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Det var formentlig engang i slutningen af 1902, at den 31-årige opfinder 
J.C.H. Ellehammer første gang mødte den 4 år yngre premierløjtnant, 
grev Viggo Knuth. Det blev et møde, der udviklede sig til et langvarigt 
samarbejde, som både fik afgørende betydning for Ellehammers ver-
densberømmelse og placering i flyvningens historie - og for hele Viggo 
Knuths livsforløb. Det er herom denne beretning handler.  
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Opfinderen
Ellehammer var i 1893 kommet til København med en uddannelse som urmager 
i bagagen. Efter nogle års arbejde for andre virksomheder etablerede han i 1898 
sit eget værksted i Istedgade. Han kaldte det ”Hansen-Ellehammer Mekanisk 
Etablissement” og startede med at reparere skrivemaskiner og andre maskiner, 
ofte baseret på nye teknologier. Han arbejdede også med apparater til forly-
stelsesstedet ”Panoptikon”. Han fremstillede f.eks. en kinematograf, som gav 
mulighed for at se levende billeder, en fonografautomat, et røntgenapparat, så 
man kunne se gennem ting, og et induktionsapparat, så man kunne prøve, hvor 
meget strøm man kunne klare at få gennem sig. Hertil kom også en øludskænk-
ningsautomat, som blev patenteret i år 1900 og blev produceret i et vist omfang. 
I 1902 opfandt Ellehammer en cigaretmaskine og dannede ”Aktieselskabet Ci-
garetmaskinen Patent Ellehammer”. Maskinen blev patenteret i en række lande, 
men der foreligger ikke pålidelige oplysninger om, hvorvidt der kom et positivt 
økonomisk resultat ud af anstrengelserne. 

J.C.H. Ellehammer var en opfinder af sind og skind. Han kunne ikke møde et 
teknisk problem, uden han skulle finde en løsning på det. Han kunne ikke se en 
teknisk indretning eller en motor uden at ville prøve at forbedre den. Han var 
altid på vej med nye opfindelser. 

Han tilstræbte at arbejde på den måde, at når han fandt, at en opfindelse fra 
hans hånd var færdig, så søgte han at sælge den helt eller delvist til en køber, 
som ville udnytte opfindelsen i praksis. Han gjorde det helst med størst mulig 
kontant udbetaling samt med en licensaftale, som kunne give ham et løbende 
afkast. Ofte indgik der i aftalen en forpligtelse til at videreudvikle opfindelsen. 
Men det lykkedes absolut ikke altid, og Ellehammer var regelmæssigt i penge-
nød. Ikke på grund af et stort privatforbrug, men fordi hans arbejde med nye 
opfindelser krævede stadig flere penge til medarbejdere og materialer.  Og Elle-
hammer havde store ambitioner og visioner, som ville koste mange penge.

Ellehammer fortæller i sin erindringsbog, ”Jeg Fløj”, at han havde set, at man 
ude i Europa var begyndt at konstruere eksplosionsmotorer. Han besluttede der-
for i 1902 at kaste sig ud i bygning af en motorcykel til, hvad han kaldte ”Cykler-
nes Land Danmark”. Disse planer førte ham videre ind på tanken om at udvikle 
en vægtmæssig så let motor, at den kunne skabe grundlag for det, han beteg-
nede den første flyvning. Som dreng havde han været betaget af drageflyvning 
og arbejdet på at skabe konstruktioner, der gav en drage størst mulig bæreevne. 
Siden var han blevet nærmest besat af tanken om at konstruere en flyvemaskine, 
der ved egen kraft kunne løfte sig fra jorden – og måske blive den første i ver-

Ellehammer aftjente sin værnepligt i Mari-
nen og drog så i 1893 med en uddannelse 
som urmager i bagagen til København. 
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Nederst tv.: Viggo Knuth var premierløjt-
nant og nygift med Clara Grüner. Han 
var godt træt af hæren og mere optaget af 
erhvervsmulighederne i mange af tidens 
tekniske opfindelser og dertil ganske fasci-
neret af Ellehammers kreativitet og virk-
somhed.

Nederst th.:Viggo Knuth blev født på Her-
regården Jomfruens Egede og tilbragte her 
sin barndom. 

den, som kunne flyve. Det havde imidlertid vist sig, at flere havde samme am-
bition, og hvis Ellehammer skulle nå at komme med i det internationale kapløb 
om den første flyvning, så var der hurtigt brug for store summer samt tid til at 
kaste sig over opgaven. Han måtte aflastes, både hvad angik arbejdet med ka-
pitalfremskaffelse og med at sikre den videre realisering af hans mange øvrige 
opfindelser i form af patenteringer, kontrakter og hele det videre implemente-
ringsforløb. Han havde brug for en iværksætter. 

Iværksætteren
Hvorvidt det var Ellehammer, som i 1902 kontaktede Viggo Knuth, eller om-
vendt, vides ikke. Sandsynligvis har initiativtageren været Knuth, som længe 
havde været stærkt optaget af erhvervsmulighederne i mange af tidens tekniske 
opfindelser, og som på denne baggrund var blevet ganske fascineret af Elle-
hammers kreativitet og virksomhed. Hertil kom at Knuth, der som nævnt var 
premierløjtnant, længe havde ønsket at komme ud af sin militære karriere og 
bruge sig selv på andre udfordringer.  

Ellehammer har formentlig fundet, at Knuth virkede initiativrig og umid-
delbar i kontakt og dialog med alle slags mennesker. Hertil har det næppe hel-
ler været uvæsentligt, at Knuth personligt var fascineret af Ellehammer, og at 
Knuth tilhørte en kendt adelig slægt. Dette kunne give mulighed for adgang til 
både indflydelsesrige og velhavende kredse.

Imidlertid havde Viggo Knuth personligt ingen penge og ingen nærtstående 
arveudsigter. Hans mor var enke, om end ganske velhavende, og han var den 
næstyngste blandt seks børn i en familie, hvor hans ligefremme og uhøjtidelige 
væsen ikke altid fandtes helt passende. Hans stramtandede storesøstre betrag-
tede ham nærmest som en udskudsgris, som tilmed havde giftet sig under sin 
stand med Clara Grüner, der ”kun” var datter af en kammerherre. Det havde 
sine grunde, at han - i modsætning til sine tre brødre – endnu ikke havde fået 
udbetalt et arveforskud.
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Som forfatter af denne beretning må jeg vist på dette sted bekende, at Viggo 
Knuth (senere Knuth-Winterfeldt) var min morfar. Jeg er søn af hans før-
stefødte, datteren Xenia, og jeg har kendt ham i de første 14 år af mit liv. Jeg 
husker ham klart og har hørt meget om ham. Jeg husker ham som et dejligt 
menneske, altid positiv og i godt humør. Ikke mindst var han til enhver tid 
god for en spændende og fantasifuld historie, - det være sig om indianerne 
på prærien, hvor han som ung havde været, eller om troldenes og nissernes 
kampe på loftet over herregården Jomfruens Egede, hvor han var vokset op. 
I sine erindringer beskriver hans kone alias min mormor Clara Knuth ham 
som loyal og frygtløs, kærlig og omsorgsfuld, misundelsesværdig fræk og 
altid optimist. Han var sangviniker i ordets bedste betydning.

Denne beretning om Ellehammer og om min morfar er til dels baseret på 
personlige arkiver, herunder ikke mindst min mormors erindringer. End-
videre har jeg fundet meget værdifuldt materiale på Stadsarkivet i Køben-
havn, på Landsarkivet for Sjælland, på Det Kongelige Bibliotek, samt fra 
relevante portaler på Internettet. Fuld adgang til Danmarks Tekniske Mu-
seums omfattende Ellehammer arkiv har været af største betydning. 

Hvor skal pengene komme fra?
Allerede Ellehammers og Knuths indledende drøftelser kan let have drejet sig 
om at skaffe penge til, at Ellehammer kunne få luft til arbejdet med motorcykel-
projektet og til realiseringen af flyvevisionerne, som var hans ubetingede hjerte-
blod. Og det hastede!

Motorcykelplanerne havde den finansieringsmæssige fordel, at det drejede 
sig om forbedring af noget eksisterende, og at man inden for en overskuelig 
fremtid kunne se frem til, at en investering ville give et kontant afkast. Det 
samme gjaldt ikke ”luftskibsprojektet”, som Ellehammer kaldte det. Her var der 
uendelig langt fra finansieringen af den betydelige investering, som ville være 
nødvendig, og frem til en højst usikker økonomisk gevinst engang i fremtiden. 

Den hurtigt fremadskridende industrialisering havde i slutningen af 1800-
tallet ført til stærke bestræbelser på at skabe en international beskyttelse af 
opfindelser. I 1893 resulterede dette i vedtagelsen af Pariserkonventionen om 
beskyttelse af industriel ejendomsret. Året efter ratificerede Danmark konven-
tionen, og i kølvandet blev landets første patentlov vedtaget den 13. april 1894. 
Som følge heraf havde stadig flere såvel mere som mindre håbefulde patentan-
søgninger og patenter set dagens lys. Det indgik i Knuths og Ellehammers over-

Ellehammer så fra starten mulighederne i 
den danske patentlov af 1894 til beskyttelse 
og økonomisk udnyttelse af sine opfindelser. 
Men det var Knuth, som fostrede tanken om 
at etablere en ”Patentbank”.
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vejelser, om de kunne have en interesse i at yde nogle af disse opfindere hjælp i 
patenteringsprocessen og i øvrigt til udnyttelsen af deres opfindelser. 

Det er formentlig Knuth, som har fundet på, at man skulle samle investe-
ringsrisikoen i forbindelse med en række opfindelser under én hat. Det ville væ-

re en fordel i markedsføringen over for den enkelte investor, 
at han ikke skulle skyde sine penge i en enkelt opfindelse, 
men at risikoen ville være fordelt på et større antal. Kon-
struktionen ville også give mulighed for større fleksibilitet 
og frihedsgrader for Ellehammers arbejde med de forskellige 
projekter - herunder ikke mindst tid til ”Luftskibsprojektet”, 
som ikke kunne forventes at give afkast foreløbigt.   

Patentbanken - en nyskabelse
Resultatet af overvejelserne førte til etableringen af en ganske 
nyskabende finansinstitution – Patentbanken A/S, som blev 
stiftet den 1. juni 1904.

I aktieindbydelsen påberåbte man sig som motiv savnet af 
”et Bankinstitut med den væsentlige Opgave at yde pekuniær Støtte og 
teknisk Assistance til Patentudtagelse og Udnyttelse og Salg af patent-
beskyttede Opfindelser i Ind- og Udland”. I henhold til sine statut-
ter skulle banken samtidig drive almindelig bankvirksomhed 
og kunne udstede særlige indskudsbeviser, der foruden en 
særlig fast rente skulle erholde andel i bankens årlige overskud 
som bonus. I aktieindbydelsen blev det i øvrigt oplyst, at man 
til Patentbanken havde købt patenter på motorcyklen ”El-
leham”, som man ville fabrikere på Ellehammers værksted i 
Istedgade, og at man ligeledes havde erhvervet en patentandel i 
Ellehammers poststempelmaskine og flyvemaskine. 

Viggo Knuth havde året forinden forelagt bankinitiativet for 
Patentkommissionens formand Holten-Nielsen, som i sit svar 
af 24. september 1903 havde udtalt, at han ikke så ”rettere end at 
et Selskab med det af Dem angivne Formaal – at fremme Udnyttelsen 
af patenterede Opfindelser – vil kunne gøre god Nytte. Da det lig-
ger udenfor Patentkommissionens Opgave at bedømme den praktiske 
Brugbarhed af de Opfindelser, der søges beskyttet ved Patentering, vil 
der ikke i Patentets Meddelelse ligger nogen Vejledning for, om Opfin-
delsen egner sig til Udnyttelse eller ej. Da opfindere derhos hyppigt i 

Patentkommissionens formand Holten-
Nielsen fandt, at et selskab, som kunne 
fremme udnyttelsen af patenterede opfindel-
ser, ville kunne gøre god nytte. 
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høj Grad savner ikke blot Evnen til rent forretningsmæssigt at udnytte 
deres Opfindelse, men også til at vurdere dens Værdi for praktiske For-
maal, vil det sikkert kunne blive af ikke ringe Betydning for dem, om der 
grundedes en Virksomhed, der formaaede at yde dem den fornødne prak-
tiske Bistand i disse Retninger”.

Patentbanken blev etableret med en aktiekapital på 
1.000.000 kr., hvoraf der foreløbig blev udbudt 500.000 kr. Re-
sten skulle udbydes, når repræsentantskabet fandt det nød-
vendigt eller hensigtsmæssigt. Aktionærerne var i øvrigt i 
henhold til vedtægterne kun forpligtet til at indbetale 50%. 
Resten skulle først indbetales, når eller hvis repræsentant-
skabet ønskede det, idet aktionæren til den tid også kunne 
beslutte sig for at lade være med at betale yderligere beløb. 
Patentbanken kunne i øvrigt starte virksomheden, når de før-
ste 150.000 kr. var tegnet.

Set med nutidens øjne må det siges at være en temmelig ufor-
svarlig tegningskonstruktion. At den overhovedet var mulig, 
hang sammen med, at der på daværende tidspunkt ikke fandtes 
nogen reel banklovgivning, aktieselskabslovgivning eller an-
den regulering.  Der var kun en lov fra 1889 om handelsregistre, 
firma & prokura, som var en ren registreringslovgivning. Mang-
len på regelsæt for en banks revision & regnskabsaflæggelse og 
herunder vurderingsprincipper for dens aktiver og passiver var 
himmelråbende. Først under indtryk af bankkrisen 1907-08 og 
Alberti-affæren i 1908 blev behovet for en banklovgivning indly-
sende. Et særligt kommissionsarbejde resulterede i et forslag til 
lov om banker og om etableringen af et særligt embede som bank-
inspektør, som dog først blev vedtaget den 4. november 1919.

Patentbankens statutter bestemte, at banken skulle ledes af 
et repræsentantskab og et forretningsudvalg på 4 lønnede medlemmer samt en 
direktion. Som medlemmer af forretningsudvalget blev valgt højesteretssagfører 
Frederik Grüner, som bl.a. var delegationsformand i Frederiksberg Bank og be-
styrelsesformand i A/S Glud & Marstrand og i øvrigt halvonkel til Knuths kone 
Clara Grüner, direktør Ernest Boutard, som var medindehaver af det patentbu-
reau, som Ellehammer brugte i sin virksomhed, grosserer Eiler Selmer, der var 
cykelhandler og samarbejdspartner for Ellehammer i forbindelse med motorcykel-
projektet, samt fabrikant Peter Christian Henriksen.   

Patentbankens statutter bar præg af, at der 
ikke eksisterede nogen banklovgivning eller 
anden regulering.
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Bankdirektørerne  
Knuth & Ellehammer
Som direktionsmedlemmer ansatte forretningsudvalget 
Knuth som administrerende direktør og Ellehammer 
som teknisk direktør, og deres løn blev fastsat til i alt 
6.000 kr. om året for det første år samt en i henhold til 
statutterne ikke uvæsentlig tantieme (andel i overskud).  

Med Ellehammer blev der i denne forbindelse ind-
gået en bemærkelsesværdig kontrakt, som gjorde det 
klart, at ansættelsen i Patentbanken var et fuldtidsjob.  
Ellehammer skulle være chef for bankens laboratorium, 
hvilket i realiteten ville sige værkstedet i Istedgade, 
hvor han i henhold til kontraktens § 5 ”an-og afsætter 
med Forretningsudvalgets billigelse det ham undergivne Per-
sonale og bestemmer paa samme Maade dets Lønforhold, idet 
alle Udgifter hertil og til Materiale med videre paa samme 
Maade udbetales efter hans Anvisning af Bankens Kasserer-
kontor, der fører Laboratoriets Bogholderi under ansvar for 
Hr. Ellehammer.”

I kontraktens paragraf 3 anføres yderligere, at ”Elle-
hammer skal vie Laboratoriet sin Tid og Evne og skal i et og 
alt være til Bankens Disposition, saaledes at han ikke uden 
Bankens Samtykke maa paatage sig noget Arbejde eller nogen 
Stilling ved andre Forretninger, Aktieselskaber eller Virk-
somheder af anden Art end Aktieselskabet Cigaretmaskinen, 
Patent Ellehammer. Ligeledes skal han indhente Forretnings-
udvalgets Samtykke til Bortrejse.”  Disse forhold uddybes 
i øvrigt i andre paragraffer. Bemærkelsesværdigt nok 
var der ingen regelsæt eller habilitetsbestemmelser med 
hensyn til vurdering af egne opfindelser.

Ellehammers kontrakt blev ikke ændret i bankens 
5-årige levetid, men man kan roligt sige, at den blev for-
valtet meget liberalt og på mange måder gav ham ide-
elle rammer for arbejdet med ”Luftskibet”. 

Ellehammers direktørkontrakt lagde afgørende vægt på, at det dre-
jede sig om et fuldtidsjob. Her ses kun 1. del af kontrakten.
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Pressens reaktioner
Aktietegningsprospektet gav anledning til en vis forundring 
og skepsis i pressen. For det første pegede man på det ganske 
usædvanlige i, at en bank ville til at fabrikere motorcykler. 
Med humor blev det i øvrigt noteret, at ”Alene den offentlige Aktietegning 
havde sine Ejendommeligheder, idet Aktierne foruden i tvende Forretninger frem-
lagdes til Tegning hos Grev Knuth, der i dette Øjemed var installeret 2 Timer dag-
ligt paa Hotel Bristol. Naa, denne Fremgangsmaade havde i alle tilfælde Nyhedens 
Charme!”, konstaterede Børsen.

Til gengæld var det med spydighed og uden humor at Børsen beskrev den 
uforsvarlige tegningsprocedure, ligesom de to direktørers kvalifikationer til 
at være bankdirektører heller ikke fik anerkendende ord med på vejen. 

Det slog imidlertid ikke de to direktører af hesten. Selvtilliden var i or-
den. For det første var Ellehammers almindelige omdømme som opfinder 
godt, og Viggo Knuth havde grænseløs tillid til Ellehammer og hans opfin-

Det var første gang, man oplevede en bank, 
som fabrikerede og solgte motorcykler. 
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delser. For det andet havde Knuth uomtvistelige evner til at sælge både El-
lehammer og Patentbankprojektet, og hertil kom Ellehammers talent for at 
sælge sig selv. Det var et godt udgangspunkt for aktietegningen. Store aktie-
poster blev først og fremmest afsat til Knuths familie og venner blandt den 
sydsjællandske godsejerstand, men også velhavende officerskolleger følte sig 
fristet og blev aktionærer. Da man havde passeret de første 170.000 kr. i teg-
net kapital, blev det vedtaget at starte banken op. Det var lovlig tidligt, men 
man skønnede, at flere gode forretninger lå lige for.

Banken gik tilsyneladende rimeligt i de første år, og flere patentsalg blev 
anført som baggrund for et udbytte på 10% til bankens aktionærer for året 
1906/07. For 1907/08 blev udbyttet på 5%.

Ellehammer blandt konge og adel
Salget af motorcyklen ”Elleham” lå i Knuths hænder, og han 
skyede ingen anstrengelser for at markedsføre cyklen og for 
den sags skyld også Ellehammer, som dog ikke var så let at 
styre. På et tidspunkt i 1905, hvor Kong Christian den 9. hav-
de besøg af sin datter Dronning Alexandra og hendes mand 
Kong Edvard VII af England, fik Viggo Knuth med hjælp fra 
sin mor Elisabeth Knuth, som familiemæssigt havde nære 
kontakter til kongehuset, arrangeret, at Ellehammer i over-
værelse af de kongelige skulle demonstrere ”Elleham” på 
Amalienborg Slotsplads. Demonstrationen skulle finde sted 
på et bestemt tidspunkt, og til begivenheden var mange kø-
benhavnere mødt op, da de kongelige som aftalt trådte frem 
på balkonen. Men hvem dukkede først op en halv time se-
nere? Ellehammer!! 

Det blev en frygtelig skandale, og kong Christian IX er-
klærede, at grev Viggo Knuth aldrig nogensinde skulle vise 
sig i hans garde. Ellehammer havde for sit vedkommende 
som altid gode forklaringer på sin udebliven, og Knuth til-
gav og forsvarede ham som altid.

Det var ikke uden sværdslag for Viggo Knuth at trække 
Ellehammer ind i sin kreds af familie og venner, men tole-
rancen blev med tiden større, efterhånden som Patentbanken 
tilsyneladende havde succes, og Ellehammers berømmelse 
steg i den offentlige omtale. Som Clara Knuth skriver i sine 

Da gudfaderen Eggert Knuth fra Knuthen-
borg ikke ville deltage i barnedåben, når så 
jævn en mand som Ellehammer også kom, 
bad Viggo Knuth i stedet Ellehammer om 
at være gudfader. Det er sønnen Hans Elle-
hammer, som på billedet har skrevet: ”Grev 
Viggo Knuth med mor og datter Xenia 
– Far var gudfader”. 
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erindringer, så nåede anerkendelsen så vidt, at ”selv Knuths troede paa Viggo 
i dette Foretagende, og hans Arv, 50.000 Kr. [=knap 2,9 mio. kr. i dag] blev sat 
deri”. Clara Knuth havde dog personligt sin tvivl om Ellehammer. Hun 
skriver f.eks. i sine erindringer: ”Viggo havde baade Initiativ, Dygtighed og 
Autoritet, men Ellehammer var en del bondelumsk. Naar han havde solgt en Op-
findelse, saa fandt han altid paa en lille Anordning til samme Ting, som han straks 
forlangte et betydeligt Beløb for.” 

At Ellehammers og Knuths miljøer var højst forskellige, kunne Viggo 
Knuth dog ikke ændre på.  Det kom bl.a. til udtryk, da Viggo og Clara 
Knuths førstefødte, datteren Xenia, skulle døbes, og det var aftalt, at Viggo 
Knuths halvfætter, Eggert Knuth fra Knuthenborg, skulle stå fadder. Viggo 
Knuth havde samtidig indbudt Ellehammer til dåben. Herom skriver Clara 
Knuth i sine erindringer, at ”da Eggert hørte at Ellehammer ogsaa kom, sendte 
han Afbud, fordi han ikke kunne tænke sig at spise til Middag med en saa jævn 
Mand som Ellehammer. Det overraskede os. Man kunne tænke sig, at en Opkom-
ling havde saadant et Synspunkt, men at en Lensgreve saa saaledes paa denne 
Ting, syntes vi var smaat.”

Meget tyder på, at Viggo Knuth herefter bad Ellehammer om at være 
gudfader. I Ellehammers arkiver forekommer således et billede fra dåben 
med følgende påtegning skrevet af sønnen Hans Ellehammer: ”Grev Viggo 
Knuth med mor og datter Xenia – Far var gudfader”.

Gentlemen kører på ”Elleham”
Salget af ”Elleham” gik godt i de første år, men købergruppen på hjem-
memarkedet var i væsentlig grad begrænset til de mere velstående. Det 
blev helt mondænt at køre ”Elleham”. Prinserne Valdemar, Axel og Ge-
org kørte ”Elleham”, og en særlig klub for ”Gentlemen, som kører eller i nær 
fremtid agter at køre mærket ”Elleham””, blev dannet. Samtidig viste det sig 
tungt at nå ud til den bredere befolkning og vanskeligt at få gang i eksport-
markederne. 

Knuth arbejdede ihærdigt både med salget og med pressen, hvor det 
blev antydet, at Ellehammer ganske havde glemt motorcyklen og kun gik 
op i sit ”Luftskib”. Da bladet Motor i marts 1906 stillede spørgsmålet til 
Knuth, havde han som altid sit forsvar for Ellehammer på rede hånd. ”Intet 
er dog mere fejlagtigt, thi vel har Direktøren (Ellehammer) travlt med sine Ekspe-
rimenter, med Fabrikationen af den nye stærke motor og med Forbedringer i den 
ene og anden Retning, men han glemmer derfor ikke sit hjertebarn Motorcyklen”. 
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Optimist som altid fortalte Knuth herefter med begejstring om ordrer, som 
var i vente fra hæren, telefonvæsenet, jernbanevæsenet og fra firmaer, som 
ønskede transportmotorcykler. Det var ikke udelukket, at en del af pro-
duktionen måtte placeres hos et firma i Belgien.

Med hensyn til Ellehammers arbejde med den specielle motor, som 
skulle anvendes i ”Luftskibet”, kunne Knuth berette om den udenlandske 
interesse, der var for at erhverve denne motor som bådmotor. På hjemme-
markedet ville forhandlingen af motorcyklen i løbet af 1906 blive givet fri, 
således at enhver cykelhandler kunne forhandle ”Elleham”.

”Luftskibet” letter
Medens Knuth koncentrerede sig om motorcyklen og andre forretninger, 
var Ellehammer i 1904-05 ikke mindst optaget af at udvikle en særlig let 
motor med tilstrækkelig trækkraft til brug for egentlige flyveforsøg. Samti-
dig skulle resten af maskinen konstrueres og bygges, og hertil ikke mindst 
et automatisk styresystem, som gennem regulering af højderoret kunne 
sikre maskinens vertikale stabilitet. 

Det blev helt mondænt at køre ”Elleham”. 
Prinserne Valdemar, Axel og Georg kørte 
”Elleham”, og en særlig klub for ”Gentle-
men, som kører eller i nær fremtid agter at 
køre mærket ”Elleham””, blev dannet. Her 
ses klubben i 1910.
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Det gav genlyd i aviserne, da Ellehammer på sit værk-
sted i november 1905 kunne fremvise den maskine, 
som nu skulle vise sin flyvefærdighed i praksis. Uden 
fører vejede hele ”Luftskibet” kun 150 kg. Det var lavet 
af lette stålrør beklædt med sejldug og udstyret med 
en let stjernemotor og Ellehammers automatiske højde-
reguleringssystem, men var uden sideror. Maskinen 
skulle foreløbigt tøjres til og flyve rundt om en mast på 
en cirkelrund forsøgsbane. 

Forsøgene kom til at finde sted på den lille ø Lind-
holm nede ved Kragenæs Havn, hvilket ikke var til-
fældigt. På havnen havde Ellehammers storebror, Niels 
Henrik Hansen, en købmandsforretning, der blev dre-
vet af hans anden bror Vilhelm, og brødrene ville kun-
ne bistå i mange henseender. Dertil var Lindholm ejet 
af Viggo Knuths halvfætter, Eggert Knuth fra Knuthen-
borg, og Viggo Knuth fik ham til at stille øen til rådighed for forsøgene.

I begyndelsen af 1906 blev der bygget hangar og en rund betonbelagt 
landingsbane. Allerede før banen var færdig, begyndte de praktiske for-
søg, og Ellehammer kunne rapportere hjem til pressen, at ”Luftskibet” 
havde fløjet 46,5 meter, og at det automatiske styresystem havde fungeret 
efter sin hensigt. Det gjorde pressemeddelelsen også: ” … nu flyver vi”, ”El-
lehammer verdensberømt”, ”epokegørende dansk Opfindelse”, ”Det styrbare Luft-
skib. Problemet løst” lød overskrifterne i aviserne.
Da betonbanen var færdigstøbt, gik det virkelige forsøgsarbejde i gang. 
Det foregik ikke uden uheld med mange større og mindre havarier, repa-

Allerede i november 1905 præsenterede 
Ellehammer på sit værksted den maskine, 
som snart skulle have testet sin flyvefær-
dighed på øen Lindholm.

Hangaren og maskinen på Lindholm. 
Flyveforsøgene her førte til 42 berømte 
meter i luften den 12. september 1906.

1�



rationer og skuffelser i kølvandet, men hele tiden med stadige forbedringer 
for øje. Forsøgene krævede både tid og penge. Endelig den 12. september 
1906 lykkedes det at få ”Luftskibet” med Ellehammer om bord til at be-
væge sig 42 meter i 0,5 meters højde rundt om tøjringsmasten i midten. Det 
var denne begivenhed, Ellehammer betragtede som den første flyvning i 
Europa. 

Danmark på verdenskortet
Om han med denne flyvning virkelig vandt ”konkurrencen” om at blive 
den første i Europa, er imidlertid tvivlsomt. At Brødrene Wrights flyvema-
skine måtte betragtes som den første i verden, erkendte Ellehammer først 
med tiden.

At han var blevet udkonkurreret i Europa, erkendte han imidlertid al-
drig. Tre andre, der gjorde ham rangen stridig, var tyskeren Karl Jatho, 
rumæneren Traian Vuia og den i Frankrig boende brasilianer Alberto San-
tos-Dumont, som uden for Paris den 23. oktober 1906 ved en officielt kon-
trolleret flyvning fløj en strækning ligeud på 61 meter og tilsvarende den 
12. november 1906 fløj 220 meter.

Kun Santos-Dumonts flyvninger havde været officielt kontrolleret. 
Yderligere havde Ellehammers maskine været tøjret. Der eksisterer også 
andre vurderingskriterier for, hvad der kan betragtes som en flyvning, 
men under alle omstændigheder ses Santos-Dumont internationalt som 
den første, der fløj i Europa. At Ellehammer ikke blev den første skal 

imidlertid ikke ændre på respekten for hans indsats, 
som har bragt såvel ham selv som Danmark på ver-
denskortet i flyvningens historie. 

Ellehammer fortsatte de følgende år med videre-
udvikling af sin flyvemaskine og ikke mindst med 
arbejdet for at skabe stærkere og lettere motorer, men 
selvom han vandt flere priser, så førte dette arbejde 
aldrig til opsigtsvækkende resultater. Forsøg til slut 
på at få investorer til at stå bag en produktion af hans 
seneste model, ”Monoplan Standard” fra 1909, endte 
resultatløst. 

Det blev den i Frankrig boende brasilianer 
Alberto Santos-Dumont, man internatio-
nalt kom til at betragte som den første, der 
fløj i Europa.
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Kreativ bogføring?
Patentbanken fik således kun udgifter ud af ”Luft-
skibsprojektet”. En nuance i dette billede kunne være 
et mindre indtægtsbeløb fra et gådefuldt særligt ”Luft-
skibsselskab”, som Ellehammer i 1906 betalte Knuth 
2.000 kr. for at danne. Der vides intet om, hvem der 
skød penge i selskabet, eller hvad pengene blev brugt 
til, men ifølge pressen kom indskuddene fra ”formaa-
ende Personer med Interesse for Sagen og interesserede Auto-
mobilister”. 

En mulighed kunne være, at de formående personers 
indskud skulle bruges til forsøgsflyvningerne på Lind-
holm, som kom til at koste små 47.000 kr. Men hvorfor 
skulle Knuth så have 2.000 kr. personligt af Elleham-
mer for at organisere selskabet? Kan der eventuelt være 
en forbindelse til, at Ellehammer umiddelbart efter 
udbetalingen til Knuth over Lindholmregnskabet hæ-
vede 6.000 kr. i henhold til kontrakt og derefter 500 kr. i 
ekstra i løn om måneden udover sine 500 kr. i løn som 
bankdirektør?

Der er intet, der tyder på, at Patentbanken, som sammen med Elle-
hammer ejede luftskibspatenterne, på dette tidspunkt skulle have manglet 
penge til forsøgsflyvningerne. 

En anden mulighed kunne være, at ”Luftskibsselskabet” var Elle-
hammers personlige selskab, som med Knuths hjælp blev oprettet ved 
at overføre en del af Ellehammers andel af luftskibspatentet til selskabet. 
Knuth har derpå fået de ”formående personer” til at købe anparter af Elle-
hammer i dette ”Luftskibsselskab” og derigennem i Luftskibspatentet.  

Knuths og Ellehammers samarbejde og eventuelle kreative bogføring er 
ikke altid til at gennemskue. 

Under alle omstændigheder har Patentbankens samlede udgifter til El-
lehammers flyveforsøg, som der desværre ikke foreligger regnskab for, for-
mentlig været kolossale og økonomisk dominerende i hele bankens 5-årige liv.

Motorcyklen ”Elleham” under pres
Hvordan motorcyklen har indvirket på Patentbankens samlede resultat er 
usikkert. Salget af ”Elleham” på hjemmemarkedet var i 1906 begyndt at 

Kvitteringen af 4.12.1905 vedrører betaling af 
et personligt honorar på kr. 2.000 til Knuth 
fra Ellehammer for bistand til dannelsen af et 
gådefuldt ”Luftskibsselskab”. 
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gå trægt, og selvom der også var kommet ordrer 
fra hæren og andre offentlige institutioner i hus, 
besluttede Patentbanken i begyndelsen af 1907 
at sælge de danske rettigheder til motorcykelpa-
tenterne til Handelsselskabet Mundus A/S, som 
herefter overtog produktion og salg i Danmark. 
Selskabet gik efter et par år konkurs. Om produk-
tionen i Danmark beretter Ellehammer i sine erin-
dringer, at han ”i løbet af faa Aar producerede over 
1000 saadanne Cykler på min Fabrik i Istedgade”.  Efter 
produktionslisterne er antallet for perioden 1904-08 
imidlertid kun 227.

Knuth fortsatte sine bestræbelser på salg af 
patentrettighederne til udlandet.  De nævnte for-
handlinger med Belgien hørte man ikke mere om, 

men til gengæld blev patentrettighederne i begyndelsen af 1907 solgt til 
et syndikat i England, som en dansker havde dannet. Ifølge Berlingske Ti-
dende den 20. februar 1907 skulle syndikatet, som rådede over en kapital 
på 600.000 kr., både fremstille og sælge motorcyklen. Patentbanken skulle 
have en større kontant sum i udbetaling samt aktier i syndikatet. Aftalen 
gav anledning til, at et antal cykler blev afhændet til England, men deri-
mod kom selve produktionen tilsyneladende aldrig i gang. I 1909 gik syn-
dikatet konkurs. 

Blandt bankens andre patenter var Ellehammers poststempelmaskine, 
som kunne stemple 10.000 breve i timen. Den blev patenteret i et utal af 
lande, men det lykkedes aldrig at få en fabrikation i gang. 

Med hensyn til Patentbankens forretninger baseret på indkøbte paten-
ter foreligger der kun få oplysninger, men som tidligere nævnt blev flere 
patentsalg angivet som baggrund for udbetalingen af et udbytte på 10% 
til aktionærerne i 1906/07. Af en dagsorden for et møde i Patentbanken 
den 4. december 1904 fremgår det, at der blev behandlet patenter eller 
opfindelser fra en række personer inkl. Ellehammer. På dagsordenen 
omtales emner som Boisens rundsavemaskine, Hørlycks lerrenser og Fal-
lesens roeoptagningsredskab. Af de to sidstnævnte opfindelser var roe-
optagningsredskabet allerede patenteret på daværende tidspunkt, mens 
lerrenseren siden blev det. Patentbankens nærmere engagement i disse 
opfindelser kendes ikke, og andre opgørelser foreligger der ikke.

Patentbanken ejede en andel af Ellehammers 
poststempelmaskine, som kunne stemple 
10.000 breve i timen.

Det fremgår af denne dagsorden fra et møde 
i Patentbanken, at banken søgte at gøre for-
retninger baseret på indkøbte patenter eller 
på opfindelser før patentering.
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Knuths   -   og Patentbankens konkurs
Den 2. juli 1909 indgav Patentbanken sin konkursbegæring, hvilket skete i 
kølvandet på, at Viggo Knuth 2 ½ måned forinden havde erklæret sig per-
sonlig konkurs. Ifølge Børsen den 25. april 1909 havde Knuth investeret 
hele sin personlige formue i Patentbankens virksomhed og i visse patenter, 
som aldrig blev bragt på markedet. 

Størrelsen af Knuths gæld var uklar, men i et interview den 25. april 
1909 til avisen Dannebrog oplyste han, at hans passiver androg 250.000 kr. 
mens hans aktiver, hvoraf en del var usikre, beløb sig til 150.000 kr. Til avi-
sen sagde han: ”Man vil fortælle, at min Gæld hidrører fra ”vilde Spekulationer”. 
Maa jeg blot hertil sige, at jeg aldrig privat har købt eller solgt et eneste Papir; jeg 
har ene og alene været interesseret i Patentbanken; for største Delen har jeg tabt 
mine Penge der, og Resten er gaaet tabt delvis paa Kavtioner til venner og delvis 
gaaet til Rejser for at sælge de indkøbte Patenter. Til Spekulationer har jeg ikke 
brugt en Øre.”

Viggo Knuths personlige konkurs gav 
anledning til omtale i mange aviser. I en 
artikel fra avisen Dannebrog den 25. april 
1909 kom Knuth til orde med en redegørelse 
for sin økonomiske situation og årsagerne til 
konkursen. 
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Knuth havde i sin tid solgt bankens aktier i sin omkreds 
af sjællandske godsejere og yngre formuende officerer, 
men den seneste usikkerhed omkring virksomheden 
havde ført til, at han havde købt mange af aktionærerne 
fri igen, formentlig mod personlige gældsbeviser. Ved 
sin konkurs var han derfor langt den største enkeltaktio-
nær i banken. Hans kreditorer var ikke stemt for at er-
klære ham fallit, bortset fra en enkelt, godsejer Hillerup, 
som på et kreditormøde meddelte at ville indgive kon-
kursbegæring mod Knuth. Knuth indgav derefter omgå-
ende konkursbegæring mod sig selv den 23. april 1909.  

Herefter kom Patentbankens soliditet i søgelyset. Hur-
tigt blev kreditorerne dog i alle parters interesse enige 
om at fremskaffe den nødvendige driftskapital til etable-
ring af et moratorium (betalingshenstand) på et år, sam-
tidig med at man udpegede kaptajn Svend Federspiel til 
efterfølger for Knuth. Usikkerheden omkring Patentban-
ken var imidlertid blevet for stor, og det kunne derfor 
ikke undgås, at banken den 2. juli 1909 måtte erklære sig 
konkurs.

Det var Knuth, som tog hele skraldet i forbindelse 
med bankens konkurs, og det er tankevækkende og 
bemærkelsesværdigt, at Ellehammer efter konkursen 
lagde total afstand til sin rolle i banken. Til Politiken 
udtalte han den 3. juli 1909, ”at han ikke var og aldrig har 
været Direktør for Banken, men kun dens tekniske Konsulent, 
hvis Opgave var at undersøge de Opfindelser Banken sendte 

ham til Betænkning”.  Han hævdede, at det var en fejl, at han i firmaregistret 
stod opført som medlem af direktionen. Her som i alle andre sammenhæn-
ge mandsopdækkede Viggo Knuth loyalt Ellehammer. Ham skulle ingen 
sværte til.

I skifteretten forsøgte Ellehammer med næsten samme begrundelse at få 
et løntilgodehavende, som han havde, betragtet som et privilegeret funk-
tionærlønkrav. Han skrev til retten: ”Mit Arbejde bestod navnlig i som teknisk 
Konsulent at afgive Bedømmelse om de Opfindelser, der indkom til Banken, samt i som 
Værkfører at lede Bankens Værkstedlokale i Istedgade, i begge Henseender under Kon-
trol af Bestyrelsen, medens jeg derimod ikke havde noget at gøre med Bankens Ledelse.”  

Før konkursen var familielivet lykke og 
idyl. Her Viggo og Clara Knuth, børnene 
Xenia og Preben og hunden Mussemann 
i 1907.
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Han fik naturligvis ikke medhold. Han var direktør og ikke funktionær.
Hvad angår godsejer Hillerup, som væltede læsset, så gjorde han sig 

meget aktivt gældende i sin søgen efter værdier, såvel under rettens be-
handling af Knuths personlige konkurs som under Patentbankens. Hans 
anstrengelser blev belønnet med et udbytte på kr. 177,34 fra Knuths 
konkursbo, da det sluttede den 16. marts 1912, og ingen penge fra Patent-
bankens.

Om tiden omkring Viggo Knuths personlige konkurs skriver Clara 
Knuth i sine erindringer: ”Viggo og jeg havde et harmonisk og godt Samliv, og vi 
glædede os og var taknemmelige over vore elskede Børn og vort hyggelige, smukke 
Hjem, men ak, hvor skulle alt forandres, sorte Skyer trak op over vores Tilværelse, 
store skæbnesvangre Ulykker ramte os. Viggo havde til det sidste prøvet at rette sit 
Selskab op, som var blevet ramt af det ene Uheld efter det andet. Det store Firma i 
London, som havde faaet Retten til Ellehamcyklen, gik fallit. De Folk, som havde 
været Interessenter i Viggos selskab trak sig ud – endogsaa Højesteretssagfører Grü-
ner, en af de allerivrigste Startere. Viggo maatte til sidst give op. Der var intet at 
gøre mere. Det var en frygtelig Tid vi derefter oplevede – uforglemmelig grusom.” 

Den 13. maj 1909 afholdt skifteretten registreringsforretning i Knuths 
lejlighed på Gammel Kongevej, hvor den fungerende bobestyrer og senere 
inkassator, sagfører Alexander Larsen, med repræsentanter for retten og 
kreditorudvalget samt fallenten Viggo Knuth minutiøst gennemgik og vær-
disatte indboet styk for styk: 1 lampe 5 kr. – et saltkar 2 kr. – en saltske 1 kr. 
- 1 mandsportræt af ukendt kunstner 10 kr. og så videre side op og side ned. 
Med skifterettens efterfølgende godkendelse skulle hele molevitten herefter 
på auktion. 

Møderne i skifterettens kreditorudvalg gik over mange måneder. På 
møde efter møde søgte man at få opsporet og kortlagt potentielle aktiver 
og herunder eksistensen af ikke afsluttede arvesager m.m., som kunne ind-
drages i boet. Viggo og Clara Knuth havde fælleseje, og alt tilhørte derfor 
konkursboet. Det var særlig hårdt for Clara Knuth, som i forvejen var et lidt 
nervøst gemyt. Heldigvis havde hun en lillesøster af en særlig karat, Ragn-
hild Grüner. Hun var altid at finde ved hendes side, hvis hun havde brug 
for hjælp. Så på mødet, hvor skifteretten godkendte vurderingen af indboet, 
havde hun skaffet nogle penge til veje og mødte op med en check på kr. 
672,50 og købte den del af indboet tilbage, som hun fandt, det var mest nød-
vendigt for familien at beholde. Lillesøsteren Ragnhild var af særlig karat 

og Claras bedste støtte.
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”Udvist” til Amerika
Viggo Knuth blev lagt for had af de fleste, som havde tabt penge på hans 
og bankens konkurs. For at råde bod på den skade, Knuth familiens om-
dømme havde lidt, blev han bedt om at rejse til Amerika, i alle tilfælde ind-
til konkursen var gået i glemmebogen. Han accepterede på det vilkår, at 
der blev sørget for, at hans kone og deres tre børn, Xenia, Preben og Kield, 
blev sendt efter ham, så snart han kunne underholde dem. 

I januar 1910 gik han ombord på et lille fragtskib, som bragte ham til 
New York, hvorfra han rejste videre til Californien. Her fandt han sig i før-
ste omgang et arbejde som hønsepasser for 4.000 høns og kyllinger på en 
lille farm i Petaluma. Hans breve var hans natur tro altid fulde af optimis-
me. I et brev til sin ældste datter Xenia på 5 år fortæller han levende i tekst 

og med tegninger om sit liv i hønsegården og om, hvad 
han og hønsene snakkede om. Alle dyrene glædede sig 
til at møde hende og til at snakke med hende og resten 
af familien, når de sikkert meget snart kom til Ame-
rika. 

For at tjene mere fandt han efter en tid et job som 
guldminearbejder. Det var temmelig farligt, og ofte 
røg der klippeblokke ned i hovedet på arbejderne, når 
de hamrede med deres hakker eller brugte spræng-
stof. En dag var han på nippet til at blive slået ihjel, 
og så besluttede han sig til at skifte arbejde igen. Ved 
hjælp af de penge, han foreløbig havde lagt til side og 
lidt sparepenge fra sin kone, købte han med beskeden 
udbetaling et lille stykke jord i San-José og slog sig 
sammen med sælgeren om at bygge nogle træskure 
til duer. Knuth mente, han kunne gøre duer til en god 
forretning samtidig med, at der var mulighed for an-
det arbejde i området. 

Så fik familien endelig lov til at følge efter, og i slut-
ningen af september 1910 ankom de med færgen til 
New York og tog videre med tog over den helt over-
vældende prærie til San-José, hvor Knuth havde lejet 
et lille hus i byen. Her var familien nu samlet igen. 
Clara Knuth, som var meget musikalsk og uddannet 
på Musikkonservatoriet i både sang og klaver, gik i 

Knuth skrev og tegnede, fuld af optimisme, 
til sin 5-årige datter Xenia i Danmark fra 
sit første job som hønsepasser på en lille 
farm i Petaluma i Californien. 
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gang med at prøve at finde elever til klaver og sangundervisning for at 
kunne spæde til husholdningen.  Lige før hun gav sig i lag med rejsen til 
Amerika, havde hun fået den ide at søge audiens hos Kong Frederik VIII, 
som havde rost hende en gang, hun havde spillet og sunget til de kongelige 
aftenselskaber. Hun spurgte allernådigst, om majestæten ville give hende 
en skriftlig anbefaling med til Amerika. I sine erindringer skriver hun 
herom: ”Jeg fik et par Dage efter sendt et fint, kongeligt Dokument - en straalende 
musikalsk Anbefaling, han skrev bl.a. om mine Carmensange, som han havde beva-
ret det aller smukkeste Indtryk af, og at han ønskede mig alt godt i min fremtidige 
kunstneriske Løbebane i Amerika. Den Anbefaling blev mig til stor Nytte i det 
Fremmede.” 

Knuths ukuelighed
Duerne blev ikke nogen særlig succes, og en stormflod endte med at sætte 
det hele under vand. Sammen med due-partneren gik Knuth i gang med 
at lave møbler, men møblerne faldt ikke i amerikanernes smag. Derefter 
søgte og fik han nye ufaglærte og oftest kortvarige job ved brøndgravning, 
vejarbejde m.v., blev ledig på ny og søgte på ny osv., men optimismen og 
humøret holdt som altid, og musikken hjalp dem. Familien Knuth havde 
en god tid i San-José, selvom beskæftigelsesmulighederne ikke var de bed-
ste. Alt imens blev Clara gravid, og de satte deres fjerde barn, Eggert, i ver-
den. Knuth søgte arbejde igen og blev nu jernbanearbejder. Det var både 
hårdt og heller ikke ufarligt, og en dag faldt han ned fra en jernbanebro. En 
flænge i hovedet fik han som sit adelsmærke, og en fyreseddel fra jernba-
neselskabet fik han til erindring. 

En direktør for et nyt canadisk assuranceselskab tilbød ham guld og 
grønne skove for at påtage sig at opbygge en filial i New-Orleans. Knuths 
kone sagde: ”Lad være. Den mand er ikke til at stole paa.” Men Knuths næsten 
selvmorderiske tro på det gode i mennesker, fik ham til at sige ja. Derpå 
rejste han den lange vej til New-Orleans på Amerikas modsatte kyst. Da 
familien et halv år senere fulgte efter, viste det sig, som hans kone havde 
spået, at firmaet bag facaden var et luftkastel. Ejeren tilbød ham i stedet ak-
tier i sin guldmine! Så gik arbejdssøgningen i gang igen, og nye job fulgte. 
Men samtidig var ingen i familien faldet til i Louisiana. Klimaet var fug-
tigt, racediskriminationen var ubehagelig og uforståelig for dem alle, sær-
lig børnene. Familien fandt ingen venner, og beskæftigelsesmulighederne 
var elendige. 

Duefarmen blev ikke nogen særlig succes, 
og en stormflod endte med at sætte det hele 
under vand.

Knuth forsøgte sig også som møbelsnedker, 
men det skandinaviske design faldt ikke helt i 
amerikanernes smag på daværende tidspunkt.

Familien blev i San-José forøget med søn-
nen Eggert, som den trofaste barnepige 
Jaja holder.
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Hjem til Danmark
Clara Knuth blev gravid på ny, men det endte med en abort, som var lige 
ved at tage livet af hende. En depression fulgte. Hun kunne ikke mere. 
De måtte ydmyge sig og skrive til familien og bede om lov til at komme 
hjem.  Svaret kom omgående telegrafisk: I skal være så velkomne. Vi sen-
der penge og billetter, men vi forudsætter, at Viggo bliver derovre. Viggo 
Knuth ønskede, at de skulle rejse, og sådan blev det. Om afskeden i foråret 
1915 skriver Clara Knuth: ”Som en ensom Skikkelse saa vi Viggo staa paa Per-
ronen, ved siden af ham stod Bolchemanden, Larsen, det var mig en Trøst. Jeg følte 
mig som en Kriger, der havde kæmpet forgæves og tabt Slaget totalt og nu vender 
tilbage til Ydmygelser og nye Nederlag.”

Det næste halve år gik der mange breve frem og tilbage over Atlanten 
mellem Clara og Viggo Knuth, men så kom det bedste brev af dem alle fra 
Viggo Knuth. Han ville ikke længere finde sig i at være adskilt fra sin kone 
og sine børn. Han havde taget hyre på en fragtdamper og var allerede un-
dervejs med kurs mod Danmark. Tiden var kommet til, at Knuth familien 
selv måtte passe på sit omdømme, så skulle han nok passe på sin familie. 

Ellehammer og Knuth mødes påny
Kort efter hjemkomsten i slutningen af 1915 tog Knuth arbejde hos en tøm-
merhandel, og efter forskellige andre job mødte han på et tidspunkt i 1917 

Ellehammer igen. Ellehammer arbejdede da på at finde 
en afløser for benzinmotoren, og den mente han at 
have skabt i form af en særlig dampmotor. Retten til 
udnyttelse af opfindelsen var for Danmarks vedkom-
mende solgt, men endnu ikke retten for Finland, Sveri-
ge og Norge. Ellehammer tilbød, at hvis Knuth kunne 
opnå aftaler med et eller flere af disse lande, så ville 
han ” – erholde 10% Udbytte af den mig tilhørende Andel 
af Opfindelsen (Dampmotoren) saavel vedrørende Patentsalg 
som Licenser af Fabrikationen, alt efter at de nødvendige Ud-
gifter for at naa til et Resultat er afholdte, det være sig Provi-
sion til Mellemhandlere, Patentafgifter og øvrige nødvendige 
Arbejder med dette Formaal for Øje”.

Det lykkedes Knuth at få kontrakter i hus med alle 
tre lande, og det drejede sig om rigtig mange penge. 
For at sikre sig mod køen af Knuths kreditorer blev 

Unge gentlemen kører på cykler. Her er det 
Kield, Preben og Eggert foran hjemmet på 
Kong Haraldsvej i Roskilde.
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udbyttet fra kontrakterne i perioden 1919 til 1921 løbende modtaget enten 
af Viggo Knuth ”som lån” eller af Clara Knuth som ”sin provision”. I et 
brev til Ellehammer af 15. marts 1921 bekræfter Knuth modtagelsen af i alt 
52.000 kr. som provision for patentsalgene og yderligere kr. 2.500 forment-
lig som licensbetalinger. Viggo Knuth meddeler samtidig Ellehammer, at 
han har overdraget retten til fremtidige provisions- og licensbeløb i hen-
hold til kontrakten til sin hustru. 

Om der kom flere penge vides ikke, men de første kr. 54.500, har under 
alle omstændigheder været et væsentligt bidrag til en række lykkelige år 
i Roskilde, hvor familien Knuth i slutningen af 1917 havde slået sig ned. 
Samarbejdet med Ellehammer blev afløst af, at Viggo Knuth fik tilbudt en 
fast stilling i Det Danske Petroleumsselskab, hvor han var ansat frem til sin 
pensionering i 1940.

Epilog
Viggo Knuth døde i 1946, - samme år som Ellehammer. Deres samarbejde 
fik afgørende betydning for dem begge.

For Ellehammer betød samarbejdet, at han i tide fik rammer og penge 
til at være med i opløbet om at blive den første i Europa, som fik en styrbar 
maskindrevet flyvemaskine i luften. Samtidig fik han placeret sig selv og 
Danmark i flyvningens historie.

For Viggo Knuth førte samarbejdet til økonomisk ruin, men aldrig til et 
menneskeligt nederlag.

Ellehammer blev kendt og hædret for sine 
flyveforsøg.

Portræt af Viggo Knuth, som forfatteren 
husker sin morfar.
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Hangaren og maskinen på Lindholm

Tryk: www.slagelsetryk.dk


