
Ejnar A. Wilson tidslinje  

Kobbersmedsmester Lars Andreas Wilson 

(1845-1919) 

Lars Andreas Wilson er født i Thisted i en håndværkerslægt. Søn af 

bøssemager L. P. Wilson og hustru Catarina Erichsen. Han blev 

udlært i Aalborg hos kobbersmed Fred. Hallund. Han blev gift med 

Wilhelmine Marie Hjersing i år 1872.   

 

 

 

 

 

1872 – Kobbersmed A. Wilson overtager sin mesters virksomhed, H. P. Gerstrøms Kobbersmedje og butik i 

Aarhus. Virksomheden var en traditionel kobbersmedsvirksomhed, som leverede håndlavede genstande til 

brug i den daglige husholdning, bygningsarbejdere og redskaber til brænderivirksomheder. Både 

kobbersmed Wilson og hans kone arbejdede i virksomheden. Han i smedjen og hun pudsede og polerede 

færdige kobberting.  

 

1877 – I forbindelse med Århus Domkirkens udvendige restaurering 

fremstillede Lars A. Wilson en ny og større vejrhane til det høje tårn.  

 

 

 

 

1877 – Virksomheden flyttede fra lokalerne i Mejlgade til Klostergade 14, da der var brug for mere plads.  

 

1878 – A. Wilson fremstillede således også en ny vejrhane til Frue kirke.  

 

1900 - I samarbejde med billedhuggeren K. Hansen Reistrup, fremstillede de dragen med 

flagermusvingerne, som sidder over gavltrekanten på Århus Teater.  



 

1902 – Kobbersmed Lars A. Wilson overdrager sit firma til sine to sønner i forbindelse med 

sygedomsperiode.  

 

1912 - Lars Andreas Wilson var en anerkendt og højt værdsat mand. Hans fabrik var den største af sin art i 

Skandinavien og han var næsten enerådig på markedet. A. Wilson modtog i forbindelse med sit 40 års 

jubilæum i 1912 en anerkendelse, idet han blev nævnt til æresmedlem af Århus 

Kobbersmedsmesterforening. Derudover bliver A. Wilson anført i en bog om Århus i serien Danmarks Byer 

og deres mænd.  

 

1919 – 27. august 1919 dør Lars Andreas Wilson af et hjerteslag. Wilsons sønner fører virksomheden 

videre. De blev begge udlært kobbersmede fra farens firma.  Den yngste af sønnerne, Andreas Wilson, siges 

at måske være i højere grad begavet, end sin far. Andreas Wilson udstiller i Malmø en kobberkande, han 

har fremstillet af en plade, således der ikke fremkommer lodninger på kanden. Kedlen opnår en 

sølvmedalje.  

 

1942 - Efter Andreas Wilsons død i 1942 overtager hans to sønner virksomheden. Andreas Peter Wilson og 

Einar A. Wilson. 

 

 

1947 – Firmaet har 75 års jubilæum. I forbindelse med jubilæet flytter virksomheden i nye lokaler til et 

industrikvarter nordvest for Ringgaden. Samme år ændres det personlige firma til et aktieselskab. 

 

 

1950 - I midt 1950’erne inddrog firmaet plastmaterialet som et nyt råstof.   

 

 

1960 – Produktionen bliver adskilt. Einar A. Wilson A/S overtog plastproduktionen og RS-gruppen Akts. 

Rustfri Stålmontage overtager metal produktionen.  

 

 

1974 – Virksomheden flytter til Øster Kringelvej 13 i Egå. Jan Wilson, søn af Einar A. Wilson leder firmaet.  

 

 

2003 – Jan Wilson laver et generationsskift i forbindelse med han går på pension. Lars Kramhøft overtager 

firmaet.  


