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En lærd Kolding-købmand i 1700-tallet
Af Nellemose

I første halvdel af det attende århundrede var en 
stor del af indbyggerne i de danske købstæder 
håndværkere - mestre og svende - der levede 
under beskedne kår. Købmændene, der ofte var 
økonomisk vel funderede, udgjorde overklassen 
og var de eneste, der kunne blive medlemmer af 
byens råd. En særlig gruppe var de lærde folk, 
der i en by som Kolding omfattede sognepræs
ten, den residerende kapellan, præsten ved Set. 
Jørgens Hospital og latinskolens rektor og hø
rere. De sidstnævnte blev som regel kun boende i 
byen i kort tid, da al deres stræben gik ud på sna
rest muligt at få et præstekald. Mens det ofte 
skete, at en søn af en håndværker eller en køb
mand tog en studentereksamen og senere endte 
som præst, var det såre sjældent, at et medlem af 
den lærde stand slog sig ned som købmand. Det 
gjorde imidlertid Daniel Michelsen, der blev døbt 
i Kolding kirke den 21. november i året 1700 og 
levede indtil 1759. Ham skal der her berettes 
om, men først et par ord om hans forældre.

Daniel Michelsen var søn af Michel Danielsen 
og Karen Terkelsdatter, som blev viet i Kolding 
kirke den 25. juli 1695. Michel Danielsen fik i 
1693 borgerskab i Kolding med ret til at give sig 
af med småhandel og arbejdede sig med tiden op 
til at blive en velstående køb- og handelsmand. I 
1708 blev han rådmand. I 1710 var han blandt 
de borgere, der betalte parykskat. Den skat be
taltes kun af de mest velsituerede. I Kolding

blev således kun 51 mænd og 56 kvinder pålignet 
parykskat. Michel Danielsen betalte 3 rigsdaler; 
det var højeste sats, adskillige slap med 2 rigs
daler, en del med 1 rigsdaler. Michel Danielsen 
døde 58 år gammel og blev begravet den 5. juni 
1722. Karen Terkelsdatter overlevede ham i 30 
år og blev først begravet den 21. juni 1752.

Daniel Michelsen må tidligt have vist anlæg 
for studier; i hvert fald sørgede hans forældre 
for, at han fik privat undervisning af sognepræs
ten i Sommersted Peder Wøldike, så han i 1717 
kunne bestå studentereksamen ved Københavns 
Universitet. Dengang skulle alle, der ønskede at 
blive student - også eleverne på latinskolerne - 
aflægge de nødvendige prøver på universitetet. I 
1718 blev Daniel Michelsen baccalaur, det vil 
sige, han bestod den universitetseksamen, som 
krævedes, hvis man skulle fortsætte et universi
tetsstudium og blive magister eller doktor. 
Denne universitetsgrad, som Erasmus Monta- 
nus er så stolt af, forsvandt helt fra Kjøbenhavns 
Universitet i 1775. Titlen har holdt sig i Eng
land og USA, hvor man stadig kan blive B.A., 
Bachelor of Arts.

I 1719 må Daniel Michelsen have opholdt sig 
hjemme i Kolding et stykke tid. I hvert fald var 
han der den 3. november, for den dag gik han og 
tre af hans studenterkammerater over middag 
op til Koldinghus, ind gennem porten og op ad
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vindeltrappen i det tårn, hvor klokken befandt 
sig. Om de også har rørt klokken er uklart, se
nere blev det påstået, at de havde klemtet med 
den, men det blev også oplyst, at den ingen kne
bel havde. Hvordan dette nu end forholder sig, 
var der trods alt kun sket det, at fire unge men
nesker på en fridag havde slentret omkring og 
uden at tænke nærmere over følgerne var kom
met til at bevæge sig ind på et område, hvor de 
egentlig ikke havde nogen ret til at komme. Kol- 
dinghus slots husfoged Hans Svendsen var imid
lertid ikke til sinds at se så lempeligt på sagen. 
Han greb ind, da han opdagede, at der var uved
kommende personer i klokketårnet, og det med
førte, at han og studenterne to gange - først om 
eftermiddagen, derefter om aftenen - kom i hef
tig ordveksling. Under det sidste sammenstød 
kom det ligefrem til håndgemæng, og den ene af 
studenterne Søren Pedersen Storm trak sin 
kårde. (Studenter måtte egentlig ikke gå med 
kårde, men gjorde det alligevel). Sagen kom til 
behandling i Kolding byret, hvor den trak uri
meligt længe ud, indtil den i januar 1720 blev 
overladt til kommissarier. Danske Lov bestem
te, at kommissarier kunne dømme i sager, »som 
ellers ikke beqvemmeligen kunne til tinge 
ordeelis«. Kommissariernes afgørelse i nærvæ
rende sag kendes ikke. De tre studenter, der 
havde været oppe i klokketårnet sammen med 
Daniel Michelsen, var Hans Anton Bertelsen Holm, 
ovennævnte Søren Pedersen Storm og dennes bror 
Jens Pedersen Storm. Alle tre blev senere agtvær- 
dige præster, henholdsvis i Skanderup sogn 
(Anst herred), i Svendborg og i Højen og Jerlev 
sogne.

I Byrådsbogen 1972-1973 har Frovin Jørgen

sen udførligt skildret retssagen i forbindelse med 
de fire studenters besøg i klokketårnet.

Omkring 1720 blev Daniel Michelsen alumne 
på Valkendorfs kollegium. For at bevare kolle
giepladsen, der betød fribolig og et vist årligt 
beløb i rede penge, skulle han som andre kolle- 
giestudenter en gang om året disputere offentligt 
og på latin - den tids universitetsøvelser. Man 
kaldte da også disse præstationer for »exercitia« 
(øvelser), og dem var der to slags af: disputati- 
oner (disquisitioner) og declamationer (taler). 
De af studenterne, som ikke var baccalaurer, 
skulle holde en latinsk tale over et emne, som de 
fik opgivet af kollegiets efor (tilsynsførende pro
fessor), f.eks. Hvad Eva passende kunne sige, da 
hun blev bedraget af slangen, eller Hvad den 
fortabte søn passende kunne have sagt, da han 
angrede sit syndige liv. Ordet »passende« var et 
yndlingsord, som gik igen i mange af disse 
»exercitier«. Talerne blev ikke trykt.

De, der havde baccalaurgraden, valgte selv 
deres emner, og de fik deres disputationer trykt 
og udgivet - på egen bekostning. Det var en øko
nomisk belastning, og derfor måtte disputati- 
onerne højst være på 172 ark, det vil sige 12 
sider i formatet kvart, nærmest hvad vi ville 
kalde en pjece. Daniel Michelsen var baccalaur 
og fik derfor sin disputation (disquisition) trykt 
og udgivet. Der er ikke noget unormalt eller 
usædvanligt ved den, hverken i form eller ind
hold. Den fylder 10 sider i kvart, den er godt 
trykt og pynteligt udstyret med blomsterorna
mentik. Dens titel Blandede Theser har den fæl
les med talrige disputationer - den titel er jo også 
tilpas rummelig og giver frihed i valg af emner. 
Den er forsynet med et pompøst titelblad, hvis 
tekst i oversættelse lyder: »Gud give lykke og
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Den flo t opsatte titel på Daniel Michelsens disputation. De fire  bog
staver foroven står fo r  Quod Deus Bene Vertat (Gud give lykke og 
held til dette). Den tilskrevne dato 4 foran oktober er næsten ble get 
væk. (Foto: Det kongelige Bibliotek.)

held til dette. BLANDEDE THESER, som Da
niel Michelsen på det højtærede konsistoriums 
bud underkaster offentlig drøftelse i Valken- 
dorfs kollegiums auditorium, den 4. oktober 
1721 på den sædvanlige tid om formiddagen. 
Bonde Olsen Colding er den fremragende défen
dent. Trykt på det kongelige og universitetets 
trykkeri«.

For helt at forstå denne lange titel er det nød
vendigt at vide, 1) at en thesis er en sætning, en 
påstand, som man fremsætter til drøftelse for og

Censor professor Hans Grams tiykketilladelse på side 2 a f  Daniel 
Michelsens disputation. Forneden Det kongelige Biblioteks ejer
stempel. (Foto: Det kongelige Bibliotek.)

imod (sammenlign Luthers 95 theser på kirke
døren i Wittenberg i 1517), 2) at konsistorium er 
universitetsbestyrelsen, 3) at Bonde Olsen Colding 
intet har med Kolding at gøre, men var en råd
mandssøn fra Slagelse, dimitteret fra Sorø Aka
demi i 1720, baccalaur i 1721, og 4) at defendenten 
(respondenten) hjalp disputatoren med at gen
drive opponenternes indvendinger, hvis det blev 
nødvendigt.

Titelbladet lægger op til disputatshandling
en. Vi far besked om hovedpersonerne (dog ikke
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om opponenterne), om tiden og om stedet. Om 
der har været andre tilhørere end de øvrige 
alumner på kollegiet, ved vi ikke.

På side 2 i disputationen står der IMPRIMA
TUR, må trykkes. Mange vil huske ordet fra 
Erasmus Montanus. Det er her underskrevet Jo. 
Grammius, det vil sige Hans Gram, Holbergs 
samtidige, den lærde professor, der i 1721 funge
rede som statens censor, den mand, der skulle 
kontrollere, at intet blev trykt, der stred imod re
ligion, sædelighed eller kongemagt.

Og nu selve indholdet af disputationen. Der er 
syv blandede theser, som skal drøftes hver for 
sig. Et af de syv emner er hentet fra Det gamle 
Testamente, to fra Det ny Testamente, fire fra 
latinsk sprog og litteratur. Der skal disputeres 
om:
1. hvornår præget mønt blev indført hos he
bræerne.
2. hvorledes et bestemt sted i Apostlenes Ger
ninger skal forklares.
3. tungetale ud fra et bestemt sted i første Ko- 
rintherbrev.
4. betydningsudviklingen af det latinske ord 
paganus.
5. et Ovid-problem (Ovid var en berømt ro
mersk digter i det første århundrede).
6. tre romerske digteres skildringer af vindene 
som sendebud mellem guder og mennesker og 
mellem mennesker og guder.
7. hvordan et bestemt udtryk hos Vergil skal 
forstås (Vergil var en berømt romersk digter i 
det første århundrede).

Efter sin fars død i 1722 vendte Daniel Mi
chelsen hjem til Kolding, hvor han fra den 12. 
juni 1722 til den 10. juni 1725 virkede som øver-

ste collega ved Kolding lærde Skole, det vil sige, 
han var tredjelektiehører, den højst lønnede af 
de tre hørere ved skolen. Han blev ansat, mens 
magister Anders Lunde var rektor, og gik af i 
rektor Albert Thuras tid. To måneder efter at 
han havde opgivet stillingen som hører, indgik 
han ægteskab med Kirsten Pedersdatter, en velha
vende enke med to tidligere ægteskaber bag sig.
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Vielsen fandt sted den 9. august 1725. Han var 
knap 25 år, hun næsten 45 år.

Kirsten Pedersdatter fødtes den 31. august 
1680 i Kolding som datter af Peder Laugesen og 
Karen Bendixdatter. Peder Laugesen fik borger
skab i Kolding i 1680 og blev købmand og over
formynder.

Den 23. april 1696 blev Kirsten Pedersdatter - 
endnu kun i sit sekstende år - viet til sin første 
mand Hans Hansen Bruun, køb- og handelsmand i 
Kolding. Han døde i oktober 1711, og ved den 
påfølgende skifteforretning vurderedes hans ef
terladte bo - købmandsgården, et par andre 
ejendomme, jorder i Kolding vang, indbo, vare
lager m.m. - til at være 4388 sletdaler og 12 skil
ling værd. Halvdelen tilkendtes Kirsten Peders
datter, som i øvrigt fik lov til at hensidde i uskif
tet bo.

Den 26. juni 1713 blev Kirsten Pedersdatter 
viet til sin anden mand, enkemanden Peder Han
sen, toldforvalter i Kolding. Han blev begravet 
den 10. august 1724 og efterlod sig et bo, der blev 
vurderet til at være 2599 rigsdaler og 3 mark og 2 
skilling værd. Ligesom sidst fik Kirsten Peders
datter tilkendt halvdelen og fik også denne gang 
lov til at hensidde i uskiftet bo. En vigtig del af 
boet var gården beliggende på hjørnet af Øster
gade og Helligkorsgade med facader til Østerga
des vestre og Helligkorsgades nordre side. Den 
vurderedes til at være 600 rigsdaler værd. I den 
gård blev Kirsten Pedersdatter boende efter 
Peder Hansens død, og i den kom også hendes 
tredje mand Daniel Michelsen til at bo.

Da Daniel Michelsen i august 1725 indlod sig 
i ægteskab, havde han ikke nogen stilling og drev 
ikke nogen borgerlig næring. Og da Danske Lov 
bestemte, at studerede folk, som ingen bestil

ling havde, henhørte under de gejstlige, og at 
gejstlige var fritaget for al kongelig og borgerlig 
tynge undtagen skatter efter grundtaksten, 
mente han, at han ikke var pligtig til at modtage 
indkvartering i den gård, han beboede. For at få 
sin opfattelse bekræftet henvendte han sig i en 
skrivelse af 29. august 1725 til stiftamtmanden, 
og denne lod da også magistraten i Kolding 
vide, at Daniel Michelsen skulle være forskånet 
for indkvartering.

At Daniel Michelsen var blevet en gift mand 
og havde fået bopæl i en af byens bedste ejen
domme afholdt ham ikke fra at rejse til Køben
havn og give sig i kast med at studere teologi. 
Men af grunde, der ikke kendes, opgav han efter 
nogen tids forløb teologien og rejste hjem til 
Kolding. Han må have besluttet sig til at blive 
købmand. Det blev han også, endda en velha
vende købmand, men han mistede aldrig inte
ressen for studier. Hans de Hofman skrev i sit 
store værk om fundationer og gavebreve, at Da
niel Michelsen »endog paa denne tiid, ja ofte nat 
og dag, fortsatte sine studeringer, særdeeles i 
philologien, til sin fornøyelse«. Herom mere i 
det følgende.

Daniel Michelsen startede sit købmandskab 
med at handle en gros. Dengang måtte en han
delsmand handle en gros, hvor han ville og med 
alle slags varer uden at løse borgerskab, men 
hvis han ved siden af en gros handelen holdt 
kræmmerbod og solgte varer i små partier, var 
han forpligtet til at erhverve borgerskab. Der 
fandtes regler for, hvornår et parti af de mange 
forskellige slags varer, der fandtes på markedet, 
kunne betegnes som et stort parti, men disku
table grænsetilfælde var formodentlig uund-
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gåelige. Det var imidlertid ikke et grænsetilfæl
de, men tydeligvis næringsnid, som bevirkede, 
at to nyetablerede købmænd Hans Hansen Høx- 
broe og Hans Michelsen Flye i november 1730 an
meldte, at Daniel Michelsen handlede detail ved 
siden af sit en gros salg. Anmeldelsen skete, da 
de to unge købmænd, som heller ikke havde løst 
borgerskab, blev indstævnet til at møde på råd
stuen og dér erhverve deres borgerskab samt be
tale borgerskabspenge. Anmeldelsen var ekstra 
bemærkelsesværdig i betragtning af, at Hans 
Hansen Høxbroe var gift med Daniel Michel
sens søster Anna Cathrine Michelsdatter. Sagen gik 
til byfogden Christian Grundahl, som indstævnede 
Daniel Michelsen til at møde i politiretten. Dér 
erklærede Daniel Michelsen i august 1731, at 
han ikke holdt krambod, men kun handlede en 
gros og udenbys. Hans erklæring blev godtaget. 
Nogen tid efter må han imidlertid have besluttet 
sig til også at handle detail, og i februar 1732 
løste han borgerskab.

Da Daniel Michelsen etablerede sig som køb
mand, indrettede han ejendommen på hjørnet af 
Østergade og Helligkorsgade til købmandsgård. 
I september 1746 købte han to små rytterbarak
ker, der lå ved siden af hinanden i Østergade lige 
nord for købmandsgården i forlængelse af den. 
Sådanne barakker var der i tidens løb blevet 
bygget en del af rundt om i byen. Daniel Michel
sen rev barakkerne ned og forlængede køb
mandsgården ved at tilbygge et 5 fag 2 lofter 
(etager) højt hus med kælder. Købmandsgården 
bestod i forvejen af et 11 fag 2 lofter højt hus med 
kælder mod Helligkorsgade og et 9 fag 2 lofter 
højt hus mod Østergade. Nu blev den altså på 14 
fag mod Østergade. Desuden omfattede den et 
hus og en stald i gården. Der var port mod

Østergade. I juli 1747 købte Daniel Michelsen 
endvidere den gård, der lå i Helligkorsgade 
umiddelbart vest for købmandsgården. Den var 
på 9 fag og var 2 lofter høj. Den blev dog ikke 
inddraget i købmandsgården, men blev udlejet.

En tid var Daniel Michelsen ejer af et mindre 
hus i den nordlige del af Låsbygade og et over for 
Set. Jørgens Hospital ved Låsby Dam. Dem 
solgte han henholdsvis 1741 og 1746. Han er
hvervede sig halvparten i Nørre Ports konsum
tionsbod og fik fjerdepart i en jagt og ottende
part i en galiot.

I marts 1735 blev Daniel Michelsen viceråd- 
mand, og i nogle år var han præstens medhjæl
per.

Som før nævnt bevarede Daniel Michelsen 
sine lærde interesser, så længe han levede. Det 
viser det bibliotek, han efterlod sig ved sin død, 
med al ønskelig tydelighed. Han købte 
nyudkommende bøger op gennem årene, det 
siger udgivelsesårene os, men han har sikkert 
købt ældre bøger, har vel først fået råd til sine 
bogkøb efter sit giftermål.

Langt den største del af bøgerne i hans bib
liotek var på latin, eventuelt som forklaring til 
græske værker, der var også nogle bøger på mo
derne sprog, men kernen var den klassiske græs
ke og latinske litteratur i dens forskellige former. 
Den berømte romerske taler, filosof og politiker 
Marcus Tullius Cicero førte med Samlede Vær
ker i to udgaver, en fra 1688 og en fra 1724, hver 
på 11 bind, hvortil kom særudgaver af enkelt
værker, alt i alt ca. 30 bind. (Cicero læses stadig i 
gymnasieskolerne). Den dyreste bog blev ved 
skifteforretningen efter Daniel Michelsens død 
vurderet til 7 rigsdaler og 3 mark - det var den
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populære romerske digter Ovids Samlede Vær
ker i fire bind - den billigste, en ukendt latinsk 
digter, til 2 skilling.

Bøgerne i biblioteket var dels klassikerudga
ver fra det 17. og især det 18. århundrede, enkel
te også fra det 16. århundrede, dels lærde værker 
fra de samme århundreder i originaludgaver 
eller genoptryk. Vi møder forfatternavne som 
f.eks. Erasmus fra Rotterdam, Hugo Grotius, 
Pufendorf, Bartholinerne, Ole Borch, Erik Pon- 
toppidan, Simon Paulli. Der var en hel del hånd
bøger (faglitteratur), som er nødvendige ved 
studiet af de klassiske sprog, dyrest var et anti
kvitetsleksikon i folio, to bind, vurderet til 7 
rigsdaler, men der var også »lexica« i de moder
ne sprog. Der var ikke mange bøger på dansk, 
mest religiøs litteratur, bibel og salmebog, Jes
per Brochmands huspostil m.m. Der var flere 
værker af Holberg, men ingen af hans komedier, 
hvad man nok kan undre sig over, når man ser, 
hvad der var af græske og latinske komedier og 
tragedier. Mens græsk og latinsk poesi var rigt 
repræsenteret, var der kun et værk af dansk dig
tekunst: Anders Bordings Poetiske Skrifter fra 
1735 (vurdering 8 skilling).

Efter biblioteket at dømme må Daniel Michel
sen have været noget i retning af det, man kalder 
en polyhistor, det vil sige en person, som er kyn
dig i mange videnskaber. I fortegnelsen i Kol
ding skifteprotokol er bøgerne ordnet efter for
mat i folio, kvart osv., et system, der kendes fra 
Det kongelige Bibliotek. I dag ville de blive ka
talogiseret under blandt andet historie, filosofi, 
teologi, filologi, pædagogik, geografi, anatomi, 
matematik.

Biblioteket indgik i Daniel Michelsens dødsbo 
med ca. 400 bind vurderet til i alt 180 rigsdaler

og 2 mark og 8 skilling - og det er nok en rimelig 
vurdering efter datidens bogpriser. Dog over
rasker det, at et pragtværk som Laurids de Thu- 
rahs Hafnia Hodierna (København i Dag) fra 
1748 med 110 kobberstik og dansk, fransk og 
tysk tekst kun blev vurderet til 3 rigsdaler. Det 
er i dag stærkt efterspurgt af samlere, og det kos
ter dyrt. I 1967 udkom det i fotografisk genop
tryk. Af andre i dag efterspurgte bøger, som 
fandtes i Daniel Michelsens bibliotek, skal næv
nes fire bøger af Holberg: Introduktion til de 
europæiske Rigers Historie fra 1711 (vurdering 
12 skilling), Danmarks og Norges Beskrivelse 
fra 1729 (vurdering 1 rigsdaler), Danmarks 
Riges Historie fra 1732, tre bind (vurdering 2 
rigsdaler og 3 mark), Livs- og Levnedsbeskrivel
se fra 1741 (vurdering 10 skilling). Nævnes skal 
også Stephanius: Saxo Grammaticus, en frem
ragende videnskabelig tekstudgave fra 1644 i 
folio, vurderet til 2 mark og 8 skilling.

Kirsten Pedersdatter døde den 16. marts 1754 
og blev hensat i åben begravelse i Kolding kirkes 
nørre kapel (nordre korsarm). I foråret 1759 te
stamenterede Daniel Michelsen kirken en ham 
tilhørende toft i Kolding Søndervang mod, at 
kirken holdt hans hustrus og til sin tid hans egen 
begravelse forsvarlig ved lige. Samtidig testa
menterede han 500 rigsdaler til Kolding bys fat
tiges kasse. Selv blev han begravet den 6. maj 
1759, fem dage efter at kong Frederik den Femte 
havde konfirmeret hans testamente.

Daniel Michelsen og Kirsten Pedersdatter fik 
ingen børn sammen, og da Daniel Michelsen 
længe før sin død havde udbetalt sine stedbørn 
deres mødrenearv, blev hans arvinger en bror, 
to søstre og børn og børnebørn af en tredje afdød
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Københavns byvåben på  titel-kobberstikket i varket H afnia H o
diema med allegoriske figurer og trofaer. Foroven svinger en vinget 
genius et fla g , hvorpå varkets titel og udgivelsesår skimtes. Kobber
stikkeren er utvivlsomt tyskeren Michael Keyl (1722-1798). (Foto: 
Det kongelige Bibliotek.)

D et firsprogede titelblad til H afnia Hodiema. Forfatteren til varket 
er den fremragende arkitekt Laurids de Thura (adlet 1740). H an var 
bror til den larde og digterisk begavede Albert Thura, rektor fo r  
Kolding Skole (Kolding Gymnasium) 1723-1726, derefter sogne- 
prast fo r  Lejrskov og Jordrup til sin død i 1740. (Foto: Det kongeli
ge Bibliotek.)

søster (ovennævnte Anna Cathrine Michelsdat- 
ter).

Under skifterettens ledelse blev det omfatten
de bo realiseret. Ejendomme, løsøre, købmands
varer og det store bibliotek solgtes på auktion, 
udestående fordringer blev indkrævet og gæld 
og skifteomkostninger betalt. Da alt var gjort

op, blev der 8786 rigsdaler og 11 skilling til de
ling mellem arvingerne. Af enkelte poster kan 
nævnes, at købmandsgården solgtes til Daniel 
Michelsens søstersøn Peder Høxbroe (søn af tidli
gere nævnte Hans Hansen Høxbroe) for 1380 
rigsdaler. Lejegården i Helligkorsgade indbrag
te 310 rigsdaler, løsøret lidt over 1385 rigsdaler
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og købmandsvarerne knap 3909 rigsdaler. Bø
gerne solgtes for 232 rigsdaler. Af udenstående 
fordringer på over 5722 rigsdaler lykkedes det at 
få omtrent 3850 rigsdaler indkrævet.

Daniel Michelsen var en sammensat person
lighed: han var et lærd studerekammermenne
ske med vidtspændende videnskabelige interes
ser, men han var også en driftig forretnings
mand med en omfattende handel i stort og småt. 
Selv ville han måske have sagt, at han tjente 
både Minerva og Merkur.
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