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Niels Matthias Bangs mor 
og den royale kogekone 
Wilhelmine Bang 
f. Koustrup.

Anders Have Espersen

Familien Bang i Algade
Bevæger man sig fra Lilletorv i Nykøbing og op ad Algade lægger 
man uundgåeligt mærke til den markante røde bygning, der med 
store typer bærer navnet ”Bangs Gaard”. Bygningen er opført i 1924 
og er navngivet efter en af byens dominerende købmandsslægter gen-
nem mere end 80 år. Gennem to generationer var familien Bang fra 
1850’erne og frem til 1930’erne blandt de toneangivende i Nykøbing. 
Med baggrund i avisartikler, nekrologer, og utrykte dagbøger fortælles 
her historien om købmændene Niels Matthias og Frederik Bang.

Den 19. december 1830 sejlede et mindre selskab på fem borgere til 
Salling fra Nykøbing for at gå på jagt og købe korn. Blandt dem var 
den 36-årige købmand og kunstdrejer Anders Andersen Bang. Midt 
på Limfjorden blev jægerne på vejen hjem overrasket af en kraftig 
byge, der fik deres båd til at kæntre. Alle druknede. Eneste overle-
vende var jagthunden, som svømmede i land og dermed gjorde det 
klart for de efterladte, hvad der var hændt på fjorden. Blandt dem, 
som ventede på jagtselskabet, var Anders Bangs kone, Wilhelmine, 
og parrets fire år gamle søn Niels Matthias. Der skulle gå over et 
halvt år, før de druknede kunne begraves. Først i juni 1831 drev 
ligene i land. 

Den rapkæftede kogekone
Wilhelmine Bang stod efter sin mands tragiske død alene med syv 
børn. Heraf var tre helt små, og det blev med tiden besluttet, at Niels 
Matthias Bang i perioder skulle i pleje hos sin morfar, skibstøm-
rer Niels Matthias Koustrup, efter hvem han var opkaldt. Udover 
at passe sine mange børn, slog enken Wilhelmine sig ned som ko-
gekone i Nykøbing. Hun blev en særdeles eftertragtet én af slagsen 
og fik sågar ansvaret for at tilberede den officielle middag for Kong 
Frederik 7. og Grevinde Danner, da de besøgte Nykøbing i 1852. 
Kongen havde ønsket rødspætter på menuen og var så tilfreds med 
det, der blev serveret, at han ønskede at hilse på den kvinde, der 
stod bag. Da Wilhelmine, som i timevis havde stået og svedt over 
gryderne, kom op fra kælderen på rådhuset, takkede Frederik 7. 
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hende for ulejligheden, hvortil den stovte enke replicerede: ”Skidt 
med ulejligheden Deres Majestæt, det er værre med betalingen.”

Efter sin konfirmation i 1839 tog Niels Matthias Bang hyre som 
skibsdreng på et af handelsskibene fra Nykøbing. Den behandling, 
han var udsat for undervejs, var dog så hård og streng, at han forlod 
søen for i stedet at skabe sig en karriere som handelsmand. Som 
fjortenårig skiftede han således arbejdet med at spule skibsdæk ud 
med en lærlingeplads hos købmand Frederik Schade i Vestergade. 
Schade var en af Nykøbings største købmænd. Han havde drevet 
handel fra sin store købmandsgård for enden af Vestergade siden 
1821 og fungerede som både svensk og norsk vicekonsul i byen. Alt 
tyder på, at Niels Matthias satte endog meget stor pris på Frederik 
Schade og arbejdet som først handelslærling og siden kommis. Der 
skulle således noget ekstraordinært til, før han besluttede sig for at 
forlade sin læremester og Nykøbing. 

Ung mand i krig
I marts 1848 udbrød der borgerkrig i Danmark. Krigen stod mellem 
det danske kongerige og de oprørske kræfter i Slesvig-Holsten, som 
ønskede de to hertugdømmer optaget i Det tyske Forbund. Med 
krigen fulgte også en national krigsbegejstring, der fik mange unge 
mænd til at melde sig frivilligt til den danske hær. Blandt dem var 
Niels Matthias Bang, der var en del af hæren i samtlige tre krigsår 
fra 1848 til 1850 og undervejs avancerede til underkorporal. En 
del af Bangs dagbog fra tre-årskrigen er bevaret. Den beskæftiger 
sig med tiden fra juni 1850 og frem til midten af oktober samme 
år, hvor de sidste krigshandlinger fandt sted. I dagbogen kan man 
blandt andet læse om Bangs møder med andre unge nykøbingen-
sere, der som han deltog i krigen, og om det blodige slag ved Isted 
Hede den 25. juli, som han kun beskriver med få linjer, men først og 
fremmest fortæller dagbogen en del om Niels Matthias Bang som 
person. Den på det tidspunkt 24 år gamle korporal giver indtryk af 
at være en ubekymret ung mand og en udpræget livsnyder. Mens 
han blot bruger få linjer på at beskrive sin deltagelse i førnævnte 
slag ved Isted, der kostede den danske hær næsten 900 mand in-
klusiv de berømte officerer general Schleppegrell og oberst Læssøe, 
undlader Bang sjældent at fortælle om de mange festlige stunder, 

Gården til Frederik Schades 
købmandsgård i Vestergade 15. 
På billedet ses Frederik Schades 

søn August Hagbart Schade med 
sin hustru. 
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han tilbringer i selskab med sine soldaterkammerater og adskillige 
glas brændevin. Den 2. juni var han eksempelvis indkvarteret i nær-
heden af Vejle og beskrev, hvordan han med en dejlig udsigt over 
en sø kunne ”ligge der med Piben i Munden og nyde sit Glas”. Siden 
kom han til Jelling, ”hvor vi muntrede os til kl. 1 om natten”, og fem 
dage før Isted-slaget, hvor han med sit kompagni var nået til Sles-
vig, kunne han beskrive, hvordan de indlogerede sig på en kro, der 
var bekendt for sin gode brændevin, hvorfor han og ”Fyrene fra 11. 
Bataillion” drak sig ”en lille Stjern på”. Resten af dagbogen fortæller 
om adskillige glas rompunch, der blev indtaget ved snart sagt hver 
given lejlighed.  Det var dog ikke kun alkoholen, der nød ungkar-
len Niels Matthias Bangs bevågenhed. De unge dansksindede piger, 
hans kompagni mødte undervejs, fik også pæne ord med på vejen. 
Blandt andet fremhævede han i Haderslev tre ”udmærkede Piger, 
som nok kunne være tjenlige til Kone, hvad sted det skulde være”, men 
der i Åbenrå var ”en stor Mængde dejlige Piger”. Selvom Bangs krigs-
erindringer rummer mange af den slags observationer, deltog han 
utvivlsomt også i en del af krigshandlingerne og undervejs nævnes 
faldne kammerater og de ofte barske forhold, som soldaterne kunne 
blive indkvarteret under.

På egne ben
Niels Matthias Bang kom helskindet ud af krigen, men var endnu 
ikke færdig med at se verden uden for Nykøbing. Ifølge sønnen Fre-
derik Bangs erindringer rejste den nyligt udskrevne soldat til Kø-
benhavn, hvor han i en tid arbejdede videre som handelsbetjent, in-
den han igen fik ansættelse hos Frederik Schade i Nykøbing. I 1854 
følte han sig omsider klar til at stå på egne ben, og den 1. juli samme 
år købte han en af sin hjembys mest markante bygninger, nemlig 
den tidligere by- og herredsfoged Johan Rummelhoffs hjem og em-
bedsbolig i Algade. Rummelhoff havde efter flere årtier i Nykøbing 
skiftet embede og var flyttet til Sjælland. Grunden, som Niels Mat-
tias Bang overtog, var stor og med en samlet pris på 8000 rigsdaler 
på ingen måde billig. Den 30. september 1854 tog Bang borgerskab 
i Nykøbing, og den nyslåede købmand kunne i december selv betale 
de første 1000 rigsdaler af på huset. Han havde dog forinden været 
nødsaget til at få sin storebror Peder Kornbeck Bang til at stå som 
medunderskriver på købskontrakten. Broren kautionerede for det 

Den unge købmand Niels Matthias 
Bang er for en stund vendt tilbage 
til det Slesvig, han kæmpede i 
under tre-årskrigen. Fotografiet 
er taget hos fotografen M. Kriegs-
mann i Flensborg.



38

lån, Rummelhoff gav ham på 6000 rigsdaler, og som Niels Mathias 
Bang de følgende mange år betalte af på. 

Kaster man et blik i Niels Matthias Bangs kassebog fra hans første år 
som købmand, kan man se, at han fra starten havde de helt rigtige 
kunder. Tiden som handelsbetjent hos Frederik Schade havde gjort 
ham til et kendt ansigt, som folk havde tillid til at handle med, og dette 
var utvivlsomt medvirkende til, at flere af byens store forretningsfolk, 
som manufakturhandler Brinkmann, isenkræmmer Sietam og agent 
Steenberg, alle var kunder i Bangs købmandsgård i Algade. Der skulle 
dog gå nogle år før den unge købmand for alvor begyndte at tjene 
penge. I den henseende hjalp den pengekrise, der midt i 1850’erne 
ramte handelsfolk i Nykøbing og resten af landet, ikke på omsætnin-
gen.  I begyndelsen af 1860’erne var Niels Matthias Bang dog kravlet 
op som nummer 16 blandt byens største skatteydere. 

Et af de ældste fotografier af 
Nykøbing viser Lilletorv i 

1870’erne. Niels Matthias Bangs 
købmandsgård er det hvide hus, 

der ses under de store træer til 
venstre i billedet. Til højre befinder 

sig Rudolf Sietams isenkramfor-
retning. Denne blev siden overtaget 
af Bangs søn, Vilhelm, der byggede 

en etage på.
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Byens samlingspunkt
Bang havde boet hos familien Schade en stor del af sin ungdom og 
sit voksne liv. I købmandsgården i Vestergade lærte han Frederik 
Schades børn at kende. Blandt dem var sønnen, den senere vice-
konsul og købmand August Hagbart Schade, samt datteren Amalie 
Rosine Frederikke Schade, som Bang havde kendt, siden hun var 
to år gammel. Den store aldersforskel til trods valgte han i 1856 at 
gifte sig med den da blot 18-årige Amalie Schade. Ved ægteskabet 
fik Niels Matthias Bang ikke bare en af byens største og mest vel-
havende købmænd som svigerfar. Han blev også gift ind i en af de 
mest velrenommerede slægter i Nykøbing. Den nykårede fru Bangs 
farfar var den tidligere sognepræst i Nykøbing og provst på Mors, 
Caspar Schade, der var forfatteren bag den bog, der i 1811 gav den 
første samlede fremstilling af øen og dens beboere. 

Siden by- og herredsfoged Rummelhoffs tid havde Bangs ejendom 
og de store havearealer, der omkransede den, været et samlingssted 
i Nykøbing. Havearealerne dækkede ved Bangs overtagelse hele det 
område, hvor Håndværkerforeningen siden byggede deres hus samt 
den næstfølgende bygning, som med tiden blev kendt som ”Chri-
stiansborg”, hvor købmand og grosserer Christian Møgelvang havde 
sin forretning. Sidstnævnte grund solgte Niels Matthias Bang dog 
hurtigt fra. På den modsatte side af købmandsgården lå en til huset 
tilhørende frugthave. Denne grund lagde siden jord til adskillige 
isenkræmmerforretninger.

Før rådhuset blev opført i 1846 var det i Rummelhoffs hus og have, 
man holdt taffel, når kongen eller andre vigtige personer kom til 
byen, og det var her, at byens spidser mødtes for at drøfte tidens 
væsentlige spørgsmål. Ægteparret Bang fortsatte denne tradition, 
og købmandsgården, der lå centralt mellem Algade og Vestergade 
blev, helt i levemanden Niels Matthias Bangs ånd, et samlingspunkt 
for Nykøbings sociale liv. Eftersigende gik det indimellem så højlydt 
og festligt for sig, at tilrejsende forvildede sig ind til det gæstfrie hus 
i den tro, at de havde fundet byens hotel. Selve købmandsforretnin-
gen var også et muntert sted, hvor kunderne blev trakteret med en 
”bjæsk” i butikken, når det var koldt udenfor. Der var dækket op 
med kaffe med rom og tvebakker i bønderstuen, mens der altid stod 

Frederik Schades datter, Amalie, 
som Niels Matthias Bang havde 
kendt, siden hun var helt lille, og 
som han giftede sig med i 1856.
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tobak og skrå til fri afbenyttelse overalt. Noget tyder da også på, at 
Niels Matthias Bang var en vellidt købmand med loyale kunder. Godt 
30 år efter forretningens grundlæggelse kunne man den 9. august 
1886 eksempelvis læse følgende notits i Morsø Folkeblad: ”Da jeg er 
flyttet til et hjem og i 30 år har handlet med hr. Købmand N.M. Bang, 
fik jeg skyldig at takke ham for udvist godhed imod mig, da han aldrig 
har nægtet mig at låne penge eller gå i auktion for mig. Jeg vil ønske hr. 
Bang og frue et langt liv med hilsen og sundhed, Niels Krogh, Redsted.” 

Familieudvidelser og besættelse
Niels Matthias og Amalie Bang fik i oktober 1859 deres første barn, 
Anders, der var opkaldt efter sin druknede farfar. Anders Bang kom 
til at leve en lettere omtumlet tilværelse. Efter en periode som køb-
mand i Nakskov rejste han i 1888 efter en skilsmisse til Californien, 
hvor det, med broren Frederik Bangs ord, ”gik lidt op og ned for 
ham”. Han blev involveret i frimurerlogen og endte sine dage i en 
frimurerstiftelse i den californiske by Fresno. 

Sent på aftenen den 2. januar 1861 forlod den højgravide Amalie 
Bang sin fars fødselsdagsgilde i Schades købmandsgård i Vester-
gade. Omkring midnat nedkom hun i hjemmet med sit andet barn. 
Da den nyfødte var kommet til verden på samme dato som sin mor-
far, blev han opkaldt efter denne og fik navnet Frederik Otzen Scha-
de Bang. Blandt Frederik Bangs første barndomsminder var krigen 
i 1864 og den efterfølgende besættelse af Mors. I sine erindringer 
beskriver han, hvordan han og storebroren Anders fra morgen til 
aften opholdt sig hos de danske soldater, der i foråret og forsomme-
ren 1864 var indkvarteret i familien Bangs hjem. De to brødre så op 
til soldaterne, der som en del af 4. division var trukket op gennem 
Jylland efter tabet af Dannevirke i begyndelsen af året. I juli måned 
blev de danske soldater i købmandsgården skiftet ud med østrigske 
og ungarske, da de fjendtlige tropper indtog Nykøbing. For Niels 
Matthias Bang, der havde deltaget i den forrige krig, må det have 
været en mærkværdig oplevelse at se besættelsestropperne slå sig 
ned i den store have i Algade. Sønnen Frederik erindrer dog, at sol-
daterne var ”meget flinke, det morede dem at lege med os to børn”. 
Denne opfattelse af fjenden opretholdt Frederik Bang imponerende 
nok, til trods for at en fremmed soldat en dag uden grund med sit 
sværd kappede halen af købmandsgårdens hund ”Kjæk”. 
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Skolebestyrerinde Dorthea 
Nyholm, som ledede skolen i 
Toftegade. Fru Nyholm levede fra 
1819 til 1917 og var ved sin død 
det ældste menneske i Nykøbing.

Efter krigen udvidedes Bang-familien, da Amalie Bang i tiden frem 
til 1871 fødte yderligere fem børn. Et af disse, Vilhelm, blev siden en 
af Nykøbings kendteste og største isenkræmmere, hvis butik lå på 
Lilletorv, lige over for fødehjemmet. Også virksomheden voksede 
i samme periode. Byens cikoriefabrik, der var beliggende i Kirke-
gyde (den nuværende Kirkegade), var gået konkurs under krigen 
på grund af manglende råvaretilførsel fra det krigshærgede Slesvig, 
og indehaverne solgte i 1865 ud af bygningerne. Sammen med køb-
mændene K.S. Knudsen og Just Chr. Møller købte Bang fabrikken 
og indrettede en korntørringsovn og et pakhus i de tomme byg-
ninger. Senere samme år fik Bang sammen med købmand Laurits 
Trap og skipper Chr. Poulsen bygget et handelsskib, og grunden var 
nu lagt til, at han, som mange andre af byens købmænd i 1800-tal-
let, kunne begynde at fragte øens korn og landbrugsprodukter til 
kunder uden for Mors.  Alt tyder på, at investeringerne bar frugt 
for Niels Mathias Bang. Små ti år senere kunne han overtage hele 
pakhuset i Kirkegyde, og i 1872 købte han sammen med de fire stor-
købmænd Peter Axelsen, Niels Baadsgaard, svogeren August Hag-
bart Schade og A.B. Wøller den jord i Glyngøre, hvor det var plan-
lagt, at en havn skulle anlægges til færgefarten mellem Nykøbing og 
Salling. Investeringerne var medvirkende til, at han de følgende år 
kravlede op på listen over byens største skatteydere. 

Det var på den tid normalt, at en del af byrådet blev valgt blandt den 
højest beskattede vælgerklasse, og Bang, der på det tidspunkt var 
blandt de ti mest velhavende borgere i byen, blev i januar 1870 valgt 
ind i Nykøbings byråd. At han var blevet en mand med indflydelse 
og det rette netværk blev yderligere bekræftet, da han sammen med 
blandt andet førnævnte A.B. Wøller og den fremadstormende fabri-
kant og jernstøber Niels Andreas Christensen i november 1875 var 
med til at stifte Morsø Bank. Niels Matthias Bang kom siden til at 
sidde i det øverste råd for banken. Derfra kunne han i februar 1879 
opleve den store skandale, der ramte banken, da det viste sig, at køb-
mandskollegaen Wøller, som var indsat til at styre bankens finanser, 
havde bedrevet underslæb for flere hundredetusinde kroner. A.B. 
Wøller og Morsø Bank blev reddet af den mere og mere magtfulde 
N.A. Christensen, der med sin hastigt voksende formue gik ind og 
dækkede det økonomiske tab, som svogeren Wøller havde efterladt. 
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Frederik Bang vokser op
Mens faren opbyggede sin position som en af byens største køb-
mænd, voksede Frederik Bang op i lillebyen Nykøbing. Selvom in-
dustrier som N.A. Christensens Jernstøberi og Damborgs Tobaks-
fabrik havde påbegyndt deres virksomhed i byen i 1850’erne, var 
byen stadig en udpræget handels- og håndværksby med omtrent 
2000 indbyggere, hvoraf de fleste havde et godt kendskab til hinan-
den. Var man ovenikøbet søn af byens bedre borgerskab, var grun-
den til en tryg og beskyttet opvækst lagt. Frederik Bang begyndte 
sin skolegang seks år gammel i Dorthea Nyholms skole i Toftegade. 
Den lille skole var i begyndelsen for både drenge og piger, men efter 
få år blev der indrettet en ren drengeskole i den nærliggende præ-
stegård. Her huserede ifølge Frederik Bang en tilflyttet lærer, der 
krævede en nærmest militæragtig disciplin på skolen, hvor de små 
elever blev behandlet som soldater. Blandt andet skriver Bang i sine 
erindringer, at drengene havde faget ”terrængymnastik, der bestod 
af øvelser, der mest fandt sted i Hedebakker (nu Legind Bjerge). Vi 
blev delt i hold, ven og fjende, og der skulle vi så bekæmpe hinanden”. 
Den lidt særprægede idrætsundervisning blev suppleret med prø-
ver på ”hvor hurtigt vi kunne afklæde os og trække i tøjet igen”. Ikke 
overraskende betød denne disciplin, at der vankede klø for selv de 
mindste forseelser. Dette, kombineret med lærerens enorme hidsig-
hed, betød, at elevernes forældre til sidst fik nok, og efter kun få år 
på posten måtte han igen rejse bort fra byen. 

Fritiden tilbragte den unge Frederik Bang ofte på havnen i Nykø-
bing eller ved at sejle på fjorden. Han kendte de fleste af byens skibs-
kaptajner, kravlede op i masterne, spiste kiks og beskøjter og havde 
for det meste mulighed for at låne en lille jolle med sejl. Sammen 

Havnen i Nykøbing omkring år 
1900. Når skoledagen var slut, var 

det her, den unge Frederik Bang 
boltrede sig i vandet og drømte om 

at blive sømand. 

 



med sine venner var han ikke bange for at sejle langt ud i det far-
vand, hvor farfaren små fire årtier tidligere havde mistet livet. At 
drejer Anders Bangs båd i 1830 var gået ned med et større selskab 
ombord lod da heller ikke til at afskrække barnebarnet og kamme-
raterne, der eksperimenterede med, hvor mange der kunne være 
ombord ad gangen, inden jollen kæntrede. Glæden ved vandet og 
sejladsen medvirkede til, at Frederik Bang, trods sin fars dårlige op-
levelser som skibsdreng, drømte om at blive sømand. Han kastede 
sig desuden ud i alle mulige andre former for ungdommelige eks-
perimenter. Han var en dygtig svømmer, der både fik skamferet sin 
ryg i forsøget på at svømme under kølen på de store skibe i havne, 
og som foretog halsbrækkende udspring fra badehusets tag og ned 
i det blot halvdybe vand. De mange ungdommelige adspredelser fik 
ikke sjældent konsekvenser fra Niels Mathias Bangs side, og ofte 
blev ”tampen” fundet frem for at opdrage den eventyrlystne søn. 

En række børnesygdomme holdt ind imellem den ungdommelige 
energi nede. For at pleje efterveerne af såvel skarlagensfeber som 
mæslinger og den dengang frygtede koldfeber, fik Frederik Bang i 
1873 stillet lidt af sin lyst til at stå til søs, da han fik lov at komme 
med på et af sin fars handelsskibe til England. Sejladsen gennem 
kanalen ved Thyborøn og de ti døgn henover Nordsøen begejstrede 
den da tolvårige Nykøbing-dreng. Ved hjemkomsten skuffede han 
sin far, der helst så sønnen gå ind i handelslivet med at lysten til at 
blive sømand ikke var forsvundet undervejs på turen. 

Da tiden nærmede sig hans konfirmation i april 1875, skulle Fre-
derik Bang tage stilling til, hvad han ville med sit liv. Sømandslivet 
tiltrak ham fortsat, men efter storebroren Anders Bang året før var 
gået i lære hos en manufakturhandler i Skive, havde Niels Matthias 
Bang behov for, at den næstældste søn gjorde sig klar til på sigt at 
overtage købmandsgården. Han ønskede derfor, at Frederik Bang 
kom i handelslære i en kolonialforretning. Den endelige afgørelse 
kom en aften i november 1874, hvor Niels Matthias Bang havde 
bevæget sig ud i Nykøbings isglatte gader. Den lettere korpulente 
købmand faldt og brækkede et ben, hvilket efterfølgende betød et 
langt sygeleje. Frederik Bang blev straks derefter taget ud af sko-
len for at hjælpe til i forretningen. Her skulle han, udover at hjælpe 
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til i butikken, være et bindeled mellem forretningens kommis, den 
senere købmand i Havnegade, Anders Soelberg, og faderens syge-
seng. Selvom han endnu drømte om at stå til søs, var Frederik Bangs 
umiddelbare livsbane planlagt, og efterhånden lærte han at sætte 
pris på arbejdet i forretningen i en sådan grad, at man begyndte 
at se sig om efter en god handelslæreplads til ham. Skolen måtte 
han fremover passe med privat aftenundervisning. I februar 1875 
fik Frederik Bang gennem en handelsrejsende ven af familien, fa-
rens tidligere samarbejdspartner Just Chr. Møller, kontakt til den 
unge købmand F.A. Harder i Skive. I en lejet vogn drog faren, der 
så småt var kommet sig over det brækkede ben, og sønnen til Skive 
for at lade købmanden se sin mulige lærling an. Resultatet blev, at 
Frederik Bang blev antaget med en læretid på fire år med kost og 
logi, men uden løn, fra den 1. maj det år.

Lærlingeliv i Skive
Lærlingelivet viste sig at være alt andet end glamourøst. Frederik 
Bang blev indlogeret på en bænk i bønderstuens karnap, hvor han 
om natten kunne lytte de rotter, der spiste de spildte krummer på 
gulvet. Han var ovenikøbet ude for, at rotterne indimellem sprang 
op i sengen og holdt ham med selskab. De yderst spartanske forhold 
blev ikke ændret de første fire-fem år, hvor købmandssønnen fra 
Nykøbing var hos Harder, men den lange arbejdstid betød, at der 
alligevel ikke var meget tid til det privatliv, indkvarteringen lod til-
bage at ønske. Frederik Bang skulle op og i gang klokken seks hver 
morgen, og arbejdsdagen sluttede ikke før ved ti-elleve tiden om 
aftenen. Overgangen fra de trygge rammer i farens købmandsgård 
var hård, og Bang ”var også lige ved at tabe modet og græde mine mo-
dige tårer hver aften”, og han ”tænkte hver nat at løbe fra det hele og 
tage til søs”, som han omtrent 60 år senere skrev i sine erindringer.  
Efter godt fire år traf han sin forgænger hos Harder, en ung mand, 
der ligeledes var fra Mors. Da Frederik Bang fortalte om de uhum-
ske og hårde forhold, fik han blot beskeden om, at bare fordi han 
var købmand Bangs søn fra Nykøbing, kunne han ikke forlange at få 
bedre forhold end andre. Ordene betød, at Frederik Bang ville vise 
omverdenen, at han kunne gøre sin pligt under de uvante og hårde 
forhold, til trods for sin privilegerede baggrund. Frederik Bang løb 

Frederik Bang fotograferet 
som ung lærling i Skive.
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ikke af pladsen og drog til søs, som han havde drømt om i de triste 
nattetimer i karnappen. I stedet endte han med at blive i Harders 
forretning næsten tre år efter endt læretid. I februar 1882 forlod 
han sin gamle læreplads for at vende hjem til Nykøbing og sin fars 
købmandsgård. Med sig havde han en udtalelse fra F.A. Harder, der 
beskrev sin fulde tilfredshed med lærlingen, som han roste for ”den 
flid, pålidelighed og troskab, hvormed han altid udførte sin gerning”. 
Afskeden blev fejret med en række fester i Skive. I de sange, der 
blev forfattet til lejligheden, finder man lidt oplysninger, der kan 
beskrive, hvordan i hvert fald vennerne opfattede den unge Frede-
rik Bangs personlighed. Blandt andet kan man se, at hans kælenavn 
var det lidet flatterende ”Delle”, at han ”med en munter sang til hver 
en tid hjælper venner, der kommer til ham i trang og nød”, og at han 
tilsyneladende satte mindst ligeså meget pris på spiritus som sin far.  

Tilbage til Nykøbing
Frederik Bang blev ansat som prokurist, da han vendte hjem til fa-
rens forretning. Denne var i mellemtiden blevet udvidet med op-
førelsen af et større pakhus, der lå på tværs af baggården og står 
den dag i dag. Tiderne var så småt begyndt at ændre sig i Nykø-
bing. Mens det tidligere var købmændene, der var byens rigeste og 
vigtigste mænd, var det nu fabrikanter som jernstøber Christensen 
og tobaksfabrikant Damborg, der førte an på listen over de stør-
ste skatteydere. Samtidig var storkøbmændenes rolle i samfundet 
begyndt at ændre sig. Detailhandelen begyndte at vinde frem, og 
mange bønder handlede i de nye forretninger på landet samt gen-
nem den fremadstormende andelsbevægelse. De gamle købmænd 
måtte samtidig omstille deres handel for at følge med den nye arbej-
derklasses efterspørgsel efter fabriksproducerede og billigere varer. 
Det daglige liv gik dog sin vante gang i Bangs købmandsgård, der 
stadig var hjemsted for byens sociale liv. Efter sønnens hjemkomst 
faldt aldersgennemsnittet blandt gæsterne, da det i høj grad begynd-
te at være Frederik Bangs ungdomsvenner, der fandt vej til den store 
have ved Lilletorv. Det skete ikke mindst i regi af klubben ”Himby”, 
der udover Bang bestod af vennerne Oluf Holst, Brynjolf Johnsen, 
C. Møller og N.B. Yde, og hvis navn blev dannet fra medlemmernes 
efternavne. Sammen med den øvrige borgerskabsungdom i Nykø-
bing bestod klubbens aktiviteter mest af afholdelse af fester, mas-

Niels og Amalie Bangs børn 
samlet til fotografering. 
Bagerst fra venstre står 
brødrene Frederik, Edvard 
og Vilhelm. Forrest sidder fra 
venstre søstrene Else, 
Vilhelmine og Edel. 
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siv indtagelse af rom og toddy samt, hvad Frederik Bangs bevarede 
notesbog fra perioden 1882 – 1897 er vidne om, udarbejdelsen af 
utallige digte og hyldestsange til hinanden, til Nykøbing, til byens 
unge kvinder og til klubben selv. 

Den 25. september 1887 tog Frederik Bang en beslutning, der dels 
tvang ham til at skrue ned for de ungdommelige udskejelser, dels 
for altid lagde sømandsdrømmen på hylden. Niels Matthias Bang 
havde i en alder af 61, efter 33 år som købmand, valgt at trække sig 
tilbage som leder af forretningen og overdrage den til sin søn. Hel-
bredet var slidt. Få år tidligere var han desuden blevet meddirektør i 

Familien Bang med venner og 
slægtninge i købmandsgårdens 
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barnet Frederik lige bagved. 



47

Nykøbing og Omegns Sparekasse, hvilket havde tæret yderligere på 
kræfterne. At man internt i Bang-familien endnu havde sine tvivl 
om Frederik Bangs begejstring for handelslivet, fremgår af det digt, 
som søsteren Vilhelmine skrev i forbindelse med overdragelsesfe-
sten. Efter at hun i digtet har hyldet faderens evner som købmand, 
formaner hun storebroren følgende: ”Din plads du nu ved roret har 
- men først så må du give – et ærligt håndtryk til din far – et løfte om 
at blive – solid og trofast i din færd – at han skal ej fortryde – at højt 
han satte dig i værd – og lod dig pladsen byde.”. 

Der var dog ingen grund til lillesøsterens bekymring. Frederik Bang 
drev farens forretning videre med dygtighed og energi. Det var des-
uden, som om han med overtagelsen og den ro, der dermed faldt 
over hans fremtid, fik et overskud, der gjorde ham i stand til at in-
volvere sig i en række af de mange tiltag, der prægede Nykøbing i 
tiden op til århundredeskiftet. Byen var i vækst, og industrien trak 
mange nye indbyggere til. Der var en fremtidstro på Nykøbing, der 
blandt andet gav sig udslag i ønsket om en ny og større kirke, elek-
tricitet, bedre sanitet og en generel forskønnelse af byen og dens 
omegn. Den 15. oktober 1888 var Frederik Bang blandt de 26 perso-
ner, der var med til at stifte Nykøbing Forskønnelsesforening, hvis 
formål var at virke for alt, der kunne tjene til at gøre byens offentlige 
anlæg og pladser pænere at se på. Foreningen, der fra 1924 og frem 
til 1939 havde Frederik Bang som formand, skulle de næste mange 
årtier få stor betydning for, hvordan Nykøbing tog sig ud både den-
gang og i dag. Blandt andet stod den helt eller delvist bag Ørod-
des beplantning, trappeopgangen ved den nye kirke, fodstykket til 
Chr. 9. statue, forskønnelsen af kirkegården og meget mere. I 1894 
kastede Frederik Bang sig desuden ud i arbejdet med at beplante 
naturområdet syd for Nykøbing, hvor han som skoledreng var ble-
vet trukket igennem militære øvelser og fingerede krigsslag, da han 
var en af stifterne bag selskabet Legind Bjerge A/S. Legind Bjerge 
og dens beplantning blev en livssag for Frederik Bang, som efter sin 
død fik rejst en mindesten ved sin yndlingsplet i området. 
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Anden generation tager over
Den 13. februar 1890 klokken 20.30 afgik Niels Matthias Bang ved 
døden i hjemmet i Algade efter få dages sygeleje. Ifølge kirkebo-
gen var årsagen en hjertefejl. Nykøbings aviser havde kun lovord 
tilovers for den gamle købmand. I Morsø Avis kunne man i nekro-
logen blandt andet læse, at han var en anset mand, der ”ved hele sin 
retskafne og humane vandel havde (…) erhvervet sig en stor venne-
kreds som, foruden hans nærmeste familie, vil føle savnet af trofast og 
for alt god varmtfølende mand.” Få måneder efter, den 22. maj 1890, 
indgik enken Amalie Bang og sønnen Frederik en købekontrakt. 
Denne betød, at sidstnævnte et lille års tid senere ville eje de byg-
ninger og grunde på Algade, han siden 1887 havde bestyret. For-
inden havde enken Amalie Bang solgt en del af den store have fra. 
Opkøberen var Håndværkerforeningen, der her opførte deres store, 
markante bygning ud til Lilletorvet. Umiddelbart efter overtagelsen 
gik Frederik Bang  i gang med at ombygge sin fars og byfoged Rum-
melhoffs gamle gård, og i januar 1891 annoncerede han med salg 
af brugte kakkelovne, sofaer, borde og stole, der tilsammen havde 
udgjort inventaret i forældrenes hjem. 

Da han endegyldigt overtog farens forretning, som han hurtigt fik 
kombineret med en anseelig kulimport, havde Frederik Bang run-
det 30 år. Selvom han siden sin hjemkomst til Nykøbing i 1882 hav-
de været et midtpunkt i Nykøbings sociale liv, var han endnu ung-
karl. Dette ændrede sig den 31. maj 1891, hvor han giftede sig med 
den syv år yngre Louise Marie Johnsen, datter af købmand Johan 
Christian Johnsen, hvis store gamle købmandsgård befandt sig på 
hjørnet af Østergade og Nørregade. Året efter fik parret deres første 
barn, Oscar, der som sin far og farfar blev en markant personlighed 
i byen, som med tiden blev indehaver af Nykøbings største plante-
skole og desuden var en ivrig lokalhistoriker. Som nævnt var Frede-
rik Bang i 1890’erne en mand med mange jern i ilden. Ved siden af 
forretningen og de mange forskellige foreninger, han var en del af, 
engagerede han sig i sin fritid i byens skøjteklub, som han, der ifølge 
sønnen Oscar Bang i en årrække var byens bedste skøjteløber, var 
formand for. Han var desuden, i selskab med købmandskollegaen, 
grosserer Christian Møgelvang, i 1890 med til at starte Nykøbings 
første telefonselskab, mens han var nummer to på hele Mors til at 
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prøve kræfter med den dengang så berygtede væltepetercykel. Sam-
men med købmandskollegaen Hans Smith og tobaksfabrikanten 
Henry Dolleris red han opsigtsvækkende morgenture gennem byen 
på det aparte udseende befordringsmiddel. 

Oscar Bang har beskrevet faren som en mand, der sjældent var at 
se i sit hjem, hvis det da ikke lige var spisetid. De allerfleste aftener 
var han, når han ikke deltog i foreningsmøder, at finde på sit kon-
tor, hvor han opholdt sig indtil midnat. Søndag var ingen hviledag 
for ham, idet formiddagen blev brugt i købmandsgårdens pakhus 
eller med at salte skind med sine medarbejdere. I januar år 1900 
blev Frederik Bang valgt til en af byens handelslivs fem foretrukne 

Frederik Bangs købmandsfor
retning efter ombygningen i 
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del af bygningen. 
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Frederik Bang og Morsø Jernstøberis direktør Knud 
Einar Messerschmidt krydser en af de små broer i 
anlægget ved Østerstrand. Billedet er fra 1902. 
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Højre-kandidater til byrådet. Med næst flest stemmer blev han ved 
valget samme år ikke overraskende valgt ind. I forbindelse med 
hans udtræden seks år senere beskrev Morsø Dagblad hans virke i 
byrådet. Frederik Bang blev rost for at have været en flittig debattør 
og desuden byrådets ”eleganteste og betydeligste taler”. Endvidere 
hed det, at han var ”konservativ af natur, men opvokset i et driftigt 
forretningshjem og selv i de yngre år stået midt i det konkurrerende 
forretningsliv, som en interesseret leder af en af byens betydeligste for-
retninger har han tilegnet sig en god forståelse af, hvilken betydning 
det har at følge med tiden. Trods sin konservative natur, bliver han 
derfor tit en ivrig tilhænger af fremskridt, og mange nye tanker har da 
også i hr. Bang haft sin varmeste talsmand i byrådet” 

En købmand skifter spor
Frederik Bangs store interesse for byens forskønnelse betød, at han 
fra begyndelsen af sin byrådskarriere blev sat i spidsen for opsynet 
med byens offentlige lystanlæg ved Østerstrand. Allerede året efter 
sagde han desuden ja tak, da han blev bedt om at overtage en mid-
lertidig direktørpost i Låne- og Sparekassen for Nykøbing Mors og 
Omegn. De mange tillidshverv, kombineret med det daglige arbejde 
i forretningen, fik i 1901 den da blot 40 år gamle Frederik Bang til 
at bryde sammen af stress og overanstrengelse. Han måtte tage et 
sygeophold i København, men vendte svækket og elendig hjem. Det 
stod klart, at han måtte skille sig af med nogle af de mange kasketter, 
han havde iført sig de foregående femten år. Overraskende valgte 
Frederik Bang at sælge den købmandshandel, som Niels Matthias 
Bang havde grundlagt næsten halvtreds år tidligere. I stedet ville 
han først og fremmest koncentrere sig om det nye hverv i banken. 
Forretningen solgte han i august 1902 til sin kommis gennem en 
årrække, J.C. Pedersen, der ud af respekt for sin forgænger, men 
utvivlsomt også i en erkendelse af navnet Bangs genkendelighed 
i Nykøbing, fortsatte virksomheden under navnet Fred. Bangs ef-
terfølger. Det var ligeledes J.C. Pedersen, som godt tyve år senere, 
i 1924, opførte den nuværende bygning i Algade 26 og døbte den 
Bangs Gaard.

Den stærkt svækkede Frederik Bang lagde herefter sit liv om og 
levede, med sønnens ord, i en årrække et gennemført sobert liv, 
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der muligvis ville have forarget den afdøde levemand Niels Mat-
thias Bang. Morgengymnastik, lange spadsereture, streng diæt og 
cykleture hørte til dagens orden. Kombineret med årlige ophold på 
Skodsborg Sanatorium ved København lykkedes det ham at gen-
vinde sit helbred, og han kunne kaste sig ud i det nye arbejde i 
Sparekassen. Her blev srtillingen som direktør hurtigt permanent, 
da det lykkedes ham at klare banken igennem vanskelige tider og 
konsolidere dens virksomhed.  Som med alt andet han involverede 
sig i, brugte han enorme kræfter på arbejdet i sparekassen, hvor 
han med fyndord som ”det er ikke det man tjener, men det man 
sparer, der gør een uafhængig” forsøgte ”at højne folks sparelyst og 
fundere samfundets økonomi”, som det hed i en senere nekrolog fra 
Morsø Folkeblad. 

Med fornyet energi kastede Frederik Bang sig ud i både sine eksiste-
rende interesser og supplerede dem med nye. I 1907 var han blandt 
de opkøbere, der reddede det gamle Dueholm Kloster fra at blive 
revet ned, og som i stedet fik gjort den forfaldne herregård til byens 
museum. Han indgik med tiden i museets bestyrelse, ligesom han 
blev formand for byens folkebibliotek. I 1910 købte han af sin svi-
germor en række jordområder ved Østerstrand. Området, der var 
kendt som Porshave, lod han udlægge som kolonihaver, i alt 30 små 
arealer, der alle fik indlagt vand. I 1917 investerede han i endnu et 
kolonihaveområde, ”Thorsdal”, som lå i umiddelbar forlængelse af 
de eksisterende haver. Selv havde han indrettet sig med en frugt-
have i toppen af dette område, der nåede helt op til den nuværende 
Skjelholmvej. Her havde han ti år tidligere bygget et udsigtstårn, 
som han gjorde offentligt tilgængeligt. I en del af haven byggede 
han desuden sommerhuset ”Bangsbo”. Kolonihaverne blev solgt til 
byens efterhånden store arbejderklasse, der for ganske få penge er-
hvervede sig et stykke jord, hvor de med udsigt over Limfjorden, 
kunne dyrke grøntsager. 

Frederik Bangs arbejde i banken, de utallige tillidsposter han tog 
på sig, og ikke mindst hans enorme arbejde for Nykøbings forskøn-
nelse og fremskridt gjorde ham i 1927 fortjent til at modtage dan-
nebrogsordenen. Tidligere havde han modtaget ridderkorset, og 
han var dermed den eneste nulevende mand på Mors, der kunne 
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Udkigstårnet på Vejrmøllehøj 
ved den nuværende Skjelholms-
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der står med hatten løftet til 
højre i fotografiet.

bære begge ordner i forening. Da han seks år senere under enorm 
hyldest tog afsked med arbejdet i banken efter over tredive år som 
direktør, kunne han se tilbage på et liv, hvor drengedrømmen om at 
blive sømand og komme ud og se hele verden kuldsejlede. I stedet 
måtte han tage til takke med at blive en af de betydeligste mænd 
i sin hjemby. Frederik Bang døde den 13. oktober 1938. Ud over 
det markante minde, der fortæller om både han og farens tid som 
storkøbmænd, som man finder i Bangs Gaard i Algade, støder man 
i dag i Nykøbing på såvel Bangsgade som Frederik Bangsvej og 
Louisevej. De to sidstnævnte, hvoraf Louisevej er opkaldt efter 
Louise Bang, ligger nær det plantageområde, som Frederik Bangs 
bedstefar grundlagde tilbage i 1818, og midt i det grønne område 
som barnebarnet i begyndelsen af forrige århundrede udstykkede 
til kolonihaver for småkårsfolk.


