Historien om N. A. Christensens Jernstøberi

Historien om N. A. Christensens Jernstøberi i Nykøbing Mors,
er blevet til som et Åben Skole projekt i et samarbejde mellem lærer Hans-Kristian Dahlgaard, eleverne i 4. klasse på
Dueholmsskolen og Museum Mors. Ud over heftet med historien om N. A. Christensen, giver materialet også muligheder for
at arbejde med fokus på historie, natur og teknik, arkitektur
og design.
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I 1906 byggede fabrikken sit eget elektricitetsværk. Det var det første i byen og de huse,
som lå nabo til fabrikken, kunne købe strøm fra
jernstøberiet.

9

10

11

12

13

1

Niels Andreas Christensen blev født i Stauning i 1830. Hans far var bonde og præstegårdsforpagter. Da han gik til konfirmationsforberedelse opfordrede præsten forældrene
til at give N.A.C. muligheden for at få en uddannelse. N.A.C. kom 4 år i lære som bogholder i købmandsgården i Ringkøbing. Bogholderen skulle holde styr på alle regnskaberne.
På det tidspunkt havde en købmandsgård
mange funktioner. Der var korn og foderstoffer, tønder med margarine, varer, der
kom langvejs fra med skibene. Senere kom
han til Ballin Jernstøberi i Thisted hvor han
arbejdede som bogholder/handelsbetjent.
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N.A.C. rejste ikke alene til Nykøbing. Han
havde sin ven og kompagnon Bonne med.
Bonne underskrev købskontrakten, da N.A.C.
var under myndighedsalderen på 23 år. Da
N.A.C. var fyldt 23 år, overtog han ansvaret
for fabrikken og Bonne tog tilbage til Thisted, hvor han overtog sin gamle arbejdsplads, Ballings Jernstøberi.
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Dampmaskinen blev opfundet i England i
starten af 1700-tallet. Opfindelsen betød
at det blev muligt at køre med damptog og
producere varer på fabrikker. Skotten James
Watt, (1736 - 1819) arbejdede som instru-

mentmager ved et universitet i Glasgow. Han
blev bekendt med kemiprofesseren J. Blacks
forsøg med dampmaskinen. Under arbejdet
med at reparere dampmaskinen, fandt Watt
ud af at, at han kunne forbedre maskinen
ved at sætte et svinghjul på. James Watt
tog patent på opfindelsen i 1769. Han indførte enheden hestekraft for effekt og den
moderne effektenhed er opkaldt efter ham.
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Maria Theresia Christensens far var en
af byens velhavende håndværkere, farver
Wøller.

5

N. A. Christensens Jernstøberi havde ry for
at kunne lave en særlig god emalje. Opskriften til emaljen passede fabrikken godt på.
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N. A. Christensens Jernstøberi var også
kendt for at kunne støbe tyndt og elastisk
gods, blandt andet som gryder, komfurer og
kakkelovne.
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I skovgade i Nykøbing kan I se N. A. Christensens og Hustrus Stifelse. Bygningerne
stod færdige i 1910. De blev tegnet af arkitekt Christian Früstück-Nielsen.

8

Elektricitetsværket i Nykøbing stod færdig
i 1910. Det lå på Gasværksvej. I avisen stod
der, at elektricitetsværket kostede kommunen 250.000 kr. og at der var installeret
elektrisk lys og nedlagt ledninger i omkring
400 ejendomme.
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Samlebåndet blev introduceret i 1913 af Henry Ford. Han var grundlægger af Ford Motor
Company. I déen om at producere biler på
samlebånd kom fra slagterierne, hvor kødet blev transporteret rundt og forarbejdet.
Fordelen ved samlearbejdet var en effektiv
måde at producere ensartede produkter.
Ulempen for arbejderne var monotont og
stressende arbejde. Samlebåndet kom dog
for at blive. I dag er det videreudviklet, og
mennesker arbejder side om side med robotter ved et samlebånd.
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I dag finder vi Morsø Folkebibliotek i den ny
værkstedshal. Bygningen er tegnet af Christian Frühstyck-Nielsen.
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De 420 mand, som arbejdede på fabrikken
havde både kone og børn. Det betød at der
var mange børn i skolen.

12

På Nykøbing Mors kirkegård findes N. A.
Christensens gravsted. Hvis I har tid og lyst
kan I gå ud og se den meget flotte gravsten.
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Morsø ligger i dag på Furvej og deres produkter sælges i hele verden.

Historien om N. A. Christensens Jernstøberi i Nykøbing Mors, er blevet til som
et Åben Skole projekt i et samarbejde
mellem lærer Hans-Kristian Dahlgaard,
eleverne i 4. klasse på Dueholmsskolen
og Kunst og kulturformidler for børn
og unge Mette Elimar Jensen, Museum
Mors i 2019. Ud over heftet med historien om N. A. Christensen, giver materialet også muligheder for at arbejde
med fokus på historie, natur og teknik,
arkitektur og design.

Når jeres klasse/gruppe får lyst til at
besøge Dansk Støberimuseum, og i den
forbindelse gerne vil have en rundvisning er I velkomne til at henvende
jer til Mette Elimar Jensen på mette.
jensen@museummors.dk for at få mere
information om mulighederne. Så kan
jeg skræddersy besøget, så det passer
præcis til jer.

Besøger I Dansk Støberimuseum på
egen hånd og vil læse heftet før besøget, kan I downloade det på Museum
Mors hjemmeside https://museummors.
dk/museerne/skoletjenesten

