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KNUT AUKRUST OG DORTE SKULSTAD 

Bergenseren Christian Michelsen 
har fått heder og ære for sin rolle 
under unionsoppløsningen i 
1905, men det finnes også andre 
bidrags ytere fra Bergen. En av 
dem var utvandrer – til Spania. 
Konsulatsaken var brekkstang for 
bruddet med Sverige, og konflik-
ten eskalerte da klippfiskimpor-
tøren Eilert Lund i Bilbao i 1885 
fikk sparken av kong Oscar II som 
norsk-svensk konsul. I Spania het 
han Hilario Lund y Konow. Hvor-
for er han glemt?

Eilert Lund ble født i 1825. 
Hans bestefar på morssiden var 

Bergens første Konow, og mange 
av onklene var engasjert i handel, 
politikk og militærvesen. Fars-
slekten sto bak handelshuset 
Eilert & Jochum B. Lund i Farsund 
på slutten av 1700-tallet og drev 
stort innen skipsbyggeri. 

Fra Bergen til Bilbao
Eilert Gabrielsen Lund flyttet til 
Bergen, giftet seg med Anne Elisa-
beth Konow, ble handelsmann og 
drev bl.a. reperbane på Nordnes. 
Eilert var yngst av syv søsken, og 
sjøfart og handel fylte barndom og 
oppvekst. Fire av brødrene døde 
på sjøen i årene mellom 1840 og 
1843. Havet gir og havet tar.

Den glemte  
bergenser

Økonomiske nedgangstider 
skapte trangere tider, og etter 
farens død i 1841 dro Eilert Lund 
til Bilbao for å drive med im-
port av norsk klippfisk. I første 
omgang slo han seg sammen 
med to andre unge utvandrende 
bergensere, fetterne Gerhard 
og Mathias Mowinckel. Bilbao 
var Nord-Spanias økonomiske 
og industrielle sentrum, og de 
norske paradegreinene skips-
fart, trelast og klippfisk spilte en 
viktig rolle for Norges inntekter 
og for Spanias modernisering og 
industrielle gjennombrudd. 

Stor på klippfisk
I 1851 giftet Eilert Lund seg med 
Juana de Ugarte fra det nye 
fremvoksende, liberale bor-
gerskapet av fabrikkeiere og 
kulturelt og politisk enga-
sjerte mennesker i Bilbao. 
Om lag 25 år senere gikk 
han i kompaniskap med 
svigersønnen Pedro Clau-
sen fra Kristiansund og 
dannet selskapet Hilario 
Lund y Clausen. Bedrif-
ten ble en av de største 
i Nord-Spania innen 
klippfisk og trelast. Eilert 
Lund var blitt en vellykket 
spansk forretningsmann og 
en rundhåndet velgjører for 
Baskerlands innbyggere.

Kontroversiell konsul
Fra 1854 representerte han de 
forenede kongeriker Sverige 
og Norge som konsul i Bilbao, 
dyktig og smidig med et omfat-
tende nettverk av forbindelser. 
Etter hvert viste det seg at han 
også var kontroversiell. 

Da noen av de honorære kon-
sulater utover 1880-tallet ble 
foreslått omdannet til lønnede 
poster som ikke kunne forenes 
med privat forretningsvirksom-
het, var Bilbao et av prøveste-
dene. De politiske myndigheter 
benyttet anledning til å tvinge 
frem Eilert Lunds avskjed, styrt 
av intriger og renkespill i Spania, 
Norge og Sverige. Alt forgikk i 
det skjulte inntil odelstingspre-
sident Wollert Konow tok saken 
opp i Stortinget 17. juni 1886. Han 
rystet av harme: Eilert Lund «fik 
sin Afsked saa at sige paa graat 
Papir ... uden videre efter 30 
aars virksomhet», samtidig som 
det dreide seg om storpolitikk, 
svenskekongens nedlatende 
behandling av Norge, og kravet 
om et eget norsk konsulatvesen.  

Spansk støtte
Også i Spania vekket fremgangs-
måten oppsikt. Konow mottok 
brev fra fremtredende spanske 
politikere som lovpriste Lunds 
egenskaper. En av dem var re-
publikaneren Emilio Castelar, 
en av Spanias mest kjente poli-
tikere, og venn av Eilert Lund. 
I 1871 hadde Eilert og hans tre 
år yngre bror Fredrik bestilt en 
bark med navnet Castelar, «efter 
den bekjendte spanske Republi-
kaner» skrev Bergens Tidende i 
en notis. Skipet var bygget ved 
Grans skipsverft i Laksevåg, 
og som «alle Hr. Grans Skibe 
udmerker det sig ved Rethed og 

Eleganse». Et av barnebarna 
til Fredrik Lund var for øvrig 
arkitekt Fredrik Ludvig Konow 
Lund, som sto ansvarlig for  
restaureringen av Nykirken, 
hvor Eilert Lund i sin tid ble 
døpt – i 1825. 

Castelar var svært direkte i 
anklagene mot de svenske myn-
dighetene, og tilsvarende full av 
lovprisninger av Lunds egen-
skaper. Konow siterte Castelars  
karakteristikk av Lunds  
 

nordiske alvor og hederlighet, 
kombinert med sydens varme 
og fantasi: «hans Kjærlighed til 
vort Spanien, hans Anseelse og 
hans Kredit». Svenskene og de 
konservative på Stortinget likte 
ikke Lunds politiske synspunk-
ter og vennskapet med Emilio 
Castelar, og kamuflerte sin 
kritikk med forretningsmessige 
argumenter. 

Støtte fra statsråd Konow
Wollert Konow fra Stend i Fana 
var i nær slekt med Eilert Lund, 
og fem år senere satt en annen 
slektning, Wollert Konow fra 
Hedmark, som leder av Indre-
departementet. Han var like 
unionskritisk som sin fetter 
på Stend. Da Norge i 1892 for 
første gang forhandlet frem en 
handelsavtale uavhengig av 
Sverige, var det ikke tilfeldig at 
den gjaldt Spania, hovedmarke-
det for norsk klippfiskeksport. 

Statsråd Konow ønsket bi-
stand av Eilert Lund, men børs-
kommisjonær Jacob Andreas 
Michelsen, far til Chr. Mic-
helsen, var stekt kritisk. Han 
mente at Lund hadde «indtaget 
en temmelig fremskudt Stilling 
i politiske spanske Stridigheder 
og navnlig taget Parti for en 
politisk retning som er i Op-
position med den nu raadende 
spanske Regjerning». Konow 
lot seg ikke stoppe av slike argu-

menter. Han ville gjerne gjøre 
bruk av Lund, men bare i smug. 

Hemmelig agent
Slik ble Eilert Lund hemmelig 
agent for de norske forhand-
lerne, og med på laget fikk han 
sin venn Emilio Castelar. Ikke 
nevn «for nogen levende sjæl 
om mit Ophold i Madrid og hvad 
jeg og Castelar har udrettet», 
skrev han til en nevø, og la til: Vi 
må ikke la oss skremme av stokk 
«konservative Kristianiensere, 
eller krybe og give efter hverken 
for Kongen eller Svenskene». 

Forhandlingene kjørte 
seg fast flere ganger, men 

i kulissene fikk Lund og 
Castelar gjennomslag 

for det viktigste norske 
kravet, lav tollsats på 
klippfisk. Etter 50 år 
i Spania hadde ikke 
konsulen glemt sitt 
«Fædreneland», men 
hadde ingen illusjo-
ner om vinne aner-
kjennelse i Norge, 
skjønt han håpet i 
det lengste at «den 

norske Regjering vil 
være taknemmelig; 

thi jeg kan næsten sige 
at have befriet dem fra 

en stor Ubehagelighed». 

Donasjon til Bergen 
Museum

Ved Eilert Lunds død i 1894 
inneholdt hans testamente en 
donasjon til Bergen Museum 
hvor hans venn Jørgen Brun-
chorst var direktør. 

Nitti år senere dukket hans 
navn opp i Bergen. Universitetet 
hadde funnet ut at den bota-
niske hagen var grunnlagt ved 
en testamentarisk gave fra en for 
dem ukjent konsul Hilario Lund 
i Bilbao. 

Saken ble sendt til Uten-
riksdepartementet som knapt 
husket hvem han var. Eilert 
Lund glemte aldri Norge og 
Bergen, men hans ekstraordi-
nære innsats forsvant raskt inn 
i historiens tåke. Han var og 
forble en hemmelig agent, ved 
hukommelsestap eller bevisst 
fortrenging. 

Professor i botanikk Per Mag-
nus Jørgensen gjorde en helte-
modig innsats for å løfte hans 
navn frem igjen i en kronikk i 
Bergens Tidende mai 1999. Han 
bidro også til å gi navnet Hilario 
Lund til en rododendron-plante. 
Ved siden av bysten til Gerhard 
Armauer Hansen i Muséhagen 
står et eksemplar av planten, 
men uten antydning om opp-
havsmannen. 

Kanskje Bergen by skulle la 
en gate få navn etter det glemte 
bysbarnet? Mens vi venter bør i 
det minste planten på Nygårds-
høyden merkes Hilario Lund. 

KONSULSAKEN e Klippfiskimportøren Eilert Lund i Bilbao 
fikk sparken av kong Oscar II som norsk-svensk konsul i 
1885. Hvorfor er han glemt?

LUND MED FAMILIE: Herr og fru Lund med datter og barnebarn tatt ca. 1890. Forrest fra venstre, konen til Eilert, og som het Juana Ugarte Lund, foran henne i hvit kjole, barnebarnet Maria Achúcarro Lund, så sjefen sjøl Hilario Lund på spansk, og så barnebarnet Eduardo Clausen 
Lund. Bak står barnebarnet Nicolás Achúcarro Lund, og til slutt Juana og Eilerts datter Elisa Lund Ugarte, gift med Pedro Clausen fra Kristiansund. FOTO: PRIVAT

FORFATTERNE: Artikkelen bygger på stoff som Knut Aukrust og Dorte 
Skulstad har gravd frem i forbindelse med sin bok «Spania og vi. Nord-
menn før oss». FOTO: PRIVAT

UNG LUND: Konsul Hilario Lund y 
Konow som ung.  FOTO: PRIVAT


