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R det allerede en Sjeldenhed at træffe en Industri, hvis
Oprindelse ligger 100 Aar tilbage, da er det saa meget
• mere sjeldent at træffe en, hvis Produkt gennem alle
100 Aar har været fuldstændig ens, saaledes at Fabrik
w.._....,...,........,.., og Fabrikat med samme Ret i Forening kan fejre et saa
enestaaende Jubilæum. Netop dette er Tilfældet med den danske Kir
sebærlikør, Peter F. Heerings Cherry-Brandy, der den Dag i Dag til
virkes efter nøjagtig den samme Recept, som i længst svundne Tider
under smaa Forhold, halvvejs til privat Brug, dannede Grundlaget for
Fremstillingen - og for senere Verdensberømmelse. Uvilkaarligt fæster
der sig et Særpræg ved en saadan Vare, et Særpræg, der ikke kan
»laanes« eller fordunkles af nok saa megen Konkurrence, der lig Patina
over gammel Arkitektur og Kunst, lig Skæret over fjerne Minder hæver
den i Værdi. En saadan Vare er mere end Midlet til at tilfredsstille
Øjeblikkets Behov, den er et Stykke substantiel Historie, hvori Fædres
og Forfædres Generationers Smag og Vaner gaar igen. Følger man
den danske Cherry-Brandys Historie, vil man sande dette. Ejer vi i
vort Land kun faa Fabrikationer, der i den Grad bunder i Fortiden,
da er til Gengæld Firmaet Peter F. Heerings Likørtilvirkning et sær
ligt godt Eksempel, lige fra Fabrikatet og dets aarhundredgamle Til
virkningshemmelighed til selve Fabrikationens ydre Rammer, den
gamle, pragtfulde Patriciergaard paa Kristianshavn, den af Fortiden
mest prægede Del af vore Dages København.
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EN Mand, der har givet Firmaet Peter F. Heering Navn,
var født den 19. Oktober 1792 i Roskilde som Søn af en
nogenlunde velstaaende Embedsmand. Faa Aar efter
døde imidlertid denne, og de senere indtrædende øko
.....,....,....,__,.. nomiske Nedgangsaar tvang hans Enke til snarest at faa
sine Sønner anbragt; Peter Frederik blev knap 14 Aar gammel taget
ud af Skolen og sat i Lære i København hos en Urtekræmmer. Livets
Alvor havde meldt sig hurtigt for den unge Embedsmandssøn, thi at
staa i Lære var i hine Tider ikke nogen Dans paa Roser. Fra tidlig
Morgen til silde Aften var han beskæftiget og ikke blot i Butiken,
nej, til hans Pligter hørte ogsaa at feje Gade, at skovle Sne og bryde
Rendestenens Is i Stykker om Vinteren og til alle Aarstider at være
en lydig Tjener for Mesters Kone ved Indkøb og i Husholdning. Men
var det saaledes en streng Skole, han her maatte gennemgaa, saa
lærte den ham til Gengæld mere end Fagets blotte ABC. Den hær
dede baade hans Legeme og Karakter, lærte ham Pligtopfyldelse, Nøj
somhed og at stille de største Krav til sig selv som første Betingelse
for en Opgaves heldige Løsning. Baade gennem denne Uddannelse og
de Spor, den satte i hans Udvikling, lignede han mange af de bedste
Repræsentanter for den Type, han senere blev et fremragende Eks
empel for, den self-made Storkøbmand med den retlinede Karakter
og det vide Udsyn, der i første Halvdel af forrige Aarhundrede lagde
Grunden til vore Dages Storhandel.
Efter Udløbet af en Læretid paa 7 Aar blev han i 1814 Svend og
skiftede et Aarstid efter Plads, idet han blev ansat paa Kontoret i en
Grossererforretning paa Kristianshavn - den Bydel, der senere skulde
blive hans egentlige Virkeplads og knyttes saa nøje sammen med
Navnet Heering - hvor han beskæftigedes med Kontor-, Pakhus- og
Toldbodforretninger, en fortrinlig Supplering af hans Uddannelse.
Men hans Maal var at blive selvstændig, at faa sit eget at arbejde
frem, og kun 26 Aar gammel etablerede han sig, støttet af en Ven
med et Laan paa 2000 Rigsdaler, i den indre By med en Urtekram
forretning, der aabnedes den 1. December 1818, og saaledes blev Grund-
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stenen til det livskraftige Handelshus, der kom til at bære hans Navn.
Her begyndte han Tilberedelsen og Salget af den Kirsebærlikør, der
senere blev Hovedartiklen i hans Forretning, og til hvis Fremstilling
han havde faaet Impulsen ved den hjemmelavede »Kirsebærbrændevin«,

Hjørnet af Admiralgade og Boldhusgade,
hvor Peter F. Heering begyndte sin Urtekramhandel 1sto December 1818.
(Af et Stik fra 1837,)

han huskede fra sin første Læremesters Husholdning. I hine Tider
fremstillede man jo i en Maalestok, vi nutildags har vanskeligt ved at
forestille os, i Husholdningerne de flest mulige Varer og Nydelses
midler til eget Brug. Deri og i en saadan gammel »Husopskrift« var
der intet mærkeligt. Det afgørende var at kunne se den Skat, der
gemtes i en saadan - thi det var ikke daarlige Sager, hvormed vore
Forfædre delikaterede sig - og at udnytte den i det store. Med den
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fødte Handelsmands skarpe Blik greb den unge Heering denne Skat
og løftede den fra Madmoderens øverste Hylder til Handelsvarens
verdensomfattende Afsætningsfelt.

Skonnerten ,,Arnold 11 •
Peter F. Heerings første Skib, bygget 1833 i Svaneke.

EN Vejen fremad maatte bygges langsomt op. Gennem
sin Urtekramforretning oparbejdede Heering efterhaan
den udenlandske Forbindelser, for hvilke hans Kirsebær
likør blev af særlig Betydning, og da navnlig for de
oversøiske, der knyttede sig til vore egne Tropekolonier,
til Orlogstjenesten og til Skibsfarten og Handelen paa de varme Lande.
Thi det viste sig snart, at Heerings Kirsebærlikør, hvor yndet den end
var i sin Hjemstavn, i ganske særlig Grad slog an som Yndlingsdrik
under de sydlige Himmelstrøg. Den Vej, der kendetegnedes ved den
hjemlige Betegnelses Navneforandring til »Heerings Cherry-Brandy«,
var betraadt.
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!4'oretagsom som Peter F. Heering var, blev han snart sin egen Reder
og lod fra o. 1833 bygge en Række Skibe, der gik i Fragtfart dels
paa evropæiske Havne, dels paa Vestindien, Brasilien og andre over-

Brigskibet "Frode".

Et andet af Peter F. Heerings 10 Skibe.

søiske Pladser. Han var med blandt de dygtige Pionerer, der efter de
svære Modgangsaar, som i Aarhundredets Begyndelse havde brudt
vor Stilling og Stolthed som søfarende Nation, tog fat paa vor Han
delsflaades Genopbygning og paa at knytte de afbrudte Traade, der
forbandt vort afsidesliggende, lille Fædreland med den store Verden
og gav vor Foretagsomhed og vor Horisont større Vidder. Han kom
hurtig over til at specialisere sin Forretning, til at oparbejde den ud
prægede Eksportartikel, han med saa heldigt Greb havde fundet i sin
Likør, og med Dygtighed og Udsyn forbandt han sin Handelsvirk
somhed med Rederiforretningen. Ogsaa herigennem hørte han til Fore
gangsmændene, der under de smaa og trange Forhold i Datidens
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Danmark viste Vejen for vore Dages store kombinerede Handels-,
Industri- og Skibsfartkompagnier, der atter har ført vort Flag ud over
Verdenshavene, hvor det i tidligere Aarhundreder vistes og vajede.
Med Rette kunde han som Motto skrive paa den Etikette, der endnu
den Dag i Dag bæres af hver eneste Flaske af Heerings Cherry-Brandy,
»Handel og Soefart«, under sit Skjold og Varemærke. Og denne Kom
bination af Handel og Søfart blev for den danske Kirsebærlikør af
særlig Betydning, thi hvor Heerings Skibe viste sig, der førte de ogsaa
Heerings Likør med sig - ofte som privat Kommissionsforretning for
Kaptajnerne - og hvor den først havde faaet Indpas, der havde den
en forbavsende Evne til at vinde sig trofaste Venner.
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Peter F. Heering

ER opbevares endnu i Firmaets Arkiv en Brevsamling
saa tidligt som fra Begyndelsen af 183o'erne, der som
et fortrinligt Eksempel belyser denne Udvikling. En ung
Søofficer gaar ud paa Langtogt, medførende en Kasse
....,_,....__,., Kirsebærlikør til at forkorte de lange Tropenætter paa
Dækket. I Dansk Vestindien, hvor hans Skib faar Station, vækker
hans Traktementer med denne hans Yndlingsdrik stor Begejstring.
Han rekvirerer flere Kasser hjemmefra og sælger dem videre. Afsæt
ningen gaar strygende. Næste Aar har den tidligere Sekondløjtnant af
Sø-Etaten nedsat sig som Købmand paa Stedet, og Kasserne med
»Kirsebærbrændevinen« rekvireres nu i hundredvis. Heerings Cherry
Brandy havde holdt sit Indtog i Vestindien.
I 1838 var Heerings Forretning blevet saa stor, at han, ikke mindst
for at skaffe Plads til den hastigt voksende Likørfabrikation, købte
den store Ejendom, Overgaden neden Vandet, nuværende Numnier II,
hvor Firmaet stadig har til Huse. Det var en gammel Skibsreder
ejendom med tilhørende Pakhuse o. 1., beliggende umiddelbart ud til
Kristianshavns Kanal. Efter en større Ombygning blev denne Ejendom
taget i Brug 1839, og samtidig med at Familien Heering selv flyttede
herud, blev Detailforretningen i den indre By overdraget til en Efter
følger. Likørfabrikationen tog imidlertid et saadant Opsving i de nye,
store og rummelige Lokaliteter, at den i Forbindelse med Rederivirk
somheden efter 1857 blev Heerings Hovedbeskæftigelse, idet. den øvrige
en gros Handel tildels blev nedlagt.
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AR 1868 optog Peter F. Heering sin Søn, Peter N. Heering,
i Firmaet, og Ledelsen gik snart fuldstændig over til·
denne, idet Sygdom lammede Firmaets ellers saa rørige
Stifters Arbejdsevne i hans sidste Aar. 1875 døde han i
den høje Alder af 83 Aar efter et arbejdsfyldt Liv, i
hvilket han fra smaa Kaar, gennem Modgang og Tranghed ved sejg
Energi og helstøbt Karakter, havde skabt sig en betydelig Position,
indadtil styrket af et sjeldent harmonisk Familieliv og udadtil findende
sit Udtryk i Udbredelsen af det Produkt, der var hans Arbejdsresultat
fremfor alt. Thi allerede den Gang havde Heerings Cherry- Brandy
naaet Verdensry.
For den nye Leder af Firmaet gjaldt det foreløbig kun - i Ordets
gode Forstand - at gaa i sin Faders Fodspor. Stadig nye Afsætnings
felter vandtes for Kirsebærlikøren fra Kristianshavn, følgende den nye
Tids Koloniseringspolitik og den hvide Races Fremtrængen i fjerne
Verdensegne, hvis rige Skatte ventede paa at hæves i Kulturens Tje
neste. Thi overalt, hvor denne Races Pionerer trængte frem, der fulgte
ogsaa den danske Cherry- Brandy, dens Ry og dens Afsætning. Den
fulgte den engelske Nations dristige Fremtrængen i Øst og Syd, fik
Fodfæste i Orienten, Ægypten, Sydafrika, Østasien og Australien. Den
fulgte det unge, franske Kolonirige i Nordafrika og Tonking og Ty
skerne i Mellemafrika og Østen. Den hævdede sine gamle Markeder
i Vestindien, Sydamerika og Indien. Den blev en trofast Ven i Felttog,
Arbejde, Sport og Fornøjelse og i den ensomme Pioners stille Siesta.
Den blev hilst velkommen under mange Flag, mest dog maaske under
et af dem, der var sjeldnest, nemlig det, under hvilket den først var
traadt ud i Verden, og hvis Afbildning pryder dens Etikette. Thi for
Danskeren derude i den store Verden var det tillige Hilsenen hjemme
fra, Mindet fra det gamle Land, det Bud fra Flaget, der altid og hos
alle Nationer lader Hjertet banke hurtigere hos »Manden derude«.
Herhjemme i Moderlandet tænker vi ikke altid over, hvad et saadant
Bud hjemme fra betyder for den, der gerne samtidig med sin egen
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■
Gaardinteriør med Have i Baggrunden.
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Dont skal værne vor Sag derude og føle sig knyttet dertil. Lederen
af den store Eksportforretning kan fortælle derom.
Fjernt fra Danmark vandt saaledes det københavnske Urtekram
produkt, Heerings Cherry-Brandy, sine største Sejre. Den blev den
opmuntrende og dog uskadelige Drik, hvis Popularitet fandt Udtryk i
en Skrivelse, der for kun faa Aar siden indløb fra en fjern Verdensdel
til Hovedkontoret paa Kristianshavn, og hvori udtaltes Haabet om, at
en ny Forsyning Cherry-Brandy maatte naa ud i rette Tid til Jule
sæsonen - »for without your Cherry-Brandy there is no Christmas«.
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YE Tider medførte. nye Former for Forretningsvirksom
heden, men iøvrigt er den røde Traad i Firmaets Ar
• bejde den Dag i Dag den samme, som den altid har
været: Heerings Cherry-Brandy virker for sig selv. Det
stille, fornemme Præg, som udmærkede de gamle Handelshuse, hvor Forretninger og Patricierfamilieliv gik Haand i Haand,
inden vor Tids Rastløshed og forbitrede Konkurrencekamp tog Fart,
følger stadig Firmaet Peter F. Heering uden paa nogen Maade at lade
det stivne i Traditioner. Efterhaanden er vel Firmaets Rederivirksom
hed ophørt, idet hele den nye Fragtpolitik, som Dampskibene og
navnlig Rutedamperne betød, lod Fordelene ved egne Skibe træde
stærkt tilbage, men til Gengæld har Fabrikationen og Eksporten af
Kirsebærlikøren været i stadig Vækst. De store Lagerbygninger, Pak
huse og Fabriksanlæg i den gamle Gaard paa Kristianshavn er ud
videt og fornyet, idet man dog stadig har værnet om de gamle Anlæg
for i størst mulig Grad at sikre hele den gamle Patina og Aroma til
Gunst for Øjeblikkets Produkt.
Den ydre Anerkendelse af Firmaets fortrinlige Produkt blev Firmaet
til Del gennem Stillingen som Hofleverandør til det Danske, Engelske
og Russiske Hof. Ved Udstillinger rundt om vandtes overalt højeste
Paaskønnelse. Varemærke- Registrering i de vigtigste Lande Jorden
over blev foretaget for at sikre den vundne Position.
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Gaardinteriør.
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de første Aar af det nye Aarhundrede traadte Peter N.
Heerings to Sønner, William og Harald Heering, ind i
Firmaet, i hvilket de i de seneste Aar har haft den væ
sentlige Ledelse, medens Senior-Chefen har trukket sig
tilbage til sit Otium, som hans Arbejdsresultater og hans
Alder af 80 Aar i lige høj Grad berettiger ham til. Med den skarpe Konkurrence, der var kommet frem - en Konkurrence, som ikke altid
har været lige loyal overfor Heerings Cherry-Brandy - og med de
ændrede Forhold i Verdenshandelen overhovedet blev en af de vig
tigste Opgaver i det nye Aarhundrede Overgangen fra det tidligere
saa godt som overalt anvendte direkte Salgssystem til et Agentur
system, der krævede Oprettelsen af Agenturer i alle Egne af Verden,
hvor Heerings Cherry-Brandy finder Afsætning. Al Aftapning og For
sendelse af Kirsebærlikøren blev imidlertid nu som før forbeholdt den
gamle Fabrik paa Kristianshavn. Dette gælder baade den oversøiske
Eksport og Salget i Evropa, i hvis forskellige Lande, England, Tysk
land, Østrig, Rusland, Grækenland, Italien m.fl., den danske Kirsebær
likør har vundet stedse stigende Indpas.
Verdenskrigen maatte for Heerings Cherry-Brandy komme som en
slem Afbrydelse af mange Forbindelser. Efterhaanden som det efter
de første Maaneders Kaos i alle internationale Handelsforhold atter
lykkedes at skabe Forbindelse mellem det neutrale Danmark og de
oversøiske Markeder, kom dog Forretningerne paa Fode igen, indtil
de som Følge af hele den skærpede Krigsførelse, Eksportforbud og
Søfartens Vanskeligheder atter er indskrænket midlertidigt. I denne
Periode har Heerings Likør til Gengæld taget Revanche paa Hjemme
markedet, hvor dens Afsætning - delvis selvfølgelig takket være
Standsningen i Tilførslen af udenlandsk Spirituosa - i de sidste Aar
har taget et mægtigt Opsving. Sit 100-Aars Jubilæum fejrer saaledes
Heerings Cherry-Brandy i krigsfyldte, alvorlige Tider, afskaaret fra
de fleste af sine bedste Forbindelser. Men ingen af dem maa tvivle
om, at Firmaet stadig staar parat og kun ventende det Øjeblik, da
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den internationale Handel atter kommer i fredelig Gænge, og da
Heerings Kirsebærlikør atter kan søge sine gamle, trofaste Kunder,
hvis Smag den har truffet, og hvis Yndest den har vundet.

�=P,P:.:::::;;:::ilFLÆGGER man et Besøg paa Fabriken paa Kristians
havn, føler man sig pludselig hensat til svundne Tider,
idet man træder ind gennem Porten i den statelige Fa
cadebygning ud mod den gamle Kanal. Til alle Sider
omgives den store Gaardsplads af smukke, gamle Lager
og Fabriksbygninger, der lukker Larmen fra den moderne By ude,
medens store Træer skygger over Gaardspladsens sirlige Brolægning
og grønne Plæne. Selv den umiddelbart før Verdenskrigens Udbrud
opførte nye Fabriksbygning i Kompleksets Baggrund er holdt i gam
mel Stil, og det hele Billede ejer et ærværdigt Præg, der fortæller den
Besøgende, at det Produkt, der tilberedes og lagres inde bag disse
Mure, har sin egen Historie, der vel er værd at stifte Bekendtskab
med. Og dette rent umiddelbare Indtryk lyver ikke. Allerede i de
gamle Kontorer ud mod Kanalgaden faar man en levende Bekræftelse
heraf, og er man saa heldig at faa et Indblik i Firmaets Arkiver, er
det som at følge et helt Aarhundredes Oversøfart, Orlogstogter og
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Kolonihistorie. Her er Bud fra fjerne Tider og fjerne Egne med mange
værdifulde og interessante Træk - Forretningsbreve har ikke altid
været saa ordknappe som i vore Dage og synes forøvrigt endnu stadig
at eje den samme Tendens til at blive mere fyldige og personligheds-

Loft i et af de gamle Pakhuse med tidligere brugte Presser.

prægede, jo længere borte fra Kulturcentrerne, Brevskriveren befinder
sig. Der ligger et langt Spring mellem de haandskrevne, gulnede, per
gamentsvære Breve til det maskinskrevne Oversøpostpapir med de
mere moderne Datoer, et Spring, indenfor hvilket alt og alle synes at
have undergaaet en næsten omvæltende Forvandling - undtagen det
ene, som bærer selve Husets Produkt, nemlig den menneskelige Smag,
der stadig lader os føle den delikate Kirsebærlikør med samme Vel-
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behag, som længst bortdøde Slægtled har følt og glædet sig ved. Det
er Hemmeligheden ved dette enestaaende Jubilæum i den gamle Pa
triciergaard !
Der er dog ogsaa en anden Hemmelighed i disse Bygninger - det

Loft i den nye Bygning.

er selve Kirsebærlikørens Fremstillingsmaade, den man ganske vist
ikke lærer at kende, men dog kommer paa nært Hold ved en Rund
gang i Fabriken. Hver Sommer i August Maaned er den store Gaards
plads fyldt af store Kurve friskplukkede Kirsebær, som over hundrede
Kvinder i ugevis er beskæftiget med at befri for Stilke. Disse Bjerge
og atter Bjerge af Kirsebær, der er Fabrikationens særlige »Raastof«,
opkøbes hovedsagelig i Kirsebær-Egnene i Sydsjælland, idet Firmaet
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dog ogsaa har gjort Skridt til gennem egne Kirsebærplantager at
fremme en rationel Kirsebæravl.
Ingenlunde alle Kirsebær kan anvendes til Likørfabrikationen, og
det har været afgørende for Heerings Cherry-Brandy, at de danske

Overgaden neden Vandet med Heerinll"s Gaard.

Kirsebær, den fremstilles af, takket være baade klimatiske og geolo
giske Forhold, giver baade den herlige Farve og den paa en Gang
fyldige og dog »vilde« Smag, der betinger Produktets sjeldne Aroma.
Det er disse samme Egenskaber, som har ført Frøavl og Plantekultur
paa de stormpiskede, vejrhaarde og dog saa frugtbare og sommer
blide danske Øer frem til Verdensry.
De afstilkede Kirsebær bringes ved Hejsespil op i Fabrikens øvre
Etager, hvor de knuses - den i Kærnerne indeholdte Olie er ikke
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den mindst vigtige Ingrediens - og derefter som en grødet Masse
begynder Vandringen gennem Presser, Rør og Ledninger, styrket ved
hemmelighedsfulde Tilsætninger, fra et Kar til et andet, fra et Stadium
til et andet af den indviklede, langvarige og omhukrævende Proces,
hvis Slutresultat er den liflige, røde Likør, der i automatiske Fylde
maskiner fordeles i de brune, rummelige Flasker, der proppes og
etiketteres for derefter omhyggelig nedstuvet i Pakkasser at afvente
Forsendelsens Time. Men inden den er naaet saa vidt, er der rigtignok
hengaaet mindst et Par Aar, hvoraf den længste Tid under stadig
Pleje og Omhu har været tilbragt i de store Lagerfade. Medens den
egentlige Likørtilvirkning virker bedst med Nutidens tekniske Hjælpe
midler, gælder det modsatte selve den vigtige Lagring. I alle Lager
bygningens fire Etager og i mørke Kældere ligger Række efter Række
af store og mindre Likørfade, af hvilke mange er endnu ældre end
Firmaet selv. I disse Fade behandles og plejes Likøren efter nedarvede
Traditioner, der sikrer Bibeholdelsen af Fortidens Bouquet og Aroma,
og betinger den Forædling af Produktet, som i Forening med selve
Fremstillingsmaaden giver det den Særsmag, som ikke Alverdens
Efterligninger kan præstere, gør det til den førende Kirsebærlikør Heerings Cherry-Brandy.

København, Efteraaret I 918.

POVL DRACHMANN.
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