
Den første Klædefabrik 1 Odense. 
Af N. G. Lange. 

Engelsloft skriver i sin Bog "Odense Bys Hi storie": .,FØrsl 
1789 anlagdes den fØrste egentl ige Klædefabrik af tvende Ud
lændinge BrØdrene Otto, men uagtet den endnu bestod 1794- paa 
GraabrØclre Kirkegaard Nr. 6, h edele r det dog 1798 om den, at 
lwor god den end var, maatte den 2 Gange forl a de Byen, for
medelst ~lange ! paa a rbejdslystne fattige ." 

Disse Oplysning,er om den fØrste Kl ::eclefabrik i Odense er dog 
ik ke korrekte og skyldes sandsynligvis en ~Ii sforsta aels e . 

Fabriken grundl agdes af 3 BrØdre: Christian Gottlob, Johan 
vVilhelm og Gottlieb Ben jamin Otto,!) fØdte henholdsvis 1740, 
1747 og 174-8.2 ) 

Deres Fader, Dugmager Joh an Heinrich Otto, som havd e lært 
sin Profession i Saksen og havde yæ ret :\fester der, blev i 1754 
a f den danske EnYoye Kamm erh erre Bjerregaard kaldt til Dan
mark med LØfte om Arbejde.]) l\led h am fulgte hans Familie -
Hustruen, 4 Sønner og 2 Døtre. 

Sønnerne bleY alle opla~ rte i Professionen, Christi an Gotllob 
Otto blev Svend den 18. Febru a r 1759 og Joh an Wilhelm Otto 
den 2. December 1766.3 ) Hvornaar Gottlieb Benjamin Otto blev 
Snnd, er det ikke lykkedes at oplyse. 

De arbejded e i llere Aa r hos Faderen, lwis Fabrik i Køben
h aYn forøvrigt gi k daarligt, saa han kort rør sin Død den 28. De
cem ber 1772 ansøger Commercekollegiet om i\Iidler til Fabrikens 
videre Drift. Efter Faderens DØd arbejdede de tre BrØdre blandt 
anclet 21 Aar paa ,, Det kongelige General Ulden i.\Ianufaetur i 
Johnstrup". Fra Johnstrup har de af \'<.'Cr kfØreren Daniel Hein
rich faaet udstedt en Anbefaling, i lwilken de anbefales som tro 
og flittig e; de h ar faaet Pne mi er for godt Arbejde og er iØnigl 
fre del ige og a·rba re. 

Da Fabriken i Johnstrup br::c ncl le, bleY de arbejdslØse, lwor
for de i November 1778 ansøgte Commercekollegiet om et Laan 
paa 1500 Rdlr . til E tablering af en mindre Fabrik i København. 

Dette fik de imidlertid ikke, antagelig fordi Commercekol
legiet mente, at saadanne Klæd efab riker havde større LiYSbetin
gelser ude i ProYinsbyerne, hYor Arbejdskraften var billi gere og 
Omkostningerne i det hel e mindre. Derimod maa de have faaet 
Opmuntring til a t anlægge en Fabrik i ProYinsen, thi i August 
17 79 skrinr de til Commercekollegiet, at de nu for anden Gang 
har Yæ ret i Odense for at bese en Gaard, som til "et Fabriquc 
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kan ncre nyttigt og tjenligt " og anmodede i den Anlednin g om 
Kapital for at bliye i Stand til at kØbe og reparere denne Gaard. 

Den committerede, Kammerherre Rosenørn, undersøgte paa 
Commercekollegiets Vegne Gaarden, en Bygning paa 16 Fag, som 
\ar til Salg for 1250 Rdlr., og anbefalede Købet, da den fandtes 
passende til Fabriksbrug og var velforsynet med Vand, hvad der 
havde Betydning, saafremt man senere vilde anlægge et Farveri . 
De nødvenelige Heparaboner og Foranelringer ansloges til et Be
lØb af 750 Rdlr., og Yed kon gelig Resolution af 2. September 1779 
tilstodes der da de 3 BrØdre Otto et Laan paa 2000 Rdlr. samt 
Hjælp t il Anskafleise af Vævestole og, den nØdYendige Uld. 

Den 25 . September s. A. afrejste saa BrØdrene til Odense, ror
synet med Uldredskaber og Hejsepenge af Generalmagasinels 
Direktion, og Commissionæren fo r Hanclskefabrikerne i Odense 
blev beordret til at give dem den nØdvenelige Pengeforstrækning 
samt røre Opsyn med, at de bevilligede :\lidler blev rigtigt an
wndte. For at s~ctte dem i Stand til at DYervinde de Vanskelig
heder, som maatte mØde dem i Begyndelsen, tilstodes der dem 
yderl igere ved kongelig Hesolution af 4. November s. A. 300 Hdlr. 
aarlig, i 2 Aar. 

I Juni 1780 ansøgte BrØdrene imidlertid atter om Understøt
telse, denne Gang paa 400 Hdlr., til en lille 0\·erskærer- og Farve
indretning. EndskØnt den Sum, de allerede haYde modtaget i 
Materialer, belØb sig til 3096 Hdlr., fik de dog det ansØgte BelØb, 
da AnskatJeisen af 0Yerskærcr- og Farveindretning betragtedes 
som uunclv<.-crlig. 

~lan kunde nu formode, at Fabril<en i Oden.se efter disse rige
lige Understøttelser var kommen i god Gang og, var i Stand til at 
klare sig selv, men dette var ikke T ilfældet. Brødrene Otto sendte 
i Juni 1781 en Beklagelse til Commercekollegiet over, at det Yar 
umuligt at sælge de wd Fabriken fremstillede Varer paa Grund 
af den owrhaandlagende Contrebandehandel og anmodede der
ror de tte om at gØre noget for at hæmme denne, da de ellers vilde 
se sig nødsagede til at neellægge deres Virksomhed. 

I Anlednin g, af denne Beklagelse skriYer Collegiet til General
~lagasinct, at det owrlocl delte at tage alle mulige Forholdsregler 
samt at indkomme med Forslag. Generalmagasinets Direktion 
svarede herpaa, at den ikke saa sig i Stand til at foreslaa noget 
~Iiddel til Understøttelse for BrØdrene Ottos Fabrik, hvorved den 
kongelige Kasse tillige kunde sikres mod Tab. De kund e heller 
ikke skalle det foresiaaede Interessentskab i Fabriken til Hjælp 
Ycd \'urernes Afsætning, da den eneste Klædehandler i Odense. 
Russing, havde erklæret ikke at ville befatte sig dermed. 

Direktion en formaaede dog sidstn æ Ynt e til at antage sig Op
sigten med Fabrikens Klædeoplag samt at fØre Bogholderiet og 
Regnskabet imod at nyde 1 ":\ % af al le de fabrikerede Varer, og 
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det foresloges derfor, at Fabrikens Direl<tion og Kasse overdro
ges ham . :\[an fandt enc!Yidere, at cler burde ta'nkes paa :\Iidler 
til billigere Fabrikation, og det anfØrtes i denne Forbindelse, at 
Fabrikant Traunclorfi paa Hyidkilcle skulde v<ere i Stand til at 
fa bril;:ere bedre FrakketØjer til billigere Priser og tilm ed have 
god Afsætning, paa disse Yarer. 

Det lader ikke til, at Ordnin gen med H.ussing bleY rørt ud i 
Lint, thi hans i'\ayn fineles ikke senere omtalt, og de Foranstalt
ninger, der bleY iYærksat for at holde Liy i Fabriken, tyder heller 
ikke paa hans 7\led,•irken. 

I Oktober 1781 blev ~Iagasinskra:mmer Ketlels og Fabrikant 
Sclmie sendt til Odense, for at undersØge Fabrikens Forhold. I 
deres Beretning om denne L'ndersøgelse fo rklares, at de Aar
sager, der hidtil havde hindret Fabrikens Fremgang, bestod i, at 
Fabrikanterne selv paa egen Haand havde forf:ccrdiget Varer, 
som ikke havde været til at sælge, samt. Contrebandehandelen. 
Fabrikens Varer befandtes yel passable, men en Forbedring var 
alligevel ønskelig i alle Dele. De erklærede dog, at den Understøt
telse, Fabriken hidtil havde modtaget, var godt anwndt, og at 
den vilde florere, naar kun KØbmændene vilde bestille deres Va
rer hos den. For at hjælpe herpaa blev det foreholdt Købmæn
dene, at det vilde blive Fabriken tilladt selv at udskære deres 
Klæde, hvis de ikl-::e aftog det. Fremdeles foreslog Undersøgerne, 
at det maatte blive paalagt Fabrikanterne at oplære Drenge ved 
Fabriken, samt at de forfærdigede \ ' arer maatte halles og efter
ses saavel for deres egen som for de kØbeneles Skyld og encl
viclere, at det for Fremticlen blev forbudt dem at fabrikere andre 
Varer end saadanne, til hvilke de i Forvejen havde modtaget 
Prøver af Købmændene, samt endelig,, at man tilskrev .Magistra
ten om at understøtte Virksomheden paa alle l\Iaader: 

Ved den foretagne Opgørelse oYer Fabrikens Balance opgjor
des 

Varebeholdning og Redskaber til .... .. 6693 Rdlr. 
Bygningernes V ær di til .. .. .. .. . .. . .. .. .. . 3286 

lait ... !)979 Rdlr. 
altsaa lige ved l 0000 Rdlr. 

De frem komne Forslag synes dog ikke at have giyet Fabriken 
de nØdvenelige Livsbetingelser, thi det fØlgende A ar i Juni ( 1782) 
anmodede Fabrikanterne om, at det nyoprettede Handels og 
Cana! Compagnie vilde forhandle Fabrikens Yarer, samt om et 
Laan paa 1000 Rdlr . i Penge og 1000 Rdlr. i spansk Uld imod 
sammes Tilhagebetaling i Varer, og i Oktober s. A. ansøgte de om 
Udsættelse med at betale Renter af den laante Kapital. Denne 
sidste Anmodning afsloges, men det tillodes dem dog, at de maatte 
levere Varer for den Sum, Renterne belØb sig til. 
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I :\larts 1783 gay BrØdrene Otto h eiL op. I en Skrivelse til 
Commercekollegiet meddelte de, at de ikke la: ngere saa sig i Stand 
til at fortsætte deres Khccterabrik, da de ikke kunde faa Afsæt
ning paa deres Varer, og Kollegiet ikke vilde eftergiYe dem Ren
terne af Laanene, lworfor de an modede dette om at overtage 
Fabriken og samtidig drage Omsorg for, ai de paa anden Maade 
blev sat i Stand til at skctlfe sig en Lenn'j. For Gottlieb Benja
min Otto blev dette dog ikke nødvendigt, idet han kort Tid efter 
afgik ved DØden. Han bleY begravet den 2. April 1783 i Odense. 

Der gjordes nu fra Commercekollcgiets Side Forsøg paa at 
afsætte Fabriken; der var paa den Tid i Odense 3 Købmænd, 
som havde Lyst til at blive Ejere af den, men deres Tilbud var 
for lave. :\<lagistraten i Odense tilraadede, at de 2 efterlevende 
BrØdre blev sat i Stand til at fortsætte, saa meget desto mere, 
som der var rigelig Sikkerhed for Statens Penge ( 7 539 R dl r. ) , 
og i l\farls 1784 indsendte den et Pro Memoria fra BrØdrene 
Otto, lwori de ansøgte om : 

l) at Renterne af deres Gæld maatte eft ergives dem i 6 Aar, samt 
at de i 2 Aar maatte fritages for at afdrage de fastsatte 200 
Rdlr. paa Kapitalen. 

2) at Kollegiet vilde forskatle dem afsat l 9 Stk . hvidt Klæde, da 
disse Stykker ikke kunde farves i Odense, hvor Farverne ikke 
havde Kyper, der yar store nok. 

3) at det vilde udvirke, at de for det Blaagaardske J\lanufacturs 
Regning kunde underholde 3 a 4 Væve, eller at Fabriken gan
ske maatte henlægges under nævnte :rvranufactur. 

~lagistraten anbefalede AnsØgningen, idet den anfØrte, at 
Fabrikanterne, efter at have anvendt alt, hvad de ej ede paa Byg
ninger og Fabrik, ikke kunde fortsætte uden Hjælp, og da en Del 
af Byens fattige havde Arbejde her, lovede den, a t den vilde føre 
den omhyggeligste Kontrol med Fabriken efte r Kollegiets Anvis
ning . Anmodningen om at maatte arbejde for Blaagaard ansa~1 
:\Iagistraten for særdeles fordelagtig for Ansøgerne. 

Direktionen for Dugmanufacturet paa Blaagaard anmodedes 
derefter om at holde Brødrene Ottos Fabrik i Arbejde. Denne for
langte i den Anledning Oplysninger om ArbejdslØnnens Størrelse i 
Odense, hvilke tilvejebragtes . Direktionen ansaa Arbejdslønnen 
for at være fo r hØj og mente, at den burde nedsættes, men erklæ
rede sig villig til at skaffe Arbejde til Fabriken, saafremt man 
kunde opnaa en Forøgelse af Blaagaards Kapital. Dette gik Kolle
giet dog ikke med til. Der meddeltes derimod Blaagaards Direk
tion de Betingelser, paa hvilke Blaagaard kunde overtage BrØ
drene Ottos Fabrik, Betingelser, som ikke nØdvendiggjorde en 
Kapitalforøgelse. 
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Der foreligger intet om, at Direktionen har antaget disse Be
tingelser; men i hvert Fald opnaaedes der Enighed, thi i Novem
ber l 784 meddelte Fabrikanterne Otto, at Afleveringen af deres 
Gaard og Fabrik m. m. Lil Blaagaarcls .\Ianufactur nu var tilende
bragt, ved hvilken Forretning Vurderingen af det hele belØb sig Lil 
8752 Rdlr. 5 :\I a rk 1 Sk., og da den lwngelige Fordring hos dem 
ikke var mere end 7539 Hcllr ., ble \· der en Difference i deres Fa
YØr paa 1213 Rdlr. 5 Mrk. 1 Sk., hvilket BelØb de anmodede om 
at faa udbetalt tillige m ed 143 Hdlr . .f :\[rk., som de havde til gode 
for .f Stk. Klæde, der 3 Aar tidligere va r leveret Gene ralmagasinct. 

Om Fabrikens og BrØdrenes videre Skæbne er det meget 
smaat med Oplysninger. Det BelØb, Brødrene hayde til Gode i 
Fa b ri k en, ha v de de store \' anskelighecler ved a t fa a udbetalt: 
gentagne Gange, sidste Gang i April 1786, maatte de søge om at 
faa deres TilgoclehaYende. 

De skyldte selv BelØbet bort og truedes hver Dag med Søgs
maal. Da der efter l 786 ikke fineles mere om denne Sag, maa 
man haabe, at de har faaet Pengene og saalecles neret i Stand 
til a t tilfred sstille deres Kreditorer. 

Fabriken fØrtes videre i Odense Lil Aaret 1787 sanclsynl igYis 
stadig under BrØdrene Ottos Ledelse. I 1787 flytles Fabrikcn til 
Fredericia, hvor den endnu bestod l 80-:!: leelet af Christian Gott
lieb Otto.4 ) 

I 1789 opretleeles der mellem Odense By og Fabrikanterne 
Otto fra Fredericia Ko n trak t om, at disse i Odense skul de etab
lere et Spinderi, som i det mindste kunde skaffe 50 til 100 Per
soner Arbejde, imod at Byen tilstod dem -1-0 Rdlr. til Husleje og 
Lysning samt 24 Læs TØrv.5

) 

Hvornaar Spinderiet er hleYet aabnet, vides ikke, men i Marts 
1792 rejste Johan Wilhelm Ollo fra Fredericia til Odense, lwor 
11an blev til Oktober 1795, da han atter rejste tilbage til Frede
ricia, saa i disse 3-1 Aar har Spinderiet antagel ig bestaaet.G) Dette 
Spinderi er fonnoclentlig Aarsagen til den Misforstaaelse, som 
findes hos Engelsloft. 

Derefter blev de lo BrØdre i Fredericia til 180-!; da flyttede 
.Johan \Vilhelm Otto fra Byen.6 ) Aaret efter, den 14. Oktober 
1805, dØde han yderst fattig i Røhenhavn; hans Hustru og Børn 
maattc Fatligyæsenet tnge sig a f. 7 ) Chris ti an Gottlieb Otto boede 
endnu i Januar 1805 i Fredcricia,G) men derefter er det ikke 
lykkedes at finde Oplysninger om ham. 
- - - - -- ------

Kilder : 1 ) Commcrcekollcgiets "Dansk e .l o u mal" 1772--17RG. 
2 ) Frederiks tysk e Kirk e : Konfirmationsprotokol 17 ;i 7~17o -L 
3 ) Dugnwgerlauge ts Arkiv. Kb h v ns Raadhus. 
4 ) "Dugmanufacturet paa Blaagaard"s Regnsknber. 
5 ) Fogtmans Reseripi er 25. Juli 1789. 
6 ) Ekstraskattclister. Odense og Fred ericia. 
7 ) Skifteprotokol. Kbhvn. 21. .Juni 181 :~. 
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