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Fra guldhorn til guldhorn
Fem generationers arbejde med guld, sølv og ædle stene. 
Firmaet A. Dragsted
n  Af Jon A.P. Gissel

Historien om det københavnske guldsmedefirma A. Dragsteds virksomhed er 
et længdesnit gennem en dansk åndshistorisk sammenhæng, hvori guldhorn og 
den danske og nordiske fortid er vigtige.
 Familie- og firmahistorien og den bredere kulturhistorie forstået som en 
særlig gren af håndværks- og industrihistorien og denne åndshistoriske sam-
menhæng fletter sig over tid ind i hinanden. 

Danmarks eneste ædelsten er rav. Det er et lavt og ikke bjergrigt land, som 
stort set ikke har egne metaller. Alligevel har interessen for smukke sager, for 
guld, sølv og ædle stene altid været stor i landet, som bronzealderens fund 
f.eks. viser.
 Guldsmedefaget har eksisteret næsten så længe, der har været mennesker. 
Håndværk har som regel været præget af mange og små virksomheder; derved 
har håndværkerne kunnet give deres arbejdsresultater et individuelt præg.
 I middelalderen og dens tankegang, der rakte langt op i tiden, var hånd-
værkene organiserede først i gilder, siden i lav.1 
 Der er en sammenhæng mellem den københavnske lokalhistorie og 
vigtige temaer i dansk åndshistorie, i dette tilfælde især interessen for det 
nordiske. Historien om A. Dragsted er både en families og et firmas historie, 
og det, at der er tale om et familiefirma, er sandsynligvis en medvirkende årsag 
til, at traditionen har været så stærk, at visse temaer kan følges så tydeligt 
gennem firmaets historie.
 Arbejdet med disse temaer viser, at Guldalderens betydning for dansk 
kultur efter 1870 er større, end det almindeligvis antages. Både personer og 
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den familie, personerne tilhører, har betydning i historien. Begge er altså 
vigtige for en historie som denne. Desuden har stedet betydning, og stedet 
for A. Dragsteds historie har helt overvejende været Frederikstaden, et helt 
særligt kvarter i København. Denne historie har udspillet sig i Amalienborgs 
nærhed og i selskab med flere andre guld- og sølvsmede.
 Der er flere gennemgående nordiske temaer. Identitet er blevet et akade-
misk modeord med den indbyggede påstand, at det er noget, man “konstrue- 
rer”. Men der kan jo godt være et grundlag, som man kan arbejde med og 
danne sig en forestilling om.
 Det gælder også det danske og nordiske. Det er også værd at være op-
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mærksom på, at der fandtes mange varianter og grader af patriotisme: N.F.S. 
Grundtvig og hans tilhængere udtrykte nationalfølelsen langt mere firkan-
tet end historikeren Johannes Steenstrup og andre klassisk konservative. De 
sidstnævnte havde en varm fædrelandsfølelse, men modsatte sig betingelses-
løs forherligelse af det danske og nordiske.
 Romantikken styrkede i det hele taget i høj grad den historiske inte-
resse.2 1800-tallets borgere var stærkt optaget af historien og interesserede 
sig også meget for historiske emner i kunsten og for de overleverede stilarter, 
og det satte sit præg også på arbejder i guld og sølv i denne periode. 1800-
tallet var også det århundrede, da det nationale spørgsmål kom i forgrunden, 
politisk helt frem til 1920 i sagen om Sønderjyllands stilling, kulturelt som 
inspiration for hele kulturlivet. I denne atmosfære blev firmaet A. Drag-
sted grundlagt, denne luft indåndede i hvert fald de to første generationer 
af familiefirmaet, disse tanker engagerede dem. Den historiske interesse har 
været gennemgående i A. Dragsteds historie og har givet sig mange udtryk i 
firmaets arbejder.
 Men det nordiske, således både Eddaen og Sagaen, fik bred betydning 
i dansk kultur i en længere periode. Her var det ikke uden betydning, at 
de islandske håndskrifter var til stede i København i Den arnamagnæanske 
Samling. Da en stor del af samlingen blev udleveret efter 1960, gik denne 
kulturelle forbindelse i opløsning. Et enkelt eksempel kan vise forskellen: Da 
den tidligere statsminister Erik Eriksen holdt sin afskedstale som Venstres 
formand i 1965, gjorde han afslutningen af talen til et stemningsmæssigt 
højdepunkt ved at citere en af sagaerne. Det ville man ikke kunne forestille 
sig en ledende politiker gøre i dag.3 
 Erik af Pommern gav de københavnske guldsmede en lavsskrå i 1419. 
Lavene sørgede for medlemmer, der blev fattige, men de havde samtidig 
noget nær monopol på erhvervshåndværk. Lavene kontrollerede standard, 
priser og uddannelse. For at blive mester skulle man bestå en mesterprøve 
og bekoste et festmåltid. Lavene kunne bruge deres monopol til at hæve 
priserne, og fra år 1800 søgte regeringen at begrænse deres indflydelse. Den 
store ændring kom i 1857 med Næringsloven, der trådte i kraft i 1862, og 
som ophævede lavsvæsnet og i det væsentlige byernes monopol på hånd-
værk og handel. Dermed forsvandt også Kunstakademiets indflydelse på 
guldsmedelavet, nemlig ved uddannelsen og mesterprøven. Lavet blev dog 
ved med at bestå under ændrede forhold, og i 1860 var der 172 guldsmede i 



København. Det var med andre ord et ret stort fag. De tre tårne blev i 1608 
Københavns byvåben og i 1893 officielt kvalitetsmærke for sølv. Tretårns-
stemplingen ophørte i praksis i 1961. Stadsguardein kaldes den endeligt an-
svarlige for lødigheden.
 Som det vil fremgå af artiklen, påtog et firma som A. Dragsted sig for 
en stor del at fremstille brugsting som bestik af sølv, og har dermed stået i 
forbindelse med en klassisk husmoderkultur med sans for skønhed og det 
gedigne. Firmaet har imidlertid også påtaget sig større enkelte opgaver, som 
viser et kulturelt spor.

A.N. Dragsted og Guldalderen 

Firmaet A. Dragsted blev grundlagt i 1854 af Arent Nicolai Dragsted (1821-
98).4 Blandt firmaets største opgaver gennem tiden er det guldhorn, danske 
kvinder skænkede digteren B.S. Ingemann 1859, samt de guldhorn, der i 
et samarbejde med professor og rigsantikvar P.V. Glob i 1970’erne erstat-
tede ældre rekonstruktioner af de horn, som blev stjålet fra kunstkammeret i 
1802. Ingemanns guldhorn findes på Frederiksborgmuseet, men dets histo-
rie har været mærkelig og dramatisk: Det blev stjålet i 1970, genfundet i 2010 
i Tyskland og vendte året efter tilbage til Frederiksborg Slot,5 mens de nye 
rekonstruktioner af de rigtige guldhorn stråler i en montre på Nationalmu-
seet. Arbejdet med guldhornene viser, at et firma som A. Dragsted ud over 
sit umiddelbare område er tæt knyttet til åndshistorien i det land, det virker 
i, såvel som med den almindelige historie. 
 De to guldhorn fra ca. 400-450 efter Kristi fødsel blev fundet i 1639 og 
1734 og vakte de lærdes interesse. De blev begge fundet i Gallehus i Nord-
slesvig, og det ene var kortere end det andet, da et stykke af det manglede. 
Den korte runetekst med angivelse af hornets mester må særlig tale til guld-
smede. De fik plads i det kongelige kunstkammer, men i 1802 blev de som 
bekendt stjålet og omsmeltet. Inspireret af denne begivenhed skrev Adam 
Oehlenschläger sit berømte digt Guldhornene, som for alvor indledte roman-
tikken i Danmark med dens store historiske og poetiske interesse. Digtet 
har både en national tilknytning i kraft af de danske genstande, det tager 
udgangspunkt i, og et universelt udsagn. Det danske emne og den nordiske 
sammenhæng samt evighedens, det åndeliges betydning over for det mate-
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rielle og underholdningssyge. Hornmotivet var siden fremtrædende i dansk 
åndsliv i hvert fald i 1800-tallet; “Men I see kun deres Lue” i en senere version 
“Men I see kun Guldets Lue”.6 Kong Frederik VII lod lave rekonstruktioner i 
forgyldt sølv. Temaet blev fortsat op gennem den danske åndshistorie og ikke 
mindst i perioder med store vanskeligheder. Bogen Guldhornene udkom midt 
under den tyske besættelse som en nytårsudsendelse fra Det berlingske Bog-
trykkeri med to versioner af digtet. Her skrev litteraturhistorikeren Paul V. 
Rubow om digtet og arkæologen Johannes Brøndsted om fundet af hornene 
og deres tydning. Rubow udtaler, at de to store sønderjyske horn var “gjort 
af det pure Guld, og Guldets mystiske Tiltrækning paa Sindet fornægter sig 
ikke”.7 Johan Olsens efterord taler i sin sidste sætning om “Tidens Alvor”. Guld, 
guldhorn og tidshistorien spiller her sammen på tværs af århundrederne fra 
fundet til besættelsesårene. 
 I midten af 1700-tallet svingede hovedinteressen i historieopfattelsen fra 
de klassiske forfattere over mod nordisk historie og norrøn overlevering, og 
det store anlæg med fremstilling af nordiske konger, som greven og stats-
manden Johan Ludvig Holstein lod indrette i Ledreborgs have 1757-62, er 
et markant eksempel på tendensen.8 I de før-romantiske og romantiske peri-
oder (ca. 1750-1920) fandtes en udpræget interesse for både det danske og 
det nordiske, der blev forstået som forskellige stemninger eller rettere, for-
skellige genrer. I det københavnske kulturliv og især i forbindelse med Det 
kongelige Teater var denne interesse fremtrædende. Adam Oehlenschlägers 
digtning og især Guldhornene med omtale af de gamle nordiske guder ind-
tager en fremtrædende plads i sammenhængen. Den nordiske mytologi blev 
som tema tolket såvel i Guldalderens digtning som i dens billedkunst.9 Der 
var også en forestilling om en nordisk farvetone i musikken.
 Guldsmedekunsten og hermed også firmaet Dragsteds frembringelser 
viser, at arbejdet med det danske og nordiske fortsatte også efter 1920. Med 
hensyn til den nationale bevægelse i 1800-tallet, gav fædrelandsfølelsen sig 
udtryk på forskellige måder; det milde og det storladne repræsenterede det 
danske og det nordiske. Det nordiske blev det hjemlige eksotiske, som også 
stod i forbindelse med ønsker om nordisk samarbejde, kulturelt fællesskab eller 
ligefrem politisk sammenslutning, som det kom frem i skandinavismen. Carl 
Ploug var en repræsentant for de akademikere ved Københavns Universitet 
i midten af 1800-tallet, som gav udtryk for disse ønsker, men det må også 
huskes, at Grundtvig, der havde udtalte synspunkter på området, var præst i 



København. Og for en ordens skyld må det nævnes, at bestræbelserne på et 
væsentligt senere tidspunkt fortsatte i Foreningen Norden. 
 Inden for historieskrivningen finder vi omkring 1880 Johannes Steen-
strups Normannerne, et hovedværk som handler om vikingetogene. Det er 
ikke noget skandinavistisk værk, tværtimod. Norsk forskning havde frem-
hævet vikingerne fra Norge på bekostning af de danske vikingers indsats. 
Steenstrup er også kritisk over for det voldsomme i vikingernes fremfærd. 
Men værket viser samme interesse for det danske og det nordiske, inden 
for historieskrivningens område. Arkæologen Worsaae opsøgte vikingernes 
spor i andre lande. Romantikken var stærkt betaget af folkeviserne, digterisk 
og musikalsk, og Steenstrup arbejdede også med dem; motiver og stiltræk 
viste sig således hos komponister som J.P.E. Hartmann og i Peter Heises dan-
ske nationalopera Drot og Marsk. 

Under titlen “Et Sølv-Drikkehorn” bragte Illustreret Tidende i begyndelsen 
af 1860’erne en rosende omtale af A.N. Dragsted og et drikkehorn, han har 
lavet til en englænder med motiver fra islandsk saga.10 Folkevisernes emne-
kreds, som ellers særligt hørte til den danske stemning, viste sig derimod 
ikke særligt i firmaet Dragsteds frembringelser.

Slægten Dragsted har været bosiddende i Danmark siden 1732, men stam-
mede fra den tidligere danske provins Halland. En enke, hvis mand faldt i 
Englænderkrigen, flyttede til Kerteminde, hvor hendes søn Matthias blev 
skomager. Arent Nikolaj Dragsted var den fjerde af dennes store børneflok. 
Familien var ikke velhavende, men boede dog i et hus med en stor have. Solid 
opdragelse, godt sammenhold og flerstemmig sang prægede familien.  
 Dragsted tog ikke sin faders erhverv, som denne havde ønsket det, men 
kom i bager- og senere guldsmedelære og lærte at tegne og gravere. Han 
drog til København og gik på Akademiet, hvor G.F. Hetschs undervisning 
kom til at præge ham. 
  Hetsch var håndværkernes kunstneriske konsulent og håndværkets fader-
lige velgører. Han var romersk orienteret og holdt afstand til rokoko og gotik. 
Som den gode smags forkæmper var han den kgl. Porcelainsfabriks leder fra 
1828. 
 Som så mange andre håndværkssvende rejste den unge Dragsted ud for 
at dygtiggøre sig. I 1853 var han i Tyskland og Frankrig. Da han blev mester 
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Blandt de betydeligste arbejder fra firmaets første år hører det horn, som digteren B.S. Ingemann 
fik overrakt på sin 70 års fødselsdag i 1859. Det ligger dybt i dansk romantik, og motiverne læg-
ger sig tæt op ad digterens egen nationalhistoriske digtning. Fem dværge af sølv bærer hornet. I 
et bredt bælte rundt om hornet findes personer fra den danske Middelalder som: Kong Valde-
mar den Store, Kong Valdemar Sejr, Dronning Margrethe. Det Nationalhistoriske Museum på 
Frederiksborg Slot, fotograf: Kit Weiss.



i 1854, var hans mesterstykke en vinkande i klassisk stil smykket med vinløv, 
druer og vinens gud. Det viser inspiration fra græsk-romersk mytologi og 
kan meget vel være påvirket af Hetsch.
  Klassicismen prægede håndværk og kunst i Guldalderens København, i 
første halvdel af 1800-tallet.11 Håndværkerhistorikeren R. Berg kalder A.N. 

 Jon A.P. Gissel  •  “Fra guldhorn til guldhorn” 165



166         Historiske meddelelser om København 2015

Dragsted for en mester på ornamentikkens område, mens journalisten og 
forfatteren Georg Nygaard fremhæver hans teknik og den kendsgerning, 
at han rev sig løs fra Hetschs påvirkning, men mener, at hans kunstneriske 
smag ikke var sikker.12 
 Som mester begyndte Arent Nikolaj Dragsted sin selvstændige virksom-
hed i Laksegade. Han udbyggede langsomt forretningen og havde fra 1857 
et lidt større værksted i Laksegade nr. 10.13 Hans børn voksede op her i et 
sømandspræget, uroligt kvarter og i beskedne kår. Selv brændte han for det 
håndværksmæssige og kunstneriske, men han var i mindre grad forretnings-
mand, og spandt ikke guld på sine aktiviteter. Senere flyttede han til større 
lokaler i Østergade 24 Bbs.14 Interessant nok blev A.N. Dragsted støttet af 
en velhavende patriot, grosserer Harald Fritsche,15 men det var stadig kun 
værksted, ikke butik, og i 1888 havde firmaet 12 arbejdere.16 Men i 1882 be-
gyndte firmaets lange forbindelse med Bredgade med start i nr. 19 Bb2.17  
  Særligt nordisk sagnhistorie og mytologi blev en inspiration for A.N. 
Dragsted, og den danske Guldalders åndelige interesser lever i det hele taget 
i hans arbejder. Det er karakteristisk, at den nationalliberale digter, redaktør 
og politiker Carl Ploug var blandt kunderne. 
 Guldalderdigteren Ingemann fik på sin 70 års fødselsdag i 1859 som 
nævnt overrakt et guldhorn fra danske kvinder. Carl Plougs avis Fædrelandet18 
fortalte om dette horn og bragte et digt skrevet af Grundtvig med guldhornet 
som tema. I en artikel kunne man læse en indgående beskrivelse af hor-
net, som var komponeret og modelleret af billedhuggeren Peters og udført 
af Dragsted, hvis dygtighed blev fremhævet. Det var besat med brillanter, 
rubiner og smaragder, og billederne i sølv med skikkelser fra Ingemanns 
fædrelandske digtning – og karakteristisk nok ikke fra hans universalhisto-
riske værker. “Det er et virkeligt gjennemført lille Konstværk”, som kostede 
2300 rigsdaler, frembragt ved indsamling, ikke mindst fra Slesvig. 
 I det følgende nummer af Fædrelandet19 var der atter et digt med hor-
net som tema, denne gang af J. Paludan-Müller. Dette efterfulgtes af en kort 
beskrivelse af festlighederne. Endelig bragtes Ingemanns tak i et digt om dig-
tersejladsen og Danmarks folk.20 Denne ret store udførlighed i avisens behand-
ling af emnet viser ikke alene Fædrelandets kulturelle interesse, men også 
hvilken kulturel begivenhed der var tale om i samtiden, og A.N. Dragsteds 
helt særlige rolle i sammenhængen. Ingemann blev ifølge familietraditionen 
så glad for hornet, at han bød Dragsted vin i det, og skrev et smukt takkebrev, 



som desværre er gået tabt. Den Peters, som Fædrelandet omtaler, var billed-
huggeren C.C. Peters (1822-1899), hvis interesser gik i retning af nygotikken 
og fint ciseleret blad- og rankeværk. I 1850’erne omtaltes han som eksempel 
på en af de egentlige sølv- eller værkstedsarbejdere i modsætning til dem, der 
dyrkede både guld- og sølvarbejde,21 men senere begyndte firmaet at dyrke 
begge dele. 
 I 1861 fik han en rejse til Italien og oplevede her den kunstnerkoloni, 
som Thorvaldsen tidligere havde været midtpunkt i, og dette påvirkede hans 
kunstneriske syn. Han så fra nu af stærkt på foreningen af praktisk brug 
og skøn form i genstandene. Den første verdensudstilling i London i 1851 
havde ikke haft deltagelse af nogen dansk guldsmed, men året efter deltog 
A.N. Dragsted i den anden sammen med flere andre22 og i 1867 rejste han til 
verdensudstillingen i Paris. 
 Dragsted var en af de virksomheder, som fulgte med i den maskinelle ud-
vikling og samtidig lagde vægt på “at bevare det rent kunsthåndværksmæs-
sige Præg i Arbejdet” ligesom Hertz og Michelsen.23 I 1894 tegnede og frem-
stillede A.N. Dragsted i anledning af sit 40 års mesterjubilæum en sølvpokal, 
som er næsten trekvart meter høj med motiver fra dansk marinehistorie. 
Christian IV står øverst, og der er statuetter af andre danske søhelte. Arbej-
det med den 7 kg tunge pokal tog fire år. Det har ikke været muligt at opklare, 
om pokalen stadig findes. Det nationalhistoriske emne og den gennemført 
dekorative stil vakte genklang i samtiden og viste, hvad A.N. Dragsted var 
dygtig til. 
 I Dragsteds tid som oldermand fra 1880 forsøgte guldsmedelavet at øve 
indflydelse på de nye erhvervsvilkår, således i forbindelse med told, og han 
blev medlem af den kommission, som regeringen i 1883 nedsatte for at over-
veje spørgsmålet om stempling af de ædle metaller.24 I 1885 fik A.N. Drag- 
sted fortjenstmedaljen i guld. Sønnen Frans var i 1875 blevet optaget i firmaet 
og fik oparbejdet forretningen. 
 I samfulde 38 år, fra 1880 til 1918, var medlemmer af familien Dragsted 
oldermænd i guldsmedelavet.25 I Aage Sølver: Danske Guldsmede og deres Ar-
bejder gennem 500 Aar. Et Festskrift ved Københavns Guldsmedelaugs 500 Aars 
Jubilæum 1429-1929, findes en række arbejder fra A. Dragsted afbilledet.26  
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Beliggenhed, vilkår og Kunstnerforbindelser 

I 100 år lå forretningen i Bredgade. I Vejviseren 1883 står udover Bredgade 19 
Bb2 A. Dragsted Ciselør og Guldsmed St. Kongensgade 19 Sb2 samt F.M.N. 
Dragsted Ciselør Bredgade 19 Bb1. Ciseløren dekorerer guld- og sølvsmedens 
arbejder, og betegnelsen her betoner dermed det dekorative. Dermed begynd-
te de to sønner at gøre sig gældende. 1885 angiver Vejviseren også faderen 
A.N. Dragsted i Bredgade 19 Bb1. Frants Dragsted flyttede i en periode til 
Ny Østergade 7,3,27 men i 1888 var han tilbage i Bredgade igen, nu i nr. 35 
Sb2. I 1888 angives broderen Alfred at høre til i Dronningens Tværgade nr. 
42,3 Sb2, og forbindelsen med Dronningens Tværgade blev også langvarig. 

A. Dragsteds udsalg i Bredgade 13 åbnede i 1892, men flyttede allerede i 1898 til nr. 17, foto-
grafi ca. 1900, A. Dragsteds arkiv.



I 1889 havde A.N. Dragsted Bredgade 35 Mb2, altså samme hus, men en an-
den butik end sønnen Frants. I 1890 angives Prægeanstalt Bredgade 19 Bbs. 
1893 er tilføjet under A.N. Dragsted “Uds. [udsalg] Bredgade 13 S”, mens 
Bredgade 35 i 1894 er væk. I Vejviseren 1899 står: “A. Dragsted Hof-Juveler 
og Guldsmed Fr. Bredg[ade] 17 S. I 1899 angives værkstedet som liggende i 
Dronningens Tværgade 28 Bb, mens der i 1902 står fabrik. I Vejviseren 1928 
nævnes Bredgade 17 Hofjuveler og nr. 19 Guldsmedeværksted. Forretningen 
har således ligget flere steder, og den havde sølvsmedie på Australiensvej 6.28 
Firmaet ejede huset Bredgade 17, som er et femfags hus, opført 1779 i tre 
etager og forhøjet 1851. I forretningens tid havde det et stort udstillingsvin-
due med pompøs indfatning. Førstesalens nuværende udseende er fra 1899.
I 1984 solgte Ove Dragsted huset Bredgade 17 og flyttede firmaet til nr. 36, 
i lysere lokaler, mellem Odd-Fellow-Palæet og Marmorkirken. I 1904 kom en 
filial i Østergade 22; denne afdeling var indrettet helt i jugendstil. I 1906 angives 
A. Dragsteds Guldsmedje at have ca. 30 arbejdere og funktionærer. I 1919 var 

Fra 1904 til 1926 havde Dragsted udsalg på den fornemme adresse Østergade 22, dvs. på det 
vestlige hjørne af Ny Østergade. Fotografi, A. Dragsteds arkiv.
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der ca. 70 medarbejdere, et udtryk for de gode tider under 1. Verdenskrig. 
I 1900-tallets tre første årtier lå A. Dragsted, Georg Jensen og Anton Mi-
chelsens forretninger alle i Bredgade og understregede gadens prominente 
karakter. Af dem var Dragsted særlig kendt som ædelstens-ekspert. Dagens 
Nyheder – Nationaltidende fremhævede 30.11.1929 “den fine Kunst, der er 
udfoldet paa Juvelsmykkets Omraade”. Firmaet havde nu værksted i Dron-
ningens Tværgade 28, men dette blev på et tidspunkt hærget af en alvorlig 
brand, og en værdifuld modelsamling blev ødelagt.
 Et firma af denne type har imidlertid aldrig faste indtægter, og der har også 
været hårde tider. 1. Verdenskrig var dog en god tid for firmaet, der nåede et 
betydeligt omfang og tilsyneladende ikke blev ramt så hårdt som Georg Jensen 

Den ny forretning i Bredgade 17 var indrettet i den mest moderne stil, man kunne forestille sig. 
Det var tegnet af Meldahleleven Emil Blichfeldt. Fotografi ca. 1900, A. Dragsteds arkiv.



af Tysklands forbud mod import af sølv i 1915. Smykkesalget var stort, herunder 
meget kostbare smykker. Derimod mærkede firmaet krisen i 1920’erne, og fili- 
alen i Østergade blev opgivet i 1926. I denne situation hjalp det at have en eks-
portvirksomhed. Både udskilningen af sølvvarefabrikken og overgangen til 
aktieselskab 1927 skal formentlig ses i denne sammenhæng. Herefter var hele 
ekspeditionen med smykkeværksted samlet i Bredgade, mens sølvet forarbej-
dedes i værksteder i Holbergsgade.30 I 1960’erne blev mange af de store værk-
steder i København nedlagt, og derefter kom en del små uafhængige værk-
steder. Måske var det et udslag af denne tendens, at sølvsmed Folmer Dalum i 
1966 købte A. Dragsteds sølvværksted på Australiensvej, hvor han havde været 
værkfører i 18 år. Han havde stået i lære hos Dragsteds sønnesøn.

Firmaet havde udsalg i Østergade og Bredgade, men kernen i virksomheden var dets værksted 
i Holbergsgade nr. 20. Fotografi ca. 1900, A. Dragsteds arkiv.

 Jon A.P. Gissel  •  “Fra guldhorn til guldhorn” 171



172         Historiske meddelelser om København 2015

Derefter var der en krise med høje guldpriser i 1970’erne og 80’erne og deraf 
følgende svigtende tilgang til guldsmedefaget, så gamle forretninger ophørte,31 
mens det i slutningen af 1980’erne begyndte at gå fremad igen. 
 Efter 2. Verdenskrig er Rosenborg-tallerkenerne et eksempel på, at sølv 
blev en stor eksportvare; det eksporteredes til bl.a. Tyskland, USA, Canada 
og Argentina. Rosenborg omfattede også kaffe- og thestel. Mønstret var mat 
drevet arbejde på blank bund, i stil med Juliane Marie-sættet på Rosenborg. 
Dette er endnu et stiltræk, som vidner om Dragstedernes historiske sans. 
 Holdningen til sølv var i første halvdel af 1900-tallet meget anderledes 
end i nutiden. Indtil 1960’erne samlede unge piger på sølv; det kastede 
glans over et hjem. I dag prioriterer de fleste anderledes, og arbejdslønnen 
gør det desuden dyrt at købe. I 1960 importerede Danmark 106.000 kg sølv, 
hvoraf guldsmedefaget brugte 60.000. I 1943 viste en gallupundersøgelse, 
at aldersgruppen 18-35 år var de mest ivrige til at samle på sølv. 54,7 % af 
de adspurgte svarede ja til, at de brugte sølv til daglig.32 Siden kom rust-
frit stål, som blev en alvorlig konkurrent. Kirkesølv var som nævnt et af 
firmaets betydningsfulde områder, og her stod man stærkt. Det kom også 
til udtryk hos sølvsmed Jørgen Dahlerup, f. 1930, som fik svendebrev hos 
A. Dragsted Sølvsmedie 1952, og som fra 1957 har haft egen virksomhed; 
han har præget kirkesølvet i den periode stærkt. Dahlerup udførte 1965 en 
svær sølvcigaræske til direktør Georg H. Petersen, Københavns Ske-Fabrik, 
for A. Dragsted, og i 1967 på A. Dragsteds Sølvsmedie to bægre i 18 karat 
guld, som var A. Dragsteds gave til tronfølgerparret på deres bryllupsdag. 
I 1969 udførte han også hos A. Dragsted en gylden oldermandskæde til 
Blikkenslagerlauget.33  
 Dragsted fremstillede et sølvpudsemiddel med navnet Koral. Det er et 
eksempel på, at man har prøvet at brede varesortimentet ud og få det gjort 
enklest muligt for kunderne at vedligeholde varerne. Et tilsvarende initiativ 
var 1002 sølvdyp. I den sammenhæng bør også nævnes, at det i 1942 blev 
offentliggjort, at man kunne skrive til Hofjuvelér Dragsteds Service Afdeling 
og få gratis vejledning om behandling af sølv og smykker. 
   Stiludviklingen er i årenes løb gået fra det stærkt dekorative til det helt enk- 
le. I 1900-tallet blev et ønske om det strengt personlige i stilopfattelsen frem-
trædende, i modsætning til interessen for de overleverede stilarter i 1800-tal-
let. Firmaet har haft kontakt med en lang række kunstnere: Thorvald Bindes-
bøll (1846-1908), Lorentz Frølich (1820-1908), Johan Rohde (1856-1935), 



Annonce for Dragsteds sølvpudsemiddel fra 1942. Særtryk af annonce, A. Dragsteds arkiv.
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Just Andersen (1884-1943), Andreas Hansen (1873-1924) og Kristian Møhl 
(1876-1962) har alle tegnet for firmaet. 
 Bindesbøll søgte at forbedre smagen inden for kunsthåndværket, samtidig 
med at han havde en dyb forståelse af ældre tiders ornamentik og ikke søgte 
nogen løsrivelse fra traditionen. Hans interesse for det ornamentale blev også 
afbalanceret af en stræben efter fornemhed og enkelhed. Han tegnede et stort 
antal udkast til sølv for A. Michelsen, Peter Hertz og Holger Kyster i Kolding. 
En særlig opgave hos Dragsted var tegning til de store armlysestager, som Vi-
borg skænkede Joakim Skovgaard, da denne havde udsmykket domkirken.34 
 Frølich var maler og illustrator i romantisk dekorativ stil og udførte mange 
tegninger til nordiske oldsagn, danske historiske og antikke motiver, som A. 
Fabricius’ Danmarkshistorie. Han illustrerede også mange børnebøger. Der 
findes en inspiration fra Adam Oehlenschläger hos ham og både en tysk og en 
fransk forbindelse.35  
 Rohde er en af de danske malere, som flittigst har dyrket kunstindu-
strien; han søgte her en enklere stil end Bindesbøll. Han gjorde det med 
selvstændighed og finhed og havde både nyromantisk og forskellige histo-
riske inspirationer. Hvad angår sølv, var han særlig knyttet til Georg Jensen, 
men for A. Dragsted tegnede han i 1913 en sølvtepotte.36  
 Just Andersen studerede fortidens metalkunst meget flittigt og udførte 
mange metalarbejder, såvel smykker som brugsgenstande, i sin egen virk-
somhed.37  
 Andreas Hansen var billedhugger og medaljør og udførte for A. Dragsted 
sølvdøbefonten i Frederiksborg Slotskirke i 1920. 
 Kristian Møhl var en maler af især naturmotiver, som også arbejdede 
med det dekorative. Han tilhørte den symbolistiske dekorative retning, l’art 
nouveau, som i Danmark blev til skønvirkebevægelsen. Her tilstræbtes bre-
dere linjer, en forenkling af ornamentikken, samtidig med at man fastholdt 
en ornamenteret stil. Han fandt inspiration i oldkristelig ornamentik og i 
naturen og tegnede for både Georg Jensen og A. og F. Dragsted.38  

Anden generation og Marmorkirkens Bibel 

Frants Dragsted (1852-1916) var en djærv, jovial håndværker, en åben og lige-
frem karakter, hvis felt særlig var sølvgenstandene, og som var glad for Johan 



Rohdes tegninger af disse. Han tegnede en vandrepræmie til Dansk Bicycle 
Club i 1894. Frants Dragsted var som nævnt blevet optaget i firmaet i 1875. 
Ved hans død i 1916 indtrådte hans to sønner som kompagnoner. 
 Alfred Dragsted (1856-1918) var en fin, stilfærdig og meget belæst 
mand, der døde i Stockholm under forberedelsen af en udstilling. Hans 
navn var særligt knyttet til juvelarbejderne.39 Da han døde, var han midt i 
et arbejde om slægtens historie. Hans fulde navn var Alfred Bertel Constan-
tin Dragsted, og det er næsten utænkeligt, at Bertel ikke hentyder til Bertel 
Thorvaldsen og Constantin til Constantin Hansen, som også stavede det 
med C; dermed vidner sønnens navne om A.N. Dragsteds stærke interesse 
for Guldalderkunsten. 
 Brødrene Frantz og Alfred Dragsted overtog firmaet ved faderens død i 
1898 og blev samme år hofjuvelerer og hofguldsmede; den sidste betegnelse 
var især sjælden.40 Få år senere fandt en af de større københavnerbegivenheder 
sted: Fællesrepræsentationens Haandværkerlaugs 25 års jubilæum med store 
optog udgående fra Ridebanen på Christiansborg 1. august 1904.41 Det var 
de forskellige lav, som gik i optog. Guldsmedene havde i deres procession en 
stor vogn med en storstilet fremstilling af Adam Oehlenschlägers “Vaulundurs 
Saga”, altså af Vølund Smed, som holder et guldhorn over en ambolt. Her ind-
går altså guldhornet i en symbolsk fremstilling af faget, og der er en direkte 
inspiration fra Oehlenschläger. Rytterne foran bar stager med de tre tårne. Bag 
vognen fulgte lavets medlemmer med oldermanden, Frantz Dragsted, i spid-
sen. Udsmykningen var tegnet af billedhugger Andreas Hansen efter et udkast 
af A. Dragsted (formodentlig Alfred) og modelleret af billedhugger Lamberg-
Petersen. 
 I 1900 udførte værkstedet såkaldte nationalskeer, hvis skafter prydedes 
af en Skagensfisker, en Skovshovedpige, en landarbejder og en mælkepige. 
Her kom det nationalt-folkelige i tidens tankegang til udtryk. Denne linje af 
interesse for det danske og nordiske fortsatte og kom til udtryk i 1915. Da 
udførte firmaet et Danmarkshorn i sølv med akvamariner i oldnordisk stil til 
direktør Carl Will; det findes i dag på Københavns Museum.  
 Emaljebiblen til Frederiks Kirke, bedre kendt som Marmorkirken, er 
hovedværket i denne periode og blev fremstillet i 1894 af Alfred Dragsted. I 
dette år blev Marmorkirken indviet med deltagelse af kongen og dronningen. 
Det er en alterbog, den danske Bibel fra 1893, i læderindfatning med metal-
beslag og forside i sølv og emalje i limogesarbejde med forbillede i et romansk 
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bogbind fra Grund Kirke i Island. Påskriften på bindet under billedet er ALF. 
Dragsted fec[it] Hafniae 1895. Alfred Dragsted er dermed klart anført som kunst- 
neren, skønt A.N. Dragsted stadig levede og var aktiv. Forsiden er et korsfæs-
telsesbillede, som viser apostlen Johannes og jomfru Maria under korsets arme 
og to engle over. Denne inddeling kan understrege korset som universelt og 
livgivende. Fra oven peger Gud Faders finger direkte ned på Kristus på korset 
gennem bogstaverne IHS, et græsk monogram som betegner Jesus Kristus og i 
1400-tallet latiniseret med betydningen Jesus Hominum Salvator eller In Hoc 
Signo.42 Kristus har ikke nogen egentlig korsglorie, nærmest et par farvede bånd 
i en korslignende form. Grundfarven er blå, figurerne er gyldne, men Kristus 
har en noget mørkere nuance end de andre, hvilket fremhæver hudfarven, da 



Den 1. august gik et imponerende optog gennem Københavns gader. Det var arrangeret af 
Fællesforeningen for Håndværkerforeninger i Danmark. Guldsmedelavets vogn var udført 
efter tegninger af Alfred Dragsted, der inddrog motiver fra virksomhedens arbejder fra de 
foregående tiår. Statsbiblioteket i Århus.

han alene har et lændeklæde på. Derudover er der en række stjernelignende 
formationer, strøornamentik, alt indrammet i et felt med bort og nogle spidse 
formationer, som kan være flammer. Udenom findes stiliserede liljer samt 10 
engle, som alle er forskellige. På indersiden prydes bindet af et mønster med 
akanthusblade. Metalspænderne er af forgyldt sølv. På bagsiden af bindet ser 
man den franske lilje, indvendig på skindet og på de samlede sider udadtil ses 
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vinranker. Til dels før kirkens færdiggørelse udførte firmaet også sølvarbejder: 
Alterkalk og kande, oblatæske og diske samt sygesæt. Kalken er 30,5 cm høj 
med sekspasformet fod. Den ene af diskene viser kirkens forside. Oblatæsken 
er cylinderformet og lågets overside viser et kors med korslammet i medaljon 
i midten. 
 Alfred Dragsted følte sig stærkt knyttet til Holmens Kirke, som han også 
blev begravet fra. Der findes i den sammenhæng et eksempel på, at kirkesølv 
og kirkeguld har været en vigtig del af firmaets produktion. Alfred Dragsted 
fremstillede i 1903-08 en oblatæske og en Bibel, oblatæsken rund med ottetun-
get profil i forgyldt sølv med emaljearbejde, Biblen med forgyldte sølvbeslag 
med emalje. Oblatæsken har påskriften “Alfred Dragsted fecit 1908”, men de 
to værker blev ikke afleveret til kirken i hans levetid. I mange år henlå de to 
arbejder i forretningen, indtil der efter hans død dukkede oplysninger op om, 
at han havde tiltænkt Holmens Kirke begge dele, og firmaet skænkede kirken 
dem ved sit 100 års jubilæum i 1954.43 Dette, at bringe denne sag i orden selv 
efter lang tids forløb, er karakteristisk for en historisk sans, som er tydelig i 
firmaets tradition. Til samme kirke fremstillede firmaet i 1919 to syvarmede 
kandelabre i sølv, en gave fra medlemmer af menigheden. 
  Som det ses, står kirkekunsten stærkt i hele firmaets historie, men ikke 
mindst i denne periode. 

Aage Dragsted, sten og film 

I 1918 overtog tredje generation, Frantz Dragsteds sønner, Aage (1886-
1942) og Einar Dragsted (1887-1967) firmaet. Samme år var de med til at 
stifte sølvvarefabrikantforeningen. Einar Dragsteds uddannelse omfattede 
et treårigt ophold i Paris. Han grundlagde E. Dragsteds Sølvvarefabrik som 
et selvstændigt firma i 1924 med en gros og eksport.44 Fabrikken blev dre-
vet efter håndværksmæssige principper, og lyden af hamre var livlig. Einar 
Dragsteds søn Finn Dragsted førte sølvvarefabrikken videre. Det oprindelige 
firma blev aktieselskab i 1927. 
 Aage Dragsted var gift med Annie og havde otte børn; familien boede i Hel-
lerup. Gennem dette ægteskab var der en vis slægtsforbindelse med maleren 
Wilhelm Marstrand, idet Annies morfader var broder til denne. Marstrand 
malede scener fra Holbergs komedier og italiensk folkeliv, men hans hoved-



værk var udsmykningen af Christian IV’s kapel i Roskilde Domkirke. Dette 
slægtskab bidrager til det almindelige indtryk af firmaets forbindelse med 
guldalderkulturen, men der synes ikke at have været nogen større inspiration 
fra Marstrand; Holbergbilleder er således ikke karakteristiske for A. Dragsted. 
 Aage Dragsted var uddannet i Tyskland, Frankrig og England. Han led af 
astma og bronchitis og ved hans død flagede alle forretningerne i Bredgade på 
halv. Han blev begravet fra Messiaskirken, som han havde en særlig tilknyt-
ning til som formand for kirkens tårnkomité.45 I 1929 hedder det, at “Huset i 
Bredgade, hvor Hof-Juveleren har boet i mange, mange Aar, er et af de rigtig 
gamle, københavnske Patricierhuse. Dørene – ja selv Elevatorens Væg – er ud-
skaarne i Haanden, og over de hvidlakerede Døre løber en mat gylden Liste”.46  
Der må her være tale om, at forretningen holdt til her, selvom Aage Dragsted 
ikke selv boede der. Han fremhævede selv akkuratesse som det afgørende for 
en juveler.47 Han var en drivende kraft i opførelsen i 1929 af en bolig for gamle 

Guldsmedegården på adressen Kirketorvet 9-15 i Gentofte blev opført i 1929 på Aage Drag-
steds initiativ. A. Dragsteds arkiv.
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guldsmede, “Guldsmedegården” ved Gentofte Kirke. Ved indvielsen talte Aage 
Dragsted som byggekomiteens formand om fagets sammenhold. 
 Aage Dragsted var særlig dygtig til komposition af individuelle smykker, 
og tegnede således en række originale brillantsmykker. Et halssmykke i platin 
og hvidguld med safir og brillanter fra 1934 blev i 1960 udstillet på Det dan-
ske Kunstindustrimuseum. Han har dertil forfattet bogen De ædle Stene og 
deres Mystik i 1933. Bogen begynder med smykker i Bibelen og hos Homer. 
Et særligt kapitel handler om ædelstenenes symbolik i Bibelen: Profeternes 
billedsprog og ypperstepræstens smykke. En betydelig del af bogen optages 
af en udførlig alfabetisk liste over de ædle stene. Som eksempel på bogens 
fremstillings historiske forankring kan nævnes, at man i middelalderen an-
tog, at safiren gav evne til koncentration og bevarede kyskhed og renhed. 
Pave Innocents III i 1100-tallet forordnede, at bisperinge skulle være af guld 
med en safir. Dermed blev safiren kirkens sten. Bogen viser dermed en histo- 
risk interesse, som ikke går på den enkelte genstand, som er fremstillet i 
firmaet, og dens emne, men på fagets og materialets historie. Aage Dragsted 
stiller spørgsmålet, om amuletter er uden værdi og taler om farvernes ind-
virkning på menneskets sind. Han pegede på, at Bibelens forfattere bruger 
ædelsten som symboler.48  
 Aage Dragsted tegnede det før omtalte Rosenborgmønster, der helt 
tydeligt er et vidnesbyrd om firmaets historiske interesse. Af store arbejder 
fra hans periode bør også nævnes et kaffe- og testel som kongefamiliens bryl-
lupsgave til prinsesse Margrethe af Bourbon-Parma i 1921 og sølvkransen til 
enkekejserinde Dagmars kiste i 1929. 
 Sølvdøbefonten i Frederiksborg Slotskirke fra 1920 bør fremhæves som 
et hovedværk i firmaets historie. Den var en gave fra kong Christian X til 
kirken og blev udført efter tegninger fra Christian IV’s tid og er dermed 
et arbejde præget af en historisk stilart. Den oprindelige døbefont var om-
smeltet allerede i kongens egen levetid. Dette historiske perspektiv var der op-
mærksomhed om i samtiden, og det blev fremhævet i en artikel i dagbladet 
Dagens Nyheder.49 Dette arbejde blev udført på sølvværkstedet inden delingen, 
stiftelsen af E. Dragsteds Sølvvarefabrik. Det tog tre år og var særdeles van-
skeligt, og resultatet blev en fornem font af tretårnet sølv på 80 kg.50 Låget 
viser Gud Fader i halvfigur. Andre illustrationer viser Jesu dåb og andre 
vandtemaer fra Bibelen. I 1925 udførte Dragsted en kopi af en alterkalk for 
Ejby Kirke og en kalk for Aabo Kirke i 1927. I samme periode tegnede Aage 



Dragsted desuden altersæt til Lindevangs Kirke, og firmaet udførte et al-
tersæt til Vangede Kirke. 
 Under Besættelsen var hele industrien og håndværket præget af stor og 
tiltagende mangel på råmaterialer. Fra 1940-50 var rationeringen af materia-
ler og produktionsreguleringen følelig for håndværket og gjaldt også guld- 
smedefaget. Fra august 1940 måtte alle guldsmede aflevere den samme mængde 
gammelt sølv, som de ønskede at købe i nye varer. I 1946 var guldimporten 
foreløbig standset. Derfor fik Aage Dragsted straks i 1940 lavet en film, der til-
skyndede folk til at sælge guld- og sølvsager til forretningen. Mange efterfulgte 
opfordringen, og alle ansatte kunne holdes beskæftiget.51 Aage Dragsted talte 
varmt for at få sølvet op af familieskufferne til smeltediglen: “For Eksempel 
fra den Bindesbøllske Periode med Krøller og Slyngninger, som ingen bruger 
mere”. Det er en lidt hård dom.52 I dag ville man sige: Det har de da vel ikke 
gjort! Men det viser, at der ikke alene er tale om at få løst et praktisk problem i 
en øjeblikkelig meget kritisk situation, men der er også en bestemt vurdering 
af fortidens indsats med i billedet. 
 Holdningen til genstande og stil svinger på en ejendommelig måde. Eksem-
plet viser, at inden sager med et bestemt stilpræg bliver antikke og spændende, 
er der en mellemperiode, i hvilken de efter herskende opfattelse er gammelt ra-
gelse, ubrugeligt – og så smeltes det om. Og så er der derfor ikke så forfærdelig 
meget tilbage, når stemningen vender, og interessen igen indfinder sig. 
 Under Besættelsen var der stor efterspørgsel efter juveler. Der blev i 1942 
lavet en film “Sølv giver Arbejde”, som blev vist i Palladium sammen med 
film om skove, sport og sukker, og her var A. Dragsted også involveret. Før 
sin død i 1942 lavede Aage Dragsted en ny film om sølv De tre Taarne, hvor 
datteren Kirsten Dragsted medvirkede. I denne sammenhæng kan nævnes 
en annonce i Skytte-Bladet 1943, som opfordrer folk til at sælge sølv. En 
række annoncer fra denne periode giver samme tilbud. I 1945 fremstillede 
A. Dragsted et frihedsmærke, Befrielsesnålen, i guld og sølv. En annonce i 
1952 for “den lille anemone” har ikke kunnet undgå at vække erindringer 
om Kaj Munk og hans digt om den blå anemone. Aage Dragsted har også 
selv skrevet et digt om anemonen. Anemonen var et sølvsmykke, som var 
forgyldt og dekoreret med med hvid emalje. Det blev lavet af indsamlet sølv. 
Efter Besættelsen var der naturligt nok en stærk national følelse, og også 
en nordisk følelse, og firmaet fremstillede en broche med de fem nordiske 
svaner, tegnet af den ellers ukendte designer Magnus Eriksen. 
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Privat var familien Dragsted også påvirket af Besættelsen. De hjalp flere jøder 
ved at skjule dem i deres villa, iblandt dem var familien Kaufmann. Hanne 
Kaufman, der senere blev kendt som forfatter, var i en periode efter Besættel-
sen ansat som sekretær i firmaet og deltog i firmaets hundredårsfejring i 1954. 
Mary Knudsen, en ven af familien, senere ansat i firmaet i mange år, deltog i 
modstandsbevægelsen. 
 Juristen Frants Dragsted (1890-1987), søn af Alfred Dragsted, blev over-
retssagfører i 1917 og spillede en betydende rolle i forbindelse med retsopgøret 
efter Besættelsen. Hans løbebane var helt igennem juridisk, men han var dog 
medlem af bestyrelsen for A/S Dragsted 1927-59 og dens formand 1942-59. 
 Fjerde generation i firmaet bestod af Arent, Ove og Kirsten Dragsted, børn 
af Aage Dragsted. Arent (1911-1994) var i guldsmedelære i firmaet 1928-32 og 
studerede 1933-34 i Tyskland, England, Holland, Belgien og Italien. I Sydtysk-
land studerede Arent Dragsted ædelstenssliberi, og i 1934 blev der grundlagt 
et sådant sliberi på tredjesalen i bagbygningen i Bredgade 19. I begyndelsen 
var en tysk svend ansat, bl.a. for at han kunne oplære David Coulthard, som 
blev ædelstensgravør og var ansat i firmaet i mange år; han prægede en hel 
generation. I 1952 blev det bemærket, at dette var Danmarks eneste sten-
sliberi og ædelstenslaboratorium.53 Arent Dragsted var direktør sammen med 
Ove Dragsted 1942-54 og trak sig i 1954 ud af firmaets drift og fik siden egen 
forretning i Kolind på Djursland. Han havde større interesse for det kunst-
neriske end for det kommercielle, og 1949-54 var han medlem af besty- 
relsen for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse.54 Han var medlem af 
bestyrelsen for A. Dragsted A/S 1954-70. I 1946 var han direktør i firmaet, 
men også en højt respekteret ekspert inden for guldsmedefaget, hvilket ses 
af, at hovedkvarteret i den amerikanske zone i Tyskland bad ham komme 
til Frankfurt am Main for at undersøge og vurdere nazisternes tyvegods. 
Fundene var enorme. Rejsen foregik med militærtog og det må have været 
en meget særpræget oplevelse at rejse gennem Tyskland lige efter landets 
sammenbrud.55 Desværre ser det ikke ud til, at Arent Dragsted bagefter har 
fortalt om sin oplevelse af det.  
 Kirsten Dragsted, f. 1921, kom i lære som 16 årig. Hun tegnede hattebro-
cher og modeller til bronzehalskæder, men mest markant er hendes Kirsten-
mønster på bestik i sølv, der blev en stor succes. I 1948 tegnede hun et dåbsfad 
med motivet “Lad de små børn komme til mig” og en kande til Helleruplund 
Kirke, som hun var engageret i og deltog i opbygningen af ligesom sin mor 



indtil dennes død. Den blev indviet 1956. Hun var også optaget af oprettel-
sen af KFUK-spejderne i Helleruplund Sogn, og det første møde blev holdt i 
januar 1945 i kælderen på C.F. Knuthsvej, hvor hun boede. Hun har i bogen 
Guld, Sølv og Læretid fra 2004 fortalt om firmaet i perioden 1938-49. Kirsten 
Dragsted var i 1960’erne ansat i Foreningen Nordens skolerejsetjeneste, an-
tagelig et eksempel på den førnævnte nordiske følelse. 
 En tredje af de otte søskende, Ebbe Dragsted, var i firmaet i en årrække, og 
stod for et særligt udsalgssted Skatkisten, inden han drog til Amerika. 
 Ewald Nielsen var sølvsmed og oldermand fra 1918 til 1948. Han udførte 
et stort antal smykker på A. Dragsteds guldsmedje i en kreativ ofte sart, spinkel 
og bøjelig dekorativ stil med blomster, blade og ranker. 
 Maleren og keramikeren Jais Nielsen56 tegnede tre stentøjsbrocher ind-
fattet i forgyldt sølv i 1944; de blev udstillet på Det danske Kunstindustrimu-
seum i 1960. 
 Billedhuggeren Jens Andreasen tegnede i 1952 en halskæde i guld, som 
blev udstillet på Det danske Kunstindustrimuseum i 1960, hvor også en hals-
kæde i guld med turkisperler indgik i samme udstilling. Desuden tegnede han 
i 1956 Rødovre Kommunes stilrene borgmesterkæde, som blev udført af A. 
Dragsted. Han var ofte vinder af Guldsmedefagets Fællesråds konkurrencer og 
fremstillede en række formskønne sølvsmedearbejder for Dragsted. 
 Karen Strand (1924 - 2000) var den første kvinde, som blev optaget på 
Guldsmedehøjskolen, der blev oprettet i 1951. Fra 1954 til 1962 var hun an-
sat hos A. Dragsted. Hun arbejdede først i butikken og udsmykkede firmaets 
100-års jubilæumsvindue, senere fik hun som opgave at nyindrette værkstedet 
og blev udnævnt til værkfører i firmaet. Hun tegnede og udførte enkle smyk-
ker, således i 1958 et halsbånd af guld med sorte onyx, som blev udstillet på 
Det danske Kunstindustrimuseum i 1960 sammen med flere andre af hendes 
smykker. Hun tog diplomeksamen i gemmologi, og i 1993 oprettede hun Dan-
marks Smykkemuseum på Møn.57 

Ove Dragsted og de nye Guldhorn 

Ove Dragsted (1913-99) blev efter studier på Handelshøjskolen, ophold og an-
sættelser i udlandet, direktør i firmaet i 1943 og var medlem af bestyrelsen fra 
1955.58 1946 blev han valgt til formand for Fællesrepræsentationen for danske 

 Jon A.P. Gissel  •  “Fra guldhorn til guldhorn” 183



184         Historiske meddelelser om København 2015

Guldsmede. Ove Dragsted udtalte i 1967: Jeg plejer ikke at tage på vinterferie, 
det er der ikke tid til. Det giver et glimt af personen og en kultur, hvor arbejd-
somhed og en virkelig interesse for arbejdet har vejet tungt. Også Ove Drag-
sted blev oldermand for Københavns Guldsmedelaug, 1973-87, og da der blev 
afholdt en udstilling “Københavnersølv” på Nationalmuseet i 1979 i anledning 
af Guldsmedelaugets 550 års jubilæum var det ham, der som oldermand bød 
velkommen under den store lavsfane. Ved sin afgang i 1987 blev han udnævnt 
til æresoldermand. Han spillede i det hele taget en fremtrædende rolle i guld-
smedefagets foreninger. Hans hustru Margareta var datter af en svensk hofjuve-
ler og arbejdede mange år i firmaet; hun var særdeles vellidt af kunderne og 
meget selskabelig. 
 Arbejdet for kirkerne fortsatte. Således skænkede ægteparret i 1951 den 
svenske kirke i København, Gustafskirken, en dåbskande. Den blev beskrevet 
som en forening af barokkens fyldighed med samtidens saglighed (funktiona-
lisme).59 Sørgeligt nok blev den stjålet i 1985, og firmaet fremstillede en ny, så 
nær ved den oprindelige som muligt. Fra 1964 er en kalk og disk til Langeslund 
Kirke i Brovst Provsti, tegnet af Folmer Dalum, udført i sterling sølv med ame-
tyster. En alterkalk fra 1967 til Ørsted Kirke er smedet, hamret i ét stykke i helt 
enkel, glat stil med enkel tredelt fod, måske tegnet af Holger Schmidt. I samtiden 
blev den omtalt som “verdens mest nutidige alterkalk”. Samme år udførte fir-
maet en borgmesterkæde til Vallensbæk Kommune, fremstillet på kun to uger. 
 Ove Dragsted var stærkt interesseret i juveler og var den første uddannede 
gemmolog i landet, skrev bøger og holdt radioforedrag om dem. Allerede i 
1945 henvendte pressen sig til ham og spurgte om diamanter i forbindelse med 
et nyt stort diamantfund60 og i 1954 stiftedes Gemmologisk Selskab på hans 
foranledning. Bogen Guld og ædle Stene udgav han i 1953/1972. Her fortæller 
han om guld og sølv, om ordene og de kemiske forhold. Om det sidste siger 
han, at ædelstenene sjældent lyder kemikernes formler til punkt og prikke, lige-
som de romerske forfattere ikke altid har rettet sig efter Madvigs latinske gram-
matik. Vittigheden består i, at Madvigs grammatik er skrevet århundreder se-
nere end de romerske forfattere, som altså ikke kunne kende den; ædelstenene 
kender heller ikke kemikernes formler. Han beskriver lysstrålens oplevelser 
i ædelstenene. Det meste af bogen er en gennemgang af de ædle stene. I en 
kronik i 1960 funderede han over smykker og deres skæbne gennem tiden og 
gjorde opmærksom på, at ældre smykker ofte går forbavsende godt sammen 
med moderne klædedragt.61 I Det danske Kunstindustrimuseums udstilling 



Ove Dragsted og rigsantikvar P.V. Glob studerer udkastet til et af de “nye guldhorn”. Fotografi 
1972, A. Dragsteds arkiv.

Smykket i dansk Eje i 1960 arrangerede Ove Dragsted den gemmologiske afde-
ling, som han beskrev i kataloget. I 1961 arrangerede han et ædelstensmarked 
med 5000 små æsker med gennemsigtigt plasticlåg, så kunden straks kunne 
se prisen. Det var dengang et nyt initiativ. Ædelstensmarkedet blev holdt år-
ligt indtil 1986. I en kronik om den tyske ædelstensby Idar-Oberstein øst for 
Trier i Sydvesttyskland fremhæver han befolkningens glæde ved kunsthånd-
værket og evne til at have travlt på en rolig måde, så man fornemmer, at det 
også er, hvad han selv har ønsket og tilstræbt.62 I 1962 fremstillede firmaet en 
fuldstændig nøjagtig kopi af Dagmarkorset, et byzantinsk kors fra Sct. Bendts 
Kirke i Ringsted. Originalen findes på Nationalmuseet, mens kopien var til 
kirken på 750 årsdagen for dronning Dagmars død. I 1965 fremstillede firmaet 
en ring til den katolske biskop i Danmark som en kopi af Absalons ring, fundet 
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i hans grav. Ove Dragsted tog til Sorø og beså ringen og bemærkede, at det var 
en safir fra Ceylon. Det viser både omhu og den tidligere omtalte historiske 
sans. I 1967 var han i Grønland på udkig efter usædvanlige sten; han udtalte i 
den anledning, at han elskede at gå på opdagelse. I den sammenhæng fik han 
lanceret den smukke rosa-cyklamenfarvede tugtupit som en populær, men 
sjælden ædelsten fra Grønland, og for at understrege dens ædelhed tillod han 
kun, at denne sten blev indfattet i guld. Borgmesterkæden til Godthåb/Nuuk 
blev også udført af A. Dragsted i 1978 (med reparation i 2002).63  
 Guldhornsrekonstruktionerne blev imidlertid en enestående opgave for 
Ove Dragsted, og han gik op i den med lige dele engagement og grundighed. 
Hans nære kontakt til Nationalmuseet om denne sag varede gennem 1970’erne. 
Da originalerne er tabte, kunne der kun være tale om rekonstruktioner, ikke 
kopier. Fra begyndelsen var han opmærksom på, at de oprindelige horn ifølge 
flere af tegningerne måtte have haft krumning som kohorn. Der blev arbejdet 
meget omhyggeligt med kilder, og det vil sige med tegninger og Ole Worms 
beskrivelse fra 1600-tallet, men også med forhørene af guldhornstyven. Da Ove 
Dragsted på et møde på Nationalmuseet i 1972 holdt første del frem til beskuelse, 
blev der et øjebliks stilhed, hvorefter rigsantikvar Glob sagde: “Det er smukt!”.64 
I dette udsagn bliver den æstetiske oplevelse til den yderste bekræftelse på det 
videnskabelige resultat, der netop havde til formål at føre til en rekonstruktion. 
Ligheden med oksehorn blev konstateret ved et besøg på Zoologisk Museum 
i sommeren 1973. Et stort antal vægt- og matematiske udregninger var invol-
veret i rekonstruktionen og Ove Dragsted skrev meget udførlige rapporter til 
Nationalmuseet. Af en af disse rapporter fremgår, at Kirsten Dragsted også er 
kommet med en iagttagelse, nemlig at den store munding ifølge tegningen ikke 
kan være cirkelrund. Simon Spies bestilte et ekstra eksemplar af guldhornene 
og hjalp dermed med udgiften. Hverken Glob eller Dragsted fik skrevet nogen 
offentlig begrundelse for hornenes udformning.65  

Nutiden 

Femte generation repræsenteres af Ove Dragsteds datter Anne Dragsted Mes-
sell, f. 1951, der havde en uddannelse som korrespondent fra Handelshøj-
skolen og havde arbejdet som eksportchef for et andet firma, inden hun over-
tog firmaet 1986 i en alder af 34 år. Samme år overgik det fra selskabsform 



Ove Dragsteds datter Anne Dragsted Messel overtog ledelsen af virksomheden i 1984. Foto-
grafi Bjørn Westerbeek Dahl, 2015.

til personligt firma. Efter et kort ophold i Bredgade 36 i 1985 åbnede firmaet 
i Store Kongensgade 20. Anne Dragsted Messell trådte til med en program-
erklæring om at række ud til ungdommen og samtidig bevare den klassiske 
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ballast. Samtidig udtrykte hun betænkelighed ved det samlede guldsmedefags 
situation og bekymring for, om et fint gammelt fag var ved at uddø. 
 I Anne Dragsted Messels tid har firmaet fremstillet en lavskæde og tre 
borgmesterkæder og dermed fortsat sit hidtidige virke. Borgmesterkæden til 

På den adresse, hvor Dragsteds udsalg i Bredgade 13 havde ligget mellem 1892 og 1898 op-
førtes i 1901 en herskabelig ejendom, hvis markante hjørneparti markerer virksomheden med 
en imponerende drage. Fotografi Bjørn Westerbeek Dahl, 2015.
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Svendborg i 1992 er i sterling sølv med emalje og helt forgyldt, med 23 store, 
let stiliserede ankerled, der hver indeholder en medaljon med små motiver. 
Den blev bekostet af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond 
til almene Formaal. Dragsted fremstillede også en borgmesterkæde til Korsør 
i 2002. Det var en nøjagtig kopi af en stjålen kæde, efter det oprindelige billed-
materiale, håndsmedet i sterlingsølv. Senest har firmaet fremstillet en ny borg-
mesterkæde i sterlingsølv med grønlandsk finguld til Halsnæs Kommune. Den 
blev overrakt ved en festlighed 17.1.2008. Ædelstensmarkedet har hun opgivet, 
da folks større rejseaktivitet og det store fokus på healing og billige sten gjorde 
det problematisk. 
  Opgaverne for kongehuset fortsatte. Hver generation må søge om at få 
fornyet betegnelsen “hofjuvelér og hofguldsmed”, og det skete også i dette til-
fælde. Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary modtog i gave fra A. Drag-
sted ved deres bryllup hver sit håndlavede snapsebæger med hver sin opal i 
guldfatning slebet af et og samme råstykke. En smuk opgave på det seneste har 
været istandsættelsen og udbygningen med mange flere brillanter af diademet, 
som prinsesse Marie bar ved sit bryllup i 2008. 
 Firmaet fortsætter sin virksomhed Anne Dragsted Messell har også besør-
get tredje udgave af Aage Dragsteds bog De ædle Stene og deres Mystik. Denne 
udgave kom i 1992 og har fået tilføjet farvebilleder af ædelstene i rå naturfor-
mer. I forordet til denne udgave taler Anne Dragsted Messell om vigtigheden 
af, at man bevarer fortryllelsen, sansen for lys og for skønhed i en kold og 
teknologisk tid. Dette er vigtigt, ikke kun når det gælder sten. 

Firmaet A. Dragsteds historie hører med til Danmarks og Københavns historie 
som et stykke håndværks- og industrihistorie. Firmaet har mærket udsving, 
som hænger sammen med landets almindelige situation, og hver tids særlige 
kulturpræg har sat sig spor i firmaets vilkår. I alle perioder har firmaets virke 
været båret af kunstglæde og stilsans. Af særlig interesse er den sammenhæng 
med landets åndshistorie, som forbindelsen med Guldalderens tradition viser, 
og som også træder frem gennem en stadig historisk interesse, som på forskel-
lig måde manifesterer sig i de fem generationer A. Dragsted. I den sammen-
hæng er A. Dragsteds historie en form for længdesnit, som viser, at interessen 
for guldhornene, for det danske og det nordiske, ikke kun hører en bestemt 
tid til, men også har karakter af en tradition, noget der gives videre, en sam-
menhæng over tid.
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