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NAVN OG BELIGGENHED. — ÆLDSTE TOPOGRAFI OG HISTORIE.

Hvis man kunde fæste Lid til de historiske Oplysninger, som gamle Klavs Kri- 
stoffersen Lyskander fremsætter, maatte Vejle være en meget gammel By. Efter 

hans Opfattelse er den grundlagt »mange saecula« d. v. s. mange Hundrede Aar før 
Christi Fødsel og saaledes have en Ælde, som ingen anden dansk By kunde rose 
sig af. Men Lyskander er — desværre, ti han har mange interessante Ting at be
rette — saa ofte bleven grebet i Upaalidelighed, at vi ikke tør tillægge disse Oplys
ninger om Vejle nogen som helst Værdi.

Saa vilde det da, siger Pontoppidan, Forfatteren af det for sin Tid udmærkede 
historisk-topografiske Værk om vort Fædreland, som hedder »Danske Atlas«, være 
rimeligere at henføre Byens Oprindelse til Dronning Thyras og Harald Blaatands 
Tider, »saafremt det er vist, at Haraidskær og Tyrsbæk, som Vejle ligger imellem, 
af dennem ere anlagte«.

Det er nu i alle Tilfælde nok saa rimeligt at henlægge Vejle Bys Grundlæggelse 
til Thyra Dannebods og Harald Blaatands Tider, end til mange Hundrede Aar før 
Christi Fødsel, selv om Haraidskærs og Tyrsbæks kongelige Herkomst er mere end 
tvivlsom. Men det kunde vel endda være adskilligt rimeligere at gaa endnu nogle 
Aarhundreder ned i Tiden, til det XII—XIII Aarhundrede, til Valdemarernes Tids
alder, da saa mange andre danske Købstæder blev grundlagt. Hvis virkelig Aaen — 
tidligere Holmeaa, nu Sønderaa — har været sejlbar op til Skibet Kirke, tre Fjerding
vej Vest for Vejle i den nu forsvundne By Skibet, hvad saa vel Byens oprindelige 
Navn, Skibeterp, d. v. s. Skibsbyen, som Tradition og forskellige Fund af Skibsankre 
og lignende, kunde tyde paa, er Vejle By maaske opstaaet, da Sejladsen op ad Aaen 
havde maattet ophøre paa Grund af Vandstandens Aftagen og Aaløbets gradvise 
Tilgroning. Og muligvis er Byen opvokset i Læ af den Borg, der var anlagt lidt 
inden for Aaens Udløb i Fjorden. De sidste Spor af denne Borg, der i Middelalderen 
kaldtes Vejlehus eller Vejleborg, forsvandt ved Jærnbanens Anlæg. Den findes 
paa Vejlekortene til 1ste Udgave af Trap (1859) samt til Pontoppidans »Danske 
Atlas« (1769) som »Borgevold«. Under samme Navn omtales den ogsaa i 1473. Da 
Navnet Borgevold dog vel nærmest betyder Pladsen, hvor der i tidligere Tid har 
staaet en Borg, af hvilken kun den ophøjede Plads, Volden, som Borgen har staaet 
paa, er tilbage, tør man mulig slutte, at Borgen allerede i 1473 havde ophørt at 
være til.

Mærkeligt nok findes Borgevold ikke ansat paa Vejle-Kortet i Resens Beskri
velse af Jylland, der stammer fra Tiden 1669—88. Men i den Indberetning, som Bi-
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skoppen i Ribe i 1638 sendte den lærde Ole Worm over sit Stift, findes Borrevold 
omtalt. Da her tillige forekommer den ældste Beskrivelse af Vejle By, tør det hele 
Stykke sikkert paaregne Interesse.

»Vejle ligger i een meget lystig dali under høye bierge oc skoffue paa den 
nørre oc syndre side. Østen faare gaar horden ind imelhim tuende skoffue, noget 
nær optill byenn. Vesten faare ligge platte oc viide enge, igennum huilcke løbe trende 
aaer, som mødis ved byens syndre portt oc udgyde sig i fiordenn, huor i fordum 
tiid, førend byenn bleff till kiøbsted oc broenn bleff lagt offuer, vaar it ferrested, 
offuer huilckett de, som komme nordenn fra oc vilde synder paa, met baade sette 
offuer. Huorudaff byenn behaalder det nafnn, at denn kaldis Veyle. Thi enn veill 
er paa gameli danske it lidet! vand, som mand lader sig sette offuer. Forudenn 
kirchen er der it klaaster, kaldis Sortebrødre, huilchet ether munchenis tid er 
giffuet borgerne af Kong. Maycstet till itt raadhus. Paa marckenn der omkring fin
des der ingen monumenter eller antiquiteter, entenn paa bierge, høye eller udi dale, at 
mand derom noget kand skriffue. Menn paa begge sider, straks ved byenn, haffuer 
der ligget tuende slaatte. Det ene kaldis Borrevold, østenn ved byenn, huor graffuene 
derom endnu ere till siune; det andet Rosborre, vestenn ved byenn paa Rosborre 
høy, lidett bag Kongens Tene.«

I denne gamle Beretning sættes Anlæget af Vejle By i Forbindelse med Byg
ningen af en Bro over Aaen. Og det turde vistnok ogsaa i Virkeligheden forholde 
sig saaledes. Der kunde ikke være Tale om at lægge Bro over Aaen, saa længe der 
var Skibsfart op ad dette Vandløb. Da Vandstanden her, som paa saa mangfoldige 
Steder paa jydske Østkyst aftog — enten det nu skyldtes en Hævning af Landet 
eller Tilgroning og Tilstopning af Vandløbet eller disse Virksomheder i Forening — 
standsede Skibsfarten ad Aaen op til Havnen og Byen ved Skibet Kirke. I vore Dage 
har man ved Gravning fundet Bygningsrester paa Stedet; i 1632 kunde man endnu 
paavise Byens Gade. Men Skibsfartens Standsning, som bragte Skibetorp og dens Havn 
til at forsvinde, tillod samtidig Bygningen af en Bro over Aaen og Fremvæksten af 
en By længere ude mod Fjorden, hvor Skibe endnu kunde flyde ind og hvor Be
tingelserne for Handel, Søfart og Fiskeri endnu stadig var til Stede.

Hvad der derimod i den gamle Beretning fortælles om Anledningen til Bynav
net Vejle, som Betegnelsen for et Overfartssted, et Færgested, er næppe ganske rig
tigt. Navnet skreves i gamle Dage Wæthlæ og Wædel og afledes af det oldnordiske 
Ord vaöill, der betyder et Sted med grundt Vand, et Sted hvor man kan vade. Da Skibs
farten i gammel Tid gik op ad Aaen, kan der ikke have været Tale om, at man kunde 
vade over den. Men eftersom Byen ligger paa en lille Holm, der paa sit højeste 
Sted hæver sig omtr. 25 Fod over Havets Overflade, maa Navnet sandsynligvis 
stamme fra Strækningen Nord for denne Holm, paa hvilken den gamle By ligger, 
mellem nuværende Vissingsgade og Skovgade. Dette Terrain maa antages at have 
været i alt Fald til Dels overflydt af Fjorden, der over det stod i Forbindelse med 
Vigen, nu Engene, inden for Byen. Der har saaledes, før Byen blev anlagt, været 
en Vejle, et Vadested, fra Land ud til Holmen. Men for at komme videre Syd paa 
derfra maatte man i Baad færges over Aaløbet.

Her ved Aaens Udløb blev da Vejleborg anlagt, da Rosborg længere inde i Land 
ved »Kongens Tene« eller Rusefiskeri ikke længer gjordes nødvendig, d. v. s. da 
Skibet By var gaaet til Grunde, mulig ved Fjenders Vold, mulig ved Sejlløbets
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Ødelæggelse. Og her voksede en ny By frem med bedre Livsbetingelser og tog Navn 
efter sin naturlige Beliggenhed, efter Vejlen, ved hvilken den laa.

Vejle Bys Anlæg kan med nogen Sikkerhed sættes til Tiden omkring 1200. Paa 
den nuværende Kirkes Plads har der nemlig først staaet en Kirke, bygget i den ro
manske Stil, som blomstrede her i Landet fra Slutningen af det XII. Aarhundrede. 
Og Kirken er vel næppe rejst, før der i alt Fald har været nogen Bebyggelse paa 
Stedet. Af den ældste Kirke findes der endnu Levninger i den nuværende Kirkes 
Murværk.

GAMMEL KØBMANDSGAARD

Der hersker længe Tavshed om Vejle i de historiske Aarbøger. Første Gang den 
nævnes er 1256, i 
Anledning af det 
store Kirkemøde 6. 
Marts, paa hvilket 
Erkebispen Jakob 
Erlandsen fik ved
taget den berømte 
Kirkekonstitution.

Naar Vejle baade 
den Gang og senere 
— i 1279 — blev 
valgt som Samlings
sted for saadanne 
Møder, maa vel Byen 
alt da have haft no
gen Betydning. Og- 
saa Kongerne stæv
nede undertiden til
Møde i Vejle. Saa- 
ledes sluttede Erik

Mændved 1316 her et Forbund med Johan af Werle, og 1345 indgik Valdemar Atter- 
dag i Vejle et Forbund med sin Svoger Hertug Valdemar af Sønderjylland.

Hvor har der i en lille By som Vejle ligget Bygninger, der kunde afgive søm
melige Opholdssteder for saadanne Fyrster og Stormænd? Klostrene var ellers de 
Huse, hvor den Slags Møder fandt Sted, — ti selv paa Borgene var der i Reglen kun 
ringe Plads, men Vejles eneste Kloster var dengang endnu ikke til. Kongerne maa da 
sagtens have opholdt sig paa Vejlehus paa Borgevold, hvor ringe Pladsen der end kan have 
været, — eller har der mulig i Byen været en anden Borg, som har baaret Navnet 
Vejlehus? Det gamle Gadenavn Flegborre, der jo utvivlsomt engang har lydt Fleg- 
borg, kunde maaske endnu gemme Mindet om en ellers forglemt og for længe siden 
forsvunden Borg.

n Kirkens Mænd har mulig paa de to nævnte Kirkemøders Tid ogsaa kunnet 
samles paa Vejlehus. Ti det var ikke saa ualmindeligt, at Kongerne undertiden maatte 
skaffe sig Penge ved at pantsætte Jordegods til Gejstligheden. Det skete for Vejles 
Vedkommende i 1351, da Valdemar Atterdag paa Knud Hertugs Dag pantsætter 
Vejlehus og alt dets Tilliggende til Ribe Bispestol, og det har kunnet ske før. Muligt 
har de ogsaa kunnet opholde sig paa Korsbrødregaarden, der hørte ind under det
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VEJLE SPAREKASSES GL. BYGNING

store og rige Johan
niterkloster paa An
tvorskov. Men et
hvert Spor af denne 
Gaard er for længe 
siden forsvundet, og 
man er end ikke i 
Stand til at paavise 
Stedet, hvor den har 
staaet.

End ikke i Saga
ernes eller gamle 
Krønikers Beretnin
ger om Sørøvernes 

Plyndringer og
Hærgninger paa de 
danske Kyster — 
i Anledning af 
hvilke saa mange 
andre danske Byer 

for første Gang dukker frem af Fortidens Mørke — forekommer Vejles Navn. 
Og dog vilde det være mærkeligt, om den skulde være gaaet Barn forbi 
under Kampene mellem Erik Plovpenning og Abel og under de Norskes Plyndrin
ger i Slutningen af Aarhundredet. Sagnet melder da ogsaa om et Besøg af Røvere 
i eller ved Vejle, ved hvilket det for en Gangs Skyld kom til at gaa ud over Bø- 
verne. Tre og tyve af dem blev fanget ude ved Roms Hule — Nord for Byen i 
Skoven — og halshuggede. Om disse Voldsmænd mindes man endnu ved tre og 
tyve Huller i Muren af Kirkens nordre Sideskib. Ti i dem, fortæller Sagnet, blev de 
henrettede Røveres Hoveder sat op til Skræk og Advarsel. Nu kan man kun se
Hullerne, hvor de har siddet.

Lige saa lidt man er i Stand til at kontrollere Sagnet om Røvernes Hoveder i 
Vejle Kirkemur, lige saa lidt er man i Stand til at udrede de nærmere Forhold eller 
blot bedømme Værdien af det, som en gammel Vise fortæller om Rosborg. En for
nem Jomfru vil løskøbe sin Trolovede, som har været Kongens Modstander, og 
som denne paa en eller anden Maade har faaet i sin Magt:

Jeg byder for hannem tyve fuld gode Ørs, 
er ladt med Sølv og Guld hin røde.
Saa mænd ved Dannerkongen!
I monne hannem ingenlunde døde.
Jeg byder for hannem det rige Rosborg, 
Som I monne længe efter lange.
Nu lever ikke den Jomfru i Danmark, 
der mere byder for en Fange!

Udraabet: Saa mænd ved Dannerkongen! leder naturligt Tanken hen paa Erik 
Mændved. Den »Fange«, om hvis Løskøbelse Visen handler, kunde da have været del-
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agtig i det store jyske Oprør 1313, som kom til at gaa haardt ud over forskellige 
Adelsmænd, hvoraf enkelte vides at have hørt hjemme paa disse Kanter.

Hvad enten nu Kong Erik er gaaet ind paa Jomfruens Tilbud og har sluppet 
sin Fange løs mod at komme i Besiddelse af det »rige Rosborg«, som han længe 
havde »monnet lange efter«, eller paa anden Maade er kommen i Besiddelse af Bor
gen, faar staa hen. Men 1400 var Rosborg et kongeligt Len, og Lensmanden hed 
Johannes Thomasen Lindenov til Fovslet.

En Mand, der en Tid hørte til Erik Mændveds nærmeste Omgivelser, Marsken 
Laurids Jensen, har knyttet sit Navn til Vejle By ved i Begyndelsen af det XIV. 
Aarhundrede at stifte Sortebrødreklostret, Byens eneste Kloster. Det laa paa det 
nordvestlige Hjørne af Raadhustorvet, — Navnet Klostergyde kan ikke siges egentlig 
at være et Minde derom, ti det er et Navn, der først er kommet op i nyere Tid — 
og var oprindelig opført af Træ. Dog synes det allerede kort efter Midten af Aar- 
hundredet at være bleven bygget af Sten. Det har næppe spillet nogen større Rolle 
og ophævedes 1529—1530, efter at Kongen havde ladet sig overdrage Inventar og 
Klenodier, hvorpaa Munkene drog bort. Det var dog 488 Lod Sølv, som Lands
dommeren Jens Hvass førte bort fra Klosteret i »Weygle«, en Monstrans, et Sølv
kors, otte Kalke, en Patene, et brudt »Helligdomskors«, tolv Par »Messereder« 
(Messeklæder) onde og gode, af Silke og dertil nogle daglige daarlige Messeklæder, 
en Bryggerpande, tre Ølkar, onde og gode, et Brandjærn, ti Kobbergryder, og fire 
Kedler, onde og gode. I Marts 1531 skænkede Kongen Klostret til Vejle Bys Borgere 
ved følgende Brev:

»Burgimester, raad og menighed udi Vedelle ffinge breff paa Suortte brødre 
claastterr vdi theris bye met gaardtzs rom och haffue rom, som ther tilliger, aenn- 
seendis att thet nu stander øde, och brøderne, szom ther indewaare, haffue thet 
forladet, szaa att 
for "2! burgere thet 
haffue, nyde, bruge 
och behollde mue 
till theris och me
nige byeszenns gaffe- 
venn, nytthe och 
behouff, dog vnder- 
tagenn the two hum- 
ble gaarde, som ther 
tillhører, och thet 

treehuss stander 
hoess samme hum- 
ble gaarde, och ther 
till met tegellgaar- 
denn. Samledis*) 
och huess**) cleno- 
die og boscaff, i 
sam me claastter cre, 
wille wi behollde oss GAARDPARTI FRA EN GAMMEL KØBMANDSGAARD, NU NEDREVET

*) Ligeledes. **) hvis, hvilket.
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selffuer. Och schulle for!I£ vore vndersaathe, raadmendt och menige burgere vdi We
delle vpbyge och ferdig gøre ith gaatt hwss paa ith bequemt stedt i samme claastter 
met gode sttwere***) och Kamere, som wii och hogbornne ffursttinde, woer kere 
husfrue, kunde haffue woer werelsze vdindenn, saa tiidt wii tiidt****) till byenn 
kommenndis worde.«

Hvad det blev til med det Hus, som Borgerne skulde bygge til Bolig for Kon
gen og Dronningen, naar de opholdt sig i Vejle, vides ikke. Ej heller om der er 
nogen Forbindelse mellem dette Hus og »Løngangen« eller den underjordiske Gang 
herfra og til Borgevold, som er vist paa Kortet i Danske Atlas, eller om den alle
rede er indrettet i den Tid, her var Kloster. Om den Brug, Borgerne gjorde af det 
tidligere Sortebrødrekloster, ved man derimod god Besked. Det blev Byens Raadhus. 
Den nye Tid var nemlig i Vejle, som i saa mange andre Byer, bleven indvarslet 
ved store Ildebrande. 1523, samme Aar, som Christjærn II. i Vejle, i Huset paa 
Hjørnet af Torvegade og Kirkegade, havde modtaget Underretning om, at den jyske 
Adel havde stødt ham fra Tronen — enten han nu fik Brevet derom i Mogens 
Munks Handske eller ej — brændte »det meste af Byen«. Allerede 1530 galede den 
røde Hane paa ny over Vejle, og denne Gang gik ogsaa Baadhuset til Grunde. Saa der 
var god Anledning for Frederik I. til at komme Byen til Hjælp. Den af ham skænkede 
Raadhusbygning blev først nedrevet 1780. Dens Afløser fik ikke saa lang en Leve
tid, det maatte alt 1878 vige Pladsen for et nyt. I 1553 hærgedes atter en Del af 
Byen med Ild, og 1595 var det galt igen. Da gik ikke mindre end 37 Gaarde paa 
Søndergade og Fiskergade op i Luer. Ilden naaede lige til Byens sydlige Grænse og 
fortærede Porthuset ved Sønderport.

Aaen havde, sikkert fra den ældste Tid, været Vejles Grænse mod Syd. Græn
sen mod Øst var til nyere Tider Greis-Aaens østlige Løb, — Greis-Aaen deler sig 
ved Stokbro, en jysk Betegnelse for Knippelsbro, i et vestligt og et østligt Løb, der 
senere kaldtes Mølle-Aa. Mod Vest naaede »Byfreden«, Byens Retsomraade, til 
det vestlige Løb, men Bebyggelsen naaede ikke længer ud end Baggaardene til Ejen
dommene paa Vestsiden af Klostret og Byens Hovedstrøg: Nørregade, Torvegade 
og Søndergade. Mod Nord strakte Byen sig til Broen over Mølle-Aaen for Enden af 
Nørregade. Nogen egentlig Befæstning omkring Byen har der næppe nogen Sinde været, 
om end der kan have været baade Hegn og Stakit og »Vindebro«—en saadan om
tales i det XVII. Aarhundrede ved Nørreport — for at afgrænse Byens Rets- og 
Toldomraade.

Umiddelbart uden for Byens Nørreport laa og ligger endnu Vejle Hospital, som 
mulig stammer fra en middelalderlig Stiftelse, men hvis Oprindelse ikke kendes. 
Det nævnes første Gang 1542 i Anledning af noget Gods, som Christian III. tillagde 
det, og senere igen — 1558 — i en lignende Anledning. Syd for Byen laa Teglgaar- 
den, der vistnok var anlagt af Munkene i Klostret. Den tilhørte i alt Fald dette ved 
Reformationen og blev i 1535 overdraget Byens Borgere.

Efter Reformationen blev der oprettet en Latinskole i Vejle, og den sidste Munk 
i Klosteret, Niels Bredal, »en fin, lærd og skikkelig Mand til Ungdommens Optug
telse«, nævnes som Skolens første Rektor. Blandt hans Elever kan nævnes Raad- 
mandssønnen Anders Sørensen, der tog sin Fødebys Navn som Tilnavn og kaldte 
sig Vedel. Skolen laa umiddelbart op til Mølleaaen, bag Kirkens Kor. Men efter de 

»**) Stuer. ****) did.
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store Ulykker, der i det XVII. Aarhdr. ramte Byen og affolkede den, sygnede Sko
len hen. 1739 blev den, sammen med mange andre lærde Skoler i Smaabyerne, 
nedlagt, og Skolebygningen blev overladt Byen til et Sygehus, der igen efter Om
bygning blev indrettet til »Administrationsbygning«, i hvilken bl. a. ogsaa Vejle Mu
seum har faaet sin Plads.

Man har ikke nogen som helst Underretning om Gilder i Vejle, de Broderska
ber eller Lav, som i alle danske Byer samlede Byens Borgere i fælles Interesse.

»FLEGBORG« GAMMELT GADEPARTI

Men der har uden Tvivl ogsaa her været saadanne Gilder, og blandt dem har Køb
mændenes været det fornemste. Købmændene dannede over alt i Middelalderens 
Bysamfund Overklassen, medens Haandværkerne som de mindre bemidlede udgjorde 
Underklassen. Købmændene alene havde Adgang til Byens Øvrighedsposter; det var 
dem, der styrede Staden og gav Tonen an.

En Købstad som Vejle og andre danske Kystbyer havde sin væsentligste Næring 
af Torvet og af Havnen. Paa Torvet solgtes og købtes der paa bestemte Dage af 
Ugen og paa en bestemt Tid om Aaret. I Dagene omkring en eller anden bekendt 
Helgens Navnedag holdtes der Marked. Paa Torvedagene kom Omegnens Bønder 
ind med deres Varer, der saa godt som alle faldt ind under Begrebet Fødevarer, 
som de byttede — ti rede Penge forekom kun sjældent i daglig Handel og Vandel 
— bort til Bymændene for de Varer, fremmede Landes Frembringelser og Haand- 
værkernes eget Arbejde, som de havde Brug for i deres Bedrift, og som de ikke selv 
kunde avle eller fremstille ude paa Landet.
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Paa de aarlige Markedsdage kunde baade Byfolk og Landfolk forsyne sig med 
Kram fra de udenbys og udenlandske Handlende, der drog om med deres Varer 
fra Marked til Marked og slog deres Boder op paa Torv eller Gade. Da man i en
kelte Dokumenter fra det XVII. Aarhundrede finder Betegnelsen »Gammeltorv« for 
Torvet i Vejle, maa man antage, da denne Betegnelse sikkert bruges i Modsætning 
til Raadhustorvet, at Kirketorvet er Byens ældste Torveplads, og at Bebyggelsen er 
begyndt her, ved og med Kirken. I en tidlig Tid har Aaen paa Torvets Østside mulig 
været farbar for Baade og Pramme op til Torvet. Møllen er nemlig først bygget her 
under Svenskekrigen 1658—60, saa den har i tidligere Tid ikke været nogen Hin
dring for Sejladsen.

Byens egentlige Havn var i Sønderaa, i »Dybet« Øst for Sønderbro. Det har 
dog ikke været større Skibe, der kunde flyde herind. Saadanne maattc dengang 
som endnu, lige til Byens Havn blev gravet i første Halvdel af det XIX. Aarhun
drede, losse og lade i Baade ude i Fjorden en lille halv Mil fra Byen. Skibsfarten 
paa Vejle har næppe, inden den nye Havns Anlæg, været af stor Betydning. I alt 
Fald ikke efter at »Dybet«, den gamle Havn, under Svenskekrigene var bleven øde
lagt. Ved samme Lejlighed gik det ogsaa haardt ud over Byens Skibsflaade. Den 
bestod i 1634, efter at baade kgl. og kejserlige Tropper havde holdt Hus i Vejle 
1627—29, kun af 2 Skuder paa 3 og 1 Læster og 1 »Sejlingsbaad« paa 1 Læst, »som 
brugtes især til at løbe inden Landet med«, altsaa op ad Aaen og handle med sorte 
Lerpotter (Jydepotter).

F2n særlig Indtægtskilde for Vejle var den ret betydelige Humleavl, der dreves 
af Byens Borgere. Den havde en saadan Betydning for Byen, at Borgmestre og Raad 
tog sig paa at bestemme, paa hvilke Dage og paa hvilke Steder, Humleplukningen 
skulde foregaa. Endvidere vedtog Magistraten Straffe for dem, der handlede imod 
dens Bestemmelser og Vedtægter. Den, der uden Minde, d. v. s. uden Tilladelse, 
borttog Humlestængerne i Humlehaverne, »schall stande i Halsz Jærnidt och mieste 
huis de haffuer med at fare«. I Krigene i det XVII. Aarhundrede blev mange af 
disse Humlehaver lagt øde af Fjenderne. Dog hørte der endnu i 1695, ifølge Grund
taksten af d. A., 95 Humlehaver til Vejle By.

Efter Reformationstidens Uroligheder havde Vejle som andre danske Byer Fred 
i Hundrede Aar. Men for Ildebrande og Pest blev man ikke forskaanet, selv om 
der ellers var Fred og Ro i Landet, og naar der i Optegnelserne kun mældes om 
een Pest i denne Periode, nemlig om Pesten i 1584, maa man ikke tro, at det var 
den eneste, der hjemsøgte Byen. Den optegnes kun, fordi det var den strengeste, — 
den bortrev 500 Mennesker, sikkert en betydelig Del af Byens Befolkning, der 1625 
sattes til omtrent 1300 Sjæle. Men med 1627 var det forbi med de lykkelige og fre
delige Tider. Først kom Kongens egne hvervede Tropper og dernæst de Kejserlige. 
De første hærgede og plyndrede som om de var i et fjendtligt Land, og Indbyg
gerne flygtede i Hobetal ud i Skovene og skjulte sig. Men da Kongens Tropper trak 
væk, kom de Kejserlige, og de slog sig ned i Byen og lagde sig til Borgerleje. De 
tog sig paa at befæste Byen, omdannede baade Raadhuset, det gamle Sortebrødre- 
kloster, og Kirken, til Kasteller »med Volde, Grave og Pallisader«. I den Anledning 
blev den gamle Skolebygning, hvor der skulde bygges en Skanse, og andre Huse, 
der af strategiske Grunde laa i Vejen, sløjfet med Jorden. Under denne Krig blev 
ikke mindre end 200 Gaarde og Huse i Byen »nedderbrudt, brændt og øde«. I hele
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Gader var Husene nedbrudt, Broen over Sønderaa var saa ødelagt, at man kun 
med Besvær kunde køre over den, Porthusene var nedbrudt, Kirken og Baadhuset 
saa ilde medtagne, at de næsten var faldefærdige. En Anmærkning i Byens Tingbog 
af 1632 om Borgmesteren Jens Bertelsens Gaard er i al sin Korthed meget oplysende 
om Borgernes Kaar i disse trange Tider: »Jens Bertilszens gaard bleff nederhuggen 
og nederbrødt af finderne, fordi att han icke vilde den forfrie med pendinge eller 
prouiant i nogen maade«.

Vejle var næppe begyndt at komme til Kræfter efter de kejserlige Troppers 
lange Besøg, før nye Ulykker brød ind over Byen. I December 1643 faldt Tor

VEJLES GL. RAADHUS

stenson ind i Lan
det, og i Begyndel
sen af 1644 rykkede 
Svenskerne ind i 
Vejle. Atter blev 
Raadhuset befæstet 
og adskillige Huse 
revet ned omkring 
det, og for yderligere 
at sikre sig, gravede 
Svenskerne et Vand
løb, den saakaldte 
Midteraa, omkring 
den højeste og æld
ste Del af Byen. 
Mange af Indbyg
gerne flygtede fra 
Byen og lod Gods 
og Ejendom i Stik
ken som et let Bytte 

for de graadige Fjender. Det synes næsten, som om der kun er bleven 54 Borgere 
tilbage til at bære den af Fjenderne udskrevne haarde Brandskatning. Af disse 
havde.

1 mistet 2,500 Rdl. 2 mistet 600 Rdl.
1 — 1,400 » 2 — 500 »
2 — 1,000 » 10 — 400 »
1 — 900 » 9 — 300 »
4 - 700 » 10 — 200 »

og 12 havde mistet mindre Summer under 200 Rdl.
Torstenson trak sig i Løbet af Forsommeren Syd paa igen, men kun for at 

blive afløst af Wrangel, der næppe har undladt at aflægge Vejle et Besøg paa sine 
Marcher Nord og Syd paa langs Østkysten. Da Fjenderne var borte, kom der Ind
kvartering af kongelige danske Tropper, som tyngede haardt paa den udsugede Be
folkning. Og da Borgerne endelig blev fritaget for Indkvarteringen, maatte de drage 
til Frederiksodde, hvor siden Fredericia blev anlagt, og gøre Skansearbejde »een 
Gang endogsaa 14 Dage i Træk med 6 Vogne hver Dag«, og dertil levere Proviant 
til de Soldater, som laa i Skansen.
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Om Vejle By efter Krigen hedder det i en Synsforretning af 1645, at baade 
Raadhuset og Porthusene krævede betydelige og kostbare Istandsættelser, og »at den 
fjerde Part af Byen laa øde tillige med det, som tilforn i den kejserlige Krig var 
bleven ruineret«.

Atter gik der nogle Aar, hvor Byen langsomt begyndte at komme til Hægterne 
paa ny. Saa trak der et nyt Uvejr op, mere truende med Ødelæggelse end noget af 
dem, der hidtil havde hærget Byen. Frederik III. drømte om at gøre den nye By 
inden for Skansen paa Frederiksodde til en stor By, maaske endog til Landets Ho
ved- og Residensstad, og meddelte Vejles Borgmestre og Raad, at han agtede at 
»flytte Sejladsen fra Vejle til Frederiksodde, eftersom Vejle var en aaben By og i 
sidste Krig havde været Fjenderne til megen Nytte«. Med andre Ord, han agtede at 
nedlægge Vejle som Købstad. Men Vejle Borgere satte sig med Hænder og Fødder 
mod en saadan Plan, henviste til deres af Frederik III. selv og saa mange frem- 
farne Konger i Danmark bekræftede Privilegier, til alle de Ulykker, der havde ramt 
Byen under Krigene, til Borgerskabets Tab og Forarmelse og til alt det Arbejde og 
alle de Udgifter, som var bleven dem paabyrdede i Anledning af Skanseanlægene 
paa Frederiksodde o. s. v. o. s. v., at Planen blev stillet i Bero og Vejle By beholdt 
sine gamle Privilegier.

Foreløbig saae det ikke ud til, at den skulde have nogen Glæde af dem. Ti fra 
Slutningen af December 1657 til Oktober 1658 var Byen paa ny i Fjendevold og fra 
1658 var den besat af polske og brandenborgske Tropper; de kom som vore For
bundsfæller, men optraadte med en langt større Vildskab og Grusomhed end selve 
Fjenden og som satte saa dybe Spor hos den ulykkelige Befolkning, at Minderne 
derom endnu er lyslevende paa Egnen.

For at gøre Maalet fuldt paa Byens Ulykker og Trængsler udbrød der en vold
som Pest, der hærgede Land og By og angreb Fjender og Venner det meste af Sommeren 
1659. Da Freden var bleven sluttet 1660 var der heller ikke meget mere tilbage af 
Vejle By — kun 29 Gaarde og Huse stod endnu, men i en ynkelig Forfatning, og 
som oftest ubeboede. »Byen er næsten bleven øde og ganske ruineret og Folkene 
mestendels bortkomne og hendøde, som vemodigen er at beklage«. Folk flyttede 
under Krigen bort fra Byen og fra Polakkernes og Brandenborgernes Raseri, og 
efter at Freden var sluttet flyttede de ud paa Landet for om muligt at bjærge Føden 
under mindre trykkende Forhold end i Byen med dens Indkvartering og Skatter 
og Byrder. 1672 talte Vejle By kun 712 Indbyggere. Og ved Forordningen af 1682 
blev Vejle regnet med til de Smaabyer, der uden Skade kunde undvære Borg
mestre.

Krigens Følger lod sig mærke længe efter. I deres graadige Søgen efter Bytte 
havde Polakkerne ledet Vandet bort fra en lille Sø oppe mellem de høje Bakker, i 
hvilken de troede, at Vejle Borgere havde nedsænket deres Skatte og Kostbarheder. 
Da Vandet strømmede ned, førte det en Masse Sand med sig, som skylledes ud over 
en Mængde af Humlehaverne, der blev ødelagt ved denne Lejlighed, og tillige ud i 
»Dybet«, saa ingen Fartøjer eller Baade kunde lægge ind til Bolværk mere. Al Han
del ad Søvejen var dermed standset, og Byen kom kun langsomt til Kræfter. Hvor 
langsomt vil man forstaa, naar man hører, at der i 1793 endnu kun var 109 Gaarde 
og Huse, altsaa langt færre end der havde været, inden de fjendtlige Indfald tog 
deres Begyndelse i 1627.
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Byens Vækst blev for en Del yderligere standset ved de to store Ildebrande, der 
hærgede den i 1739 og 1786 — ved den sidste, der var forudsagt — fortæller Sagnet 
— otte Dage i Forvejen af en sindssyg Pige, som selv indebrændte — lagdes Nørre
gade, eller mere end en Trediedel af hele Byen, i Aske. Da den lærde Skole paa 
Grund af Byens Ringhed blev meget lidt søgt, led den 1739 samme Skæbne som 
Latinskolerne i en Række danske Købstæder og blev nedlagt. I Hundredaaret 1672— 
1779 steg Indbyggerantallet med omtrent 200, til 950, i 1801 til 1310, i 1840 til 2705 
og i 1890 til 9015.

PARTI FRA TORVEGADE (NU DELVIS OMBYGGET)

Vejles Borgerskab talte i 1794 3 privilegerede Borgere, 1 Apoteker, 1 Farver og 
1 Gæstgiver. Dertil 7 Købmænd, 4 »Kunstnere«, nemlig 2 Guldsmede, 1 Urmager 
og 1 Maler. Den havde 5 sluttede Lav, Skræddernes med 7 Mestre, Skomagernes 
med 9, Smedenes med 4 og Baadførenes med 7. Det sidste er et gammelt Lav og 
kan føres tilbage saa langt som til 1512. Uden for Lav var der i Byen 1 Bogbinder, 
2 Sadelmagere, 3 Bagere, 2 Felberedere, 1 Handskemager, 1 Gørtler, 1 Hattemager, 
2 Kobbersmede, 3 Murmestre, 2 Pottemagere, 4 Snedkere, 3 Tømmermestre, 1 Glar
mester og 1 Parykmager. Hvor mange der ernærede sig af Ølbryggeri, Brændevins
brænderi og Værtshushold, er ikke opgivet, men det var sikkert her som i andre 
danske Byer uforholdsmæssig mange.

Ved Siden af disse smaa Haandværk, som næppe fandt Afsætning uden for 
Byen og dens Opland, var der allerede da begyndt nogen Fabrikvirksomhed i Vejle.
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I 1794 omtales saaledes bl. a. en Stivelse- og Pudderfabrik, der skal have haft stor
Afsætning paa Grund af Varernes Godhed. Hvad der er af særlig Interesse er An- 
læget af en Spindeskole i Slutningen af det XVIII. Aarhundrede. Det var nærmest
Ønsket om at skaffe en passende Virksomhed for de mange

VEJLE KIRKE

fattige Børn i Byen, 
der ledede til Op
rettelsen af denne 
Spindeskole, men 
den tik efterhaan- 
den industriel Be
tydning. Og Bom
uldsspinderiet er 
den Dag i Dag den 
Industri, der be
skæftiger det stør
ste Antal Arbejdere 
i Vejle. 1901 blev 
tre ældre Bomulds
spinderier samlede 
i et Aktieselskab, 
Vejle Bomuldsspin
deri, der sysselsæt
ter 500 Arbejdere. 
Det har en Kapital 
paa V/g Mili. Kro
ner og en aarlig 
Produktion af 4 
Mili. Pund.

Ved Siden af Spin
derierne er der i 
Vejle frem blom s tret 
flere Dampvæverier 
og en betydelig 
Jærnindustri, saale
des Hess’ i 1876 
anlagte Jærnstøberi, 
der beskæftiger om
trent 300 Arbejdere,

Vejle Bolte- og Møttrikfabrik, Steensens Margarinefabrik og en Bække andre Fabrik
ker i forskellige Brancher.

Naar Vejle i det XIX. Aarhundrede er vokset saa betydeligt, skyldes det først 
og fremmest dens Havn. Der blev adskillige Gange i XVIII. Aarhundrede fra Byens 
Side gjort Forsøg paa at faae Myndighederne til at interessere sig for denne for Byen 
saa vigtige Sag, og i 1762 indgav en af Byens Borgere, Brosbøll, et Forslag til Ind
rettelsen af en Havn ved Vejle. I 1793 tog Toldinspektør Klingberg sig af Sagen, 
men havde lige saa lidt Held med sig som Brosbøll. I 1794 var Aaløbet saa tilstop
pet, »at paa visse Tider af Dagen, og i Særdeleshed efter Stormvejr i mange Dage,
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ikke en tom, fladbundet Baad kan komme ud og ind af samme, hvilket nu foraar- 
sager den ringe Skibsfart, Handel og Tilførsel og andre Indvaanernes Næringsveje 
af Søen«. Det var først ved den dygtige Amtmand H. Treschows Ihærdighed, at 
Bygningen af Vejle Havn med dens 4800 Fod lange Sejlløb ud til Fjorden blev paa
begyndt. Arbejderne var væsentlig tilendebragt i 1830, men Havnen er flere Gange, 
sidst i 1892, bleven udvidet og uddybet, saaledes at den nu kan modtage Skibe paa 
18 Fods Dybgaaende. Byen havde i 1900 en Skibsflaade paa 97 Fartøjer med i alt 
1071 Tons; deriblandt 5 Dampskibe paa 171 Tons.

NØRREPORT I 1907

Det er her som alle Vegne i vort Land de forbedrede Samfærdselsmidler, der har 
forvandlet de endnu ved Aarhundredets Midte idyllisk-fredelige, stillestaaende Købstæ
der til virksomme og travle Handels- og Fabriksbyer. Derfor ser man ogsaa Indbygger
antallet stige stærkest efter Jærnbanernes Anlæg. I 1868 kom Vejle som Station paa 
Østjydske Længdebane i Forbindelse med de andre østjydske Byer, baade mod 
Nord og mod Syd. I 1894 aabnedes den private Banestrækning til Give, og i 1897 
den ligeledes private Bane til Vandel, som begge har knyttet det vestlige Opland 
nærmere til Byen. Mod Øst holder smaa Dampskibe Forbindelsen vedlige mellem 
Byen og de mange naturskønne Punkter ved Fjorden, og over Bogense og Kalundborg 
har Vejle fast ugentlig Dampskibsfart paa København. Vareindførslen til Vejle sker va'- 
sentlig ad Søvejen. Af de ca. 72,000 Tons Gods, som i 1901 indkom til Byen, kom 
de 44,000 pr. Skib. Men Udførslen besørges for den langt overvejende Del ad Ba
nen, til Oplandet, der forsyner sig i sin Købstad.
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VEJLE BYES OG AMTS SPAREKASSE

Uagtet Frederik den Sjette havde givet Løsenet: »Nu ville vi alle spare«, var der 
ikke i Danmark i det 19. Aarhundredes første Aartier med de usikre Penge

forhold nogen frodig Jordbund for Sparekasse-Institutionen. Men hist og her frem
stod dog en og anden Sparekasse, og i Begyndelsen af Aaret 1826 besluttede ogsaa 
nogle Mænd i Vejle at søge oprettet et lignende Foretagende her. Efter at Oplysnin
ger var indhentede blandt andet ved Aalborg Sparekasse af Kaptain Bloch til 
Høgholt, sendtes disse til Amtmand Treschow, som efter at have overvejet 
Sagen henvendte sig til fem Mamd, Amtsforvalter Worsaae, Landvæsenskom
missær Ammitzbøll, Prokurator Seest, Købmand Gylding og Gæstgiver Worck, 
for at formaa dem til i Forening at udarbejde Planen til Oprettelse af en Sparekasse 
og paatage sig Bestyrelsen. De nævnte Mænd paatog sig Hvervet og fik under 9. 
Aug. 1826 kgl. Tilladelse til, at 50,000 Rdlr. kunde indsættes i Statskassen mod en 
Bente af 5 pCt. af de første 25,000 Rdlr. og 4y2 af de næste 25,000, og i Forbindelse 
hermed erhvervedes den 10. November s. A. kgl. Bevilling til, at Indskudene ikke 
kunde belægges med Arrest.

Efter Ansøgning meddeltes den 21. Marts 1827 Bevilling til, at Indskudsbeviser 
og Kontrabøger maatte udfærdiges paa ustemplet Papir, og da nu Forberedelserne 
var gjorte, udsendtes den 2. Maj 1827 »Indbydelse til at deltage i en Sparekasse 
for Vejle Amt med underliggende Købstæder«. Indbydelsen sendtes rundt i Landet 
og navnlig til Præsterne, efter hvis Anmodning Kirkesangeren ved Kirkestævne 
oplæste Indbydelsen og »saavidt mulig forklarede dens Nytte for Menigheden«. Og 
nu aabnedes Sparekassen — som en af de første i Rækken udenfor Kjøbenhavn — 
Lørdag den 9. Juni 1827 Kl. 10 Form, i Gæstgiver Worcks Gaard og begyndte 
dermed sin Virksomhed.

Vedtægterne indeholdt bl. a. den (endnu gældende) Bestemmelse, at naar Afgang 
i Direktionen skulde finde Sted, var de tilbageblivende Direktører berettigede til at 
vælge i den afgaaendes Sted »en Meddirektør, der fortjener Medborgernes Tillid«, 
en Valgmaade, som i alt Fald for Vejle Sparekassens Vedkommende har haft god 
Virkning. Allerede i 1828 afgik Gæstgiver Worck ved Døden — hvorefter Kontoret 
Byttedes, først til Regnskabsfører Prokurator Schougaard og dernæst til Købmand 
N. Gylding, hvor det var indtil 1845 — og der valgtes i hans Sted ingen ny Direk
tør. Bestyrelsen bestod af kun 4 Medlemmer indtil 1863, da den forøgedes med et 
nyt Medlem, og for at imødekomme Ønsker fra Landboernes Side blev dette en 
Landejendomsbesidder, Proprietær Søl toft til Leerbæk.

Da det første Regnskab aflagdes, indestod 20,500 Rdlr., og Indskydernes Tilgode
havende steg herefter smaat, saa at der ved Slutningen af Regnskabsaaret 1837 kun
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indestod 52,000 Rdlr. paa Interessenternes Konti, og ved Regnskabsaarets Slutning 
1838 indestod kun 43,500 Rdlr., da Sparekassen havde set sig nødsaget til — paa 
Grund af Rentenedsættelse af det i Statskassen indestaaende Beløb — at nedsætte sin 
Rente af Indskud til 3 pCt.

I de herefter følgende Aar voksede Sparekassen meget stærkt, og da der i Slut
ningen af Aaret 1842 indestod 81,000 Rdlr., kom den Tanke frem at støtte de Ejen
domsbesiddere, der maatte ønske at optage Laan, ved at udlaane af Sparekassens 
Midler mod 1. Prioritet og til en Rente af 4 pCt. Denne Side af Sparekassens 
Virksomhed, der paabegyndtes i 1843, udviklede sig efterhaanden til at blive fuldstæn
dig sideordnet med den oprindelige Virksomhed og medførte en betydelig Fremgang 
for Institutet.

Sparekassens Vækst fortsattes fremdeles, og i mindre end 8 Aar fordobledes den 
indestaaende Kapital 2 Gange; Krigsaarene bragte kun en ubetydelig Nedgang, og 
fra 1851 tog man Bestemmelse om at anbringe en Del af Sparekassens Beholdning 
i realisable offentlige Papirer, der jo gav en højere Rente, end man fik af de Beløb, 
der indestod i Statskassen, og som kunde erhverves til en Kurs betydelig 
under pari.

Efter Krigsaarene voksede Sparekassen atter meget betydeligt. I 1853 indestod 279,000 
Rdlr., næste Aar 337,000, og da den i Juni Termin 1855 havde forhøjet Indlaans- 
renten til 3y2 pCt., tiltog den i dette Aar med 200,000 Rdlr., saa at der ved Slut
ningen af Regnskabsaaret 185G indestod 583,000 Rdlr., hvoraf var udlaant 491,000 
Rdlr. og anbragt i offentlige Værdipapirer 77,000 Rdlr.

Her kan nu nævnes, at i dette Aar afgik den længstlevende af Sparekassens 
Stiftere, Købmand Niels Gylding sen. ved Døden. Han var den, der havde virket 
længst i Sparekassens Tjeneste, og tillige den, der havde udført det største Arbejde, 
idet han saaledes fra 1829 - 45 gratis havde bestyret Sparekassens Regnskab. I hans 
Sted valgtes Kapt., Købmand S. C. Wulff, som udmeldte sig i 1879, uden at nogen 
da valgtes i hans Sted. De Mænd, der i den forløbne Aarrække indtil 1856 havde 
faaet Sæde i Bestyrelsen, var Prokurator Henckel, som vartraadt til efter Ammitz- 
bølls Død 1831, og som havde fungeret til 1840; Assessor, Apotheker P. F. Friis, 
der fungerede fra 1839—60; Agent Linne man n fra 1810—61 og Cancelliraad Palu- 
dan 1854—64.

— Nu indtraadte imidlertid i 1857 den store Pengekrise med de deraf følgende 
store Krav til Sparekasserne — Krav, der her i Landet medførte en Tilbagegang af 
7G af Sparekassernes Kapital og for Sparekassen i Vejle ca. 23 pCt. For at komme 
over Vanskelighederne valgte Sparekassen at stifte Laan paa sine Værdipapirer hos 
Nationalbanken, men da Renten af disse Laan var meget høj, maatte den lade sine 
Debitorer tage Del i det herved opstaaede Tab, og næsten alle indgik da ogsaa paa 
at betale 5 pCt. i Rente.

Forholdene bedredes dog snart, Indskudene tiltog atter, og ved Opgørelsen i 1862 
indestod det samme Beløb som i 1856. Krigen i 1864 — under hvilken Værdipapirer 
og Regnskaber blev opbevarede i Privatbanken i Kjøbenhavn — bevirkede ingen 
Tilbagegang, og i 1868 indestod saaledes 963,000 Rdlr. Dette Beløb sank dog noget i 
de vanskelige Aar 1869—70.

— I 1860 var Assessor Friis fraflyttet Byen, og til Direktør i hans Sted var 
valgt Købmand A. Z. Gylding; i 1861 var Agent Linnemann død, og i hans Sted
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var indvalgt Sønnen, Konsul E. Linnemann. Cancelliraad Paludan døde i 1864, 
og først i 1870 valgtes et nyt Medlem, Justitsraad Worsaae, der var Medlem af Di
rektionen til sin Død 1877, hvorefter Apotheker H. E. Friis valgtes ind i Bestyrelsen.

Til Trods for den stærkt stigende Konkurrence af nyoprettede Pengeinstituter 
saavel i Byen som paa Landet tiltog Sparekassen stærkt i Vækst i Aarene fra 1871 
—76, da Interessenternes Tilgodehavende androg 2,817,000 Kroner eller over 1 Million 
Kr. mere end i 1870.

SPAREKASSENS EJENDOM

Indtil 1875 havde Sparekassen kun haft Kontoret aabent for Ekspedition hver 
Lørdag, men fra 1. Januar 1876 besluttedes det at holde Kontoret aabent for Eks
pedition hver Dag fra Kl. 10—4.

I 1877 og nærmest følgende Aar udtoges paa Grund af Konjunkturernes Siethed 
meget betydelige Beløb, hvorfor Sparekassen ligesom ved Krisen i 1857 valgte at 
optage Laan i Nationalbanken; men tillige maatte den realisere Størstedelen af sine 
Papirer og ligesom i 1869 modtage Laan privat af Direktør, Konsul Linnemann. 
Forholdene saa imidlertid temmelig mørke ud, og Folk fra Land og By holdt Møde 
for at forhandle om den bedste Maade til at raade Bod paa de vanskelige Forhold 
paa Pengemarkedet.

Da der omkring Slutningen af 1877 var Misligheder tilstede ved nogle af Landets 
Sparekasser, henstillede Vejle Byes og Amts Sparekasses Kasserer, Prokurator Schiødt, 
til Direktionen at lade foretage en grundig Revision af Kassen — til Beroligelse for 
Indskyderne — og dette Arbejde, der blev foretaget af Branddirektør Helm s og
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GODSEJER HJ. DE BANG

eftergaaet af Amtmand N utz- 
h o rn, gjorde et særdeles godt 
Indtryk og gav til Resultat, 
at Sparekassens Tilsvar var 
2,507,329 Kr. 52 Øre, me
dens dens Aktiver udgjorde 
2,610,946 Kr. 98 Øre.

Imidlertid kom Spare
kasseloven af 28. Maj 1880 
med deraf følgende ordnet 
Regnskabsaflæggelse og be
tryggende aarlig Revision; 
Sparekassens Regnskabsaar 
afsluttes nu med Finansaa- 
ret, og dens Terminer for 
Renteberegning forandredes 
til 31. Marts og 30. September.

DIREKTØR THISTED

I 1881 var Konsul Linnemann rejst fra Ryen og hans Plads i Direktionen besat 
med Kæmner Boesen. I 1882 var Købmand Gylding og i 1883 Proprietær Søltoft 
afgaaede ved Døden og deres Pladser besatte henholdsvis med Proprietær Thist ed
og Godsejer Hj. de Bang 
til Haraldskjær.

Efter Nedgangen i 
Slutningen af 70’erne be
gyndte Indskudene igen 
at stige i Begyndelsen af 
80’erne, saa at den sam
lede Indlaanskapital i 1885 
androg ca. 3 Millioner, 
og her indtraadte nu lige
som et Vendepunkt i Spa
rekassernes Liv. Renten, 
der hidtil havde været no
genlunde stabil, blev nu 
mere levende; under de 
billige Pengeforhold i 1886 JUSTITSRAAD JOHS. SCHIØDT

benyttede Staten Lejlighe
den til Konvertering af 
Statsgælden fra 4 til 3y2 
pCt., og Kreditforeningerne 
konverterede deres Obli
gationer fra 4!/2 til 4 pCt. 
Forskellige i Forbindelse 
hermed staaende Forhold 
medførte hyppige og stærke 
Svingninger i Renten, og 
Sparekassen, hvis Penge 
ellers altid havde vieret 
søgte og betragtede næsten 
ligesaa gode som Laan i 
offentlige Midler, maatte i 
1894 for første Gang aver
tere sine Midler til Udlaan.

I den efterfølgende Tid indtraadte igen mere stabile Forhold, og siden 1899 har 
Indiaansrenten været 4 pCt.

Ved Slutningen af Sparekassens 75. Regnskabsaar, 1902, indestod paa Sparernes 
Konti 4,613,162 Kr. 04 Øre; ved Slutningen af Regnskabsaaret 1906 indestod 6,084,245 
Kr. 59 Øre, og Reservefonden er nu vokset til 401,154 Kr. 89 Øre.

I 1890 var Apotheker Friis fraflyttet Vejle, og Kæmner Boesen døde i Maj 
1900; men i 1899 var Sparekassens Kasserer, Sagfører J oh s. Schiødt bleven Medlem
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af Direktionen, og der valgtes ikke nogen ny Direktør i den afdødes Sted. Den nu
værende Bestyrelse bestaar saaledes af Direktør I. Thisted, Vejle, Godsejer Hj. de 
Bang til Haraldskjær og Justitsraad Johs. Schiødt; sidslmvvnte forestaar den dag
lige Ekspedition samt Kassererforretningerne.

Til ovenstaaende Hovedtræk af Sparekassens Historie og Udvikling, der er ud
arbejdede paa Grundlag af Direktør Schiødts Jubilæumsskrift, skal endnu føjes nogle

SPAREKASSENS STIFTELSE FOR VÆRDIGE OG TRÆNGENDE ENKER

Bemærkninger om Sparekassens Bygninger, Stiftelse og Gaver.
Da Sparekassen i 1835 havde opsparet en Kapital af 2,750 Rdlr., vedtoges det 

at oprette en Stiftelse for værdige og trængende Enker, og med dette for Øje opkøbtes 
af Major Kroghs Enke Ejendommen Matr. 172 paa Residentsgaden (den samme 
Ejendom, Sparekassen endnu ejer og bebor).

I 1869 lod Sparekassen de gamle Bygninger nedrive og opførte et Forhus til 
Gaden til Kontorer, Kassererbolig m. m. samt en Bygning inde i Gaarden. I denne 
Bygnings der ligger overordentlig hyggeligt i den af Træer overskyggede Gaard, er 
indrettet 6 Lejligheder i Stuen og 4 Lejligheder paa 1. Sal til Bolig for 10 værdige og 
trængende Enker. Med dette kønne Gaardinteriør er Sparekassen nu en af de stil- 
fuldeste Bygninger i Vejle.

I SparekassensVedtægter er optaget en Bestemmelse om, at dens Overskud, — efterat 
Vedligeholdelsesudgifter, Lønninger etc., samt hvad der uddeles i veldædigt Øjemed, er 
afholdt—overgaar til Reservefonden, og denne tilhører ved Kassens Ophør Enkestiftelsen.
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Foruden de betydelige Beløb, Sparekassen har anvendt til denne Fribolig, har 
den bortskænket store Summer til mange forskellige Private og Institutioner i Byen 
og paa Landet. Siden den i 1877 fejrede sit 50 Aars Jubilæum, har den saaledes 
aarlig paa sin Stiftelsesdag uddelt 400 Kr. i Portioner paa 50 og 25 Kr. og i mange 
Aar hvert Nytaar uddelt ikke ubetydelige Beløb til trængende Familier. Ved dens 75 
Aars Jubilæum i 1902 oprettedes tiere Legater, og bortgaves store Beløb. Ogsaa paa 
anden Maade har Sparekassen ydet Bidrag i veldædigt Øjemed, hvoraf adskillige er 
komne ogsaa Landboerne og Landbo-Institutioner tilgode.

Som Vejle By es og Amts Sparekasse i Henseende til Alder staar blandt de første 
i Rækken af Landets Pengeinstituter, har den ved sin Virken, By og Borgere til 
Gavn, paa ærefuld Maade indskrevet sit Navn i Vejle By’s og Amts Historie.
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Den 13. Marts 1854 samledes i Vejle fem Mænd, dels fra Byen, dels fra Oplan
det, til et privat Møde, og ved en Bekendtgørelse i »Vejle Amts Avis« i de 

nærmeste Dage derefter fik man at vide, at disse Mænd havde vedtaget at virke til 
Oprettelsen af en Disconto- og Laanekasse for Byen og dens Omegn.

Tidspunktet var gunstigt, thi efter Krigen i Aarhundredets Midte var Na'rings- 
livet i vore Købsta'der ved at vokse sig stort og stærkt, og en økonomisk Blom
stringsperiode var allerede mere end indvarslet, samtidig med at Afhængigheden af 
Hovedstaden og senere af Hamborg var et overvundet Stadium.

Vi ser nu af forskellige Bekendtgørelser, hvorledes Planerne til Oprettelsen af 
en Laane- og Disconto-Kasse i Vejle skrider fremad mod Virkeliggørelsen: den 19. 
Juli 1854 afholdtes paa Baadhuset et Møde af dem, der havde tegnet Aktier, det 
meddeltes, at der var tegnet Kontantaktier til et Beløb af 29,500 Bdlr. og Indskuds- 
aktier til Beløb 73,500 Bdlr.; der valgtes 10 Repræsentanter, Halvdelen fra Byen, 
Halvdelen fra Landet, samt 5 Suppleanter, og efter at Agent Linnemann, Køb
mændene H. J. Sørenson, Fogtmann og S. C. Wulff samt Cancelliraad Ancher- 
sen var valgte til Direktører, bebudedes Virksomheden aabnet den 1. September. 
Da Købmand Fogtmann imidlertid inden Bankens Start traadte tilbage som Direk
tør for at overtage Posten som Bogholder, valgtes i hans Sted Købmand S. Selig
mann til Direktør, hvilken Stilling han beklædte til sin Død den 2. December 
1888 — fra 1868 som administrerende Direktør.

1 November 1873 udvidedes Aktiekapitalen til 250,000 Kr. og i August 1901 til 
1,000,000 Kr., der er fuldt indbetalt.

Den 17. November 1903 nedsattes et Udvalg til at undersøge Spørgsmaalet om 
Tilvejebringelsen af nye Lokaler til Bankens Kontor, og paa et Møde den 25. Marts 
1904 vedtoges det at opføre en ny Bygning i den Hensigt paa Bankens Ejendom 
paa Hjørnet af Kirketorvet, og der nedsattes et Byggeudvalg, bestaaende af Repne- 
sentantskabets Formand, Stiftamtmand Bardenfleth, Fabrikant Hess, Proprietær 
Sabroe og Murermester Christoffersen, til at arbejde paa Sagens videre Fremme.

Og nu i dette Efteraar staar den nye Bygning fuldfærdig som et stolt og stateligt Hus, 
der hæver sin granitbaarne, røde, pilasterprydede Facade, kronet med Bankens Bomærke, 
myndigt og sikkert op over Kirketorvet og Kirkegade, det første stærke — og det 
mest blivende — Bygnings-Indtryk, den Fremmede modtager, naar han kommer til 
Vejle. Bygningen er opført af Arkitekt N. Christof-Hansen i Vejle, dog med Støtte 
af Arkitekt, Professor Martin Nyrop for de vigtigste Bygningsdeles Vedkommende, 
navnlig Facaden og Banklokalernes Udstyrelse.

Banken har i en lang Aarrække støttet saavel stedlige som andre Institutioner 
med Gaver, ligesom den i Anledning af sit 50 Aars Jubilæum uddelte ca. 14,000 
Kroner i veldædigt og filantropisk Øjemed. I det Hele har Vejle Bank haft afgjort 
Betydning for Vejle By og Oplands Fremgang, og der er sikkert mangen god og 
sund Virksomhed,, for hvilken Banken har været en Støtte.

— Fra to lejede Vivrelser er Banken saaledes nu rykket ind i et moderne, 
storstadsmæssigt og højloftet Palæ. Selve denne Vandring taler om den Triv-
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sel og Fremgang, Vejle Bank har haft i sin Virksomhed, men med nogle Tal skal 
denne Vækst her yderligere anskueliggøres:

Udbyttet, som ikke i de sidste 40 Aar har været under 6 pCt., har i det sidste 
Ti-Aar været jævnt stigende fra 8 pCt. til 10 pCt. for de sidste 3 Aar.

Balance den 1. Juli 1855:
Kassebeholdning.... 33679.1.5 Contant Actie Conto 84500.0.0
Cambio Rigsmønt Conto. 89675.0.0 Indskuds - Conto . 15200.0.0
Cambio Banco Conto . 70850.0.0 Deposita Conto .... 85875.0.0
Inventarie Conto. 100.0.0 Skyldige Deposita Renter 1048.5.3

Correspondenter..................... 4119.5.3
Disconto af løbende Veksler 1273.5.6
Overskud 2286.3.9

Rdlr. 194304.1.5 Rdlr. 194304.1.5

Balance den 1. Juli 1906:
Debitorer: Credit orer:

Kassebeholdning . Actiecapital 1,000,000.00
Krone Veksler . . . 2,111,373.49 Reservefond. . 350,000.00
I Conto-Curant udlaant . 2,806,751.96 Andre Reserver 250,000.00
Fonds og Aktier.................... 3,802,866.62 Indiaan . . 7,366,460.56
Udlaant i faste Ejendomme 335,002.00 Folio Conto . 541,627.38
Partialobligations Conto . 200,700.00 Udbytte Conto. 100,680.00
Fremmede Valuta .... 19,847.16 Deposita Renter . 97.49
Fremmede Mønter og Cupons 10,315.88 Tantième Conto..................... 22,422.91
Cupons og Rente Conto . 7,354.46 Disconto af løbende Veksler 13,138.22
Inventarium . . 6,140.04 Forskellige Institutioner . 4,175.00
Faste FZjendomme 150,000.00 Diverse Creditorer 164,447.12
Diverse Debitorer 285,117.88 Correspondenter . 253,440.53
Correspondenter . 114,284.46 Incasso Conto .... 11,118.64
Bygge Conto 79,967.02 Overført fra forrige Aar 4,912.56

Kr. 10,022,520.41 Kr. 10,022,520.41

Repræsentantskabets Medlemmer er for Tiden følgende Herrer: Stiftamtmand 
V. Bardenfleth, K. af D., Dbmd., Formand; Creditforeningsdirektør A. Johnsen, R., 
Næstformand; Fabrikejer F. Brincker; Fabrikejer J. C. Christiansen, R., tillige 
Revisor; Proprietær, Amtsraadsmedlem S. Eskildsen; Proprietær H. Hartvigsen; 
Fabrikejer C. M. Hess, R.; Købmand C. W. Jensen; Købmand Frederik Poul
sen, tillige Revisor; Proprietær N. C. Sabroe.

Suppleanter er: Murermester Christoffersen; Fabrikejer H. Steensen, tillige 
tilsynshavende Direktør; Mølleejer J. R. Tam s.

Direktører er endvidere P. B. Wulff, ansat fra 1. Juli 1889, og Jacob Peter
sen, ansat den 9. Maj 1900.



C. M. HESS’ FABRIKER

Fossum Værk, Laurvik eller et andet norsk Fabriksmærke stod der paa de fleste 
af de Kakkelovne, hvis sorte mythologiske Ornament-Figurer, Jason, Achilles og 
Minerva — med eller uden Attributer — satte vor barnlige Fantasi i Bevægelse, 

medens Bøgeknuderne buldrede i Brændselslugernes rummelige Indre, og den syr- 
lige, snærpende Lugt af 
Brænderøg anedes gen
nem Stuens Tusmørke.

Før forrige Aarhun- 
dredes Begyndelse og 
indtil Freden i Kiel leve
rede Norge nemlig næ
sten alt Jærnstøbegods 
til Danmark, og det va
rede en rum Tid efter 
Adskillelsen, inden den 
danske Industri kunde 
staa paa egne Ben og 
fik vænnet sig til at ind
føre Baajærn fra Eng
land. Derfor holdt man 
Hævd over de gamle 
norske Ovne og skilte

C. *1. HESS

mere rationelle Opvarmningsapparater, den runde

sig nødig af med dem 
til Trods for alle deres 
Skrøbeligheder og Ska
vanker, thi det var dyrt 
og vanskeligt at faa dem 
erstattede.

Efterhaanden ud
viklede saa den hjemlige 
Jærnindustri sig; den tog 
Dampmaskinen og an
dre mekaniske Hjælpe
midler i sin Tjeneste, 
og Tekniken blev sik
rere og mere fuldkom
men. Samtidig med San
sen for bedre og sundere 
Boliger vaagnede ogsaa 
Kravet om bedre og 

Kakkelovn fremstod, og der 
fulgte nu en Periode, da man kan sige, at en god Jærnkakkelovn og en »lang 
Klokk’« (Regulatoruhij blev Nødvendighedsartikler for saa godt som hvert Hjem 
paa Landet i Danmark, samtidig med at Befolkningen krævede stedse bedre og 
smukkere Ovne og hensigtsmæssige Komfurer.

Denne Udvikling har C. M. Hess’ Fabriker gjort med.
Tusinder og atter Tusinder af Kakkelovne er sendt ud fra deres Værksteder, og 

nu er det ikke mere de gamle norske Navne, men det mere end landskendte Vejle
mærke, man finder paa saa mange af vore sorte, lunende Venner.

En Oversigt over C. M. Hess’ Virksomhed i de tredive Aar, der er gaaet, siden 
den paabegyndtes, er da i Virkeligheden en Oversigt over et Afsnit af dansk Er
hvervslivs Historie.

— Den 1. April 1876 overtog Hess et lille Jærnstøberi i Grønnegade, en saare 
beskeden Virksomhed med gamle Bygninger, kneben Plads og yderst primitivt Ma
teriel, hvormed en Arbejdsstyrke paa 7 Mand tilvirkede Kakkelovne. Støbningen 
foregik kun hver 10. Dag; da kom der ca. 3000 Pd. Jærn i Smælteovnen, og det 
var en hel Højtidelighed, — omtrent som ved Juleslagtning paa Landet; — der kræ
vedes lange Forberedelser forinden og Hvile bagefter, og om Lørdagen kom Arbej
derne op i Jærnstøberens meget beskedne Kontor og fik udbetalt Ugelønnen, som
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DEN GAMLE FABRIK I GRØNNEGADE

et stedse hurtigere Tempo for Udvidelsen.

ialt beløb sig til ca. 80 
Kroner.

Det var dengang. Der 
er forandret adskilligt 
siden!

Længe varede det ikke, 
inden Udvidelser og For
andringer ved Jærnstøbe- 
riet blev paakrævede, thi 
de Ovne og Komfurer, der 
tilvirkedes, talte godt for 
sig. Der blev da installeret 
en større Dampmaskine, 4 
af Naboejendommene blev 
efterhaanden indkøbte; der 
blev bygget om og bygget 
til; Arbejdernes Antal voks
ede, og moderne Hjælpe
midler blev anskaffede, 
medens den bestandigt 
stigende Efterspørgsel efter 
det gode Fabrikat paabød

Saa brændte en væsentlig Del af Fabriken i 1894 og blev bygget op fra Grun
den paa Arealet mellem Dæmningen og Grønnegade, hvor nu et 75 Alen langt For
hus dækker for et Kompleks af Bygninger paa den stærkt udnyttede Grund. Men 
da heller ikke denne Udvidelse viste sig tilstrækkelig til at huse den stadig voksende 
Virksomhed, og der ikke var Mulighed for at faa mere Byggegrund inde ved 
Grønnegade, bestemte Fabrikant Hess sig til at erhverve en stor Ejendom i Vejle 
Enge, kun fem Minutters Gang fra den gamle Fabrik, og her opførtes nu en impo
nerende og fuldt moderne Fabriksbygning, som i Juni Maaned 1898 stod rustet med de 
nyeste og bedste Maskiner og Anlæg, færdig til at tages i Drift. Og samtidig blev Fa
brikationen delt saaledes, at alle flade Ovne, Komfurer, Bygningsgods o. 1. tilvirkes 
herude, medens alle runde Ovne fremstilles paa Fabriken i Grønnegade, hvor ogsaa 
Kontor- og Udstillingslokaler, Tegnestuer o. m. a. findes. I hvor høj Grad Virksom
heden kræver stadig Forøgelse af Husrum, fremgaar eksempelvis deraf, at den bog
stavelig har trængt Fabrikant Hess ud af Huset, lagt Beslag paa hans Privatlejlighed 
og tvunget ham til at flytte sine Penater andetsteds hen. —

Vi fortalte ovenfor, at der, da Fabrikant Hess begyndte Virksomheden, blev 
støbt hver 10. Dag ca. 3000 Pund; nu støbes der hver Dag ca. 40,000 Pd. i to 
Smælteovne, og to Dampmaskiner paa 200 Hestes Kraft og over 300 Mand har fuldt 
op at gøre Dag ud og Dag ind.

Mægtige Damperladninger Raajærn transporteres til Fabrikernes Oplagspladser 
og føres herfra ved Elevator op i Smælteovnene, hvor Cinders og Jærn ligger i 
vekslende Lag. Det smæltede Metal flyder ud forneden i en fastmuret Beholder og 
rinder fra denne som en liflig farvet, lysende Strøm ud i Støbeskeerne og i For-
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mene. Hermed er vi imidlertid hverken ved Begyndelsen eller Enden, thi forud gaar 
Formenes Tilblivelse — fra Tegnestuen til Billedhugger-, Modelsnedker- og Billed
skærerværkstederne, hvorefter Træmodellen overføres i Jærn og ciseleres for saa 
endelig at kunne afgive den egentlige Form i Støbesandet.

Og der er ligeledes langt til Enden. Thi naar Jærnet er støbt, skal det renses 
for Sand og slibes paa roterende Smærgelskiver; det førstnævnte af disse Arbejder 
besørges paa Fabriken i Engene af en overordentlig fiks og sindrig moderne Ma

FABRIK A I GRØNNEGADE

skine, en »Sandstraalcblæser«, hvis Pust er saa kraftigt, at det vilde tage Huden af, 
om det skulde komme til at »aande« paa Haanden i Stedet for paa Jærnet. Efter 
Rensningen følger Sorteringen, Fordelingen til Sortérlagrene, hvorfra de mindre 
Stykker atter gaar til Sliberi og Polererværksted eller Drej er værksted og dernæst for 
enkelte Stykkers Vedkommende til Forniklingsafdelingen og Efterpoleringsværkste- 
det. Og sluttelig mødes og samles alle de forskellige Dele fra de særlige Værksteder 
og Lagere i Beslagværkstederne, hvor Stykkerne passes til, og Ovnen stilles sammen.

Nu er Ovnen Oim, Tilblivelsen er fuldbyrdet, men endnu staar tilbage Behandlin
gen i Pudsekamret, førend den er rede til at gaa ud mellem Folk og sprede Lun- 
hed og Hygge.
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Som et Apropos netop til Ordet Hygge kan her indskydes, at da der sammen 
med Kravet om forbedret Konstruktion — bedre Udnyttelse af Brændselet — ogsaa 
rejste sig Ønsket om mere formskønne, stilfulde Ovne, sikrede Fabrikant Hess sig 
den fornødne kunstneriske Assistance til at opfylde dette Ønske. I Aaret 1901 ind
bød han fem af vore mest ansete yngre Arkitekter til at deltage i en Konkurrence 
med Tegninger til Ovne i forskellige Stilarter, og som Resultat af denne Konkur
rence, ved hvilken de indleverede Tegninger blev bedømte af et sagkyndigt Udvalg, 
fremkom en Række meget smukke og smagfulde Ovne, der alle tilfredsstiller For

FABK1K B I ENGENE

dringen om, at ogsaa Kakkelovnen ved sin Form og sit Udseende skal kunne tiltale 
Øjet og som et dekorativt Led passe ind i et stilfuldt udstyret Hjem.

Fremkomsten af disse Ovne i bestemte Stilarter gav Stødet til en hel Omvæltning 
i Ovnfabrikationen herhjemme. Efterat Hess sammen med Firmaet Lange, nu 
»De forenede Jjernstøberier« —startede en betydelig Ovnfabrik i Flensborg: »Vereinigte 
Nordische Ofenfabriken«, kan man finde Ovnene fra ovennævnte Konkurrence ud
stillede i selve Tysklands Hovedstad. Endvidere har Fabriken taget fat paa Frem
stillingen af forskellige andre Typer, deriblandt tidssvarende aabne Kaminer — »Ar
nen« med det muntert brændende Baal, om hvilket Familien kan samle sig.

— Efter denne lille Afstikker vender vi atter et Øjeblik tilbage til selve Fabri
kationsvirksomheden. Saa godt udnyttet end Værksteder og Lagerrum er i Fabriken 
i Grønnegade, er det dog selvfølgeligt, at Pladsforhold og Lokaler her i nogen Grad 
er præget af den Begrænsning, som Beliggenheden inde i selve Byen medfører, og 
den Besøgende, der gennemvandrer hele den omfattende Virksomhed, Formerværk
steder, Sliberier, Modelkamre (paa en Maade Fabrikens Hjærte- og Skatkammer), 
Forniklingsanstalt, Lagere for halv- og for helfærdigt Arbejde han undgaar ikke
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en Vandring »berg auf, berg ab«. Men i de nyere og paa én Gang opførte Fabriks
bygninger i Engene er Forholdene i denne Henseende ideelle; her ligger Lokalerne 
planmæssigt for hinanden, her er Organismen sluttet, saaledes at Raajærnet tages 
under Behandling i Bygningens ene Ende for, efter en Vandring fra den ene Ma
skine til den anden, fra Værksted til Værksted, sluttelig at staa færdigt forarbejdet i 
den anden Ende af Bygningskomplekset.

Til Anlæget her er endvidere for et Par Aar siden kommet en ny Lagertilbygning, 
Fabrikernes seneste Udvidelse indtil Dato.

Men disse Masser af Jærn, der tilvirkes, disse Tusinder af Kakkelovne og Kom
furer, der aarlig fabrikeres, og som umiddelbart før Sæsonens Begyndelse fylder alle 
disse vidtløftige Lagere til sidste Plads, hvor gaar de hen?

Ja Kakkelovne, Komfurer, Bygningsgods, Opvarmningsanlæg o. s. v. er nu en 
Gang Nødvendighedsartikler. Se, hvor Nybygning rejser sig efter Nybygning Landet 
over, og betænk, hvorledes Fordringerne om det bedste, det mest besparende, det 
smukkeste stiger fra Dag til Dag. Fra trehundrede Forhandlere i Danmark, i Søn
derjylland, paa Island og i Norge strømmer Ordrerne ind. Virksomhedens Grænser 
er videre end Landets; Hygiejnen kræver sin Ret, Udviklingen paa dette Omraade 
hører aldrig op og betinger naturnødvendigt Virksomhedens Vækst — vel at mærke, 
naar man sørger for at holde Skridt med Udviklingen.

Og det er dette, Fabrikant Hess altid har ladet sig være magtpaaliggende. De 
nøgne Tal viser, hvorledes den lille Fabrik fra Midten af 1870’erne, — den, der med 
sine 7 Arbejdere producerede 150 Ovne og Komfurer aarlig, nu har udviklet sig til 
en af de største Virksomheder af sin Art i hele Skandinavien, et moderne, impone
rende Fabriksanlæg, der foruden Bygningsstøbegods, Centralopvarmningsanlæg o. s. v. 
tilvirker ikke mindre end 25,000 Ovne og Komfurer om Aaret, og som nu til en Hær 
af Arbejdere udbetaler dagligt i Arbejdsløn en Sum, der maa skrives med 1 Cifre.

— Der er maaske intet af »Eventyret« i dette, men det er i alt Fald en baade 
interessant og lærerig Virkelighedshistorie, at en ung dansk Haandværksmester har 
evnet at opføre en Bygning som dette Foretagende, saa at sige paa bar Bund, i Kraft 
af sin Energi, sin Flid og sit sunde Blik.

Og saa mangehaande Krav, som hans store Virksomhed end har stillet til hans 
Tid og hans Kræfter, har Fabrikant Hess dog lagt et stort Arbejde ogsaa i andre 
Opgaver og paa andre Omraader. Stærkt kommunalt interesseret og med megen 
Sans for sociale Spørgsmaal har han — som flereaarigt Medlem af Byraad og Skatte
ligningskommission — taget livlig Del i Byens offentlige Liv. Og virksom med Raad 
og i Daad ved Grundlæggelsen og Ledelsen af mange større Foretagender har han 
været blandt de ypperste af dem, der har bygget vor Tids Vejle op, gjort den lille 
Provinsby til den anselige og driftige, livskraftige Stad, som den nu viser sig for os.

Og endnu ét bør nævnes, fordi det hører med til Billedet af Manden. Han er 
i Dag som den store Skatteyder, som Lederen af en imponerende Virksomhed den 
samme jævne og ligefremme Mand som for 30 Aar siden, da han som ung Jærnstøber 
tog fat i den lille Bygning i Grønnegade. Mellem ham og hans Folk hersker det 
samme patriarkalske Forhold som dengang, og der er her ingen Kiler drevne ind i 
det gensidige Hengivenheds- og Agtelsesforhold mellem Arbejdsgiver og Arbejder.

Som C. M. Hess’ Virksomhed er en Pryd og en meget betydende Faktor for 
Erhvervslivet i Vejle, er han selv blandt sin Bys bedste og betydeligste Borgere.
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denom Navnet Christiansen kommer man overhovedet ikke i Vejle.
Det er blandt de første, den Fremmede faar at høre, naar han begynder at 

spørge ud om Byens Næringsliv og dens Mænd, og Byen selv har regnet med det i 
mere end en Menneskealder. Næsten som »Kanitverstan«s Navn i Eventyret dukker 
det — med det ene eller det andet Forbogstav — frem i Forbindelse med Aktie
selskaber og al Stadens Foretagsomhed. Man møder det ved Nørreport og i Sønder
gade, i Bank og i Bod. Og som hin tyske Digter sagde om sit Navn: »Nævner man 
de bedste, er dette derimellem.«

— .lo, det skal nok vide at skaffe sig Opmærksomhed. Men kommer man det 
saa paa lidt nærmere Hold, hører saa Et, saa et Andet om de tre Brødre, .1. C., M. 
og ET. Christiansen, bliver det til mere end Opmærksomhed — Interessen og Re- 
spekten kommer til: thi dette er jo dog atter en Gang det gode gamle Eventyr om 
de tomme Hænder, der arbejdede sig frem til Velstand; Dygtigheden og Udholden
heden, der banede sig sejrrig Vej; Daleren, der blev en Lykkeskilling, fordi man 
agtede paa dens Egenskaber.

Enhver Historie om den, der viser sig som sin egen Lykkes Smed, — al For
tælling om oprindeligt Talent og Dygtighed, der med Sejghed og Taalmod, med 
Flid og fast Vilje bryder sig Bane, er jo fængslende. Og saaledes er ogsaa Brødrene 
Christiansens Historie et Stykke Roman fra Hverdagslivet og Arbejdsmarken, under
holdende og nyttig til Ansporing og derhos tiltalende ved det ELksempel paa Sam
menhold og godt Broderskab, som den frembyder.

Men lad os nu se paa Historiens første Kapitler:
Ude i Melhede i Tørring Vest for Horsens i et Husmandshjem voksede de tre 

Brødre op blandt en Flok paa fem. J. C., den ældste af de her omhandlede, kom i 
Skræderlære og tjente sig ved Professionen og ved Uldhandel nogle Hundrede 
Kroner sammen; og de var ikke let erhvervede, thi i de Dage fik en Svend 1 Mark 
om Dagen og maatte arbejde til Kl. 10 om Aftenen. Hvorledes hans Livsbane nu 
vilde have formet sig, om der ikke var stødt særlige Omstændigheder til, er ikke 
let at sige, men det blev ikke Naal, Saks og Pressejærn, der kom til at bestemme 
hans Vej; en Øjensvaghed tvang ham til at opgive Haandvierket og forsøge sig med 
noget andet.

Og saa paabegyndte han da i 1863 sammen med den yngre Broder, M. Chri
stiansen, der siden 1856 havde været i Handelslære (hos Konsul Thisted i Vejle), 
April Flyttedag en Købmandsforretning med blandet Handel ved Nørreport i Vejle. 
Tilsammen raadede de nok over en Driftskapital paa 1300 Rigsdaler, og fremmed
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Hjælp var der ikke Tale om, 
men Forretningen lod til at 
ville trives, — da saa Krigen 
kom i 1864 og bragte den ud 
af det slagne Spor.

J. C. var nemlig indkaldt 
til at skulle møde ved sin 
Afdeling til en bestemt Dato, 
og da Lyden af de første 
Skud rullede ned fra Bak
kerne Syd for Byen, trak 
han i Støvlerne, tog Kasse
beholdningen til sig og van
drede i Ilmarsch hjem til 
Forældrene i Tørring, hvor 
Kassen blev gemt i et gam
melt »Klok’hus«, medens han 
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selv, sammen med flere Kammerater, drog videre Nord paa til Aarhus; og herfra 
kom han senere til sin Deling i Odense, hvor han iøvrigt efter 14 Dages Forløb blev 
kasseret paa Grund af sin Øjensvaghed.

Imedens havde Broderen i Vejle, M. Christiansen, ene passet Forretningen, som 
det bedst lod sig gøre i hine bevægede Tider. Det var ikke saa faa prøjssiske Dalere, 
der sprang paa Disken, og M. Christiansen gemte dem omhyggeligt i Strømpeskaf
ter, og hvergang et var fuldt, sendte han det ud til sit Fædrenehjem i Tørring, 
hvorfra Dalerne vanskeligere kunde finde paa at søge hjem til Tyskland igen. Bet 
drøje Dage var det imidlertid, og det var derfor kærkomment, da J. C. vendte til
bage og bragte med sig den næstyngste af Brødrene, Johan Christiansen (nu i Hor
sens), som var bleven opdraget paa Sjælland hos den ældste af Brødrene (der var 
Skolelærer), og som nu kom i Købmandslære hos dem.

Allerede i 1866 var For
retningen gaaet saa betyde
ligt frem, at de kunde købe 
Ej end om m en ved Nørre
port, og 1872 bragle en af
gørende Udvidelse, idet J. 
C. Christiansen lejede en 
Forretning med Brænderi 
i Søndergade (i Kniitteis 
Enkes Ejendom), saaledes 
dog, at begge Forretninger 
fortsattes i Kompagniskab, 
og at den yngste af Brød
rene, Frederik Christiansen, 
som de i 1868 ogsaa havde 
taget i Lære, nu fulgte med 
den ældre Broder til Søn- FR. CHRISTIANSEN

dergade. Forretningen her 
flyttedes imidlertid 2 Aar 
senere lidt længere ned i 
Gaden, til det Sted tæt ved 
Aaen, hvor den endnu er, 
idet de af Kreditforeningen 
købte Ejendommen Nr. 29 
og her paany satte det 
Brænderi i Drift, som tid
ligere havde været her, men 
som i de sidste 9 Aar havde 
ligget stille.

Paa begge Steder — saa- 
vel ved Nørreport som i 
Søndergade — gik Forret
ningerne nu stærkt frem
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og maatte stadig udvides. I Vestergade drev M. Christiansen særlig paa med Handel 
med Korn og Foderstoffer, medens man i Søndergade fortrinsvis lagde Vægt paa Bræn
deriet og Butikshandelen. I 1874 havde de fleste af de Købmænd, der handlede med 
Trælast, sluttet sig sammen, og denne Virksomhed var bleven lagt ud paa Havnen.

1 Vestergade havde M. Christiansen flere Gange bygget Pakhuse og i 1880 et 
nyt Forhus, og i 1884 fandt man det nu betimeligt at ophæve Kompagniskabet. Begge 
Forretninger blev iøvrigt fortsatte i samme Spor, og Aaret efter Adskillelsen overtog 
Frederik Christiansen Købmandsforretningen i Søndergade. J. C. fortsatte imidlertid 

M. CHRISTIANSENS PAKHUS VED HAVNEN

fremdeles Brænderivirksomheden, som først i indeværende Aar er bleven lejet ud 
til den yngste af Brødrene.

Ser vi tilbage til Vestergade, finder vi, at M. Christiansen stadig udvider sin 
Korn- og Foderstofforretning, bygger det første Silopakhus i Vejle i 1893 og driver 
hele Virksomheden frem til et meget betydeligt Omfang; i 1898 bliver Butiksforret
ningen lejet ud, men der er endda nok at tage vare. I det sidste Aars Tid har M. 
Christiansens ældste Søn, C. T. Christiansen, deltaget i Forretningens Ledelse. Han 
har faaet en omhyggelig handelsmæssig Uddannelse, blandt andet ved fleraarigt Op
hold i Tyskland og England, og han synes at have Betingelserne for med Tiden at 
kunne drive den Virksomhed, som Faderen har skabt, fremad i dens hævdvundne 
solide Spor.

Thi medens de har drevet deres egne store Forretninger med Flid og Energi, 
træffer vi nu ogsaa Brødrene Christiansen som Medstiftere og Parthavere i de fleste
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Aktieforetagender, der frem- 
staar i Vejle, det vil altsaa 
sige, de er Sjælen i en stor 
Del at‘ Byens blomstrende 
lirhvervsliv og tager et kraf
tigt Tag i med for at bringe 
Vejle frem til den frem
skudte Plads, som den nu 
indtager blandt de mest 
foretagsomme og virksom
me danske Provinsbyer. J. 
C. Christiansen er saaledes 
Medstifter af Vejle Bomulds
spinderi og begge de ældste 
Brødre Parthavere i en 
Mamgde Foretagender, saa- C. T. CHRISTIANSEN

som Vejle Dampbaadssel- 
skab, Saalelæderfabriken, 
De danske Blodfoderfabri- 
ker, Vejle Bolte- og Møtrik
fabrik o. m. a. Og i det Hele 
kan det siges, at de har 
haft en lykkelig Haand — 
med andre Ord, de har 
haft det kloge Fremsyn, det 
sunde købmandsmæssige 
Blik og Fremdriften.

Til del medfødte Handels
talent, det, der ofte fostres 
netop af Jyllands magre He
dejord, har de føjet Egen
skaber som Flid, Sparsom
melighed og Virketrang, og 

derfor er deres Boman bleven saa lykkelig i sin Udvikling. Vi begyndte med at sige, 
at enhver er sin egen Lykkes Smed, — Brødrene fra det lille Hjem i Melhede har 
smedet rigtigt! At de heller ikke — ved Siden af deres egne betydelige Virksom
heder — har skyet Arbejde for Samfundet og deres Medborgere, og at de derfor 
har vundet disses Tillid og Paaskønnelse, fremgaar af hele deres Position i Vejle 
Borgerskab. Som officielt Vidnesbyrd herom bærer J. C. Christiansen Bidderkorset 
siden 1901, i 18 Aar har han siddet i Byens Baad, i 20 Aar været i Repræsentant
skabet for Vejle Bank, er Bestyrelsesmedlem af Vejle Telefonselskab o. s. v. M. Chri
stiansen har siddet i Ligningskommissionen i en halv Snes Aar og har været For
mand i Vejle Handelsforening siden 1896.
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Vi ser i Butiksvinduerne Blikdaaser med farvestærke, lokkende Billeder af yppige, 
tropiske Frugter. Spekulationen er rigtig, Fantasien sættes i Bevægelse ved disse 
Farver og denne Fylde; der dæmrer, halvt ubevidst, Omridsene af et eksotisk Land-

skab med Sol over svaj
ende Palmer, med gyldne, 
glødende Frugter, liflige 
og lædskende — altsam
men en for Salget af de 
preserverede Sager saare 
gunstig Bække Stemnings
svingninger. Eller man sø
ger et Mærke kondenseret 
Mælk, eller maaske en 
lækker Dessertchokolade, 
hvormed man skal dække 
et ikke ukærkomment Tab 

Reklameplakat med Køer 
paa frodige Bjærggræs- 
gange, af en Emballage 
med sirlige Mejeripiger 
med Mælkespand paa Ho
vedet. »Alpengliih«, Klan
gen af Kvægets Klokker 
i Dalen melder sig langt 
tilbage i Bevidstheden. — 
og uvilkaarligt fødes der 
Lyst til det Produkt, der 
sættes i Forbindelse her-

i »Fillipine«; saa fanges med.
Opmærksomheden af en fabiukant h. steensen Paa lignende Vis med

Steen sens Margarine.
Fabriken har et lille Reklamehæfte fra sine første Dage, et lille Landskab med 

røde Fabriksbygninger under en grøn, skovklædt Bakkeaas, en smilende Idyl, en 
dansk Sæter. Idéen i denne Form for Reklame er rigtig, som Fabrikens Grund
lægger greb rigtigt ogsaa deri, at han indenfor sin naturskønne Hjembys Omraade 
valgte en af de skønneste Pletter til Plads for sin Fabrik. Enhver, der har set Steen- 
sens Margarine-Fabrik — i Virkeligheden eller i Afbildning —, forbinder uvilkaar
ligt med Produktet en Fornemmelse af Friskhed, af Skov, af Græs, af Sol. Kan der 
tænkes nogen lykkeligere Tilknytning, nogen gunstigere Idéassociation for en Fabrik, 
hvis Virksomhed er Fremstilling af Kunstsmør!

Og den samme Fornemmelse af Renhed og Friskhed bevares, ja øges, naar 
man kommer ind i Fabriken.

Man følger Fremstillingen: fra Smeltekammeret, hvorfra Oleo-Margarinen — 
Oksefedt, som Stearinen er smeltet fra — løber sammen med den klare vegetabilske 
Olie ned i Beholdere for saa sammen med syrnet Mælk at tappes over i Kærner, 
hvor den inderlige Blanding foregaar. Og videre følger man Produktet paa dets Vej 
til Fuldendelse: naar Massen kommer ud af Kærnen, køles den med Isvand, æltes 
ved Valser, tumles og vendes ved en Plov — Fingre kommer ikke i Berøring med 
den — æltes sammen med syrnet Fløde eller syrnet Mælk og foreligger endelig 
færdig som en yderst appetitlig Vare, med en svag Vellugt netop af Græsgange, en 
kølig Friskhed, der korresponderer med de Fornemmelser, som »nykærnet Smør« 
vækker hos os.

Thi det er jo netop dette: Naturam furca pellas ex o. s. v. Vi kan længe nok 
lade Kemikere og Fordøjelsesspecialister forsikre os, at Margarine er mindst lige saa
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nærende og sundt som Natursmør. Som Eventyrets tapre Skræder gaar det os, 
selve Ordene »nykærnet Smør« pirrer vor Næse og Gane — det er som Fyen- 
boerne, der mimrer med Munden, naar de gaar forbi en Boghvedeager. Forsikrin
gen alene gør det ikke. Men selve Varen, ren og lækker, pynteligt emballeret i Bal
lier eller Blikdaaser, kan besejre, — og gaar man gennem Fabriken, strækker man 
uvægerligt Gevær. For her er netop alt det, vi forbinder med Begrebet Mejeri: den 
let syrlige Mælkeduft, der kun behageligt iblandes en Anelse af Oliens Vellugt af 
Nøddekærner; Pladsken og Brusen af klart og frisk Vand, Ismaskinernes Kølighed, 
Ælten og forsigtig Baksning — det hele Apparat, som vi kender det, kun at her 
har Maskinerne afløst de bararmede Mejersker, et Changement, som dog — med al 
Respekt for Mejersker — ikke kan siges at være af det onde.

*

Steensens Margarine-Fabrik har Navn efter sin Grundlægger. I 1880 etablerede 
den 27-aarige Hans Slott Steensen — en Haandværkersøn fra Vejle — sig dér i 
Byen som Købmand med Korn- og Foderstoffer, og Handelstalent, som han var, 
lykkedes det ham ved Energi og Paapasselighed at drive Forretningen betydeligt i 
Vejret. Imidlertid var den franske Kemiker Mege-Mouriés Opfindelse, Fremstil
lingen af et Surrogat for Natursmør ved en Blanding af renset Oksefedt med for
skellige Olier og syrnet Mælk, ved at slaa an. I Begyndelsen af 1880’erne havde 
man i Holland faaet Øje for Opfindelsens Betydning, og et Par Aar efter naaede 
den til vore Breddegrader.

I November Maaned 1889 paabegyndte da Steensen Tilvirkning af Margarine i 
en lille Fabrik, han havde anlagt i Vejle Skov ved Vejen ud til det kendte Udflugts
sted Skyttehuset. Det var intet imponerende Bygningskompleks, der klumpede sig 
sammen om Dampskorstenen ved Foden af Bakken, og det manglede ikke paa 
kloge Folks Hovedrysten: det kunde saamænd aldrig gaa! — Men det gik. Allerede 

Aaret efter var en 
betydelig U d videlse 
paakrævet, næste Aar 
igen saa’ nye Bygnin
ger rejse sig, og Fa
brikatet var snart 
landskendt og stærkt 
efterspurgt. Alle nye 
Opfindelser og tekni
ske Finesser blev ind
førte og bragte til An
vendelse i Fabriken; 
der blev indlagt Isma
skine, eget elektrisk 
Lysanlæg, Kærnernes 
og Æltemaskinernes 
Tal voksede, og snart 
var det en af Landets 
betydeligste Virksom
heder.
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Imidlertid begyndte saa Fabrikant Steensen, der ved Siden af sin Forretnings
virksomhed havde mange andre Interesser (Byraadsmedlem fra 1895—1901, Direktør 
i Vejle Bank fra 1901, Bestyrelsesmedlem i Den danske Sømandsmission o. s. v.), 
at omgaas med Tanken om at omdanne Forretningen til et Aktieforetagende, og 
denne Tanke blev ført ud i Virkeligheden, idet Fabriken 1. Januar 1903 gik 
over til et Aktieselskab med en Kapital af 600,000 Kroner. Som administrerende 
Direktør blev ansat Hr. H. G. Knudsen, der havde været Steensens Medarbejder 

FABRIKEN I 1906

lige siden 1891. Aktieselskabets Bestyrelse bestaar nu af Fabrikant Steensen, For
mand; Bankdirektør Jacob Petersen (Vejle Bank) og Overretssagfører Axel Bang, 
Kjøbenhavn. Direktør er Hr. H. G. Knudsen.

Og stadig gaar Virksomheden frem i Omfang, i teknisk Ypperlighed og Anseelse. 
Paa Fabriken i Vejle sysselsættes mange Arbejdere og Funktionærer, og i Kjøben
havn, i Odense, i Aarhus og i Nykjøbing paa Falster har Selskabet Filialer med 
Kontorer samt Agenturer og Lagre i næsten alle danske Byer. Forbruget af Marga
rine er jo stedse stigende, Modviljen mod »Kunstsmørret« er snart kun en Fordom, 
der stilles lige med Overtro. »Stjærne«-Mærkerne og Mærket »Bedste« fra Steensens 
Fabrik er kendte og skattede af Husmodre over hele Landet, — og naar i vore Dage 
en Digter lavede Eventyr om en tapper Skræders Kamp med lækkersultne Fluer, - 
vilde han ikke lade en Krukke nykærnet Smør, men en Bøtte Stjærne-Margarine figurere.

En Bøtte lysegul, svagt duftende, lækker Margarine fra Fabriken under Vejle 
skovklædte Bakker.
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DE DANSKE BOMULDSSPINDERIER
(FORHEN »VEJLE BOMULDSSPINDERIER«)

I Slutningen af Halvfemserne var Vejle vel nok den af Landets Provinsbyer, der 
forholdsvis gik stærkest fremad. Nye Fabriker startedes, ældre Anlæg udvidedes, 

og hele Gader byggedes hvert Aar. Indbyggerantallet steg i denne Periode med over 
Tusinde Mennesker aarlig, og hele nye Bykvarterer voksede frem. Folk i Naboby
erne kunde slet ikke forstaa, hvad der gik af det hidtil saa stilfærdige Vejle, og ikke 
faa af de gamle, konservative Vejlensere rystede paa Hovedet og mente, at denne 
rivende Udvikling ikke var sund og naturlig. Der var jo gjort meget for at faa Folk 
til at tro, at Industri ikke kunde trives i Danmark, og man kan derfor ikke undres 
over, at det var med blandede Følelser, en stor Del af Byens Borgere saa de mange 
nye Skorstene skyde i Vejret.

Det mægtige Opsving, som Byen tog i disse Aar, skyldtes først og fremmest Bom
uldsspinderiernes Fremkomst og hurtige Udvikling. Indtil Aarct 1892 blev der over
hovedet ikke spundet Bomuld i Kongeriget Danmark. Delte var saa meget mærkeligere, 
som ellers hvert eneste Land i hele Evropa paa dette Tidspunkt havde sine egne 
Bomuldsspinderier, og i vore Nabolande Norge, Sverrig og Tyskland var det end- 
ogsaa en gammel Industri. Mærkeligt var det ogsaa, at det netop blev Vejle, hvor 
den nye Industri først skulde sætte sig fast, thi til Vejle indførtes der kun el ringe 
Kvantum Bomuldsgarn. Garnet brugtes jo af de store Bomuldsvæverier, og disse 
havde hjemme i andre Byer, navnlig i Kjøbenhavn, Odense, Fredericia, Horsens og 
Aalborg.

Det var saaledes ikke ydre eller særegne Betingelser, der gjorde Vejle til »the se- 
cond Oldham«, men det var alene den Omstændighed, at Initiativet til at indføre 
denne nye Industri i Danmark toges af Mænd i Vejle. Banebryderne paa dette Om- 
raade, de, der i Aaret 1892 byggede »Vejle Bomuldsspinderi«, var Fabrikant J. C. 
Christiansen, Fabrikant M. Hansen og Sparekassedirektør J. Thisted, alle af 
Vejle, samt Grosserer P. M. Ørsnes af Aarhus. M. Hansen var administrerende 
Direktør. Det lykkedes snart at faa Spinderiets Fabrikat anerkendt, og Fabriken 
udvidedes første Gang i Aaret 1894 og anden Gang i 1897 og fik da paa det nær
meste den Størrelse, den har nu.
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DIREKTØR LØFRERG

I Anret 1895 tog da
værende Købmand Peter 
Løfberg Initiativet til Op
rettelsen af det næste Bom- 
uldsspinderi.

Efter at have foretaget 
mange forskellige Forun- o o
dersøgelser henvendte han 
sig med sin Plan til da
værende Prokurist N. 
Houmann, og de to Her
rer arbejdede derefter i 
Fællesskab videre paa Sa
gen. I Efteraaret 1895 kun
de det nye Firma »Vejle 

Bomuldsvarefabrikker« DIREKTØR HOUMANN
anmeldes til Firmaprotokollen. Løfberg og Houmann
blev aktive Deltagere, og Købmændene Ad. Erasmi og Johs. Neckels af Liibeck 
(Firmaet C. G. Erasmi & Co.) var passive Interessenter. Den nye Virksomhed, der 
kom i Gang i Maj 1896, omfattede straks baade Spinderi og Væveri, men det gik 
snart op for Deltagerne, at denne Kombination mellem Spinderi og Væveri ikke

SPINDERIET I HAVNEGADE, VEJLE



SPINDERIET VED VARDEVEJEN I VEJLE



28 DE DANSKE BOMULDSSPINDERIER

passede for vore hjemlige, smaa Forhold. Alle de til Væveriafdelingen hørende Ma
skiner solgtes derefter til Købmændene Jacob Bundegaard og Th. Eldrup, og 
Virksomheden overgik til kun at omfatte Bomuldsspinding. Efter to meget betyde
lige Udvidelser i 1897 og 1900 fik Bomuldsspinderiet ved Vardevejen paa det nær
meste den Skikkelse, det har endnu.

Imidlertid havde Konsul Chr. Mogensen, Odense, i Aaret 1898 bygget et nyt 
Bomuldsspinderi ved Buggaardsvej i Odense, og Produktionen af Bomuldsgarn i 
Danmark var ved Slutningen af det nittende Aarhundrede bragt saa højt op, at man 

ODENSE BOMULDSSPINDERI

begyndte at ængstes for den tiltagende Konkurrence. Saa opstod Tanken om at for
ene de ovenfor nævnte tre Spinderier, og Sammenslutningen fuldbyrdedes den 1. 
Januar 1901. Det nye Firma, der fik Navnet »Vejle Bomuldsspinderier«, startedes 
med en Aktiekapital af l1^ Mili. Kr. samt et Laan paa 1 Mili. Kr.

Alle de Fordele, man havde ventet sig af Sammenslutningen, naaedes. De tre 
Fabriker indrettedes efterhaanden til hver at spinde sine Specialiteter. Derved for
mindskedes Driftsomkostningerne, og man opnaaede, at hvert Spinderi kunde spinde 
netop den Bomuld, der var bedst egnet til den paagældende Fabrikation. Siden 1903 
har Produktionen været jævnt stigende. Den andrager i Øjeblikket daglig 25,000 Ibs.

I de to sidste Aar har Spinderierne trods den ovennævnte betydelige Produktion 
ikke fuldt ud kunnet tilfredsstille Efterspørgslen, og Bestyrelsen besluttede derfor i 
Sommeren 1906 at forelægge Aktionærerne Forslag om at bygge et nyt, større Bom-
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derier«s Bestyrelse bestaar af følgende Herrer: Fabrikant J. C. Christiansen, 
R. af D., Vejle; Grosserer Ad. Erasmi, Lübeck; Direktør N. Houmann, Vejle; 
Bankdirektør Albert Høeg, Odense; Sagfører C. Jensen, Odense; Direktør P. 
Løfberg, Kjøbenhavn; Konsul Chr. Mogensen, R. af D., Odense; Grosserer Jobs. 
Neckels, Lübeck; Justitsraad Johs. Schiødt, Vejle; Sparekassedirektør J. Thisted, 
R. af D., Vejle, og Grosserer P. M. Ørsnes, Aarhus.

Justitsraad Schiødt er Bestyrelsens Formand, og Løfberg og Houmann er 
Selskabets administrerende Direktører.



VEJLE DAMPVÆVERI

Bærer Vejle i sit Ydre Præg af Handelsstaden, har Industrien i ikke ringere 
Maal givet den Karakter. I højere Grad end nogen anden dansk By af tilsva

rende Størrelse er den bleven Hjemstedet for en livskraftig og levedygtig Industri, — 
den er blandt danske Provinsbyer Fabriksstaden par excellence!

Ret levende fæstner dette Indtryk sig, naar man gennem den nordvestlige Del 
af Byen kommer ud til det store Fabrikskompleks ved Vardevejen.

Her strækker sig paa begge Sider af Spinderigade to Rækker røde Murmasser. 
Paa den ene Side har »De danske Bomuldsspinderier« en af sine store Fabriksbyg
ninger, og paa den anden Side ligger — i nært og naturligt Naboskab — Vejle 
Dampvæveri.

Denne Virksomhed, som baade i Henseende til Anciennitet og Betydning ind
tager en Førsterangsstilling blandt de industrielle Foretagender i Vejle, har sit Ud
spring i Aaret 1890. I dette Aar begyndte nemlig Jacob Bundegaard en lille Virk
somhed med 8 Væve, som han drev sammen med Manufakturforretning indtil 1896, 
da han overtog et af »Vejle Bomuldsvarefabriker« en kort Tid (i Forbindelse med
Spinderiet) drevet Væveri og samtidig optog Thorald Eldrup som Kompagnon. 
Samtlige Maskiner blev nu installerede i den nybyggede Fabriksbygning, hvor Drif
ten straks blev udvidet til 62 Væve. Foretagendet viste sig ret snart at være i god 
Gænge, idet Indehaverne havde et praktisk Blik og det rigtige Greb paa Tingene, 
Udvidelse fulgte paa Udvidelse, og flere og flere blev Rækkerne af Vævestole samt 

JACOB BUNDEGAARD

andre nye og tidssva
rende Hjælpemaskiner, 
saaledes at der i Øje
blikket arbejder ca. 200 
Væve i den store Væve
sal.

Dette mægtige Rum, 
hvis Dimensioner er 
102 Alen x 45 Alen, 
virker overordentlig be
tagende. Først har man 
næsten Indtrykket af at 
staa ved et Hav i Bræn
ding; Larmen af Ma
skinerne er øredøven
de, Skytterne raser gen
nem Rendingen, Lyset TH. ELDRUP
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fra Shedtagene falder skarpt over de lange Rækker af Vævestole, hvorimellem 
Arbejderne færdes — man modtager kun et overvældende Indtryk af Travlhed 
og Forvirring. Men efterhaanden udskiller Enkelthederne sig, man opdager, hvor 
regelmæssigt, veldisciplineret, akkurat og zirligt alt dette saa komplicerede Maskineri 
arbejder, og atter en Gang bøjer man sig i Beundring for det tekniske Snille og Ti
dens Opfinder-Vidundere.

Fabrikens Maskinkraft udvikles nu af to Dampmaskiner med cq. 200 Heste
kræfter — et godt Spring fra den 2 Hestekræfters Gasmotor, hvormed man begyndte

INTERIØR FRA VÆVESALEN

— og der beskæftiges godt halvandet Hundrede Mennesker. Hele det maskinelle An
læg er af bedste og fuldt moderne Art. Til Virksomheden hører ogsaa et Farveri, 
i hvilket de nyeste Maskiner og Fremgangsmaader paa dette Omraade benyttes, og 
gennemgaaende kan det siges, at Vejle Dampvæveri i enhver Henseende er fuldt paa 
Højde med, hvad Tiden kræver, og hvad Tiden byder paa. Blandt Fabrikens For
dele kan ogsaa — som allerede berørt — særlig fremhæves dens Beliggenhed i umid
delbar Nærhed af Bomuldsspinderiet, der leverer den Raamateriale i Garn.

Hovedproduktionen bestaar af »Stabelvarer«, en Massetilvirkning af Specialar
tikler, der sælges Aaret rundt uden at være undergivet Modens Svingninger. Sit 
Marked har Væveriet i alle danske Købstæder, som det til Stadighed lader berejse, 
og desuden har det et meget betydeligt Salg til kjøbenhavnske Grossister.



WINDFELD-HANSENS BOMULDS-SPINDERI
AKTIESELSKAB

Romantikens blaa Blomst trives kun daarligt paa vor praktiske og tekniske Tids
alders Arbejdsmarker, men der er sammen med Mylret af Opfindelser og Op

dagelser spiret frem en ny Form for Poesi, den, som man maaske kunde kalde 
»Staalets Romantik«. Den kan findes i et stort Maskinanlæg, i en Panserkrydser, i
en moderne Bygnings 
mange sindrige Indretnin
ger, i ethvert sikkert funk
tionerende Led af »Sam
fundslegemet «. K i p 1 i n gO I o
har bl. a. dyrket den i 
Ren k u It u r; h a n skild re r 
Maskinernes Rasen i Hel
vedeshede i Occanllyver- 
nes Indre og digter om 
den traadløse Telegraf, saa 
vor Puls banker, og vore 
Nerver dirrer netop i Takt 
med del Højtryks-Tempo, 
der hører vor Tid og vor 
Slægt til.

— Og gaa nL1 ind i den 
nye Fabriksbygning ved KONSUL WINDFELD-HANSEN

Vejle Havn, hvor Konsul 
Windfeld-Hansens

Spinderi har til Huse!
Først ind i Maskinhal

len, hvor en 160 Heste
kræfters Dieselmotor ved 
Stemplers og Excentrikers 
rastløse Bevægelse og et 
mægtigt Svinghjuls Susen 
frembringer den Sum af 
elektrisk Kraft, som ved 
direkte Overføring, uden 
Spild, uden Uregelmæs
sighed, Døgn ind, Døgn 
ud, lader de Hundreder af 
Karter og Spindler og Spo
ler snurre rundt. Og derpaa 
ind i Spindesalen: Dags

lyset strømmer klart og nøgternt ned gennem Shedtagets store Ruder, eller Hun
dreder af Glødelamper lyser ud i det store Rum, hvor et linje-ret, regelbundet Mylr 
af hvide Tene summer, og Rækker og Rader af blanke Maskiner øver deres Dont, 
pligttro, usvigeligt — man kunde fristes til at sige tænksomt, naar man sér, hvor
ledes blot en Traads Bristning, blot den mindste Uregelmæssighed kalder Vagt i 
Gevær, medføreb en øjeblikkelig Standsning, en Arbejdsnedlæggelse af paagældende 
Maskine, indtil hjælpende Hænder lader den paany optage sin Gærning.

Og se saa, om der ikke over denne Sal — til Trods for den Trope-Temperatur, 
som Materialet fordrer for at lade sig villigt behandle — er en Stemning af Arbej
dets Poesi, af Staalets Ny-Romantik, en egen betagende Festlighed af Liv og Virken, 
af lysende Renhed og veldisciplineret Regelrethed. Ogsaa over selve »Processen«, 
over Raastoffets gradvise Omformning fra Bomuldsplantens Frøuld til Traad, er der
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en Sirlighed og Sikkerhed, der paavirker behageligt. Efter den første Rensning føl
ger Kartningen; de lange, bløde Taver ordnes i Væger, og disse lægges sammen, 
strækkes, grovspindes, fmspindes, haspies, spoles og pakkes — og Garnet er færdigt 
til at gaa i Handelen.

Ung, som denne Industri er, har den alligevel sin Historie.
Efter at Opfindelsen af Spindemaskinen i Slutningen af det 18. Aarhundrede ef- 

terhaanden havde sat et halvt Hundrede Millioner Spindler i Virksomhed alene i 
England, forsøgte man ogsaa i Lande, der i ringere Grad besidder Elementærbe
tingelser for Industridrift, Anlæg af Spinderier. Dog ikke alle Steder med lige Held, 
og det Spinderi, der i 1892 blev anlagt i Vejle af daværende Købmand og Fabri
kant Windfeld-Hansen i Forbindelse med tre andre Herrer som det første af sin 
Art her i Landet, blev da ogsaa hilst med adskillig Skepsis. Men Virksomheden blev 
snart ført frem til en ledende Stilling; »Vejle Bomuldsspinderi« efterfulgtes af andre, 
og i Aaret 1901 blev de to Spinderier i Vejle og et Odense-Spinderi slaaede sammen 
i ét Aktieselskab. Efter et Aars Forløb fratraadte W.-H. imidlertid sin Stilling i Sel
skabet og paabegyndte senere sin egen Virksomhed paa Havneterrænet i Vejle, hvor 
han har gjort sine mangeaarige Erfaringer paa Tekstilindustriens Omraade frugt
bringende.

— Som man kunde vente det af en Mand, hvis Virksomhed ejer hans Kærlighed, 
og hvis Initiativ er saa rigt, har hans Løsen været: det bedste og det nyeste! Spin
deriet er planlagt og baseret paa elektrisk Drift med direkte Kraftoverføring, et Sy
stem, som paa det Tidspunkt end ikke havde vundet Hævd i selve Tekstilindustri
ens Moderland, England. Ingen Fabriksskorsten, men en kraftig og moderne Mo
tor! Lyst, renligt, rummeligt og godt ventileret Lokale. Elektricitet over hele Linjen, 
anvendt foruden til maskinel Bevægkraft til Belysning, til Tørring, — ja endog til 
Kogning.

I November 1904 aabnedes den nye Virksomhed for Drift, og den viste sig snart 
at svare til Opretterens Forventninger; de nye Principper var rigtige Principper, de 
elektrisk drevne Maskiner fremstillede Garnet jævnt og fortræffeligt. Man kunde sige, 
at Spindet var i den Forstand »flyvende Sommer«, at det bar Vidne om Fremgang 
og Medgang, Solskin og aaben Vej fremad. — En stor Udvidelse staar da ogsaa paa 
Dagsordenen for Virksomheden.

Enhver, der har set Konsul Windfeld-Hansen færdes i Spinderiet, en lys Dag el
ler en Nat, naar de Hundreder af Lamper gløder over hvidt lysende, iltert surrende 
Spindler og Spoler og en Hær af Arbejdersker, vil vidne, at han kender Arbejdets 
Poesi, — er taget af vor travle Tids ejendommelige Form for Romantik.



AKTIESELSKABET

HANSENS MEKANISKE VÆVERI

Man giver en By et Tilnavn og lader den løbe. Som Kjøbenhavn er bleven »Nor
dens Athen«, er Esbjerg — med mindst lige saa ringe Føje — bleven »Dan

marks Chicago«. Og Vejle, ja, tænker man paa Munkebjærg-Dejligheden eller Ned- 
blikket fra Møllebakken, maatte man vel snarest hente Kælenavnet fra en eller 
anden norsk Fjordby eller maaske allerbedst fra hin Stump af Paradis, der blev 
tilbage, da Resten gik tabt — den sydengelske Idyl Dartmouth. Men Vejle, som med

PARTI FRA VÆVESALEN

Rette er stolt af sin Natur
skønhed, har maattet hente 
Navn fra det sodede Lan- 
cashire og er bleven til 
»Danmarks Manchester«.

Med hvor stor eller 
hvor ringe Berettigelse faar 
staa hen; man skal ikke 
tage det saa nøje med Øge
navne. Men hvorom al
ting er; den østjydske 
Fjordby, der i det Hele 
indtager en saa fremskudt 
Plads indenfor dansk In
dustriliv, er ogsaa paa 
Tekstilfagets Omraade ble
ven Fører og Leder.

Her startedes saale- 
des i 1882 af Konsul Windfeld-Hansen et mekanisk Væveri i en Gaard 
ved Torvegade. Der blev ikke slaaet stort paa det med ydre Udstyr, 
Rammen var ikke særlig prangende, men des mere lod man sig det være magtpaa- 
liggende, at det Indre, den tekniske Side af Sagen, blev up to date — eller helst lidt 
forud for Datoen. Den mekaniske Vævestol, som gennem de tre Snese Aar, der var 
forløbne siden dens Opfindelse, allerede var udviklet til et Vidnesbyrd om menne
skelig Snille, blev yderligere fuldstændiggjort ved en Opfindelse — den automatiske 
Magasinvæv — i hvilken Skytten indføres automatisk efter et Princip ikke ulig det, 
der kendes fra de moderne Skydevaabens Repetermekanisme. Patentet paa denne 
automatiske Væv er Fabrikens Ejendom og gaar nu sit Sejrstog gennem Lande.

I 1897 blev Fabriken overdraget til et Aktieselskab og ledes nu af Direktør C. 
Müller. Dens Specialitet er Bomuldsvarer, og ved dens af en Sugegåsmotor drevne 
Vævestole sysselsættes et halvt Hundrede Personer. Som et Eksempel paa, hvor højt 
man i »Hansens mekaniske Væveri« er naaet i Retning af teknisk Fuldkommenhed, 
kan nævnes, at 1 Mand her er i Stand til at passe 12 Væve.



WORNING & PETERSEN
VEJLE SÆBEFABRIK

Under Ledelse af J. P. Worning begyndte Vejle Sæbe- og Parfumefabrik i 1888 
sin Virksomhed i meget beskedne Forhold i Vestergade 27, hvor underste 

Etage i et Baghus afgav tilstrækkelig Plads. Fabrikationen blev drevet udelukkende 
ved Haandkraft og omfattede Cocos-Toilettesæber samt enkelte Husholdningssæber; 
Konkurrencen kunde til Tider være haard nok, men ved Paapasselighed og pinlig 
Nøjagtighed i Fabrikationen opnaaedes dog en Plads i Markedet for Fabrikens Ar
tikler, og den var allerede i sine første Leveaar repræsenteret i Byerne Banders, 
Aarhus, Skanderborg, Horsens, Vejle og Kjøbenhavn.

I 1891 traadte A. Chr. Petersen ind i Forretningen, som nu antog Firma
navnet Worning & Petersen, Vejle Sæbefabrik. En større Udvidelse blev foretaget 
samme Aar, men snart gjorde den forøgede Omsætning det nødvendigt at tænke 
paa Flytning af Fabriken; i Tønnesgade blev der da købt Byggeplads, og i 1895 
kunde Firmaet Hytte ind i en pyntelig, nyopført To-Etages Fabriksbygning, i hvil
ken var indlagt Dampkraft, dels for at drive de nyanskaffede Maskiner, der var 
efter nyeste fransk Mønster, dels for Kogning af Husholdningssæber o. desl.

Fabriken var nu fuldt paa Højde med de bedste Anlæg i Udlandet og i Stand 
til at fremstille de meget fine Sæber, som hos Købmanden sælges til 75 Øre, 1 
Krone, ja 2 Kroner Stykket; men tillige rustet til at gaa i Gang med den — vi kan 
godt sige Beformation — af Forholdene indenfor Sæbetilvirkningen og Sæbehande-. 
len, der er bleven en af Firmaets Hovedopgaver.

Man maatte den Gang betale mindst 50 Øre for et virkelig godt Stykke Sæbe, 
idet de billigere Sæber var de saakaldte »rørte« Cocos-Sæber, hvorom vi senere skal 
fortælle mere. Men da 50 Øre vel nok er mere, end de fleste Mennesker har Lyst 
til at betale for et Stykke Sæbe, sysselsatte Firmaet sig stadig med den Tanke at 
faa fremstillet et Stykke virkelig god Sæbe, der kunde sælges for den halve Pris, 
altsaa 25 Øre, og dog besidde de dyrere Sæbers, ved Maskinforarbejdningen betin
gede, Fortrin.

Og i 1897 kunde Firmaet raabe »Heureka«! Det var lykkedes Fabriken at 
virkeliggøre sin Tanke; i »Worning & Petersens maskinforarbejdede Xeroformsæbe«, 
som nu blev ført frem paa Markedet, havde Drømmen faaet Liv. Xeroformsæbens 
første Fremtræden blev en ubetinget Succes; Publikum var straks klar over, at her 
blev der budt dem noget godt, og dette Stykke Sæbes Fremkomst medførte bog
stavelig en Revolution paa de 25 Øres Sæbers Omraade, og det baade hvad Kvali
tet og Indpakningsmaade angik. Nu maatte et Stykke Sæbe til 25 Øre for at være 
godt absolut være maskinforarbejdet, og Dampen blev i egentligst Forstand sat op
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VESTERGADE 27, HVOR FABRIKEN BEGYNDTE 
SIN VIRKSOMHED

over hele Linjen. Men Worning 
& Petersens Xeroformsæbe, der 
foruden at være af fin Kvalitet 
var stærk medicinal, holdt stadig 
og besidder den Dag i Dag den 
Førsterangs Stilling, som Forbru
gerne straks gav den, og Aar for 
Aar stiger Omsætningen jævnt.

Men her kunde det nu være 
passende, om vi bad Læseren 
følge os paa en lille Ronde gen
nem Fabriken, under hvilken vi 
kortelig skal optrække Hovedlin
jerne i Fremstillingen af Xeroform - 
sæben og samtidig berøre Fabri
kationen af de billigere, de saa- 
kaldte »rørte« Sæber.

Vi maa nu forudskikke den Bemærkning, at til al »piléret« Sæbe, som maskin
forarbejdet Sæbe hedder, hører en Grundsæbe, der bestaar af raffineret Oksetalg 
tilsat Cocosolie. Det er denne Grundsæbe, yi her i det første af Fabrikens Rum 
ser blive fremstillet, idet Raastofferne koges sammen med Natronlud, hvorved der 
fremkommer en neutral Sæbe, — et saare vigtigt Moment i hele Tilvirkningen.

Naar denne Sæbe er kogt, kommer Massen i Maskiner, hvor den skæres i 
Spaaner, og for saa vidt muligt at faa alt Vandindhold ud tørres den dernæst i 
Rum med indtil 40 Graders Varme (Reaumur); der kan herved tjærnes ca. 25 pCt. 
Vand. Det næste Stadium er Behandlingen i Blandingsmaskinen, hvor Salver, Par
fumer og andre Ingredienser tilsættes, og derfra gaar Sæben gennem et Valseværk, 
hvor den ved Granitvalser underkastes baade Tryk og Gnidning, saa at Massen 
sammenarbejdes inderligt og forlader Maskinen lig lange pyntelige Silkebaand. Dis
ses Tilværelse er imidlertid kun kort; de opsluges af en Maskine med det tiltalende 
Navn »Peloteuse«, der ved en
snegleformet Bevægelse sammen
presser dem, saa at Massen ud- 
gaar i Form af firkantede Stæn
ger, omtrent som man ser Dej
gen forlade en Kagesprøjte. Og 
hermed er i Virkeligheden Sæben 
færdig; i Længder paa 5/4 Alen 
føres Stængerne op i Etagen oven
over, skæres af en Skæremaskine 
i passende Stykker og presses, gaar 
atter en Etage højere og forsynes 
her af hurtige Hænder med den 
nu saa velkendte Emballage.

Dette var nu Xeroformsæbens
VESTERGADE 27, SET FRA AAENTilblivelseshistorie, som ogsaa i
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FABRIKEN SET FRA TØNNESGADE
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alt væsentligt har Gyldighed for alle maskinforarbej
dede Sæber. Foruden disse er der imidlertid ogsaa 
»kogte« Sæber og »koldrørte« Sæber, blandt hvilke 
sidste kan nævnes »Renål«, en god, men billig Haand- 
sæbe (50 Øre for 6 Stykker), der er saa nevtral, som 
et Stykke rørt Sæbe kan blive, og som fortrinsvis be
nyttes til den grovere Haandvadsk. Det kan jo nemlig 
ikke nytte, at en Husmoder, efter at have været travlt 
beskæftiget i sit Køkken, vadsker sig med en med 
Vandglas eller andre skadelige, ætsende Stoffer fyldt 
Sæbe for derefter at fuldende sit Toilette ved Vadsk 
med selv det fineste Stykke Violsæbe; Huden tager 
uundgaaeligt Skade af det første Stykke Sæbe, og den 
Dame, der sætter Pris paa at kunne præsentere et Par 
smukke og velplejede Hænder, skyT omhyggeligt alt 
andet end »nevtrale« Sæber.

Blandt de til Fremstillingen af koldrørte — og tildels de kogte — Sæber tjen
lige Indretninger skal vi iøvrigt kun her i Fabriksbygningens Førstesal henlede Op
mærksomheden paa Tørrerummet, men vi kan ikke anbefale et længere Ophold 
herinde; thi Temperaturen er endnu højere end i Tørrerummene for de maskin
forarbejdede Sæber — indtil 50 Grader Reaumur.

— Vi kommer nu imidlertid til at beskæftige os lidt med et andet af Worning 
& Petersens Specialer. I 1897 udvidedes Fabriken til at omfatte Fremstillingen af 
Extraits (Parfumer) — og den blev den første danske Fabrik, der paa dette Omraade 
indførte rationel Dampdrift. Med godt Resultat blev Konkurrencen optaget med de 
franske Firmaer, der tidligere drev denne Virksomhed som Monopolsforretning, og 
Worning & Petersens Extraits har nu for en stor Del slaaet de udenlandske Extraits 
af Marken herhjemme.

Overordentlig interessant er det at følge en af Firmacheferne ind i Fabrikens
Allerhelligste, det Rum, hvor Extraittilvirkningen fore- 
gaar, og hvor de kostbare Essenser, opsamlet og 
kondenseret Blomsterduft, opbevares i Glaskrukker 
bag Laas og Slaa. Det er væsentlig Blomster fra Sø- 
Alperne, der anvendes til Extrait-Udvinding, men 
da man ikke med Resultat kan føre Blomsterne 
fra Voksestedet, har man udfundet en særlig Frem- 
gangsmaade til Opsamling af Duften. De afplukkede 
Blomster — Reseda f. Eks. — sættes i Fedtplader 
og skiftes Gang efter Gang, indtil Duften er op
tagen i Fedtet. Saa intensiv kan Blomsterduften være 
paa de Steder, hvor denne Virksomhed drives, at man 
langt derfra næsten kan overvældes af den stærke 
Vellugt; f. Eks. i Omegnen af Cannes sporer man 
tydeligt Duften fra den temmelig fjærne By Grasse, 
der er en af de vigtigste Pladser for denne ejen
dommelige Erhvervsgren. A. CHR. PETERSEN
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Dette duftmættede Fedtstof kan nu forsendes, og paa Fabriken udvadskes Par
fumen af Fedtstoffet paa dertil indrettede Maskiner ved Hjælp af Alkohol. Denne 
Alkohol overføres, for at alt Fedt kan blive fjærnet — thi det gaar jo ikke an at 
fremstille en Extrait, der kan plette en Silkekjole — paa en Frysemaskine, og efter 
at være saaledes behandlet ejer Alkoholen i sig den rene og uforfalskede Blomster
nes Vellugt. De 7 Grundparfumer, hvoraf de allerfleste Extraits fremstilles, er: 
Rose, Cassie, Orange, Jasmin, Tubereuse, Reseda og Violette. Af disse 7 Grundpar- 

INTERIØR FRA INDPAKNINGSSALEN

furner komponeres saa Parfumerne — som vi kender dem i Handelen under de 
forskellige Navne, alt efter den bestemte Blomst, Parfumen skal erstatte — ved Til
sætning af fine ætheriske Blomsterolier, f. Eks. den fine Florentiner Irisolie, den 
milde og uundværlige ægte Rosenolie, den berygtede Patchouliolie, der udvindes 
af en ostindisk Plante af samme Navn, Ylang-Ylang-Olien, som kommer fra Filip
pinerne o. s. v. o. s. v. * * *

Endnu skal til denne lille Skildring af Fabrikens Historie og Virksomhed blot 
føjes, at den paany i 1900 maatte udvides for at kunne magte Fremstillingen af — 
foruden de allerede nævnte Specialmærker — Toiletsæber med al tænkelig fin 
Blomsterduft, alle Husholdningssæber, medicinalske Sæber, tekniske Sæber og alle 
kosmetiske Artikler. Til Bedømmelse af Virksomhedens Opsving kan anføres, at 
Worning & Petersen nu lader hele Danmark berejse ved 7 Rejsende, af hvilke de 
to udelukkende varetager Firmaets Interesser.



BRØDRENE BRINCKER
GREJSDAL HAMMERVÆRK PR. VEJLE

Med Loven af 1. Juni 1861 var Kedelførernes og Kobberhandlernes Saga ude. 
De havde i Aarhundreder berejst Landet ifølge kgl. Privilegium og leveret

Landboerne de nødven
dige Redskaber, der til
dels var fremstillede i Ud
landet. Kobberhandlerne, 
der var indvandrede Hol
lændere, havde i Aaret 
1839 købt Haraldskjær Fa
brik i Vejledalen og ind-
rettet den til Fabrikation 
af Kobbervarer, Leer og 
Spader. Til Ledelsen af 
denne Fabrik indkaldte de 
i Aaret 1842 fra Westfa
len Frederik Brincker, 
der forestod Fabrikationen 
paa Haraldskjær indtil sin 
Død i Aaret 1872, hvor-

efter Fabriken blev solgt.
Paa Haraldskjær Fabrik 

oplærtes Brødrene Fritz 
og Carl Brincker, oven
nævnte ET. Brinckers Søn
ner, og disse havde alle
rede 1866 købt den Ejen
dom med tilhørende Vand
kraft i Grejsdalen, hvor 
Firmaet Brødrene Brin
cker den 1. April 1867 
startedes.

Til at begynde med fa
brikeredes der kun Høst- 
leer, Spader og Hakkelse
knive, men senere optoges
stadig flere Artikler.

I 1875 anlagdes nye Stemmeværker, og ny Vandkraft blev indkøbt, og da der i 
Aaret 1879 anlagdes en fortrinlig Landevej gennem Grejsdalen, skabtes der en saa-
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dan Forbindelse, at den fulde Udnyttelse af den forhaandenværende Vandkraft blev 
muliggjort.

I 1894’ udtraadte Carl Brincker af Firmaet, og samme Aar optog man Fabrikation 
af Vognaksler.

1 1902 optog Fr. Brincker sin Søn, A. Brincker som Kompagnon. Samtidig 
foretoges gennemgribende Forandring i Fabrikationen, og 6 Vandhjul afløstes af 2 
Turbiner paa 80 Hestes Kraft, der nu leverer den fornødne Drivkraft.

Fabriken ligger overordentlig naturskønt en halv Mils Vej fra Vejle i Dalstrøgel 
mellem Bakkerne, hvis skovklædte Skrænter og stort svungne Aaslinjer tegner en 

AKSEL- OG GREBEFABRIKEN 1906

pragtfuld Kamme om Fabrikskomplekset med den herregaardsagtige Hovedbygning 
ved Grejsaaen og den lille Sø, der danner Reservoir for Vandtilløbet. I Værkste
derne, hvor man fornemmer Vandets Brusen og Hjulenes Duren og Malen som et 
mystisk Akkompagnement, flammer Esserne for Blæsebælgenes Pust. Glødende læg
ges Jærnet paa Ambolten, og tungt og drønende eller hidsigt og iltert arbejder de 
af Vandet drevne Kæmpehamre løs paa det, saa Funker og Gnister fyger deraf. Og 
mens Slagene falder præcist og sikkert, antager Jærnet mere og mere den øn
skede Skikkelse; man ser Spadebladet udformes af den raa kiledannede Stump Raa- 
metal, og efter Gang paa Gang at være bleven giødet og underkastet fornyet Be
handling fremtræder det endelig som det færdige Redskab. Der er Stof baade for en 
Digter og en Maler i de gamle Værksteder og ved Omløbene, i hvis Malstrømme 
Træerne drysser deres Blade. Og inde i de nye Værksteder, hvor Vandet, Naturens 
egen Urkraft, er lagt i Aag af den moderne Teknik og gennem Turbinen reguleret
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og fuldt udnyttet, 
staar man optaget 
og fængslet af den 

Udfoldelse af
Styrke og Snille, 
der kan byde Ma- 
skinhamrene at 
drive knusende 

ned eller forsig
tigt at knække 
Skallen paa en 
Nød uden at be
røre Kærnen.

Grejsdal Ham
merværk har sit 
Marked over hele 
Landet, samt Sles
vig og Frisland, 

dets Kunder er 
INTERIØR FRA GREBEFABRIKENhele Befolkningen, 

men dog fortrins
vis Landboerne, idet der tilvirkes følgende Artikler: Høstleer, Forke, Hakkelse
knive, Hesterivetænder, Spader, Grebe og Stegepander, Økser, Hamre, Haveredska
ber og Vognaksler.

Til Belysning af Fabrikationens Omfang kan eksempelvis anføres, at der i Aaret 
1905 produceredes 
40,000 Stkr. Grebe, 
og at der efter en 

nylig foretagen 
Udvidelse af Aksel
fabrikationen aar- 
ligt kan leveres 
Aksler til 7000 
Vogne.

Desuden frem
stilles der 25,000 
Stkr. Knive, 1000 
Dusin Spader.

INTERIØR FRA AKSELDREJERIET



AKTIESELSKABET VEJLE BOLTE- OG 
MØTBIKFABBIK

Aktieselskabet Vejle Bolte- og Møtrikfabrik startedes i Aaret 1899 af en Kreds 
af Mænd hovedsagelig fra Vejle By.

I Aaret 1902 udvidedes Fabriksvirksomheden betydeligt og indrettedes til at 
omfatte alle Handels-Bolte og dermed beslægtede Artikler som Specialitet, og sam
tidig overtoges den administrative Ledelse af Fabrikant A. Brincker, Grejsdal 
Hammerværk.

Aktieselskabets Bestyrelse bestaar af følgende Herrer:
Grosserer A. Schjøth, Vejle, Formand.
Fabrikejer C. M. Hess, R. af Dbrg., Vejle.
Grosserer Carl Jensen, Aarhus.

Fabriken producerer alle Slags Bolte, saasom Maskinbolte, Bræddebolte, Hjulbolte,

INTERIØR FRA SKÆRERIET INTERIØR FRA SMEDIEN

Plovbolte, Laskebolte, Taskebolte, Træskruer, Stilskruer, Vognskruer elc. — endvi
dere Møtriker, Nagler, Skinnespiger, Dragebaand o. m. a.

Den beskæftiger ca. 50 Mand, og den daglige Produktion andrager ca. 15,000 
Stkr. Bolte af alle Slags og omkring 25,000 Stkr. Møtriker, foruden Nagler, Skinne
spiger etc.



C. BRINCKERS ISENKRAMFORRETNING

C Brinckers Isenkram-, Udstyrs- og Galanlerifoiretning en gros & en detail, 
. Nørregade Nr. 1, blev grundlagt i Aaret 1862 af J. S. Nødager fra Banders. 
Forretningen, som allerede dengang var den bedst assorterede i denne Branche 

i Vejle, blev ledet med Energi og Dygtighed, tog derfor hurtigt Opsving og blev 
en efter Provinsforhold meget betydelig Virksomhed. Efter at have tjent sig en For
mue solgte .1. S. Nødager Forretningen og Gaarden, hvori den blev drevet, til 
Emil Brincker fra Grejsdal Hammerværk, som overtog den den 1. April 1878.

Skønt Konkurrencen allerede

FIRMAETS EJENDOM

dengang var skarp i den foretag
somme og fremblomstrende By, for
stod Emil Brincker dog ved Flid 
og Dygtighed ikke alene at bevare 
Forretningen og hævde dens Posi
tion, men yderligere udvidede han 
en gros - Forretningen betydeligt. 
Imidlertid naaede han ikke længe 
at høste Frugten af sin Flid, idet 
han den 18. November 1893 afgik 
ved Døden, ramt af et Hjærteslag. *

Emil Brinckers Broder (den nu
værende Indehaver af Forretningen), 
C. Brincker af Firmaet Brød
rene Brincker, Grejsdal Ham
merværk, som sammen med Bro
deren Fr. Brincker havde anlagt 
denne F'abrik i 1867 og siden drevet 
den, købte nu af den Afdødes Ar
vinger Forretning og Gaard og 
overtog Virksomheden den 1. April 
1894, idet han samtidig udtraadte 
af Firmaet Brødrene Brincker.

Ved at lede Forretningen i sam
me Spor som tidligere er det lyk
kedes C. Brincker — trods den 
stadig stærkt stigende Konkurrence
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C. BRINCKER

— at drive den fremad, 
saa at det flere Gange 
har været nødvendigt 
at ombygge og udvide 
Lokalerne, som nu og- 
saa er en af de største 
Isenkrambutiker i Pro
vinsen, helt impone
rende ved sit udstrakte 
Salgslokale med den 
brogede Mangfoldighed 
af Varer og sine store, 
velordnede Lagere, der 
indtager mange Hun
drede Kvadratalen Fla-
derum i Bygningens 
forskellige Etager.

Indehaveren C. Brinckers Søn, Hans Brincker,

H. BRINCKER

som havde lært Isenkram-
handelen hos Joh. Koch i Randers, og som derefter havde været i Udlan
det for at uddanne sig videre, blev, efter at have aftjent sin Værnepligt, op
taget i Forretningen, og efter at han har sat sig grundigt ind i den hjemlige Virk
somhed, er han bleven en betydelig Kraft for denne, hvilket da ogsaa har vist sig 
ved en stedse større Fremgang saavel i en gros- som i Detail-Forretningen.

I dette Efteraar er Virksomheden atter udvidet, idet der yderligere er inddraget 
Jærn og Staal (Stangjærn, Bølgeplader til Tag, Artikler for Smede o. s. v.) samt
Smedekul, til hvilken Afdeling der i Løbet af sidste Sommer er bygget en større 
Lagerbygning.

Et saadant Lager 
maa jo nemlig for at 
kunne tilfredsstille alle 
Krav omfatte en Mængde 
Variationer, et Utal af 
Kvaliteter og Dimensio
ner, fra de mindste 
Smaaling til Stang- og 
Baandjærnet; Smeden 
og Husbygningshaand- 
værkeren maa her kun
ne finde meget af det 
samlet, som han har 
Anvendelse for i sin 
Gærning. Som en mo
derne Isenkram- og 
Udstyrsforretning maa 
være forsynet med snart

INTERIØR FRA PORCELÆNS-AFDELINGEN sagt all, hvad Husmo-
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deren kan ønske sig lil 
Køkkenet, til Hjemmets 
Belysningsvæsen o. s. v. 
o. s. v., og desuden hvad 
Gartneren, Arbejdsman
den, Landmanden og 
Jægeren kræver til sin 
Virken og Idræt, saa- 
ledes maa ogsaa Jærn- 
lageret være belavet 
paa at kunne møde 
Hundreder af Ønsker 
og Tarv. Der er ikke 
mange Faktorer i det 
daglige Liv saa absolut 
uundværlige som Isen
kræmmeren og Jærn- 
handleren. INTERIØR FRA BUTIKEN

JÆRNLAGERET

Endnu skal blot be
røres, at C. Brincker, 
der fra sin tidli
gere Virksomhed sam
men med Broderen 
paa Grejsdal Hammer
værk havde bevaret le
vende Interesse for 
Jærnindustrien, i 1899 
var medvirkende ved 
Anlæget af Aktieselska
bet Vejle Bolte- og Mø
trikfabrik, der begyndte 
under hans Ledelse.



CARL HANSEN & SØN

Op imod Slutningen af første Halvdel af det 19. Aarhundrede havde Provins
byerne — og da særlig de jydske — løst sig ud af Afhængighedsforholdet til 

Kjøbenhavn og gennem Forbindelsen med Hamborg og Lübeck lært, hvad det 
egentlig vilde sige at drive Forretning. Vel blev denne Forbindelse til Dels sprængt 
ved Treaarskrigen, men Købstiederne havde imidlertid faaet en Købmandsstand, og 
under den økonomiske
Blomstringsperiode, der 
nu fulgte, udfoldede Næ
ringslivet sig frit og fro
digt. Handelsflaaden øge
des, i Bod og bag Disk 
smedede Flid og Paapasse- 
lighed lidt efter lidt Vel
stand, og efterhaanden som 
de moderne Samfærdsels
midler kom til, fandt 
Vindskibeligheden ny Vej.

Det var midt i denne 
Overgangs-og Blomstrings
periode, at den Vejle Skip
per, Lars Hansen kom 
i Tanker om, at nu havde 
han sejlet nok; nu vilde 
han i Land og være Køb- FREDERIK HANSEN

han Skibsrhederi og havde til Tider et anseligt Antal Sejlskibe i Søen.

mand. Og den 10. Januar 
1857 aabnede han saa en 
Forretning med Brænde 
— det laa nu saa nær for 
denne Skovegn — samt 
med Kul, Korn og andre 
Sager. Lars Hansen maa 
have haft en ligesaa hel
dig Haand til Købmands
handel som til at holde 
paa en Rorpind med, thi 
saa beskedent end Forret
ningen var begyndt, blom
strede den hurtigt frem, 
og snart havde han en 
meget betydelig Virksom
hed med Import og Eks
port af Korn, Kul og 
Brænde, og tillige drev

Det var endnu, før Telegraf, Jærnbaner og Dampskibe, hele det moderne Kom
munikationsapparat, var blevet af nogen Betydning for det daglige Liv, men Lars 
Hansen forstod Værdien af den hurtige Forbindelse og havde en Tid i sin Tjeneste 
tre Ryttere, der var stationerede henholdsvis i Bremen, Lübeck og Flensborg, og 
som var nøje instruerede i Stafet tjeneste. Saasnart der var Svingninger i Korn
markedet, traadte dette private Underretningsvæsen i Virksomhed, og Lars Hansen 
havde sin Underretning, et Par Dage førend den langsomme Diligence bragte Posten 
frem til Konkurrenterne.

Intet Under, at Lars Hansen i Aarenes Løb blev en velstaaende Mand, og at 
han ved sin Død, der indtraf den 16. Maj 1873, kunde efterlade sin Søn Carl en 
god og vel funderet Forretning.

Imidlertid var ved denne Tid Egnen om Vejleljord bleven »opdaget«; Englæn
derne havde anlagt den jydske Længdebane, og der var ligesom bleven aabnet 
Adgang til et Paradis af landskabelig Skønhed. En Del af dette Paradis tilhørte 
Gaardejer Ole Nielsen, og selv om han var »Indfødt«, havde han baade Forstand paa 
og Kærlighed til den Skønhedens Gave, Naturen saa gavmildt havde skænket hans Egn,
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og »Munkebjærg« blev aabnet for Turister og Malere, der snart spredte dets Ry om Lande.
Ogsaa Carl Hansen havde Blik for, hvad Fjorden og dens Kyster var va*rd i 

luristlig Henseende; i 1880 lod han i Goteborg bygge den lille Dampbaad »Delfin« 

FIRMAETS EJENDOM

til Passagerfart paa Fjorden og startede hermed > Vejle Dampbaddsselskab«, som 
hurtigt udvidedes og nogle Aar efter omdannedes til et Aktieselskab, for hvilket 
Carl Hansen var Direktør indtil sin Død.

Den 1. April 1902 oplog Carl Hansen sin Søn, Frederik Hansen — som allerede 
i flere Aar havde været knyttet til Forretningen som Prokurist — i Firmaet, hvis 
Navn herefter blev »(kul Hansen & Søn«. Frederik Hansen kom, straks efter al have



PRIVATKONTORET

INTERIØR FRA KONTORET
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S/S SKJOLD S/S CARL HANSEN

lagel sin Præliminæreksamen, til Forretningen og fik en grundig Handelsuddan
nelse fra Ungdommen af. Blandt andet har han rejst en Del i Udlandet, særlig 
England, og har erhvervet sig de Kundskaber, som en moderne Forretningsmand 
behøver. — Den 26. Januar 1901 døde (Lari Hansen, og Frederik Hansen overtog 
da Firmaet for egen Regning, idet han gav sin Søster, Julie Hansen, Prokura.

Samtidig blev Frederik Hansen Direktør for og Hovedaktionær i Aktieselskabet 
Vejle Dampbaade, som eflerhaanden er blevet en stedse mere og mere betydende 
Faktor i hele Trafiklivel paa Vejle Fjord og nærmeste Farvande; Selskabet raader 
nu over en anselig Flaade bestaaende af de smaa Turistbaade »Dellin« og »Fal
ken«, Passagerdamperne »Munkebjærg« og »Skjold« samt den nye Bugser- og 
Bjærgningsdamper »Carl Hansen«. Desuden har Selskabet erhverved sig til Ejen
dom Ankjicr 
Hage, Ibad< ved 
Munkebjærg, 

Brønsodde og 
andre Steder 
ved Fjorden til 
Anløhssteder.

(Lari Han
sen & Sons 
Kulforrelning 
er nu en af 
Jyllands slør
sle og kan 
gkvde sig ved 
stadig Frem
gang, -- Tra - 
dilionerne Ira 
Lars Hansens 
Dage er holdte 

KULDAMPER UNDER LOSNINGi Ære.
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Det er muligt, al Dalgas’ Ord om al gøre Landet »laaddent« en Gang vil fuld
kommes, saa al vi kan lade Svenskerne og Finnerne sejle deres Tømmer, 

hvorhen de lysler, og det kan være en smuk national Drøm al tænke sig Kullene 
overflødiggjorte af Tørvene Ira Sparkjier, la (Lours Lysmølle og Gassen under Vend
syssel.

Men det er Langsigts-Veksler, og vi maa regne med Forholdene, som de er. 
Endnu i en uoverskuelig Fremtid vil vi se de skrutryggede Skuder fra »Bøtten«, 
de højt lastede Dampere og Tog efter Tog af Jærnbanevogne slæhe de gode faste 
Kahnarhord og det lettere Nordlandstømmer herned. Og selv om det siges de Tu
sinde Gange, at Danmark ikke er el Fabriksland — en Paasland, som Vejle iøvrigl 
synes al modsige — er del mere end selvfølgeligt, al ogsaa for os er Kullene — og 
vil fremdeles vedblive al være - intet mindre end en Livsfornødenhed. Morgen, 
Middag og Aften skingrer over hver By Fabriksfløjternes Piben, kaldende til Arbejde 
eller Hvile; Landet over peger Mejeriernes Skorstene mod Sky; Lokomotivet sender 
i Forbifarten en Dygtig Hilsen til sin mere jordbundne Halvbroder Lokomobilet 
paa de gide Marker; Mulmet, der samker sig over Byerne, fortrænges af Gassens 
gule eller Glødelampernes hvide Lys alle disse Livsytringer og Hundreder til er 
fremstaaet ved en Forbrændingsproces; del er Kullene, der omsættes i Kraft og 
Virken, som Næringsstøtterne i Legemet forbrænder og omsættes til Livet selv.

Men del er ikke nok, at Tømret hugges i Skovene, al Kullene brydes i Minens 
Skakler, — heller ikke nok, al det slæbes indenfor Landets Grænser. Varerne maa 
fordeles, de maa slaa til Befolkningens Raadighed paa let tilgængelig Vis, og denne 
Fordeling, denne Tilrettelæggelse er Købmandens Virksomhed.

Paa nærmest Hold ser vi disse Købmandsforretninger, hvis Virkeomraade er 
Import af og Mellemhandel med Trælast og Kul, i Provinsbyerne. Her præger de 
Livet, deres Skibe dominerer i Ilavnen, deres vidtløftige Pladser, deres Gaarde stræk
ker sig langs halve Gader, Tømmerslablerne og Kulbjærgene rager op over Planke
værker og Haver. Og ofte er der over disse store gamle Gaarde med deres Krinkel- 
kroge, deres rød lagede Pakhuse, deres Overflod paa Plads en egen Stemning, en 
Suffisance, en Tradition af Slortid, som ejer en vis uudtalt Magt over de Voksne 
og gør dem til Eventyrriger for Børnene. Fra Lic og Kiclland kender vi de nor
ske »Plankebaroners« Domæner; herhjemme har de bl. a. haft deres Skildrere i 
Goldschmidt og Schandorph.

En af disse store Provinsforrelninger er »Vejle Kulimporl og Trælasthandel«.
I en gammel Gaard paa Søndergade, med et Ternen paa ikke mindre end 

23,000 Kvadratalen bag Gaarden, helt ud i Vejledalcns Begyndelse, drev her Fa- 
milien Gylding — en af de ældste Borgerfamilier i Vejle — Forretning gennem 
halvhundrede Aar. I 1902 skiftede imidlertid Ejendommen Ejer, idel den af Fru Ka-
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ANTHON JACOBSEN

thrine Gylding, Enke efter 
Købmand Erh. Gylding, 
blev solgt til to unge Køb
mænd, som her stiftede 
Firmaet »Vejle Kulimporl 
og T rad a s t h a n d el«. 1 i egge 
Stifterne — d’Herrer Be
cker Christensen og 
Anthon .Jacobsen 
havde forinden i mange 
Aar vanel Medarbejdere i 
en ga m m el Forretn i ng, 
Aktieselskabet Vejle Træ
lasthandel, og Becker Chri
stensen havde i en kor- 

BECKER CHRISTENSENlere mellemliggende Tid 
drevel selvslamdig Kulfor 

retning med Firma »Vejle Kulimporl«.
Efter Overdragelsen af Ejendommen begyndte der al røre sig et usanlvanligt Liv 

i den gamle Gaard, og stedse slan kere er del blevel, eftersom Aarene er gaaede, saa 
at denne forholdsvis unge Forretning nu allerede er bleven Vejles største i sin Art.

FIRMAETS EJENDOM PAA SØNDERGADE
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Af Kul importeres der aarlig ikke faa Ladninger paa 12—1600 Tons, og man ser 
ofte en af Firmaets Dampere udlosse sine sorte Varer ved Bolværkerne i Vejle Havn.

Trælasthandelen er dog Forretningens Hovednerve og den Del af Virksomheden, 
som de energiske Indehavere særlig har kastet sig over, hidtil med et overordentlig 
heldigt Resultat, idel der foruden en meget betydelig Detailomsætning i Vejle By 
og nærmeste Opland er oparbejdet en stor en yro.s-Forretning med Kunder i saa 
godt som alle Jyllands Egne; hertil har ogsaa vieret medvirkende, al Firmael im

TRÆLASTLAGERET

porterer nogle af Sveriges fineste Produktioner.
Foruden fra Sverige importeres iøvrigt ogsaa fra Finland, og Importen andra

ger ialt ca. 2000 Stdr. aarlig og er saaledes en af de slørste i Jylland.
Som man kan tænke sig, beskæftiger en saa betydelig Forretning en meget stor 

Arbejdsstyrke, der — foruden Kontorpersonalet — i den travle Tid mange Uger 
naar op til 70—80 Mand.

Til Virksomheden hører endvidere el Kalkværk med en Produktion af ca. 7000 
Tdr. om Aaret. Paa det store Ternen, hvis Grænser ind imod Gaden er de svære 
Pakhuse, Stalde og Lagerbygninger, men hvis Horizont ud imod Vest først lukkes 
af Vejledalens skovklædte Bakker, lindes den store Kalkovn, i hvilken ved Bræn
dingen Kulsyren uddrives af Kalkstenen.

Kul, Kalk, Tømmer — tre Hovedfaktorer i Menneskenes Myretuelravlhed — er 
saaledes »Vejle Kulimport og Trælasthandels Specialer, som her udnyttes af en 
ung, livskraftig og moderne Forretningsvirksomhed.



A. SCHJØTH
JÆRN, STAAL. SMEDEKUL 0(1 ARTIKLER FOR SMEDE

Der kunde skrives mange og lange Kapitler om Jærn. 
Materie par excellence; med Dampen som Maandlanger 

Det er vor Tidsalders 
har vort Aarhundrede

først ret gjort sig det haarde Malm underdanig, og intet Eventyr har dristigere Flugt 
end de moderne Hverdagshistorier, som fra Arbejdsdag til Arbejdsdag af Ingeniør-
hjærner og Arbejderhæn
der skrives i Kul og Sod 
og .hern.

Bigere og mere ind
bydende er visselig laa 
Emner. Og hvor uendelig 
varieret det er, hvor mang
foldig dels Anvendelse, ser 
man in nuce, naar man føl
ger Grosserer A. Schjøth 
gennem hans Oplagsplad
ser og Lagere mellem Nør
regade og Dæmningen i 
Vejle. Her ligger store 
Masser af Slaal, .kern, Pla
der og Baandjærn, raal 
og galvaniseret i forskel- CHR. SCHJØTH 

FORRETNINGENS GRUNDLÆGGER

lige Kvaliteter og Faconer 
i liere Hundrede Dimen
sioner — for ikke at tale 
om Beholdningerne i Vol- 
mersgade, hvor sanlig 
Slaalbjælker, støbte og 
trukne Bør, galvaniserede 
Bølgeplader og Smedekul 
er lagrede, eller i det tid
ligere Kornpakhus nede 
og oppe: Maskiner, Værk
tøj, Vogn-, Plov- og Heste
beslag saml Artikler for 
Vand-, Damp- og Gasind- 
kvg eller alt, hvad en Sme- 
dehjærne kan drømme om 
og begære.

Efterhaanden som der er opslaaet Mejerier og Fabriker paa Landet, og Anven
delsen af Maskiner i Landbrugets Tjeneste er bleven almindelig, stilles der jo stadig 
forøgede Krav til Smedene, som maa anskaffe liere Maskiner liLhcrnets Behandling 
og helst en lille Bevægkraft — altsaa en hel lille Fabrik, og dette har atter medført, 
al Smedenes Forretningsforbindelser stadig maa anlægge og føre nye Artikler; thi 
Smeden vil have alt del, han skal bruge, paa et Sled, ligesom det af ham kræves, al 
han skal kunne udføre saa al sige all, hvad der forefalder: Beslaa en Hest, reparere 
en Cykle og kurere en genstridig Mejemaskine. Og endelig vinder som bekendt Jærn 
stadig voksende Indpas til Bygningsbrug; Slaalbjælker, Monier og galvaniserede 
Bølgeplader forlramger mange Steder Tømmerdragere og Bræddeloft, Tegl- eller 
Straatag.

Men lad os nu efter en Bunde gennem Lagrene fæste Opmærksomheden lidt 
paa Forretningens Udvikling og paa Manden selv.

Forretningens Grundlægger var Chr. Schjøth, der i 1853 etablerede en blandet 
Forretning, Kolonial, Hørkram, Korn og Trædast, som Skik var i Provinsen den 
Gang. Trælastforretningens Overgang til et Interessentskab i 1872 gav Anledning til,
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A. SCHJØTH
FORRETNINGENS INDEHAVER

/1. SCHJØTH

at .kern herefter særlig forceredes, og Sønnen, A. Schj ølh, 
der under sin købmandsmæssige Uddannelse i særlig Grad 
følte Lyst til at komme i Lag med denne Branche, søgte 
bl. a. at erhverve sig fornøden Indsigt og Erfaring heri 
i en af Tysklands største Jærnforretninger. Da han kort 
før Faderens Død i Sommeren 1881 overtog Forretnin
gen, blev denne imidlertid endnu i 7 Aar fortsat i del 
gamle Spor, før han fik Mod til at bortleje Kolonial- og 
Foderstofforretningen og til helt al slaa sig paa .kern- 
handelcn, der i den forløbne Tid selvfølgelig var ble
ven særlig plejet, — han begyndte saaledes allerede i 
1882 at lade alle Vestkystens Smede regelnuessig besøge. 
Afsætningen til disse gav el stort Plus til den lokale ()m- 
sielning, forøgede Købeevnen og derved Konkurrence
dygtigheden, og hertil kommer som nævnt del sladigl 
tiltagende Forbrug af .kern, og at Grosserer Schjøth har 
forslaaet at knytte en fast Slab lil sig af Medhjælpere, 
der alle er bievne gamle i Gaarde. Endelig kan nævnes, O O 1

al .kern er en Artikel, der ret jævnlig er underkastet Konjunktur, saa al den nu og 
da giver Importøren Chancer for al gøre en uirkeliy Forretning; alt i all er Virk
somheden i de forløbne 25 Aar vokset frem til at blive en af de største og mest 
konkurrencedygtige af sin Art her i Landet.

— Ved Siden af Ledelsen af sin egen Forretning har Grosserer A. Schjøth tillige 
gennem mange Aar viet Aktieselskabet Vejle Telefonselskab’s Drift og raske Udvik
ling meget Arbejde; han har som Købmand stedse interesseret sig skvrkl for at skalle 
Telefonen Udbredelse i sin Fødebys Opland, og siden 1897 har han vieret Formand 
for Selskabets Bestyrelse. Men ogsaa i det offentlige Livs Tjeneste, i Menighedsanlig
gender og for humane Formaals Fremme har han ydet el betydeligt Arbejde. Del 
skal saaledes nævnes, at han indtil Septbr. 1906 har været Formand for Vejle Køb
stads Ligningskommission, et Hverv han overtog paa det vanskelige Tidspunkt, da 
de nye Skattelove traadtc i Kraft; sidst, men ikke mindst skal endelig nævnes, al 
han har ydet flere Aars Arbejde for den nye skønne Kirke, der er rejst i Vejle, 
og som om kort Tid skal indvies.

— Det haarde graa eller slaalblaa Metal, der i saa meget er vor Tidsalders Symbol, 
har været Grosserer Schjøths Omraade som Forretningsmand; men ingen af dettes 
Egenskaber har præget hans Sind eller Virke.



N. F. MØHL,
SPRIT- & GÆRFABRIK

Købmandsforretning og Brænderi var i den første Halvdel af forrige Aarhun- 
drede hyppigt knyttet sammen, og under denne Form grundlagde ogsaa Køb

mand N. F. Møhl i 1831 
sin Virksomhed paa Søn
dergade i Vejle. Da han i 
1860 døde, overtog hans 
Søn P. Møhl Forretningen, 
og efter at han 8—9 Aar 
senere havde nedlagt Køb
mandshandelen, blev Sprit
fabrikationen udvidet, og 
hertil føjedes yderligere 
Gærfabrikation. I de første 
Aar eksporteredes betyde-

P. MØHL

GRUNDLÆGGEREN N. F. MØHL

lige Kvanta Gær — for 
hvilket der da intet Marked 
var herhjemme — til Eng
land, men denne Eksport 
er nu ophørt, da Indlandet 
aftager alt, hvad der kan 
fremstilles. Møhis Spritfa
brik, et Navn, der allerede 
fra Grundlæggerens Tid 
havde god Klang, blev i 
denne Periode mere end

landskendt, og Produktio
nen var stadig tiltagende.

Blandt Mærkepunk
terne i Forretningens Hi
storie maa nævnes en Ilds- 
vaade, som i 1890’erne 
lagde hele Fabriken i Ru
iner; men snart opstod 
den som en Fugl Føniks 
af Asken, genopbygget fra 
Grunden og forsynet med 
Nutidens bedste Maskiner. N. F. MØHL

I 1903 afgik P. Møhl ved Døden, og Forretningen, som indehaves af Enke
fru Møhl, ledes nu af Sønnen, der bærer samme Navn som Grundlæggeren. Den 
er den næststørste Virksomhed i sin Art her i Landet, og til Trods for den skarpe 
Konkurrence fra de store sammensluttede Selskabers Side har den formaaet at 
hævde sin Stilling og fuldtud bevare den ærefulde Tradition.
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Paa alle Omraader er Fabriken fuldt paa Højde med Tidens Krav; alle tek
niske Fremskridt og Finesser er tagne i Anvendelse, og ved en Vandring gennem 
de forskellige Afdelinger med de sindrige Anlæg, det blankt pudsede Kobbersmede
arbejde osv. faar man det sikre Indtryk, at Løsenet her har været at fremskaffe det 

FRA GAARDEN FRA MASKINSALEN

bedst mulige. Den hele Fremgangsmaade ved Tilvirkningen af Sprit — Processen 
fra Melets »Formæskning«, Forsukringen, Gæringen, Fordampningen og Fortætnin
gen indtil Rectificeringen — er overordentlig interessant og kan nok sætte Fantasien 
i Svingninger hos den, der for første Gang overværer Tilvirkningen af »den ædelige 
Brændevin«.

Der fabrikeres i N. F Møhis Fabrik Sprit saavel til teknisk Brug som til Bræn
devin, og de Akvavitsorter, der strømmer fra Fabrikens Rectificerapparater — Fu
selfri Akvavit, Kommen- og Taffelakvavit — finder ikke alene Afsætning til By og 
Opland, men ogsaa til Kjøbenhavn og til Hamborg, hvorfra Produktet sendes vi
dere til oversøiske Markeder.

Fabriken fremstiller cirka 300,000 Potter Brændevin og Vi Million Pund Gær 
om Aaret



AKTIESELSKABET

BØGEAGER TEGLVÆRK

IForaarel 1892 køble nu afdøde Justitsraad, Købmand H. C. Thorkilsen og 
Gaardejer, Teglbrænder Chr. Andersen af Hesselballe i Fællesskab en halv Snes 
Tdr. Land under den bekendte og naturskønt beliggende »Skræderbakke« i Grejs

dalen, for her at drive Teglværksbrug, og samme Aar opførte de en moderne Ring
ovn, beregnet paa at brænde en aarlig Produktion af 3x/2 Million Sten.

Det værdifulde Anlæg havde, da det begyndte sin Virksomhed, kostet 79,000 Kr.
Paa dette Tidspunkt var det endnu ikke almindeligt i Teglværksindustrien at 

brænde Sten i Ringovn (hvorved der spares Mængder af Brændsel), saa det viste sig 
snart, at Værket ved sin gode Beliggenhed, sit ensartede Materiale, som kun behø
ver en ganske enkel Fabrikationsbehandling, var i høj Grad konkurrencedygtigt og 
hvilede paa en sund Grundvold.

BØGEAGER TEGLVÆRK
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Aaret 1896 bragte en 
synlig Opkomstperiode i 
Bygningsfagene, og det 
blev nu fundet nødven
digt at udvide Værket 
med endnu en Ringovn 
til en Produktion af 3l/2 
Mili. Sten, et Anlæg, der 
kostede 67,000 Kroner. 
Endvidere byggedes en 
Hestestald til 14 Heste og 
en Forvalterbolig. Samti
dig med den nye Ringovn 
indrettedes kunstige Tør
rekamre over begge Ovne.

justitsraad h. c. thorkilsen Stenene bringes hertil direktør h. c. thorkilsen 
med Elevator og tørres

tildels ved Spildevarmen fra Ovnene; Driften kan saaledes fortsættes Vinteren 
igennem uafhængig af Vejret.

Nu indkøbtes endvidere af Skræderbakken Resten af den der anvendelige Jord 
og desuden en Nabogaard Bøgeager Gaard paa 34 Tdr. Land, hvor der tindes et 
Ler af sjælden Ensartethed og Dybde.

Ved sin ejendommelige Beliggenhed, flere Hundrede Fod over Havet, er Bøge
ager Teglværk i det sjældne Tilfælde, hvad Teglværksfolk vil kunne forslaa, aldrig 
at kunne faa ophobet Vand i sin Lergrav, men kan bortlede del fra en stor Dybde.

Fabrikationen paa Bøgeager Teglværk er hovedsagelig maskinstrøgne Mursten, 
men i det sidste Aar er Virksomheden udvidet med en Afdeling for haandstrøgne 
Mursten, hvortil Raamaterialet ypperlig egner sig.

For en Del Aar siden døde en af Grundlæggerne af Bøgeager Teglværk, Gaard- 
ejer Chr. Andersen, Hesselballe, og Justitsraad, Købmand H. C. Thorkilsen købte da 
dennes Andel i Foretagendet.

Justitsraad Thorkilsen administrerede Teglværket fra dets Grundlæggelse indtil 
sin Død i 1903 med stor Dygtighed og sammen med sin øvrige Virksomhed, Eks
port af Landbrugsprodukter. Han var bl. a. den næstførste i Landet, der anlagde 
en Ægpræserveringsforretning, et Foretagende, der har fundet mange Efterlignere — 
nu sidst og ikke mindst af Landboere, igennem deres Andelsforetagender i denne 
Branche.

Efter Justitsraad H. C. Thorkilsens Død valgtes hans Søn, Købmand H. C. 
Thorkilsen, som har været Selskabets Bogholder fra dets første Startning, til Di
rektør.

I Henseende til Størrelse anses Bøgeagers Teglværk for at være blandt de første 
i Jylland.
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Den 30. November 1858 kom en ung Garver til Vejle og hængte sit Skilt med
Navnet Carl Johan Bierregaard ud over en lille Butik paa Hjørnet al 

Vestergade og Nørregade — dér hvor nu Svaneapotheket er. Han var født i Kjø- 
benhavn den 25. Marts 1830, men havde fra sit 10. Aar opholdt sig i Vejle, hvor 
han ligeledes havde udstaaet sin Læretid. For at uddanne sig videre i sit Fag havde han 
rejst 6 Aar i Udlandet og Indlandet, og siden havde han lejet et lille Garveri i Husemose paa
Fyn, hvor han forblev 2J/2 
frivillig. Det var kun med 
Forretning, derimod hav
de han en god Portion 
Ungdom og Arbejdslyst, 
og var der end i Butiken 
ved Nørreport kun et be
skedent Lager af Læder
varer, fandt Byens Folk 
og Egnens Folk dog snart 
Vej ind gennem Døren 
for at slaa en Handel og 
en Passiar af med den 
joviale unge Mand, og al
lerede et Par Aar efter 
kunde han paabegynde 
Driften af et lille Garveri.

Saa kom — et Par Aar 
efter — Krigen med dens

Aar, efter først at have gjort 
meget faa Penge paa Lomn

CARL JOH. BIERREGAARD

den første Krig med som 
æn, han nu begyndte sin

Trængselstid for den stærkt 
udsatte By Vejle. De frem
mede Artillerister og Ryt
tere havde naturligvis tidt 
Ærinde hos Bierregaard 
og var ikke lige behage
lige eller kontante Kunder, 
men noget føleligt Tab 
led han dog ikke. Forret
ningen var stadig i Op
komst, og i 1866 kunde 
han købe Ejendommen 
Vestergade 20, hvor Virk
somheden endnu har til 
Huse. For at omtale et 
Par Stadier paa Forret
ningens Vej fremad skal 

vi nævne, at i 1871 anskaffedes del for en Garverivirksomhed saa overordentlig vig
lige Redskab: en Spaltemaskine. Den var den første af sin Art her i Landet og kom 
som saadan og som det Kuriosum, den da ansaas for, toldfrit ind over Grænsen. I 
1879 anlagdes Lakereriet, det eneste af sin Slags i Skandinavien, og den hertil knyt
tede Gren af Virksomheden blev nu snart den alt overvejende; de lakerede Sager 
fandt Afsætning over hele Landet, ja ud over Landets Grænser. Endog saa langt 
som til Lima i Sydamerika fandt de Vej, men Eksporten hertil blev dog senere op
givet paa Grund af de urolige og usikre Forhold.

Imidlertid udvidedes Forretningen successive; i 1888 blev del nødvendigt at 
foretage den første større Udvidelse; i 1890 blev der indlagt Damp, og i 1894 maatte 
Bierregaard paany udvide meget betydeligt og bygge til.

Aarene gik, og Bierregaard var jo ingen Yngling mere; han var nu en af Byens 
større Næringsdrivende, var blcvcn kgl. Agent, derefter kom Ridderkorset. I 30 Aar 
havde han haft Sæde i Byens Raad, i en lang Aarrække i Ligningskommissionen.
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Det kunde da vel være Tid nu at unde sig Fyraften.
Og den 1. September 1902 overtog saa C. .1. Bierre- 
gaards Sønner, Jørgen Wiggo og William Bierre
gaard, Forretningen under dette Firmanavn og drev 
den i Forening indtil den 1. April 1906, da den blev 
delt saaledes, at William Bierregaard overtog 
Fabriksvirksomheden med Ejendom.

Dennes Hovedartikel er, som allerede nævnt, la
kerede Sager, særlig Laklæder og Vognlæder. Men 
nu kan det maaske være hensigtsmæssigt at følge 
med William Bierregaard en lille Tur ned langs 
Haven, tværs over Vejle-Vandel-Banens Spor over til 
det anselige Garveri, hvis Dampskorsten knejser op 
imod de skovklædte Bakker.

Duften er ikke netop af Roser og Lavendler,
WILLIAM BIERREGAARD nien den er vistnok sund, thi siger det gamle Ord 

ikke, at ingen Kolera eller anden Smitsot bider paa 
en Garver, og Shakespeare har fortalt os, at Garveren ligger et Aar længer i Gra
ven end et andet Menneske.

Her ser vi da først de raa Huder blive behandlede med Kalk, saa at Haarene
løsnes; Huden »gaar op«, som det hedder, saa at Køddele og Hinder let tjærnes. 
Dernæst bliver Huden »pyret«, d. v. s. Kalken udtrækkes, og naar den et Par Gange 
er bleven behandlet med skarpe Jærn, hvorved de sidste fine Haar tjærnes, begyn
der selve Garvningsprocessen, der er tilendebragt i Løbet af 5—6 Uger. Det kan 
her indsky
des, at (iarv- 
ningen i de 
senere Aar er 
bleven bety
delig forbed
ret ved nye 

Methoder, 
uden at man 
derfor er gaa- 
et helt bort 
fra de gamle 
prøvede.

Fra Gar- 
vebasinerne 

kommer Hu
derne gen
nem Spalte

maskinen, 
hvor de fkek- 
kes, op paa 
»Tougstuen«, GARVERIET SET FRA VANDEL-GIVE-BANEN
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hvor de fær- 
digbehandles, 
lakeres og 
ovntørres, 

indtil de en
delig præsen
terer sig som 
spejlblanke, 
pragtfuldt

sorte Flader.
Produktio

nen er nu 
oppe paa ca. 
5000 Huder 
om Aarel 

samt et Par 
Tusind Spalt
stykker (Cou
pons), og Fa
briken syssel
sætter ca. 20 TOUGSTUEN

Mand; Omsætningen andrager ca. 160,000 Kroner aarlig.
Som et Kuriosum kan nævnes, at en særlig Vare af Laklæderet har en udstrakt 

Anvendelse til Udstyrelse af Vestjydernes Tnvsko — en Harboørebo stiller meget 
betydelige Fordringer til Søndagsudgaven af denne nationale Fodbeklædning. Men af 
større Interesse er det dog vistnok, at den 13. August 1906 leverede Fabriken det 
første Stykke Læder af sin Slags, der hidtil er fremstillet her i Landet, et haln~ 
lakeret Vognlæder. Dette er en Artikel, der hidtil i store Mængder er indført fra 
Tyskland, en Vare, til hvilken der stilles store Fordringer i Henseende til Kvalitet, 
og som spiller en betydelig Rolle i den fine Vognfabrikation. Et nyt Omraade er 
da her indvundet for dansk Industri.

Paa Verdensudstillingen i Paris 1900 var Fabriken repravsenteret ved forskel
lige Artikler, særlig da ved lakerede Kalveskind. Den fik Sølvmedaille, hvilket jo 
var meget fornøjeligt. Men hvad der var mindst lige saa fornøjeligt og betegnende 
for Fabrikatets Godhed, var dette, at da Sagerne kom hjem efter at have gennem- 
gaaet alle Udstillingens Strabadser og den meget betydelige Varme, var der ikke 
Brist eller Lyde at se. Lakken havde dokumenteret sin Holdbarhed, den Egenskab, 
der paa dette Omraade paaskønnes mest.
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Alt og alle er undergivet Forvandlingens og Udviklingens Lov. »Tiderne forandrer 
k sig, og vi forandrer os med dem«, er et Ord, ved hvis Gyldighed der ikke kan 
rokkes. Og saaledes ser vi da ogsaa, alt som den industrielle Udvikling skrider frem, 

enkelte Haandværk forgaa, 
hele Fag og deres Udø- 
vere forsvinde, medens 
Virksomheder i ny Form 
eller helt nye Erhverv 
opstaar.

Garveriet er et af de 
Haandværk, der uddør, 
idet Virksomheden stedse 
mere og mere forvandles 
til Fabrikation. For 100 
— ja for 50 Aar siden 
garvede endda de fleste 
Skomagere selv; for en 
halv Snes Aar siden brugte 
man endnu kun den sene 
Garvning, hovedsagelig ved

Egebark. Nu er man gaaet 
over til den rationelle 
»F adgarvning«, hvorved 
Garvningen foregaar i ro
terende Fade, og vore Fa
briker paa Garveriomraa- 
del evner nu at levere til 
Skotøjsfabrikanterne og 
Skomagerne Størstedelen 
af de Materialer, som tidli
gere indførtes fra Udlandet.

En af de ældste Virk
somheder her i Landet in
denfor Læderfabrikationen 
er Vejle Saalelæderfabrik.

Den blev anlagt i 1849 
af Garvermester Ludvig

A. SELIGMANN

Seligmann, en dygtig og driftig Fagmand, der drev Garveriet ikke som den Spe
cialforretning, det nu er, men med Fremstilling af al Slags Over- og Underlæder. 
Grundlæggeren døde 1874, og Forretningen fortsattes derefter uforandret med Al
fred Seligmann som Leder, indtil den i 1884 omdannedes til Aktieselskab med 
A. Seligmann som Direktør, samtidig med at man gik over til Specialfremstilling 
af Saalelæder.

Fabriken, der i Tidens Løb har undergaaet en betydelig Udvikling og Udvi
delse, og som for et Par Aar siden er bleven fuldstændig ombygget, er i sin Art en 
Mønsteranstalt, og det fortjener at nævnes, at den er en af de første Fabriker her 
i Landet, der har indført Elektricitet som Drivkraft, idet den selv fremstiller Elek
triciteten og overfører denne til de Motorer, der driver de forskellige sindrige Arbejds
maskiner. Ialt beskæftiges paa Fabriken ca. 30 Mennesker.

Overordentlig interessant er det ved et Besøg paa Vejle Saalelæderfabrik at følge 
den Proces, Huden maa gennemgaa fra det Øjeblik, da den raa og saltet tages un
der Behandling, indtil den er omformet til Saalelæder. Huden opblødes og renses
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først, befries for Haar og Køddele og underkastes dernæst selve Garvningsprocessen, 
hvorved Huddelene mættes med den vegetabilske Garvesyre, som arbejdes ind, 
medens Huderne er i stadig Bevægelse i store roterende Fade. Derefter kløves hver 
Hud i to Halvsider for lettere at kunne forarbejdes og færdiggøres under forskellige

FABRIKEN

Maskiner, hvorefter den som færdigt Salgsprodukt sorteres i lettere og sværere Vare.
Fiks og moderne som hele Anlæget og Fabriksdriften er paa Vejle Saalelæder- 

fabrik, anerkendes ogsaa Fabrikatet af Fagmænd som fortræffeligt. Det er da ogsaa 
bleven prisbelønnet paa flere forskellige Udstillinger herhjemme og i Udlandet, se
nest med Diplom af 1. Klasse (Sølvmedaille) paa Udstillingen i Horsens i 1905.



M. KASTBERG-ANDERSEN & CO.

Det er et af Romanforfattere hyppigt benyttet Emne: Historien om den fat
tige Dreng, der bag Bodens Disk midt i Slidet og Læreaarenes Trængsler drøm

mer ubestemte, halvt vaagne Drømme om en Gang i Tiden at kunne indtage Chefens 
Plads i Kontorets Allerhelligste, at kunne disponere, at være den, der hersker over 
Pakhusenes udstrakte Riger, den, der byder Storkunderne til Sæde og slaar Cigar
kassen op, medens det højtidelige Øjeblik: Afgørelse af Kontrabog eller Afregning 
staar for Døren. Det svier i Læredrengens Hænder af Frostsprækker, og hans Øjen- 
laage er tunge af den tid
lige Morgentjeneste og af 
Timerne i Aftenskolen. 
Men for hans Barnesjæl 
klinger det — inderst 
inde, dragende og an- 
sporende — Du uil frem
ad og opad.

Nogle af Trækkene i 
dette Romanindlednings- 
Kapitel vilde man sikkert 
kunne finde i M.Kast- 
berg- Andersens Livs
førelse.

Paa Nørregade i Vejle 
havde der fra Slutningen 
af 1870’erne indtil 1888 
været drevet en lille For- M. KASTBERG-ANDERSEN

retning med Produkt- og 
Kolonialvarer — en af den 
Slags, som nu snart er 
ved at forsvinde. Den 
havde ikke ret kunnet 
trives; to Indehavere led 
Skibbrud paa den, og det 
var saaledes ikke med 
noget glimrende Udstyr af 
Tradition og grundmuret 
gammelt Navn, den i 
Marts Maaned 1888 blev 
overtaget af den 25-aarige 
Kastberg-Andersen. Smaat 
med Plads var der ogsaa, 
og som Lejer af Gaarden 
stillede den unge Køb
mand, der nu rykkede 

ind, som første Betingelse, at Gaarden skulde udvides til det tredobbelte, — han 
vilde have Plads til at røre sig. Udvidelsen lod sig foretage ved Inddragning af en
Have, og inden længe rejste sig nu her et 3-Etages Pakhus.

I Begyndelsen var Virksomheden nærmest Detailforretning, men Kastberg-An
dersen slog omtrent med det samme ind paa en g ros-Handel med Kolonial- og 
Grovvarer, Korn- og Foderstoffer, og efterhaanden blev Forretningen med Grov
varer (Cement, Kunstgødning, Mel o. s. v.) langt det vigtigste, og Hovedvægten blev 
lagt paa en gros-Siden. Den Tid var jo forbi, da Provinskøbmanden var afhængig 
af Grossereren i Kjøbenhavn eller Hamborg — den direkte Forbindelse, den hurti
gere og billigere Hjemførsel af Varerne var bleven Løsenet.

Og samtidig meldte en Kursændring med Hensyn til Kundekredsen sig af sig 
selv. Oprindelig havde Bondehandelen været det vigtigste, men efterhaanden som 
Privatbanerne førtes ud i Landet, indtraadte der en Forandring i dette Forhold, og 
Butiksforretningen blev lagt om mere med Bybefolkningen for Øje. Og da det tillige 
viste sig, at Detail- og en gros-Forretningen vanskeligt forligedes, lejede Kastberg- 
Andersen i Oktober 1901 Butiksforretningen og Støbegodsudsalget ud og beholdt selv
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KoloniaLForretningen en gros — med Kundekreds baade i Byen og paa Landet — 
samt Forretningen med Grovvarer, Korn- og Foderstoffer, Markfrø o. s. v.

Som et synligt Vidnesbyrd om Virksomhedens Vækst og Fremgang havde der 
allerede i 1897 rejst sig et Pakhus ved Havnen, og dette maatte udvides ved Tilbyg
ning i 1903.

Løsenet opad og fremad, som vi i Indledningen nævnte som det, der stedse 
klinger for den unge Handelsmand i Romanen, havde Kastberg-Andersen gjort til 
sil. Han var begyndt med tomme Hænder, og enten det nn var i Erkendelsen 

PAKHUSET VED HAVNEN

af Sandheden i Digter-Ordet: »Den er stærkest, der staar alene«, eller ud fra det 
gode gamle Jydeord: »Fælle er sælle« — nok er det, han foretrak at være alene 
om sit Arbejde, og Tilføjelsen »& Co.« til Firmanavnet var nærmest af rent formel 
Natur.

Men Dag for Dag, Maaned for Maaned gik det fremad. Der var adskillige Aar, 
hvor Omsætningen mere end fordobledes, og medens den, da Kastberg-Andersen 
begyndte i 1888, androg det beskedne Beløb 30,000 Kroner, er den nu oppe paa 6- 
700,000 Kroner aarlig. Den lille forhutlede og halvt havarerede Forretning paa Nørre
gade i 1880’erne er nu arbejdet op til at være en af de første og største i sin Art i 
Jylland. Paa Lagerlofterne i Købmandsgaarden og ved Havnen omskiftes Aaret igen
nem Bjærge af Varer — de fjærne Eventyrrigers og vort eget Lands Frembringelser 
— medens den hele store Virksomhed er et betydeligt Led i alt det, der gør Vejle 
til en af de driftigste og mest vaagne blandt danske Provinsbyer.



DE DANSKE BLODFODERFABRIKER
AKTIESELSKAB

En ganske ejendommelig industriel Virksomhed er »De danske Blodfoderfabriker» 
i Vejle.

gennem rorsøg tilrettelægges tor ujemeaet. Mere ori-

DIREKTØR P. SØRENSEN

tid snart, at skulde For
retningen blive lønnende, 
maatte der gøres betyde
lige Bekostninger, og efter 
at Kompagnonen var ud- 
traadt, blev der straks ta
get fat paa Indlæg af Damp 
og forskellige nye Maski
ner m. m. Allerede nu 
havde det nye Foderstof 
i betydeligt Omfang vun
det Indpas i de danske 
Landbrug, hvor man hur
tigt maatte erkende dets 

stærkt mælkedrivende
Evne, og det blev snart

Ikke alene er Fabriken uden noget Sidestykke i hele Verden, men selve Indu
strien er tillige fra første Færd bygget op her; den er arbejdet frem gennem For
søg udførte af den Mand, der endnu leder Virksomheden, og i den Grad er den 
uden Forbillede eller Holdepunkt i Andres Erfaringer, at hver Maskine, der anven
des, har maattet udtænkes og 
ginal og oprindelig kan 
ingen Virksomhed være.

I Aaret 1895 begyndte 
P. Sørensen at eks
perimentere med Blodet 
paa Vejle Amts Svineslag
teri for deraf at danne et 
Foderstof, og i det føl
gende Aar optog han i 
Forening med en kjøben- j 
havnsk Kompagnon Fa
brikationen af »Blodfoder« 
i en Ejendom i Frederi- 
ciagade. 1898flyttedesVirk- 
somheden til Hjørnet af 
Skovgade og Nørrebro- 
gade. Det viste sig imidler-

nødvendigt at give Fore
tagendet større Former. Det gik derfor i Aaret 1900 over til et Aktieselskab, og da 
Pladsforholdene snart blev altfor indskrænkede, flyttedes Virksomheden i 1905 til 
egne, nyopførte Lokaler paa Vejle Havn.

Samme Aar overtog Selskabet en Blodmelasse-Fabrik i Hamborg og omdannede 
denne efter det samme System som det, der benyttes i Vejle, og man opkøbte for 
et længere Aaremaal Blodet fra de offentlige Slagtehuse i Hamborg og i Magdeburg. 
Og med saa hurtige Skridt er Foretagendet gaaet frem, at Fabrikslokalerne i Ham
borg allerede har vist sig at være altfor smaa, saa at man har maattet købe Grund 
i Eidelstedt (1 Mil fra Hamborg), for dér til Sommer at opføre en tilsvarende Fa
brik, som skal kunne tilvirke 10 å 12 Millioner Pd. aarlig. Sidste Aar er Fabrika
tionen i Hjemlandet naaet op til 10 Millioner Pd. og i Hamborg til 5 Millioner, — 
og dog har denne anselige Produktion ikke kunnet dække Efterspørgselen.

Fabriken i Vejle modtager Blodet fra de fleste danske Svineslagterier samt 
fra flere offentlige Slagtehuse i Danmark og Sverrig. Blodet undergaar den første
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Behandling paa Slagterierne og kommer i Form af Kager til Fabriken, hvor 
Massen findeles, blandes med Melasse og Klid eller Korn og Klid, indtil det som 
Salgsvare fremstiller sig i Form af Pulver; blandt de Vanskeligheder, der har maattet 
overvindes, er netop Konstruktionen af de Maskiner, der paa rette Maade kan fin
dele den sejge Masse, hvoraf Blodkagerne bestaar. Paa Selskabets udenlandske Fa
briker behandles Blodet fra første Færd, idet det her modtages i raa Tilstand fra 
Slagtehusene.

Hvor stor Anerkendelse, Produktet har vundet, fremgaar noksom af den livlige

FABRIKSBYGNINGERNE VED VEJLE HAVN

Efterspørgsel, der som nævnt hidtil har været saa stærk, at der ikke har kunnet 
skaffes Blodmasse nok til Fabrikationen. Ogsaa en Række Medailler fra Udstillinger, 
Skuer og Landmandsforsamlinger samt en Mængde rosende Udtalelser fra danske 
Landmænd vidner om Produktets Fortræffelighed. Det var Opgaven at fremstille et 
sundt og smittefrit Foder, som tillige i Forhold til sin Nyttevirkning var prisbilligt, 
og denne Opgave er fuldtud løst. Foruden sine nærende og mælkedrivende Egen
skaber har Blodfoderet ogsaa en helbredende og forebyggende Evne overfor den 
bekendte Stivsyge, der ofte optræder som en hel Landeplage. Foderet er hovedsage
lig beregnet for Kvæg og Svin, men ogsaa Heste tager det gærne, og for Fjerkræavlerne 
er det blevet et Fodermiddel af stor Betydning.

Aktieselskabets Bestyrelse bestaar nu af Grossererne M. Christiansen i Vejle 
og C hr. Ro ose i Kolding samt Hr. P. Sørensen, som er administrerende Direktør.



CHARLES HINDBORGS 
PAPIRPOSEFABRIK

Der kan skrives Eventyr om alt, om Prinsesser og om Knappenaale — og i Vir
keligheden er der om sidstnævnte lille Uundværlighed skrevet en Historie: »En 

Knappenaals Roman«, som ingenlunde er uinteressant. Det hamger sammen med, at 
»de smaa Ting«s Magt og Betydning i Livet er saa overordentlig stor; tamk blot 
Verden en Dag berøvet Staalpennen eller Synaalen, — hvor vilde ikke Samfundet 
være i Vaande!

Sagen er jo, at disse smaa Ting er Nødvendighedsartikler. De fremstilles hver 
Dag i Milliardvis, bruges, forbruges, forgaar. Man skænker i det daglige Liv ikke 
Papirposen en Tanke, den kommer fra Urtekræmmeren med Gryn og Sukker og

FABRIKSKOMKPLESET
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CHARLES HINDBORG

Kaffe — og forsvinder. Men Papirposen er i den 
Grad »en Artikel«, at der f. Eks. alene fra den Fa
brik, Talen her er om, fremstilles ikke færre end 
godt 50 Millioner — 50,000,000 — Poser om Aaret, 
d. v. s. over 150,000 om Dagen. Dette er Tal, der 
taler.

— I 1888 paabegyndte Charles Hindborg 
sin Virksomhed med Fabrikation af Papirposer i 
Lokaler paa Vestergade i Vejle, men flyttede i 1900 
Fabriken hen paa Nørrebrogade, hvor den nu har 
til Huse i et pynteligt lille Kompleks af Bygninger 
med Damp-Maskinanlæg, Fabrikationsrum, Bogtryk
keri og Lagerrum. De Maskiner, der anvendes til 
Fremstillingen af Poserne, er overordentlig sind
rige, og Processen er interessant og morsom at 
følge. Fra store Ruller løber Papiret op forbi et Hjul, 
hvis Rand, der har passeret en Klisterbeholder, kli
strer den sammenbøjede Papirstrimmel paa langs, 
d. v. s. ned langs den tilkommende Poses Side; dernæst

passerer Strimmelen en lille Kniv, som i Forbifarten slaar et halvmaaneformet Hak 
— det, der skal gøre det lettere at aabne Posen med Haanden og overflødiggøre den 
uappetitlige og lidet hygiejniske Pusten deri. Videre passerer Papiret en Mekanisme, 
der falser Posens Bund og afskærer, saa at Posen nu først egentlig er Pose; derpaa 
forbi et Hjul, som klistrer Bunden, og sluttelig passeres en Tromle, der paa én Gang 
varmer og presser.

Nu er Poserne færdige, og en for en »spyttes« de ustandseligt ud af Maskinen 
for derefter at sammenbundtes paa en Bundtningsmaskinc, et Apparat, der ligner 
en stor Symaskine.

Fra Fabrikationslokalerne vandrer Poserne op i Lokalerne paa 1. Sal, hvor 
de i Bogtrykkeriet, der er udstyret med Rotationspresse, 4 Hurtigpresser og 3 Digel- 
presser, Sætteri og Clichéstøberi, forsynes med Firmanavne, Ornamentering, eller 
hvilket Udstyr der nu ønskes.

Her er de saa fuldfærdige og gaar sammen med alle mulige andre Sorter Pa
pirvarer ud til Fabrikens Kundekreds, der omfatter alle Egne af Landet.



MARTIN HANSEN

Nutidens Krav til et Hjem kan sammenfattes i tre Ord med H, nemlig Hensigts
mæssighed, Hygge og Hygiejne. Til Opnaaelsen af den sidste Egenskab har 

den moderne Husbygningsteknik fundet et vigtigt Hjælpemiddel i Stoffet Linoleum, 
som ved sin Uigennemtrængelighed for Vand, ved sin Holdbarhed, glatte Overflade, 
Elasticitet og lyddæmpende Evne i fortrinlig Grad opfylder de sanitære Fordringer.

Og Hensynet til Hygge, d. v. s. til Skønhed og Harmoni, kræver bl. a. — og 
ingenlunde i sidste Række — smukke og gode Tapeter. Saadanne er i Virkeligheden 
en Hovedbetingelse for Hjemmets Evne til at give et Indtryk af Skønhed og Af-

INTERIØR FRA BUTIKEN
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C. A. KAYSEN 
FIRMAETS GRUNDLÆGGER

stemthed, med andre Ord af Velvære, 
og det er da særdeles heldigt, at Kun
sten med Forkærlighed har taget sig 
af Tapetet, har gjort det til en selv
stændig dekorativ Kunst, som ved 
Tegning og Farve glæder Øjet og vir
ker velgørende paa Sindet.

Det vil herefter være umiddelbart 
indlysende, hvilken Faktor i Livet 
Farvehandelen og Farvehandleren er, 
— vi undgaar ham ikke, han betinger 
i mangt og meget hele vort Milieu.

75

MARTIN HANSEN 
FIRMAETS INDEHAVER

Farver, Tapeter og Linoleum er Ho
vedartiklerne i den gamle — mere end

halvhundredaarige — Forretning, som Martin Hansen med Dygtighed og Smag 
driver i Nørregade Nr. 7. Virksomheden paabegyndtes i 1848 som blandet Forret
ning af C. A. Kay s en, som var en kendt Mand i sin Tid, udvikledes efterhaanden 
fuldstændig til Specialforretning i Malervarer og Tapeter, og i 1891 overtoges den 
af Martin Hansen, som hos J. C. Juuls Efterfølger i Aarhus havde erhvervet 
sig Specialuddannelse i Tapet- og Farvehandelen. Den nye Indehaver udvidede 
hurtigt Forretningen, førte den frem i Overensstemmelse med Tidens Krav og bragte 
Omsætningen meget betydeligt i Vejret. I Fjor overtog han Bygningen, hvori Forret
ningen drives, som Ejendom.

Særlig Linoleumsforretningen er efterhaanden bleven af meget anseligt Omfang; 
saaledes har Martin Hansen udført store Bestillinger for flere offentlige Institu
tioner, samt til mange større og mindre private Bygninger i Vejle og Omegn.



VEJLE DAMPMØLLE

De to Aaer, Vejle Aa og Grejs Aa, der gennemstrømmer Vejle for til Slut fore
nede at ende deres Løbebane i Fjorden, har fra umindelige Tider maattet 

bruge de Kræfter, som Engdragenes Væld og Smaastrømmene fra Bakkerne gav 
dem, til Drift af Møller og andre industrielle Virksomheder. En af disse var den 
gamle Vejle Vandmølle ude ved Byens Banegaardsterræn; Aar ud og Aar ind var 
Grejs Aaens Vand bruset gennem dens Hjul, indtil dette efterhaanden var blevet træt 
og Værket mørt og muldent.

Den 1. Maj 1876 indlededes imidlertid en ny Æra for den gamle Mølle, idet 
den blev købt af Alsingen H. Hansen-Møller.

Det var dengang endnu i Møllenæringens Opsvingsperiode, inden svensk Meltold, 
tysk Eksportpræmie og altovervældende amerikansk Konkurrence havde tilføjet 
vor Melindustri og særlig da Eksportmølleriet saa haarde Slag, og der syntes at 
være lyse Udsigter for de danske Møllere. At det ikke var saa lyst altsammen, viste 
sig dog snart, men Løsenet blev da for Mølleriet ved Energi og Paapasselighed, ved 
forbedret Drift og fuldkommengjort Teknik at forsvare sin Plads i Erhvervslivet. 
Dette blev da ogsaa Parolen for Hansen-Møller; den gamle Vandmølle blev bygget 
om, og i 1883 blev der indlagt Dampkraft.

Men den stadig voksende Virksomhed krævede snart større Udvidelser, og i 1889 
byggedes Dampmøllen, som med sit automatiske Mølleri evnede at male 300 Tdr. 
Hvede i Døgnet. Medens Dampmøllen udelukkende fremstiller Hvedeflormel, blev 
den gamle Vandmølle dog fremdeles holdt i Drift til Formaling af Bug o. a. I 1894 
byggede Hansen-Møller et stort Silo-Pakhus, i Stand til at rumme 14,000 Centner, 
ved Havnen, og i 1895 anlagde han en Vandmølle i Grejsdalen bestemt til Frem
stilling af Byggryn og Bygmel, thi der er jo det tiltalende ved Vandkraft, at den er 
billig, medens det naturligvis er mindre morsomt, naar man en Gang imellem maa 
vente et Par Timer eller flere paa Kraften. Denne Vandmølle er iøvrigt i indevæ
rende Aar gaaet over til andre Ejere, der agter at anvende den til Fabrikation af 
Havregryn.

I Kraft af sin Produktions gode Kvalitet øgede Vejle Dampmølle imidlertid stadig 
sin Afsætningskreds og sin Virksomhed, og i 1903 fandt Ejeren det hensigtsmæssigst 
at lade den gaa over til et Aktieselskab, hvilket dannedes med en Aktiekapital af 
300,000 Kroner; Bestyrelsen kom til at bestaa af Møllens Grundlægger og Ejer, H. 
Hansen-Møller, sen. og hans to Sønner Erik og H. Hansen-Møller, 
junr., af hvilke sidstnævnte, der i en Aarrække havde været Prokurist hos sin Fa
der, nu blev administrerende Direktør.

Kun faa Aar efter blev atter en Udvidelse nødvendig for Vejle Dampmølle. Som 
ovenfor omtalt havde Møllen allerede fra 1894 et stort Silo-Pakhus ved Havnen,
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men i Sommen 1906 paabegyndtes et endnu større Anlæg. Paa Terrænet ud imod 
Jærnbanen blev bygget et 45 Alen langt og 20 Alen bredt Pakhus, i hvis ene Ende 
der er indrettet Siloer i Stand til at rumme 16,000 Centner Korn, medens den øv
rige Del er bestemt til at optage Mel og Klid — ialt 14,000 Ctr. Pakhuset staar i 
automatisk Forbindelse med Møllen; Korn, Mel og Klid føres fra det ene Sted til 
det andet ved Snegle og Rør, og helt igennem er den mest moderne og fuldkomne 
Mølle- og Pakhus-Teknik bragt til Anvendelse. Der er saaledes en automatisk Mel

blandingsmaskine, som tillige med Elevatorerne m. m. bevæges ved to Elektromotorer, 
som modtager Strøm fra Møllens Dynamo, der tillige leverer det elektriske Lys 
o. s. v.

Fra hin beskedne Fortids-Tilværelse, da Grejsaaens brungrønne Vand gennem
strømmede det frønnede Hjul og drev de gammeldags Stene og Kværne, har Vejle 
Dampmølle gennemgaaet de forskellige Udviklingstrin, indtil den nu staar rustet 
med hele den moderne Tekniks sindrige Apparat som et af de bedste Anlæg og en 
af de største Virksomheder indenfor sin Art her i Landet.



C. S. NIELSEN
KOLONIALFORRETNING EN GROS

I en stor og vidtstrakt gammel Gaard paa Nørregade — tidligere Agent Lin nem a ns 
Gaard — har C. S. Nielsens Kolonialforretning en gros Domicil. Her drev 

oprindelig N. F. Petersen blandet Forretning og fortsatte, efter at have delt Virk
somheden og skilt Købmandshandelen ud, i et Aars Tid Grossistforretning med 
Kolonialvarer. I Foraaret
1883 afstod han imidler
tid denne til Hr. C. S. 
Nielsen, der som Besty
rer af Klintrups Forret
ning i Horsens — den stør
ste dér i Byen — havde 
erhvervet sig megen køb- 
mandsmæssig Indsigt og 
Erfaring, og Omsætningen 
og Kundekredsen blev nu 
snart betydelig forøget. 
Tillige oparbejdede Hr. C. 
S. Nielsen en stor Forret
ning i Petroleum, som C. S. NIELSEN

dog senere gik over til 
Andenmand og derfra til 
»Dansk-tysk Petroleums
kompagni«, — dog saale- 
des, at Nielsen fremdeles 
har Aftapningsanstalt og 
Udlevering af samme.

Lagrene i den gamle 
Købmandsgaard, hvorfra 
ikke blot Kunder i selve 
Vejle og paa Landet, men 
ogsaa Nabobyerne forsy
nes — Fredericia besøges 
saaledes regelmæssigt — 
omfatter naturligvis alle

de fjærne Landes Frembringelser, saasom Bis, Kaffe, The, Svedsker osv. osv., men 
ogsaa hjemlige Produkter som Margarine, Fedt o. lign. En ikke ubetydelig Import
artikel er Salt til Høsaltning, samt Klipfisk, hvoraf der indføres omkring 50,000 Pd. aarlig.

Ved Indehaverens Flid og Forretningssans er Virksomheden efterhaanden dre
ven op til et meget anseligt Omfang. Den beskæftiger ialt en halv Snes Mand, og 
den karakteristiske og hyggelige gamle Gaard faar ingenlunde Lov til at falde hen i 
Tornerose-Søvn. Der rører sig endnu et virksomt Liv i dens mange Gaardspladser, 
Porte og Gennemkørsler, og til og fra C. S. Nielsens Lagerlofter strømmer Varerne 
i livlig Omsætning. !



GULDSMED J. SØRENSEN
» T kke os, Herre, ikke os, men giv Dit Navn Ære« staar der med 
1 gamle, snørklede Bogstaver i Bjælke-Snitværket over Ind

gangen til Guldsmed J. Sørensens Forretning paa Torvegade. 
Salmisten synes herved at tage Afstand fra den menneskelige For
fængelighed, som ogsaa før Faust’ Dage gerne paakalder Mester 
Guldsmeds Kunstfærdighed. Men Advarslen — som naturligvis 
iøvrigt har haft noget helt andet for Øje — hjælper slet intet, 
thi fra Vuggen til Graven har Mennesket Ærinde til Guldsmeden: 
Daabsbægeret, »Bestikket«, Konfirmationsbroschen, Forlovelses
ringen, Bryllups-, Sølv- og Guldbryllupsgaverne — og saa til 
sidst Sølvkransen paa Baaren betegner åltsammen Stadier paa 
Livets Vej.

GULDSMED SØRENSEN

I det interessante gamle Hus, der er bygget af Jens Fevejle i Aaret 1769, har J. 
Sørensen — hvis Fordannelse iøvrigt er en for Guldsmede ret usædvanlig, idet 
han er exam. juris — drevet Guldsmedeforretning siden 7. Oktober 1875. Forret
ningen blev oprindelig grundlagt af Obbekjær, som i 1863 kom hertil fra Ribe, og 
havde først i en Del Aar til Huse ved Nørreport. Men Sørensen, der overtog den 
efter ()., flyttede den til Torvegade 22 og har her drevet den op til det Omfang, 
som den vistnok vanskeligt kan føres ud over i en By af Vejles Størrelse. Forret
ningen er ganske naturligt vokset med Velstanden i Byen og har holdt Skridt her
med, idet Indehaveren er fulgt med Udviklingen og altid har søgt at tilfredsstille 

FORRETNINGENS EJENDOM PAA TORVEGADE

de Krav, der har været oppe. Virksom
heden er vel i Tidens Løb noget mere 
gaaet over til Forretning, men der for
færdiges dog fremdeles paa dens Værk
steder en betydelig Del af de Sølvvarer, 
der bruges, særlig »Bestikarbejde« (Skeer, 
Gafler o. lign.).

Medens saaledes Forretningen maa be
tegnes som særdeles anselig efter Byens 
Størrelse og Forholdenes Natur, indtager 
ogsaa dens Indehaver en hædret og anset 
Stilling i sine Værkfællers Kreds og blandt 
sine Medborgere. J. Sørensen er saaledes 
Formand for Provinsguldsmedenes Ho
vedbestyrelse, Sekretær og Bestyrelses
medlem i Jydsk Guldsmedeforening siden 
dennes Stiftelse. Endvidere er han Næst
formand i Vejle Haandværkerforening og 
i Teknisk Selskab, har været Byraads- 
medlem i 12 Aar og er Medlem af Skatte- 
raadet samt Forligskommissær.



HANS JESSENS MASKINBYGGERI

S tor-Handelen med Korn, saaledes som den har formet sig i de sidste Ti-Aar, 
kræver som nødvendigt Apparat »Siloen«. Rundt om ved Havnene har vi set 

disse Bygninger rejse sig, taarnagtige, rummende i deres Indre den gyldne Sæd, der 
opbevares — ikke paa Loer og Lofter — men i Rum, som deler Bygningen efter 
Højden. Ved sindrige Transport- og Hejseapparater føres Kornet fra Skibets Last op 
til Toppen af Silopakhuset, renses og luftes undervejs og havner i Beholderen, hvor
fra det atter paa lige saa sindrig Maade kan udtages og fordeles.

Opførelsen af disse moderne Pakhuse med hele deres sammensatte mekaniske 
Installation kræver nødvendigvis Specialister, og en saadan har vi herhjemme: 
Hans Jessens Maskinbyg
geri paa Dæmningen i Vejle. for at drage Nytte af alt det,

Hans Jessen er født paa - han havde set og lært i det
Als. Som saa mange andre A w | fremmede. Yderligere har han
danske Sønderjyder blev han søgt at erhverve sig Viden
gjort hjemløs af de tyske og Indsigt ved Rejser i Tysk-
Myndigheder, hvorefter han \ land og England. I 1891 aab-
med unge Kræfter og godt nede han — under beskedne
Mod drog til Amerika, arbej- Forhold, i lejede Lokaler og
dede gennem en Aarrække ' med kun én Mand i Arbejde
paa forskellige Pladser paa — et mekanisk Værksted paa
Stillehavskysten, men vendte Dæmningen i Vejle.
saa hjem til det gamle Land hans Jessen Som nævnt var det sær

lig Hejse- og Transportappa
rater, Skibselevatorer og Silopakhuse, Jessen havde gjort til sit Speciale, og efter at 
han i 1893 havde opført det første Silopakhus, for M. Christiansen i Vejle, kom 
der snart Fart i Virksomheden. Grænserne for Jessens Kundekreds blev de samme 
som Landets; de naar fra Frederikshavn til Esbjerg, fra Vesterhavet til Øresund.

Tidligere havde tyske Firmaer været dominerende paa dette Omraade her i 
Landet, men nu tog Jessen Teten, og Maskinanlægene i de allerfleste Silopakhuse 
herhjemme har deres Oprindelse i hans Værksteder, hvor de enkelte Dele udføres 
for derefter at samles og stilles op paa Pladsen. Blandt de Anlæg, Jessen har ud
ført, kan nævnes Erichsen & Christensens meget store Silo i Esbjerg, Korn- og 
Foderstof kompagniets Elevator i Aalborg, Siloer for Mammen & Drescher i Nyborg, 
Th. Rasmusens Sønner i Korsør og Vejle Dampmølle, Vejle; Skibselevatoren paa 
Larsens Plads i Kjøbenhavn, 3 Silopakhuse med Skibselevatorer i Svendborg, Ma
skiner for Cloos & Co.s Silo, Frederikshavn, Aalborg Dampmølles Silo, De Danske 
Spritfabrikkers Silo i Roskilde og J. J. Lotz’s Pakhus i Skjelskør; — desuden meka
niske Indretninger i ældre Pakhuse f. Eks. for Kornkompagniet i Aarhus, Hans 
Larsen i Aalborg og Bøttern i Nakskov samt m. m. a.

Husrummet i de lejede Lokaler paa Dæmningen var da ogsaa efterhaanden 
blevet for trangt, og i 1899 flyttedes Maskinbyggeriet til Bygninger, som Jessen selv 
havde opført længere oppe i Gaden, Dæmningen Nr. 16. Paa Værkstederne syssel
sættes der nu til Stadighed en Snes Mand.



CHR. HANSEN’S
GLARMESTERFORRETNING OG KUNSTHANDEL

I mere end 100 Aar og gennem fire Led har denne Forretning været drevet af 
samme Familie, — det er skøre Sager, Indehaverne har arbejdet med, men Stam

men har været stærk og støt!
Juleaften 1803 fik den nuværende Indehaver, C hr. Hansens Oldefader, der

kom til Jylland fra Rudkjø- 
hing, Borgerbrev og Kaarde 
udleveret og begyndte sin 
Virken som Glarmester i 
Vejle. Og Juleaften 1903 mod
tog Chr. Hansen — foruden 
mange andre Lykønskninger 
— en Adresse, underskreven 
af en Kreds af vejlensiske 
Borgere, deriblandt Haand- 
værkerforeningens samlede 
Bestyrelse, »i Erkendelse af 
den Dygtighed, hvormed han 
har drevet sit Haandværk GLARMESTER HANSEN

og ført det frem til stor 
kunstindustriel Højde«.

Imellem disse to Mær
kedage i Forretningens Til
værelse, og videre ud indtil 
Dato, ligger en Udvikling fra 
et saare beskedent Format 
indtil en Position som en 
af de største og mest omfat
tende Virksomheder i Pro
vinserne i sin Art. I Brug 
den Dag i Dag som for 103 
Aar siden er en gammel Bly
maskine til Tilvirkning af Bly

sprosser til Glasmosaik, thi den har vor Tid ikke kunnet skaffe bedre; men ellers 
vil Billederne af Forretningen dengang og nu ikke dække hinanden i mange Punk
ter. Nu er der elektrisk Drivkraft til Rammefabrikation, Specialiteten Glasmosaik
arbejde er udviklet til en betydelig Højde, hvorom mange Kirker og andre offent
lige Bygninger samt Privathjem bærer Vidne, og Glarmesterforretningen tør paatage 
sig Leverancer i stor Stil, saasom Glasarbejdet til Sindssygeanstalten i Middelfart, Sa
natorier, Aandssvageanstalter, Jærnbanestationer, Badehoteller osv., samt Glaslofter 
til en Mængde Bygninger rundt om i Landet.

Og som Forretningen ved sin Alder og smukke Position er ude over det almin
delige, er Indehaveren ingenlunde en dagligdags Personlighed. Vidt berejst gennem 
sine Vandreaar som Svend og som stadig Deltager i Rejsestipendieforeningens Rejser 
og selv to Gange Stipendiat (til Paris og til Østrig-Ungarn, Tyrol, Bayern, Sachsen) 
har han faaet udvidet sin Horizont og sine Kundskaber, og aandslivlig og alsidig 
interesseret som han er, har han draget nye Felter ind under sin Virksomhed og 
Syslen. Det kan saaledes nævnes, at han paa Grundlag af Vejleegnens Ry for Na
turskønhed har oparbejdet et meget betydeligt Forlag af Prospektkort og en stor 
Omsætning af Souvenirs, og endelig har han til Forretningen knyttet en meget an
selig Kunsthandel, der sikkert er den største udenfor Kjøbenhavn og til Stadighed 
forsynet med mindst et Par Hundrede Malerier af danske Kunstnere.

Chr. Hansen, der har været Indehaver af Forretningen siden 1883, er Bestyrel
sesmedlem for Glarmesterlaugets jydske Afdeling. For hans Glasmosaikarbejder 
er der gentagne Gange tildelt ham Præmier ved Udstillinger i Udlandet, samt Sølv- 
medaille for disse og for moderne Rammer paa Udstillingen i Horsens 1905.



H. SCHMIDTS MØBELFABRIK OG 
KUNSTSNEDKERI

En Dag i Februar 1889 aabnede den unge Snedkermester Henrik Schmidt for 
første Gang Døren til sit eget Værksted. Han havde en grundig og alsidig Ud

dannelse gennem 5 Aars Ophold i Tyskland og Fran
krig — deraf hele tre Aar i Paris — men det var ikke 
under store Forhold og med rundelige Midler, han nu 
paabegyndte sin egen Virksomhed; han havde foreløbig 
kun sine to Hænder og et godt Mod til at lage fat med.

Næste Aar var der imidlertid Raad til og Brug for 
en Læredreng, og der blev snart Brug for flere. San
sen for gode og smukke Møbler og for Hjem, der var 
noget andet og bedre end en færdigkøbt Afdeling af Mø
belfabrikantens Lager, var paa dette Tidspunkt ved at 
vaagne her i Landet, og efterhaanden fik Schmidts Byes- 
børn — og efter dem mange andre — Øjnene op for, 
at her var en Mand, som forstod at formidle Haand- 
værk og Kunst, som havde baade Evne og Lyst til at 
lave et Stykke Møbel saaledes, at det samtidig blev en 
Fryd for Øjet og en Nyttegenstand. Schmidt ikke alene

H. Schmidt udarbejdede sine egne Tegninger og gik personlig i den
Grad i Enkeltheder, at han f. Eks. med egen Haand 

skar Modellerne til sine Empiremøblers Broncebeslag — han valgte ogsaa selv sine 
Materialer og lod det være sin Stolthed, at Stoffet og Behandlingen nøje kom til at
holde Maal med hinanden.

Nu arbejder der 30-40 Mand i Schmidts 
lange Værkstedssale i Grønnegade, og 
det er 9 Aar, siden der blev »sat Damp 
til«. Hans Navn er kendt ud over baade 
By- og Amtsgrænse, og mange Privat
hjem prydes af hans smukke og ærlige 
Arbejde. Der kan saaledes nævnes et 
pragtfuldt Bibliothek i hollandsk Renæs
sance, en Spisestue i Egetræ med gam- 
melgothiske Motiver — dejlige Stuer 
baade hos Vejlensere og hos kjøbenhavn- 
ske Rigmænd. Fra Udstillingen i Malmø 
forgangent Aar huskes hans Montre som 
langt den smukkeste paa Udstillingen. INTERIØR AF EN SPISESTUE I MAHOGNI

Blandt større Arbejder kan nævnes Monteringen af Vejlefjord Sanatorium.
Det er helt anderledes nu end hin Februardag for 17 Aar siden. Men Schmidts 

Kærlighed til sit Haandværk — det han øver som en Kunst — er ikke mindre 
ung og begejstret end da.



J. J. JENSEN H. P. JENSEN

FOTOGRAF H. P. JENSEN

Forholdsvis ung af Aar, som Fotografien er, kan man dog allerede indenfor dens 
Udøvere begynde at tale om Generationer, og H. P. Jensen er saaledes inden

for sin Slægt det andet Led, der har svoret til

DEN NYE GAARD

Kameraet. Hans Fader, J. J. Jensen, der boede 
paa samme Sted paa Kirkegade, var oprindelig 
Malermester, men tog til Fotograferingen i Krigs- 
aaret 1864, og ihvorvel denne Virksomhed atter 
kom til at ligge brak, saa ogsaa Sønnen, H. P. J., 
maatte lære at bruge Malerpenslen, var Sporet 
dog angivet. I 1872 gav H. P. Jensen sig endelig Fo
tografien i Vold, 

rejste derpaa 
nogle Aar i Ud
landet og overtog 
i 1881 efter Fa
derens Død Gaar
den og Forret
ningen.

I 1892—93 om
byggede han den 
gamle Gaard og 
indrettede et tids

svarende 1ste DEN GAMLE GAARD
Klasses Atelier. Han har stadig fulgt med Udviklingen og ved Rejser f. Eks. til Brüs
sel og Paris og i 1902 med Rejsestipendieforeningen til fotografisk Udstilling i Düs
seldorf, Nürnberg og Dresden — udvidet sine Erfaringer og derved oparbejdet sin 
Forretning, ligesom han stedse har forstaaet at bevare Publikums Gunst.

De til indeværende Værk fremstillede Originalfotografier er udgaaet fra Jensens 
Atelier.



BUNDGAARD-ANDERSEN
PAPVAREFABRIK

Det er altid interessant at se Resultaterne af selvhjulpen Mands Arbejde, men 
ikke mindre tiltalende er det at se den Mand, der med Flid og Udholdenhed 

har vist, at hvor der er Vilje, er der Vej, tillige med Paaskønnelse huske dem, der
hjalp, da det kneb, og uforbeholdent give Hjælpen til
tilkommer den.

Det er ikke hver Dag, 
man møder dette Fæno
men, men man finder det 
hos Bu ndgaard- Ander
sen i Stormgade i Vejle, 
en interessant og ejendom
melig Virksomhed med Fa
brikation af Papvarer.

Det begyndte saa smaat, 
som det kunde være.

Bundgaard-Andersen, der 
oprindelig havde lært Ko
lonial- og Produkthandel i 
Vejle, men hvis Evner iøv- 
rigt allerede tidligt havde BUNDGAARD-ANDERSEN

Selvhjælp, hvad der rettelig

vist sig at gaa mere i Ret
ning af Haandværket, var 
kommen til Skade ved et 
Ulykkestilfælde og var ikke 
mere helt arbejdsfør. Han 
saa sig da henvist til at 
søge at tjene det nødven
digste ved Tilvirkning af 
Manillamærker, de kendte 
Mærkesedler. Og dette Ar
bejde — i hvilket hans Hu
stru med den største Energi 
og Udholdenhed daglig del
tog gennem liere Aar — 
kom til at angive Sporet 
for hans fremtidige Livs

virksomhed, idet han gav sig til at ridse Papæsker med Haanden og sysle med andet 
Papvarearbejde. Det lod til at ville gaa, han mødte Hjælpsomhed fra flere Sider, 
og selv om det endnu ikke var Fremgang med Kæmpeskridt, fik Fliden dog sin 
første Belønning. Bundgaard-Andersen havde Held til at gøre en lille Opfindelse, 
en Indsats til en Æg-Transportkasse, der frembød den Fordel, at den var frem
stillet uden Anvendelse af Lim eller Klister, saa at den ikke var udsat for den for
Æggenes Holdbarhed skadelige Skimmeldannelse. Han fik Opfindelsen patenteret, 
den vandt Indpas baade herhjemme og i Udlandet, og Tilvirkningen øgedes gan
ske naturligt sammen med Ægproduktionens Stigen.

Senere opfandt han en Ramme til Eksportkasser, som blev mønsterbeskyttet, og 
i 1899 begyndte han at tilvirke Margarineæsker, opfandt endvidere senere en Maskine til 
at sømme dem med, medens de tidligere havde maattet sømmes med Haanden, og 
da netop ogsaa Margarineproduktionen i disse Aar tog et mægtigt Opsving, steg Til
virkningen af Emballage selvsagt ogsaa meget betydeligt; i enkelte Uger laver Pap- 
varefabriken nu op til 10 — 12,000 Stk. Margarineæsker.

Fabriken, der beskæftiger en betydelig Arbejdsstyrke, tilvirker foruden de alle
rede nævnte Emballageartikler en Mangfoldighed af Papvarearbejder og frem byder 
med sine talrige smaa fikse Maskiner og det hvide Træpap, som er Fabrikationens 
Raamateriale, et livligt og fornøjeligt Skue.

Fornøjeligt desuden ikke mindst derved, at den afgiver et Eksempel paa, hvad 
der ved en tilsyneladende næsten slagen Mands Udholdenhed og Paapasselighed kan 
skabes ud af en ringe Begyndelse.



A. CHRISTENSEN
SKRÆDERI OG HERREEKVIPERING

Samtidig med at det er blevet en saga blott, at en Kjøbenhavner for at blive 
rigtig velklædt maatte søge til London, Paris eller Berlin — en Berliner vilde

vist iøvrigt med lige saa stort Udbytte kunne søge til Kjøbenhavn — har Udviklin-
gen ført det med sig, at 
de større Skræderforret- 
ninger og Herreekvipe
ringsetablissementer i 

vore Provinsbyer har sør
get for at blive fuldt le
veringsdygtige og i Stand 
til at tilfredsstille enhver 
Fordring om Velklædt
hed, der maatte blive 
rejst fra Byens Matador, 
fra den unge dandy el
ler fra Omegnens Herre- 
gaards-U ngdom.

At dette er rigtigt, vil 
man kunne overbevise A. CHRISTENSEN

sig om ved et Besøg hos 
A. Christensen ved 
Vejle Nørreport, ved at 
gennemgaa hans Lager 
af Klædevarer og Herre
udstyr og ved at stifte 
Bekendtskab med Prø
ver paa hans Skræder- 
kunst.

Som ung Kjøbenhav
ner, der nøje havde sat 
sig ind i alle sit Fags 
Mysterier, kom A. Chri
stensen i 1881 — altsaa 
for over 25 Aar siden —
til Vejle og etablerede 

sig i Ejendommen Nr. 4 Nørreport. For 7 Aar siden erhvervede Christensen sig til 
Ejendom Nr. 9, hvor Forretningen med Skræderi, Færdig-Skræderi, Klædevarer og 
Herreekvipering blev betydelig udvidet.

Ved altid at yde en reel Behandling, ved den Grundighed og Soliditet, som stedse 
bærer Vidne om Kærlighed til og Bespekt for Faget, lykkedes det efterhaanden A. 
Christensen at erhverve sig en meget stor Kundekreds. Forretningen udvidedes 
stadig og sysselsætter nu 20 Mand hele Aaret igennem. Det meget betydelige Lager 
af færdige Herreklæder fremstilles i alt væsentligt i Forretningens egne Værksteder. 
Hr. Christensen er ogsaa sin egen Importør af Klædevarer, indenfor hvilket Om- 
raade han særlig har lagt Vægt paa de engelske Ting, den solide, elegante Vare, 
der let føjer sig for Haanden og bedst egner sig til at give et Udtryk paa én Gang 
for Bærerens Individualitet og Mesterens Færdighed.



CAPTAIN P. POULSEN
DAUGAARD DAMP- OG RINGOVNSTEGLVÆRK

Mangt et dansk Kystlandskab har sin særlige Karakter af det gule Ler, der i Brin
ker og bratte Fald tegner sig mod Havet — Gult, Grønt og Blaat: Lerets, Agerens 

og Havets Farver, er Danmarks.
Og at meget af dette Ler er tjenligt til Teglbrænding, og at dets Tjenlighed har 

været kendt allerede for 6—700 Aar tilbage, derom vidner vore gamle Borges Mure. 
Kong Valdemar den Stores Dannevirke viser det og Atterdags Vordingborg Slot, hvor 
man endnu i en gammel Munkesten ser Aftrykket af en Barnefod, der har traadt i 
det vaade Ler før Brændingen, — i en anden Aftrykket af Fandens Hestehov, som 
jo for saa vidt godt kan 
være fæstnet deri under 
selve Brændingsprocessen.

Men brændte Mursten 
var i lange Tider en kostbar 
og sjælden Vare; man rev 
gerne gammelt ned for af 
Stenene at bygge nyt. Og i 
mange Tidsrum, naar Lan
det ved Sot eller Krig eller 
Misrøgt stod i Vaade, byg
gede man vel slet ikke, kli
nede kun Hytter op af Straa 
og raat Ler og usselt Bin
dingsværk. Efterhaanden, 
samtidig med Landbrugets 

CAPTAIN POULSEN

Opkomst, blev Forholdet 
vel noget anderledes, Bøn
derne indrettede sig, nogle 
Stykker i Fællig, smaa Ovne 
og brændte, hvad de havde 
Brug for; men man maa 
dog helt ned til Fyrrerne i 
forrige Aarhu udrede, før 
man finder Teglværket som 
en virkelig Industri, affødt 
af Befolkningens Vækst og 
Krav om bedre Boliger.

I denne Periode, da Efter
spørgslen efter Byggemate
rialerblev mærkbar, og Tegl
værkerne langs de sønder-

jydske Fjorde ikke længer kunde tilfredsstille Behovet, blev Daugaard Teglværk paa 
Nordsiden af Vejle Fjord anlagt. Det havde først forskellige Ejere og tilhørte saale- 
des i Aaret 1864 Proprietær Ernst, som tidligere havde været Ejer af Daugaarden. 
Det var en efter den Tids Forhold ret storstilet Virksomhed, idet Teglværket pro
ducerede ca. iy2 Million Sten aarligt, og sammen med det blev drevet en Købmands
forretning og Kornhandel ved Stranden.

I 1890 købte Captain P. Poulsen, som indtil da havde faret til Søs som Skibs
fører, Værket, og tre Aar efter overgik det til Brødrene C. og P. Poulsen, idet 
førstnævnte nu fulgte Broderens Eksempel og holdt op med at sejle. Samtidig anlagdes 
Ringovn og indrettedes Dampmaskiner, og udrustet med alle den moderne Tekniks 
Hjælpemidler under agtpaagivende og energisk Ledelse gik Værket stadig frem, saa- 
ledes at der nu produceres l1^ Million Mursten foruden hollandske Teglsten og 
andre Teglværksprodukter. Hele Produktionen udskibes fra egen Bro og afsættes ved 
Hjælp af en hel lille Eskadre paa 5 Jagter og Galeaser langs de danske Kyster. Der 
er til Stadighed ca. 80 Mand i Arbejde.

I indeværende Efteraar afgik C. Poulsen ved Døden, hvorefter Virksomheden 
ledes af Capt. P. Poulsen alene.



BRØDRENE SCHOLLERT

Virksomheden er grundlagt i Aaret 1873, da de to Brødre Johan og Christian
Schollert i en beskeden lille Bygning paa Søndergade paabegyndte en For

retning som Skomagere. Det solide Arbejde, der udgik fra Forretningen, og dens 
hele reelle og vederhæftige Præg medførte, at Folk snart fandt Vej derhen.

Et Tab led Forretningen i 1895, da dens ældste Medindehaver, Johan Schollert, 
afgik ved Døden, men den efterlevende Broder fortsatte Virksomheden i uforandret 
Form, og dens gode Navn var da saa fæstnet i den almindelige Bevidsthed og Kunde
kredsen saa trofast, at Forandringen ikke mærkedes udadtil. Senere indtraadte den 
nuværende Ejer, A. Schollert, som Associé i Firmaet, og i 1901 overtog han 
alene Forretningen, som han derefter har ført videre, yderligere forskønnet og udvidet.

I Aaret 1905 føjede saa A. Schollert en rationel Fabriksvirksomhed til den 
øvrige Bedrift. Hele Ejendommen maatte tages i Brug, og Forretningen beskæftiger 
nu ca. 25 Mand. Af færdigsyet Fodtøj er mange Hundrede Prøver og Faconer ud
stillede, men tillige synes en ny Æra for det gode gamle solide haandsyede Fodtøj 
at oprinde, idet Firmaet i sidste Efteraar har haft Held til efter udenlandsk Mønster 
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at gennemføre en ny Arbejdsfordeling, 
hvorved haandsyet Fodtøj kan fremstilles 
til de samme Priser, som der betales for 
almindeligt Fabriksfodtøj. At her ligger 
noget i Betning af en ny Landvinding 
paa Skomagererhvervets Omraade, frein- 
gaar af, at Varen allerede har vundet Ind
pas hos større Forretninger i andre Byer. 
Den Menneskealder, der er forløbet, siden 
Brødrene Schollerts Virksom hed først lagde 
ud, betegner i det hele for Forretningen 
lutter Fremgang. Det gode gamle Navn 
er bevaret, og paa intet Punkt har man 
ladet Udviklingen løbe sig forbi.



C. CHRISTOFFERSEN’8
MURERVIRKSOMHED OG CEMENTVAREFABRIKER

Det er næppe for meget sagt, at Vejle i Løbet af den sidste 
Menneskealder i væsentlig Grad har skudt Ham. Og en 

Mand, der i fremtrædende Grad har været medvirkende i Ar
bejdet med at iklæde Byen denne nye Dragt, er Murermester 
C. Christoffersen.

I 1882 startede Christoffersen efter 7 Aars Uddannelse i 
Kjøbenhavn sin Murerforretning i Vejle. Hans første større 
Arbejde var Opførelsen af Taarnet ved Vejle gamle Kirke og 
Restaurering af Kirken, og herefter fulgte Opførelsen af Vejle 
Haandværkerforenings Festsalsbygning og det nye Missionshus. 
Blandt den Mængde større Bygningsforetagender, der efterhaan- 
den i Aarenes Løb er bleven C. overdraget, kan endvidere 
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nævnes Vejle Margarinefabrik, Fabrikant Steensens Villa, Vejle By- og Amts
sygehus, Vejle Latinskole, De danske Bomuldsspinderiers Fabriksbygninger, 
Vejle nye Kommuneskole, Vejle Saalelæderfabrik, Vejle Banks nye Bygning, 
Fabrikant C. M. Hess’ nye Fabrik og Villa, De danske Blodfoderfabrikers 
Bygning paa Vejle Havneplads samt den nye smukke »Vor Frelsers Kirke« i Vejle 
og Opførelsen og Restaureringen af flere Landsbykirker.

I 1892 anlagde Christoffersen sin Tagstensfabrik paa Vejle Havneplads og i 1896 
Cementvarefabriken ved Strandgade, og endelig købte han i 1905 Cementvarefa- 
briken »Svanholm« med Sandgrav ved Vardevejen. Paa Fabriken ved Strandgade 
produceres væsentlig Monier-Rør og andre Monierarbejder samt Bygningsarbejder;

OPLAGSPLADSEN

paa »Svanholm« fabrikeres Cementrør.
De mange store Arbejder, og ikke mindst de mange offentlige og kommunale 

Arbejder, det har væ
ret overdraget Murer
mester Christoffersen 
at udføre, taler mere 
end mange Ord om 
hans faglige Kvalifi
kationer. At han er 

Formand i Vejle 
Haandværkerfor- 

ening, Medlem af By- 
raadet, Vurderings
mand o. a. m., vidner 
om hans Medborge
res Paaskønnelse af 
hans personlige Egen
skaber.


