theatermaler Troels Lund, Capitain og Sadelmager
Mnndt, Filefabrikor Naylor, Kurvemager Nielsen, Commerceraad
Olsen, Snedker Olsen, Mechamkus Paulsen, Sokortstikker
Petersen, Vognfabrikor P. W. Petersen, Bager Piper, Bog
binderne Nasch sen. og jun., Observator Schjellerup, Vognsmed N. M. Schmidt, Uhrmager Schultz, Knnstdreier Schwartz
jun., Candidat Thomsen, Capitainlieutenant Tnxen, Handskemager
Verdier, Dr. phil. Zedeler.
>
De chirurgiske InstrUmenter ere ikke blevne bedvmte her,
fordi et Lofte derom fra den Universitetslærer, der særlig maatte
ansees som competent dertil, ikke blev opfyldt.
At Hr. Naylors saa bekjendte fortrinlige File ikke ere omtalte
i denne Beretning, hidrører derfra, at det Afsnit, hvori de hore
hjemme, nærmest skyldes Hr. Naylors egen Medvirkning. Disse
Arbeider ere imidlertid saa hæderligt omtalte andensteds, at denne
Befledenhed ikke kan komme dem til Skade.
En Bedvmmelse af Snedkerværktoi var ogsaa lovet, men
kom ikke.

