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RANDERS I MIDDELALDEREN.

Det er en Ejendommelighed ved de danske Søkøbstæder, at de kun undtagelsesvis 
ligger der, hvor man skulde vente at finde dem, ude ved Havet, paa den aabne Kyst. 
Men dette er en Følge af, at de fleste af dem er opstaaet i et Tidsrum, hvor det var 

et tvivlsomt Gode at bo ude paa Kysten. Havet bar nok Rigdom til Huse, men vel 
at mærke kun, naar man var Herre derpaa, kunde besejle det og værne sine Kyster. 
Kunde man ikke det, var det at bo i en aaben By ved Søen nærmest som at bo i 
ustænget Hus ved en Landevej, hvor der altid færdedes Hobe af Røvere og Ugernings- 
mænd, og hvor man hvert Øjeblik maatte være belavet paa Besøg af ubudne Gæster.

Der var kun eet at gøre for fredelige Borgere i de danske Købinger ved Stranden, 
naar de saae saa mange Sørøverskibe stævne ind mod Land, at de ikke turde haabe 
paa at blive de stærkeste i Kampen, og det var at flygte bort til et eller andet højt
liggende Sted, hvor de kunde forskanse sig, eller skynde sig ind i Landet og skjule 
sig i Krat og Moser. Byen blev i saa Fald ødelagt i Bund og Grund, men fik man 
Livet og noget af Aarets Forraad bjærget, var det meste vundet. Rørligt Gods havde 
man ikke meget af i de Tider, og Boligerne var som oftest kun Hytter, der snart 
var rejst igen.

I de Byer, der havde et Stenhus, — Kirken var som oftest det første af den 
Slags, — tog Borgerne gerne Tilflugt dertil med deres Gods og Kvæg, ligesom til et 
Fæstningstaarn.

Under saadanne Forhold var det en stor Fordel for en By at kunne blive ad
varet i Tide, naar Fjenden nærmede sig. Bedst faren var de Byer, som laa inde i 
Bunden af en lang, smal Fjord. De kunde ikke blot ved Udkigsposter paa Høj
derne ude ved Havet faa Mælding, saa snart noget mistænkeligt viste sig ude i Ki
mingen, men i den lange, smalle Fjord havde de tillige noget af et Værn. Det var 
en farlig Sag for en Fjende at ro op ad et saadant langt og smalt Vandløb; han 
maatte stadig under Farten være forberedt paa Angreb, maaske endog fra bægge 
Sider, og ydermere vendte han hele Tiden den svageste Side, Bredsiden, til, der 
frembød den største Sigte- og Træffeflade for Modstanderne paa Fjordens Bredder.
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Om det er Randers Bys Beliggenhed ved den lange, smalle Randers Fjord, der 
har holdt den fri for Besøg af Vender og Nordmænd, som ellers med umild Haand 
gæstede de fleste danske Byer, eller om saadanne Overfald og Hærgninger ogsaa har 
fundet Sted her og blot, som saa meget andet, ikke er bleven optegnet af Historien, 
faar staa hen. Men Hensynet til Sikkerheden har uden Tvivl været bestemmende 
for Byens Plads inde i Bunden af Fjorden. Nu regnes Randers Fjord at høre op ved 
Uggelhusene, halvanden Mil Øst for Randers, saaledes at Byen nu og i umindelige

HELLIGAANDSHUSET

Tider siges at ligge ved Gudenaa. Men i Oldtiden har Fjorden gaaet langt længere ind i 
Landet, saaledes at Randers i sin første Tid med Rette har baaret sit Navn Randaros, 
det vil sige Byen ved Mundingen — Os — af Rand. Det første Led, »Rand«, opfattes som 
et nu ellers forsvundet Navn paa det nederste Løb af Aaen, der i sin Helhed kaldes 
Guden, men som for enkelte Strækningers Vedkommende havde flere Lokalnavne.

Endnu et Naturforhold kan have haft Betydning for Valget af Stedet, hvor Byen 
blev lagt, nemlig den høje Bakke Flintebjærg umiddelbart Nord for Bopladsen. Her 
var et Sted, hvor man kunde forskanse sig i Tilfælde af Angreb, og her var, i alt Fald 
efter Navnet at dømme, Overflod paa hine Tiders mest benyttede Kastevaaben, Sten.

Naar det i gamle Beretninger hedder, at Randers oprindelig er anlagt oppe paa 
Flintebjærg, men i Tidens Løb er flyttet ned paa Engen ved Bakkens Fod, er det
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muligt endnu en Erindring om, at Byens Beboere i den ældste Tid midlertidigt har 
søgt Tilflugt her oppe, naar fjendtlige Skibe nærmede sig Byen.

Det har saaledes muligvis fundet Sted i Sommeren 1048. I dette Aar lagde, som 
Snorre Sturleson fortæller, Harald Haarderaade med sine Skibe ind i Godnarfjord. 
Og medens han laa her, morede han sig blandt andet med Skjaldekunst og digtede 
en Sang om, at hans Skibe nu laa for Anker i Godnarfirdi, men næste Aar skulde 
han nok komme længere Syd paa med dem. Han var nemlig paa Hærtog og plyndrede 
paa de danske Kyster, og efter Digtets Ord at dømme, maa han jo antages at have

KØBMANDSGAARD FRA 1643 PAA STOREGADE

begyndt Nord fra. Navnet Randers Fjord var saaledes endnu ikke til. Fjorden 
kaldtes efter det store Vandløb, der løb ud i den, Gudenfjord, med andre Ord: 
Randers By var endnu saa ubetydelig, saa lidet kendt som Søstad, at den endnu 
ikke havde givet Navn til Fjorden. Men der kan næppe være Tvivl om, at den har 
været til. En gammel Beretning, der næppe helt kan forkastes, siger, at omtrent 
1040 blev den første Kirke bygget i Randers, og at den blev opført af engelske Byg
mestre. Naar man erindrer, hvor stor en Paavirkning fra England vort Fædreland 
var Genstand for i hint Tidsrum, lyder det ikke helt urimeligt. Og ganske faa Aar 
senere har Byen naaet en saadan Anseelse, at den bliver Møntsted.

Som Midtpunkt for historiske Begivenheder nævnes Randers først 1086. Tidligt 
paa Sommeren havde Vendelboerne rejst sig mod Knud den Hellige, og var under 
Anførsel af hans Farbroder Asbjørn Jarl draget Syd paa, efter den flygtende Konge.
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I Randers gjorde de holdt i nogle Dage, medens kongsfjendske Bønder strømmede 
til dem fra hele Jylland. Fra Randers gik Bondehæren paa mange Skibe, som det 
hedder, til Fyn, og deraf tør man vist slutte, at der endnu ikke har været nogen 
Bro over Guden ved Randers By.

Under Erik Ejegod var Randers atter Møntsted ligesom under Borgerkrigen ved 
Aarhundredets Midte. Og nu kommer den atter til at spille en Rolle i Historien, 
idet en Række mindre Kampe, der indledede den store Afgørelse mellem Kongerne 
Svend og Valdemar i Efteraaret 1157 paa Gratehede, udkæmpedes i Nærheden af 
Randers. Straks efter at være bleven hyldet paa Viborg Ting var Valdemar draget 
til Randers, og samlede der sine Mænd, medens Esbern Snare som Spejder stadig 
holdt ham underrettet om Svends Bevægelser. Da Svend Nordvest fra nærmede sig 
Byen, gik Valdemar over Aaen og lod Broen bryde af, saa snart Esbern vel var 
kommen over. »Da Svend nu ikke kunde komme over Aaen,« og Valdemar ikke 
vilde gaa imod ham, eftersom han ikke mente at have Stridskræfter nok til at ind
lade sig paa en Kamp, »besatte de raskeste af de unge Krigere paa egen Haand de 
Brostumper, der var bleven staaende paa bægge Sider af Aaen, og kæmpede med 
Spyd og Pile, hvorved de gav store Prøver paa Tapperhed. Ti da de ikke kunde 
komme til at gaa hinanden paa Livet, kunde de i deres ungdommelige Kaadhed ikke 
dy sig for at slaas med hinanden paa en lempeligere Maade.«

Valdemar den Store synes at have opholdt sig en Del i Randers og maa an
tages at have haft en Gaard eller en Borg der paa Stedet. I alt Fald omtales der 
en Kongsgaard i Randers omtrent 1170, da den norske Jarl, Erling Skakke, mødtes 
med ham i Randers. Kong Valdemar havde hjulpet hans Søn Magnus paa Tronen 
i Norge; Erling havde til Gengæld tilsagt ham Herredømmet over Landskabet 
Viken og søgte nu i den Anledning Kong Valdemar i Randers. Han var ikke ukendt 
i disse Farvande; ti kun tre Aar i Forvejen havde han tillige med Orm Kongs- 
broder hærget paa Danmarks Kyster og slaaet den jydske Ledingsflaade ved Dyrsaa. 
Derpaa havde de plyndret og brændt Grenaa, og var saa sejlet til København, 
— der ved denne Lejlighed nævnes første Gang i Historien — og blev kun 
ved Absalons Nærværelse hindret i ogsaa at ødelægge den. Nu sejlede Erling fra 
Viken over til Randers, lagde til Land, gjorde sit Skib fast og gik selv tolvte op til 
Kongsgaarden, hvor Kongen netop sad til Bords med sine Mænd. Nordmændene 
havde Stormhatte under deres Kabudser og Sværd under deres Kapper, lod sig 
mælde og kom ind i Hallen, hvor Kongen sad i Højsædet og havde firsindstyve 
Mand hos sig. Sagaen fortæller, at de alle var ubevæbnede, hvilket lyder ret utro
ligt, men derved bliver det muligt for Erling Skakke at vise, hvilken rask Karl han 
er. Han gik frem for Højsædet og forlangte, sandsynligvis med sine Bedrifter for 
tre Aar siden i frisk Minde, Fred for sig og sine Folk »baade her og til Hjemfærd.« 
»Er Du der, Erling!« lød Kongens forundrede Svar, og saa lovede han dem FTed 
og Sikkerhed. »Folk, som kommer til Møde med mig, gør jeg ikke noget ondt.« 
Hvorpaa Jarlen kyssede Kongens Haand og gik ud og ned til sit Skib.

Ifølge den Forbindelse, der var mellem Valdemar den Store og Randers, maa 
det snarere antages, at han er den Kong Valdemar, der gav Byen Jurisdiktionsret i 
alle Voldssager inden for dens Wibols pali, det vil sige dens Skelpæle, end Valdemar 
Sejr, hvem dette Privilegium ellers tilskrives.

Den her omtalte Kongsgaard er muligvis gaaet til Grunde i den eller de Ilde-
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brande, der hærgede Byen i Krigen mellem Erik Plovpenning og hans Broder, Her
tug Abel, enten det nu var 1244 eller 1247 eller maaske hægge Aar. Under Krigen 
har den været besat af Abel. Byen selv har oprindelig næppe været befæstet, og 
efter Kongsgaardens Ødelæggelse har den sikkert ikke længer haft noget Værn, saa 
den har været en ganske aaben By, da den holstenske Grev Geert i 1340 lagde sig 
ind i Byen med 4000 Mand, — en Trediedel af den Hær, som han havde ført op i 
Jylland for at tvinge Jyderne til Lydighed mod det holstenske Herredømme. »Hans 
Fjender veg, hvorhen de kunde,« hedder det i en gammel Krønike, og Rygtet gik, 
at det var hans Agt at udrydde den jydske Adel og dele Landet ud til sine tyske Mænd.

Hvor Grev Geert boede i Randers, vides ikke. Kun saa meget kan man sige, at 
der i Nærheden af hans Bolig laa et Stenhus, og at den uden Tvivl har været i 
Nærheden af Sønderport, og har ligget paa Byens Hovedgade. I det nævnte 
Stenhus samledes kort efter Nytænding, paa en Tid altsaa da Natten var mørkest, 
sent Lørdag Aften 31. Marts 1340 en lille Skare danske Mænd, 47 i alt, under An
førsel af den jydske Adelsmand Niels Ebbesen. Jyllands Plageaand var lige kommet 
sig efter en svær Sygdom, som de Danske havde haabet skulde skille ham ved Livet; 
dette Haab var ikke gaaet i Opfyldelse, og saa havde de 47 med Haand og Mund 
lovet hinanden at fælde ham og befri sig selv og deres Landsmænd for deres frygte
lige Fjende. De havde ikke haft vanskeligt ved at liste sig ind i Byen, og hvem der 
havde spurgt, havde de svaret, at de var Vagter for den sovende Hær. Ved første 
Hanegal, en halvanden Time efter Midnat, gjorde de rede til Opbrud. Ved samme 
Tid var Greven staaet op og havde læst sine Tider, som det hed, tillige med sin 
Kapellan, det vil sige, havde bedt den for Gejstligheden og andre fromme Mænd, 
der mere eller mindre underkastede sig de kanoniske Regler, anordnede Morgenbøn, 
Matutinaen. Og derefter havde han atter lagt sig. Men næppe var dette sket, før 
han blev vækket ved Bulder og Larm udenfor. Han fik lige Tid til at springe til 
Vinduet og raabe om Hjælp, men i samme Øjeblik brød Niels Ebbesen, der paa 
gammel Vis havde undsagt Grev Geert og erklæret ham Fejde, ind med sine Mænd 
og dræbte ham og dem, der ilede ham til Hjælp.

Hvorledes Niels Ebbesen trak sig ud af den brændende By, rørte sine Trommer 
for at vedgaa sin Daad og lykkelig slap over Randers Bro, der blev kastet af efter 
ham, er kendt af hvert Barn i Danmark og skal ikke gentages her. Derimod skal 
det fortælles, at Jyderne, der ikke havde villet finde sig i den gamle holstenske 
Greves Haardhed, heller ikke var til Sinds at bøje Nakken under den unge, danske 
Konges strenge Fordringer. Og Valdemar Atterdag maatte, for at hævde sit Herre
dømme mellem de trodsige Jyder, lægge en fast Borg i Randers som Støtte for sin 
Magt. Det er sandsynligvis af denne Borg man har fundet Murrester i Nørregade, 
tæt ved Fabrikstræde, der syntes at hidrøre fra et meget svært, firkantet Taarn. Og 
det Navn, som dette Taarn bar, da det i en senere, vistnok meget forringet Skik
kelse blev benyttet som Forsvarstaarn ved den nordre Indkørsel til Byen, Nørre- 
baand, tør sikkert antages at stamme fra Valdemar Atterdags Tid, da Borgen blev 
anlagt som en Tvangborg, der skulde »lægge Baand« paa Nørrejydernes Trodsighed 
og oprørske Lyster.

Sagnet fortæller, at Kongen benyttede Stenene fra elleve Landsbykirker til sin 
nye Borg i Randers. Netop paa den Tid, efter den sorte Døds frygtelige Hærg
ninger, fandtes der mange Landsbykirker, der stod tomme i Danmark. Og Sagnet
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synes at finde Bekræftelse i de Fund, man gjorde i 1873, idet der nemlig viste sig 
hugne Granitsten fra romanske Bygninger, uden Tvivl fra romanske Kirkebygninger, 
imellem Grundstenene i ovennævnte Fund.

Valdemar Atterdags haarde Skattepaalæg bragte Jyderne til at rejse sig imod ham, 
og 1357 blev hans nys opførte Borg i Randers erobret af de oprørske jyske Adels- 
mænd. Det synes, som om disse straks efter at have gjort sig til Herrer over Byen 
har ladet denne befæste, om dette ikke er gjort af Kongen selv, og saaledes at 
Randershus har udgjort en Del af Befæstningen. Da Kongen i 1359 kom for Byen 

GAARDINTERIØR FRA EN KØBMANDSGAARD I RANDERS, BYGGET 1643

med en Hær, maatte han begynde en Belejring af den, »rettende Skyts, Bukke og 
Blider rundt om,« som der staar i Krøniken. Men de Belejrede gjorde Udfald og 
stak Kongens Lejr i Brand. Byen og Borgen synes dog snart at være kommen i 
Kongens Besiddelse.

Om denne ældste Befæstning omkring Randers vides kun lidet. Der tales om 
en yderste og en inderste Grav, om Porte og Broer, og der synes tillige at være 
Tale om en Ringmur, men man veed end ikke med Bestemthed, hvor disse For
svarsværker har ligget. Sandsynligheden taler dog for, at den nyere Befæstning, 
som Christian III. lod lægge omkring Byen, har været anlagt i alt Fald til Dels paa 
de gamles Værkers Plads, saaledes at Gaderne Vestergrave og Østergrave endnu i 
vore Dage angiver Byens Udstrækning mod Vest og Øst og Voldgaderne og Nørre- 
grave mod Nord.
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PARTI AF VESTERGRAVE

Det middelalderlige Randers var da ikke nogen meget anselig By i Udstrækning, 
og mindre anselig blev den ved, at Bebyggelsen, som i alle vore Byer i Middel
alderen, var meget spredt. Tilmed laa der to Klostre inde i selve Byen, som med 
deres Bygninger, Abild- 
gaarde og Tofter indtog 
en betydelig Plads. Af 
disse var Vor Frue Kloster, 
anlagt ved Midten af det 
XII. Aarhundrede, det 
ældste. Det laa ved det 
nuværende Raadhustorv 
og var et Nonnekloster 
for Nonner af Benedik
tinerordenen, men alle
rede tidligt i det XV. Aar
hundrede omtales det 
som værende i Forfald 
og Tilbagegang. Medens 
Klosterkirken, Vor Frue 
Kirke, i 1428 blev Sogne
kirke for Randers By, blev 
Klostret selv ophævet i 
1451. Ved Reformations
tiden var ogsaa Kirken 
saa brøstfældig, at den 
ikke længer kunde be- 
nvttes. I 1529 fik Bor
gerne Tilladelse til at rive 
den ned, og en Snes Aar 
senere, godt og vel, var 
den forsvunden.

Ved Siden af Vor Frue 
Kloster var Helligaands- 
klostret i alt Fald i sin Be
gyndelse en meget beske
den Stiftelse, idel det nem
lig oprindelig kun har væ
ret en borgerlig Hospitals
stiftelse som de smaa Hel- 
liggæsthuse, der fandtes i
saa mange af vore Købstæder, og som — uden maaske direkte at slaa i Forbindelse 
med Helligaandsordenen — lagde Vægt paa de samme Barmhjertighedsgerninger som 
denne. Helligaandshusene aabnede gæstfrit deres Døre for fattige Rejsende, for Kvinder i 
Barnsnød, for Hittebørn, for Syge og Elendige, og der var i Reglen et Helligaandskapel 
forbundet med dem. I Slutningen af det XV. Aarhundrede kom Helligaandshuset 
imidlertid til at virke under større Forhold, idet Kong Hans 1489 skænkede det den
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gamle, paa den Tid vistnok meget forfaldne St. Mortenskirke, mod at der her i al 
Evighed skulde læses en Messe hver Uge for ham og hans Slægt. Samtidig blev 
Stiftelsen omdannet til et Helligaandskloster med det oprindelige Moderkloster i 
Rom som Forbillede og blev fra nu af rigelig betænkt med Gaver. Den gamle St. 
Mortenskirke, vistnok en romansk Granitkirke, blev revet ned, og den nuværende 
gotiske Murstenskirke blev rejst i nær Forbindelse med det Nord for Kirken lig
gende Helligaandskloster, af hvilket det nylig restaurerede Helligaandshus antages 
at være en sidste Levning. Ved Reformationen gik Kirken over til Byen, idet den 
1529 blev Sognekirke i Stedet for Vor Frue Kirke. Klosteret blev som et alminde
ligt Fattig- og Sygehus lagt ind under den verdslige Øvrighed og maatte afstaa sine 
Jordegodser til Hospitalet i Aarhus, hvorhen ogsaa de Syge blev flyttet Da der 
senere i 1558 oprettedes et eget Hospital i Randers, som eksisterer endnu, kom det 
gamle Hospitalsgods dog tilbage til Byen.

Umiddelbart uden for Byens Østerport anlagdes Graabrødreklostret, der blev stiftet 
1235. I 1530 skænkede Kongen det til Rigshofmesteren, Mogens Gjøe, der gav Kir
ken til Byen og den lutherske Præst, og efter hvis Død 1544 Klostret kom tilbage 
til Kronen. Faa Aar senere lod Kongen Klosterbygningerne omdanne til det konge
lige Slot Randersgaard eller, som det hyppigere kaldtes, Dronningborg.

Foruden de tre nævnte Klosterkirker havde Randers endnu en fjerde Kirke 
inden for sine Mure og Grave, nemlig St. Clemens Kirke, der laa imellem Taarn- 
gyde, Middelgade og Brødregade, og som blev nedrevet 1540. Taarnet blev dog længe 
staaende; det blev først revet ned i Tiden 1724—1736. Efter dette St. Clemens Taarn 
har Taarngyde Navn.

Oppe paa den nordlige Side af Torvet stod lige til 1795 et andet Kirketaarn, 
nemlig St. Peders Taarn, der almindelig holdes for at være en sidste Levning af 
en St. Pederskirke, der skal være nedrevet samtidig med Vor Frue Kirke. Der 
synes at være adskilligt, der taler for, at denne St. Peders Kirke er den samme 
som Vor Frue Kloster Kirke, der laa i dens umiddelbare Nærhed.

Umiddelbart Nord for Byen uden for Nørreport laa paa St. Laurentii Bakke en 
lille Kirke af samme Navn; den blev ligeledes revet ned efter Reformationen.

Kirketaarnene i en By kan i Reglen betragtes som de synlige Udtryk for dens 
Størrelse og Betydning. Om Borgerskabets Udvikling vidner Gilderne. I den Ret
ning var Randers ganske vel forsynet. Guds Legems Lav eller Papegøjegildet var 
Købmændenes Gilde, og sandsynligvis har her lige som andetsteds ingen kunnet 
være Handlende i Byen uden at være Medlem af dette Gilde. Desuden fandtes 
et Hellig Knuds Gilde, et Hellig Kors Lav, hvis daglige Messe holdtes i Graabrødre 
Kirke og et St. Barbara Gilde, der optog baade Mænd og Kvinder, og hvis Medlem
mer 1479 gik ind i Graabrødrenes Broderskab. For Gejstligheden alene var der de 
to Præstegilder, St. Cathrine eller det store Præstegilde og Vor Frue eller det lille 
Præstegilde. Om det var det stærke Randers 01, Burøllet, om hvilket mere siden, 
der var Skyld i, at det ogsaa kunde hænde Gildesøstrene at faa en Taar over Tør
sten, skal vi lade usagt, men den endnu bevarede Gildeskraa for Købsvendenes 
Gilder har ikke blot Bestemmelser for den Broder, men ogsaa for den Søster, som 
af Drukkenskab spyr i Gildehus eller Gaard eller gør Husbonden, Husfruen eller 
Hjonet — det vil sige Tjenestefolkene — nogen Umag eller Ulejlighed.

Hvis vi havde været saa heldige endnu at have Navnelisten over Brødrene i
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Byens forskellige Gilder, vilde vi uden Tvivl støde paa en ikke ringe Mængde tyske 
Navne. Handelen syntes nemlig at have for en stor Del været i Hænderne paa 
Købmænd fra de nordtyske Stæder, og' da navnlig fra Lybæk. Om dette Forhold 
mindes man endnu ved forskellige Gadenavne som Traffuensstræde, Dytmærsken og 
Peberslippen. Af denne sidste Gyde eller rettere Slip, — Slip er det gamle danske 
Navn for, hvad der nu kaldes en cul de sac — der laa mellem Brødregade og Middel
gade, er nu kun Navnet tilbage. Og Peberslippen maa da antages at have været den 
Del af Byen, hvor Pebersvendene — de lybske Købsvende — særlig havde deres Op
hold. De er her som i andre danske Købstæder oprindelig kun kommet med deres 
Varer ved det aarlige Marked, hvor de fik Lov til at holde aaben Bod mod at betale 
en Afgift af Peber til Byens Magistrat. Efterhaanden som Byen og dermed Trangen 
dertil voksede, er disse »Gæster« kommet hyppigere eller, maaske rettere, har ud
strakt deres Besøg over en længere Tid, og er til sidst blevet liggende i Byen Vin
teren over. Saadanne Handlende kaldtes i Modsætning til Gæsterne »Liggere«; de 
søgte som faste Agenter for deres Handelshus i Hjemstaden snart at tilrive sig Om
sætningen i de Byer, hvor de opholdt sig, og det var først i Slutningen af det XV. 
Aarhundrede, at det lykkedes de danske Handlende at gøre sig til Herrer i deres 
egne Hjembyer.

Hvad Banders, der havde det Held at ligge ved en stor Vandvej, som kunde be
nyttes til Transport af Gods langt ind i Landet, havde at give igen for de Varer, 
Jærn, Tjære, Tovværk, Pelsværk og andet, som de fremmede Købmænd bragte til 
Staden, var de samme Produkter, som er Genstand for Udførsel fra de danske Byer 
den Dag i Dag, nemlig Korn, Smør, Huder osv. Dertil kom en meget stor Handel 
med Laks. Det var dog kun Omsætningen med Udlandet, der var i Hænderne paa 
fremmede Købmænd. Handelen paa Indlandet besørgede Borgerne selv, og i 1302 
fik Banders Borgere af l£rik Mændved Toldfrihed for deres Varer over alt i Biget 
med Undtagelse af Skanør Marked. 1311 fik de af samme Konge Stadfæstelse paa 
det oven omtalte Privilegium fra Valdemar den Stores Tid, nemlig Jurisdiktionsret 
i alle Sager for Vold, der foregik paa Byens Enemærker, og dette Privilegium blev 
endelig i 1322 udvidet til at omfatte alle Betssager. Hermed blev Banders i retslig 
Henseende udskilt fra det omgivende Land og kan maaske som Følge deraf først 
nu siges at fremtræde som en egentlig By. Endnu 1302 kaldes den villa forensis, 
hvilket nærmest betyder Markedsplads, Handelsplads.

Byerne havde i Middelalderen Privilegium paa Handel og Haandværk. Af disse 
to Næringsveje var Handelen den fornemste. Købmændene dannede Byens Over
klasse; det var dem, der tjente de store Formuer. Som Følge deraf havde de Magten 
i Byen, og af deres Kreds valgtes altid, trods Modstand fra Haandværkernes Side, 
Borgmestre og Baadmænd. Fra gammel Tid betragtedes Haandværkeren, som den 
der maatte tjene sit Brød ved Arbejde for andre, som en ufri Mand. Men man maa 
formode, at Haandværkerne i Tiden omkring 1400—1420 har søgt at sprænge de 
Baand, der bandt dem; ti i Erik af Pommerns Forordninger om Næringslivet, fore
kommer udtrykkelig den Bestemmelse, at ingen Haandværker maa blive valgt ind 
i Raadet, medmindre han først opgiver sit Haandværk.

Henimod Slutningen af Middelalderen faar Kongerne Øjnene op for, at de i en 
velstaaende og kraftig Borgerstand har den bedste Forbundsfælle mod Adelens Magt
syge. De begynder nu at interessere sig for Byernes Udvikling. Christoffer af Bayern
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sørger saaledes for at lette Sejladsen op til Byen, idet han lader afmærke et Sejlløb 
op gennem Fjorden. Christjærn I. giver Randers Privilegium paa Købstadshandel i 
Randers Fjord, i det han 1457 forbyder Skipperne »at bryde deres Last«, det vil sige 
lage Lugerne af for deres Lastrum og sadge af Ladningen, før de kom op til Ran
ders Bro. Ved dette Privilegium fik Handelspladsen Ørsted ved den gamle Havarm 
fra Grund Fjord, sit endelige Knæk til Fordel for Randers. 1492 giver Kong Hans 
Randers Borgere Ret til Købstadhandel over alt paa Landet i Nørre-Jylland samt i 
alle Købstæder, en Ret, der dog blev i høj Grad indskrænket ved den Særret, som 

KAADHUSTORVET

hver Købstad havde i sit nærmeste Landdistrikt, — ti Retten til Handel i Køb
stæderne gjaldt kun for Markedstiden, — for Randers Bys Vedkommende strakte 
dette Landdistrikt eller rettere Bælte, hvor ingen andre havde Lov til at handle, sig 
i en Afstand af to Mil fra Staden.

Randers synes i Middelalderen at have været i langsom Fremvækst. Første Gang 
der nævnes Borgmester og Raad i Randers er saa sent som 1379, og Raadhuset 
omtales først 1417. Det laa alt dengang paa sin nuværende Plads; paa dets nordre 
Side laa Bytinget, hvor der endnu langt ned i Tiden paa gammel, nordisk Vis blev 
holdt Ret under aaben Himmel.
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RANDERS RY I DEN NYERE TID.
Den nyere Tid indledes med de aandelige Rørelser, der førte til Reformationen, 

og denne vinder først fast Fod herhjemme gennem den Borgerkrig, som vi kalder 
Grevens Fejde. Den nye Tid bryder saaledes frem med Uro i Følge, og det er 
meget betegnende, at den i Randers, som i saa mange andre danske Byer, indledes 
med svære Ildebrande. I de nærmeste Aar før 1527 samt i 1530 blev Randers lagt 
i Aske med Undtagelse af Kirker og Klostre og andre grundmurede Bygninger.

TEATRET

Her som andre Steder var det de højere Samfundsklasser, som banede Vejen for 
den ny Lære. I Randers ser vi saaledes en af Borgmestrene, Niels Hammer, som 
dens Befordrer og Beskytter. Og da Aarhusbispen Ove Bilde i 1526 fandt sig foran
lediget til at advare Borgmestre og Raad i Randers mod at lade Simon Skaaning 
prædike det lutherske Kætteri i deres Stad, havde dette allerede slaaet saadan Rod 
i Byen, at to Munke, den ene fra Graabrødreklosteret, Niels Christensen, samt Hen
ning Baltersen optraadte som evangeliske Prædikanter, og af dem havde endda den 
sidste været i Wittenberg og havde der lært selve Luther at kende. Under Niels 
Hammers Ledelse var man alt i Færd med ganske at afskaffe den gamle Lære. Det 
var vel særlig til ham og hans Meningsfæller i Raadet, at Povl Helgesen, Katolicis
mens lidenskabelige Stridsmand, der netop paa denne Tid færdedes i Jylland, rettede 
sit lille Skrift: En kort og kristelig Undervisning paa det hemmelige Stgkke i Messen,
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som kaldes Kanon, med et føje Brev til Borgmestre og Raad i Randers. Men Øvrig
heden her var ikke længer til Sinds at lade sig undervise, den

tog, slog djævleblændt Bog 
ved Bøddelhaand paa Kagestage,

som der staar i den gamle Vise. Og det at faa sin Bog slaaet paa Kagen, som 
Skarnsfolk blev bundet ved, naar de skulde have Ris, var vel den største For- 
haanelse, der kunde times en Forfatter, en Straf, der stod i god Samklang med 
Reformationstidens grove og voldsomme Maade at udtrykke sig paa, naar man talte 
til og skrev om Modstandere.

Som udpræget luthersk By sluttede Randers sig hurtigt til den nye Konge, Chri
stian III., og denne søgte straks at gøre den til en Støtte for sin Magt i Jylland ved 
at lade den befæste. Det var derfor til denne Kongens gode og faste By, at Resterne 
af Adelshæren søgte Tilflugt efter Slaget ved Svenstrup i Efteraaret 1534, efterfulgt 
af Bønderne under Skipper Clement. Da denne ikke formaaede at gøre sig til Herre 
over Byen, — hvis Fæstningsværker saaledes straks blev sat paa Prøve —, lagde han 
sig i Lejr paa Flintebjærg. Og her led Bondehæren et stort Nederlag, da de Belejrede 
gjorde Udfald. De havde fundet en virksom Forbundsfælle i det stærke Burøl, som 
Vendelboerne havde »slaaet sig fulde i«, og det havde ganske taget Magten fra Skip
per Clements Bønder, saa de hverken kunde staa eller slaa, men blev hugget ned 
for Fode.

Dette Nederlag skulde naturligvis hævnes. Vendelboerne svor at hjemsøge Ran
ders med Baal og Brand, men de Randers Folk havde en Trumf i Baghaanden. 
Kongen, der havde god Grund til at berømme deres Manddom og Troskab, udstedte 
et særligt Beskærmelsesbrev, ved hvilket han tog Randers By og Borgere i sin 
kongelige Varetægt og Beskyttelse, om Vendelboerne skulde finde paa at gøre Alvor 
af deres Trusler.

Da Christian III. Aaret efter sin Tronbestigelse holdt Herredag i Randers, som 
han i øvrigt viste sin kongelige Gunst paa forskellig Vis, bl. a. ved at anlægge en 
latinsk Skole, maatte han særlig føle Savnet af en egen Gaard, hvor han kunde bo 
nogenlunde bekvemt med sit store Følge, naar han opholdt sig i Byen. Men først 
senere fandt han en passende Plads og Bygning, idet det gamle Graabrødrekloster, 
som Frederik I. i 1530 efter Munkenes Forjagelse havde skænket Rigshovmesteren 
Mogens Gøye, ved hans Død 1544 kom tilbage til Kronen. Gaarden fik straks Navnet 
Randersgaard eller »Vor Gaard i Randers«, men efter 1550, da Nybygningerne var 
fuldførte og Gaarden i Stand til at modtage sit kongelige Herskab, fik den til Ære 
for Dronningen, til hvis Enkegods den kom til at høre, Navnet Dronningborg. Efter 
Christian III.s Død benyttedes Dronningborg kun sjældent som Kongebolig. Lens- 
mændene holdt Hus paa Slottet, der blev ilde medtaget ved Svenskernes forskellige 
Besøg i Byen. I 1660 kom det paa private Hænder, og i 1721 blev alle Bygningerne, 
Kirken med, der fra Reformationen havde været Bykirke ved Siden af at være Slots
kirke, revet ned, saa man nu kun kan vise Stedet, hvor Christian III.s Dronningborg 
har staaet.

Dronningborg indgik som Led i den nye Befæstning, Christian III. lagde omkring 
Randers, og værnede Byen mod Øst. De nye Volde og Grave blev væsentlig anlagte 
paa de gamle, middelalderlige Værkers Plads (se foran), og betegner ingen nye By-
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grænser, ingen Udvidelse af Byen. Efter Reformationens og Grevefejdens urolige 
Tid laa hele Landet en Tid i Dvale, men efter Midten af det XVI. Aarhundrede be
gynder der en Opgangstid, der ogsaa lader sig mærke i Randers, og som varer ved 
i omtrent et Hundrede Aar. Det nuværende Randers ejer eet anseligt middelalderligt 
Borgerhus som Vidnesbyrd om, at der ogsaa i Middelalderen havde været driftige Mænd 
i Staden, — det nød den sjeldne Ære at blive besunget i den gamle Vise om Paaske- 
sønnerne i Randers, der »forbygged’ alle Borge«, d. v. s. byggede Huse, der var større 
end Adelsmændenes Borge. Men fra denne Opgangsperiode, 1550 til 1630 omtrent, 
ejer Randers endnu adskillige smukke og anselige Bindingsværksgaarde som Vidnes
byrd om Byens Fremgang og Velstand.

Sin Velstand hentede Randers By væsentlig fra Fjorden, maaske dog ikke saa 
meget ved Sejlads derpaa som ved Fiskeri. Dybden i Randers Fjord har som i alle 
vore lange og smalle Fjorde ved snart østlige og snart vestlige Vinde samt paa Grund 
af den snart større og snart mindre Vandtilførsel ad Gudenaaen været meget om
skiftelig og Fjorden saaledes vanskelig at besejle. »Hvo der sejler udi Randers Fjord 
om Natten, skal staa der (staa paa Grund) om Dagen,« hedder det med et gammelt 
Ord, der i sin Form udmærket karakteriserer det hasarderede ved denne Fjordsejlads. 
Endnu i Begyndelsen af det XVII. Aarhundrede var Randers Fjord sejlbar for »tem
melig store Skibe«, men »temmelig store« kunde disse Fartøjer sikkert kun kaldes i 
Forhold til de ganske smaa og ubetydelige Skuder, som de Randers Folk i senere 
Tider saae stævne ind mod deres By ude fra Søen.

Nej, det var Fiskeriet og da særlig Laksefiskeriet, der gav Randers sin Betydning. 
Endnu kender vi jo Ordsproget: Saa bekendt som Randers Laks, der er et Minde 
om hine Tider, da Randers By stod højt i Ry hele Landet over for denne Specialitet. 
Det var Laksen, der trak Handelsmænd fra hele Danmark, ja fra Lybæk og Ham
borg og mulig andre fjerne Stæder, til Byen, og det var Laksen, der fik Lommerne 
til at strutte af Penge paa de Randers Købmænd, saa de kunde føre det store Ord 
paa Snapstinget i Viborg som »Randers Rentenerere«, et Udtryk, der var kendt over 
hele Jylland. Randers selv blev, paa Grund af den store Omsætning, her fandt Sted, 
og paa Grund af Byens Rigdom paa rede Penge, kaldet »det lille Kiel«. Og ligesom 
man altid, naar man var i Stand til at sætte Borgen vel at mærke, kunde rejse Penge 
i Kiel, saaledes kunde man ogsaa, som det synes, altid faa Penge i Randers, i alt 
Fald efter et gammelt Vers at dømme, der lød saaledes:

Den trængend’ Mand han hid i sit Anliggend’ skref, 
og stoere Summer fik, kun for et lidet Bref.

Skal en Digter slaa Harpen til Randers Bys og dens gode Borgeres Ære, kan 
han da heller ikke undgaa at begynde med Laksen.

Du feede Laksestad, berømte Rigdoms Kiste, 
Du, som af Borgerslægt i danske Land fremviste 
det allerbedste Blod, din Povlsøn, Hemmer, Hviid, 
din Hofmann, Bentzsøn og din Lassøn, fordum Tid.

Og det var ikke nok med, at Laksen var saa rigelig for Haanden, at disse Mænd, 
hvis Navne gennem Christian Schønnings Vers er blevet udødeliggjorte, kunde 
blive de »gode Mænd«, det vil i Tidens Sprog sige: de velstaaende, de formuende 
Mænd, de var, — nej, Laksen var til Stede i saadant Overflod, at Tjenestefolk, naar
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dc lod sig fæste i Randers, stillede den Betingelse, at de kun paa visse bestemte Dage 
og ved visse Lejligheder vilde have Laks at spise. Ellers fik de let for meget.

»Fisken maa stænkes!« siger Franskmanden, — og Franskmanden ved jo i den 
Retning, hvordan det skal være — det vil sige: Til Fisk hører der et godt Glas. Det 
synes man ogsaa at have haft en tydelig Forstaaelse af i Randers, som hvis væsent
ligste Indtægtskilder man i det XVII. Aarhundrede anfører Fiskeri og Ølbrygning. 
Fra gammel Tid var Randers bekendt for sit stærke Burøl, der ifølge Randers Folks 
Mening kun kunde brygges i Randers og kun afVand fra Randers Gadekilde eller By

HAVNEN

brønd. Endnu langt ind i det XVIII. Aarhundrede hedder det, at »Øllet gav mange 
i Byen god Næring«, og om end Kendskabet til Burøllet i vore Dage ganske er for
svundet, har det dog i sin Tid været kendt over det hele Land, og Holberg synger 
om »del fede Randers 01«, der »gav Lyst til mere Snak«. Burøllet gav imidlertid 
Lyst til andet end Snak. Det spiller en stor Rolle i en Mængde Volds- og Drabs
sager i Randers i det XVI. og XVII. Aarhundrede, og det har sikkert sin betydelige 
Andel i det gamle Ord, der var meget gængs mellem de tyske Handlende: »Wer 
vom Randers kommt unbesoffen und ungeschlagen, der mag vom grossen Glück 
sagen.«

Alt i alt en fed By i en fed, frugtbar Egn; en By, som i Modsætning til de 
Heste andre danske Byer laa ved en sikker og farbar Vandvej, der satte den i nem 
og forholdsvis billig Forbindelse med store Dele af det indre Land, saa Landboerne
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havde let ved at faa deres Varer ind til Torve- og Markedsdagene, hvor Landets og 
Byens Frembringelser blev ombyttet mod hinanden.

Men Randers Borgere nøjedes ikke med at sidde hjemme og vente paa, at Kun
derne skulde komme til dem for at købe; de tog ogsaa selv ud med deres Varer 
for at faa dem afsat. I 1541 sluttede de Forlig med Borgerskabet i Aarhus, — efter 
i nogle Aar at have kævledes med det om Handelsret paa Markederne — om at de 
fremtidig skulde holde godt Venskab og Naboskab og frit besøge hinandens Markeder 
med deres Kram og Varer. Over for den eneste større By paa de Tider i Jyl

FREDERIKSPLADSEN

land, nemlig Aalborg, holdt de to mindre Byer, Randers og Aarhus, da ogsaa sam
men, hvad enten det gjaldt at hævde deres Ret til at fiske i Limfjorden eller til at 
handle paa Fiskerlejerne i den østlige Del af Fjorden. Den 19. Oktober 1553 fik 
Randers Kongebrev paa at maatte handle paa disse Fiskelejer og skikke Købmands
varer did, »straks Fastelavns Søndag er fremganget om Aaret«. De maa imidler
tid først aabne deres Boder, altsaa begynde at handle, efter Vor Frue Dag, den 25. 
Marts, og de skal lukke deres Kramboder Pinsedags Aften. Efter den Tid maa de 
ikke handle med andet, end det der er nødvendigt under Fiskeriet, nemlig Salt og Træ.

Man kender kun lidet til Randers’ Bys Vækst og indre Udvikling i Begyndelsen 
af den nyere Tid — i 1588 talte dens Borgerskab 266 vaabenføre Mænd — men der 
har uden Tvivl her været de samme Stridigheder som i alle andre Byer mellem de 
to Grupper af Borgere, Købmændene, der over alt dannede Overklassen, og Haand-
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værkerne, der dannede Underklassen. Og der har været de samme Stridigheder og 
Kampe mellem Borgerne, særlig Haandværkerne, og Statsmagten som i alle de Byer, 
hvor vi er i Stand til at følge Udviklingen. Haandværkerne har med deres Lavs
rettigheder og Lavsvedtægter villet tvinge de øvrige Borgere til at tage deres Varet, 
hvad enten de duede noget eller ej, og betale de Priser for dem, som Lavene fast
satte. De Banders Skomagere har næppe været mere samvittighedsfulde, end deres 
Kammerater i Aarhus og har næppe leveret bedre eller billigere Arbejde end de. 
Og derfor er det sandsynligvis gaaet dem paa samme Maade, nemlig at de maatte 
døje den Tort, at Kongen, — for at bryde deres Overmod — gav fremmede Sko
magere Lov til uhindret at sælge Fodtøj paa Banders Torv. Og Bagerne i Banders 
har næppe været mere fintmærkende med Hensyn til Vægten eller Godheden af 
deres Brød, end Bagerne var andre Steder, og har maattet finde sig i, at Kongen — 
som andet steds — lod Byens vise Magistrat gaa rundt og prøve Brødets Vægt og Kvalitet.

Ligesom Banders havde en Specialitet i sin Laks*) og i sit Burøl, havde den en 
Specialitet i sine Handsker, der sikkert har gjort Byen endnu mere navnkundig end 
nogen af de andre. Talemaaden »Saa bekendt som Banders Handsker« var alt 
gængs i det XVII. Aarhundrede, og Fabrikationen maa vel være begyndt adskilligt 
tidligere. Parfumerede Handsker var højt paa Mode i Slutningen af det XVI. Aar
hundrede, — hvad man blandt andet ser af Christian IV.s Barnebreve — og det er, 
trods andre Forklaringer, vist det naturligste at antage, at det er den line Vellugt 
af Calmusroden, der forekom i stor Mængde ved Gudenaaen, og som blev benyttet 
ved Tilvirkningen, der har skaffet Kanders Handsker deres By.

Ligesom det hele Danmarks Land blev Banders By revet ud af sin rolige, stil
færdige Tilværelse, i hvilken den fede Laks og det fede 01 sikkert spillede en Hoved
rolle, ved Siden af en Smule Pest en Gang imellem, da Christian IV. i 1625 bragte sit 
Rige ind i den europæiske Politiks Malstrøm. Besøget i 1627 af de kejserlige Tropper 
var kun en Forsmag, om end kraftig nok til at overbevise Byen om, at dens For
svarsværker ikke egnede sig til at holde en Fjende ude mere, og kraftig nok til at 
den ansete Borger Rasmus Pedersen Thestrup i Nabobyen Aarhus kunde skrive i 
sin Dagbog, »at Fjenden holdt saa sælsomt Hus, at det vilde svie til Barnet, i Vug
gen ligger, saa længe Verden staar«. Snart kom det dog til at svie endnu mere. I 
Januar 1644 kom Svenskerne for Byen under Oberst Helmut Wrangel og slog Lejr 
paa Flintebjærg. Oberst Wrangel anlagde til Værn mod en fra Syd mulig kom
mende Fjende den Skanse, som man endnu mindes om ved Navnet »Skansemølle«, 
og udskrev en Brandskat paa ikke mindre end 24,000 Rdl. at betale i tre Terminer, 
21. Januar, 19. Februar og 25. Marts. Med paaløbne Omkostninger og Rekvisitioner, 
Fourage, Fortæring, Dusører, skiftende Kommandanter, Proviant osv. samt til en

♦) Det var vel den særlige Maade at tilberede Fisken paa, der gav Randers Laks sin egentlige 
Tiltrækning. Og om Behandlingen faar man en klar og tydelig Forestilling i Pontoppidans Danske 
Atlas, som her skal citeres i Korthed: Laksen skæres op fra Snuden gennem Nakken og Ryggen, 
ned til Halen, og Ben og Indvolde tages ud. Skal Fisken ikke forsendes, afskæres Hoved og Hale, 
der tillige med Rygben, Lever og Rogn m. m. — den saakaldte Kissing — let fordærves og 
derfor maa spises straks. Naar Laksen er saaledes skaaren, gnides den med Salt, lægges i Presse 
mellem stærkt belastede Brædder, spiles efter en tre-fire Dages Forløb ud ved Hjælp af Spaaner og 
hænges i Nærheden af Skorstenen, dog ikke i Røg. Naar Laksen har hængt saaledes i nogle Dage, 
er den »ræset« og er da »allernydeligst at spise«, d. v. s kan da spises med den allerstørste Nydelse.
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lille Flaadeafdeling, der ankrede op paa Fjorden, blev det imidlertid langt over 26,000 
Rdl., som Randers maatte rykke ud med i anden Omgang.

I tredie var der ikke saa meget at tage af. Da Svenskerne kom igen i 1657 
kunde de ikke sætte deres Fordringer højere end til 4,000 Rdl., som Byens Øvrig
hed endda erklærede det umuligt for Borgerne at betale; hvorfor nogle af dens Medlem
mer og andre Borgere blev kastet i Hullet i Aarhus. De 4,000 Rdl. voksede imid
lertid, inden de blev betalt, hvad der tog næsten eet Aar, med 1,220 Rdl. 1 Skili., 
som var gaaet med i Dousører, til nogle Officerers Fortæring, Vin og 01, Salt og 
Korn, Støvler og Sko m. m.

Under saadanne Brandskatningsforhold var det et ubetaleligt Gode for en By at 
have Borgere med gode Handelsforbindelser paa fremmede Steder. Saa mange rede 
Penge, som Fjenden forlangte, fandtes slet ikke i Byen. Den hele Sum blev be
regnet i Pund Sølv, og Byens Borgere maatte møde op paa Torvet, eller hvor den 
fjendtlige Kommandant havde ladet sin Vægt stille op, og lægge deres Sølv- eller 
Guldsager, deres Sølvkrus og Kander osv. paa Vægten, indtil en, i Reglen ringe Del 
af Summen var kommet ind. Resten maatte saa skaffes ved Laan hos dem, der 
havde rede Penge at laane ud. Og her kunde Randers da prise sin Lykke at have 
en Mand som Raadmand Thomas Povlsen, død 1669, »som var en Mand, hvis ene 
Tro og Haand Lybskerne tog for fulde, for Penge at forstrække Randers By, til en 
hel Brandskat, udi Fjendetiden, mange Tusind Rigsdaler. En Mand, som af højeste 
Flid befordrede Retten, en Mand, hvilken, naar han fornam der var Dyd og Con- 
duite hos et ungt Menneske, skaffede han det Penge og Kredit til at komme frem 
ved. Var ham ej saa lige rede Penge ved Haanden, tog han sin Sølvkande, Guld
kæde eller andet og leverede ham, sigendes: Se der, min Søn, se, hvor Du kan faa 
Penge paa dette Pant, indtil Du kan løse det ind igen!«

Til trods for Krigens Ødelæggelser, Landets almindelige Udsugelse og de haarde 
trykkende Aar efter Enevældens Indførelse vilde Randers med sit gode og frugtbare 
Opland snart være kommet paa Fode igen, om ikke Byen i 1671 var bleven hærget 
af en voldsom Brand, der ødelagde det meste af, hvad Fjenderne havde skaanet. 
Endnu mere ødelæggende for Byens Trivsel var dog uden Tvivl Fjordens Tilgroning, 
der gik ud baade over Fiskeriet og Skibsfarten. Paa Steder, hvor man endnu om
kring 1650 kunde sætte sine Net og fange mange Snese Tønder Fisk, var der i Slut
ningen af Aarhundredet kun Dynd og Morads. Sejlløbet indsnævredes og blev 
ubrugeligt, og Skibsfarten standsede. Byens Borgere forstod, at de her var stillet 
over for Spørgsmaalet, om deres By skulde bestaa eller ikke, og henvendte sig i 
1696 til Regeringen med Bøn om at maatte faa Lov til at laane en Muddermaskine 
til at holde Sejlløbet ryddeligt med samt om en Hjælp paa 600 Rdl. i samme Øje
med, men hægge Dele blev allernaadigst afslaaet. Og medens en enkelt Købmand i 
Randers ved Tiden 1640 alene havde kunnet holde en 30 Skibe i Søen, talte Byens 
samlede Skibstlaade i 1711 ikke mere end 10 smaa Skibe; medens Aarhus i den 
store nordiske Krig har et Tab paa en Snes Skibe, der med Ladninger repræsen
terer en Værdi af 77,915 Rdl., Horsens 12 Skibe til 25,114 Rdl., mister Randers kun 
7 Skibe, »til Dels meget smaa« og til en Værdi af 5,640 Rdl.

Det er Fjordens Usejlbarhed, der er Skyld i Elendigheden. Allerede 1696 klages 
der over, at Fartøjerne ikke længer kan lægge ind til Skibsbroen, men maa ligge 
ude i Fjorden og laste i Pramme, »og det giver Bekostning«. Og i 1735 hedder det,
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at medens før Skibe paa 6 å 7 Fods Dybgaaende kunde løbe op til Byen, kan ingen 
komme derop nu, som blot stikker lidt over 4 Fod, men alle Varer maa føres i 
Pram de sidste 2 til 3 Mil. Der er kun Fart paa København, lidt paa Norge, og 
»somme Aar« kan det gaa saa vidt, at der fragtes et eller to Skibe til at gøre en Rejse 
til Lybæk eller til Flensborg. Men der er dog Fremgang. I 1735 tæller Randers’ Skibs- 
flaade 15 Skibe, af hvilke det største er paa 17 Læster, de andre paa 10 og derunder.

Kunde man faa Besejlingsforholdene forbedret, vilde meget være vundet! I 1739 
sendte en Mand j Randers et Forslag ind til Regeringen om Fjordens og Guden- 

MUSEET

aaens Opmudring. Men den havde altfor travlt med at tænke paa Københavns Ud
vikling til at kunne give sig af med saadanne Smaating. I 1759 fik Byen imidler
tid et Havnereglement og Tilladelse til at opkræve Havneafgift af Skibe, som los
sede til Byen. Disse Indtægter skulde bruges til Sejlløbets Opmudring, og Borgerne 
begyndte samtidig at samle Penge sammen til at bygge en Muddermaskinc for. 
Efter tre Aars Arbejde var en saadan da ogsaa færdig. Den blev taget i Brug 1770, 
men den var uheldigvis bygget efter hollandsk Model og egnede sig ikke til at ar
bejde i haard og stenet Grund som her. I 1778 blev det hele opgivet, Byen havde 
sat en 10,000 Rdl. til; Havneafgifterne blev atter ophævet, og Fjorden overladt til 
sin Skæbne. Men faa Aar senere bragte en Tilfældighed nogle Hornbækkerskippere 
i Forbindelse med en praktisk Mand i Byen, og han besluttede at drage Fordel af 
deres Færdighed i at fiske Sten, for at faa de farligste af Grundene renset. Snart
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begyndte der da atter at vise sig Skibe paa Randers’ Fjord; en ny Skibsbro blev 
bygget, en Vinterhavn anlagt ved Udbyhøj, og en Havneafgift blev indført paa ny 
for dog at skaffe Byen nogen Indtægt til Bestridelse af de store Udgifter.

I 1672, Aaret efter den store Brand, Randers usleste Periode, da man i Modsæt
ning til tidligere, fede Tiders Pralen med Laks maatte nøjes med en ringere Fisk, 
saa man med Sandhed kunde sige: »Var ikke Skalleføde, var Randers snart øde«, 
talte Byen 2,036 Indbyggere. Omtrent 100 Aar senere, 1769, var den steget til 3,143, 
hvilket trods alle Ulykker og al Modgang dog tyder paa Fremgang. Fremgangen 
spores tydeligt allerede i 1735 i en Indberetning om Næringslivet i Randers, hvoraf 
det ses, at enkelte Haandværkslav har været langt bedre stillet her, end Tilfældet i 
Reglen var. Saaledes talte Handskemagerlavet, der var bleven stiftet 1684, og som 
var langt det største Lav i Byen, 17 Mestre (senere 28), hvoraf 1 kan anslaas 
til at eje en 2000 Rdl., 1 en 900 Rdl., 1 ca. 400 og 3 ca. 200 Rdl. Ingen af de andre 
Haandværksmestre kommer op ved Siden af dem. Købmændene er dog som altid 
de mest formuende. Der er 6 Købmænd og Kræmmere, der »anses for bemidlede«, 
og hvis Formue »ikke kan ansættes«. Dernæst er der tre andre Købmænd, hvis 
»rollerende Formue« anslaas paa ca. 2000 Rdl. hver, og endelig 36 mindre Hand
lende, som imidlertid »er alle til Hobe intet ejende«, men som dog klarer sig. 
Apotekerens Enke kan ikke regnes med til disse, ti hun anslaas paa 6000 Rdl.

De Formuer, der blev tjent i Randers, blev tjent paa den gamle solide Bonde
handel, ti Landboernes Varer førtes nu som tidligere ad Gudenaaen ned til Randers. 
Skibsfarten fra Randers gik nok saa meget paa »Kaage« op ad Fjorden som ned ad 
den. Først i Slutningen af Aarhundredet, under det almindelige Opsving af den 
danske Handel, fik Randers en Storkøbmand i Ditlev Kirketerp, der ikke nøjedes med 
at lade sine egne Fartøjer sejle paa Amsterdam og Bordeaux, men som under den Nord
amerikanske Frihedskrig havde Skibe baade paa Middelhavet og Vestindien. Dernæst 
var der Brødrene Rasmus og Hans Christian Hansen, I. Trap og senere Huset Ree.

De første 50 Aar af forrige Aarhundrede har væsentlig været optaget af Regu
leringsarbejder af Gudenaa og Randersfjord for at skaffe Byen en saa tilfredsstillende 
Forbindelse med det Indre af Landet og en saa god Besejling som muligt. Og med det 
store Opsving i Landboforholdene og den deraf følgende forøgede Tilstrømning af 
Landbovarer til Byerne, samt med Dampskibssejladsens Begyndelse har disse Arbejder 
haaret gode Frugter. Indtil Jærnbanernes Anlæg i Tresserne havde Randers en 
Forbindelse med de indre Landsdele i Jylland som ingen anden By i Riget med 
Undtagelse af Aalborg. Og Byens Fremgang saas snart paa Befolkningens Vækst. 
1801 talte den 4,562 Indbyggere, — med jævn Stigen var Tallet i 1901 naaet op til 20,050.

Den sidste Menneskealders særlig store Udvikling skyldes her som alle Vegne 
væsentlig de moderne Samfærdselsmidler, for hvilke Randers blev et vigtigt Knude
punkt. I 1862 aabnedes Jærnvejen mod Syd, hvorved Randers kom i Forbindelse 
med Aarhus og Viborg. 1869 aabnedes Jærnvejen mod Nord til Aalborg, 1876 fulgte 
Randers—Grenaa Banen, 1877 Randers—Ryomgaard og endelig 1883 Randers—Had
sund Banen. 1859 blev der anskaffet en Slæbedamper for at slæbe Sejlskibene op 
til Byen under ugunstige Vindforhold, snart efter kom Randers i ugentlig Damp
skibsforbindelse med Hovedstaden. Nu befares Fjorden daglig af store Dampere, og 
Skibe paa 16 Fods Dybgaaende kan lægge til ved Havnens Bolværker, der har en 
samlet Længde af 2800 Fod.
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J. ANKERSTJERNE

Iden sidste Menneskealder er der Ingen, der har været knyttet saa nøje til Ran
ders By og dens Udvikling som Etatsraad J. Ankerstjerne, der her har grundlagt 
og drevet en af Landets største Provinsforretninger, som har gjort hans Navn kendt 

og agtet i Forretningsverdenen, ikke alene i Danmark, men ogsaa i Udlandet, hvor
hen hans Forbindel-
ser har strakt sig.

Fra en ret beske
den Begyndelse er 
Forretningen opar
bejdet og haaret frem 
ved denne Mands 
store Handelstalent, 
Flid, Udholdenhed 
og Paapassenhed. 
Han har med et aa- 
bent og vaagent Øje, 
roligt og sikkert fulgt 
enhver Bevægelse i 
Forretningslivet og 
har vidst at udnytte 
enhver gunstig Chan
ce til at fremme, 
grundfæste og ud- ETATSRAAD J. ANKERST.JERNE

vide Virksomheden, 
der derved er bleven 
den store, solide For
retning, som viser 
defi dygtige Køb
mand — og som 
den solide og dygtige 
Købmand fra først 
til sidst er det netop, 
at J. Ankerstjerne har 
skabt sig det ansete 
Navn.

Johan Martin 
Christoffer Anker
stjerne er født i 
Randers d. 13. April 
1835 i et jævnt bor
gerligt Hjem, hvor 
han fik en fornuftig

Opdragelse og god Skolegang. Straks efter Konfirmationen blev han sat i Handels 
lære i en af Byens gamle Købmandsforretninger med Brænderi, Kolonial- og Pro
dukthandel; han forblev her et Par Aar efter Læretidens Udløb og var saa i en 
anden lignende Forretning, indtil han i 1859 selv etablerede en Købmandshandel 
med Kolonialvarer, Korn og Landbrugsprodukter, og da han var flink i Sprog og 
navnlig talte flydende Engelsk, gjorde han her Begyndelsen til den store Eksport
forretning, han senere drev paa England.

Da Handelen med Korn og Landprodukter var i rask Fremvækst og mere og 
mere optog ham, afstod han Butikshandelen for helt at gaa over til Storhandelen, 
og i 1866 købte han den store gamle Købmandsgaard Nr. 2 paa Storegade, hvor 
han siden har virket og endnu bor. Her udvikledes en betydelig Korn-Eksport,
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navnlig af Rug til Norge, Byg til Norge og England og Havre til England. Denne 
Eksport afløstes senere af en ikke mindre Import af Korn og Foderstoffer; men 
langt betydeligere blev dog Smørforretningen, som hidtil var gaaet i de gamle For
mer, men i 60erne tog et vældigt Opsving sammen med Landbruget. Samtidig med 
at Smørproduktionen tog til, blev Kvaliteten ogsaa bedre, hvilket i en væsentlig Grad 
skyldtes Smøreksportørerne, idet de gennemførte en streng Sortering af Smørret og 
Betaling derefter. J. Ankerstjerne var en af de første, som indsaa Betydningen heraf 
og med Kraft virkede i den Retning, saa han derved i mange Aar i særlig Grad 
har bidraget til den store Fremgang i vor Smørproduktion.

Den tiltagende Udførsel af Kvæg, Svin og Landprodukter gav forøget Skibsfart i 
Landets Havnestæder, ogsaa i Randers, hvor J. Ankerstjerne var med til at danne 
»Randers Dampskibsselskab af 1866«, som anskaffede den første danske Kreatur
damper »Njord« til stadig Fart paa England. Senere anskaffedes Dampskibene »Jy
den«, »Frejr« og »Tyr« til samme Fart, som havde stor Betydning for Byen og dens 
Opland, indtil den pludselig afbrødes ved, at England udstedte Forbud imod Ind
førsel af levende Kreaturer.

Naar J. Ankerstjerne har kunnet gennemføre en saa stor og omfattende Livsvirk
somhed, saa skyldes det naturligvis hans fremragende Evner og hans helstøbte 
energiske Personlighed. Han har forstaaet ikke at sprede og dele sig, men ihærdigt 
at samle sin Interesse og Kraft om sin Forretningsvirksomhed, og grundig, solid 
og paalidelig som han er, har han ved sit bramfri og1 jævne, næsten beskedne, Liv 
og Færden overalt vundet sig ubetinget Tillid og Agtelse. I Karakter og Personlighed 
staar han som Type paa en ægte Jyde.

Som god Bypatriot og Fædrelandsven har J. Ankerstjerne altid levende interesseret 
sig for Randers’ merkantile og materielle Udvikling, og navnlig har han beskæftiget 
sig meget med Byens kommunale Anliggender. I 18 Aar har han haft Sæde i By- 
raadet og over 30 Aar i Havneudvalget, hvor han begge Steder navnlig har bidraget 
meget til Udviklingen af Byens Jernbaneforbindelser, dens Skibsfart og Havneforhold, 
alt efter Tidens og Forretningslivets Krav, ligesom der i disse mange Aar næppe 
har været noget større og betydeligere Foretagende i Randers, uden at Ankerstjerne 
har været medvirkende og væsentligt har bidraget til dets Fremgang.

Paa mangfoldige Maader har J. Ankerstjerne faaet Bevis paa sine Medborgeres 
Agtelse og Tillid ved de mange Tillidshverv, der har været ham betroet, og de 
Æresbevisninger, som er blevnc ham til Del. Byen har saaledes ladet hans Billede 
udføre i Olie og ophænge i Raadhussalen, han er udnævnt til Æresmedlem af 
Randers Handelsforening m. m., og efter i mange Aar at have været Ridder af 
Dannebrog og Dannebrogsmand, blev han i 1894 udnævnt til Etatsraad og nu i 
1906 til Kommandør af Dannebrog. Men det skønneste Hædersminde og Eftermæle 
har han sat sig selv ved den store palæagtige Bygning, Villa »Merkur«, som han 
har ladet opføre til Hjem for 13 trængende Familier af Randers By, med en aarlig 
Hævning af 300 Kr. til hver, samt ved de forskellige andre Legater, han har skænket 
til sin gamle Hjemby, Randers.
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V ed at læse, hvad der foran er skrevet 
om Etatsraad, Grosserer J. Ankerstjerne 
og hans Forretning, vil man sikkert have 

forstaaet, at den ikke alene ved sin Omsæt
ning, men ogsaa ved sit vidtrækkende Om
fang og de forskellige Brancher, den omfat
tede, har været en af de allerstørste af vore 
Provinsforretninger; og det træder endnu 
mere frem, naar man ser, hvorledes den 
ligesom har delt sig og udskilt tiere store 
Forretninger, efterhaanden som J. Anker
stjerne i Aarenes Løb afgav den ene Branche 

af sin Virksomhed efter den anden. Der fremstod derved Forretninger, som hver 
for sig har haft Livsbetingelser og Udviklingsmuligheder, saa de er bievne fortsatte 
som store og værdifulde Virksomheder.

Det var den store Smørhandel, der blev den første Del af den oprindelige 
Forretning, som J. Ankerstjerne afgav til yngre Kræfter, idet han under 1. Januar 
1891 overdrog den til A. Kr^unsøe, der saa med de gode Traditioner og paa det 
solide Grundlag fra Forretningens Grundlægger og Skaber førte den videre til endnu 
større Udvikling.

Den næste store Forandring, der skete i J. Ankerstjernes Forretning, var den, at 
hans mangeaarige Medarbejder og Prokurist, Eduard Kipp, i Sommeren 1894 fra- 
traadte sin Stilling i Firmaet for at begynde en selvstændig Virksomhed. Herved 
udskiltes atter en stor og vigtig Gren fra Forretningen, idet E. Kipp samtidig overtog 
Ankerstjernes Forretning i Markfrø, hvilken han saa som selvstændig Virksomhed 
yderligere udvidede og fremarbejdede, indtil den senere gik over til Aktieselskabet 
»Trifolium«. Ved Udtrædelsen af Firmaet overdrog Ankerstjerne ligeledes til E. Kipp 
sin Part i Aktieselskabet »Randers Margarinefabrik«, som han i sin Tid havde været 
med til at starte.

Samtidig med, at den hidtilværende Prokurist udtraadte, meddelte Ankerstjerne 
kollektiv Prokura til sine to yngre Medarbejdere, P. Blom og M. Hassing, og den 
øvrige Del af Forretningen, væsentligst Korn- og Foderstofhandelen, fortsattes der
efter saa temmelig uforandret, indtil J. Ankerstjerne den 1. Juli 1900 overdrog Ledel
sen til de nævnte to yngre Mænd, der siden har drevet Forretningen under Firmaet 
»Ankerstjernes Efterfølgere«.

Forretningen drives paa det samme Grundlag som tidligere, nemlig roligt og solidt, 
og forhaabentlig vil den fremdeles kunne holde sig paa Højde med Tiden, saa at 
den værdigt vil svare til sin Fortid og det Navn, den bærer.



RANDERS DISKONTO- OG LAANEBANK
AKTIESELSKAB

Jo mere velordnet et Lands Bankvæsen er, des lettere er det ogsaa at opretholde 
et velordnet og sundt Pengevæsen, og i tidligere Tider, da man ikke havde Ban
ker, var Pengemarkedet i en ganske anden Grad underkastet Tilfældigheder og Vil- 

kaarligheder, end det nu er Tilfældet, og det er i det hele vanskeligt nok at forstaa, 
hvorledes Forretningsfolk da klarede sig uden Banker, noget som ældre Folk dog 
endnu saa vel kan erindre; thi de fleste af vore Banker er jo af en forholdsvis sen 
Oprindelse, naar undtages Nationalbanken, oprettet 1818, dens Filial i Aarhus 1837 
og dens Filial i Flensborg 1844. Derefter kom Fyens Diskontobank i 1846, den pri
vate Laanebank i Kjøbenhavn 1854. Samme Aar oprettedes Banders Diskonto- og 
Laanebank, som vi her skal omtale, og senere kom saa Privatbanken i Kjøbenhavn 
1857, medens de fleste andre af Landets Banker, maaske dog med Undtagelse af en 
enkelt mindre Provinsbank, først er oprettede efter 1870.

Før 1854 var de fleste Forretningsfolk i Randers som overalt i Jylland for det 
meste nødte til at ligge med vel store Kassebeholdninger, og deres Pengeomsætning 
skete da ved private Diskontører, mest i Kjøbenhavn og i Hamborg, navnlig i den 
sidstnawnte By, som Jyderne fra gammel Tid havde mest Forretningsforbindelse med, 
indtil der ved Krigen i 1864 skete en Forandring heri.

Den vanskelige Pengeomsætning og de dermed følgende besværlige Forretnings
forhold havde hos de dygtige og fremadstræbende Forretningsfolk, som den Gang 
virkede i Randers, fremkaldt Ønsket om at opnaa lettere og bedre Pengeforhold ved 
Oprettelse af en Bank der i Byen, og ved Samvirken mellem Byens betydeligste For
retningsdrivende og de mest fremstaaende Landmænd i Randersegnen, nemlig Gods
ejere, Proprietærer og Gaardejere fra Byens fjernere og nærmere Opland, lykkedes 
det efter længere Tids forudgaaende Forhandlinger at samle tilstrækkelig Støtte til 
Dannelse af et Aktieselskab, og paa den konstituerende Generalforsamling, som af
holdtes i Randers den 30. August 1854, vedtoges det da at oprette »Randers Dis
konto- og Laanebank« med en Aktiekapital paa 246,000 Rdl. Samtidig valgtes et 
Repræsentantskab paa 20 Mand med daværende Købmand Julius Rée (senere Byens 
Rigsdagsmand) som Formand. Halvdelen af dette Repræsentantskab kom til at be- 
staa af Mænd fra Randers, medens der til den anden Halvdel blev valgt 3 Medlem
mer fra Hobro, 1 fra Ebeltoft og de øvrige 6 fra Landet.

Direktionen kom til at bestaa af følgende 5 Medlemmer: Apotheker, Raadmand 
Schaek Køster, Raadmand Melchiorsen, Købmand J. M. Jacoby, Prokurator Olsen 
og Købmand T. Westermann, alle af Randers.
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Banken begyndte sin Virksomhed Tirsdagen den 5. 
December samme Aar under Ledelse af Apotheker S. 
Koster og fik Lokale paa 1. Sal i hans Ejendom, Svanc- 
Apothekets Gaard paa Middelgade Nr. 2, hvor den for
blev, indtil den i 1879 henflyttedes til lejede Lokaler i 
Købmand J. F. Gøtzsches Gaard Nr. 3 i Kirkegade, hvil
ken Ejendom Banken købte i Aaret 1900, og hvor den 
nu fremdeles har sit Sæde.

Banken, hvortil der sikkert havde været følt alminde
lig Trang, blev modtaget med Interesse og Velvillie, hvor
for den da ogsaa slog godt an og gik jævnt fremad, og 
om der ogsaa havde været nogle mindre Vanskeligheder 
at overvinde, saa gik alt dog godt indtil 1858, da Virk
ningerne af den store almindelige Pengekrise ogsaa naaede 
til Randers; men saa kom der rigtignok ogsaa store Van
skeligheder for den nye Bank, som endnu næppe var til
strækkelig rodfæstet, endsige havde faaet Tid til at samle 
Kraft og Styrke til at staa imod i det finansielle Uvejr, 

ETATSBAAD A. BBEDSTBUP

som hvirvlede op i disse
vanskelige Tider. —

Folk havde gennem Banken trukket Veksler til meget betydelige Beløb, og da de 
senere ikke kunde indfri dem, faldt de tilbage paa Banken, som ret pludseligt og 
overraskende maatte sørge for Dækning, hvoraf kun en forholdsvis mindre Del senere 
kom ind. Bank-Huset 1). B. Adler, som Banken arbejdede med i Kjøbenhavn, havde 
vel bidraget til at støtte den og hjælpe over Vanskelighederne, men Tabet blev dog 
meget stort, godt 120,000 Rdl. eller omtrent Halvdelen af Aktiekapitalen.

I 1861, det første Aar efter at Krisen kunde siges at være overstaaet, var Bankens 
hele Nelto-Overskud kun 4946 Rdl. 3 Mark 1 Skilling, og det saa ud til, at det vilde 
have lange Udsigter med at faa Banken paa ret Køl igen; men man tog fat for Alvor 
og med den ægte jydske, sejge Energi, og fra nu af arbejdedes der med den største

DIBEKTØB .1. F. GØTZSCHE

Paapassenhed Aar for Aar for at faa Tabet dækket lidt 
efter lidt, og de gode Tider i Halvfjerdserne hjalp godt 
fremad. Det lykkedes dog først i 1883 at naa Maalet 
og faa del hele dækket, og at det endda opnaaedes til 
den Tid saa fuldt og helt, skyldtes i en særlig Grad de 
to Direktører, Prokurator A. Bredstrup og Købmand 
J. F. Gøtzsche, som ved deres omsigtsfulde Ledelse i 
en lang Aarrække havde haft stor Fortjeneste af Bankens 
Fremgang. O o

Fra og med Aaret 1884 var Aktiekapitalen saa atter 
fuldt til Stede, og Fremgangen fortsattes og dermed den 
egentlige Opgang, hvorved Bankens Status har forbedret 
sig Aar for Aar, saa at den nu ved Udløbet af Bankens 
52. Regnskabsaar har naaet til det smukke Resultat, at 
den staar med en Reserve- og Forstærkningsfond paa ca. 
387,000 Kr., efter at Bankens Udbytte dog i de senere 
Aar stadig har været 8 pCt.
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I 1866 valgtes Kommerceraad, Købmand W. A. Simon til Direktør og Prokurator, 
nu Etatsraad A. Bredstrup til Formand for Repræsentantskabet; men da Apotheker, 
Justitsraad S. Køster i 1871 fratraadte Direktionen, indvalgtes Prokurator Bredstrup 
som Direktør i hans Sted, medens samtidig Købmand C. F. E. Hoff blev Repræsen
tantskabets Formand, hvilket Hverv han beklædte til sin Død i 1874, da den nu
værende Formand, Etatsraad J. Ankerstjerne, blev valgt i hans Sted. Ved Kommerce
raad W. A. Simons Død i 1877 blev Købmand J. F. Gøtzsche Direktør. Efter Køb
mand T. Westermanns Død i 1882 blev Købmand Johs. Mønsted valgt til Suppleant, 
og da han traadte tilbage i 1889 for at blive Meddirektør i Byens Sparekasse, traadte 
Justitsraad S. Ostenfeldt i hans Sted ved Banken. — I 1898 traadte Prokurator, Etats
raad A. Bredstrup paa Grund af sin høje Alder tilbage fra sin mangeaarige Virksom
hed i Banken, og til Direktører valgtes de to yngre Mænd, Sagfører A. Franzen og 
Købmand S. Larsen, som begge i en længere Aarrække havde været ansatte i Banken.

Den næste Forandring i Bankens Ledelse skete, da Direktør J. F. Gøtzsche nu i 
Aar 1906, ligeledes paa Grund af sin høje Alder, fratraadte som Direktør, hvorefter 
de to ovennævnte Direktører, A. Franzen og S. Larsen, er Ledere af Banken, medens 
Etatsraad J. Ankerstjerne fremdeles er Formand for Repræsentantskabet.

I disse Dage, Slutningen af August 1906, er Bankens Aktiekapital udvidet fra 
500,000 Kr. til 1 Million Kroner, hvoraf de gamle Aktionærer overtog ca. 450,000 Kr. 
til Kurs 120, og Resten, der udbødes til 130, blev overtegnet 50 Gange. — Reserve
fonden er herved yderligere avanceret godt 100,000 Kr.



MÆGLERFIRMAET ADOLPH ANDERSEN
FADER OG SØN

Dette gamle velansete Mæglerfirma har nu bestaaet i Randers i noget over et 
halvt Aarhundrede, og det har stadig, som Aarene gik, været nøje knyttet til 

Byens Skibsfart og Handel og er vokset frem dermed i dette Tidsrum, som paa disse 
Omraader viser en Udvikling og Fremgang, hvortil næppe nogen foregaaende Tids-
periode af samme Om
fang kan opvise noget 
tilsvarende.

Den første Indeha
ver, hvorefter Firmaet 
har sit Navn, Mægler 
Adolph Andersen, var 
født 1827 i Bogense, hvor 
hans Fader var ansat 
ved Toldvæsenet; han 
blev straks efter Kon
firmationen sat i Han
delslære i Vejle hos Fir
maet GI ud & Møller, en 
blandet Forretning efter 
den Tids Mønster, hvor 
han fik en særdeles god

ADOLPH ANDEKSEN
Firmaets Grundlægger

Uddannelse.Medens han 
endnu var ansat i Vejle, 
blev han i 1849 indkaldt 
ti 1M i 1 i tærtj eneste og gen - 
nemgik i Aarhus Rekrut
skolen ved Dragonerne. 
Da Regimentet senere 
blev udkommanderet til 
Hæren, gik han ind paa 
efter Anmodning at fun
gere som Kvartermester 
til dets Tilbagekomst til 
Garnisonen, og han op
levede da under Feltto
get i denne Stilling man
ge interessante og for
nøjelige Episoder, som

han hele sit Liv igennem mindedes med Glæde og Begejstring og gerne genfortalte 
med megen Humor.

Kort efter Krigen fik han Ansættelse som Fuldmægtig hos den gamle Mægler 
Christian Hennings i Randers, i hvis gammeldags Forretning han snart bragte nyt 
Liv og Fremgang, og efter nogle Aars Forløb blev han i 1859 konstitueret som 
Mægler og Leder af Forretningen. Efter Chefens Død i 1864 fik han selv Mægler
bestalling og fortsatte saa Forretningen under Firma Adolph Andersen.

Efter Krigens Ophør begyndte en Opgangsperiode, som snart mærkedes saavel i 
Landbruget som i Handel og Skibsfart, ogsaa i Randers, hvor den bevirkede Dan
nelsen af »Randers Dampskibsselskab af 1866«, der anskaffede Dampskibet »Njord« 
til Udførsel af levende Kvæg og Landbrugsprodukter fra Jylland til England, og det 
var det første danske Dampskib, som specielt var indrettet for denne Fart.
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Ved Dannelsen af dette Selskab var Adolph Andersen medvirkende; han blev an
tagen som dets Forretningsfører og korresponderende Reder, og under hans dygtige 
og energiske Ledelse udvikledes Selskabet efterhaanden saaledes, at der Tid efter 
anden maatte anskaffes liere Skibe. I 1882 indkøbtes Dampskibet »Jyden«, derefter 
byggedes »Frejr« i 1883, »Tyr« i 1890 og endelig »Adolph Andersen« i 1897; men 
sidstnævnte Aar sammensluttedes saa Selskabet med »Det jydsk-engelske Dampskibs
selskab« i Aarhus under Firma »Det jydske Dampskibs-Selskab« med Sæde i Ran

FIRMAETS EJENDOM

ders, hvorved Flaaden øgedes med Dampskibene »Hengest«, »Orrik« og »Octa« og 
kom til at omfatte ialt 8 større Dampskibe.

For dette Selskab blev Sønnen, Adolph Andersen, der fra 1880 var medvirkende 
i Forretningen og i 1892 havde overtaget Mæglerbestallingen, ansat som korrespon
derende Reder og Forretningsfører, og han ledede det med Held og Dygtighed i 
samme Aand som det gamle Selskab, indtil det i Aaret 1900 blev sluttet sammen 
med »Det forenede Dampskibs-Selskab«.

I 1898 døde Mægler Adolph Andersen senior, og Forretningen fortsættes nu af 
Sønnen under samme Firma i den af ham efter Faderens Død nyopførte Ejendom.



S. CHR. KAARUP
M. MICHAELSENS EFTFLG.

Blandt de gamle Købmandsforretninger i Randers hører ogsaa denne til de mest 
kendte og ansete, og allerede for et Par Aar siden opnaaede den tillige med sin 

Grundkegger, Konsul M. Michaelsen, at kunne fejre sit 50 Aars Jubilæum i den 
store Gaard Nr. 5 i Nørregade, hvortil den alle Dage har været knyttet, og hvor den 
endnu fremdeles udfolder 
sin Virksomhed.

Forretningens Grund
lægger, hvis Fader her drev 
en gammeldags Kolonial
handel og blandet Køb
mandshandel i Begyndel
sen af forrige Aarhundredc, 
blev født i samme Gaard 
i 1827. Som ganske ung 
Mand havde han Lyst til 
Søen, men efter at have 
gjort en Prøvetur som Ka
hytsdreng om Bord i en 
Englandsfarer, opgav han 
Søvejen og kom i Handels
lære i Aarhus. Efter at 
have udlært her kom han KONSUL M. MICHAELSEN

og snart fik den dreven op

i større Forretninger i Nibe 
og Aalborg, indtil han i 
1851 som vel uddannet 
Handelsmand etablerede 
en Forretning i sin Fæd- 
renegaard i Randers. Det 
var med saa forskellig
artede Artikler som Kul, 
Støbegods og Fjer; men 
de to sidstnævnte Artikler 
blev dog snart opgivne, 
idet den unge dygtige Køb
mand indsaa, at Kulfor
retningen havde de bed
ste Fremtidsmuligheder og 
vilde faa den største Be
tydning, hvorfor han ogsaa 
lagde al Kraft ind paa den

til et meget betydeligt Omfang, saa at den for lange
Tider var og stedse er den største Forretning med Kul og Kokes der paa Pladsen. 
Hertil føjedes ogsaa Handel med glaserede Rør o. L, ligesom han ogsaa anlagde et 
Saltraffinaderi i Byen, hvorfra der i mange Aar udgik en stor Produktion af Salt 
og Kokes.

Konsul M. Michaelsen har i det hele alle Dage været en meget energisk og virk
som Mand, og det er ikke alene som Handelsmand, at han har forstaaet at skabe 
sig et kendt og anset Navn; men ogsaa i det offentlige Liv har han taget megen Del, 
og han har Tid efter anden haft mange forskellige Tillidshverv. Han har saaledes 
haft Sæde i Randers Byraad omtrent i et kvart Aarhundredc, han har været For
mand for den derværende Handelsforening, af hvilken han nu er Æresmedlem, og 
Medlem af Bestyrelsen for de samvirkende jydske Handelsforeninger m. m., ligesom
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han i en Aarrække har været medvirkende ved mange betydelige Foretagender i 
Byen, saavel offentlige som private, og ved sin Intelligens, Energi og hele repræ
sentative Personlighed har han været en fremtrædende og stout Repræsentant for 
sin Stand; med levende Interesse og vaagen Sans har han fulgt Tidens Bevægelser 
paa alle Omraader, navnlig ved alt, hvad der vedkom Randers By og har kunnet 
have sin Betydning for den, ligesom han ogsaa har været en varm Patriot, selv
bevidst og mandig i alle Forhold. Som et for ham særdeles karakteristisk Træk 
bør nævnes, at han offentlig har udtalt den Fordring, at enhver »Probenreuter«, som 
vilde gøre Forretning her i Landet, burde tale Landets Sprog — i Virkeligheden en 
saare naturlig Fordring, som vel mange har tænkt, men næppe nogen har fremsat 
højt og tydeligt — eller, saaledes som han, virkelig privat har søgt at gennemføre i 
sin egen Forretning.

I en lang Aarrække har M. Michaelsen været hollandsk Vicekonsul i Randers, 
og ved sin Udtrædelse af Byraadet og Havneudvalget blev han i 1890 udnævnt til 
Ridder af Dannebrog.

Efter i 1904 at have fejret sit 50 Aars Jubilæum som Købmand i Randers i en 
Alder af 77 Aar, afstod saa M. Michaelsen det følgende Aar Forretningen til sin 
mangeaarige Medhjælper, S. Chr. Kaarup.

Søren Christian Kaarup er født i Randers den 11. Maj 1871; han kom efter 
sin Konfirmation i Handelslære i Eftersommeren 1887 og fik sin første Uddannelse 
som Handelsmand i en almindelig blandet Købmandsforretning hos Købmand Peter 
Sørensen (W. H. Maks’s Eftf.) i Skousgade, og efter at have udlært her, kom han i 
September 1892 i en anden lignende, men noget større Forretning hos Købmand 
H. Starck i Østergade, hvor han forblev, indtil han den 1. Maj 1896 tiltraadte Plad
sen hos Konsul M. Michaelsen.

Den unge paalidelige Handelsmand fik snart her en betroet Stilling, hvori han 
saa forblev, indtil han den 1. Januar 1905 overtog Forretningen for egen Regning 
under Firma S. Chr. Kaarup, M. Michaelsens Eftf., med Import og Salg af Kul og 
Kokes som Hovedartikler, medens der ogsaa fortsattes som tidligere med Salg af 
Raajern, Salt og Soda m. m. Men den nye Chef har ikke nøjedes med kun at fort
sætte med de hidtil førte Artikler, han har ogsaa optaget adskillige nye, og deriblandt 
skal kun nævnes raa Texas Olie, som nu finder mere og mere Anvendelse i den 
moderne Maskindrift i Industri og Haandværk, saa at det er en Artikel, som i Frem
tiden tegner til at blive meget stor og faa vidtrækkende Betydning, efterhaanden som 
Motordriften indføres i videre og videre Omfang.

Ledet med vaagent Øje for det nye og gode i Forretningslivet og de Krav, som 
Tiden og Udviklingen stiller, synes saaledes denne gamle Forretning under den nye 
Leder at ville faa en Fremtid, der smukt og værdigt vil komme til at svare til dens 
Fortid, og forhaabentlig vil ogsaa de projekterede Forbedringer af Skibsfarten og 
Havneforholdene i Randers for denne Forretning faa stor Betydning og skabe Mu
ligheder for betydelig Udvikling og Fremgang.



AKTIESELSKABET

RANDERS KORN- OG FODERSTOF
FORRETNING

FORTSÆTTELSE AF FIRMAET N. H. BOJES ENKES EFTERFL.
VED WILH. JENSEN

Denne store moderne Forretning maa regnes blandt de ældste Købmandsforret
ninger i Randers, idet den er grundlagt i Aaret 1833 og saaledes nu har be- 

staaet i omtrent tre Fjerdedele af et Aarhundrede. Den har ikke altid haft lige lette 
Kaar, der har ogsaa været ret trange og vanskelige Forhold at arbejde under; men 
det er nu længe siden, og under de vekslende Former og Forhold har den forstaaet 
at følge med Tiden, og igennem lange Opgangsperioder er den gaaet frem i forreste 
Række blandt Byens Købmandsforretninger, indtil det sidste Skridt, da den i Over
ensstemmelse med Udviklingen af vort Forretningsliv er gaaet over til at blive et 
Aktieselskab i vor Tids moderne Former og nu staar som en af vore største Virk
somheder paa sit Omraade.

Dens Grundlægger, Niels Henrik Boje, drev den som blandet Købmandsforretning 
af den sædvanlige Slags i Datidens gammeldags Former indtil sin Død i 1846. Den 
var da kommen paa svage Fødder, men efter nogen Forstyrrelse kom den dog snart 
igen paa ret Køl og fortsattes af hans Enke under Firmanavn N. H. Bojes Enke, og 
i nogle Aar blev den saa ledet af forskellige Bestyrere, indtil Sønnen, Hans Boje, i 
en Alder af 19 Aar traadte til og overtog Ledelsen i Aaret 1855.

I de forløbne Aar siden Faderens Død havde det været trange og vanskelige Aar 
for Forretningen; men Sønnen viste snart, at han var en dygtig Forretningsmand, 
der med ægte jydsk Handelstalent forenede et skarpt Blik og viste en sejg energisk 
Paagaaenhed, uden ængstelig Vaklen, hvor der var Forretning at gøre — og det 
lykkedes ham snart at drive Virksomheden betydeligt frem og udvide den paa for
skellig Maade.

Foruden Brændevinsbrænding og den almindelige blandede Købmandsforretning 
med Kolonialhandel, Korn- og Produkthandel slog han ind paa Eksport af Land
produkter, navnlig Korn og saltet Kød og Flæsk, hvortil der just i Randers var 
særlig god Lejlighed, idet Byen ligger midt i et stort og godt Opland, hvorfra der 
alle Dage i vid Omkreds har været en usædvanlig stor Tilførsel af saavel slagtet som 
levende Kvæg og alle andre Fødevarer paa de ugentlige Torvedage, navnlig om Lør
dagen, som endnu fremdeles i vore Dage har en Tilførsel af disse Landprodukter, 
der næppe overgaas i nogen anden dansk Provinsby.
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HANS BOJE

Om Lørdagen, naar den almindelige Torvehandel 
var tilendebragt, købte saa Hans Boje for det meste 
det Kød og Flæsk, som saavel By- som Landslagterne 
havde tilbage, lod det nedsalte og slaa ned i Tønder; 
men desforuden opkøbte han ogsaa levende Kreaturer 
til Slagtning og Nedsaltning. Eksporten heraf, som 
navnlig gik til Norge, fik et meget betydeligt Omfang, 
og disse nedsaltede Fedevarer, Kød og Flæsk i Tønder, 
fik i en lang Aarrække vid Udbredelse, mest til Pro- 
viantering af de norske Skibe, og den vældige norske 
Handelsllaades talrige Besætninger kunde forbruge en 
Mængde af disse Fødevarer, hvorved der fremkaldtes 
en Afsætning herfra, som skabte en efter den Tids 
Forhold ualmindelig stor Eksport.

Da denne Eksport senere ophørte, kastede Hans 
Boje sin Energi over paa andre Omraader indenfor 
Forretningslivet, thi han var altid en saare virksom 
Mand, og han har igennem en lang Aarrække haft sin 

store Andel i liere af de største og betydeligste Virksomheder i Randers; men uden
for sin Forretning og Handelsvirksomhed havde han ingen Interesser, og han tog 
ikke nogen videre Del i det offentlige Liv, kun havde han i nogle Aar Sæde i Ran
ders Byraad. Skønt han tilsyneladende var en stærk Mand, blev han dog henimod 
Slutningen af 80erne noget svagelig, saa at han, endnu før han kunde betragtes som 
en ældre Mand, maatte begynde at trække sig tilbage fra sin omfattende Virksomhed, 
og den 1. Januar 1888 overdrog han da sin egentlige Købmandsforretning i den 
gamle Fædrenegaard paa Vestergade til en yngre Forretningsmand, Wilh. Jensen, 
dens nuværende Indehaver.

Wilhelm Jensen, som hører til en af Randers gamle Købmandsslægter, er Sønne
søn af forkengst afdøde Købmand Chr. Jensen og Søn 
af Købmand J. P. Jensen, som i sin Tid har drevet en 
af de største Isenkramforretninger i Byen. Han blev 
født i Randers den 6. Juni 1859, og efter at have 
frekventeret den herværende Latinskole kom han i 
Handelslære hos den bekendte Købmand J. J. Stokke- 
bye i Odense fra 1875 til 79, derefter frekventerede 
han et Handelsakademi i Kjøbenhavn og kom saa til 
Firmaet »Stokkebyc & Hvalsøe« og arbejdede i denne 
store en gros Forretning i Korn og Foderstoffer indtil 
1886, hvorefter han var et Aar i Hamburg i det be
kendte og ansete Firma H. Pontoppidan & Co.

Den unge Købmand havde saaledes faact en omhyg
gelig og alsidig Uddannelse som moderne Købmand og 
var godt med i Tidens Handelsrørelser, og da han nu 
kom hjem og overtog denne gamle Provinsforretning, 
var her noget for ham at tage fat paa, og han bragte 
snart en ny Gang ind i Forretningen, som nu gik fra den KONSUL WILH. JENSEN
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aftagende Eksport af Korn over til en forøget Import af Korn og Foderstoffer, som 
det forandrede Landbrug da krævede i stedse højere Grad, og denne Import fik 
snart en voksende Omsætning i en videre og videre Omkreds, ikke alene i det nær
meste Opland omkring Randers, men ogsaa ud over hele den midterste og nordlige 
Del af Jylland ligefra Skanderborg—Skjern-Banen og op til nord for Limfjorden.

I nogle Aar drev Forretningen tillige en ret betydelig Smøreksport, men Tid efter 
anden blev der dog lagt mere og mere Vægt paa Importen af Korn og Foderstoffer, 
og da midt i Halvfemserne de større Korn- og Foderstofforretninger i Aarhus sloges 

INTERIØR FRA HOVEDKONTORET

sammen til et Firma, mente man i Randers, at man efter Forholdene maatte til
stræbe noget lignende til at danne Modvægt og skabe en jtevnbyrdig Konkurrence, 
og nogle af Byens betydeligste og ansete Forretningsmænd traadte da sammen og 
dannede, efter at have sikret sig Hr. Wilh. Jensen som Leder, det nuværende Firma 
»Aktieselskabet Randers Korn- og Foderstof-Forretning« paa Grundlag af den gamle 
Forretning, som han hidtil havde ledet og været Indehaver af.

Forretningen traadte dermed ind i en ny Æra, og Virksomheden er derefter gaaet 
fremad Aar for Aar, saaledes at den vel nu er en af de største her i Landet i denne 
Branche. Det er nu saa at sige udelukkende Import af Korn og Foderstoffer, det 
drejer sig om; men det er da ogsaa vældige Kvanta heraf, der nu føres her til Landet, 
delvis i de store transatlantiske Dampere, som bringer direkte Ladninger fra Nord
amerika og Sortehavet. Firmaet har hidtil væsentlig dirigeret disse til Aarhus, hvor
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det har flere Pakhuse, for der at udlosse dem og ekspedere Varerne dels søværts, 
dels ad Jernbanerne ud over Jylland; men der er nu i dette Foraar taget fat paa 
en meget betydelig Regulering og Uddybning til 18 å 19 Fod af Sejlløbet gennem 
Randers Fjord op til Byen, og naar dette Foretagende bliver færdigt, efter Bereg
ningen til Efteraaret 1907, vil en større Del af den oversøiske Tilførsel komme til 
at gaa denne Vej.

Wilh. Jensen, som 1897 blev udnævnt til hollandsk Vicekonsul, har samtidig med 
Ledelsen af sin Forretning paa mange Maader været optaget af forskellige offent
lige Tillidshverv. Han har saaledes i en Aarrække været Medlem af Randers Byraad; 
men mere og mere optaget som han blev af Forretningslivet, bad han sig fritaget 
for dette Tillidshverv, da han sidste Vinter blev valgt ind i Bestyrelsen og samtidig 
valgtes til Formand for Randers Handelsforening. Han er imidlertid endnu frem
deles Medlem af Havneudvalget, og det skyldes mermest hans omsigtsfulde og ener
giske Arbejde i Byraad og Havneudvalg, at man nu er naaet til at faa taget fat paa 
den ovennævnte tidssvarende Regulering og Uddybning af Randers Fjord, som med 
den Udvikling, der er foregaaet i de senere Aar, viste sig nødvendig, for at Randers 
kan hævde sin Position over for Nabobyerne.

Konsul Wilh. Jensen er endvidere Medlem af Bestyrelsen for de jydske Handels
foreninger, Formand i Bestyrelsen for den lokale Arbejdsgiverforening og Medlem 
af Repræsentantskabet for Randers Laane- og Diskontobank m. m.
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FABRIKKEN „SCANDIA“

Naar Randers gennem Tiderne har været betragtet som en af Jyllands bedste og 
betydeligste Købstæder, saa skyldes det vel navnlig dens Handel og Skibsfart, 
men tillige, at den ogsaa alle Dage har haft en talrig og dygtig Haandværkerstand, 

ligesom den ogsaa til Tider har haft en Del Fabriksvirksomhed, saaledes talrige 
Brændevinsbrænderier 'og Ølbryggerier. Fra gammel Tid har Byen jo været bekendt 
for det gode Randers »Burøl«, ligesom senere i endnu højere Grad for sine Hand
sker, der, som det hedder i en gammel Beskrivelse, »har gjort Randers baade i og 
udenfor Landet navnkundig«; endvidere kan nævnes Garverier, Farverier og forskel
lige andre Virksomheder, som nærmer sig til Fabriksdrift. Men med alt dette maa 
det dog indrømmes, at nogen egentlig Fabriksby har Randers aldrig været, og ved 
Begyndelsen af forrige Aarhundrede nævner Stadfeldt i sin udførlige Beskrivelse af 
Randers kun følgende Fabriksvirksomheder der, nemlig en Klædefabrik, der dog 
nærmest kun var en Arbejdsanstalt ved Byens Fattiggaard og uden nogen væsentlig 
Betydning, et Sukkerraffinaderi, et Garveri, en Kønrøgsfabrik og et Par Tobaksfabrikker, 
hvortil der kommer en Del Brænderier, Bryggerier og Farverier.

I den første Halvdel af Aarhundredet synes der heller ikke at have været nogen 
Fremgang i Fabriksdriften, men den kom i den sidste Halvdel deraf, og navnlig 
henimod Aarhundredets Slutning fremkom der en Del Fabriksvirksomheder af for
skellig Art.

Som et af de ældste af de derværende industrielle Foretagender maa nævnes 
Fabrikken »Scandia«, som vi her skal gøre til Genstand for særlig Omtale; det er 
tillige Byens største Fabriksvirksomhed og den største, der nogensinde har været. 
Den er anlagt af engelske Ingeniører og skylder Anlæget af den østjydske Hovedbane 
sin Tilblivelse.

Det var det engelske Ingeniørfirma Peto, Brassy & Betts, som i Aarene 1861 til 
1871 byggede Jernbanerne fra Grænsen til Aalborg, fra Langaa til Holstebro samt 
den fyenske Tværbane, og Firmaet overtog dette Arbejde saaledes i Entreprise, at 
det ikke alene udførte selve Banelegemet, men ogsaa leverede alt det dertil hørende 
rullende Materiel. Til Fabrikationen af dette saavelsom af Sporskifter til Anlæget, 
Bygningsarbejdet til Stationer etc. fandt man det fordelagtigst at anlægge en Fabrik 
umiddelbart ved Baneanlæget i Stedet for at lade Arbejderne udføre paa et andet 
Sted og føre dem dertil i færdig Tilstand, og Randers blev da valgt som det Sted, 
der var heldigst beliggende midt i Østjylland og lige for Enden af den midtjydske 
Tværbane. Firmaet købte saa en større Ejendom i Byens vestlige Udkant tæt op 
til den projekterede Jernbanestation, det var den saakaldte »Hvide Mølle«, som laa
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af Jernbaner, og den har saaledes i disse Aar anlagt Gribskovbanen samt i Forbin
delse med Etatsraad N. Andersen, Søholm, udført Anlæget af Randers—Hadsund 
Jernbane og ligeledes Anlæget af Strandvejens Dampsporvej.

Fabrikkens Hovedvirksomhed var og blev dog Vognfabrikationen, og omend den 
væsentligste Del af det store Antal Vogne, som byggedes i disse Aar, leveredes til 
de danske Statsbaner og 
danske Privatbaner, hvis 
Anlæg da var i rask Ud
vikling, saa var det dog 
endnu paa dette Tidspunkt 
muligt for Fabrikken at blive 
overdraget Leverancer til 
Udlandet trods den haarde 
Konkurrence fra alle Sider, 
og der blev saaledes i flere 
Aar leveret ikke alene et 
betydeligt Antal Jernbane
vogne til de tyske Statsba
ner, men ogsaa flere Hun
drede Sporvogne til russiske, 
polske, ungarske, tyske og 
engelske Byer, saasom St. Pe
tersborg, Warschau, Ham
borg, Lübeck, Halle, Erfurt, 
London og flere andre.

Disse Aars vidtstrakte 
Virksomhed forløb ikke saa 
helt roligt og jævnt, men 
under adskillige Besværlig
heder og Brydninger samt 
under en stadig voksende 
Konkurrence, navnlig fra 
Udlandet, og efter at Sel
skabet i Aarene 1890 til 1892 
havde haft forskellige Van
skeligheder at kæmpe med, 
blev der i 1894 foretaget en FRA KONGEVOGNENS INDRE

fuldstændig Rekonstruktion
af Selskabet, og Bestyrelsens Sæde, som hidtil havde været i Kjøbenhavn, blev nu 
flyttet til Randers, idet en Del af Byens mest fremragende Forretningsmænd var 
traadte til og havde tegnet nye Aktier i Foretagendet, hvorved de havde medvirket 
til Rekonstruktionen og var bievne delagtige i Selskabets Styrelse.

Samtidig med at denne Forandring skete, fratraadte Direktør Conrau som Leder 
af Virksomheden, og i hans Sted ansattes en af Fabrikkens yngre Ingeniører, N. P. 
Bruun, som Selskabets administrerende Direktør og Leder af Fabrikken.

Den stærke Udvikling af vort Jernbanevæsen, som skete, efter at Loven om An-
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læg af Privatbaner i 1894 blev vedtaget, samt den store Trafikstigning paa Statens 
Baner medførte et langt større Forbrug af Vogne end hidtil, og Fabrikkens Virksom
hed øgedes derved i en saadan Grad, at en større Udvidelse blev nødvendig. Det 
blev derfor i 1896 besluttet at flytte hele Fabrikanlæget fra Hospitalets Grund, hvor 
det havde bestaaet i 35 Aar, til en større velbeliggende Grund øst for Randers, hvor 

SALONEN I KONGEVOGNEN

der byggedes nye og i alle 
Henseender moderne ind
rettede Værksteder af en 
saadan Størrelse, at alle 
de Jernbanevogne, der i 
en overskuelig Aarrække 
kunde blive Anvendelse 
for her i Danmark, vilde 
kunne bygges der.

Ikke destomindre blev 
der i Marts 1897 dannet et 
nyt Aktieselskab til Fabri
kation af Jernbanevogne 
under Navn af Aktiesel
skabet »Vulkan« i Maribo, 
og igennem en Aarrække 
forsøgte dette Selskab at 
tage Konkurrencen op med 
»Scandia«. Det tabte imid
lertid meget betydelige Ka
pitaler derved, indtil der i 
Foraaret 1906 paa Grund 
af forskellige ydre Om
stændighederfandt en Sam
menslutning Sted, og den
ne vil i Løbet af kort Tid 
medføre en fornyet Udvi
delse af »Scandia«, medens 
Fabrikken i Maribo fuld
stændig nedlægges.

Fabrikken »Scandia« 
indtager et bebygget Flade
rum af ca. 6Tdr. Land, mc- 

dens et lignende Areal benyttes som Lagerplads for de forskellige Træsorter, der anven
des ved Vognfabrikationen. Fra et centralt beliggende Maskinrum med 2 Damp
maskiner, som udvikler 250 Hestes Kraft, fordeles Maskinkraften dels ved Tov-Trans
missioner, dels ved Elektricitet til alle de forskellige Værksteder, hvor der findes 
Anvendelse derfor. Til Belysning af Fabrikken benyttes udelukkende elektrisk Lys, 
som udvikles af en særlig Dampmaskine med tilhørende Dynamo og med et meget 
stort Akkumulatorbatteri som Reserve.

Til Fabrikationen af Vogne benyttes en Mængde forskellige Materialer, men de
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va^sentligste er dog Jern og Træ. Af Jern anvendes saaledes aarlig henimod 200 
Jernbane-Vognladninger, som i raa, valset Tilstand indføres væsentligst fra Tyskland. 
Efter at Jernet ved Smeltning, Drejning, Høvling, Boring o. s. v. har faaet de rette 
Former, samles de enkelte Stykker ved Sammennitning til et Hele, som danner 
Underbygningen for selve Jernbanevognen. Overbygningen til Vognene bestaar der
imod væsentligst af Træ, og 
af dette Materiale anvendes 
der meget store Kvantiteter, 
i Reglen omkring ved 100,000 
Kubikfod aarlig, og det er fra 
de forskelligste Egne af Jor
den : Norge, S verrig, Rusland, 
Asien, Afrika og Amerika, at 
de mange forskelligartede 
Træsorter samles sammen, 
som anvendes til Vognfabri
kationen. Efter at være skaa- 
ret i Planker paa store Blok
save, lufttørres Træet ved 
Lagring i Tømmergaardene 
i flere Aar, og efter derpaa 
for nogle af Sorternes Ved
kommende at være udsat for 
kunstig Tørring i Tørreovne 
er Træet saa vidt, at selve Be
arbejdningen kan finde Sted.

I Fabrikkens Savværker og 
Snedkerværksteder, hvor hen
imod et halvt Hundrede Træ
bearbejdningsmaskiner af de 
mest forskellige Typer og Stør
relser er installerede, foregaar 
Forarbejdningen af Træet, og 
det sker med en saadan Nøj
agtighed, at de enkelte Stykker 
uden væsentligt Efterarbejde 
kan samles til et Hele, som KONGENS SOVEVÆRELSE

udgør den saakaldte Vogn
kasse, der fast forbindes med Undervognen og i Forening med denne danner den 
hele samlede Vogn, som derefter beklædes med Jernplader paa den udvendige Side.

Efter en meget omhyggelig Maling af Vognen udvendig kan saa den indvendige 
Tapetsering og Montering med Sadelmagerarbejder, Snedkerarbejder, Metalbeslag 
m. m. finde Sted, og efter den sidste Afpudsning og Lakering staar da Vognen fuldt 
færdig.

Der beskæftiges ved Fabrikationen af Jernbanevogne mange forskellige Haand- 
værksfag, saasom Grovsmede, Klejnsmede, Maskinarbejdere, Savværksarbejdere, Kareth-
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magere, Snedkere, Malere, Sadelmagere, Elektrikere o. fl. andre, og den samlede Ar
bejdsstyrke udgør i Reglen 5 å 600 Mand.

Der er fra Fabrikken siden 1896 leveret ca. 3500 Jernbanevogne, hvoriblandt findes 
Sovevogne af de mest moderne Typer, og særlig maa fremhæves den danske Konge
vogn, som med dertil hørende ligeledes nybygget Salonvogn og Bagagevogn danner 
en i alle Henseender fuldt udrustet Togstamme. Endvidere har Fabrikken ved de 
kjøbenhavnske Sporvejes Overgang til elektrisk Drift leveret det langt overvejende 
Antal af Sporvognene dertil, ligesom ogsaa samtlige Sporvogne til Aarhus elektriske 
Sporvejsselskab.

Ved den i det foregaaende omtalte Sammenslutning af Fabrikkerne »Scandia« og 
»Vulkan« blev der valgt en ny Bestyrelse, og denne bestaar nu af følgende Herrer: 
Gehejmeetatsraad J. Gluckstadt, Etatsraad N. Andersen, Søholm, Direktør Edv. Ree, 
Ingeniør N. C. Monberg, Fabrikejer Bjørn Stephensen, alle af Kjøbenhavn, og Sag
fører J. C. Jensen af Randers.



JUST ABILDGAARD

Det Navn, der staar over disse Linier, er saare vel kendt over hele Landet, selv 
om dets Indehaver og den Virksomhed, han har udfoldet, særlig er knyttet til 

Randers By og dens Opland, en 25aarig Virksomhed, hvorunder han har oparbejdet 
en Forretning og skabt sig et Navn som en af Jyllands første Storkøbmænd, ligesom

KONTORET

han ogsaa var blandt de første i Provinserne, der med Held tog Konkurrencen op 
med Kjøbenhavn i Kolonialbranchen. Han har ogsaa paa andre Maader været Fore
gangsmand, og flere af Jyllands nuværende Grossister har faaet deres Uddannelse 
hos ham.

Just Abildgaard, som er født i Nibe den 16. April 1856, lærte Handelen hos 
daværende Købmand, nu Bankdirektør J. F. Gøtsche i Randers og var derefter en 
Del Aar i Konsul M. Michaelsens Importforretning, indtil han i 1881 etablerede sig 
som selvstændig Købmand i Kolonialvarer en gros. I 1889 købte han den store 
Købmandsgaard Nr. 14 i Torvegade, hvor der senere er sket store Udvidelser og 
Ombygninger for at skaffe Plads til den stadig voksende Forretning, ligesom det
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ogsaa har været nødvendigt at opføre et stort nyt Pakhus ved Havnen. De forskel
lige Arbejdsmaskiner, Elevatorer osv. drives ved eget Elektricitetsværk, som ogsaa 
leverer Belysning til hele Gaarden, Kontorerne og Lagrene.

Men derudover har J. Abildgaards Energi og Forretningsdygtighed yderligere lagt 
sig for Dagen ved forskellige andre betydelige Foretagender. I 1884 var han med 

EKSTERIØR FRA FIRMAETS EJENDOM

til at købe Hoffs Tændstikfabrik i Randers; den gik senere over til Aktieselskabet 
H. E. Gosch & Co., hvorved Hr. Abildgaard fik Sæde i dette Selskabs Bestyrelse, i 
1904 købte han »Jydsk Krydderiforretning«, der omdannedes til et Aktieselskab med 
Hr. Abildgaard som Formand. Fremdeles er han Medlem af Bestyrelsen for »De 
danske Cichoriefabrikker«, »Østjydske Trælasthandel« o. fl.

I 1900 udnævntes Just Abildgaard til svensk og norsk Vicekonsul og vedblev efter 
Unionens Opløsning at repræsentere Sverrig som saadan. Han er endvidere Næst
formand i Randers Handelsforening, og i 1906 valgtes han til Medlem af Byraadet.



CHR. JUNCHERS KLÆDEFARRIK

Denne store, moderne Fabrik viser som saa mange andre af vore nyere større 
Foretagender paa Industriens Omraade, hvorledes Udviklingen har omformet 

et Haandværk og dets Udøvelse saaledcs, at det er gaaet over til at blive en indu
striel Virksomhed.

Den, som egentlig fra første Færd har grundlagt Firmaet, er daværende Farver 
J. M. .luncher, der i Aaret 1852 anlagde det Farveri i Gaarden Nr. 4 i Slotsgade, 
senere hentlyttet til Nr. 1
og 3 i samme Gade, som i 
Aarenes Løb er vokset frem 
og har udviklet sig, først ret 
langsomt og senere under 
Sønnens Ledelse med ual
mindelig Hurtighed, til den 
overraskende store og omfat
tende Virksomhed, det nu er.

Til at begynde med havde 
J. M. .luncher kun Hestekraft, 
men allerede i 1866 anskaf
fede han Dampkraft, ligesom 
der senere anlagdes Spinderi 
og anskalfedes 2 Haand væve. J. M. JUNCHER

Aars Forløb fortsatte han den

Henimod Aarhundredcts 
Slutning skete der imidlertid 
større Forandringer, navnlig 
i 90erne, da Sønnen, Chri
stian .luncher, den nuvæ
rende Indehaver af Firmaet, 
efter endt Uddannelse i Kkc- 
defabrikationen var kom
men hjem fra Udlandet og 
blev medvirkende i Forret
ningen. Han er født i Ran
ders den 19. Februar 1866. 
Straks efter sin Konfirmation 
begyndte han sin Læretid i 
Faderens Forretning. Efter et

hos Firmaet Holm & Voigt i Aarhus i 2 Aar, hvor
efter han et Aarstid var paa en Fagskole i Tyskland, i en af de større Fabriksegne 
dernede, hvor Klædefabrikationen drives som Specialitet og staar paa Højden af vor 
Tids Udvikling; derefter rejste han et Aarstid rundt i Udlandet til forskellige Fabriks
egne, hvor der var noget for ham at se og lære, indtil han saa i 1888 vendte tilbage 
til Hjemmet.

Han tog straks fat med Iver og Energi for at forbedre, udvide og modernisere 
Virksomheden; i 1890 anskalfedes saaledcs den første mekaniske Væv, hvormed egent
lig den ny Æra begyndte for Fabrikken, og hvormed Forandringen og den raskere
Fremgang hurtig viste sig.

Den gamle J. M. Juncher, som nu var bleven noget svag og aflægs, overlod i disse 
Aar mere og mere Ledelsen i Sønnens Haand, indtil han i 1894 trak sig fuldstændig 
tilbage og overdrog hele Forretningen til denne. Han døde i Foraaret 1904.

Efter at Chr. Juncher nu i det nævnte Aar var bleven selvstændig Leder og Inde
haver af Forretningen, kom der atter mere Fart i Udviklingen; Forandringerne og
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Forbedringerne fulgte nu 
Slag i Slag i den gamle Gaard 
Nr. 1 og 3 i Slotsgade, der 
blev foretaget Ombygning af 
Side- og Baghuse og gjort 
forskellige Udvidelser, lige
som der stadig anskaffedes 
liere og flere nye Maskiner, 
og skønt Gaarden ellers var 
stor og rummelig, blev der 
dog trangere og trangere, og 
Pladsen viste sig tilsidst al
deles utilstrækkelig, saa at 
det allerede 6 Aar efter Over- CHR. JUNCHER

tagelsen blev nødvendigt at 
gøre langt betydeligere For
andringer, hvorfor han ende
lig foretog det store og be
tydningsfulde Skridt at Hytte 
hele Fabrikken. Han købte 
da i Aaret 1900 et Jordareal 
paa 2 Tønder Land, særdeles 
heldigt og smukt beliggende 
øst for Byen ved Udbyhøj- 
vej. Her opførtes saa et stort 
Bygningskompleks af vidt
strakte, solide og tidssvaren
de Fabriksbygninger, som
indrettedes paa den bedste 

og mest praktiske Maade og naturligvis udstyredes med de nyeste og bedste Ma
skiner for alle Grene af Fabrikationen.

Her er Virksomheden i de forløbne 6 Aar vokset saaledes, at den i Aar atter er 
bleven udvidet ved en vældig Tilbygning, hvorved Hovedbygningens Omfang er forøget 
omtrent til det dobbelte, og hvorefter Virksomheden nu staar som en af de største 
Klædefabrikker her i Landet, fuldt ud moderne i alle Maader og i enhver Henseende 
up to date.

Medens hele Fabrikationen nu foregaar her ude i den nye Fabrik, tinder alle 
Bygninger og Lokaler i den gamle Gaard fremdeles fuld Anvendelse til Lagerlokaler, 
Kontorer og Ekspeditionslokaler.

For at give et nøjere Begreb om dette store og smukke industrielle Foretagendes 
betydelige Omfang, skal vi sluttelig anføre nogle Talstørrelser til Vejledning.

Naar man fra Udbyhøjvej træder igennem den smukke fritliggende Portnerbolig, 
staar man foran selve Fabriksbygningen, som nu efter den sidste Udvidelse har et 
Fladerum af 12,500 Kvadratalen og fra Ende til anden er optaget af Maskiner; der
efter følger saa Lagerrum med indtil 1100 Kvadratalen Gulvtlade, endvidere Farveri, 
Appretur, Valkeri, Vadskeri m. m. Fabrikken har sin Drivkraft fra to Dampmaskiner, 
som afgiver 250 Hestes Kraft, samt tre Dampkedler med tilsammen 3000 Fod Hede- 
flade — ligesom den naturligvis har sit eget Elektricitetsværk, som er paa 600 Am- 
perer og leverer Belysning til det hele Bygningskompleks samt Drivkraft til en 
elektrisk Pumpestation med store Vandreservoirer nede i Engen ved Gudenaaen, 
hvorved det hele Vandforbrug, skønt meget stort, saa rigeligt tilfredsstilles, idet den 
kan levere 9000 Tdr. Vand daglig, og dette bløde Aavand er særlig egnet til Farv
ning og Vadskning.

Fabrikken beskæftiger til Stadighed ca. 200 Mennesker. De vigtigste Varer, som 
udgaar herfra, er Kostumestoffer, Dameklæde, Buckskin og Kamgarn, og alt, hvad 
Fabrikken leverer, er overalt anerkendt som de solideste og bedste Stoffer, der frem
stilles i denne Branche.
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Tidligebe var de fleste større Forretninger i vore Købstæder de saakaldte blandede 
Forretninger, som for det meste var indrettede i de store gamle Købmandsgaarde 
med vidtstrakte Arealer og talrige Bygninger, hvortil Bønderne kom kørende med 

egen Befordring og fik Vogn og Heste opstaldede; her afsatte de alle deres medbragte 
Produkter til Købmanden, og da han for det meste handlede med alt muligt, hvad 
de havde Brug for, og havde indrettet sig derefter, saa gjorde de samtidig deres 
hele Indkøb her lige fra Kolonialvarer til Brændevin, Tjære, Tømmer, Jern, Kul 
o. s. v. Men nu er det anderledes, idet alle disse blandede Forretninger er blevnc 
mer eller mindre specialiserede, og medens saaledes ogsaa Tømmerhandelen tid
ligere dreves af de Heste større Købmænd, er den nu samlet i et Par store Tøm
merforretninger, af hvilke vi her skal omtale den ældste og største, Randers Aktie- 
Tømmerhandel.

Den første Forretning, som saaledes udviklede sig til en Specialforretning i 
Tømmerbranchen i Banders, var Brødrene Steenbergs Tømmerhandel, der omtrent 
fra Midten af forrige Aarhundrede, navnlig i 60erne, tog Overtaget over Byens andre 
Tømmerforretninger, saa at den fik en ret dominerende Stilling, og i en Aarrække 
ikke alene var den største der i Byen, men ogsaa hørte til de største i hele Jylland. 
Den blev ledet med stor Energi og Dygtighed og havde en overraskende Fremgang, 
maaske endog lidt vel rask og dristig, saaledes at den i Begyndelsen af Halvfjerds
erne var udsat for pekuniære Vanskeligheder, som bidrog til, at nogle af Byens frem- 
staaende og handlekraftige Mænd traadte til og forenede sig om at faa Forretningen 
omdannet til et Aktieselskab under det ovenfor anførte Navn og med den ene af 
de tidligere Indehavere, Konsul Johan Steenberg, som Direktør og fortsat Leder af 
Forretningen med en Bestyrelse ved sin Side. Denne kom til at bestaa af d’Herrer 
Sagfører R. Becker, Købmand Hans Boje og Konsul M. Michaelsen.

Under denne Ledelse, som gav en solidere Fundering og Støtte, havde Forret
ningen atter god Fremgang; men efter 4 Aars Forløb skete der igen en Forandring, 
idet den ledende Direktør, Joh. Steenberg, forlod Randers for at sætte Bo i Kjøben- 
havn, og ved hans Bortrejse valgtes saa Selskabets Prokurist, Carl Bayer, til Leder 
af Forretningen fra 1. April 1878.

Kort Tid efter Selskabets Dannelse blev der tilkøbt en større Ejendom, det var 
den Købmand J. Chr. Møllers Arvinger tilhørende Ejendom med Facade til Brødre
gade og Frederikspladsen, en særdeles heldigt beliggende Ejendom med gode Byg
ninger og stort Lagerrum. I 1896 blev der købt et stort Stykke af Havnens Grund, 
og senere er der lejet endnu mere ved Havnen. Disse betydelige Forøgelser af Plads
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gav gode Betingelser for en 
større Udvidelse af Forret
ningens Virksomhed, som 
nu ogsaa fulgte, navnlig 
under den dygtige unge 
Direktørs gode og støtte 
Ledelse; han tog fat med 
en egen rolig Energi og 
Kraft og ledede den ialt i 
23 Aar, i hvilken Periode 
den havde en jævn og sta
dig Fremgang. Og sam
tidig med at Forretningen 
saaledes under Carl Bayers 
Ledelse voksede i Anseelse 
og Omfang og gav godt 
Udbytte, opnaaede han selv 
en særdeles agtet og smuk Selskabets tidligere Direktør

Position blandt sine Med
borgere og blev hædret med 
adskillige Tillidshverv; han 
sad saaledes en Bække Aar 
i Byraadet, og under et 
Møde her var det, at han 
pludselig bortkaldtes den 
15. April 1901.

Hans Efterfølger som 
Direktør og Leder af For
retningen blev daværende 
Prokurist i Aarhus Tne- 
lasthandel, N. J. Nielsen, 
der specielt er uddannet i 
denne Handelsbräuche og 
uafbrudt har virket deri 
fra Konfirmationen. Han 
lærte i N. Kaspersens For
retning, hvor han forblev

i 9 Aar, kom derefter i H. Jørgensens Forretning, der senere blev H. Jørgensen & 
Stilling og endelig omdannedes til A/s Aarhus Trælasthandel, ialt 2572 Aar i samme 
Forretning. Selskabet har i ham fundet den rette Mand, som ved sin Indtrædelse i 
Forretningen paa den heldigste Maade har optaget de gode Traditioner og har for- 
staaet at føre Virksomheden videre i det Fodspor, hvori den forhen havde været 
ledet, ligesom han ved sin fortrinlige faglige Uddannelse har tilført den en dygtig og 
omsigtsfuld Ledelse, hvorved ikke alene hans Erfaring som Handelsmand, men ogsaa 
hans nøje Varekundskab kommer Forretningen til Gode og giver sig til Kende saavel

overfor Kunderne som

N. J. NIELSEN
Selskabets nuv. Direktør

ogsaa i de Varer, den 
har at byde til Salgs, 
hvor Sorteringen og den 
hele Behandling og Ord- 
ning just viser, at det er 
et Lager, der er valgt 
og ordnet med stor Sag
kundskab.

I Bestyrelsens Sam
mensætning er der i 
Aarenes Løb kun sket 
et Par Forandringer, 
nemlig at Overretssag
fører A. Th. Buhl i 1889 
ved Sagfører R. Beckers 
Død er bleven valgt ind 
i Bestyrelsen, og at se
nere Etatsraad Joh. An-

Ovebbetssagf. A. TH. BUHL 
Formand i Bestyrelsen
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kerstjerne i 1904 har afløst Købmand Hans Boje som Bestyrelsesmedlem ved dennes 
Død samme Aar, hvorefter den nuværende Bestyrelse bestaar af d’Herrcr Overrets
sagfører A. Th. Buhl, Formand, Konsul M. Michaelsen, Etatsraad Joh. Ankerstjerne 
og Direktør N. J. Nielsen. Konsul M. Michaelsen er saaledes den eneste, som har 
haft Sæde i Bestyrelsen lige siden Aktieselskabets Stiftelse.

Selskabet har i den forløbne Tid været hjemsøgt af et Par større Ildebrande, 
nemlig den 3. Juli 1886 og den 6. Maj dette Aar, af hvilke den første var af meget 
stort Omfang og omtrent lagde hele Lageret i Aske, medens den sidste dog kun 
strakte sig til Lageret ved Havnen, hvilket rigtignok ogsaa blev fuldstændig fortæret. 
Det er ikke lykkedes at faa Aarsagen til nogen af disse Ildebrande opdaget.

Naar Forretningen, der i sin Branche hører til de største i Landet, nyder stor 
Anseelse, da skyldes det ikke alene det Held, Selskabet har haft ved Valg af Direk
tører, men ogsaa i særlig Grad dets Bestyrelse, som stedse har arbejdet i bedste 
Forstaaelse med Lederne af Forretningens Drift og beredvillig er gaaet med til de 
Bekostninger o. s. v., som maatte antages at ville tjene Forretningens Tarv. Og spørges 
der yderligere om Grunden til den Anseelse, som Randers Aktie-Tømmerhandel nyder, 
da maa Svaret blive følgende: at den stadig bestræber sig for at levere særlig gode Varer 
og gennemfører en strengt ensartet Sortering, at den holder et stort Lager, dels for der
ved at kunne tilfredsstille enhver rimelig Fordring, dels for at Kunderne til enhver 
Tid kan faa tørt Træ, at Forretningens Ledere stedse efter Evne har søgt at mod
arbejde usund Byggespekulation, et Forhold, som de Borgere, der har Øje derfor, 
sikkert paaskønner — og endelig, at Forretningen i sin Driftsmaade og under gen
nemført Orden i sit Forhold overfor Sælgere, Købere, Arbejdere og Enhver ledes 
efter strengt redelige og humane Grundsætninger.



RANDERS MARGARINEFARRIK

Paa det Sted, hvor Randers Margarinefabrik nu ligger, var der for knap 30 Aar 
siden grønne Agre, det var Avlsgaarden Slyngborgs Marker, som strakte sig paa 
Bakkcskraaningen fra Klintebjerg og lige ned til Byens Nordside, den saakaldte Slyng

borgtoft, hvor Kvæget fredeligt græssede og leverede en beskeden Smørproduktion 
til Byens Forsyning. Den Gang tænkte de gode Randersborgere sikkert ikke, at 
det naturlige Smør i en ikke fjern Fremtid skulde blive erstattet af et saa fortrinligt 
Kunstprodukt som vor Tids Margarine — eller at der paa Slyngborgmarkens landlige 
Agre inden en Snes Aars Forløb skulde fremstaa en saadan kunstig Smørproduktion 
som Randers Margarinefabriks, der nu fremstiller mere Margarine paa én Dag, end 
hele Slyngborggaardens Kobesætning kunde levere Smør i samfulde 10 Aar. Og 
vilde nogen have sagt dette til den daværende Besidder af Gaarden, den højst agt- 
værdige, men ret originale og gammeldags Proprietær Søren Møller, saa vilde han 
sikkert have frabedt sig saadan Galmandssnak og spottende have henvist til de mis
lykkede Forsøg, der allerede i Slutningen af Treserne var gjort der i Byen af da
værende Driftsinspektør, Kaptajn Poul Petersen, paa at lave Kunstsmør, hvilke faldt 
temmelig uheldigt ud, hvorefter de kloge og forsigtige Folk i Staden naturligvis 
var alt for sikre paa, at det aldrig vilde lykkes at lave noget, der paa langt nær 
kunde komme til at erstatte vore jydske Køers uforfalskede Græssmør — umuligt! 
------ Og nu, ja nu gad vi nok se, om ikke disse kloge Folk vilde gaa ynkeligt i 
Vandet, hvis man stillede en Række Prøver af den fineste Randersmargarine sammen 
med det bedste Smør, der nogensinde er produceret af Slyngborggaardens Køer------  
og saa lod dem dømme.

Som bekendt varede det ikke længe, før Kunstsmørret under Navn af Marga
rine kunde fremstilles i saa fine og gode Varer, at det med stort Held kunde kon
kurrere med vort almindelige Natursmør, og dermed vandt det snart Indgang overalt. 
— Ja, man kan vel sige, at Margarinen gik sin Sejrsgang over Landet. Forbruget 
blev stadig større og større, og skønt der alt var oprettet mange Fabrikker, ogsaa 
i de forskellige jydske Byer, og deres Produktion steg Dag for Dag, saa voksede 
Forbruget dog lige saa stærkt, idet Landbefolkningen mere og mere kom ind paa 
at sælge deres Produktion af Smør lige til det yderste til England og saa erstatte 
deres eget hele Forbrug med Margarine.

Saa kom endelig ogsaa Tiden til Oprettelse af en Margarinefabrik i Randers — 
og den rette Mand til at tage Sagen op her, det var den tidligere Købmand, Niels 
Erik Welling, der af Byen. Han havde indset, at der endnu trods den voksende 
Konkurrence ogsaa i Randers med det store folkerige Opland maatte være god
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Plads for en Margarinefabrik. Han tog rask og energisk fat for at realisere sin Tanke, 
og efter at han grundig havde sat sig ind i Fabrikationen, fik han sammen med 
nogle faa Interesserede dannet et Aktieselskab, der begyndte beskedent og forsigtigt 
med en Aktiekapital paa 50,000 Kr.

I Foraaret 1892 købtes en større Ejendom, som ret egnede sig til Virksomheden. 
Det var et stort Mejeri, anlagt og drevet af en Proprietær Th. Fogh under Navn af 
»Slyngborg Mejeri«. Arealet udgjorde ca. 5000 □ Alen og havde en særdeles heldig 
Beliggenhed i Byens nordlige Del ud mod 3 Gader: Søren Møllers Gade, Slyngborg

FABRIKKEN

Gyde og Slyngborg Gade. De ud mod sidstnævnte Gade liggende nye Mejeribygninger 
indrettedes til Fabrik og afgav fortrinlig Plads til Damp- og Maskinanlæg samt til 
store, rummelige, lyse og luftige Fabrikslokaler.

Allerede ved Midsommertid stod Fabrikken færdig, den 2. Juli forelaa Resultatet 
af den første Kærning, og det nye Produkt fra Randers Margarinefabrik blev sendt 
i Handelen.

Det er imidlertid ikke nogen let Sag at starte et saadant Foretagende og indføre 
et nyt Produkt, naar man som her straks maa træde ind i en allerede stærk og 
vanskelig Konkurrence; men da Produktet var godt og Ledelsen fornuftig, fandt 
Randers Margarine dog snart Indgang, og man kan nok sige, at den banede sig selv 
Vej, eftersom der det første Aar intet videre blev ofret paa Reklame. Begyndelsen 
var god og lovende, og med den Opmuntring, som laa heri, blev der arbejdet fremad
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med Flid og Ihærdighed. 
Der vaagedes over den 
omhyggeligste Produktion, 
og alt nyt, enhver For
bedring blev nøje prøvet 
og optaget, og saa fulgte 
da ogsaa Fremgangen rask 
og sikkert.

Det følgende Aar toges 
der fat paa Opførelsen af 
en ny toetages Bygning 
langs Søren Møllers Gade 
med store fortrinlige Lager
rum i Kælderen, Kontorer 
i Stueetagen og Beboelses
lejligheder i den øvrige Del 
af Huset. At der stadig EBIK VALEUK

maatte foretages Forbed
ringer og Udvidelser, vil 
man let forstaa, da den 
aarlige Produktion allerede 
i 1893 var 500,000 Pd. og 
i 1894 1 Million Pd. — Ef
ter at Aktiekapitalen i 1896 
var udvidet til 150,000 Kr., 
steg Produktionen i 1897 
til V/2 Mili. Pd. og er der
efter gaaet jævnt og støt 
fremad. I Fjor foretoges 
den sidste store Udvidelse, 
idet der til selve Fabriks
bygningen føjedes en stor 
toetages Sidebygning, hvor 
de nye Kraft- og Køleanlæg
anbragtes.

Der begyndtes med 10 Hestes Dampkraft, nu er den vokset til 50 Hestes Kraft, 
og Folkeholdet er vokset i Forhold hertil; der var oprindelig kun Arbejde til 5 
Mennesker foruden Chefen, og nu beskæftiges der stadig ca. 50 Mennesker.

Anlæggeren og Lederen af dette vellykkede Foretagende, N. E. Welling, døde i 
1903, kun 58 Aar gammel; men to unge, raske og dygtige Mænd, som allerede havde 
deltaget i og var fortrolige med Virksomheden, stod rede til at overtage Fabrikkens 
Drift.

Disse to unge Chefer, som nu leder Virksomheden, er Erik Valeur, født 7. Juni 
1877, og Hans Erik Welling, født 5. Novbr. 1878. Førstnævnte, Søn af Birkedom
mer C. Valeur i Kjøbenhavns nordre Birk, er uddannet som Handelsmand hos de 
højt ansete Forretningsmænd Johs. Valeur i Odense og J. Ankerstjerne i Banders og 
har derefter været i Forretninger i Hamborg og i London. Sidstnævnte, Søn af Fa
brikkens Anlægger, N. E. Welling, er ligeledes uddannet som Handelsmand i store, 
ansete Forretninger i Flensborg, Kjøbenhavn og Glasgow.

At disse to unge Chefer paa en værdig Maade er traadt i deres Forgængers Fod
spor og med stor Dygtighed har forstaaet at føre Forretningen videre, derom vidner 
den raske Fremgang og den voksende Udbredelse, Banders Margarine stadig kan 
glæde sig ved. Den gaar nu ud over hele Landet, navnlig i Jylland og Fyn, hvor 
en Stab af Rejsende er i stadig Virksomhed, ligesom Fabrikken har Repræsentanter 
og Lagere i enhver By i disse Landsdele.



S. C. SØRENSEN
JERN- OG STAALFORRETNING

Den store gamle Hjørnegaard, Søndergade Nr. 3, hvori denne den slørste moderne 
Jernforretning i Randers har sit Sæde, ligger nederst i Gaden ved Havnen lige

for Sønderbro, og den henstod indtil for kort Tid siden saa temmelig uforandret. 
Det er en af de rigtig gode gamle Købmandsgaarde med en to Etagers Hovedbygning 
af Bindingsvivrk til Gaden, 
store Side- og Bagbygnin
ger med rummelig Gaards- 
plads, og inde i Gaarden 
har den været forsynet 
med hyggelige Svalegange 
langs Bindingsværksbyg
ningernes øverste Etage, 
ret en Type paa de gamle 
velhavende Provinskøb
mænds Gaarde indtil hen- 
imod Slutningen af forrige 
Aarhundrede, hvor alt vid
nede om Orden, Paapasse- 
lighed og solid Velstand. 
Den hører imidlertid langt 
fra til Byens ældste Gaarde, 
men For- og Sidehusets Bin- S. C. SØRENSEN

dingsværksbygninger har 
dog staaet der i ca. halv
andet Hundrede Aar, thi 
udskaaret i Portbjælken 
over Indkørselsporten fra 
Søndergade ses endnu føl
gende Indskrift: »Anno 
1763 haver Christian Hugo 
Lund oc Elisabeth Marie 
Juni ladet denne Bygning 
sætte.«

I sidste Halvdel af for
rige Aarhundrede ejedes 
denne Gaard af en af By
ens mest agtede og ansete o o
Købmænd af den gamle 
Skole, Købmand Jacob 
Schou, og navnlig om

Lørdagen, Byens Torvedag, var her stærkt Rykind, Gaarden stod fuld af Bønder
nes Vogne og Staldene fulde af Heste. Landboerne bragte deres Korn og Land
produkter, som de solgte til Købmanden, medens de saa til Gengæld købte deres 
hele Forbrug her af Købmandsvarer, lige fra Brændevin og Kolonialvarer af enhver 
Art til Hør og Hamp, Slibesten, Redskaber, Jern, Staal, Kul, Tjære o. s. v. — Overalt 
i Gaarden var der paa en saadan Dag Liv og Travlhed fra tidlig Morgen til sildig 
Aften baade paa Kornlofter, i Pakhuse, Butik og Kontor, og ikke mindst i den saa- 
kaldte Bønderstue, et større Værelse tæt ved Butiken, hvor Husets Damer, helst 
Købmandens Kone og Døtre, gjorde Honnør, modtog Bønderkonerne, hjalp dem 
med Stadsen, pakkede dem ud og pakkede dem ind i den Mangfoldighed af solidt 
Rejsetøj, hvormed de altid var udstyrede. Her stod Tobakskassen til fri Afbenyttelse 
for Mændene, og baade Mænd og Kvinder opvartedes med 01, Snaps og Kaffe.
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Ja, saaledes gik det til i Købmandsgaardenc her i de gode gamle Dage, men det 
forandredes Tid efter anden henimod Aarhundredets Slutning, og da gamle Jacob 
Schou døde i 1893, afbrødes ogsaa her i denne Gaard den gamle Tid og dens Tra
ditioner, idet Virksomheden straks traadte ind i nye, moderne og tidssvarende For
mer. Den blandede Forretning deltes, og den Del deraf, Jern- og Slaalforretningcn, 
som vi her særlig skal omtale, overtoges af en ganske ung Handelsmand, Søren 
Christian Sørensen, som gamle Jacob Schou selv havde oplært til Handelen. Bu- 
tiken med Kolonialhandelen gik over til en anden.

S. C. Sørensen er født den 3. Septbr. 1870 i Randers, hvor han har tilbragt sin 
Barndomstid, og straks efter Konfirmationen kom han til Handelen og lærte i Jacob 
Schous Forretning fra 1884 til 1889, hvorefter han endnu forblev der et Par Aar 
som Kommis. Han havde her faaet særlig Interesse for Jernhandelen og havde 
allerede da Øje for, hvilke Udviklingsmuligheder Fremtiden vilde have for denne 
Branche, hvorfor han rejste til Udlandet for nøjere at uddanne sig heri, navnlig i 
Hamborg og Bjergværksegnene i Mellem- og Vesttyskland.

Ved gamle Jacob Schous ret pludselige Død i August 1893 kom han tilbage til 
Randers, og trods de unge Aar og de forholdsvis smaa Midler, han kunde raade 
over, fik han af Schous Bo og Arvinger Gaarden til Leje og overtog Jernforretningen 
med Lagre og alt Tilbehør for egen Regning. Han tog saa fat med ungdommeligt 
Mod og sejg maalbevidst I£nergi og har nu i Løbet af faa Aar oparbejdet en moderne 
Forretning i Jernbranchen af en saadan Størrelse og Omfang, at den er en af de 
største i Landet.

De mange Købmænd, som handlede med Jern sammen med saa meget andet, 
havde selvfølgelig af denne grove Vare kun mindre Lagre, der fornemmelig bestod 
af svensk Stangjern til Hjulringe og Hestesko og hvad andet en Landsby smed ellers 
kunde forarbejde til Brug for Bønderne, hvortil kom lidt Rundjern og Baandjern, 
og de solgte det i smaa Partier, idet Bønderne hos deres Købmand selv købte den 
Smule Jern, de skulde bruge, og saa gik til Landsbysmeden dermed og lod ham 
forarbejde det for dem. Da dette var Landsbysmedenes meste Arbejde, havde de 
heller ikke noget stort Forbrug og kunde kun gøre smaa Indkøb af Raamateriale; 
men saa kom endelig i Løbet af 80erne den Tid, da Anvendelse af Jern og Staal 
blev mere og mere almindelig, og det skete ret pludselig og med en stadig forøget 
Fart, saaledes som vi alle har set det og fremdeles ser det Dag for Dag.

Overalt, hvor man før anvendte Træ, skal det nu være Jern og Staal. I Land
bruget kasserede man de gammeldags Træredskaber, og alle de moderne Redskaber 
og Maskiner af enhver Art er nu aldeles overvejende af Jern og Staal; ligesaa over
alt i Haandværk og Industri, Maskinkraften er taget i Brug, alt skal gaa ved Damp 
eller Elektricitet, og alt dette har fremkaldt de talrige store Smede- og Maskinværk
steder. Saaledes er det i den sidste Menneskealder gaaet fremad Aar for Aar med 
Anvendelse af Jern og Staal overalt i det daglige Liv, saa at vi med Sandhed kan 
sige, at vi nu staar midt i den moderne Jernalder.

Under denne Udvikling varede det ikke længe, inden de nævnte smaa Jernlagre 
hos Købmændene var altfor utilstrækkelige til at tilfredsstille Kunderne, som Dag 
for Dag forlangte flere og flere nye Ting i snart sagt utallige Kvaliteter, Dimensioner 
og Faconer, og vilde de følge med Efterspørgslen, saa maatte der anlægges store 
Lagre. Det var det, den unge S. C. Sørensen havde indset, da han gik i Jacob Schous
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i Reoler og paa Hylder, alt efter deres Bestemmelse, deres Kvalitet og de i det 
uendelige vekslende Dimensioner og Former. Uagtet det er saare vanskeligt ved en 
Beskrivelse at give noget rigtigt Begreb om, hvorledes et saadant moderne Jernlager 
virker ved dets overvældende Omfang, dets Rigdom af vekslende Genstande og disses 
uendelige Variation, skal vi dog forsøge derpaa ved en hurtig Gennemgang.

Vi begynder da med at betragte de vældige Bunker af Stangjern i forskellig Tyk
kelse og Bredde alt efter dets Anvendelse, fladt, rundt, firkantet, halvrundt; saa er 
der Vinkeljern T og Z i de forskelligste Dimensioner, lettere og sværere Jernbane

LAGERET AF STAALBJÆLKER

skinner, ligesaa Jernbjælker og Søjler, saa tunge og solide, at de maatte kunne bære 
de sværeste Byrder. Saa kommer vi til Baandjern, baade med og uden Galvani
sering, derefter Jernplader i alle Størrelser og Tykkelser, lige fra de fineste og tyndeste 
op til de sværeste Dampkedelplader — og det meste af alt dette gentager sig derefter 
i Staal, atter i de forskelligste Former og Dimensioner. — Særlig maa her nævnes 
de fint afdrejede og polerede Staalaksler i alle Størrelser til Anlæg af Akselledninger 
og Transmissioner i Fabrikker og Værksteder. Saa kommer man til Ting, der er mere 
forarbejdede, saaledes Plovjern og Muldplader, Ambolte og Skruestikker, Jernkæt- 
tinger, Krankæder, Kedelnagler osv. osv. Saa kommer Afdelingen for Søm, alle 
mulige Slags: firkantede og runde, Traadsøm og Dykker, Rør- og Skiferstifter, og 
hvad de alle hedder, saa galvaniserede Stifter, stadig Søm og Stifter — saa Hestesko
søm og Brodder osv.; derefter staar vi overfor Masser af Jerntraad i Ruller og Stab-
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ler, for det meste galvaniseret, mest til Hegn, med og uden Pigge, ligeledes Traadnet 
osv. osv. Saaledes gaar det op og ned ad Trapper, gennem Etager og Lofter, overalt 
Ophobning af disse Varer. En Afdeling er der med alle de Dele af Jern og Staal 
og Metal, der kan anvendes ved Vognfabrikationen, lige fra de mindste til de største, 
fra Knapper og Søm til Laase, Lygter, Aksler og Fjedre. Herpaa kommer vi til 
File, Bor, Skruenøgler og Tænger af alle mulige Slags, mere eller mindre snilde og 
kunstige, alt efter deres Bestemmelse, videre til Rækker af forskelligt Værktøj, 
fremdeles mindre og større Maskiner, mekaniske Hjælpemidler til Brug i Haand- 
værker- og Fabriksværksteder. — Saa kommer der en Uendelighed af Bolte, Møttriker, 
Skruer osv., snart med, snart uden Gevind, og der er forskellig Gevind og en Mang
foldighed, som det er saare vanskeligt for uindviede at finde Rede i. — Hvad siger 
man om en saadan Betegnelse som »Bræddebolte med undersænket Hoved, firkantet 
eller Næse« — Puh!------ Endelig er der en af de allerstørste Afdelinger med Jlør i 
alle Størrelser, Pumper, Haner osv., kort sagt alt, hvad der kan tænkes at finde An
vendelse ved Vand-, Gas- og Dampanlæg, lige fra det mindste Pumpeværk til det 
største Vandværk. Her er alle mulige Dimensioner af Rør og Forbindelsesdele osv., 
i Stabler og Bunker og Rækker, og inden man naar at komme igennem alle disse 
Lagre, løber det komplet rundt for Øjnene------ endelig naar man da forbi Stabler 
af Jernbjælker, Skinner og Stænger ind i det store Bølgeblik-Skur paa Havne- 
bryggen, hvor en stille Betragtning af nogle Slibestene, Tjæretønder og lign, leder 
Tankerne tilbage til de stille gamle Dage i Købmandsbutiken og bringer Nerverne 
lidt i Ro igen.

Men sluttelig vender Tankerne sig atter til Nutiden med Forbavselse over den 
store moderne Forretning, som saa hurtig er vokset op her. Efter ganske faa Aars 
Forløb var den hele store Gaard optaget af den, i alle de mange Bygninger, Side- 
og Baghuse, var hvert Rum opfyldt af de vældige Lagre lige fra Gulv til Tag; i 
Bunker og Stabler og paa Reoler ligger de tunge Masser, og den ene Udvidelse er 
fulgt efter den anden; saaledes er der anlagt en stor Lagerplads med Pakhus paa 
Havnebryggen med Jernbanespor, og i Aaret 1901 anlagdes en større Filial i Aalborg 
for derfra lettere at besørge den stadig voksende Forretning i det nordlige Jylland. 
Den er ogsaa stadig vokset fremad, saa at det har været nødvendigt at opføre et 
stort nyt Pakhus der, hvoraf et Billede gengives her.

Det store Lager betinger naturligvis en vid Kundekreds, der rækker over hele 
Landet, og foruden Lagerforretningen drives der en meget betydelig Forretning med 
Levering af Jern og Staal, Kedelmateriale, Staalbjælker m. m. fra de store Værker i 
Udlandet direkte til Købmændene, de større Fabrikker og Maskinværksteder, saa vel 
med Skib som pr. Jernbane.

I 1903 købte Grosserer S. C. Sørensen den gamle Gaard ved Sønderbro, og i Aar 
har han nedrevet Fagadebygningen ud mod Havnen, for der at opføre et moderne 
Købmandshus, stort, solidt og fornemt, som et værdigt Ydre for den Forretning, der 
ligger bagved — svarende til Fremtiden, ligesom den gamle Bindingsværksgaard har 
svaret til Fortiden og dens jævne, solide Handelsliv.



AKTIESELSKABET

BRYGGERIET „THOR-

Som man véd, var det i gamle Dage det gode Randers »Burøl«, som gjorde Byen 
berømt, og godt og kraftigt maa det jo have været; thi efter hvad der siges fra 

den Tid, var det nok egentlig det nævnte gode 01, som i 1534 slog Skipper (dement 
og hans Mænd af Marken og befriede Randers for deres Belejring. Efter dette 
burde det gode Burøl jo have været holdt højt i Ære og været brygget og drukket 
der til evige Tider; men det synes desuagtet i Tidens Løb at være gaaet i Glemme
bogen. Dog glemte man ikke helt at brygge 01, saa Øldrikningen er stadig bleven
holdt ganske godt vedlige, 
og da man lærte at drikke 
Bajersk 01, varede det ikke 
længe, inden denne ædle 
Lædskedrik ogsaa blev bryg
get i Randers. Den Mand, 
der drog Omsorg herfor, var 
daværende cand. polyt. C. 
E. Synnestvedt, som ejede 
et større Hvidtølsbryggeri der 
i Byen. Han havde Øje for, 
hvilken Betydning Bajersk
ølbryggeriet havde og frem
deles vilde faa, hvorfor han 
ogsaa med Overbevisning og

Energi tog fat for at imøde
komme Tidens Trang paa 
dette Omraade, og trods en 
Del Skepsis og Træghed 
hos sine Medborgere fik han 
endelig den 18. April 1873 
dannet Aktieselskabet Bryg
geriet »Thor« med en Ak
tiekapital paa 145,000 RdL 
Allerede den 1. Oktober sam
me Aar begyndte Bryggeriet 
sinVirksomhed som Bajersk
og Hvidtølsbryggeri, og C. E.

Cand. polyt. c. e. synnestvedt Synnestvedt blev Direktør og
Leder af Bryggeriet.

Det viste sig ogsaa, at Virksomheden kom til at svare til dens Grundlæggers For- 
haabninger og Løfter; thi den voksede stadig og støt, saa at der i Aarenes Løb 
maatte foretages en Del forskellige Forbedringer og Udvidelser — Forbruget voksede 
og dermed Produktionen trods den tiltagende Konkurrence. Saaledes gik det i de 
mange Aar under Grundlæggerens dygtige Ledelse, indtil 1897, da han paa Grund af 
sin høje Alder maatte træde tilbage og overlade Ledelsen til sin Svigersøn og mange- 
aarige Medarbejder, cand. pharm. J. E. Aagaard, under hvem Virksomheden atter 
er bleven udvidet og forbedret, idet der er optaget tre andre Hvidtølsbryggerier, og 
Aktiekapitalen er forøget til 600,000 Kr. Den aarlige Produktion er naaet til ca. 
25,000 Tdr. Bajersk og skattefrit 01, og der beskæftiges ialt ca. 50 mandlige og kvinde
lige Arbejdere.

Selv om »Thor«s 01 næppe kan siges at have skabt Randers en Berømmelse som 
det gamle »Burøl« eller endnu at have bidraget til Byens Frelse, saa har det sikkert 
forlængst naaet en langt større Produktion, ligesom det ogsaa er en langt renere, 
finere og bedre Drik, der gør sit Produktionssted al Ære og har vundet en stor og 
velfortjent Anseelse og Udbredelse.



HANS ANDERSEN
CROME & GOLDSCHMIDTS FABRIKKERS OG HORSENS TUGTHUS’ 

UDSALG I RANDERS

En af de ældste og absolut største Virksomheder paa Tekstilindustriens Omraade 
her i Landet, ja i hele Skandinavien, er ubestridelig »(home & Goldschmidt «s

Fabrikker i Horsens og Ribe. Disse indtager nu i sin Art en enestaaende frem
ragende Plads, som er trofast hævdet ved Bestræbelserne for at fremstille Varer, der 
kan konkurrere med til-
svarende udenlandske Fa
brikata, ikke alene i Ud
seende, Styrke og Holdbar
hed, men som ogsaa over- 
gaar disse i Prisbillighed.

Fabrikkerne har selv 
oprettet egne Udsalg i en
hver By i Landet, hvorfra 
Varerne sælges direkte til 
Forbrugerne uden Mellem
handler-Avance, og da det 
viste sig, at der altid leve
redes gode, solide Varer, 
der ikke skuffede Køberne, 
blev disse Udsalg modtaget 
af Publikum med Tillid 
og Velvillie hele Landet HANS ANDEBSEN

over, saaledes at Omsæt
ningen stadig forøgedes og 
nu er over é'A Mili. Kr.

I Marts 1874 oprette
des Udsalget i Randers og 
blev ogsaa her modtaget 
med samme Velvillie, lige
som det hurtig fik en stor 
og fast Kundekreds. For
retningen blev i Foraaret 
1887 overdraget til den nu- 
va^rende Indehaver, Hans 
Andersen, som efter et 
fleraarigt Ophold i Maga
sin du Nord i Kjøbenhavn 
overtog det efter den tid
ligere Leder, Hr. Oluf Ja
cobsen.

Hans Andersen flyttede straks Forretningen fra det gamle Lokale i Kirkegade 
Nr. 7 til det mere moderne og heldigere beliggende paa Torvegade Nr. 18, og efter 
5 Aars Forløb til Løveapothekets Ejendom i samme Gade, hvor der ved Opførelsen 
af den nye Gaard blev indrettet større og mere tidssvarende Lokaler.

Forretningens Hovedartikler er Lageret af »Crome & Goldschmidt«s Fabrikkers 
Fabrikata, der omfatter saa godt som alt under Manufakturbranchen, saaledes særlig 
Kjolestoffer, sorte og kulørte, med tilhørende Besætningsartikler, Klædevarer, Møbel
stoffer, Bomulds- og Lærredsvarer, Dækketøjer, Kaaber, Overstykker og Konfektions
artikler, Senge-Udstyr med eget Fjerrenseri og med de mest moderne Rensemaskiner.

Man vil forstaa, at denne Forretning med et saa stort og alsidigt Lager indtager 
en ubestridelig første Rangs Plads blandt Byens Manufakturforretninger, hvilket man 
ogsaa vil faa bekræftet ved et Besøg der. Man faar straks et Indtryk deraf ved at 
betragte Bygningens Facade og de store rigtudstyrede Butiksvinduer med de mægtige
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BUTIKSFACADEN

Spejlglasruder, som naaer 
fra Kælder til Loft, og end
nu mere naar man træder 
ind i de store Udstillings- 
og Ekspeditionslokaler, som 
strækker sig langt ned i 
Sidebygningen med tætfyld
te Reoler og mægtige Stab
ler af Varer i rig Mangfol
dighed og Variation, hvor
hen man vender Øjet — og 
endelig ogsaa naar man der
efter fortsætter Vandringen 
igennem de tilsvarende vidt
strakte Kælderlokaler under 
Butiken, hvor Sengeudstyrs
afdelingen er arrangeret 
med Rækker af Senge i alle 
Størrelser, videre i Lino
leums- og Tæppe-Lageret 
samt Lageret af Fjer og 
Dun m. m.

I de senere Aar har For
retningen anlagt eget Herre- 
Skræderi under Ledelse af 
en første Klasses Tilskærer, 
som har arbejdet i Udlan
dets største Forretninger; 
herfra leveres af Fabrikker
nes egne fortrinlige Fabri
kata, supplerede med et 
større Udvalg af de mest 
moderne engelske og fran

ske Nyheder, Klædningsstykker saavel efter Maal med den mest elegante Udførelse 
som billigere færdigsyede Ting af enhver Art.

Foruden den daglige Butikshandel, som har draget en talrig og vid Kundekreds 
til sig saavel fra Byen som fra de fjerneste Kroge i Byens store og vidtstrakte Op
land, har Forretningen tillige adskillige Filialer ude paa Landet, og i den daglige 
Ekspedition beskæftiges mere end et Dusin Ekspedienter foruden Skrædersvende, 
Syersker og andre Medhjælpere.

I Efteraaret er der foretaget en større Udvidelse med Inddragelse af flere og større 
Lokaler, hvilket synes at varsle godt for en yderligere Fremgang, saaledes at dette 
ansete Firma fremdeles maa kunne hævde sig som en af de største Forrretninger 
blandt alle de mange Udsalg, som »Crome & Goldschmidt«s Fabrikker har oprettet 
rundt om i Landet.
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Endnu i første Halvdel af forrige Aarhundrede var der kun faa eller ingen Køb
mænd paa Landet, naar undtages lidt Handel hist og her i de gammeldags 

Landevejskroer, saa at Landboerne almindeligvis var henvist til de Handlende i Køb
stæderne, medens disse atter fik deres Forsyning fra Grossererne i Kjøbenhavn og
i Udlandet, navnlig i Hamborg. Men ganske anderledes
Aarhundredet ved Anlæget af 
og forbedrede Forbindelses
midler overalt i Landet, og 
ved den raske Opkomst og 
Fremgang i Næringslivet, 
navnlig efter Krigen i 1864. 
Siden den Tid er der op- 
staaet Købmandsforretnin
ger rundt om paa Landet i 
en stedse voksende Mængde, 
saaledes at der nu næppe 
lindes den Landsby eller 
Landstation, hvor der ikke 
er en eller flere Købmands
forretninger, ofte endog af 
et meget betydeligt Omfang, 
og denne Udvikling fort
sættes endnu stadig med N. JENSEN

de talrige Jernbaner og
blev det i sidste Halvdel af 
de dermed følgende lettere

den voksende Folkemæng
de og det tiltagende Forret
ningsliv.

Samtidig hermed er der 
overalt i vore Købsticder 
ganske naturligt fremstaact 
talrige Engros-Forrctninger 
til Forsyning af alle disse 
Detail-Forretninger i Bv og 
paa Land, saa at Detaillist
erne herhjemme nu godt 
kan faa hele deres Forbrug 
tilfredsstillet uden at gaa 
til Udlandet eller til fjerne 
Stabelpladser, og den voks
ende, alt ret skarpe Konkur
rence indenfor disse lingros-

Forretninger har forlængst hert deres Indehavere og Ledere, ikke mindst de yngre
og yngste, som vil erobre sig en Plads ved Siden af gamle rodfæstede Kolleger, at 
der maa regnes med den mindst mulige Avance og udfoldes den størst mulige Energi 
og Forretningsdygtighed, at der maa arbejdes med lydhørt Øre for, hvad Kunderne 
kan bruge, og hvorledes de vil have det, samt med den største Imødekommenhed 
overfor hvad der ønskes. Det Firma, der forstaar at efterkomme alt dette og saaledes 
kan siges rigtig at være med Tiden, har fremdeles gode Chancer og gaar frem med 
raske Skridt.

En saadan Forretning synes just den at være, som bærer ovenstaaendc Firma
navn. Dens første Oprindelse kan nok søges adskillige Aar tilbage, men var saa ringe 
og beskeden, at den dog først kan regne sin egentlige Betydning fra det raske Op
sving, den i de senere Aar har faaet under sin nuværende yngre Leder, som med 
stor Energi og Dygtighed har ført den ind i det nye moderne Spor, hvorved den 
med raske Skridt kan træde fremmest i Konkurrencen og virkelig kan siges at være 
»up to date« i alle Maader eller med andre Ord — at den er med Tiden.

Firmaet startedes i 1885 af daværende Købmand N. Jensen, der begyndte Virk
somheden som Agenturforretning i forskellige Brancher, men som Tid efter anden
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optog enkelte Artikler for egen Regning. Særlig oparbejdede han saaledes en ret bety
delig Import af Svampe, og i 1890 paabegyndte han Fabrikation af dobbelte og tredob
belte Papirsposer til The, Kaffe og Konfekt. Denne Fabrikation blev Aar for Aar be
tydelig udvidet, endog til et overordentlig stort Omfang, saa at den til en Tid, navn
lig i Aarene 1895 til 1903, var vokset til som en af Forretningens Hovedgrene at 
give den vigtigste Indtægt, og da den vedblev at gaa fremad, blev der i 1905 særlig 
for denne Fabrikations Skyld knyttet et specielt dertil svarende Trykkeri til For
retningen.

FOKRETNINGENS GAARD

Blandt de forskellige Brancher eller Handelsvarer, som saaledes Tid efter anden 
optoges i Forretningen, kan endvidere nævnes saadanne Ting som Papir, The, Kryd
derier, Drej ervarer m. m., der vel svnes temmelig forskelligartede, men dog daglig 
sælges sammen Side om Side i de almindelige blandede Detailforretninger, navnlig 
paa Landet.

Saaledes stod Forretningen ret blomstrende, da dens Grundlægger, N. Jensen, 
døde i 1897; og til Trods for at han i de sidste 8 Aar ikke havde været rask, var 
der dog blevet lagt et godt og solidt Grundlag og samlet Kræfter, som hjalp til at 
bære over de kommende Aars Vanskeligheder.

Hans Enke fortsatte Forretningen efter hans Død under Firmanavn »N. Jen
sens Enke«, og den ældste Søn, N. C. H. Jensen, som den Gang var i Handelslære 
i Hobro, kom saa hjem for at assistere sin Moder i Forretningen, navnlig for at
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N. HOLM JENSEN

varetage Ledelsen udadtil; men til Trods for at Om
sætningen fremdeles gik op, svarede Udbyttet ikke 
dertil, og for at hjælpe herpaa overtoges saa HA Aar 
senere, i Oktober 1898, en Detailforretning i den nye 
Bydel, Østerbro, ude ved Fabrikken »Scandia«. Paa 
denne blev saa Hovedvægten lagt, den maatte nu først 
og fremmest passes, og den havde virkelig særdeles 
god Fremgang; men ved Siden heraf søgte dog den 
unge Mand med den yderste Flid at vedligeholde 
Engros-Forretningen saa godt som muligt, og det lyk
kedes til Dels, navnlig blev Theposeforretningen i disse 
Aar en meget betydelig Faktor.

Dog blev det første Aar paa denne Plads heller 
ikke saa videre gunstigt. Aarsagen hertil var den store 
Lock-out, som indtraf i 1898; den voldte megen For
styrrelse og skaffede Forretningen betydelige Tab; men 
da dette Aar var overstaaet, kom der Forandring i 
Sagerne, og det en glædelig Forandring, som bragte

Fremgang, Fart og Opmuntring, saa at Forretningen nu for hvert Aar viste en bedre 
og bedre Status med betydelig Opgang over det hele.

Saaledes virkede denne Detailforretning som en god Løftestang, og efter 7 Aars 
Forløb, i hvilken Tid der var samlet tilstrækkelige Kræfter, blev den saa i Januar 
1905 afhændet, hvorefter den unge Niels Jensen med sin hele Iver og Kraft ende
lig atter fuldt og helt kunde kaste sig over Engros-Forretningen. Denne fremstod 
nu helt igennem som en Engros-Forretning med alt, hvad der kan henregnes under 
Kolonialbranchen, og med det meste af hvad der i Almindelighed kan sælges i de 
ovennævnte blandede Forretninger; og Maalet var: i videste Omfang at kunne blive 
den hurtigste, billigste og sikreste Leverandør for disse Detailforretninger.

Forretningen begyndte i den nye Skikkelse i Ejendommen Nr. 20 paa Brødregade, 
hvor der var store, rummelige Lokaler, som maatte synes at kunne afgive rigelig 
Plads for en længere Fremtid; men det gik ganske anderledes og langt over For
ventningerne, og allerede efter kun 3 å 4 Maaneders Forløb var det helt klart, at 
Pladsen her var ganske utilstrækkelig, hvorfor N. Jensen resolut gik hen og købte 
den store gamle Købmandsgaard, Kirkegade Nr. 11, paa Hjørnet af Kirkegade og 
Store Kirkestræde, den saakaldte »Oves Gaard«, hvor der var mere end fire Gange 
saa store Lokaler, og allerede i Oktober samme Aar henflyttedes saa Forretningen 
hertil. Det er en af Byens største Gaarde, og her har nu Forretningen Plads til at 
vokse i; men det synes da ogsaa fremdeles at gaa rask med Væksten, eftersom Om
sætningen her i det første Aar er bleven fordoblet hver tre Maaneder, og i de første 
5 Maaneder af 1906 allerede var naaet til det samme som i hele Aaret 1905.

I Forretningen beskæftiges nu 1 Bogholder, 1 Volontør, 1 Pakhusforvalter, 2 Kom
mis’er, 3 Karle, 4 Rejsende og dertil en hel Stab af Akkordarbejdere, saaledes alene 
ved Posefabrikationen til Tider indtil 60, samt mange andre, saa at det samlede 
Antal altsaa nærmer sig 100 Mennesker med Store og Smaa.

Om den unge Mand, Niels Chresten Holm Jensen, under hvis Ledelse Forret
ningen har haft en saa overraskende stor og smuk Fremgang, er der forøvrigt ikke
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meget at sige personligt. Han er den ældste af 5 Søskende, født i Ringkjøbing den 
2. Februar 1881, har frekventeret Randers Latinskoles Realklasser og var efter Kon
firmationen i Handelslære i Købmand N. P. Rasmussens Kolonialforretning i Hobro, 
indtil han som foran nævnt ved Faderens Død maatte vende tilbage til Hjemmet 
for at assistere sin Moder i den Forretning, hvor han hidtil har været Leder, og nu 
ved sin Myndighedsalder staar som den egentlige Indehaver — og det med Mulig
heder, hvorved der velfortjent synes at forjættes ham den bedste Fremtid som For
retningsmand.



RANDERS REBSLAAERI

Det var i Aaret 1840, at den unge Rebslaaer, Peter Winther Winge, anlagde det 
lille beskedne Rebslaaeri, der i Aarenes Løb er vokset op til den store industri

elle Virksomhed, Randers Rebslaaeri, som paa sit Omraade nu er den største i Jylland.
P. W. Winge var født i Randers 1817; i 10 Aars Alderen mistede han Forældrene 

og kom i Huset hos daværende Rebslaaer M. P. Berg i Nørregade, hvor han efter 
sin Konfirmation lærte Plejefaderens Haandværk. Dette dreves endnu den Gang paa 
gammeldags Vis, helt primitivt som fra de ældste Tider.

Rebslaaercn var for det meste Smaahaandværker, som selv sled i det med nogle 
faa Medhjælpere, og Stedet, hvor Virksomheden foregik, var den saakaldte »Reber
bane«, der som Regel laa udenfor Byen og strakte sig langs et Dige, et Hegn eller 
en Skovkant, hvor der var Sol og Læ for Vind og Vejr. Ved den ene Ende var der 
opført et beskedent lille Hus eller endog kun et ret tarveligt Skur »Spindeboden«, 
hvor Materialer og Redskaber opbevaredes, og hvor Hjulet havde sin Plads. Dette 
Hjul drejedes gerne af en halvvoksen Dreng eller ofte af en lidt defekt Person med 
nogenlunde Kræfter; thi dette Arbejde fordrede ikke megen Omtanke, kun nogen 
fysisk Kraft, som helst maatte være saa billig som muligt. — Med Hampen viklet 
omkring Livet gik saa Rebslaaeren og pillede Taverne, Hampetrævlerne, ud med 
Fingrene, stadig i en jævn Baglænsgang, hvorefter Hjulets Fart saa nogenlunde maatte 
afpasses, og stadig udad mod Banens anden Ende, — saa forfra igen, atter og atter, 
tilbage og frem, Dag ud og Dag ind, saavidt Vejret tillod det; men vort urolige og 
ublide Vejrlig lagde mange Hindringer i Vejen, saa Arbejdet ofte maatte standses, 
naar der var mest at bestille, og man nødigst vilde sinkes. Dog saaledes var nu 
Arbejdsmethoden, og saadan gik det den Gang.

Da den unge P. W. Winge i en Alder af 23 Aar fd< Borgerskab og begyndte som 
vel udlært Rebslaaer, der havde vist sin Duelighed og var optagen i Randers Reb- 
slaaerlaug, saa anlagde han efter Datidens Mønster en lignende Reberbane som oven
for skildret. Det var Nord for Byen oppe paa Klintebjerg langs med Hobro Landevej, 
hvor han under sit Arbejde havde en herlig, stor og vid Udsigt over Byen og Gu- 
denaadalen, og det kan næppe fejle, at den unge, raske Haandværker ogsaa har haft 
Øje for den, ligesom det snart viste sig, at han havde et klart Blik og et videre Syn 
for sin Forretning end de fleste af hans Standsfæller paa den Tid.

Hans Maal var højere end det sædvanlige — der skulde arbejdes fremad — dertil 
var han udholdende og energisk, og ved Flid og Dygtighed kom snart Fremgangen, 
saa han kunde følge sin Lyst til Udvidelse og Forbedring af Virksomheden. Forret
ningen voksede Aar for Aar, og i 1857 kunde han saa flytte fra den lille Reberbane 
deroppe paa den høje Bakke og ned i den lune Slotseng tæt Syd for Byen langs 
Fjorden, hvor han havde anlagt en lang, solidt og smukt overbygget Reberbane med 
Hestegang, hvilket da var et meget stort Fremskridt. Hestekraften blev nu den vig
tigste Drivkraft og brugtes navnlig til Forarbejdning af Tovværk, medens Manden 
ved Hjulet fremdeles stod og drejede rundt ved Forfærdigelsen af Garn og Reb.

Produktionen af Skibstovværk voksede derefter stærkt og optog en stadig større 
Del af Arbejdet, saa Forretningen gik mere og mere fremad og naaede op til at
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blive en af de største i sin Slags i Provinserne, og Winges Reb og Tovværk solgtes 
over hele Landet, endogsaa i Kjøbenhavn, men dog navnlig i Jylland. Alle Vegne 
vandt hans Produkt stor og vel fortjent Anseelse. Paa Fanø fandt han saalcdes et 
betydeligt Marked for alle Slags Tovværk til Skibsbrug, og mangen stolt Fanøskude 
stævnede ud over de store Have, udstyret med Tovværk fra P. W. Winge i Randers.

Den nuværende administrerende Direktør for Randers Rebslaaeri, Mathias Peter 
Winge, ældste Søn af P.W. Winge, født 1840, fik en god og omhyggelig Skoleuddan
nelse og kom derefter i Lære i Faderens Forretning. Da han var udlært her og 

BANEN TIL SLAANING AF TOV OG REB

havde faaet den Uddannelse i Faget, som kunde opnaas herhjemme, saa var det 
ham dog ikke nok. Han søgte og erholdt Statsunderstøttelse og Stipendium fra det 
Reiersenske Fond til videre Uddannelse. Han kunde da følge sin Lyst til at se og 
sætte sig ind i alt nyt paa Fagets Omraade, og i Løbet af nogle Aar var han saaledes 
i Tyskland, Rusland, Relgien, Frankrig, England og Skotland og gjorde paa alle disse 
Steder kortere eller længere Ophold, hvor der var noget for ham at lære.

Ved sin Hjemkomst fra Udlandet i 1864 gik den unge Winge straks ind i Hæren 
som Officersaspirant i den Tanke derefter at gaa med i Krigen til Fædrelandets 
Forsvar; men da der kort efter blev sluttet Fred, hævedes Skolen, og han blev 
hjemsendt. Dermed var saa Vandreaarene til Ende, han slog sig atter til Ro i sin 
Hjemby og traadte snart efter ind i Faderens Forretning, som nu skulde høste godt 
af, hvad han havde set og lært i Udlandet. Han blev først Værkfører og Leder og
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var saa senere i nogle Aar Lejer, indtil han i 1877 overtog Forretningen, som Fa
deren dog vedblev at deltage i og følge med usvækket Interesse til sin høje Alder; 
han døde i 1899 og blev saaledes 82 Aar gammel.

Blandt Byens ikke faa Rebslaaerier var der endnu et andet foruden Winges, som 
ogsaa i disse Aar var gaaet fremad og havde hævet sig ud over det almindelige, det 
var Soelbergs Rebslaaeri, ogsaa et gammelt Rebslaaeri, som i sin Tid var anlagt af 
Rebslaaer Søren Soelberg, senere fortsat af Hans Soelberg, og ledet med Dyg
tighed var det ligeledes bragt frem til et betydeligt og anset Rebslaaeri; men det 

INTERIØR FRA SPINDESALENE

indskrænkede sig dog i det væsentligste til Produktion af Reb og de Varer, som an
vendes i Landbruget.

Disse to mere fremskredne yngre Haandværkere, M. P. Winge og H. Soelberg, som 
begge havde aabent Øje for Tidens Fordringer til deres Fags Udvikling, indsaa mere 
og mere klart, at det ved den daværende Driftsmaade ikke vilde være muligt for 
dem at fremstille et saa fuldendt og tidssvarende Produkt, som de ønskede, ihvor 
højt de end havde formaaet at hæve deres Virksomheder, og hvor ansete disse end 
var. De indsaa, at det var de nye moderne Maskiner, der maatte tages til Hjælp, hvis 
de turde vente stadig at kunne være blandt de forreste i Konkurrencen med de uden
landske Fabrikker. Fordringerne til Tovværkets Styrke og smukke Udseende øgedes 
stadig baade til Skibsbrug i Almindelighed, og særlig til det mere og mere opblomst
rende Kutterfiskeri, som stiller de største Fordringer til Tovværket i alle Retninger.
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Med dette for Øje og 
for med nogenlunde Sik
kerhed at kunne holde 
deres Virksomheder paa 
Højde med Tidens For
dringer forstod da disse to 
dygtige og fremadstræben
de Haandværksmestre, at 
der ikke var andet at gøre 
end at tage de nyeste og 
bedste Maskiner og Appa
rater i deres Tjeneste og 
dermed føre deres Haand- 
værk over i Storindustriens 
brede og kraftige Strømlejc, 
hvilket maatte ske ved at 
lade deres Virksomheder DIKEKTØB WINGE

gaa op i en højere Enhed 
som »Aktieselskabet Ran
ders Rebslaaeri«, hvis Virk
somhed altsaa maa betrag
tes som en Fortsættelse og 
Udvidelse af M. P. Winges 
og H. Soelbergs Rebslaae- 
rier.

Dette skete i Aaret 1898. 
Aktiekapitalen, 200,000 Kr., 
blev hurtig tegnet, og der 
toges straks fat paa Opfø
relsen af den nye Fabrik.

Bag de smukke Lyst
anlæg paa Flintebjerg og 
Bakkerne Nord for Byen 
ligger den Bydel, som i 
daglig Tale kaldes »Mar

ken«. Her opførtes paa et dertil egnet Terræn de store nye Fabriksbygninger. 
Arealet, der for Reberbanens Skyld er temmelig langstrakt, yder rigelig Plads for det 
store Bygningskompleks, hvis Dampskorsten rager højt op over Lystanlægene og 
Omgivelserne, ’ saa at den ses vidt ud i Egnen til alle Sider. Det hele Areal udgør 
ca. 30,000 □ Alen.

Mod Vest nærmest ved Hovedindkørselen fra Vinkelvej ligger Kontorbygningen 
og det store Maskinhus. Dampmaskinen er paa ca. 100 Hestes Kraft og leverer Driv
kraften til alle Fabrikkens mange Arbejdsmaskiner, og den driver desuden en Dy
namo, som leverer elektrisk Lys til hele Fabrikken. Nær herved ligger en stor 
Bygning med forskellige Lokaler, hvor de mangeartede store, moderne Maskiner er 
opstillede, der behandler Hampen, lige fra den gaar fra Heglen og igennem de mange 
forskellige Processer, som den undergaar i de sindrige og snilde Maskiner, hvor den 
spindes og poleres, indtil den som en Mængde smukke glatte Traadc har naaet sin 
foreløbige Skikkelse. Disse Traade slaas derefter sammen til de forskellige Arter og 
Dimensioner af Reb og Tovværk. Naar man staar her og ser de mange kvindelige 
og mandlige Arbejdere travlt beskæftigede ved de vældige Maskiner, som summer 
og snurrer med øredøvende Larm, medens de talrige Traade uafbrudt rulles op paa 
de lange Rækker af Tene — saa kommer man uvilkaarligt til at tænke paa den fattige 
Traad, som den enlige Rebslaaersvend frembragte jævnt og sindigt under den lang
somme Baglænsmarsch derude i den stille idylliske Natur langs Hegnet — og med 
Undren maa man sige: Ak, hvor forandret!

Fabrikkens brede, lukkede Bane har en Længde af ca. 500 Alen, her slaas de 
lange Reb og Tove, og her er Plads til at have mange i Arbejde samtidig. Fabrikken 
leverer alle Størrelser og Dimensioner fra de sværeste Tove til de fineste smækre 
Liner.

Rundt om paa Fabrikkens Terræn ligger endnu liere forskellige Bygninger til 
særligt Brug, saaledes Lagerrum til de store Oplag af Raamateriale og til de færdige 
Varer, et større Reparationsværksted og et Hus, hvor Tovværket tjæres.
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Samtidig med at Maskinerne er saa fuldkomne, som det er muligt at skaffe dem, 
saa at de virkelig kan siges at høre til de bedste, som findes, saa bliver Arbejdet 
ogsaa overalt udført med største Omhu og Akkuratesse, ligesom der selvfølgelig ogsaa 
sørges for at fremskaffe det bedst mulige Raamateriale. Hovedparten af dette er 
naturligvis Hamp, navnlig russisk, medens der ogsaa anvendes Manillahamp til svæ
rere Reb og Tovværk, samt ogsaa Kokosgarn til de sværeste Trosser og lignende. 
Fabrikken har ved Anvendelse af de bedste Hampesorter lagt Vægt paa at fremstille 
det smukkeste og stærkeste Fabrikat af Reb til Anvendelse i Landbruget, hvor det 
stadig finder større og større Anvendelse; thi Landmanden har ogsaa lært, at det 
bedste er og bliver altid det billigste i Længden. Ligeledes har Fabrikken ogsaa lagt 
an paa at fremskaffe den bedst mulige Produktion af Liner og Tovværk til Skibs- 
og Fiskeribrug, og navnlig til denne sidste Anvendelse, hvor det gælder om at skaffe 
det saa godt, som det overhovedet er muligt, har den kunnet glæde sig ved en stedse 
forøget Afsætning til vore Fiskere.

Naar Fiskeren udøver sin besværlige og ofte saa farefulde Gerning paa Havet, 
vil han ikke føle sig tilfreds og tryg, hvis han ikke fuldt ud tør stole paa sine Tove 
og Grejer. Det kan gælde Livet nu og da, om en Trosse springer, ligesom ogsaa 
store Værdier kan gaa tabt, hvis et Tov brister, og et Vaad ødelægges eller tabes i 
Havet med sin rige Fangst. Det er derfor heller ikke underligt, om Fiskerne ser 
sig nøje for ved Valg af Tovværk og søger at skaffe sig det bedst mulige Produkt. 
Anvendelse af det bedste Tovværk til Søs er ogsaa i Længden det mest økonomiske, 
da Tovenes Varighed og Styrke vil gøre, at de sjældnere behøver at fornyes og saa- 
ledes bliver meget billigere end de simplere Kvaliteter, som ofte maa fornyes.

I de senere Aar har Fabrikken ogsaa lagt sig efter Fabrikationen af Transmissions
tove, hvilket er lykkedes saaledes, at den har faaet den største Anerkendelse derfor 
og nu stadig i forøget Omfang leverer disse Tove til Kraftoverføring fra Damp
maskiner til Arbejdsmaskiner selv i meget store Anlæg og Fabrikker. Disse Trans
missionstove, der stiller de allerstørste Fordringer baade til Materiale og Forarbejd
ning, synes at have en meget stor Fremtid og tegner til at blive en betydningsfuld 
Specialitet for Fabrikken.

Fabrikationen, der er bleven prisbelønnet paa forskellige Udstillinger, er vokset 
stærkt Aar for Aar, og Fabrikken beskæftiger nu 60 til 70 Arbejdere, men dens store 
Grundareal vil forhaabentlig dog yde tilstrækkelig Plads til de Udvidelser, som Tiden 
og Fremskridtet vil føre med sig i den nærmeste Fremtid.

Fabrikken har saaledes i de 8 Aar, den har været i Virksomhed, vundet alminde
lig Anerkendelse og Anseelse, saa at det har vist sig, at de gode Traditioner fra 
»Winges Rebslaaeri« er fortsatte fra Haandværket over i Storindustrien, i Trit med 
den store Udvikling og den forøgede Produktion, til Ære for »Randers Rebslaaeri« 
og dets nuværende Leder.

Efter en Ildebrand, som den 11. April 1906 overgik Fabrikken og lagde en Del 
af den i Aske, blev der straks taget fat paa Genopførelsen af de ødelagte Rygninger, 
og samtidig er der sket betydelige Udvidelser, hvorved der for Fremtiden bl. a. op
tages Fabrikationen af Jern- og Staaltraadstovværk. Trods Branden har Fabrika
tionen af Tovværk stadig været fortsat.



AKTIESELSKABET

„RANDERS KULKOMPAGNI“

Ide sidste Aartier ser man overalt her i Landet en stedse tiltagende Maskindrift 
ikke alene i Byerne, hvor ældre Fabrikker udvides, og nye anlægges, men ogsaa 
rundt om paa Landet, hvor større og mindre Maskiner i et stadig voksende Omfang 

tages i Virksomhed i Landbrugets Tjeneste, navnlig i de talrige Mejerier. Herved 
finder Kul overalt en stedse forøget Anvendelse, der ganske naturligt har fremkaldt 
en stadig stigende Kulimport, medens der samtidig er fremstaaet en Del yngre Spe
cialforretninger i denne Branche. Disse ledes i Reglen af yngre dygtige Forretningsfolk, 
som har haft Lejlighed til at sætte sig nøje ind i det moderne Forretningsliv og med 
aabent Øje for dets skiftende Former og Bevægelser har forstaaet at følge de nye Spor, 
optage de tilstedeværende Muligheder og indrette deres Virksomhed derefter.

Et saadant forretningsdygtigt og fremadstræbende yngre Firma er Randers Kul
kompagni, der vel i sin nuværende Skikkelse daterer sig fra 1. Juli 1905, men egent
lig er en Fortsættelse af den af de to unge Købmænd Chr. Rasmussen og N. H. Boje 
11 Aar tidligere startede Kulimportforretning, som efter sidstnævntes Udtrædelse af 
Firmaet i 1901 har været ledet af Chr. Rasmussen som eneste Indehaver, indtil den 
i Fjor gik over til et Aktieselskab med den hidtilværende Chef og den tiltrædende 
yngre Forretningsmand, Chr. Faber som administrerende Direktører.

Forretningen har hele Tiden kun beskæftiget sig med Import af Kul og dermed 
beslægtede Varer; men den har da ogsaa drevet denne Virksomhed op til en an
selig Højde, i nøje Kontakt med det forøgede Kulforbrug, hvilket har været saa be
tydeligt, at der nu importeres til Randers fire Gange saa mange Kul som for 12 Aar 
siden. Randers har saaledes vist, at den meget godt kan være med ogsaa paa dette 
Omraade, ja at den med sit store Opland og den i Byen tiltagende Fabriksvirksom
hed just har gode Betingelser derfor og yderligere vil faa det, efterhaanden som 
Fjorden reguleres og uddybes, og Skibsfarten til Havnen forbedres. Det har da ogsaa 
vist sig, at den trods Afstanden fra det aabne Hav meget vel kan konkurrere med 
Nabobyerne paa dette Omraade, og »Randers Kulkompagni« indtager nu en meget 
fremskudt Plads blandt de jydske Kulimportfirmaer.

For 12 Aar siden var det næsten ukendt, at der fragtedes Skibe til Randers med 
Kulladninger, da alle Kul og Kokes saa at sige blev hjemført med den kendte gamle 
Rutebaad Dampskibet »Njord«, som besørgede Kreaturtransporten til England og 
som Returfragt omtrent den hele Kulimport til Randers. Den lastede kun ca. 100 
Tons, medens Kulkompagniet nu modtager Kulladninger paa op til 1500 Tons med 
de 15 Fod Vand, som Sejlløbet nu har. Men efter den nu iværksatte yderligere Re
gulering og Uddybning af Fjordløbet til 18 Fod, som ventes afsluttet i Aaret 1907, 
vil der være god Sejlads for Skibe paa indtil ca. 3000 Tons, hvorved Fragterne vil 
blive ligesaa billige til Randers som til Nabobyerne, og Kulkompagniet i endnu 
højere Grad end hidtil vil kunne gaa frem i Konkurrencen og fortsætte sin Udvik
ling som en af de større Kulimportforretninger i Midtjylland.
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Den ældste af de to administrerende Direktører er Christian Rasmussen, som 
er født den 6. Februar 1866 i Svendborg. Efter at have gcnncmgaaet Fredericia Latin
skole lærte han Handelen i Varde hos det vel ansete gamle Firma J. Cohns Efter
følgere og var senere Prokurist hos sin Fader, Konsul M. Rasmussen i Fredericia, 
indtil han i 1894 selv begyndte Forretningen i Randers. Da han særlig har kastet 
sig over Kulforretningen, mange Gange har været i England og Skotland og ofte 
har besøgt Minedistrikterne, har han erhvervet sig et nøje Kendskab til de dervæ
rende Forretningsforhold og er inde i alle Kulbranchens Finesser. I den store Kunde

KULPLADS VED HAVNEN

kreds herhjemme anvendes det populære »Kul-Rasmussen« ofte lige saa meget som 
Firmanavnet og vidner om, hvor nøje hans Navn er knyttet til Forretningen.

Ch ri stian Gylding Faber, Søn af afdøde Stationsforstander Faber, er født i Ribe 
den 14. Juli 1876. Efter at have gennemgaaet Skive Realskole kom han til Handelen, 
og han har ligeledes lagt sig særlig efter Kulforretningen, som han ligesom sin Med
direktør er fuldt inde i. Han har sin meste Tid været ansat i det store, højtansete 
Firma Hans Broge & Co. i Aarhus, var derefter et Par Aar Medleder af Korn- og 
Foderstof-Kompagniets Afdeling i Aalborg og kom ved Dannelsen af Aktieselskabet 
»Randers Kulkompagni« til Randers og tiltraadte dettes Ledelse som Meddirektør. 
Han er tillige Medindehaver af Kornfirmaet N. C. Kastrup & Co. i Randers.



LANDRY WENDELBOE
UDSALG FRA VETT & WESSEL

Det er nu noget over en Menneskealder siden, at Stormagasinet »Vett &Wcssel« 
begyndte at anlægge Filialer og Udsalg rundt om i de danske Provinsbyer, og 

den første Manufakturhandler i Randers, som havde Udsalg derfra, var Købmand 
H. C. M. Sølling.

Kort efter hans Død i 1884 anlagde Magasinet direkte en Filial med egen Be
styrer, først nede i Kirkegade, men senere blev den henflyttet til den store Butik 
i Ejendommen Nr. 11 paa Torvegade, i samme Gaard som Hotel »Randers«, hvor 
Forretningen senere er fortsat og fremdeles drives. Under de forskellige Bestyrere 
har Forretningen svinget op og ned, alt efter disses Dygtighed og Energi; men den 
har selvfølgelig alle Dage hørt til Byens største Forretninger. Med sit store Varelager 
og det rige Udvalg i alle de Brancher, den har at byde paa, har den altid udøvet 
en stor Tiltrækning og været søgt af et stort Publikum, og navnlig har den under 
den nuværende Indehaver haft større og større Fremgang og faaet et Opsving, der er 
betydeligere end noget af de tidligere Aar.

Forretningens nuværende Chef, Landry Wendelboe, er født i Randers den 
17. Februar 1877, men var i sin Barndomstid i Aarhus og gik i den derværende 
Kathedralskole, hvorfra han dimitteredes med Realafgangseksamen. Han kom der
efter i Lære i Firmaet Emil Sechers Eftflg. paa Store Torv i Aarhus, en af de der
værende største og mest ansete Manufakturforretninger.

Efter at være udlært der og have aftjent sin Værnepligt, vendte han atter tilbage 
til den samme Forretning som Kommis og var der i 3 Aar, hvorefter han kom til 
Kjøbenhavn og fik Ansættelse i det store bekendte Firma, Aktieselskabet C. Olesen 
paa Højbroplads. Her var Landry Wendelboe Lagerekspedient i Tæppeafdelingen; 
men i Foraaret 1901 vendte han atter tilbage til Aarhus og fik Ansættelse i det der
værende Firma »Magasin du Nord«, den største af Vett & Wessels Forretninger i 
Provinserne og den egentlige Grundforretning for det store Firma »Magasin du Nord« 
i Kjøbenhavn. Her virkede han som Leder af Konfektionsafdelingen indtil Efter- 
aaret 1902.

Omkring Aar 1900 var Magasin du Nord i Kjøbenhavn begyndt at afhiende sine 
direkte Filialer ude i Provinserne, og allerede i 1902 den 21. Oktober købte Landry 
Wendelboe Forretningen i Randers og fortsatte den som selvstændig Indehaver med 
Eneudsalg fra Vett & Wessel.

Straks efter Overtagelsen skete der en Omforandring af Fagaden og Butiks
vinduerne, hele Forretningen traadte ind i en ny Gænge og gik straks betydeligt
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fremad, ligesom den stadig er i rask Udvikling. Tillige maa det erindres, at den 
med den store Omsætning og ved sin Forretnings-Forbindelse med Magasin du Nord 
i Kjøbenhavn altid har Fordelen af at kunne gøre de bedste og billigste Indkøb i 
alle Brancher; thi det er jo bekendt nok, at Magasin du Nord just har sin store 
Styrke derved, at dette Firma som Aftager af betydelige Partier direkte fra Fabrikkerne 
baade i Ind- og Udland opnaar de største Fordele og billigste Køb — og yderligere 

FACADE AF BUTIKKEN

derved, at det i mange af disse Brancher har anlagt og driver egne Fabrikker og 
saaledes er ganske uafhængig af Mellemhandlere.

Naar man fra den meget befærdede Hovedgade, Torvegade, ser de smukt ud
styrede Butiksvinduer, nogle af de smukkeste i Provinserne, og derefter træder ind 
i de store hyggelige Forretningslokaler med de righoldige Varelagere i alle Manu
fakturbrancher, er man straks klar over, at denne Forretning hører blandt de største 
og betydeligste af de mange ansete og velrenommerede Manufakturforretninger i 
Provinserne, hvortil Stormagasinet »Vett & Wessel«s Navn er knyttet.



C. MÆRSK-ANDERSEN

Denne store og ansete Forretning, hvis velsignelsesrige Virksomhed strækker sig 
over hele Landet og bringer Hjælp og Lindring til Tusinder, har opnaaet et 

ret enestaacnde Omfang og Betydning, og da et stort Antal Svage og Lidende 
fra alle Egne af Landet har søgt Hjælp her, saa den er vel kendt, vil det være til
strækkeligt at omtale den 
og dens Indehaver i korte 
Træk.

Dens egentlige Grund
lægger er den senere saa be
kendte Bandagist J. C. Lau
ritzen. Oprindelig Lands
bybarn blev han Haand- 
værker, Filehugger, og etab
lerede sig 1860 som Banda
gist i Randers. Det var hans 
Menneskekærlighed og Hu
manitetsfølelse, der lige
som tilfældig gjorde ham 
til Bandagist. Han saa paa 
Gaden en lemlæstet Stak
kel; det gjorde ham ondt, 
og han faldt paa den Tanke, 

at der maatte kunne gøres 
noget for at hjælpe ham. 
Han lod det ikke blive ved 
Tanken; men vel begavet 
og snild som han var, for
søgte han straks at reali
sere den, og det lykkedes 
ham saa godt, at han gik 
videre, og med sejg Energi 
og Interesse, baaren af Med
følelse med de Lidende, 
lykkedes det ham i Aare
nes Løb at vinde Anseelse 
som Bandagist og bringe 
værdifuld Hjælp til mange 
syge og svage Stakler, end
skønt han ikke havde faaet 
nogen faglig Uddannelse og

C. MÆRSK-ANDERSEN

derved ofte maatte føle Omraadet for sin Virksomhed begrænset. Han blev hædret 
med Dannebrogskorset og døde 1888.

Men hvad han ikke naaede, det lykkedes for hans Eftermand, den nuværende 
Indehaver af Forretningen, C. Mærsk-Andersen, som fra sin første Ungdom just har 
faaet en særdeles omhyggelig og grundig Uddannelse paa dette specielle Omraade.

Christen Mærsk-Andersen er født i Randers den 21. Maj 1866 og kom straks 
efter Konfirmationen, før han endnu var fyldt 14 Aar, i Lære hos sin Onkel, Ban
dagist J. C. Lauritzen, under hvis Vejledning han straks viste, at han med en levende 
Interesse for Faget forenede gode Evner og Snille, ligesom han efter udstaaet Lære
tid var besjælet af en levende Trang og Lyst til at fortsætte sin Uddannelse. Han 
gik derfor straks i 1885 paa en længere Udenlandsrejse til Tyskland, Frankrig og 
Belgien for at tilegne sig, hvad der var at se og lære i Faget, ligesom han ogsaa 
senere to Gange har erholdt Rejsestipendium af Indenrigsministeriet til Studieophold 
i Udlandet.
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Han havde derved opnaaet en alsidig, fortrinlig Uddannelse i sit Fag, saavel 
teoretisk som praktisk, og saaledes udrustet vendte han tilbage og blev Medhjælper 
hos Onkelen, indtil han efter dennes Død overtog Forretningen i 1889, og den unge 
selvstændige Mand bragte nu i Anvendelse, hvad han havde lært, med Energi og 
Kraft, og det kendtes snart, at der kom ny Fart og Fremgang i Forretningen, som 
i kort Tid kom paa Højden med, hvad der paa dette Omraade er opnaaet saavel 
her hjemme som i Udlandet.

INTERIØR FRA ET AF VÆRKSTEDERNE

Til at begynde med havde han næppe Arbejde til at beskæftige 2 å 3 Svende; 
men saa kom Fremgangen og nødvendiggjorde den ene Udvidelse efter den anden, 
saa at der nu paa Værkstederne til Stadighed beskæftiges 14 Mennesker, og de tal
rige Bandager og kunstige Lemmer, som udgaar herfra, har vundet den største An
erkendelse overalt, saa at Forretningen nu er Leverandør til 16 af Jyllands største 
Sygehuse og over 200 Læger. Det er da ogsaa blandt disse en almindelig Opfattelse, 
at de Bandager, der udgaar fra Mærsk-Andersens Forretning, ikke i nogen Henseende 
staar tilbage for det bedste, der ydes saavel her i Landet som i Udlandet, og de Til
fælde, hvor det er lykkedes Mærsk-Andersen at hjælpe, hvor anden Hjælp har vist 
sig virkningsløs, er ikke faa, — intet Under derfor, at Forretningen er kendt og anset 
over hele Landet. Foruden Forfærdigelse af kunstige Lemmer og Bandager drives 
der en meget stor Forretning med alle mulige Lægeinstrumenter og Sygeplejeartikler.



ALFRED TVENSTRUP
SØLVVAREFABRIKANT OG GULDSMED

Bearbejdelsen af de ædle Metaller, Guld og Sølv, maa henregnes til de aller- 
ældste Haandværk og er dertil et af de fornemste, eftersom det i særlig Grad 

stiller Krav til saavel Aandens som Haandens Snille og mere end noget andet Haand
værk kommer Kunsten nær. Som Følge heraf har det da ogsaa fra de forskellige 
Tider i Kulturudviklingen efterladt os Genstande, der som Kunsthaandværk er be
varede som Typer for de forskellige Tidsperioders Stil og Smag og viser de Udvik
lingstrin og den Højde, 
hvortil saavel Kunst som 
Haandværk er naaet in
denfor disse Perioder, lige
som det da ogsaa den Dag 
i Dag er det Haandværk, 
indenfor hvilket vor Tids 
moderne Kunsthaandværk 
vel nok viser sin højeste 
og fineste Udvikling og 
Blomstring.

De mer eller mindre 
gunstige Perioder for Guld
smedekunsten har ret nøje 
fulgt med den almindelige 
Velstand: naarTiderne var 
gode, anskaffedes der fine 
og kostbare Genstande, og 
der ofredes en Del paa

K. H. TVENSTRUP
Firmaets Griinclkvgger

den kunstneriske Udførel
se; men var det daarlige 
Tider, saa blev der kun 
Raad til Anskaffelse af 
de tarveligste og billigste 
Smykker og Brugsgenstan
de, og godt var det, om 
man ikke blev nødt til at 
lade smukke og kostbare 
Klenodier, Arve- og Fa
miliesmykker gaa i Smelte
diglen.

Saadanne daarlige Tider 
havde vi i Begyndelsen af 
forrige Aarhundrede efter 
den store Pengekrise, og no
gen større Fremgang spo
redes ikke før efter Krigen 
1864, da de gode Tider kom 

i sidste Halvdel af Aarhundredet og bragte Velstand ud i Folkets brede Lag. En af de 
Guldsmedeforretninger i Randers fra den Tid, som er gaaet frem med Tiden og endnu 
staar i fuld Blomstring, er den, som vi her skal omtale; den er nu Byens ældste Guld
smedeforretning og har allerede for nogle Aar siden fejret sit 50 Aars Jubilæum.

Grundlæggeren af denne Forretning, Rasmus Henrik Tvenstrup, er født den 
24. Marts 1828 i Aarhus, hvor han lærte Guldsmedehaandværket, derefter kom han 
som Svend til Randers og arbejdede hos Guldsmed J. Momme. Det var under den 
første slesvigske Krig, og da den var endt, etablerede han sig her den 26. April 
1853. Aaret efter købte han Ejendommen Nr. 3 i Raadhusstræde og flyttede Forret
ningen hertil, hvor den derefter forblev og endnu fortsættes, efter at Huset gen
tagende er blevet delvis ombygget, og Lokalerne er bievne udvidede og forsynede 
med elektrisk Lys, et stort og moderne Butikslokale, i enhver Henseende flot og 
tidssvarende.

Som dygtig og paapasselig Haandværker oparbejdede R. H. Tvenstrup her en solid 
og anset Guldsmedeforretning, som han drev i ca. 40 Aar, indtil han i 1892 overdrog 
den til sin ældste Søn, A. F. Tvenstrup, som var uddannet i Faget.
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Alfred Ferdinand 
Tvenstrup er født i Ran
ders den 28. April 1862; 
han frekventerede Latin
skolens Realklasser, kom 
efter Konfirmationen først 
i Lære i Faderens For
retning, men var derefter 
Resten af Læretiden, to 
Aar, hos det kendte Firma 
P. Hertz i Kjøbenhavn i 
Sølvvarefabriken i Kron
prinsensgade, hvor han 
specielt blev uddannet i 
Sølvarbejde, og efter aflagt 
Svendeprøve i 1881 ar
bejdede han endnu et Par 
Aar i andre kjøbenhavn-

ALFRED TVENSTRUP
Firmaets nuv. Indehaver

ske Forretninger. Efter at 
han saa i 1885 havde af
tjent sin Værnepligt, blev 
han Bestyrer af en Filial 
for Faderen i Aarhus, men 
1888 kom han tilbage til 
Randers som Medarbejder 
i Faderens Forretning og 
blev efter Haanden Leder 
af denne, indtil den endeli
ge Overtagelse skete i 1892.

Den unge Mester, som 
ved sin gode Faguddannel
se og ved Rejser i Udlandet 
havde fulgt Udviklingen 
indenfor dette Haandværk 
med aabentØje og set, hvor
ledes visse Grene deraf før
tes over i mere industriel

Form, tog nu fat med Energi for at følge med i denne Udvikling og omdanne hele Virk
somheden i en mere moderne Form samt kaste sig over Sølvvarefabrikationen. Han

FABRIKSBYGNINGEN
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søgte først at indrette sig i Ejendommen i Raadhusstræde, men da Lokaliteterne her 
ved Forretningens voksende Omfang snart blev for smaa, gjorde han Skridtet fuldt ud 
og byggede ved Hobrovej nordvest for Byen en stor ny Fabriksbygning, indrettet efter 
alle Forretningens Krav og med de nyeste og bedste Maskiner og tekniske Hjælpemidler.

Her i denne moderne Fabriksbygning er der Lys og Luft og Plads for den store 
Virksomhed. I Stueetagen er der Bolig for Fabrikmesteren og vældige brandfri 
Lagerrum for de færdige Varer og de kostbare Raamaterialer, derefter kommer det 
store Maskinrum med to svære Prægepresser, en 10 Hestes Motor, som driver to

INTERIØR FRA VÆRKSTEDET

Dynamoer og en Mængde Arbejdsmaskiner, endvidere Smedien, hvor Smeltningen, 
Valsningen og Udhamringen af de ædle Metaller foregaar. I Lokalerne paa 1. Sal 
foregaar ved Hjælp af en Mængde forskelligt Værktøj og mindre Maskiner alle de 
finere Arbejder, som Drejning, Boring, Udhugning, Lodning, Gravering o. s. v. Herfra 
gaar Genstandene videre til Sliberiet, hvorefter de undergaar den sidste Behandling: 
Gravering, Ciselering, Polering o. s. v., indtil Indpakningen kan foregaa, og de form
skønne, straalende Genstande ligger saa rede til at gaa ud i Verden. Virksomheden, 
som ledes med Energi og Dygtighed, beskæftiger nu over 30 Mennesker og leverer 
Sølvarbejder af enhver Art, dog navnlig Skeer, til Dels efter moderne kunstneriske 
Tegninger, endvidere Medaljer, Emblemer o. s. v., og som en særlig Specialitet: Sølv
kranse af Ege-, Bøge- og Laurbærblade samt Palmegrene. Fabriken leverede saa- 
ledes flere smukke Kranse til Kong Christian IX.s Baare.



MASKINFABRIKKEN

AKTIESELSKABET „STRØMMEN“

Fabrikken blev henimod Midten af forrige Aarhundrede anlagt paa den Plads, 
hvor den endnu findes, nemlig paa Vestsiden af Aarhus-Landevejen lige syd for 
Sønderbro i Bydelen »Strømmen«. Paa dette Sted anlagde Jernstøber L. C. Axelsen 

et efter Datidens Forhold særdeles stort Jernstøberi, som han med meget Held drev 
i en længere Aarrække, væsentlig beskæftiget med Fabrikation af Kakkelovne og 
Bygningsstøbegods.

Cirka 1870 solgte han Fabrikken til Jernstøber Smith, som dog ikke drev Forret
ningen længer end til 1875, i hvilket Aar han overdrog den til det nystiftede Aktie
selskab Jochumsen, Nøddelund & Co.

J. Jochumsen og C. Nøddelund var 3 Aar tidligere komne til Randers fra Horsens 
og havde i Burchesgade begyndt en mindre Maskinfabrik, men ved Dannelsen af 
det nye Selskab indgik denne i dette, og hele Virksomheden samledes i »Strøm
men«. Sammen med Støberiet oprettedes nu en efter Datidens Forhold stor og god 
Maskinfabrik, der i Tidernes Løb leverede en Mængde store og velindrettede Maskin- 
anlæg, og alt, hvad der udgik fra Værkstedet, saavel Dampmaskiner som Kedler m. m., 
nød megen Anerkendelse.

Der kan saaledes nævnes, at et af de første Anlæg, den nye Fabrik havde, var 
Damppumpeværket til Randers Vandværk, som til Dels bruges endnu. Der blev des
uden leveret Maskiner af forskellig Slags til mange Dampbrænderier, Damp- og Vejr
møller, til et stort Antal Mejerier, Slagterier m. m. Baade Jochumsen og Nøddelund 
var gode Mekanikere, der i Udlandet havde faaet en Del theoretisk Uddannelse og 
praktisk Erfaring, hvorfor Fabrikken i det hele havde gode Aar under disse dygtige 
Mænds Ledelse.

Efter 10 Aars Forløb trak Jochumsen sig tilbage og otte Aar senere Nøddelund, 
hvorefter den tekniske Ledelse overdroges til J. E. Ludvigsen og den merkantile til 
N. C. Møller. Disse fortsatte Fabrikkens Virksomhed i nogle faa Aar, men paa Grund 
af forskellige Forhold gik det en Del tilbage for Aktieselskabet, og en Forandring 
viste sig nødvendig, hvis der ikke skulde likvideres.

En Del Mænd, som var interesserede i Selskabet, fortsatte da Driften, fik derefter 
valgt en ny Bestyrelse, og denne engagerede til Direktør Ingeniør Peter Rasch, som 
overtog Ledelsen den 22. December 1897 efter at være kommen hjem fra Amerika, 
hvor han havde opholdt sig i 15 Aar.

I Oktober 1898 blev Selskabet reorganiseret, der tegnedes et større Antal nye 
Aktier, og det antog tillige sit nuværende Navn. Samtidig hermed blev hele Virk
somheden udvidet og ved Anskaffelse af nye Maskiner bragt paa Højde med Nu
tidens Krav. Tanken i Ledelsen blev herefter særlig at befatte sig med Specialiteter, 
og navnlig paa Bageriomraadet er det lykkedes at forcere en Branche frem, hvis
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Fabrikat nyder Anerkendelse overalt i Norden. »Strømmen«s Ovne og Maskin-Inven- 
tar til Bagerier er lige saa godt kendte og vel anskrevne overalt, som »Randers Hand
sker« var det i sin Tid.

Hosstaaende Billede fremstiller en af de mange af Selskabet anlagte Brødfabrikker, 
og den 3 Etages Ovn, som det viser, er interessant derved, at den, naar nndtages to 
lignende, byggede for Frederikssundsvejens Dampmølle i Kjøbenhavn, rimeligvis er 
den største Ovn, som overhovedet eksisterer. Den kan saaledes paa en (lang bage 
3000 Pd. Mel eller ca. 15 Sække, og i et Døgn kan den behandle ca. 100 Sække Mel.

OVNEN FRA ESBJERG BRØDFABRIK

Selskabets øvrige Specialiteter er Slagteri-Inventar, Friktionskoblingcr, elektriske 
Anlæg, Byinstallationer og Sandblæsningsanlæg.

Fabrikken indtager et Areal af cirka 15,000 Kvadrat-Alen og beskæftiger som 
Regel noget over 100 Mand. Den har foruden Maskinværkstedet et stort Støberi og 
Smedie og er overalt udstyret med de nyeste og bedste Værkstedsmaskiner. Dens 
Drivkraft bestaar af en 40 HK. Dieselmotor til Drift af Værktøjsmaskiner og en 25 
HK. dito til Drift af Støberiet og de elektriske Maskiner.

Selskabets Fabrikat blev 1905 belønnet med højeste Udmærkelse paa Udstillingen 
i Horsens og med Sølvmedaille i München og fik 1906 2 Guldmedailler for det paa 
Nordisk Bageri- og Konditori-Udstilling i Kjøbenhavn arbejdende Bageri og de der 
udstillede Bagerimaskiner.



AKTIESELSKABET

„RANDERS TRÆVAREFABRIKKER“
(FORHEN KONSUL P. T. PETERSEN)

Y i staar atter her overfor en betydelig og vidtstrakt industriel Virksomhed, der er 
opstaaet derved, at den har samlet under sig en stor og mangfoldig Tilvirkning af 
Genstande, som tidligere er foregaaet spredt og smaat, dels som Husflidsarbejde, dels 

som Haandværksarbejde.
I tidligere Tid, for godt 

almindeligt, at de haand
sløve Bønder ved Vintertid 
sad i Gaardens Huggehus og 
lavede de fleste af de Træ
redskaber, de havde Anven
delse for i det daglige Arbejde 
i Gaard og Mark Aaret rundt, 
saaledes f. Eks. Trædelene 
til Vogne, Plove og Harver, 
Skafter til Skovle, Spader, 
Økser og Køller m. m.; men 
nu i vore Dage udgaar de 
fleste af disse Genstande i 
mere eller mindre færdig 
Tilstand fra Trævarefabrik
kerne — og ligesom disse har 
grebet ind i Husflidsarbejdet, 

en Menneskealder siden

KONSUL P. T. PETERSEN

eller mere, var det endnu ret

har de ogsaa grebet ind i 
flere Haandværksfag.

Forhen sad Hjulmanden 
og Karethmageren i sitVærk- 
sted og forarbejdede alle 
Vognens Trædele lige fra 
først til sidst, men nu leveres 
mange af disse Dele langt 
lettere og hurtigere, mere 
eller mindre færdige fra Træ
varefabrikkerne. OgTræsko- 
manden, som sad i Lands
byerne derude i Skovegnene 
og fremstillede vort natio
nale Fodtøj, Træskoene, Par 
for Par, han arbejdede med 
Flid og Omhu og lavede dem

nok snildt og omhyggeligt, ofte endog med et vist elegant Snit og med særdeles god 
Gang, saa at han derved opnaaede en vis Berømmelse; men det gik saare langsomt, 
og han er nu ganske overfløjet af Trævarefabrikken, hvis Maskiner kaster Hundreder 
af Par af lette elegante Træsko paa Markedet i samme Tid, som han maatte anvende 
for at fremstille et enkelt Par — og saaledes videre i adskillige andre Fag.

»Randers Trævarefabrikker«, som nu har bestaaet i 35 Aar, hører til de ældste 
Fabrikker af den Art her i Landet, ligesom det ogsaa er en af de største. Den startedes 
oprindelig i 1871 af daværende Konsul P. T. Petersen som en Kartefabrik, der be
gyndte ret beskedent i Gaarden Nr. 12 i Vestre Kirkestræde ud mod Kirketorvet, 
men havde god Fremgang, saa at de her fabrikerede Karter fandt Anvendelse over
alt i Landet samt paa Færøerne og paa Island.

Da Pladsen efterhaanden blev for trang i Gaarden paa Kirketorvet, købte P. T. 
Petersen den store, vidtstrakte Ejendom i Store Voldgade Nr. 4 for Enden af Hov-
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meden, hvor der syntes at være rigelig Plads i en længere Fremtid, og i 1881 hen
flyttedes saa Virksomheden hertil, samtidig med at Fabrikken udvidedes og tillige 
kom til at omfatte Savværksdrift. Forretningen voksede nu Aar for Aar, og i 
1890 oprettedes endvidere en Træskofabrik, hvis Produktion Tid efter anden er ble
ven betydelig forøget. Da Konsul P. T. Petersen imidlertid var noget til Aars og 
dertil i de senere Aar blev temmelig svag, overgik den hele Virksomhed i 1898 til 
et Aktieselskab under Navn af »Aktieselskabet »Randers Trævarefabrikker« (forhen 
Konsul P. T. Petersen)«, med følgende Mænd i Bestyrelsen: Konsul P. T. Petersen,

»RANDERS TRÆVAREFABRIKKER«

Mægler Adolph Andersen og Sagfører J. C. Jensen, medens Forretningens hidtil
værende Forretningsfører, W. Lysholm, fortsatte sin Virksomhed som administrerende 
Direktør. Den 23. Marts 1900 afgik Konsul P. T. Petersen ved Døden, og i hans 
Sted indtraadte hans Søn, Poul Petersen, hvorefter Etatsraad J. Ankerstjerne i 1902 
fik Sæde i Bestyrelsen, som senere har fortsat sin Virksomhed uforandret. I 1902 
fratraadte ogsaa W. Lysholm sin Stilling som administrerende Direktør, og i hans 
Sted ansattes den daværende Bestyrer af Nørlund Savværk, Peter Noe, som altsaa 
nu er Leder af Virksomheden. Han er født den 19. November 1869 i Ulfborg paa 
Jyllands Vestkyst, er oprindelig oplært som Bygningshaandværker, men gik tidlig 
over til Savværksindustrien, var først i Skjern, derefter ved Savværk i Herning og 
Nørlund, saa at han fra først til sidst er godt inde i denne Virksomhed. Og under 
hans kyndige Ledelse har »Randers Trævarefabrikker« da ogsaa haft fornyet Fremgang
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DIREKTØR NOE

og Udvikling, saa at Pladsen i den store Gaard i Vold
gade atter er bleven for trang, hvorfor Fabrikken i 
1903 maatte indrette en større Oplagsplads tiet ved 
Havnen med Skure og Bygninger til en Del af Træ
lageret, og der kan nu atter trænges til yderligere Ud
videlser.

Af den omfattende Virksomhed skal vi først nævne 
selve Savværket, hvor de vældige Træstammer og Kævler 
i to store Bloksave faar den første Behandling for derfra 
at sælges som Blokke, Planker m. m. eller at gaa videre 
igennem de forskellige Træbearbejdningsmaskiner for 
at forarbejdes til Gavntræ af alle Slags og anvendes af 
Snedkere, Karethmagere, Bødkere, Møllebyggere, Drej
ere, Træhandlere og mange andre; navnlig leveres der 
store Masser af Hjuleger, Staver og Foustagebaand m. m., 
samt forøvrigt alle inden- og udenlandske Træsorter, 
ligesom der ogsaa er en stor Fabrikation af Pakkasser. 
Kartefabrikken, som nu er den eneste i Landet, leverer

aarlig ca. 4000 Par Karter, hvilket efter Nutidens Forbrug af dette Husflidsredskab 
maa anses for en meget stor Produktion. Men langt større er Træskofabrikkens Virk
somhed, idet den aarlig leverer ca. 150,000 Par Træsko og ligesaa mange Par Kapsko, 
begge i 3 Faconer, med 28 Numre af hver Façon, — hvilket ialt bliver henimod en 
halv Million Par af begge Slags tilsammen, en Produktion, der alene vilde være nok 
til at give Virksomheden Plads i vor Storindustri. For at vise Forretningens Frem
gang i de senere Aar skal kun anføres, at Aarsomsætningen, der ved Direktør P. Noes 
Tiltrædelse som Leder af Forretningen var ca. 250,000 Kr., nu er vokset saaledes, 
at den i det sidst forløbne Regnskabsaar var naaet op til ca. 690,000 Kr., og til Sta
dighed beskæftiges der nu aarlig ca. 110 Mennesker.

Forretningen driver ogsaa Handel med Møllestene og har det største Lager i Jyl
land af disse.

I 1903 skete en yderligere betydelig Udvidelse af Virksomheden, idet Selskabet 
købte Thorslunde Savværk paa Laaland, hvor der nu beskæftiges 35 Mand ved Op
skæring af Egetræ og med Forarbejdning af Materiale, Staver og Bunde, til Smør
dritler som Specialitet.



THERCHILSEN’S TOBAKSFABRIK
P. P. DOMMERBY

Fba gammel Tid har man sat stor Pris paa Tobak her i Danmark, og da der ikke 
har været lagt særlig store Hindringer i Vejen for Brugen af dette Nydelsesmiddel, 
er det stadig blevet anvendt i en stedse voksende Grad i de forskellige Former som 

Skraalobak, Røgtobak, Cigarer og Cigaretter, medens den tidligere meget almindelige 
Anvendelse som Sn ustobak
nu næsten ganske er op
hørt her til Lands.

I mange andre Lande 
har man vist kraftige Be
stræbelser for paa forskel
lig Maade at hæmme eller 
endog helt at forhindre 
Brugen af Tobak, og dette 
sidste søgtes i gamle Dage 
endog opnaaet ved stren
ge, mesten umenneskelige O 7 o
Straffe; men desuagtet er 
Tobakken gaaet sin Sejrs
gang over den hele Verden, 
og naar der endnu i mange 
Lande er lagt store Told
afgifter og Skatter paa To- H. F. THERCHILSEN

bakken, eller Tobaksindu
strien er gjort til Stats
monopol, saa er det næppe 
saa meget for at hæmme 
Brugen deraf som Nydel
sesmiddel som snarere for 
at udnytte den som Skatte
objekt, hvortil den jo ogsaa 
paa mange Maader synes 
at egne sig ganske godt.

Da vi nu her i Dan
mark ikke har andet hæm
mende Baand lagt paa os 
over for Nydelsen af To
bak end en ret taalelig 
Tobakstold, saa at vi kan 
faa en rigtig god Cigar for
en meget billig Penge og 

endog for en lignende Pris kan faa mangen en god Pibe Tobak eller en ganske an
tagelig lang »Ende« Skraa, saa er det jo ret naturligt, at Tobakken hos os er et saa 
almindeligt og vidt udbredt Nydelsesmiddel baade hos Høje og Lave. Her har da 
ogsaa fra gammel Tid været en ret betydelig Tobaksindustri rundt om i Landet, 
ikke alene i Hovedstaden, men ogsaa i vore Provinsbyer, og den er stadig vokset, 
navnlig i den sidste Halvdel af det foregaaende Aarhundrede, ogsaa i Randers.

Den største og en af de ældste af de derværende Tobaksfabrikker er den, som 
vi her skal omtale, Therchilsen s Tobaksfabrik. Den er grundlagt i Aaret 1860 af 
H. F. Therchilsen, der begyndte ganske smaat og beskedent med Fabrikation af Ci
garer og Tobakker i nu afdøde Vinhandler Mørcks Ejendom paa Raadhustorvet Nr. 3, 
hvor han havde en lille uanselig 2 Fags Butik og selv drev hele Virksomheden ved 
Hjælp af en Dreng, der senere blev oplært i Cigar- og Tobaksfabrikationen. Det gik
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trangt og langsomt med Virksomheden, først i 1863 begyndte Cigarfabrikationen at 
gaa saa smaat fremad, og ved Hjadp af en Lærling blev der optaget lidt Spinderi af 
Skraatobak. Krigsaaret 1864 var ganske heldigt; thi de tyske Soldater, som i lang 
Tid laa i Randers, konsumerede en Del Tobak og navnlig Cigarer; men efter Krigen 
kom der igen Stilstand i Cigarfabrikationen, og for at bøde herpaa blev der da lagt 
saa meget mere Kraft paa Fabrikationen af Skraa- og Røgtobakker, hvilket ogsaa 
viste sig at være ganske heldigt, idet der atter kom mere Liv og Fremgang i For
retningen.

FRA TOBAKSFABRIKKEN

Saa skete der i 1868 en Forandring, som betegner et stort og betydningsfuldt 
Fremskridt for Forretningen, idet den blev henflyttet til Naboejendommen Nr. 5 paa 
Raadhustorvet, hvor den siden har været og endnu er. Her indrettedes i Forhuset 
en større rummelig og anselig Butik med Lagerlokaler og Indpakningslokaler og 
derover Beboelseslejlighed m. m., medens der bagved ud mod Gaarden var større 
og bedre Plads til Udvidelse og Indretning af Fabrikslokaler, som tillod en betydelig 
forøget og langt større Fabriksvirksomhed end hidtil; og Fremgangen lod ikke vente 
paa sig, thi H. F. Therchilsen var en energisk og dygtig Mand i sit Fag og dertil 
noget af et mekanisk Snille, saa at han indførte Forbedringer i Fabrikationen og 
selv konstruerede en fortrinlig Tobaksskæremaskine. Denne viste sig at være en af de 
bedste paa den Tid, saa at han fik Patent derpaa, og den vandt saa megen Aner
kendelse og Udbredelse, at han ikke alene forsynede de fleste Fabrikker her i Landet
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dermed, men ogsaa fik den udbredt til Norge, Sverige, 
Tyskland og flere andre europæiske Lande, ja endog 
til det asiatiske Tyrki.

I disse Aar gik Forretningen jævnt og støt fremad, 
skønt Therchilsen allerede i en tidlig Alder blev ret 
svagelig af Helbred og maatte trække sig tilbage fra 
Virksomheden; men han havde da en trofast Støtte i 
sin yngre Medarbejder, P. P. Dommerby, som først i 
en længere Aarrække var Bestyrer og derefter blev 
Indehaver af Forretningen en halv Snes Aar før Ther- 
chilsens Død i 1896.

Peter Petersen Dommerby er født i Randers den 
5. November 1851; han kom straks efter Konfirma
tionen 1865 i Lære hos Tobaksfabrikant H. F. Ther
chilsen, hvor han fra Bunden af lærte sit Fag grundigt 
under en dygtig og bestemt Chef — og hvorledes han 
gjorde det og udfyldte sin Plads, behøver man ikke 
at spørge om, naar man ser, at han ikke senere forlod 
den Forretning, han som Barn traadte ind i, men kun arbejdede sig støt og roligt 
fremad, saa at han snart blev sin Mesters mest betroede Mand og Bestyrer af Forret
ningen fra 1870 til 1886, indtil han selv overtog den og købte Ejendommen med de 
derværende Maskiner og Inventar samt det hele Lager saavel af raa som færdige Varer.

Som Indehaver af Forretningen har P. P. Dommerby, dygtig og paapassende som 
han er, vidst at fortsætte Fremgangen, og ligesom han var Therchilsens Medarbejder 
ved de tidligere nævnte Opfindelser og Forbedringer, har han senere fortsat paa 
egen Haand med nye forbedrede Maskiner og andre sindrige og fortrinlige Apparater 
af egen Opfindelse, som ikke findes i andre Fabrikker. For yderligere at skaffe Plads 
til den voksende Virksomhed købte han i 1899 den store Naboejendom, som menes 
at have været den gamle berømte »Paaskesønnerne«s Gaard, hvor han i 1902 lod 
Sidehuset nedrive og paa dets Grund lod opføre en meget stor moderne Fabriks
bygning, særdeles solidt og praktisk indrettet i alle Maader, saa at den hele Fabrik 
baade med Bygninger, Indretning, Maskiner og Inventar i alle Henseender staar som 
en Mønsterfabrik i Tobaksindustrien. Forretningen beskæftiger ialt ca. 50 Mennesker, 
og der fabrikeres Skraa- og Røgtobakker i alle Sorter samt Cigarer og Cigarillos, 
Fabrikata, der overalt er kendte og søgte som gode, reelle Varer og har opnaaet 
en stedse forøget Udbredelse, navnlig Fabrikkens Specialitet, den fine Normalskraa, 
som er behandlet med særlig Omhu og tilberedt med en ekstra fin Sauce, hvis Sam
mensætning er Fabrikantens Hemmelighed, og som af Kunderne, der har faaet Smag 
paa den, betegnes som en udsøgt Lækkerbidsken. Den har da ogsaa faaet en over
raskende vid Udbredelse, endog udover Landets Grænser.



CHR. CHRISTENSEN & SØN
GULDSMEDE- OG JUVELÉRFORRETNING

Grundlæggeren af dette Firma, Christian Christensen, er født i Randers den 
11. Januar 1843 og blev efter sin Konfirmation først sat i Handelslære; men da 

dette ikke tiltalte ham, og han ikke kunde falde til Ro derved, fik han Lov til at 
følge sin Lyst til Guldsmedehaandværket og kom i Lære hos en af Byens daværende 
dygtigste Mestre, Guldsmed Julius Nathansen.

Efter at den 5aarige Læretid var til Ende, gik den unge Guldsmed til Kjøbenhavn, 
hvor han i nogle Aar arbejdede i forskellige af Hovedstadens større Værksteder; 
men i September 1870 etablerede saa Christian Christensen sin egen Forretning i 
en mindre Butik ud til Hovmeden i den store gamle Gaard paa Hjørnet af nævnte 
Gade og Torvegade.

Ledet med Flid og Dygtighed slog Forretningen godt an og voksede i det stille 
rask fremad, og allerede efter faa Aars Forløb, da den gamle Gaard blev ombygget 
og erstattet med den nye statelige Ejendom, som nu staar paa den gamles Plads, 
blev Guldsmedebutikken flyttet ind i et større moderne Lokale i den nye Ejendom, 
hvor den vender ud til den mere anselige Hovedgade, Torvegade.

Det var den første større Udvidelse, der fandt Sted, og fra den Tid har Frem
gangen været stadig og sikker. Firmaet har saaledes i de forløbne Aar med megen
Hæder udført flere større Arbejder og deltaget i flere Udstillinger,

FAÇADE AF UDSTILLINGS LOKALET

hvor det stedse 
har faaet de 
højeste Præ
mier, og dets 
Arbejder har 
været Gen

stand for An
erkendelse og

Beundring.
Blandt de

mange ypper
lige Stykker, 
som Firmaet 
saaledes har 
frembragt, og 
hvorved det 
har fremmet 
sin Anseelse, 
skal vi nævne:
Alterkanden 

og Alterbæge
ret til Kirken

i Vorup og 
den høje syv-
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armede Sølvlysesta
ge til Hospitalskir
ken i Randers, der 
hver især er virke
lige Pragtstykker og 
vidner om megen 
kunstnerisk Fo r- 
staaelse og særdeles 
Dygtighed i Behand
lingen af de ædle 
Metaller.

Sønnen, Hans 
Karsten Christen
sen, er nu Indeha
ver af Firmaet, som 
han overtog, da Fa
deren i Aaret 1903 
trak sig tilbage fra 
Forretningen. Den 
nuværende Chef er INTERIØR FRA ET VÆRKSTEDS-LOKALE

født den 22. Sep
tember 1871. Han kom efter sin Konfirmation straks i Lære i Faderens Forretning.
og efter at være udlært her, fortsatte han, ligesom i sin Tid Faderen, sin Uddan
nelse i flere større Forretninger i Kjøbenhavn, blandt andet ogsaa hos det meget 
ansete Firma A. Dragsted i Bredgade.

Den unge Chef er saaledes traadt ind i Forretningen med nye Ideer og Tanker 
udefra og har naturligvis derved tilført Firmaet nye Kræfter og ny Virkelyst, som 
alt har givet sig Udslag derved, at der er foretaget betydelige Udvidelser af Lagere 
og Værksteder, ligesom ogsaa nye, moderne Arbejdsmethoder og Redskaber har afløst 

det gamle, medens der tillige er lagt større Vægt paa Fremstilling af Sølv
varer.

I de forskellige Værkstedslokaler sysselsættes der nu Aaret rundt hen- 
imod tredive Mennesker, saa Firmaet fuldt ud med Held kan deltage i 
den stærke Konkurrence udefra.

Vi skal endnu blot til Slutning omtale en af Firmaets Specialiteter, 
nemlig »Danmarksskeen«. Motivet til denne Ske er taget efter Fru Pro- 
fessorinde Jerichaus Maleri, den bekendte og hævdvundne »Danmarks
figur«, som findes i Ny Carlsbergs Glyptothek. Øverst paa Skaftets For
side er fremstillet Danmarksfiguren i et meget kraftigt Relief og derunder 
det danske Vaaben, omkranset af Bøgeblade. Den videre Udsmykning er 
afsluttet med de kendte Egeblade. Skeen fremtræder i mange forskellige 
Størrelser, særdeles originalt og smukt, og symboliserer saa karakteristisk 
Fædrelandet »Danmark«, at den allerede har vundet stor Udbredelse og 
sikkert vil havne rundt om i Verden, hvor Danske lever og med Kærlig
hed mindes deres Fædreland.
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FREDERIK CHRISTENSEN

Udviklingen af det danske Mejerivæsen har i den sidste Menneskealder ganske 
omformet vor Smørproduktion. Tidligere fremstilledes Smørret saa at sige 

haandværksmæssigt, idet hvert enkelt lille Landbrug fremstillede sit Smør paa Haand- 
kærne, og kun de større benyttede et mere eller mindre primitivt Kærneværk; 
nu derimod samles Mælken fra en Mængde større og mindre Landbrug for at be
handles paa én Gang, og Smørproduktionen, Kærningen, sker i Massevis ved Damp
kraft og under Anvendelse 
af en Mængde snilde og 
sindrige Maskiner og Ap
parater. Fremstillingen af 
vort Smør er saaledes nu 
fuldt ud bleven en fabriks
mæssig industriel Virksom
hed, ja endog i et saadant 
Omfang, at hvis der her i 
Danmark skal være Tale 
om nogen Storindustri, saa 
maa det først og fremmest 
være Smørproduktionen, 
derfor DanmarksVedkom- 
mende kan betegnes som 
en virkelig saadan.

Den Mængde Maskiner 
og Apparater af forskellig

og fuldkomne som muligt.

HANS FREDERIK CHRISTENSEN

Art, som herved er bragt i 
Anvendelse i Mejeriviese- 
net, har naturligvis sam
tidig fremkaldt en ivrig 
Kappestrid for at fremstille 
de bedste og mest prak
tiske Redskaber og Hjælpe
midler til Behandling af 
Mælken og Fløden ved 
Smørproduktionen, og de 
Maskinværksteder, som 
har optaget Fabrikationen 
af disse Mejerimaskiner og 
Redskaber, har lagt meget 
Snille og genial Omtanke 
for Dagen ved stadig at 
forbedre dem for at gøre
dem saa hensigtsmæssige

Blandt de Virksomheder, som har været med i denne
Kappestrid og saaledes har gjort Fremstillingen af disse Artikler til sin Specialitet, 
maa først og fremmest nævnes Aktieselskabet Frederik Christensen i Randers, som i 
de sidste 20 Aar har været forrest i Fabrikationen af de nyeste og bedste Maskiner 
og Hjælpemidler paa Mejerivæsenets Omraade.

Den Mand, som har grundlagt og fremdeles er Leder af denne Forretning, som 
bærer hans Navn, er Hans Frederik Christensen. Han er født i Randers den 
6. Oktober 1861, og som hørende til en større Haandværkerfamilie valgte han at 
blive Blikkenslager, hvorfor han straks efter Konfirmationen kom i Lære hos da
værende Blikkenslager Harald May der i Byen. Efter endt Læretid ønskede han 
yderligere at dygtiggøre sig i sit Fag og gik derfor paa Rejse i Udlandet, navnlig i 
Tyskland, hvor han havde Arbejde paa forskellige Steder, indtil han vendte tilbage 
til Hjemlandet og i en forholdsvis ung Alder, nemlig paa sin 25 Aars Fødselsdag 
den 6. Oktober 1886 tog Borgerskab som Blikkenslagermester i Randers. Først havde 
han Butik og Værksted i Hovmeden Nr. 1, men da Forretningen voksede og for
drede mere Plads, flyttede han i 1894 til Gaarden Nr. 1 paa Hjørnet af Slotsgade 
og Brødregade, hvor der var større Lokaliteter.
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Han var straks begyndt med Fabrikation af Blikspande og forskellige andre Red
skaber til Mejeribrug; men da han efter Flytningen fik forøget Plads til Udvidelse, 
kastede han sig i disse Aar mere og mere over denne Virksomhed og fremstillede 
efterhaanden flere og flere nye og forbedrede Mejeriredskaber og Maskiner, og da 
de Ting, der udgik fra hans Værksted, var gode, solide og praktiske, vandt de snart 
vid Udbredelse rundt om i Mejerikredse, og Forretningen voksede baade i Omfang 
og i Anseelse.

Under disse Forhold, hvor Virksomheden var i stadig Fremgang og stillede større 
og større Fordringer til Plads og Virkemidler, overgik saa Forretningen til et Aktie
selskab med den hidtidige Leder og Indehaver som Direktør, ligesom ogsaa Selskabet 
bibeholdt hans Navn. Dette skete i 1898, og nu fulgte der straks store Forandringer 
i Retning af Udvidelser for at følge Forretningens Fremgang og Udvikling. Selskabet 
erhvervede en større, heldigt beliggende Plads tæt vest for Byen ved Viborg Landevej 
og i Nærheden af Hovedbanegaarden, hvor der opførtes nye rummelige og hensigts
svarende Fabriksbygninger, og hertil henflyttedes saa Virksomheden samme Aar og 
sattes i Gang den 1. November, medens Butiksforretningen blev nedlagt, og Fabrikken 
fuldt optog Fabrikationen af Mejeri-Maskiner og Redskaber som sin Specialitet.

I disse nye og vel indrettede Fabriksbygninger har Forretningen haft god Plads 
til i de følgende Aar at udfolde en forøget Virksomhed og fortsætte sin Udvikling, 
saaledes at den ikke alene har kunnet være med blandt de første, men ogsaa er 
gaaet i Spidsen paa Mejeriteknikens Omraade ved med vaagent Øje at optage alt, 
hvad nyt og godt der fremkom, og stadig fremstille de nyeste og bedste Apparater 
samt indføre Forbedringer ved de allerede brugte; thi paa dette Omraade er Udvik
lingen gaaet fremad med raske Skridt og gaar stadig fremad, saa at de Redskaber, 
som har været brugte til Dato, maaske om en Maaned eller to er forældede og 
overfløjede af andre, der er endnu bedre indrettede og yder betydelige Fordele. 
Det betaler sig derfor ikke at fortsætte med de gamle Redskaber, naar der kom
mer andre, som er bedre, de maa ubarmhjertig kasseres og erstattes med de bedste 
og mest praktiske. Dette gælder ingen Steder mere end i Mejerierne, hvor man 
mere end noget andet Sted stiller Krav om at følge med Tiden og Udviklingen, 
og med dette for Øje har Fabrikken skabt og hævdet sin Position saaledes, at den 
stadig har kunnet levere det nyeste, bedste og mest praktiske paa Mejeriteknikens 
Omraade. Den er bleven kendt og anset i denne specielle Branche, og dens Fabrikata 
har faaet den videste Udbredelse saavel til vore talrige Mejerier i Indlandet som 
ogsaa rundt om i Udlandet, ikke alene i mange forskellige europæiske Lande, men 
ogsaa til oversøiske Pladser, som New-Zeeland og mange andre Lande, hvor Mejeri
driften er i Fremgang.

Siden 1902 er Hr. J. C. Schrøder knyttet til Virksomheden som Meddirektør.
Til Stadighed beskæftiges her nu ca. 50 Mennesker, og forhaabentlig vil Fabrikken 

have fortsat Fremgang som hidtil.
Endnu maa det tilføjes, at Firmaet foruden den Anerkendelse og Udbredelse, dets 

Fabrikata har faaet, tillige er blevet prisbelønnet og har modtaget flere Guld- og 
Sølvmedaljer paa de forskellige Udstillinger, hvor dets Apparater og Maskiner har 
været udstillede.



AKTIESELSKABET

„RANDERS DAMPBRÆNDERI“

Som bekendt var Brændevinsbrændingen i tidligere Tid næsten lige saa almindelig 
her i Danmark som Ølbrygningen, i alt Fald i enkelte Egne af Landet, hvor hver 

Gaard ofte havde sine Apparater og Redskaber til Brændevinsbrænding i god Orden, 
saa vel som Bryggeriredskaberne, og benyttede dem fuldt saa flittigt, saa at det danske 
Kornbrændevin virkelig kunde siges at være vor Nationaldrik, maaske adskillige 
Steder endog i en lidt vel høj Grad. Skønt der Tid efter anden kom strengere og 
strengere Lovbestemmelser med Forbud imod denne saa almindelige Brændevins
brænding hos Bønderne rundt om paa Landet, saa hjalp det dog saa lidt, at der 
helt op imod Midten af forrige Aarhundrede endnu blev brændt Brændevin i Smug 
hist og her paa adskillige afsides Steder, hvad vistnok mange gamle Folk kan huske 
fra deres Barndomstid. Og hvem har ikke, navnlig i Jylland, hørt adskillige af de 
mange pudsige Fortællinger om, hvorledes Bønderne forstod at narre Rettens Folk, 
naar de kom for at overraske dem ved den ulovlige Brændevinsbrænding, som 
straffedes med store Mulkter og Konfiskering af Apparater og Redskaber. Disse 
Folk blev af Bønderne med en vis Foragt kaldet »Fiskaaelen«, og Bønderne holdt altid 
sammen og hjalp hinanden troligt med at lede disse Politimænd paa Vildspor og narre 
dem. Men skete det desuagtet, at de blev overraskede ved Brændevinsbrændingen, 
da gjaldt det om i en Fart at udslette ethvert Spor og faa Redskaberne bragte i Sik
kerhed i de bedst mulige Skjulesteder paa Loft eller i Lade, i Bagerovne, Brønde, i 
hemmelige Rum i Mure eller nedgravede i Jorden, hvor de ikke saa sjældent er 
bievne forglemte og har faaet Lov at ligge, saa at de nu af og til findes ved tilfældig 
Gravning. Adskillige af de gamle Brændevinsapparater, man ser i Randers Museum, 
er saaledes bievne bevarede til Nutiden og fremkomne paa denne Maade.

Endelig ophørte saa dog denne Smugbrænding omtrent ved Aarhundredets Midte, 
vel til Dels fordi Folk havde vanskeligere og vanskeligere ved at fortsætte dermed og 
staa sig overfor det stadig skarpere og dygtigere Polititilsyn, men vistnok ogsaa — og 
mest — fordi de lovlige Brænderier i Byerne lavede et stedse bedre og finere Pro
dukt, i Konkurrence med hvilket den hjemmelavede daarlige »Finkel« i Længden 
dog ikke kunde staa sig.

Under disse Forhold havde Brændevinsbrændingen udviklet sig og haft stor Frem
gang i Byerne, saaledes at der efterhaanden var indrettet Brændevinsbrænderier, 
større eller mindre, næsten i enhver større Købmandsgaard, — og Stadfeldt angiver 
saaledes i sin Beskrivelse af Randers, at i Aaret 1801, da Byen endnu kun talte ca. 
4500 Indbyggere, havde den dog ikke mindre end 34 Brændevinsbrændere, saa det 
synes at have været en ganske god Næringsvej.

Sidste Halvdel af Aarhundredet viste imidlertid en stedse fortsat større og større 
Udvikling og Fremgang paa Brændevinsproduktionens Omraade, idet der Tid efter 
anden fremkom nyere og forbedrede Methoder og Maskiner, hvorved Produktet stadig 
forbedredes og blev renere og finere; men samtidig bevirkede Konkurrencen ogsaa,
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at de mindre Brænderier, som havde vanskeligt ved at klare sig, blev nedlagte, me
dens de større udvidedes, saa at den gammeldags Brændevinsbrænding gik over til 
at blive Spritfabrikation, en virkelig Storindustri, som i Aaret 1881 fik sin mest frem
trædende og karakteristiske Form ved Dannelsen af Aktieselskabet »De Danske Sprit
fabrikker«.

I Løbet af 70erne var den samme Udvikling foregaaet i Randers, idet en Del 

.JOKGEN H. BOJE

ANTHON HØEG

SAGFØRER R. BECKER

J. C. HENRICHSEN

GEORG KRAGELUND

af de mindre Bramdevinsbrænderier var bievne nedlagte, medens de allerfleste af 
de tilbageværende saa slog sig sammen og senere gik ind under »De Danske Sprit
fabrikker«, der nu har en af sine største Fabrikker her.

Man skulde have troet, at denne Filial af det store, mægtige Selskab var bleven 
dominerende og eneraadende i Randers. Men det viste sig snart, at her var Mænd, 
som indsaa, at der ogsaa meget godt kunde være noget for andre at gøre, og som 
havde baade Initiativ, Mod og Kræfter til at optage Konkurrencen og gennemføre 
et stort, sundt og godt Foretagende paa dette Omraade, og disse Mænd var: Køb
mand og Brændevinsbrænder J. C. Henrichsen, Ulstrup, Købmand Georg Krage-
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lund, Houlberg, og Købmændene Anthon Høeg og Jørgen H.Boje samt Sagfører 
R. Becker, Randers, som i 1887 stiftede Aktieselskabet »Randers Dampbrænderi« og 
byggede Fabrikken.

Hvad der særlig gav Anledning til Selskabets Dannelse og Fabrikkens Tilblivelse, 
var det, at førstnævnte Købmand J. C. Henrichsen, som i en længere Aarrække havde 
drevet et mindre Brændevinsbrænderi paa Hovedgaarden Ulstrup, stadig havde følt 
sin Virksomhed der mere og mere trængt af Storindustrien, og som en dygtig og 
fremsynet Mand havde han derved indset, at de smaa Brænderiers Eksistens dog 

FACADEPARTI AF BRÆNDERIET

kun var et Tidsspørgsmaal, medens de større, moderne endnu havde en god Fremtid 
for sig, og han henvendte sig derfor som den særlig sagkyndige til de nævnte andre 
Forretningsmænd. Det skete i Februar 1887, og straks blev Selskabet stiftet med 
Sagfører R. Becker som juridisk Konsulent og Købmand G. Kragelund som admini
strerende Direktør. Derefter blev Grundstenen til Fabriksbygningen lagt i Marts, og 
saa rask og energisk blev Arbejdet fremmet, at Fabrikken stod færdig inden Aarets 
Udgang, og allerede den 26. December samme Aar fremstilledes den første Sprit, der 
viste sig at være et ganske fortrinligt Produkt.

Brænderiet var bleven anlagt til at levere en Produktion af 3 Kar daglig, hvert 
med et Karrum paa 42 Tønder, og med 8 Kreaturstalde, som hver kunde rumme 
36 Kreaturer; men allerede det følgende Aar maatte man skride til en Udvidelse, 
hvorved der tilføjedes et Kar mere daglig af samme Størrelse som de første, ligesom
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der byggedes endnu to Stalde som de foregaaende, saa at Fabrikkens daglige Kar
rum blev i alt 168 Tdr., og dens 10 Stalde derefter havde Plads til 360 Kreaturer.

Egentlig blev Fabrikken anlagt udelukkende som Spritfabrik; men i September 
1889 gik man over til at indrette Gærfabrik og optage Gærfabrikation i stort Omfang, 
ligesom der ogsaa samtidig indsattes yderligere 2 Kar å 42 Tdr., saaledes at Fabrik
ken siden den Tid har haft en stadig Drift af 6 Kar med 252 Tdr. Karrum daglig 
og en daglig Produktion af ca. 2500 Pd. Gær og 4000 Potter 8 Graders Sprit, som 
rectificeres til Vinsprit, Akvavit og Brændevin.

GAABDPARTI

Til at begynde med var Kreaturbesætningen udelukkende Stude, som indsattes 
til Fedning, men da England saa kort efter lukkede for Indførselen af levende Krea
turer, maatte der hurtigst muligt sadles om, og Staldene blev saa besatte med unge 
Malkekøer, for at Stude-Fedningen kunde afløses af Mælkeridrift. Denne er senere 
bleven bevaret, saa at den daglige Produktion af ca. 35,000 Potter Bærme, hvoraf 
en stor Del sadges direkte, bliver delvis anvendt som Hjælpefoder til den store Be
sætning af Malke- og Fedekøer.

Det første Par Aar solgte Fabrikken sin Mælk til et større Mejeri i Banders; 
men allerede i 1892 byggede Selskabet sit store tidssvarende Mejeri, hvor der siden 
er foregaaet en meget stor Produktion af Smør og Ost, og foruden Mælken fra den 
store Besætning af Malkekøer behandles her daglig endvidere 5 å 6000 Pd. Mælk, 
som købes fra større Gaarde i Byens Omegn, og til Byens Forsyning sælges der
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daglig fra Butik baade Mælk og Fløde, Smør og Ost, medens Vogne besørger Salget 
af Mælk og Fløde rundt om i Byen.

Ved Fabrikkens Anlæggelse indrettedes der ogsaa et Maltgøreri, som daglig kunde 
forarbejde 20 Centner Byg til Malt; men da det snart viste sig for lille og utilfreds
stillende, maatte man endelig i 1892 skride til en større Udvidelse deraf, og der an
lagdes da et pneumatisk Maltgøreri til, nyt og moderne i alle Maader, hvor der 
daglig forarbejdes 30 Centner Byg til Malt. Fabrikken har endvidere sin egen Korn
mølle, som formaler ca. 5lA Millioner Pd. Korn om Aaret.

Som administrerende Direktør for Selskabet og Leder af Fabrikken og hele For
retningen blev som sagt valgt Købmand Georg Kragelund, og det maa siges, at var 
det J. C. Henrichsen, den gamle erfarne Brændevinsbrænder, som gav Stødet til Op
rettelsen af Fabrikken og Dannelsen af Selskabet, saa skyldes det til Gengæld i en 
særlig Grad G. Kragelund, den unge, dygtige Forretningsmand, at Gennemførelsen 
af Foretagendet gik saa glat, idet han fra første Færd var udset til dets Leder, og 
havde man ikke haft ham, var Foretagendet maaske næppe blevet gennemført, i alt 
Fald ikke saa let og sikkert ; thi han var just her den rette Mand paa den rette Plads, 
og et heldigere Valg for Fabrikkens Trivsel kunde næppe være sket.

Som Søn af Smaakaarsfolk fik Georg Kragelund sin Skoleundervisning i Randers 
Kommuneskole, hvor han maatte nøjes med Halvdagsundervisning, der naturligvis 
ikke førte til noget højt Maal af Udvikling, men flittig som han var, fik han dog alt 
det Udbytte deraf, som Skolen kunde give, og da han tillige var opvakt og energisk, 
forstod han ogsaa i en tidlig Alder at gøre sig nyttig udenfor Skolen, idet han alle
rede fra sit 9. Aar gik som Bydreng hos daværende Købmand Chr. Guldberg paa 
Vestergrave. Denne saa snart, hvad Drengen indeholdt, og fik Interesse for ham, 
saaledes at han, da Konfirmationen kom, forærede ham hans Konfirmationstøj og 
derefter tog ham i Lære i sin store omfattende Forretning, hvor der handledes baade 
med Kolonial- og Grovvarer samt med Jern og Trælast. Paalidelig og pligtopfyldende 
som den unge Mand var, vandt han her yderligere sin Principals Tillid og Tilfreds
hed, saa at denne knyttede ham til Forretningen, efter at Læretiden var udstaaet, og 
Købmand Guldberg blev saaledes hans første og eneste Principal, idet han forblev 
her, indtil han selv skulde starte og lede en Forretning, hvilket skete i 1877, da han 
sammen med Grossererne Hans Boje og J. Ankerstjerne oprettede en Forretning i 
samme Branche ude i Landsbyen Houlberg, ca. 2 Mil sydvest for Randers. I denne 
gode og velbefolkede Egn oparbejdede Købmand Kragelund snart en stor, solid og 
rentabel Forretning, som han drev i 10 Aar, indtil han i 1887 tiltraadte den nye 
Stilling som administrerende Direktør og Leder for »Randers Dampbrænderi«, hvilken 
Stilling han fremdeles beklæder.

At ogsaa hans Medborgere har haft Øje for hans Dygtighed, har de vist ved at 
vælge ham først til Medlem af Ligningskommissionen og derefter til Byraadet, hvor 
han straks blev valgt ind i Havneudvalget, da særlig denne Livsnerve for Byens 
Trivsel har haft hans varme Interesse, hvorfor han da ogsaa efter sin Udtrædelse 
af Byraadet senere igen fik Sæde i Havneudvalget, og forhaabentlig vil han, som 
endnu er en Mand i sin bedste Alder, saavel her som i sin store private Virksomhed 
have en lang og frugtbringende Arbejdstid liggende for sig. Kragelund har desuden 
Sæde i Direktionen for Randers Bys og Omegns Sparekasse samt i Repræsentant
skabet for Randers Diskonto- og Laanebank.



RANDERS LØVE-APOTHEK

Randers Løve-Apothek er ikke alene det ældste Apothek i Randers, men ogsaa 
et af de ældste i hele Jylland. Det er nemlig grundlagt den 17. September 1634 

af Johan Odendal og har saaledes om ikke saa ret mange Aar bestaaet i hele tre
Aarhundreder, ligesom det 
Indehavere.

Af dets Historie, som 
det vilde blive for vidtløf
tigt her at gaa nærmere 
ind paa, skal vi kun fra 
forrige Aarhundrede om
tale, at Apotheker-Privile- 
giet en Gang har været 
stillet til offentlig Auktion, 
noget som vistnok sjældent 
er sket med et saadant Pri
vilegium. Det var efter 
Apotheker Jørgen Thomas 
Schaarups Død, at det af 
hans Bo og Arvinger blev

til Torvegade, som endnu mange kan huske, var med sine herlige udskaarne Bjælke
hoveder, Konsoller og Portbjælke en af Byens smukkeste og mest stilfulde Bygninger, 
opført ved Begyndelsen af det 17. Aarhundrede af en af Byens mest ansete Bor
gere, sikkert nok af Borgmester Niels Jacobsen (død 1624), hvis Bomærke stod over 
Porten.

Række af henimod en Snesnu allerede kan opvise en

APOTHEKER STRØYBERG

bortsolgt ved Auktion den 
1. September Aar 1800 for 
den Sum 14,200 Rigsdaler 
dansk Courant til Phar- 
maceut Christoffer Faith 
fra Kjøbenhavn, som det 
følgende Aar ogsaa købte 
Gaarden Nr. 12 paa Torve
gade og henflyttede Apo- 
theket hertil, hvor det frem
deles har haft og endnu 
har til Huse.

Denne interessante gam
le Gaard med sit toetages 
Forhus af Bindingsværk ud

I Følge Købekontrakt af 14. Juni 1835 blev Apotheket med Privilegium, Inventar 
og Gaard af Christoffer Faith solgt til Apotheker Jens Valentin Arntzen fra Skive, 
og denne solgte det igen 1842 til Preben Schack Nellemann, fra hvem det i 1853 
gik over til Apotheker Frederik Theodor Munch, og fra denne igen i 1883 til Hans 
Daugaard, som saa i 1889 solgte det til den nuværende Ejer, cand. pharm. Christopher 
Strøyberg.

Jens Christopher Hannibal Strøyberg er en Søn af Apotheker J J. Strøyberg 
i Aalborg, hvor han er født den 6. September 1860. Efter at have frekventeret Aalborg
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Latinskole, kom 
han kort efter 
Konfirmationen 
i Lære paa Apo- 
theket i Assens, 
tog sin Kandidat
eksamen i 1881, 
fortsatte Studi
erne et Aar i 
Kjøbenhavn og 
senere et Seme
ster ved Univer
sitetet i Strass
burg og var der
efter paa forskel
lige Apotheker, 
ogsaa i Kjøben
havn, indtil han 
i 1889 overtog 
Løve-Apotheket.

Dettes gamle 
Forhus lod han 
i 1892 nedrive, 
hvorefter han op
førte den nuvæ

rende store, anselige Bygning, som i alle Maader er moderne og tidssvarende ind
rettet for Apotheket, hvis Ekspeditionslokale navnlig er udstyret med solid Pragt, 
stilfuldt og særdeles tiltalende.



RANDERS SVANE-APOTHEK

Af Byens 3 Apotheker er Randers Svane-Apothek det næstældste, og det har just 
l i Aar bestaaet i tre Fjerdedele af et Aarhundrede; det er nemlig oprettet den 
1(). November 1831 af daværende cand. pharm., senere Justitsraad, Schack Luneborg 

Koster, som efter at have drevet det i 43 Aar, til Dels under Ledelse af Sønnen, 
Janus Køster, solgte det den 8. Marts 1874 efter Sønnens Død til sin Svigersøn, Kar
mark Obel, der i 1877 optog Christoffer Holten som sin Kompagnon. Disse solgte 
det efter 4 Aars Forløb, og under 11. Juni 1881 overgik det saa til den nuværende

Ejer, cand. pharm. O. E. Hauberg, Søn af Etatsraad Hauberg, tidligere Ejer af 
Christianshavns Apothek. O. E. Hauberg har saaledes i Sommer fejret sit 25 Aars 
Jubilæum som Apotheker i Randers.

Det vidtstrakte og rige Opland omkring Randers har altid gjort den til en nær
som By, ogsaa for Apothekerne. Randers Svane-Apothek maa regnes som et af de 
største i Jylland, og det er navnlig blevet vidt og bredt bekendt ved en Specialitet, 
nemlig Fabrikationen af den højt skattede »Køsters Mavebitter«, som skylder den 
nævnte Janus Køster sin Oprindelse og allerede om nogle faa Aar kan fejre sit 50 
Aars Jubilæum. Den har i Aarenes Løb fundet enorm Udbredelse og er prisbelønnet 
med Guldmedaljer og Diplomer i Kjøbenhavn, Wien, Paris og Innsbruck. Dens gode 
Renommé og det deraf følgende store Forbrug har selvfølgelig fremavlet en Mængde 
Efterligninger; men ved Højesteretsdom af 8. Oktober 1886 er den bleven anerkendt 
som den eneste ægte Køsters Mavebitter.



HANDELSBANKEN I RANDERS

Som alt andetsteds meddelt i dette Værk, fik den store kjøbenhavnske Veksellerer
D. B. Adler i det bevægede Aar 1870 tvende yngre Købmænd, Herman Meyer 

og gennem ham Rud. Wulff, interesserede i en af ham lagt Plan til Dannelsen af 
en større Vareforretning i Aarhus. Tidspunktet for en saadan Start var det bedst 
mulige, og alt gik da ogsaa som planlagt: Forretningen kom i Gang, ja endog straks 
i fuld Fart, alt føjede sig, som det skulde, og der tjentes stolte Penge. Man begyndte 
med Kul og Petroleum, men tog snart Kolonialvarer med, og ej alene trivedes dette 
Varesalg godt, men efterhaanden kom Firmaet — Adler, Wulff & Meyer, som det 
hed — desuden ind paa at drive Bankforretninger, købe og sælge tyske og engelske 
Valuta, diskontere Veksler o. s. v.

Imidlertid havde, som ogsaa allerede skildret i nærværende Værk, I). B. Adler 
faaet stiftet Handelsbanken i Kjøbenhavn (1873), og den Tanke kom da ganske natur
ligt op: med denne nye store Hovedstadsbank i Byggen at omdanne Aarhusforretningen 
til et Aktieselskab med tvende Afdelinger, en Vare- og en Veksel-Afdeling.

Saaledes skete det da ogsaa i Oktober 1874, og det nye Selskab, der helt overtog 
Firmaet Adler, Wulff & MeyeFs Aktiver og Passiver, fik Navn af »Jydsk Handels- 
og Landbrugsbank«.

Ogsaa det ny Foretagende trivedes til en Begyndelse godt, ikke mindst Bankafde
lingen, og Kundekredsen i Jylland* udvidedes efterhaanden saa stærkt, at man i Aaret 
1875 anlagde en Filial i Randers.

Men i Løbet af 1875 vekslede Konjunktur-Strømmen brat, det trak tydeligvis op 
til trykkede og vanskelige Tider, og under disse Forhold fandt Handelsbanken det 
snart for risikabelt at have to indbyrdes saa uensartede Forretninger som ren Vare
handel og en Bank uopløselig sammenklinede i eet Fællesbo. Man foretrak derfor 
at holde op, medens Legen endnu var god, og »udskiftede« i September 1876 Vare
afdelingen, der blev overtaget af Rud. Wulff for egen Regning. Samtidig lod man 
Bankafdelingen likvidere og genoprettede den derpaa fra ny af som en Filial af 
Handelsbanken, dog med Bibeholdelsen af det gamle Fællesnavn som Firmamærke.

Man gjorde endelig Filialen i Randers til en Filial af den kjøbenhavnske Handels
bank under Navn af »Handelsbanken i Randers«.

Udviklingen siden da har ogsaa noksom godtgjort, hvor rigtigt det var at skaffe 
den driftige, nørrejydske Fjordby et sligt fuldt ud moderne Bankinstitut. Medens Om
sætningen straks det første Aar (1877) var ca. 20 Miil. Kr., er den nu oppe paa hen
ved det fenidobbelte — Folioomsætningen er alene gaaet op fra 4,i til 15,2 Miil. Kr.?



INTERIØR FRA DE GAMLE LOKALER

BANKENS NYE EJENDOM
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Sparekasseomsætningen næsten tidoblet (fra 0,99 til 9,2 Mili. Kr.), Vekseldiskonteringen 
endelig stegen fra 4 til næsten 18 Miil. Kr.

Et ypperligt Udtryk for den sidste Menneskealders vældig voksende Handelsrøre 
i Niels Ebbesens gamle Stad.

* * 
*

Efter i 30 Aar at have boet til Leje i Ejendommen Nr. 2 paa Raadhustorvet, 
købte Banken Naboejendommene, den store røde Købmandsgaard bag Niels I£bbescns 
Statue, hvor tidligere St. Peders Kirke har ligget, og har nu her under Ledelse at 
Arkitekt Jensen Wærum ladet opføre en stor smuk Hjørneejendom med Fagade mod 
Raadhustorvet og Nørregade. Det er en solid og imponerende Bygning, der i alle 
Henseender er indrettet med alle de Krav for Øje, som Nutidens Bankvirksomhed 
kan stille.

I Fløjen mod Torvet er der i den store hvælvede Kælder indrettet en Boksafde
ling, hvortil der i Randers længe har været Trang, og i Stueetagen derover ligger 
det egentlige Banklokale, der indtager hele Bygningens Bredde. Dets kassetterede 
Loft bæres af 4 store Søjler, det er dekoreret i lyse og lette Farver, mest Hvidt og 
Guld, og er i alle Henseender rigt og smagfuldt udstyret. Hertil slutter sig saa for
skellige andre Lokaler og sikre, brandfri Rum.

Denne nye store Bankbygning, som i disse Dage nærmer sig sin Fuldendelse, vil 
staa som et synligt ydre Tegn, der varigt og værdigt vil minde om Bankens Betyd
ning for Byens Erhvervsliv.


