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AF EGI L S KALL 
p. 

Som det viI vcere bekendt fra årbog 1965, fors0gtes i mid ten af 
det 18. århundrede oprettet en såkaldt tinfabrik. Det var menin

gen, at denne fabrik skulle vzere et forbillede for de k0benhavnske 

kandest0bere, hvis arbejde var blevet stcerkt kritiseret. TiI den ende 
forudsattes udelukkende antaget indf0dte lzerlinge, der så efter 

aflagt svendepmve skulle gå ud og virke blandt folket. Det gik 

dog på ingen måde således, idet foretagendets heldige udfald i 

h0j grad hcemmedes af den f0rste privilegieindehavers, Johan 
Christian ]önschs, d0d. En svend, Andreas Klosias, der i for

vejen var tilknyttet fabrikken, over tog denne, og drev den til sin 

d0d i 1770. I 1765 havde han fået sit privilegium udvidet der

hen, at han måtte anvende de samme legeringer som kandest0-

berne. I tiden efter 1770 drevenken, Margrethe Kirstine Achen, 
foretagendet videre, og hendes bestrcebeIser for at sikre dets fort

satte eksistens i familiens eje aff0dte en voldsom strid mellem hen de 

og kandest0berlauget, Herved kastedes der lys over visse uopklare

de forhold ved tinfabrikken, og det er en af grundene tiI denne 
artikels fremkomst. 

Den 13. maj 1779 ans0gte Klosias' enke Danske Kance11i om, 
at det måtte tillades hen des mestersvend Benjamin Ephraim Reiss, 

der havde drevet fabrikken efter hendes mands d0d, at indgå i 

kompagni med hende og have rettighed til at anscette svende og 
drenge af landets b0rn .1 Det er bemcerke1sesvcerdigt, at hun an

vendte det prcetenti0se udtryk »fabrikken« og brugte vendingen 
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»af landets b0rn«. Disse udtryk er hentet fra de oprindelige pri

vilegier og er formentlig anvendt for at få sagen lettere gennem

f0rt. 

Kancelliet sendte, som det var praksis i sådanne sager, ans0g

ningen til erkla:ring i magistraten. Her blev den mod taget den 

l g. maj,2 og magistraten anmodede, ligeledes efter · almindelig 

praksis, oldermanden for kandest0berlauget om en udtalelse. Der
fra indkom 7. juni et indla:g af format, underskrevet af older

m anden, C. Bondo.3 

Kandest0berlauget gennemgik f0rst punkt for punkt den re

vers, som Andreas Klosias den 8. marts 1745 havde underskrevet 

ved overtagelsen af Jönschs tinfabrik. Kandest0berne påstod, at 

Klosias havde fået lettroende mennesker til at tro, at han havde 

st0rre viden om tinarbejde end laugets mestre, og at den eneste 

grund, han havde haft til at anla:gge en stor og vidtl0ftig tutenage

fabrik, var, at han på en let måde ville bane sig en vej til at have 

frihed, uden at udf0re mesterstykke, og uden at va:re underkastet 
an svar efter kandest0berlaugets laugsartikler af 1685. 

Angående Klosias' forpligtelse til at eksperimentere med tinkom

positioner ha:vdede kandest0berne, at dette punkt havde han 

overhovedet ikke opfyldt, men udelukkende drevet almindelig 

kandest0berprofession. Klosias havde lovet at beska:ftige indf0dte, 

som skulle opla:res, men if01ge kandest0berne havde han i hvert 

fald aldrig meddelt en eneste af landets egne b0m Ia:rebrev, og 

ikke antaget andre end udenrigs fremmede svende. 

Klosias havde forpligtet sig til ikke at r0be noget om tinkompo

sitionerne til andre end de ved fabrikken ansatte. Herom udtalte 

kandest0berne, at dette 10fte havde såma:nd ikke kunnet skade 

nogen, hvis Klosias ellers havde haft nogen st0rre viden, end de 

selv havde. I samme sa:tning modsiger de forargede kandest0bere 

dog sig selv, idet de ikke kan dy sig for at affyre nok en salve, de 
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fortsatte nemlig: han havde dog brudt sin ed, for han havde for
talt alt til de udenrigs svende, som var draget ud af landet igen 
med de videnskaber, der alene var tilsvoret landets b0rn. FOf0vrigt 
fandtes der endnu en mester i lauget, som for 20 til 30 år siden 
i fem år havde arbejdet hos Klosias som svend. Denne forsikrede, 
at den eksperimentering, som Klosias foretog, altsammen var no
get ganske sa::dvanligt, men ikke af den bedste slags; mesteren 
havde i de 16 år, han havde va::ret ilauget, fremstillet langt bedre 
tinkompositioner, og det ville han til enhver tid va::re parat til at 
vise pmver på. 

H0lge kandest0bernes erkla::ring var der ikke andre end laugs
medlemmerne, der kunne fremstille ordentlige tinvarer. Det var 
ikke andet end en fabel og indbildning, som Klosias og hans for
mand i sin tid havde forebragt kommercekollegiet, for kandest0-
berne brugte også tilsa::tninger alt efter tinnets beskaffenhed. Det 
var en stor usandhed, at tutenagen eller »Spialteren« gjorde tinnet 
hvidt og klingende, nej, det blev af beskaffenhed mere blyet lig, 
og jerntilsatsen tog al surhed til sig og forårsagede sorte pletter, 
som man of te kunne observere det ved engelske tinvarer. Hvis jem 
ikke tilsattes, ville der ikke forekomme rustpletter. 

Denne sidste udtalelse bekra::fter den , formodning, som fremsat
tes i årbog 1965, s. 70, nemlig at Jönsch anvendte jern i en del 
af sine kompositioner. Som det viI erindres, var det tydningen af 
de opskrifter, hvori bogstavet Y forekom, der voldte vanskeligheder. 
Det var dog muligt at fastslå, at prisen for dette Y var ca. 3 fJ 
pundet, hvilket netop stemte overens med prisen på norsk jern. 
At ordet tutenage her i landet anvendtes ja::vnsides med betegnel
sen »Spialter«, der af alle er anerkendt som et navn på zink, er 
også rart at konstatere. Det lyder dog stadig fuldsta::ndig usand
syniigt, at Jönsch ved at producere en legering af lige va::gtdele 
zink og jern kunne få frembragt en brugbar erstatning for tin. 
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Kandestoberne fortsatte deres indl<eg med at forundre sig over, 

at Klosias' enke turde v<ere så dumdristig at soge privilegier for 

en udenlandsk svend. Klosias ' oprindelige privilegier forbod i sig 

selv efter kandestobernes mening al videre successions arverettig

hed. Kandestoberlauget havde vist sig så storsindet ikke at gore 

indsigelser overfor Klosias' enke, da hun fortsatte forretningen efter 

mandens dod . (Kandestoberlauget havde sandsynligvis glemt det). 

Hun havde ikke, da hun ikke var mesterenke, måttet gore det, men 

hun kunne uden vrovl fra laugets side have fortsat til sin snarlige 

dod, og hvad behovede hun vel mere? Iovrigt måtte kandestober

lauget vel vxre de nxrmeste til at overtage den profession, som 

var blevet drevet i hen des virksomhed. Ved hendes dod ville kan

destoberlauget aldrig, som hun havde gjort, foregivc at tinfabrik

ken ville udda med hende, for enhver fornuftig måtte da vist til

stå, at al den forstand derpå, hun som et fruen timmer kunne have, 

den havde kandestoberne også, eftersom hun aldrig havde kunnet 

l<ere professionen så godt som de. Hvad angik hen des påstand om, 

at Benjamin Reiss havde drevet fabrikken efter hen des mands dod, 

så antydede kandestoberne, at det var sandhed med modifikatio

ner, for Reiss havde kun vxret i hen des tjeneste et år. 

Kandestoberne tilbod Reiss, at når han ville melde sig ved lau

get, skulle det blive ham tilladt at udf<erdige mesterstykke i hen

hold til Iaugsartiklerne (jfr. årbog 1965, s. 47), og han ville der
efter kunne nyde lige rettigheder med de andre laugsmestre. Er

kixringen sluttede med at udtrykke det håb, at magistraten ikke 

ville tage hensyn til en gammel vankundig kones forestillinger. 

Den 30. juni 1779 erklcerede magistraten da også overfor kan

celliet, at der ikke burde tages hensyn til madam Klosias' ansog

ning, og at Reiss ikke havde villet bekvemme sig tiI at tage imod 

kandestoberlaugets tilbud. Kancelliet bestemte den 8. juli, at det 

ansogte ikke kunne bevilges. 
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Senere på året, den 5. oktober, indsendte Reiss selven skrivelse 

til magistraten;l hvori han fortaite, at han havde faretaget en rejse 

til Danzig, og der fået udvirket, at de k0benhavnske kandestober

svende, som ikke hidtil af det danzigske laug var blevet anerkendt 

som zunftige svende, nu frit kunne rejse dertil og få al mulig 

assistance. Kandestoberlauget her i staden mbede senere, hvad det 

egentlige formål med Reiss' udflugt havde v<eret. 

Videre meddelte Reiss, at han nu, for at undgå alt videre be

sv<er, havde besluttet sig til at go re mesterstykke. Da det mester

stykke, som forlangtes i laugsartiklerne af 1685, var gan ske uszelge

ligt, ville han gerne i stedet for have lov til at forf<erdige en terrin. 

Han havde udf<erdiget en tegning, og ville, dersom magistraten til
lod det, fremstille terrinen i sin svigermoders hus. Dette skulle ikke 

ske for at få hj<elp til arbejdet, og heller ikke for at der skulle gå 

noget fra oldermanden, men udelukkende for at han kunne v<ere 

til stede i huset, da hans tilstedev<erelse der altid var påkr<evet. 

Magistraten opkaldte Reiss og oldermanden på rådstu en ; de 

modte den 25. oktober, og det bestemtes der, at Reiss skulle frem

skaffe sit l<erebrev og iovrigt rette sig efter laugsartiklerne. 

Den 22. marts 1780 »nedkom«, som det hedder i kancelliets 

supplikprotokol, fra arveprins Frederik en fornyet ansogning fra 

Klosias' enke, med opfordring fra arveprinsen til kancelliet om at 

understotte hende. I denne ansogning klagedes der over, at older

manden for kandestoberlauget havde villet pål<egge Reiss, fordi 

han var i hen des tjeneste, en del ceremonier, forinden han kunne 

få lov til at udfore mesterstykke. Disse ceremonier, om hvilke vi 

senere skal hore, ville Reiss ikke indlade sig på, eftersom f0lgen 

ville blive, at ingen svend mere ville soge tjeneste hos hende. 

Denne ansogning sendtes den 30. marts til magistratens erkl<e

ring. Det resulterede i et fornyet mode på rådstuen, hvor enken, 

Reiss, oldermanden og dennes bisiddere var til stede. Referat af 
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m0det eksisterer desvcerre. ikke, men fra Reiss fordigger en udateret 

skrivelse, der if01ge resolutionsprotokollen synes at vcere indgået til 

magistraten den I . maj 1780." Reiss begyndte med at erindre magi

straten om, at den havde pålagt kandest0berlauget ufort0vet at lade 

ham begynde på sit mesterstykke. Han havde derfor indleveret en 

tegning til oldermanden Erik Lundberg, som havde sagt, at den 

f0rst måtte forevises bisidderne, og bed t Reiss om at komme igen 

to dage senere. Da denne som af talt indfandt sig i oldermandens 

hus, var også kandest0ber Friedrich Friederichsen til stede. De to 

herrer havde ikke villet godkende tegningen, men påstået, a t en 

sådan tegning kunne enhver af deres lcerlin ge udf0re, når de kom 

af la::ren. :tvlen da Reiss påberåbte sig, at Lundberg i sin tid var 

blevet mester ved at lave en skål, ville buget dog ikke na::gte Reiss 

tilladelse til også at forfcerdige noget lignende til mesterstykke, og 

ville !evere ham en ordentlig tegning. Reiss var også bleve t erindret 

om, at magistraten havde forlangt, at han skulle lade sig omskue 

hos en af laugsmestrene og sidde fire uger ved svendenes lade. 

Reiss svarede, at han arbejdede i et vcerksted, som en brav mand 

havde anlagt, en der ovenik0bet var medlem af det Danziger-Iaug 

og f0lgelig kunne der ikke udsa::ttes noget på det va::rksted. Lund

berg og Friederichsen havde dertil sagt, at det vcerksted var ikke 

andet end et fuskerva::rksted, og at Klosias ikke en gan g havde kun

net afdreje et stykke arbejde, som det burde va::re. Hertil havde 

Reiss svaret, at h an meget vel erindrede sig magistratens ordre, 

men så burde oldermanden og bisidderne have gentaget det oppe 

på rådstu en, da de sidst var til m0de, og hvad angik beskyldnin

gerne mod Klosias, så var de pure usandheder, Reiss havde h0rt 

megen ros både om ham og hans arbejde. Sluttelig bad han om, 

at der måtte blive sat en stopper for kandest0berlaugets chikanerier, 

så han kunne begynde på sit mesterstykke. 

Samme dato, r. maj 1780, var der fra Lundberg indkommet en 
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skrivelse til magistraten. Han erindrede denne om, at ved m0det 

på rådstuen havde Reiss foreslået at udf0re en terrin af tin til 

mesterstykke, og da Lundberg selv havde fremstillet en sådan i sin 

tid, kunne Reiss også få lov dertiI. Men man havde meppe forladt 

rådstuen, f0r Reiss gik omkring og pralede af, at han havde fået 

udvirket så meget, at magistraten var blevet befalet at lade ham 

udf0re som mesterstykke, hvad han selv ville, og at han kunne g0re 

det i oldermandens hus eller hjemme, som han fandt for godt. 

Videre havde han pralet af, at han kunne anvende så megen tid 

dertil, som han havde lyst tiI. Dette havde medf0ft, at tre andre 
kandest0bersvende straks havde meldt sig hos oldemlanden for at 

blive mestre. 

Hvis det på denne måde skulle tillades alle og enhver at blive 

mestre i kandest0berlauget, ville de snart blive prakkere alle til

sammen, for brugen af porcel<en og stent0j var kommet sådan på 

mode, at kandest0bermeringen var gået meget tilbage. 

Reiss havde derefter leveret Lundberg en tegning, og sammen 

med kandest0ber Friederichsen havde denne sagt til Reiss, at den 

var så dårlig, at dersom en af laugets la:rlinge havde leveret den, 
ville den ikke engang va:re blevet godtaget til svendestykke. Da det 

på trads af laugsartiklerne var ve?taget, at Reiss, ligesom Lund

berg, måtte forfa:rdige en terrin, ville han levere ham tegningen 

dertiI. Ved alle de laug, hvor mesterstykke udf0rtes efter tegning, 

var det skik, påstod Lundberg, at lauget leverede denne. 

lmidlertid havde Lundberg og Friederichsen bedt Reiss om at 

lade sig omskue hos en laugsmester og sidde ved svendenes lade i 

en fire ugers tid. Derefter kunne han efter fjorten dages for10b igen 

sige ap for at begynde på sit mesterstykke. Hvis han ikke gjorde 

dette, ville han ikke blive betragtet som ziinftig, og ville aldrig kun

ne få ordentlige svende til at arbejde for sig. Reiss havde dertil 

svaret, at hart var kommet ind i et va:rksted, hvis ej er h0rte under 
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DallZigs laug, og det var vel lige så godt som de andre vzerksteder, 

0111 ikke bedre. Han ville aldrig lade sig omskue eller sidde ved 

svendeladen. Dette svar kunne oldermanden ikke opfatte som andet 

end en forncermelse imod lauget, eftersom Klosias i sin tid kun 

havde fået udvirket et privilegium for sig selv, fordi han ikke havde 

vceret i stand til at drive tutenagefabrikken. Del' kunne altså ikke 

vcere tale om, at dette privilegium kunne arves, og det v<erksted, 

hvor Reiss nu arbejdede, kunne kandest0berne ikke anse for andet 

end et sted, lwor b0nhaser sad og fuskede . 

Lundberg erindrede videre magistraten om, at den selv havde 

påtaget sig rollen som mzegler, da kandest0berne i 1749 begyndte 
forhandlingerne med lauget i Bresiau om at blive tilsluttet den 

oberlandske kandestobersammenslutning, og magistraten havde 
overfor BresIau garanteret, at det kobenhavnske laug ville opfylde 

alle forpligtelser. Blandt andet forpligtede medlemmerne sig til kun 

at antage behorigt udlcerte svende. Dc k0benhavnske kandestabere 

kunne altså risikere at miste deres surt og dyrt erhvervede rettighe

der, hvis de tillod Reiss at udfore mesterstykke, uden at han forst 

havde v<eret indmeldt i svendeselskabet. De måtte derfor forlange, 
for det forste, at han meldte sig ind idette selskab, for det andet , 

at han fremskaffede beh0rigt lzerebrev, for det tredie, at der for
f<erdigedes et ordentligt mesterstykke, og ikke noget »kludderi«, 

som han bedst kunne komme af sted med, og for det fjerde, at 

mesterstykket udfortes i oldermandens hus under beh0rig kontro!. 

Inden magistraten nåede at erkl<ere sig om ans0gningen af 22. 

marts 1780, sendte arveprinsen den I I. maj endnu en ansagning 

fra Klosias' enke til kancelliet. Hans ordre var vd denne Iejlighed: 

»KIosii Enke viI jeg endnu anbefale«. Det fremgår af kandesto

berlaugets se nere erklcering, at hun havde skrevet direkte til dron

ningen (Juliane Marie) . Ans0gningen af 22. marts har formentlig 

også vceret stilet tiI dronningen, eftersom den befordredes til kan-
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celliet af arveprinsen. Denne gang bad ansogerinden om, at hendes 

mands privilegier måtte overfores til Reiss, der skulle have hendes 

datter til <egte. Han ville i så fald gerne udfore mesterstykke, dog 

i hen des hus, siden lauget chikanerede ham. Ingen af ansognin

gerne fra enken er bevaret i Danske Kancellis arkiv, men eftersom 

både kandestoberlauget og magistraten skulle udtale sig om dem , 

og disse erkl<eringer fin des i Stadsarkivet, er det muligt at gore 

sig et begreb om, hvad ansogningerne har indeholdt. 

Kancelliet sendte ansogningen af I I. maj 1780 til magistraten 

den 23. maj, og af magistratens resolutionsprotokol fremgår yder

ligere, at der ansogtes om, at pådommelsen af mesterstykket måtte 

ske af tegneakademiet. 

Magistraten lod ansogningen gå den vante gan g til oldermanden 

for kandestoberne, og modtog den 10. juli svar derfra. Lauget 

mente, at det i tilstr<ekkeligt mål havde besvaret Klosias' enkes 

urimeligheder, men da hun igen fremsatte en del usandheder, ville 

man replicere. Kandestoberlauget havde aldrig besv<eret sig over 

hen de, der gan ske uberettiget i ti år efter mandens dod havde dre

vet kandestoberva:rksted og til stadighed haft både to og tre svende 

i sit brod. Hvad anledning kunne hun da have til at besv<ere sig 

over lauget? Lauget var den, der havde grund til at fole sig for

n<ermet, og kunne med fuld ret have gjort indsigelser mod hen des 

virksomhed. Oven i kobet kom hun nu og ansogte på denne dan

ziger Reiss' vegne, som om han ikke selv var myndig, og det uden 

at hun selv var det, hun var blot en umyndig enke, hvem det slet 

ikke var tilladt at ansoge om noget uden lavv<erges underskrift. 

Lauget bem<erkede, at hun alligevel var: »som hun allerunder

danigst melder til Hindes Ma jest<et Dronningen: Friemodig nok, 

ja aldeles Dumdristig og ublue nok dertil, da hun ikke alleene soger 

Successions Rettighed for sin Daatter, men endog for en udenriiges 
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og Lauget aldeeles uviidende og ubekiendt Svend, der ligesom hun 

og hindes afgangne Mand, forhaaner og paakaster os foragt«. 

Lundberg skrev, at tegningen, som Reiss havde kveret, var så 

dårlig, at det ikke kunne ses, om terrinen skulle blive rund eller 

oval, og et fad dertil havde han ikke tegnet. lvIagistraten havde 

selv indset, at tegningen kun var noget kludderi, og lauget havde 

derfor indleveret en tegning til en oval skål med fad, hvor man 

kunne se grund, afdelinger, profil og gennemsnit, hvilket var det 

samme, som Lundberg i sin tid havde udf0rt som mesterstykke. 

I Stadsarkivet findes i kandest0berlaugets arkiv den s. 88-89 afbil

dede tegning, som b<erer Lundbergs navn. Det er sandsynligvis 

Reiss-sagen, der er anledningen til, at den er bevaret. Om det er 
tegningen tiI Lundbergs eget mesterstykke eller til Reiss, kan ikke 

afg0n;s, men der har na:ppe v<eret megen forskel. 

H vad angik kravet om, at Reiss skulle lade sig indskrive i sven

deselskabet og arbejde en tid hos en mester, da havde han dertil 

svaret: »Nein, das Thue ich gantz und gar nicht« . 

Lundbergs skrivelse er en anelse skarpere i tonen end de forc

gående, han skriver om den medf0dte danzigske foragt for dc 

k0benhavnske kandest0bere, som også Klosias besad. Da der i 1749 
fra k0benhavnsk side ans0gtes om forening med alle kandest0bere 

i det romerske rige, var Danzigs laug det eneste, der udtrykte hån 

og foragt, og under ingen omst<endigheder ville aneikende de k0-

benhavnske kandest0bere. I Danzig var det da heller ikke hverken 

f0r eller efter forhandlingerne Iykkedes nogen dansk kandest0ber

svend at bliv e anerkendt. Lundberg påstod, at Klosias havde k0bt 

sig et medlemsskab i Danzigs laug, og at også Reiss havde fors0gt 

dette. Nu ville kandest0berne gerne se håndgribelige beviser på, 
at der var forbundet fordele med det at v<ere indf0dt dansker. 

(Indf0dsretsloven var af 1776). Det kunne va:re Danmark lige-
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gyldigt, om denne ubeh0vlede danziger Reiss blev tvunget til at 

rejse hjem igen, når han ikke ville overholde landets love og elske 

den nation, hvori han skulle leve og d0. 

Klosias' enke havde foreslået, at Reiss skulle forf;erdige mester

stykke i hendes v;erksted i to vidnefaste m;ends n;erv;erelsc:, og når 

det var f;erdigt, skulle tegneakademiet påd0mme det, for at hun 

kunne blive fri for laugets chikanerier. Dertil så lauget ingen grund, 

reglerne var givet i laugsartiklerne, og desuden kunne kun kendere 

bed0mme et mesterstykke. Dueligheden hos en kandest0ber viste 

sig dels på den måde, hvorpå formen var udf0rt, dels ved st0b

ningen. Det var forholdsvis let at tinad de eventuelle huller i det 

fa:rdige stykke, og det kunne g0res, så det n;esten ikke var til at se, 

men det regnedes af kandest0bere for et bedrag, hvis sådanne for

sk0nnelsesarbejder udf0rtes på et mesterstykke. 
Med hensyn til Klosias' enkes påstand om, at hun ikke kunne 

ur~dv;ere Reiss i v<:erkstedet i de seks uger, som ville medgå i older

mandens hus ved mesterstykkets udf;erdigelse, så kunne Lundberg 

ikke få det til at rime sammen med den omst;endighed, at Reiss 

fornylig havde faretaget en rejse af en varighed på 16- I 8 uger til 

Danzig i den hensigt at tilk0be sig et mesterbrev. Denne rejse havde 
v;eret omsonst. 

For yderligere at besmykke sin sag havde Klosias' enke vedlagt 
sin ans0gning fire attester. En af attesterne vedr0rte noget tinarbej

de, som i Klosias' tid var leveret til Kadetakademiet, to andre 

attester, udstedte af baronesse Iselin,G omhandlede leverancer tiI 

Vestindien. Disse attester aff;erdigede Lundberg let, eftersom det 
drejede sig om tinvarer, som var leveret f0r Reiss' tid . 

Den fjerde attest, som kammerråd Lihme7 havde givet, besk;ef

tigede Lundberg sig betydeligt mere med, hovedsagelig fordi den 

har v;eret formermende for lauget. Lihme betegnede if0lge Lund

b.:rg attesten som en edelig attest; men det var en usandf;erdig 
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DEN ENGELSKE TINFABRIK 

attest, hvilket var at forvente fra Lihmes hånd, for hans sindelag 

var som månen, der tiltager og aftager. Han havde blandt andet 

i attesten udtalt, at han havde v<eret n0dt til at kassere noget ar

bejde, udf0rt af laugsmestre, og ladet det lave om af Reiss. Det 

drejede sig om to slanger og tre svanehalse til bra:ndevinsbra:n

derier. Sagen var i virkeligheden den, at Lundbergs v<erksted havde 

udf0rt disse arbejder. Han havde anbefalet Lihme at lade slan

gerne forl<enge halvanden omgang til, da de så ville t rzckke bedrc, 

men da en omgang vejede omtrent 4 li spund (ca. 32 kg), havde 

Lihme villet spare udgiften . Senere havde han så ladet dem for

la:::nge hos Reiss. Den svend, der hos Lundberg havde vzcret be

ska:ftige t med slangearbejdet, var det Iykkedes Klosias ' enke at 

lokke over til sig, og det var sandsynligvis ham, og ikke Reiss, der 

havde udf0rt arbejdet der. Lihme kunne i hvert fald ikke udtale 

sig derom, da han n <eppe havde stået og set til i så lang tid. 

Lundberg skrev, at det var bekendt, at Lihme var en for sine 

mange påhitninger velrenommeret mand, mcn na:ppe nogen af dem, 

der kendte ham som en ellers påseende og akkurat mand, kunne 

tro, at han kunne bringe over sit hjerte at ville skade kandestober

Jauget ; nej, den tro ville nzcppe findes i Israel. 

Lauget kunne ikke fa:ste lid til Lihmes påstand om, a t han havde 

kasseret alle de slanger, som laugsmestre i tidens lob h avde udf0rt 

for ham, for i så fald måtte hans bra:nderi have stået stille ; og det 

havde det ikke, men tV<ertimod indbragt ham både pra:mier og ' 

karakter (kammerrådstitelen ). 

Oldermanden havde ved attester fra trova:rdige m<end S0gt at 

modbevise Lihmes påstande. Denne havde anbefalet Lundberg til 

andre br<endevinsbr<endere, blandt andet bra:ndevinsbr<ender 

RaspH og til Kronebr<enderiet i Malm0. Til dettc sidste var der 

forfa:rdiget en storre svanehals og slange ; om dette arbejdes for

trzcffelighed havde Lundberg fremskaffet attest fra en af forpag-
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terne, k0bmand Hegardt.u Fomvrigt bem<Erkede oldermanden, at 

sådant slangearbejde regnedes for det sletteste og groves te arbejde, 

da det hverken blev afdrejet eller poleret, og det var ikke efter
tragtet af habile svende. 

i'vIagistraten afgav den 19. juli 1780 en bet<Enkning om sagen 

til kancelliet. Magistraten skrev, at Reiss' vlEgring mod at efter

leve laugsartiklerne syntes at have karakter af en slags påståelighed, 

og underst0ttede im'Tigt lauget i alle punkter. Det foresloges, at 

Reiss skulle efterkomme laugets krav, hvis han ville v<ere mest er. 

I kancelliets supplikprotokol er under ekstrakten af magistratens 

erkl<ering vedf0jet et notat, der kortelig siger, at det ved kancelli

m0de den 3 I. juli 1780 bestemtes, at det skulle forblive som af 
magistraten foreslået. 

Da kandest0berlaugets arkiv til alt held er bevaret i Stadsarkivet, 

har det V<Eret let at konstatere, at Reiss virkelig gav efter og til

fulde efterlevede bestemmelserne. Der var heller ikke nogen anden 

udvej, eftersom det ikke var lykkedes ham at blive medlem af 

Danzigs laug, og det var vel endda tvivlsomt, om det k0benhavnske 

laug efter al denne polemik ville have anerkendt et sådant med
lemsskab. 

I svendenes protokol står under '27 . august 1780: »Einzog 

Ephraim Benjamin Reuss von Danzig, brachte den Gruss von 

Magdeburg, und fand Arbeit bey Meister Lundberg«.lo Så var 

den del af formaliteterne i orden. 

I mestrenes protokol findes f01gende: »Ao 1780 d. I3 d Septemb r 

begyndte Beniamen Ephraim Reus paa sit Mesterstycke tiI for

f;:erdigelse bestaaende i en kandig Terin, som er ham beviliget at 

gi0re Gibs form tiI. Samme Tarin med sit beh0r veyde i st0bning 

10 Y211:. Testere som OIdermand Erick Lundberg«.11 Anerkendelsen 

af mesterstykket er ikke indf0rt her, men Reiss fik borgerskab den 
16. oktober 1780. 
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DEN ENGELSKE TINfABRIK 

Han giftede sig den 15. december samme år i St. Petri kirke 

med :Marie Cathrine Klosias;'" en af forloverne var den bekendte 

kunstdrejer Lorentz Spengler, der var kongefamiliens hTemester 

i drejerhåndv<erket.1:J 
Det er va:rd at la:gge m<erke til, at Klosias' enkes henvendelser 

til enkedronningen, og de deraf flydende kraftige anbefalinger fra 

arveprinsen, ikke medforte, at sagen fik det af hende og Reiss til

sigtede udfald, men at laugets synspunkter, via magistratens erkl<e

ring, blev lagt til grund for kancelliets afg0felse. 
Madam Klosias dode i november 178 I og nåede ikke at oplcve, 

hvad der for hende ville have va:ret en stor triumf: at Reiss blev 

oldermand for kandestoberlauget. l1 Det blev han nemlig, ganske 

vist forst den 2. november 1795, på et tidspunkt, hvor Lundberg 

var ude af billedet. 
Reiss boede lige til sin dod I. december 1827 i Silkegade, nu

v,erende gadenummer 7.15 Også hans son, Peter Benjamin Reiss, 

blev kandestober/G og forte forretningen videre sammesteds.
17 
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HENVISNINGER OG NOTER 

F orkortelser: 

Kbh Sta: Kobenhavns Stadsarki v. 
RA: Rigsarkivet. 

La Kbh: Landsarkivet for Sj<el
land. 

l. Danske KancelIi, suppl ikprotokol 

1779, nr. 14°3, RA. H cri ekstrakt 
~f sager. ;ndtil 3 l. juli 1780. 

2 . M agistra tens rcsolutionsprotokol, 
1779 - 81, Kbh Sta. 

3· M agistratens kopibog 1779 B, nr . 
47 l, Kbh Sta. Heri også magi
stratens erkl<ering af 30. juni 

1779· 
4· Biiag til magistratens reso lutions

protokol 1779 - 8 l, side 28 Kbh 
Sta. 

5· Magistratens kopibog 1780 B, nr. 
183, Kbh Sta. Heri også la~gets 
skrivelse af l . maj og 10. juli 

! 780 samt magistra tens erkl <ering 
'If 19. juli 1780. 

6. Anna Elisabeth Fabritius Teng
nagel, g. 1752 med Reinhard Isc
lin . Danmarks Adels Aarbog 1922 . 

7· Kammerråd Johan Christian 
Lihme, oldermand for Braende-
vinsbr<endcrlaugn . Braendcvins-

br<enderlaugct nr. l, side 19, 
j<evnfor magistratens reso lutions

protokol 1776 - 79, side 3 19, 23. 
fcbruar 1778. Kbh Sta. 

8. Johan Raspe, Braenclevinsbr<endcr
lauget nr. l l og Inclkvarlerings
mandtai 1778, Kbh Sta. 

9· Gustaf H egardt, f. 1723 , d. 1783 
i Malm"" eller Cornelius Hegardt, 
f. 1753, d. 18 34 i Malm",. Venligst 
oplyst af Malmö Stadsarkiv. 

10. Kandest0berlauget nr. l l, Kbh 
Sta. 

l l. Kandest0bcrlauget nr. 3, Kbh Sta. 
12. St. Petri kirkebog, viede, anf",rte 

dato, La Kbh. 

13· Lorentz Spcngler boede i Silke
gacle, 2. h us fra Rciss. Indkvartc
ringsmandtallcr, Kbh Sta_ 

14· Stadens Betjeningcr, protoko l 
Kbh Sta. 

IS· Vejvisere, Kbh Sta. Bcgravelscs
vaesene ts protokol, nr. 3253/1827, 
Begravelscsvaescnct, Dr. Tvaergade 
30, K. 

16. Kandcst0berlaugct nr. 3, indskre
vet ilauget 26. august 18 23 , Kbh 
Sta. 

17· Vejviserc, Kbh Sta. 
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