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Man behøver blot at kaste et Blik paa Fredericias Kort for at se, at det er en 
By af en ganske anden Støbning end vore andre Købstæder. Her er intet af 

den Tilfældighed, den Uregelmæssighed, som Udviklingen medfører; alting skyldes 
her en fast Plan, en bestemt Hensigt. Det er en By, der er anlagt paa et Magtbud, 
den har ikke faaet Lov til at udvikle sig af sig selv, dens Grænser har været af
stukne, som Klæder i gamle Dage blev syet til Børn, til at kunne vokse i, og dens 
Gader er blevet trukne efter lige Linier og rette Vinkler, som det sømmer sig i en 
By, der er blevet anlagt af militære Hensyn.

Fredericia, den eneste By i Danmark, der er blevet til som Fæstning, var — til 
for ikke saa mange Aar siden — en Soldaterby. Dens Historie var Krigshistorie, dens 
Minder Kampminder. Men Militærbyen er ikke mere til; Fæstningen er nedlagt. 
Som Knudepunkt i Danmark for de moderne Kulturmidler, Jærnbane og Telegraf, 
er Fredericia blevet en borgerlig By med mange og store Fremtidsmuligheder.

Fredericias Anlæg skyldes den Opdagelse, det danske Folk gjorde i første 
Halvdel af det XVII. Aarhundrede, at Ledet til dets dejlige Vang og Vænge var af 
Lave. I Aarhundreder var al Ufred ude fra kommen til os fra Østen; mod Syd var 
der ingen Fare, mente man, der lukkede Thyras ældgamle Vold. Men Wallenstcins 
Tog ind i Jylland under Kejserkrigen og Torstensons Indfald 1643 havde viist, at 
dette var en Skuffelse, og i December 1646 skrev Rigsraadet til Christian IV., »at 
alle Mand i Jutland begærer underdanigst og erindrer om nogen Forsikring i Lan- 
det mod videre Overfald at maatte anordnes med Fæstninger at anligge paa nød
tørftige Steder enten ved Hals eller ved Biersodde, hvilket Eders kgl. Majestæt bedst 
behager.«

Christian IV. synes ikke oprindelig at have været stemt for Anlæget af en Fæst
ning ved Lille-Bælt, og om Skanseanlæget ved Snoghøj skriver han spydigt, at de 
gode Folk, der havde været virksomme for det: »havde intet set Landkortet vel 
igennem, men alene holdt fynsk Grød og Skæltisk i stor Estime.« Efter Torsten
sonsfejden synes det dog, som om han er kommen til at se paa Forholdene med 
andre Øjne, og en Skanse blev anlagt paa den yderste Pynt af Biersodde (Bjærgsodde).

Det var Rigsmarsken, Anders Bille, der hævdede Nødvendigheden af et Fæst- 
ningsanlæg her, til Værn saa vel for Nørre Jylland som for Overfarten til Fyn, og 
det var endelig paa hans Forslag, at Frederik III. snart efter sin Tronbestigelse be
stemte sig for Anlæget af en befæstet By paa Biersodde, den retvinklede Trekant, 
der skyder frem fra jyske Kyst ret Nord for Færgestedet Strib paa Fyn.

Anlæget af Byen blev begyndt i 1649. Først maatte Grunden gøres tjenlig til 
Bebyggelse, Skoven omhugges, Kær og Sumpe opfyldes og de tre Landsbyer, Kirke
byen Ullerup samt Hannerup og Hyby nedrives. Og den 15. Decbr. 1650 udstedte 
Kongen for den nye By Privilegier, der skulde give Fremmede Lyst til at bosætte
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sig i Byen. Ti Bønderne i de nedlagte Landsbyer, der paa engang og meget mod 
deres Villie omskabtes til Borgere i den nye By, har ikke fyldt ret meget paa det 
store Terræn, der blev udlagt til Bebyggelse.

»Vi Frederik III. af Guds Naade Konge til Danmark« o. s. v. hedder det i Ind
ledningen til Privilegierne, »gøre Alle vitterligt, at eftersom vi vore Riger og Lande 
til Defension, Gavn og Bedste naadigst haver ved vort elskelige Rigens Raads Sam
tykke for godt anset en ny Købstad og Fæstning udi vort Land Nørrejylland ved 
Biersodde at lade fundere og anlægge, da paa det førnævnte Købstad desbedre 
maatte bebygges, tiltage og forbedres, ville vi af synderlig Gunst og Naade unde 
og give fornævnte By og alle dem, som derudi agte at bo og bygge, ikke alene udi 
Almindelighed al borgerlig Ret og Rettigheder, som andre Købstæder udi vort Rige 
Danmark have og nyde, men endogsaa udi Særdeleshed efterskrevne Privilegier, 
Friheder og Benaadninger. . . .«

De vigtigste af disse Privilegier og Benaadninger er Frigivelse for et Tidsrum 
af et halvt Hundrede Aar fra Brevets Dato at regne for alle Skatter, Byrder og Af
gifter, som ellers er almindelige i danske Købstæder. Dernæst Toldfrihed i samme 
Tidsrum for alle døde Varer, som ind- eller udskibes i Byen, og Indførselsforbud 
mod alle industrielle Produkter, som maatte fremstilles i Staden. Endelig tilstaas 
der alle Udlændinge, som vil nedsætte sig her, lige Delagtighed med Landets egne 
Børn i de her nævnte Friheder og Privilegier.

»Og dersom udi Fremtiden noget videre kunde optænkes, hvorved fornævnte 
By og dens Indbyggere uden vor og Kronens Skade kunde beneficeres og befordres, 
da ville vi, naar saadant af os underdanigst begæres, os saaledes derpaa erklære, 
som vi naadigst kunne eragte, Byen og dens Indbyggere efter Tidens Tilstand og 
andre Omstændigheder at kunne være til Gavn og Bedste. Og vi have til denne Ende 
Fuldmagt givet os elskelige Hr. Anders Bille til Damsbo, Ridder, vor Mand, Raad 
og Rigens Marsk og Embedsmand paa vort Slot Skanderborg, at hvo sig hos han
nem angiver og nogen Plads der paa samme Sted begærer at antage og bebygge, 
da skal han gøre en Anordning, at den dennem vorder udvist inden visse Aar at 
besætte og bebygge, hvorefter de siden hos os fuldkommen Skøde paa samme Plads 
og Ejendom have at erlange og bekomme.«

Den første købstadmæssige Bebyggelse synes at have rejst sig i den østlige, høje
ste Del af Byen, mellem nuværende Bjærgegade og Stranden, Nord for Biersskanse, 
og her lagde Kongen selv 29. Maj 1655 Grundstenen til Byens Kirke, der først blev 
opført af Bindingsværk og helliget Trefoldigheden. Den Sten, han knælede paa 
under Højtideligheden, er nu indsat i Kirkens Mur. 1654 var Præsten ved den 
nedbrudte Ullerup Kirke flyttet ind til Byen; han blev nu dens første Sognepræst. 
Aaret efter stiftede Kongen Latinskolen i »Frederiksodde«; den laa oprindelig i 
Dalegade. Saa længe der endnu ikke var rejst noget kunstigt Værn, kunde det være 
ret naturligt at bygge her, umiddelbart under Skansens Kanoner og bag det sum
pede Terræn mellem nuværende Dale- og Købmagergade, der i Tilfælde af fjendt
ligt Overfald dog kunde yde nogen Dækning. Navnet Frederiksodde synes først an
vendt i 1651, men Skansen ude paa Odden, det senere Kastel, bar endnu en lang 
Tid Navnet »Skansen paa Biersodde«.

Voldene begyndte at rejse sig i 1652. Fæstningsanlæget — som selve Byens Anlæg 
i det hele — skyldes vistnok Ingeniørofficeren Gotfred Hoffmann, Gadernes Anlæg min-
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der i meget om de omtrent samtlige Planer for Gadeanlægene i »Ny København« 
med de lange Kanaler imellem. Mellem de 24 lige og vinkelrette Gader blev der 
afstukket to Torve, Kongens Torv, der endnu er til, og Fisketorvet, der fra Goters- 
gade skulde række hen til Norgesgade og paa Nordsiden begrænsedes af Fyns Gade. 
Imellem Prinsessegade og Gotersgade skulde en Kanal — Kongens Kanal — føre 
ind fra Bæltet op til Sjællandsgade og langs denne hen til Dronningens Kanal. Denne

/ DanßaKirckt..- 2 Tytykt Kirthi - 3 Kongens Canal - 4 Prindtzens Canal - 5 Dronnuytns Canal - 6 Pn/ultztjjin Canal - 7 Kongens fort 8Fo' 

3 Såe Perten. - IC Kongens Torffr- 11 Dwrrungens Torfg - If P-anns-gensFort

KORT OVER FREDERICIAS ANLÆG

førte, parallelt med Kongens Kanal, mellem Bjærgegade og Dalegade, og naaede om
trent fra nuværende Carolinelund op til Jyllandsgade. Disse to Længdekanaler skulde 
forbindes indbyrdes ved tre Tværkanaler, en Del af Kongens samt Prinsens og Prinses
sens Kanaler, af hvilke den første blev forlænget mod Vest helt hen til Dronningens 
Torv eller Fisketorvet. Paa de to aflange, firkantede Øer, der fremkom mellem Tvær
kanalerne og de to Længdekanaler, skulde der lægges Tøjhus, Børs og Værft.

Dette Kanalsystem, der vilde have dannet en fortræffelig Havn, blev dog aldrig 
udført. Paa Bygtet om, at »Sejladsen skulde forlægges« til Fredericia fra Vejle, der 
i de sidste Krige havde været Landets Fjender til stor Hjælp og Støtte, kom Vejle
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DET GAMLE RAADHUS I VENDERSGADE

Borgerskab i Bevæ
gelse for at forhindre 
deres Bys fuldstæn
dige Ruin. De havde 
alt lidt saa meget ikke 
blot ved Krigene, men 
ved det dem paa- 
tvungne Skansearbej
de ved Biersodde, den 
ulidelige Proviante- 

ring og den store Ind
kvartering, de i sam
me Anledning havde 
maattet døje, — skul
de nu den Smule Sej
lads, de havde tilbage, 
det eneste, hvorpaa 

de kunde bygge deres 
Bys Fremtid, tages fra 
dem, saa var alt Haab 

ude, og det var jo da ogsaa stik imod deres af saa mange Konger i Danmark, sidst 
af Kong Frederik III. selv, besvorne Rettigheder og Privilegier.

Naar Vejle blev fri for den truende Konkurrence, — Frederiksodde kom til at 
vente lige til 1808 paa Anlæget af en Havn — var det ikke saa meget Interesse for 
Byen, der var Skyld deri, som de daarlige og urolige Tider. Ti i den første Tid 
syntes man at ville gøre noget stort ud af den nye Fæstningsby. Ligesom den bar 
Navn efter Kongen, skulde Stribodde ovre paa Fyn, hvor der ogsaa skulde bygges 
en Fæstning, have Navn efter Dronningen og kaldes Sofieodde. Fæstningen skulde 
hedde Amaliaborg. Paa denne Maade vilde Lille Bælt fuldstændig kunne beherskes. 
Men Planerne blev aldrig til Virkelighed. Befæstningen paa Stribodde blev nok paa
begyndt, men snart efter opgivet.

Den nye By var næppe kommen ud over sine første, spæde Barndomsaar, før 
den gjorde Bekendtskab med Livets barske Storme. Til Trods for de truende Ud
sigter til en Krig med Sverige, mente man ikke der var nogen Fare her til Lands, 
ti Svenske-Kongen laa jo langt nede mod Syd og sloges med Polakken. Selve Kri
gens Udbrud i Februar 1657 fremskyndede derfor ikke Arbejdet paa Byens Volde 
og Grave, der ogsaa maatte siges at være nogenlunde fyldestgørende mod Land
siden, hvor Fæstningen bestod af syv hele og to halve Bastioner. Forbindelsen langs 
Søen, særlig paa Sydsiden, mellem »Stormværket« eller Skansen (Kastellet) ude paa 
Biersodde lod derimod meget tilbage at ønske.

Men ingen tænkte sig, at Frederiksodde saa snart skulde komme til at bestaa 
sin Ildprøve. Hen i Sommeren 1657 saa det dog ud til at blive til Alvor. Svenskerne 
under Anførsel af deres sejrrige Konge var draget mod Nord. Nu rykkede de op 
gennem Sønder-Jylland. Den danske Konge var, ledsaget af sin Dronning, selv kom
men til Frederiksodde, hvor man kunde vente, at det første alvorlige Sammenstød 
vilde finde Sted.
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Det kom i de sidste Dage af August, og det faldt ud til Held for de Danske. 
I Kongens og Dronningens Nærværelse afsloges det første Angreb af de svenske 
Tropper, maaske fordi man i det svenske Hovedkvarter havde anset Frederiksodde 
for en befæstet Lejr og ikke for en virkelig Fæstning og som Følge deraf ikke havde 
været forberedt paa en saa kraftig Modstand. Carl X. Gustaf gik nu over til en Be
lejring af Fæstningen og lagde sine Tropper i Lejr ved Landsbyen Bredstrup. Men 
trods dette lykkedes det midt i September Bigsmarsken Anders Bille at slaa sig 
igennem og trække sig ind i Fæstningen med omtrent 6000 Mand.

Hjulpet af de mørke Nætter lærte ivrige, svenske Officerer, blandt dem den 
utrættelige Erik Dalberg, snart Fæstningens svage Sider at kende. De vovede sig helt 
ind over Løbegravene, kravlede paa alle fire ned i Gravene og loddede sig deres 
Dybde til og maalte deres Brede. De listede sig i Baade ind til Værkerne langs 
Stranden og opdagede, at Fæstningens hele Værn mod Syd kun bestod af en tre
dobbelt Bække Palisader paa saa lavt Vand, at man kunde vade ind til dem.

Uheldigere end dette var det dog, at der herskede daarlig Disciplin inde i Fæst
ningen, og at der blev holdt daarlig Vagt. »Mange af Officererne forlod paa egen 
Haand selv om Natten deres Poster«. Og dette forklarer tilstrækkeligt, at de sven
ske Spejdere kunde gøre sig saa bekendt med Forholdene, som de gjorde.

I den forløbne Maaned havde General Wrangel trukket alle disponible Trop
per til, og da han endelig gav Ordre til, at Fæstningen skulde stormes Natten mel
lem 23. og 24. Oktober, talte hans Styrke 5000 Mand. Kl. 5 Søndag Morgen blev et 
Bondehus stukket i Brand paa Bredstrup Mark, det var Signal til Angreb. I tre 
Kolonner rykkede Svenskerne frem; venstre Fløj og Centrum mod Nord- og Nord
vestfronten for at vildlede Forsvarerne. Ti Hovedangrebet skulde føres af højre Fløj 
under Anførsel af Wrangel selv mod Fæstningens svageste Punkt, Palisaderækken 
mod Syd.

Inde i Fæstningen, hvis Besætning var alt for lille til at kunne forsvare den, 
var man fuldstændig 

ukendt med Svenskernes 
Planer og blev især paa 
Nordvestfronten ganske 
overrumplet af den frem- 
stormende Fjende. Paa 
Nordfronten, ved Kon
gens Port, holdt Ejler 
Holck en Tid Stand og 
ligeledes paa Sydfronten 
blev der kæmpet med stor 
Tapperhed af de jydske 
Dragoner. Men efter at 
Svenskernes Kærnetrop
per, Upplænderne og Sø- 
dermanlænderne, havde 
hugget Palisaderne bort 
og der blev Plads for Ryt
teriet til at trænge frem, WRANGELS HUS
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var Modstanden brudt. Haardt saaret trak Anders Bille sig med sine Tropper under 
stadig Kamp ud paa Skansen paa Odden i Haab om at kunne komme om Bord 
paa Skuder og Baade og slippe over til Fyn. Men ved Solopgang gav det sig til at 
blæse op med østlig Vind, — en Baad med Kvinder om Bord, deriblandt Anders 
Billes Hustru, kuldsejlede og de fleste i Baaden druknede —, og da dette sidste 
Haab om Bedning svandt, strakte Tropperne Gevær. Fæstningen med alt dens Skyts 
og alle dens Forraad, Rigsmarsken og hans Stab og over 3000 Mand var faldet i 
Sejrherrernes Hænder. Og efter Stormen gav Wrangel den ulykkelige By til Pris.

Men ude paa Kirkegaarden, dækket af Kirken i Ryggen, hvor nu en Sten er 
rejst med et Sværd og en Krans af Jærn, holdt endnu en lille Skare jydske Dra
goner Stand. De vilde ikke overgive sig, men kæmpede til sidste Mand.

Frederiksoddes Navn var paa en sørgelig Maade bleven skrevet ind i Landets 
Historie. Det var muligvis en Grund til, at Frederik III. ved kongl. Befaling i 1664 
lod Navnet forandre til Fredericia.

lifter Stormen opslog Svenskerne deres Vinterkvarter i den plyndrede By. Be
byggelsen indskrænkede sig, som alt omtalt, kun til den østlige Del, Nord for Skan
sen. Hele det store Terræn mellem Dalegade og Volden laa mere eller mindre hen 
i Uføre. Belærte af Erfaringen tænkte de krigskyndige Svenskere da heller ikke paa 
at forsvare Fæstningen i hele dens Udstrækning og tilbragte Vinteren med at sløjfe 
en stor Del af Værkerne. Da Krigen udbrød igen i August 1658 var de endnu ikke 
kommet af Sted. De stak i Marts 1659 den ulykkelige By i Brand paa Rygtet om 
Brandenborgernes og Polakkernes Fremmarch som den danske Konges Forbunds
fæller, og kastede sig ind i den stærkt befæstede Skanse, men vovede dog ikke af 
oppebie et Angreb af selve Kurfyrsten af Brandenburg, som midt i Maj begyndte 
at belejre dem. Natten til 18. Maj rømmede de Skansen. Midt i Juni blev Biers- 
oddeskansen paa ny besat af svenske Tropper, som blev sat i Land fra en Flaade 
i Bæltet. Men det var kun en kort Visit, og 29. Juni blev den endelig igen besat af 
de Danske.

Ved Freden i København var de gamle danske Landsdele Øst for Sundet gaaet 
tabt, og Hovedstaden kommet til at ligge i en Yderkant af Riget. Det synes en Tid, 
som om Frederiksoddes Beliggenhed i Rigets Midte og det store Omfang — man kan 
vel sige det skæbnesvangre store Omfang — man havde givet Fæstningen ved Vær
kernes Afstikning, samt Gadernes Regelmæssighed og anselige Bredde, har bragt den 
Tanke frem, at gøre Fæstningen til Landets Hovedstad og Kongens Residens. Men 
det blev ved Tanken, sandsynligvis paa Grund af Landets hele forandrede Tilstand, 
der bandt Regeringens Hænder paa alle Maader. Frederik III. viste nok sin Inter
esse for Byen ved at gøre den til Stapelstad og give den nye og udvidede Privile
gier, men Penge til at skaffe Byen en Havn, — hvilket dog skulde synes nødven
digt for en By, der kaldte sig Stapelstad — var ikke til at opdrive.

Man tog straks efter Krigen fat baade paa Fæstningens og paa Byens Genop
førelse. I Modsætning til tidligere blev nu Byggegrundene anvist mod Vest, og Dan
marksgade og Vendersgade fremstod. Af Hensyn til Kastellet, der 1664 afløste den 
gamle Skanse paa Odden, blev der nedlagt Forbud imod at bygge inden for en 
Demarkationslinie, der blev trukket ca. 600 Alen fra det nye Fæstningsværk.

Det er sandsynligt, at Fredericia efter den ødelæggende Krig, der havde stand
set alle Næringsveje og bragt de danske Købstæder til Afgrundens Rand, ret hurtigt
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blev befolket paa ny. I alle andre Byer hvilede der trykkende Byrder paa Borgerne, 
her var der forholdsvis faa. Man ser da ogsaa, at der i 1665 lægges Grundsten til 
en ny Kirke, St. Michaelis, der i Modsætning til den danske Trinitatis Kirke blev 
kaldet Tysk Kirke, og hvor der i Begyndelsen udelukkende holdtes Gudstjeneste paa 
Tysk, senere, lige til 1864, afvekslende paa Dansk og Tysk; i det XIX. Aarhdrd. 
taltes der dog kun paa Tysk enkelte Gange om Aaret.

Men kunde det uden stor Vanskelighed lade sig gøre at flytte til Fredericia og 
bosætte sig, saa kunde det maaske nok knibe med at finde en Næringsvej her. Byen 
var anlagt ved Kunst, og den maatte opretholdes ved Kunst. Hvor der er natur
lige Betingelser til Stede for en By, et godt, stort og rigt Opland at hente Bondens 
Produkter fra og afsætte Byens Kramvarer og Haandværksgods til, samt en god, 
sejlbar Havn at ind- og udskibe Ladninger i, der vil Handel og Virksomhed altid 
af sig selv vokse frem. Men Fredericia havde intet Opland og ingen Havn. En saa- 
dan har nok været paatænkt, men det blev ved Tanken. I Christian V.s Privilegier af 
11. Marts 1682 hedder det, at naar Havnen bliver færdig, skal Havnepengene for
undes Byen til Havnens Vedligeholdelse; men det varede som sagt over Hundrede 
Aar endnu, inden man kom saa vidt.

Saa var der den Udvej at søge at gøre Byen til en Fabrikby, og det lykkedes 
efterhaanden, men det tog Tid. For at drive Fabriksvirksomhed var det nødvendigt 
at indkalde Udlændinge, ti Landets egne Børn havde kun ringe Erfaring og Øvelse 
paa dette Omraade. Derfor tilstodes der ved ovennævnte Privilegier baade Jøder og 
Kristne, som ikke bekendte sig til den Augsburgske Konfession, fri Beligionsøvelse. 
Og endelig gav Kongen Staden Asylret, Jus asyli, hvad der just ikke kan siges at 
have pyntet paa den. Ti herved aabnedes Portene for udenlandske Fallenter og 
Misgærningsmænd, ja endog Manddrabere, som mod at betale 4 Rdlr. til Byens 
Magistrat om Aaret og forblive bosat i Byen ti Aar i Træk opnaaede Borgerskab 
i Fredericia. Dog kunde de, atter mod at svare 4 Rdl. faa Rejsepas, saa de kunde 
drage rundt i Kongeriget og Hertugdømmerne og besøge alle Markeder. Men denne 
Asylret havde tilfølge, at Borgerne i de andre danske Byer betragtede alle Frederi- 
ciamændene som Gavtyve, og endnu længe efter, at den var ophævet, hvilket skete 
1821, kunde man i Jylland høre det Mundheld: »Gud fri os vel for at komme til 
Frederi ts.«

I 1672 talte Byen 1,591 Indbyggere — et Hundrede Aar senere, i 1769, havde 
den 2,528. De første, der benyttede sig af den alle Trossamfund tilstaaede Religions
frihed, var Jøderne. Den første Jøde der tog Borgerskab var Moses Jacobsen 1679, 
men der har alt tidligere været Jøder bosat i Byen. I Tiden 1676—1700 tog 313 nye 
Borgere Borgerskab, deriblandt 14 Jøder. Til de store Højtider strømmede der altid 
en Mængde Jøder til Byen fra Fyn og Jylland, »hvorfor Fredericia er som Jerusa
lem i Jylland«. I 1700 var der kun 4 jødiske Familier, i 1769 over 30 med 140 Per
soner »og formeres daglig.« De fleste Fremmede var Katolikkerne. Allerede 1674 var 
der oprettet en katolsk Mission i Fredericia, sandsynligvis for forskellige, der drev 
Soldaterhaandværket og som var kommet herind som Hjælpetropper, og i 1686 
byggedes den romerske St. Knuds Kirke, ligesom oprindelig alle Byens Kirker af 
Bindingsværk. Men de tilstaaede Friheder virkede ikke saa lokkende, som man 
havde ventet og haabet. Maaske paa Grund af den Mangel paa Tolerance, der vistes 
her trods Religionsfriheden. En Haandværkssvend, Christian Hagelsten, der ikke
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LATINSKOLEN

trods mange Paamindel- 
ser og Advarsler havde 
villet gaa til Alters og 
nyde det højværdige Sa
kramente, maatte paa

Grund af Provstens Klage 
møde for den velvise Ma
gistrat, der meddelte ham, 
at han maatte være be
lavet paa at blive viist 
ud af Byen, om han ikke 
bekvemmede sig til at 
gaa til Alters nu til

Paa ske.
Her gik det saaledes 

ud over en af Landets 
egne Børn, en Luthe
raner. Og et Par Aar se
nere kunde en luthersk

Pige, der havde ladet sig besvangre af en Jøde, ikke nøjes med det almindelige 
aabenbare Skrifte og Lejermaalsbøder, men maatte udstaa Kagstrygning m. m. 
Men ligesom hver Menighed skulde holde sig for sig selv og slutte sig til sin 
egen Kirke, saaledes taaltes ingen, som ikke hørte til de store anerkendte Tros
samfund. Det fik en Halvhundrede stakkels Sionister at føle, der i 1744 fra 
Sverige var draget til Fredericia, lokkede af Rygtet om den Frihed, de her kunde 
nyde. Med kongelig Tilladelse gik de i Land og opslog, som det hedder, deres Ho
vedkvarter i »Prinsesindegaden«, men de havde gjort Regning uden den nidkære 
lutherske Gejstlighed. Ti 
da de havde været saa 
uforsigtige straks at be
gynde at hverve Tilhæn
gere for deres Tro, da de 
udbad sig Jord til at 
bygge en Kirke paa og 
endelig betænkte sig paa 
at aflægge Troskabsed til 
Landets Konge, var det 
forbi med Langmodighe
den, og de fik Ordre til 
snarest at fortrække.

En værdifuld Forøgelse 
fik Fredericias Befolkning 
ved de Reformerte Flygt
ninges Indvandring i 1720. 
Det var en fransk Officer, 
Oberstløjtnant du Boulet, REFORMERT PRÆSTEGAARD
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der havde interesseret sig for sine Trosfæller i Mark Brandenbnrg, Efterkommere af en 
Del Huguenotter, der var flygtet fra Frankrig efter det nantiske Edikts Ophævelse. Af 
den preussiske Regering blev de forulempet paa forskellig Maade, og da den begyndte 
at tage deres Sønner til Soldater, besluttede de at udvandre. I nævnte Aar kom 
først en Skare paa 84, senere endnu 60 Personer, i alt 30 Familier, og samme Aar 
i November Maaned fik de deres Privilegier. I 1767 var deres Tal vokset til 50 Fa
milier »og havde været endnu talrigere, hvis de ikke Tid efter anden havde skikket 
en Del fra sig som Plantører til Slagelse, Roskilde og andre Købstæder.« De nye 
Borgere var nemlig væsentlig Tobaksplantører og fik anvist det ubebyggede Terræn 
mellem Kastellet og Byen til Marker og Plantager. 1735 byggede de en Kirke i den 
Bydel, der var anvist dem til Bolig, særlig paa »Søbjærget«, hvor der 1723—29 rej

ste sig et halvt Hun
drede nye Huse. Ga
derne her siges end
nu at bære Præg af 
disse flittige og nøj
somme Beboere. 1797 
var der 112 Familier 
med 540 Personer, 
saa det synes ikke 
urigtigt, naar det i 
en gammel Beskri
velse af Byen hed
der, at »de gifte sig 
meget tidlig og have 
gerne Velsignelse af 
Børn, som de vænne 
tidlig til Arbejde. De
res Levemaade er

markedsscene i Fredericia simpel, ordentlig og
vindskibelig; deres

Spise er mest Jordfrugter og Grønt, hvilken Kost de har bragt meget i Brug her.«
Ligesom de Reformerte havde bevaret Franskmændenes Forkærlighed for Grønt

spiser, havde de ogsaa til Trods for det lange Ophold i Brandenbnrg saa nogenlunde 
bevaret deres Sprog. Lige til 1783 holdtes der udelukkende Gudstjeneste paa Fransk i 
deres Kirke, derefter afvekslende paa Fransk og Tysk og endelig efter 1821 Tysk alene. 
Og det er ogsaa et ægte fransk Træk, naar det endvidere hedder, at »de vide at for
ene gode Sæder med maadelige Vilkaar og Fattigdom.«

I Aaret 1700 udløb Tiden for de i Byens Privilegier af 1650 tilstaaede Friheder 
og Rettigheder. Paa Grund heraf, og paa Grund af Garnisonens Indskrænkning det 
første halve Aarhundrede derefter, spores der en stærk Tilbagegang. Der var i nævnte 
Aar ikke mindre end tyve Købmænd i Byen, i 1750 var Antallet gaaet ned til seks. 
»Det er vanskeligt her at leve af Købmandsskab alene. Jøderne drive Handel snart 
med alle Ting, men de profitere vel ti Gange saa meget ved at flakke omkring til 
Markederne end ved nogen Handel hjemme, naar jeg undtager Veksellererne, som
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have god Næring af Veksler, helst paa Hamborg. Hamborger-Courant (d. v. s. Ham
borgsk Mønt) er mere gyldig og bekendt her end i København.«

Det var ikke ualmindeligt, at en Købmand inde i Byen paa engang drev Han
del og Agerdyrkning. Denne tillige med Tobaksavl var Byens Hovednæring, og 
ved Midten af Aarhundredet levede 70 Familier af at dyrke Jorden. Ligesom Han
delen kun med Vanskelighed kunde nære sin Mand, saaledes kunde en Haandvær- 
ker ikke leve af sit Haandværk alene. »Det er meget brugeligt her at have mere 
end eet Slags Haandværk, paa det at, om det ene slaar fejl, det andet maa lykkes.« 
1767 anføres dog i alt 102 Haandværkere: 12 Skræddere (før 16), 8 Vævere, 9 Sned
kere (før 11), 6 Bagere, 14 Skomagere, 7 Smedde, 6 Murmestre, 4 Slagtere, 1 Farver, 
2 Guldsmedde, 1 Feid bereder, 1 Bebslager, 2 Urmagere, 1 Saddelmager, 2 Paryk
magere, 1 Handskemager, 2 Malere, 3 Hattemagere, 2 Bødkere, 2 Gørtlere, 1 Gart
ner, 2 Tømmermænd, 4 Tobakspindere, 2 Giarmestre, 2 Skærslibere, 1 Barometer
mager, 2 Kleinsmedde, 2 Pitzerstikkere (Signetstikkere). Af disse dannede kun de syv 
førstnævnte Haandværk Lav. Omkostningerne ved at blive Lavsmester beløb sig 
under almindelige Forhold til 15 Bdlr., men en Svend, der ikke havde staaet sit 
Mesteraar ud, slap ikke under 22—23 Rdlr.

I en By, hvor Handelen var ringe og hvor der ingen Søfart dreves, maatte det 
som sagt falde naturligt at anlægge Fabrikker. Men Forsøgene paa at faa Industri
drivende til at nedsætte sig her, havde ikke ført til noget. Først ved Midten af 1700- 
Tallet nævnes der Fabrikker i Fredericia:

1) En Tøj magerfabrik, anlagt 1762, oprindelig indrettet med 8 Væverstole, »men 
for Mangel af Debit nu paa et Aar alene 3 Væverstole.« Der blev vævet Sas de 
Nîmes, Chalons, Barcan, Flos og Multum, »det sælges raat fra Fabrikken. Driften 
haabes at vedblive, saa længe Kongen lønner Fabrikøren.«

2) En Klæde-Fabrik, ligeledes med 3 Væverstole. Foruden Klæde væves her 
Chalons og Ems, men Varerne maa sendes til København for at farves.

3) En Baandfabrik, som nu er nedlagt.
4) Et Sæbesyderi, der betegnes som anseligt og havde Frihed til at afsætte sine 

Varer over alt i Ribe Stift. Interessenterne var Kammerraad Richter og Kancelliraad 
Hvalsøe af Fredericia og Agent Iversen af Middelfart. Der blev kogt 5 Tdr. Sæbe 
ad Gangen, »hvilket fordrer Indfyring i 48 Timer, hvortil der gaar i det mindste 3 
Læs Brænde. Der koges kun om Sommeren.«

5) Et Tobaksspinderi, som er i god Drift.
6) Et Potaskesyderi paatænkes. Derimod har
7) den skønne Oliemølle, som blev anlagt 1757, staaet stille i de sidste fem Aar.
8) Et Vitriolværk blev anlagt 1758 under Bakken Nord for Byen, men findes 

ikke yderligere omtalt.
9) Endelig er der to Vejrmøller og fire Hestemøller inde i Byen og en Vand

mølle uden for Byen.
Fabrikvirksomheden i Fredericia, som i vore Dage har taget saa betydeligt Op

sving, var saaledes ikke stort bevendt endnu ved Midten af 1700-Tallet. Der var 
Stilstand over det hele. Der var ingen Færdsel til Byen, ingen Sejlads, ingen Skip
pere og ingen Fartøjer, kun et Par Fiskerbaade. Om den Uberørthed af Yderver
denen, som i hin Tid betegner Livet i Fredericia, faar man en klar Forestilling ved 
at høre, at Byen intet Rum havde til fremmede Rejsende, hverken et Hotel eller
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Gæstgivergaard eller almindeligt Herberge. Naar det Særsyn indtraf, at en Fremmed 
forvildede sig til Fredericia, maatte han paa gammel Vis lægge sig ind hos Apote
keren, eller i Vinstuen eller endelig hos Urmageren.

Men der skulde blive endnu mere stille i Fredericia. Under den store nordiske 
Krig var Fæstningsværkerne blevet udvidede og forbedrede. 5000 Mand havde ar
bejdet paa dem, Garnisonen var blevet forøget og Kongen havde viist Byen en Del 
Interesse. Han kom selv oftere til Fredericia og undlod aldrig paa sine Besøg at 
spadsere Volden rundt. Mere indbringende havde det været, om han havde bragt 

PRINS FREDERIKS (VII.) BOLIG UNDER HANS OPHOLD I FREDERICIA 1834—1839

nogle af de Planer til Udførelse, som var oppe i de Tider til Byens Trivsel og 
Vækst og som ikke blot omfattede Anlæget af en Havn m. m. men endog Opførel
sen af et kongeligt Slot, men med dem fik det Lov at gaa som det kunde; der blev 
i Virkeligheden slet intet gjort — tværtimod, efterhaanden kom det til at gaa i mod
sat Retning. Garnisonen, der dog havde givet Byen nogen Indtægt, blev mere og 
mere indskrænket. Slaverne, der en Tid havde arbejdet paa Voldene, blev ført til 
København, og i 1764 hørte ikke blot Vagten paa Voldene op, men Kanonerne blev 
ført bort. Artilleristerne afskediget, Lavetter og Rustvogne solgt og alt overladt til 
Forfald. Men Embedsmænd og Skatter var der nok af. Der er ingen Handel og in
tet Haandværk; der er nok Folk af alle Stænder, men dog »langt flere af Tærestand 
end af Nærestand.«

I 1767 gjorde Byens Præsident — ti som en Erindring om Fortidens Storheds-
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drømme stod der en Præsident i Spidsen for Magistraten — Etatsraad de Hofmann 
et sidste Forsøg paa at skaffe Byen en Havn, men forgæves. Der var andet at bruge 
Landets Penge til.

I Ly af de høje Volde, der ses overalt inde i Byen for Enden af hver Gade, 
laa da den lille By og sov sin Tornerosesøvn. »Over Halvdelen af Byggepladserne 
inden for Voldene henlaa ubebyggede og brugtes til Dels til Agerdyrkning og Græs
ning, men meget laa ogsaa hen i Morads, blandt andre Steder der, hvor nu Byes 
Monument er rejst.« De Gadestrækninger, der førte gennem de ubebyggede Dele af

UDSIGT OVER FREDERICIA

Byen, var ikke brolagt, ti Brolægningen paahvilede Grundejerne, og var derfor underti
den saa godt som ufarbare. Og i de brolagte Gader beskrives Brolægningen som 
yderst mangelfuld. Midt igennem de fleste Gader førte »en dyb og bred med Mud
der og Vand opfyldt Rendesten eller rettere Grøft, der var omgivet af et frodigt 
Vildnis af Brændenælder og Græs, og som det ikke al Tid var muligt at komme 
over uden ved Hjælp af en Bro.«

Gadernes Bredde og Retlinethed, der oprindelig skyldtes Planerne om at gøre 
Fredericia til en Storstad, bidrog — og det ikke blot ved den ringe Færdsel, der 
fandt Sted i dem — til at fremkalde Forestillingen om Forfald og Fattigdom. Hu
sene var smaa, lave og uanselige Bindingsværksbygninger, selv Kirkerne vidnede, 
endog efter deres Ombygning af Sten, om de smaa, fortrykte Forhold. Der var i 
hele Byen — i Modsætning til de fleste andre danske Provinsbyer — ikke en ene-
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ste større, anselig Bygning, der kunde minde om en lys og lykkelig Tid. Den eneste 
offentlige, borgerlige Bygning var Baadhuset, der 1682 var bleven bygget i »Princes- 
indegaden«, men inden et Hundredaars Forløb saa faldefærdigt, at et nyt maatte 
opføres i »Ventisgade«, d. e. Vendersgade. Under den høje Trappe gemtes Halsjærnet 
og Bøddelens uhyggelige Bedskaber, og lige over for stod »Kagen«, hvor Kagstryg
ningen d. v. s. Piskning 
m. m. i Beglen udførtes.

Naar man ser, at Fre
dericias Indbyggerantal 
fra 1801 til 1840 — alt- 
saa i en Periode, hvor 
Landets Handel i det 
hele taget laa nede, er 
steget med omtrent et 
Tusind Mennesker — fra 
3,474 til 4,433 — skyldes 
det væsentlig Byens Havn, 
der endelig efter mange 
Aars Løfter blev til Al
vor i 1808. Indtil dette 
Aar havde de yderst faa 
Skibe, der havde haft Bud 
til Byen, maattet losse og 
lade paa aaben Bed, me
dens Fiskerbaade havde 
kunnet lægge til ved en 
meget primitiv Anlægsbro 
Syd for Vendersgade.

Havnen blev anlagt net
op der, hvor man i By
ens første Tid havde plan
lagt Indløbet af Kongens 
Kanal, og dannede et af

DANSKE SOLDATER UNDER 1. SLESVIGSKE KRIG I BIVOUAC 
I TRINITATIS KIRKE

langt Bassin. Dette blev 
betydeligt udvidet i 1879, 
og en Baadehavn blev an
lagt Vesten for dette. Fredericias Havn, der udmærker sig ved altid at være isfri, 
selv i de strengeste Vintre, danner nu et Areal af 30,000 n-Alen (12—18 Fods Dybde), 
hvortil kommer Baadehavnen med 7000 □-Alen. 1872 fuldførtes Dampfærgehavnen, 
der kun er tilgængelig for Statsbanernes Skibe.

Der var i 1900 37 Fartøjer og maalte Baade paa i alt 995 Tons hjemmehørende 
i Fredericia. Den største Drægtighed faldt paa Byens Dampskibe, der maalte 726 
Tons. Fiskeriet er i de senere Aar af voksende Betydning.

Det var dog ikke Havnen og Søfarten, der skulde blive af Betydning for Fre
dericias Udvikling, men derimod de danske Jærnbaner, for hvilke Fredericia ifølge 
sin naturlige Beliggenhed blev et Knudepunkt Men inden dette skete, var Torne-
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rose en Dag vaagnet op af sin Slummer, vaagnet ved Kanonernes Drøn under en 
klar, blaa Julihimmel med straalende Sol over det friske Bælt, de grønne Skove og 
sejrssmældende danske Flag. Den 6. Juli gjorde Fredericia berømt. Det var Oprejs
ningen for Fortidens Nederlag, det var Retten, der endelig en Gang sejrede over 
Uretten. Ti det var de slesvig-holstenske Oprørere, der blev kastet tilbage.

Til Trods for de Erfaringer, der var vundet under den første Slesvigske Krig, 
blev Fredericia som Fæstning ganske forsømt efter Fredslutningen. Det kom atter og 
atter paa Tale, at der skulde gøres noget, men endnu i Maanederne kort efter Frede- 
derik VII.s Død, da Uvejret trak tættere og tættere sammen over vort Land, betegnes 
Fæstningens Tilstand som meget daarlig. Oberst Lunding var ligesom i 1849 dens 
Kommandant.
Den 8. Marts 

1864 lagde 
Preusserne og 

snart efter 
Østerrigerne sig 
foran Byen og 
bombarderede 
den 19.—21.

Marts, hvorved 
der fuldstændig 
eller delvis øde
lagdes omtrent 
128 Huse og 
dræbtes cn Del 

Mennesker.
Den 25. April 
lod Regeringen 

Fæstningen 
rømme, og et

BYENS NUVÆRENDE RAADHUSPar Dage se
nere blev den 
besat af Fjenden. Og dermed er Fredericia som Fæstning gledet ud af Danmarks 
Historie, og om end den er til af Navn, maa den betragtes som nedlagt.

Sejrsmonumentet, Landsoldaten, der svinger den grønne Bøgegren over sit Ho
ved, Monumenterne over Bülow, Lunding, Rye og Kæmpegraven over de Faldne 
paa Trinitatis Kirkegaard staar som Vidnesbyrd om Fredericias korte Lysperiode i 
Danmarks Krigshistorie.

Mere dagligdags og jævnt vidner de mange blanke Jærnbanespor, som Tid efter 
anden blev lagt ud fra Fredericia By, om dens Betydning i den nuværende Sam
færdsels Tjeneste. Naar Indbyggerantallet i Tiden fra 1840 til 1900 er steget fra 
4,433 til 10,042, er det Jærnbanernes Skyld. I 1866 aabnedes Linien Fredericia— 
Vamdrup, i 1868 Linien Fredericia—Aarhus, 1869 forlænget til Aalborg. 1872 kom 
endelig Byen ved Dampfærgen i Forbindelse med den fynske Stambane.

Ligesom Fredericia ved sin Beliggenhed danner det naturlige Midtpunkt for
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Jærnbanerne, danner den et Hovedpunkt for Telegraflinierne. Telegrafstationen, der 
fra 1871 er beliggende ved Banegaarden, er en af de største i Nord-Europa.

Havnen og Jærnbanerne havde skabt Betingelser for Handel, men en Handel 
af samme Art som i de andre jydske Kystbyer kunde ikke skabes, ti Fredericia 
manglede Opland. Den var kommen for sent til Verden, de andre Byer mod Syd 
og Nord havde taget, hvad der var, da Fredericia blev til. Fredericia blev da ende
lig langt om længe en Fabriksby. Og op over Voldene og over de lave Huse i den 
gamle Bydel mod Nord rager de høje Fabrikskorstene i det nye Fredericia, der 
vokser frem ved og omkring Banegaarden.

Man kunde, om man havde Lyst, se en Afspejling af Fredericias Overgang fra 
Fæstningsby til Fabriksby i dens første Stor-Fabrikants Livsvej, Oberst Ernst Voss, 
Skaberen af det store Jærnstøberi og Maskinfabrik, grundlagt 1879, en Mand, der — 
uddannet som Militær — opgav Soldalervejen og slog ind paa Fabriksvæsenet. Gan
ske paa samme Maade gik det Byen, den kastede Uniformen og blev en Borgerby. 
Fredericia Jærnstøberi var alt blevet oprettet i 1852, men det er først efter Jærn- 
baneanlægene, at Fabrikkerne rigtigt dukker op. Den store Tæppefabrik, der blev 
grundlagt 1873, Bloch og Andresens Bomuldsvæverier, Loehrs Sæbefabrik og Talg- 
smælteri, Schmidts Tobaksfabrik, oprindelig grundlagt i Flensborg og 1865 flyttet til 
Fredericia, o. m. a.

»De Dage, da Fredericia var sine Kanoner, er forbi«, siger en Forfatter, der 
kender Byen, »Fredericia bliver mere og mere sine Skorstene.« Det er et Frem
skridt, ti det betegner ikke — saaledes som Kanonerne før i Almindelighed — Stil
stand og uvirksom Ro. De er Udtryk for borgerlig Virksomhed og Flid, og tillige 
Udtryk for en Kamp, om man vil, Kampen for Livet, for Fremgang og Udvikling 
paa Menneskearbejdets Omraader.
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FREDERICIA RYES OG OMEGNS 
SPARE- OG LAANEKASSE

Op gennem Midten af forrige Aarhundrede vandt Sparekasseinstitutionen, hvis 
Formaal blev saa ligetil og fyndigt udtrykt i den gamle Parole: »at forekomme 

Armoden og gøre Sparsommeligheden let«, efterhaanden Fodfæste i de danske — 
og da særlig i de jydske — Provinsbyer. Den 30. August 1851 stiftedes »Fredericia 
Byes og Omegns Spare- og Laanekasse« af 11 Mænd i Staden og dens Opland, nem
lig Landvæsenskommissær, Kammerraad Betzer, Provst Boisen, Købmændene 
B. Brøchner og Byberg; Konsistorialraad .1. Gad, Herredsfoged, Kammerjunker 
Holck, Oberst Krabbe, Fabrikant, Agent D. Kracke, Sognefoged, Gaardejer J. N. 
Lassen, Kammerherre J. Lorentz og Borgmester, Kammerjunker Rosenørn.

Den 16de 
September be
gyndte Spare
kassen, som 

først havde til 
Huse i lejede 
Lokaler i Bid
dergade, sin 
Virksomhed 
med Tirsdag 
som Kontor

dag, og ved Ud
gangen af sit 
første Begn- 

skabsaar, den 
31. December 

1852, kunde 
den opvise en 
indskudt Kapi
tal af 53,282 
Kroner fordelt 
paa 211 Konti. SPAREKASSENS BYGNING

Ved Udgangen af Begnskabsaaret den 31. December 1876 var den indskudte Kapital 
vokset til 1,168,194 Kr. 32 Øre paa 2293 Konti og ved Udgangen af Begnskabsaaret 
31. Marts 1901 til 2,595,594 Kr. 83 Øre paa 5955 Konti samt endelig ved Udgangen 
af sidste Begnskabsaar, 31. Marts 1907, til 3,189,903 Kr. 21 Øre paa 6831 Konti. 
Overskudet eller Beservefonden udgjorde den 31. Marts 1906 277,789 Kr. 03 Øre.

I 1872 købte Sparekassen af Etatsraadinde Holck Ejendommen Vendersgade 
24, hvor den siden har haft Lokaler. — Direktionen bestaar nu af Borgmester, Over
retsassessor C. Scharling, R., Dbmd., Formand (indtraadt i Direktionen 1. April 1885), 
Sagfører M. Madsen, R., (indtr. 16. Januar 1891), Gaardejer Henrik S. Kring (indtr. 
13. Juli 1896) og Proprietær N. M. Nielsen (indtr. 3. Juni 1901). — Administrerende 
Direktør er Sagfører M. Madsen. Bogholder er H. H. A. Jacobsen, Dbmd., F. M.



BANKEN FOR FREDERICIA OG OMEGN
AKTIESELSKAB

I Eftersommeren 1895 kom Købmand S. F. Sørensen, Fredericia, under et Op
hold i Kjøbenhavn som Delegeret ved et Møde af Handelsorganisationer, i en 

Samtale med Direktøren for den nylig oprettede Detailhandlerbank, H. P. Hansen, 
og flere Medlemmer af dette Pengeinstituts Bankraad, ind paa Tanken om at op
rette en ny Bank i Fredericia, eventuelt som Afdeling af Detailhandlerbanken.

At det var et godt og spiredygtigt Tankefrø, der her blev saaet, og at der ogsaa 
var Jordbund for det, var umiddelbart indlysende.

Fredericia var ikke mere nogen lille By, dens Horizont var ikke mere de grønne 
Volde og intet derudover; den var bleven en Stad i jævn og sund Udvikling med 
Evne og Vilje til at udnytte sin centrale Beliggenhed og holde fast paa sit lille, men 
fortrinlige Opland, der hører til Landets bedste Egne, og der var dertil hos ikke 
faa af Byens og Omegnens Beboere et levende Ønske om at se et nyt og moderne 
Pengeinstitut træde i Virksomhed og tage Konkurrencen op med de alt bestaaende. 
Betingelserne for at føre Planen ud i Virkeligheden og faa den til at lykkes maatte 
følgelig synes at være for Haanden.

Efter sin Hjemkomst fra Kjøbenhavnsrejsen forelagde nu S. F. Sørensen sin 
Tanke for Sagfører Reinholdt Jacobsen, der var Medlem af Bestyrelsen for og 
Bogholder i »Elbo m. fl. Herreders Sparekasse« — en mindre Sparekasse, der var 
stiftet i 1891 af By- og Landboere i Forening, og hvis Virkemidler paa dette Tids
punkt var ca. 100,000 Kr. I Forening drøftede de to Mænd Spørgsmaalet, forelagde 
det underhaanden for formaaende Forretningsfolk og Landboere, som med Glæde 
sluttede sig til Planen, og det besluttedes at virkeliggøre den — dog ikke i Form af 
Oprettelsen af en Afdeling af en kjøbenhavnsk Bank, men som en tidssvarende og 
selvstændig lokal Bank for By og Land.

Det første egentlige Møde om Sagen fandt Sted den 20. Februar 1896 og gav 
sig Udslag i en Bekendtgørelse om Indbydelse til Aktietegning, der indrykkedes i de 
stedlige Blade den 22. April 1896.

Denne Bekendtgørelse efterfulgtes af en Artikel i »Fredericia Dagblad« for 28. 
April s. A., i hvilken der henvises til, hvorledes der overalt rejser sig nye Instituter
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til Afhjælpning af de stedse stigende Krav til Pengeomsætningen, og hvorledes sær
lig for FTedericias Vedkommende Tiden nu maatte være inde til Oprettelsen af en 
ny Bank, der vel vilde kunne trives ved Siden af den alt eksisterende. Den Sag, 
der her skulde tages op, kunde blive det ofte savnede Sammenknytningspunkt mel
lem By og Land — man burde herved søge at drage Oplandets Beboere til Byen. 
Banken skulde søges dannet paa et bredt Grundlag for at vinde Interesse for den 
hos saa mange som muligt; den skulde byde Publikum rimelige Vilkaar o. s. v.

EKSPEDITIONSLOKALE

Det vedtoges, at »Elbo m. 11. Herreders Sparekasse« skulde gaa op i Banken.
Da den fornødne Aktiekapital, der blev fastsat til 65,000 Kr., var tegnet, afhold

tes den 30. Maj s. A. konstituerende Generalforsamling paa Hotel »Kronprins Fre
derik« i Fredericia, hvor Love vedtoges, og Banken saaledes stiftedes.

Til Medlemmer af Bepræsentantskabet valgtes: Landsthingsmand, Fabrikant A. 
Schultz, B., Fredericia, Formand. Købmand, Byraadsmedlem H. Utzon, Fredericia, 
Næstformand. Redaktør, nuv. Byraadsmedlem Joh. Jensen, Fredericia, Sekretær. 
Købmand Carl J. Christensen, Fredericia. Fabrikant W. Ebling, Fredericia. 
Snedkermester, nuv. Byraadsmedlem H. Thomsen, Fredericia. Købmand, Kammer- 
raad H. A. Bech, Fredericia. Proprietær H. Holt, Grønlandgaard, Haastrup. Sogne
foged, Gaardejer Th. Andersen, Pjedsted. Sognefoged, Gaardejer J. Gydesen, Dbmd., 
Kongsted. Sognefoged og Gaardejer P. Thuesen, Højgaard, Egum.
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Til Direktører valgtes Sagfører Reinholdt Jacob
sen, Købmand S. F. Sørensen, Fabrikant Chr. Loehr, 
alle af Fredericia, samt Proprietær, Amtsraadsmedlem 
J. L. Christensen, Tolstrupgaard.

Til kritisk Revisor valgtes Forretningsfører H. Peter
sen, »De danske Spritfabrikker«, Fredericia; til daglig 
Revisor Skoleinspektør, Ryraadsmediem S. P. Thyge- 
sen-Schmidt, Fredericia.

Efter at der ifølge Andragende af 25. Juni samme 
Aar af Generaldirektoratet for Skattevæsenet var ind
rømmet Banken de ifølge Lov af 11. Februar 1863 
§ 3 nævnte Stempelbegunstigelser og truffet Overens
komst med »Kjøbenhavns Handelsbank« om Forret
ningsforbindelse, og efter at tidligere Assistent i Ribe 
Diskontobank, daværende Bogholder i »Esbjerg-Fanø DIREKTØR S. F. SØRENSEN
Bank«s Hovedkontor i Esbjerg, J. F. Kiær, var valgt
til Bogholder, begyndte Banken sin Virksomhed den 18. Juli 1896 i et hos Sag
fører Jacobsen lejet Lokale paa 1ste Sal, Danmarksgade 13.

Paa Grund af den knebne Plads og navnlig paa Grund af, at der ikke paa 1ste 
Sal kunde indrettes brandfrit Rum, flyttedes Bankens Kontorer den 27. Maj 1897 
til Handskemager Bardrams Ejendom Gothersgade 11, hvor de forblev indtil den 
20. Oktober 1902, da Banken flyttede ind i sine nuværende Lokaler, Gothersgade 3.

Paa en ekstraordinær Generalforsamling den 13. November 1902 vedtoges nye 
Love for Banken, hvorefter Repræsentantskabets Antal øgedes fra 11 til 12 Med
lemmer, ligesom Direktionen kom til at bestaa af 2 administrerende Direktører i 
Stedet for som hidtil af 4 Medlemmer, samt et Revisions- og Kontroludvalg paa 3 
Medlemmer, hvoraf den ene skal være Medlem af Repræsentantskabet og den anden 
daglig Revisor.

Da Medlem af Direktionen, Proprietær J. L. Christensen, i Januar 1902 var af- 
gaaet ved Døden, og Fabrikant Loehr havde trukket sig tilbage, kom Direktionen 

efter de nye Loves Ikrafttræden i November 1902 til at

DIREKTØR J. F. KIÆR

bestaa af Sagfører Reinholdt Jacobsen og Købmand S. 
F. Sørensen. Reinholdt Jacobsen trak sig imidlertid ca. 
3 Maaneder efter tilbage af Helbredshensyn, og i hans 
Sted valgtes da den 10. Marts 1903 Bankens hidtidige 
Bogholder J. F. Kiær til Direktør.

— Af omstaaende statistiske Oversigt vil det ses, at 
der fra Aaret 1903 kom stærkere Fart i Bankens Virk
somhed. Aktiekapitalen forhøjedes fra 65,000 Kr. til 
130,000 Kr. og atter i 1906 til 250,000 Kr.

I 1903 indrettedes i Bankens brandfri Kælder en 
Boksafdeling indeholdende 45 større og mindre Bokser, 
hvorved man ved Siden af at have tilfredsstillet et 
hos Bankens Kunder længe næret Ønske tillige op- 
naaede at have rigelig Plads til Bankens egne Doku
menter og Værdier samt Arkiv.
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STATISTISK OVERSIGT OVER RANKENS VIRKSOMHED

Ultimo Aktie- 
Kapital

Indlaans- 
Kapital Folie-Kapital Veksler,Udlaan, 

Kassa-Kredit In
ka
ss
o

Netto-
Overskud U

db
yt
te Samlet 

Reservefond
Omsætning

Kassa-Indtægt

Aar Kr. 0. Kr. 0. Kr 0. Kr. 0. Stk. Kr. 0. o/o Kr. 0. Kr. 0.
1897 65,000.00 320,014.08 74,091.08 374,566.00 834 3,955.35 4 343.14 3,564,962.51
1898 65,000.00 415,333.63 111,356.68 496,554.95 1010 5,101.55 5 983.41 4,356,132.64
1899 65,000.00 466,639.97 82,398.61 573,989.51 1022 10,021.80 6 4,689.28 5,135,268.76
1900 65,000.00 548,018.98 61,927.40 643,746.00 1538 12,128.40 6 10,131.14 6,583,534.24
1901 65,000.00 648,553.80 63,019.07 767,077.84 1534 15,506.95 7 16,000.00 7,048,852.97
1902 65,000.00 760,624.85 133,937.36 754,738.80 1724 10,673.99 7 20,000.00 9,784,170.89
1903 130,000.00 899,846.75 196,595.09 1,085,810.47 2202 14,312.83 7 26,673.12 12,447,344.84
1904 130,000.00’ 1,038,424.07 242,896.77 1,363,223.55 4058 24,562.88 7 37,000.00 16,432,308.25
1905 130,000.00 1,265,276.33 410,308.03 1,586,819.09 5400 31,202.40 8 52,000.00 18,798,123.74
1906 250,000.00 1,416,247.43 352,911.87 1,922,502.45 6325 30,795.20 8 72,000.00 22,286,683.82

Det fremgaar heraf, at det var rigtigt og klart set, naar det ved Oprettelsen af 
Ranken blev gjort gældende, at der baade var Plads for den og Trang til den, og 
at den har gjort sit til at lette Pengeomsætningen til Fremme og Støtte af Udvik
lingen i Fredericia Ry og Omegn.

Følgende Herrer har været Medlemmer af Repræsentantskabet:
Kancelliraad, Kæmner J. C. Henningsen, 
Kancelliraad A. Jørgensen og 
Købmand, Skatteraadsmedlem Lorenzen-Brinck.

Det nuværende Repræsentantskab bestaar af:
Købmand, Byraadsmedlem H. Utzon, Fredericia, Formand. 
Konsul, Fabrikant Christian Loehr, Fredericia, Næstformand. 
Redaktør, Byraadsmedlem Joh. Jensen, Fredericia, Sekretær. 
Sognefoged, Gaardejer Th. Andersen, Pjedsted.
Snedkermester, Byraadsmedlem H. Thomsen, Fredericia.
Sognefoged, Gaardejer J. Gydesen, Dbmd., Kongsted.
Købmand Carl J. Christensen, Fredericia.
Proprietær H. Holt, Grønlandgaard, Haastrup.
Købmand P. M. Pallesen, Fredericia.
Sognefoged, Gaardejer P. Thuesen, Højgaard, Egum.
Fabrikant W. Ebling, Fredericia.
Sognefoged, Gaardejer J. Hauerballe, Hauerballegaard, Højrup.

Revisions- og Kontroludvalget bestaar af:
Forretningsfører H. Petersen, De danske Spritfabrikker, Fredericia.
Inspektør S. P. Thygesen-Schmidt, Fredericia.
Konsul, Fabrikant Christian Loehr, Fredericia.

Bankens Direktører er S. F. Sørensen og J. F. Kiær.
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Oppe paa det højtliggende Terræn, der fra »Slesvigs Bastion «s grønne Voldskræn
ter skraaner ned mod Fredericia Bys rødtavlede Dambrædt, ligger et ejen

dommeligt Kompleks. Op over store gamle Træers sagte susende Kroner peger et 
Par høje Fabriksskorstene; mellem Havernes Løvfylde ligger Værksteder og svære
Fabriks- og Lagerbygninger 
kønne gamle »Kavallerbo- 
lig«, i hvis Havestue Gene
ral Bülow og hans Kam
merater samledes hin Juli
nat, før de red ud til 
Fredericiaslaget. Fra de 
udstrakte Fabriksbygnin
ger lyder en rastløs Virk
somheds Summen og Du
ren, og udenfor i Haverne 
synger Solsorten. En ejen
dommelig »Modsætnin
gernes Harmoni« beher
sker Stedet, — uvilkaarligt 
mindes man Fredericias 
Byvaaben, Løven med det 
løftede Sværd og Oliegre-

Side om Side med venlige Villaer — deriblandt den

OBERST VOSS
Firmaets Grundlægger

nen og derunder Ordene: 
Pro pace armatus.

Og ypperligt bygger 
denne Stemning sig op 
paa Baggrund af hele Virk
somhedens Historie. Den 
verdenskendte Fabrik, der 
nu sysselsætter en Hær af 
Arbejdere, og hvis Varer 
forhandles overalt i Ev- 
ropa, har sit Udspring i 
et Amatør-Værksted i en 
Villahave; den er grundet 
af en djærv og brav Kri
ger og Adelsmand, som 
ihukommende sin Faders 
Ord: »Hvordan det end

gaar Dig, saa pas paa, at Du aldrig kommer til at kede Dig«, altid sørgede for at 
have noget at virke med. Mangesidet som Virksomheden er, med Bud til hvert Hjem, 
skylder den sin Tilblivelse en Mand, for hvem i egentligst Forstand intet menneske
ligt var fremmed.

I Aarene 1857—1864 laa daværende Premierløjtnant Ernst v. Voss, som med 
Hæder havde deltaget i Treaarskrigen og været med, hvor det gik varmest til — de
koreret med Dannebrogskorset paa Leerbæk Mark og saaret ved Frederiksstad var 
han — i Garnison i Flensborg. Virksom og praktisk, som han var, og kun angst 
for »at komme til at kede sig«, fik han Adgang til det derværende Jærnbaneværk- 
sted, hvor hans Interesse for Arbejde i Metal blev vakt. Efter Krigen 1864 for
flyttedes han til Fredericia, hvor han i sin Villa indrettede sig et lille Værksted og 
forfærdigede forskellige Smaating, Tøjklemmer med Spiralfjedre, drejede Ravgen
stande o. m. a., som han forærede Venner og Bekendte. Senere byggede han sig et 
Træskur i Haven og begyndte at støbe Messing- og Zinkgenstande, vejledet paa Støb-
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DIREKTØR DITLEV VOSS

ningens Omraade af en Former, der senere blev Me
ster paa et stort Støberi i Kjøbenhavn. Da han saa i 
1878 tog sin Afsked fra Militærtjenesten, opførte han 
en mindre Fabriksbygning med Støberi og paabegyndte 
saaledes, skønt han da allerede var en Mand, der havde 
passeret de halvtreds Aar, en ny Livsvirksomhed — 
brød sig med den Flid, Energi og praktiske Sans, der 
ikke tillod ham at søge Hvile, en ny Bane. Saa at 
sige paa bar Bund skabte han den store Fabrik, som 
skulde blive enestaaende i sin Art i Norden.

Allerede efter faa Aars Forløb viste den første 
Fabriksbygning sig at være for lille, og Voss købte 
da en større Naboejendom til Udvidelse af Virksom
heden. Det blev til Udvidelse paa Udvidelse. Siden Fa
brikens Grundlæggelse er der mindst hvert andet Aar 
kommet nye Bygninger til; stadig er der optaget nye

Artikler. Det er en uafbrudt Indvinding af Omraade, en Landvinding i bogstavelig 
Forstand, idet Fabrikatet efterhaanden næsten helt har fortrængt de tyske Varer, 
specielt Lamper og støbte Galanterivarer, som tidligere dominerede her i Landet, 
og samtidig har vundet Indpas under alle Himmelstrøg. Voss’ Lamper lyser i Tu
sinder af danske Hjem, — men ogsaa mange af de »orientalske« Metalvaser, der 
falbydes i Kairo, eller de Bedeskamler, fra hvilke den rettroende Muselmand sender 
sine Bønner mod Mekka, er forarbejdede i Værkstederne bag Fredericias Vold!

De Forretningsprinciper, som Voss altid hævdede, og som i Forbindelse med 
hans Dygtighed og Energi val medvirkende til den gode Fremgang og Trivsel, var 
i det væsentligste følgende: Gennemført stræng Orden; altid fremad, men ingen Ud
videlser, før man kunde magte dem og til enhver Tid være pekuniær uafhængig; 
godt Fabrikat og rimelige Priser, saa at Afsætningen kan gaa villigt fra Haanden; 
samt fremfor alt en dygtig og paalidelig Stab af Medarbejdere. Disse Principer stod 
deres Prøve. Og samtidig ansaa Voss det for en Fabrikants Pligt at foregaa Arbej
derne med et godt Eksempel ved egen Flid og Paapas- 
selighed, samt til enhver Tid at gøre sit yderste for at 
skaffe Arbejde. Følgen heraf er bleven, at da det for en 
stor Del er Sæsonvarer, Fabriken tilvirker, har der stadig 
maattet optages nye Artikler for i den stille Tid at afske
dige saa faa Folk som muligt — det er en Kæde uden 
Ende, stadig Udvidelse af Omraade.

— Imidlertid havde Ernst Voss (udnævnt til Oberst
løjtnant i 1883 og til Oberst i 1899), som tillige fandt 
Tid til at øve et omfattende og udmærket Arbejde af 
kommunal og filantropisk Natur (bl. a. Medlem af By- 
raadet, valgt af den alm. Vælgerklasse, og Formand for 
Fattigudvalget uafbrudt i 18 Aar), faaet Medhjælp i sine 
Sønner. Den ældste, Ditlev Voss, knyttede ved Bejser 
Forbindelser for Fabriken for derefter at gaa ind i den
hjemlige Ledelse, medens en yngre Søn, Gustav Voss, ingeniør G. voss
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i Udlandet satte sig ind i forskellige Ting vedrørende Fabrikationen, saasom Galva
nisering o. a.

Der kunde da ogsaa nok blive Brug for yngre Kræfters Medhjælp. Da Ditlev 
Voss kom hjem i 1879, var Omsætningen ikke større, end hvad Fabriken nu beta
ler ugentlig i Arbejdsløn, og næste Aar var den omtrent lig med, hvad der nu ud
betales i en Maaned. Men Udviklingen gik frem med Kæmpeskridt, Eksportsalget 
oparbejdedes i stor Maalestok, og i 1897 overgik da Virksomheden til et Aktiesel
skab med Oberst Voss som Formand og Ditlev Voss som administrerende Direktør. 
Hvor stor Fabriken i Aarenes Løb har vokset sig, kan man danne sig en Forestil

INTERIØR FRA ET AF VÆRKSTEDERNE

ling om, naar man hører, at dens Grundareal allerede i Aaret 1899 var 140,000 
Kvadratfod, og at dens Værksteder, Galvanoplastik, Jærn-, Zink- og Messingstøberi 
samt Lagerbygninger da havde en Gulvflade paa ca. 75,000 Kvadratfod. Hertil er 
siden yderligere kommet Udvidelser og Nybygninger; Fabriken raader nu over en 
Maskinkraft paa 325 H. K., den har, foruden det vældige Lager i Fredericia, i »Fer
rum« paa Raadhuspladsen i Kjøbenhavn et Prøvelager, der er et Verdensfirma vær
digt og fuldt paa Højde med, hvad der findes af lignende Lagere i de store Stæder 
i Udlandet. 2000 Forhandlere fører Fabrikens Artikler, der omfatter saa mange for
skellige Varer i Metal, at det snart sagt vilde være lettere at nævne, hvad der ikke 
findes, end at opremse hele Uendeligheden af de fremstillede Artikler. Som væsent
lige Omraader kan dog nævnes hele Belysningsbranchen, Lamper til Petroleum,
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Gas og elektrisk Lys, støbte Galanterivarer i Messing, Malm og Jærn, Stegeovne, 
Komfurer, Dørgreb o. s. v. o. s. v.

Nu udbetaler Fabriken i Gager og Lønninger aarlig mere, end der udbetales 
hele Fredericia Garnison, og den beskæftiger hen ved 400 mandlige og kvindelige 
Arbejdere. Det gode Forhold til Arbejderne, som lige fra første Færd har været raa- 
dende, og som i væsentlig Grad er skabt ved Oberst Voss’ djærve, ligefremme og 
retliniede Personlighed, har, trods de Brydninger, den nyere Tid har ført med sig, 
indenfor Arbejderforholdenes Omraade, stedse været bevaret. Det viste sig bl. a- 
særdeles tydeligt derved, at da den største Fabriksbygning brændte i 1899, var Fa

MASKINRUMMET

briken leveringsdygtig allerede efter 3 Ugers Forløb. Som Tak for, hvad Arbejderne 
har været for Fabriken, er der da ogsaa truffet forskellige Velfærdsforanstaltninger 
— ialt til et Beløb, der omtrent svarer til 25 pCt. af Aktiekapitalen. Og da de daar- 
lige Aar kom, da saa at sige alle andre Fabriker i Jærnindustrien maatte indskrænke 
Arbejdstiden og Arbejdsstyrken, rejste Direktøren til Holland, Belgien og Rusland 
og solgte der saaledes, at Fabriken hverken behøvede at indskrænke Arbejdstiden 
eller Arbejdsstyrken. Og siden den Tid er Fabrikens Eksport stadig vokset, saa at 
den nu udgør henved x/s af dens samlede Omsætning. Af Produktionen kan man 
omtrent regne, at 1 pCt. sælges i selve Fredericia, medens de 99 pCt. gaar til Ind
land og Udland; og uden Overdrivelse kan det hævdes, at Fabriken her har øvet en 
kulturel Mission ved at fortrænge de smagsforladte tyske Godtkøbsvarer, som tid-
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ligere oversvømmede Danmark; ud over Grænserne har det trængt dem og videre 
endnu, idet Krigen med Held er ført ind i Fjendens eget Land, og en stor Del 
af Nord- og Østevropa, ja — som nævnt — endog saa fjærne Egne som Ægypten 
og adskillige oversøiske Pladser er indvundne.

Hæderfuld er Virksomhedens Historie fra Udgangspunktet og op gennem Ti
derne.

Det er nævnt, hvorledes Grundlæggeren i sine unge Aar som en modig og 
dygtig Soldat vovede sit Liv for Fædrelandet, og i Fredericia Bys Annaler har hans 

LAMPELAGERET

uegennyttige, aldrig trættede Arbejde for Borgervel, for Mindernes Bevarelse, for 
Byens Administration, for dem, der levede paa Livets Skyggeside, rejst ham et Min
desmærke, der vil bevares til sene Tider. Og nu indenfor hans Forretningsvirksom
hed. Ja, der synes næsten at være noget symbolsk i, at det er det kløgtige, aar- 
vaagne Dyr, Fabelens »Reineke Fuchs«, der har givet Slægten Navn, og som springer 
i den gamle pommerske Officersfamilies Skjold, — der maa have været et oprinde
ligt Snille, et medfødt Haandelag og en vaagen Virkelyst hos den Mand, som ud 
fra den ringeste, helt dilettantmæssige Begyndelse skabte denne storstilede, livskraf
tige Virksomhed — og som, vel at mærke, først tog fat paa dette Arbejde paa det 
Tidspunkt i Livet, der for de fleste andre vilde have været Indledningen til Alder
dommens Hvile. Ejendommelig var Fabrikens Begyndelse, og et Særpræg, noget ud
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over det almindelige, er der vedblevet at være. Ernst Voss forstod at »tage« sine 
Arbejdere; han omfattede deres Ve og Vel med Interesse, og de ældre — de, der havde 
været med til at arbejde Fabriken op fra dens første Begyndelse — var hans Ven
ner mere end hans Undergivne; selv om han, djærv og hurtig i Vendingen, som 
han var, buldrede løs, meldte de sig ikke fortrydelige. Hans Retsindighed og varme 
Hjærte kunde ikke skjules bag den tilsyneladende haarde Skal, og Folkene tog fat 
paa Arbejdet med Liv og Lyst.

— I samme Spor, tro mod Traditionerne og nøje efter den af Grundlæggeren 
angivne Kurs har Fabriken siden været ledet af hans to Sønner. Der er noget lyst 
og ligesom personligt over denne Virksomhed, saa stor den end er. I Støberierne, 
hvor Jærnet gløder, eller hvor de grønne Flammer med et sælsomt Skær slikker 
op af Diglerne med smæltet Bronce — i alle Værkstederne gennem de mange Eta
ger, hvor der drejes, stanses, pudses og poleres — i den vældige Prøvelagersal, hvor 
de fuldfærdige Artikler, næsten alle af smagfuld og elegant Dessin, er udstillede, 
overalt møder man det samme Præg, den samme Stemning af munter Travlhed, af 
at »Lysten driver Værket«, at det Hele falder godt for Haanden. Som Oberst Voss 
i sit Livs Aften (han afgik ved Døden 1903) med Tilfredshed kunde se ud over den 
store Fabriksvirksomhed, der var et af hans lange og travle Arbejdsdags Resultater, 
har hans Efterfølgere haft den Tilfredsstillelse, at de har set sig i Stand til at løfte 
Arven og føre Gærningen videre paa værdig Maade i stedse større Stil under fortsat 
Udvikling og Blomstring. I Øst og Vest, i Syd og Nord kendes Metalvarerne fra Ernst 
Voss’ Fabrik; ude i den store Verden har de vakt Opmærksomhed og skabt sig et 
udstrakt Marked, og er Fredericia derved gjort til en Fabriksby, der aarlig besøges 
af Indkøbere for de store Forretninger i Udlandet. Og hjemme har Fabriken faaet 
den hele Befolkning til sin Kundekreds, samtidig med at henved 10 pCt. af Be
boerne i den By, hvor den har Hjemsted, direkte eller indirekte lever af den. — 
Dette er dog visselig Resultater!

Som nævnt blev Ditlev Voss i 1897 ved Virksomhedens Overgang til Aktie
selskab administrerende Direktør, medens Gustav Voss, der har udført hele Fa
brikens store elektriske Anlæg, er Leder af den moderne, i stor Stil drevne Galvano- 
plastik.

Aktieselskabets Bestyrelse bestaar af Departementschef Wulff, K. af D. (Formand), 
Kaptain i Marinen E. E. Andersen, R. af Dbg., samt af Fabrikant Gustav Voss 
og Direktør Ditlev Voss.
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Efter at det første danske Sæbesyderi i Aaret 1616 var anlagt i Kjøbenhavn af 
Hans Rdper, varede det en rum Stund, inden nogen anden By i den danske

Konges Riger tik en lignende nyttig Indretning.*) Først fulgte Bergen og Kristiania 
i Sporet, men intet af de her anlagte Sæbesyderier fik nogen større Betydning; efter 
mange Besværligheder lykkedes det i 1746 en jydsk Herremand, Thöger Benzon 
til Buderupholm at opnaa Privilegium paa at drive et Sæbeværk, og da hermed
Modstanden fra Kjøbenhavn 
var brudt, begyndte om
kring Midten af det 18. Aar- 
hundrede de danske Sæbe
syderier at mylre frem, og 
en lang Række Privilegier 
udstedtes, deriblandt til 
Landfiskal Holm og Køb
mand Peter Eilschou i 
Odense samt til Borgemester 
Henrik Mølrath Rich
ter i Fredericia. Men me
dens Forretningen i Odense 
stadig gik fremad, fik det 
Fredericia Foretagende kun 
en krank Skæbne, ihvorvel 

det var ret stort anlagt med 
en Heste-Oliemølle i tre 
Etager. Efter forskellige 
Genvordigheder nedlagdes 
baade Oliemølle og Sæbe
syderi, og et Par senere 
Forsøg paa at faa lignende 
Virksomheder i Gang her 
mislykkedes ligeledes.

Men saa anlagde Flens
borgeren F. W. Loehr i 
1860 et lille Sæbesyderi, 
der med Fragtvogn sendte 
grøn Sæbe til de nærmeste 
Byer, og denne lille Virk
somhed udviklede sig efter-

KONSUL CHR. LOEHR

haanden til at blive af meget betydeligt Omfang. Det var en Broder til F. W. Loehr, 
Konsul C. W. Loehr, Indehaver af en af ham selv oparbejdet stor Forretning i Salt- 
kogeri, Sildesalteri, Skibsrederi og Kulhandel, der havde givet Stødet til, at Sæbe
syderiet blev anlagt, og det blev under en Søn af ham, Christian Loehr, at
Forretningen ret voksede op.

I 1888 kom Chr. Loehr hjem fra Udlandet og købte da af sin Onkel Virksomhe
den, som endnu paa dette Tidspunkt var af temmelig beskedent Format og ude
lukkende med de nærmeste Byer som Marked. Nu blev under den nye energiske 
Ejer Tempoet sat op, Fabrikationen udvidedes og moderniseredes, allerede i 1890

•) Se her og for det efterf.: »Om danske Sæbesyderier og Oliemøller« af C. Nyrop.
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var man oppe paa en betydelig Omsætning, og Virksomheden er for Tiden Landets 
største.

Efterhaanden som Fabriken under Chr. Loehrs Ledelse voksede sig større, blev 
imidlertid en Regulering af Forholdet mellem denne og Odense Oliemølle stedse 
mere ønskelig. Mellem de to Virksomheder havde der allerede i en Aarrække be- 
staaet en nær Forretningsforbindelse, idet Sæbesyderiet i Fredericia i det væsentlige 
havde faaet sin Olieforsyning fra Odense. Nu fremtraadte dog nogen Interessemod
sætning, der bundede i, at Olien er Sæbefabrikationens vigtigste Raastof, og medens 
Odense Oliemølle maatte søge at udvide sin egen Sæbefabrikation og samtidig knytte 
andre Sæbesyderier til sig som Købere af sin Olie, maatte ganske naturligt ogsaa 

FABRIKENS BYGNINGSKOMPLEKS

for C. Loehr ved hans Fabriks stærke Vækst det Spørgsmaal opstaa, om det ikke 
vilde være rigtigst at supplere Virksomheden med et Olieværk, saa at Fabriken selv 
kunde fremstille sit væsentlige Raamateriale. Efter nogen Tids Forhandlinger frem
kaldtes der dog en gensidig Forstaaelse af, at begge Parters Interesser var bedre 
tjente med et Samarbejde end med en Uddybning af Modsætningsforholdet, og i 
Efteraaret 1898 fandt en Sammenslutning Sted mellem Odense Oliemølles & Carl 
Petersens Fabriker, Odense og Kjøbenhavn, og C. Loehrs Fabriker, Fredericia.

Herefter blev Fabrikanlæget yderligere moderniseret, og forskellige ny Fabrika
tioner indførtes, særlig den kemiske Fabrikation blev udvidet og et Laboratorium 
knyttet til den, yderligere blev der bygget et Damptalgsmelteri, væsentlig baseret paa 
Afsætning til teknisk Brug og af Premier jus.

C. Loehrs Fabrikers Virksomhed inddeles i: Sæbefabrikation — Oliefabrikation 
— Kemiske Fabriker — Damp talgsmelteri.
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K0GERI-AFDEL1NGEN

Loehrs blø
de brune Olie
sæbe er kendt 
over det gan
ske Land, lige
ledes Mejeri
sæben til Ren
gøring af Pa
steuriserings- 

apparater; Val
kesæber til

Brug for Teks
tilfabrikerne, 

som tidligere 
blev indført fra 
Tyskland, er 
med Energi 
gennemført, 
saaledes at 

den tyske Ind
førsel nu er 

ubetydelig mod forhen, samtidig er i Aar optaget Fabrikationen af Indfedtningsolier, 
Appreturolier og Smøreolier, alle Olier for Tekstilvirksomheder, og Fabrikernes Spin
deriolie Sapon eksporteres allerede til Norge og Sverige.

Virksomheden har i det hele været undergivet en meget betydelig Udvikling 
og drives rationelt og moderne. Aar for Aar har det været nødvendigt at udvide 
Etablissementet, og netop nu er saaledes en meget betydelig Udvidelse umiddelbart 
forestaaende. Ved Ordningen af Forholdet til Virksomheden i Odense er opnaaet 
Ligevægt indenfor Selskabets forskellige Produktions- og Afsætningsomraader, og 
Forretningen i Fredericia har under den kyndige og faste Ledelse vist, at den har 
evnet at vokse samtidig med de stedse større Opgaver, som hele vort Erhvervslivs 
Udvikling har stillet til den. Her er da ogsaa et omfattende og ikke utaknemligt 
Felt for en moderne og virkelysten Forretningsmand med Udsyn og Fremskridt: 
Rammerne for Omraadet falder ikke sammen med Landets snævre Grænser — i 
oversøiske Lande er nye Vidder at indvinde og Kappestrid at optage.

— Konsul Christian Loehr, som endnu er en yngre Mand, i Begyndelsen af Fyr
rerne, er netop af den rette Støbning for Ledelsen af en saadan Virksomhed; hur
tig i Vendingen, i Besiddelse af den rigtige Handels-/føir, altid ude efter nye Ideer 
og Opfindelser paa sit Omraade, berejst og aandslivlig — en Mand af vor Tid, som 
forstaar at arbejde uden at forbenes i Arbejdet.

Efter Unionsophævelsen i 1905 blev Chr. Loehr svensk Vicekonsul. Han er end
videre Medlem af Fredericia Handelsforenings Bestyrelse, Medlem af Bestyrelsen for 
»Banken for Fredericia og Omegn« m. m.



BLOCH & ANDRESEN
AKTIESELSKAB

p. H. L. BLOCH 
Firmaets Grundlægger

Vi Christian den Ottende, af Guds Naade Konge til Danmark o. s. v. gøre 
vitterligt, at vi ved denne Bevilling allernaadigst tillade Peter Henrich Lassen 
Bloch, efter at have taget Borgerskab i Fredericia, sammesteds, og under Firma 

Bloch & Petersen, at anlægge og drive en Tøjfabrik til Forfærdigelse af alle Slags 
Silke-, Bomulds-, Linned- og Uldentøjer, samt dertil at betjene sig af de behøvende 
Arbejdere........ «

Saaledes indledes den Bevilling af 22. Maj 1847, i Følge hvilken den unge 
Handelsfuldmægtig — eller Handelsbetjent, vel snarere efter Datidens Sprogbrug — 
P. H. L. Bloch begyndte sin 
Virksomhed som Tøjfabri
kant, og Grunden til den store 
Forretning blev lagt.

Unge Hænder var det 
visselig, som her tog fat, thi 
P. Bloch, der var født i Stege 
den 1. September 1822, havde 
endnu ikke opnaaet Myndig
hedsalderen, men havde et S 
Par Maaneder forinden er- V 
holdt Myndighedsbevilling. 
Han havde ikke desmindre 
set sig ganske godt om, havde 
først lært Handelen i Lübeck, 
dernæst haft Ansættelse i

Til Trods for den unge og 
sunde Forretningsblik, hvormed Foretagendet var sat i Gang, vilde dog Lykken ikke 
ret tilsmile det i Begyndelsen. Faa Maaneder efter Starten »brast det dernede«, og 
Krigen lammede naturligvis Virksomheden — Fredericia havde jo Begivenhederne 
paa allernærmeste Hold. Og vel kom Fabriken i Gang igen efter Fredslutningen, 
men kort efter kom de vanskelige Aar, i hvilke man med Besvær red Stormen af 
— for saa, just som der var begyndt at komme Liv og Vækst i det hele, paany at 
standses af nye Hindringer i Form af Krigens vis major. Atter laa Fjenden for Fre
dericias Volde, Indbyggerne flygtede, og hele Næringslivet blev lagt øde. Selvfølgelig 
maatte da ogsaa Væveriet standse, men Bloch var ikke den Mand, der opgav Ævred. 
Brød skulde han selv og hans have, og Brød, vidste han, skulde alle de have, der

Hamborg og var efter sit Op
hold i disse i Datidens nor
diske Handelsliv saa domi
nerende Stæder kommen til 
Ahlmanns kendte og ansete 
gamle Købmandshandel i 
»Stabelstaden« F redericia. 
Her stiftede han Bekendtskab 
med Skibskaptain C. A. Pe
tersen, de blev enige om at 
anlægge en lille Tøjfabrik, og 
da Papirerne var i Orden, 
paabegyndte de Virksomhe
den med 12 Væve. Nytaars- 
aften 1847 afleveredes det før
ste Stykke Tøj.
)g det utvivlsomt rigtige ogenergiske Virketrang
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C. A. PETERSEN

var bievne tilbage i Byen. 
Resolut anlagde han da et 
Bageri, i Havnen havde han 
en Jagt liggende med Mel og 
Rosiner — Tekstilfabrikan
ten var ifølge den »Tillemp
ningens Lov«, som Begiven
heder af denne Art nok skal 
vide at gøre gældende, for
vandlet til Bagermester.

Imidlertid optog Bloch 
dog sin gamle Virksomhed, 
saasnart der igen var Fred 
i Landet; men han og Kapt. 
C. A. Petersen bestemte sig 
nu til at skilles, og medens 

sidstnævnte efter at have faaet udbetalt sin Part startede

A. ANDRESEN

en Tobaksfabrik i Fre-
dericia, beholdt Bloch Væveriets Fabriksbygning og Maskiner og lagde ud paany. 
Samtidig skaffedes der Foretagendet nogen frisk Kapital, idet S. Seidelin og I. C. 
Hedemann af Kjøbenhavn indtraadte som passive Deltagere, og Andreas Andre
sen (hidtil Rejsende for sin Svoger S. Seidelin) blev aktiv Kompagnon og Med
leder, hvorefter Firmanavnet blev det nuværende: Bloch & Andresen.

Saaledes som Foretagendet nu var situeret, forsynet med Driftskapital og i Stand 
til at drage Nytte af Blochs rige og grundige Erfaring, aabnede sig den virkelige 
Fremgangs- og Trivselsperiode for det. Driften antog straks større Former, og da i 
Aaret 1871 en større Udvidelse var paatrængende nødvendig, indrettedes der fore
løbig et Væveri i et forhenværende Jærnstøberi, hvor senere den kgl. Døvstumme- 
skole byggedes. Og endelig opførtes i 1874 en stor og moderne Fabrik i Danmarks
gade, hvor i Aarenes Løb en Række Naboejendomme — store gamle Avlsgaarde — 
var købt op, og i denne Fabrik indgik derefter det interimistiske Væveri.

— Under gunstige Forhold og stadig Fremgang fortsattes nu Virksomheden 
efter samme Plan og under samme Former indtil Aaret 1888, da Andresen afgik 
ved Døden. Seidelin og Hedemann var allerede tidligere udtraadte af Firmaet, og 
det besluttedes nu at omdanne det til et Aktieselskab, hvis første Bestyrelse kom til 
at bestaa af Bankdirektør, nuværende Geheimeetatsraad, Is. Gliickstadt og Gros
serer P. C. Thamsen (af Firmaet S. Seidelin), begge af Kjøbenhavn, samt P. H. L. 
Bloch, der vedblev at lede Virksomheden som Direktør indtil Aaret 1892, da han 
fratraadte. Han vedblev dog at være Medlem af Selskabets Bestyrelse indtil 1896, 
da han afgik ved Døden efter et langt og virksomt Liv. En travl og ofte brydsom 
Arbejdsdag havde han haft; han var begyndt saa at sige paa bar Bund uden nogen 
Kapital, var tre Gange næsten slaaet til Jorden, men havde stedse med ukuet Mod 
arbejdet sig op igen. Sine Medborgeres Agtelse havde han erhvervet sig; som mange- 
aarigt Medlem af Byraadet havde han øvet et betydeligt og fortjenstfuldt Arbejde. 
Som officielt Anerkendelsesbevis var Ridderkorset blevet ham tildelt.

— I fuldt moderne Forfatning, i udmærket Drift og med det fineste Renommé 
efterlod P. H. L. Bloch sig den Fabriksvirksomhed, han havde grundlagt, og Arv-



FREDERICIA

tagere af Driftsledelsen blev nu hans Søn K. C. Bloch 
og Sønnen af den tidligere Medindehaver Hans Hol
ger Andresen, hvorved Kontinuitet i Navn og Tradi
tion paa det nøjeste bevaredes. Begge havde lært Manu
fakturforretning, Andresen i Bogense, Bloch i Sorø, og 
Andresen havde senere erhvervet sig Uddannelse i Eng
land, Frankrig og Tyskland (bl. a. paa Væveskolen i 
Chemnitz), medens Bloch efter at have gennemgaaet 
Handelsskole i Kjøbenhavn og efter et 3aarigt Ophold 
i Hamborg havde drevet en mindre Manufakturforret
ning en gros i Kjøbenhavn, den han nu opgav for at 
løfte Arven efter sin Fader i Fredericia. Allerede efter 
3/4 Aars Forløb afgik imidlertid H. H. Andresen ved en 
altfor tidlig Død, og K. C. Bloch blev derefter, 30 Aar 
gammel, ene Leder af Virksomheden.

Som nævnt var denne i udmærket og fuldt leve

19

DIREKTØR H. H. ANDRESEN

ringsdygtig Forfatning, hvilket ogsaa fremgaar deraf, at den efter den sidste Udvi
delse i 1875 kunde arbejde, fuldt paa Højde med Situationen, lige indtil 1892, uden 
at nogen yderligere Udvidelse var paakrævet: Udviklingen var i dette Tidsrum rolig 
og jævn. Men Begyndelsen af 1890’erne indvarsler en ny Æra; der indtræder fra 
dette Tidspunkt vældige Forandringer paa Tekstilindustriens og Farveriets samt i 
ikke ringere Grad paa Arbejderforholdenes Omraade, og det blev nu nødvendigt 
at omlægge hele Fabrikationen. Store Ombygninger og Udvidelser følger Slag i Slag: 
Aarene 1898, 1901 og nu sidst indeværende Aar betyder alle for Fabriken omfat
tende Reformer og Udvidelser.

Saaledes som Virksomheden præsenterer sig nu, kan den da ogsaa regnes for 
fuldkommen mønstergyldig, det smukkest tænkelige Anlæg indenfor sit Omraade. 
Det gør sig gældende straks ved det første Indtryk. Her er Plads, Lys, Luft og den 
mest pilne Orden og Properhed. Alt paa sin rette Plads er aabenbart Løsenet. Og 
et tilsvarende Indtryk giver Arbejdsstyrken; der er adskillige gamle mellem Folkene, 

DIREKTØR K. G. BLOCH

men det er saa at sige Fabrikens Garde, prøvede Gam
linge, der har været knyttede til Virksomheden gennem 
Aartier, og hvis Efterkommere i 2den og 3die Generation 
som en Selvfølge er gaaet ind til den samme Gærning. 
Man bliver gammel i Gaarde her; flere har holdt deres 
50 Aars Jubilæum i Forretningen og er nu pensionerede. 
Det er øjensynligt, at Arbejderne virker under gode For
hold, og man faar i det hele et godt Indtryk af Arbejds
styrken paa Bloch & Andresens Fabrik — 350 ialt, Fa
brikens Funktionærer medregnede.

Det kan i denne Forbindelse nævnes, at Fabriken 
har sin egen Pensionskasse, grundet i 1872 — altsaa 
længe før der fra offentlig Side var tænkt paa Alder
domsforsørgelse. Naar en Arbejder har været 10 Aar 
i Forretningens Tjeneste, er han berettiget til Under-
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støttelse af Kassen, der udelukkende opretholdes ved Fabrikens Tilskud (visse Pro
center af Ugelønnen).

Det er i stort som i smaat, det gode Indtryk gør sig gældende. Imponerende 
som Fabriken er alene ved sit Omfang, ved sit 19,000 Kvadratalens Areal, hvoraf 
14,000 er bebygget, virker Anlæget tiltalende og respektindgydende ved sin maski
nelle Indretning, ved til det yderste at tilfredsstille ethvert af Tidens Krav i Hen
seende til Teknik og Hygiejne. Den har 300 Vævestole med tilhørende Hjælpema
skiner og oplyses af henimod 1000 elektriske Glødelamper, hvortil Strømmen leveres 
fra eget Elektricitetsværk. Der findes 3 Dampkedler paa tilsammen 2000 Kvadratfod

EN VÆVESAL

Hedeflade, 2 Dampmaskiner af tilsammen 300 Hestes Kraft samt flere Elektromo
torer. Overalt er de nyeste Maskiner og Hjælpemidler tagne i Anvendelse; nogle af 
de nye Afdelinger drives af deres egne Motorer, der kan stoppes i et Nu, hvis et 
Uheld skulde indtræffe, idet de udløses automatisk ved Tryk paa en Knap. Som et 
lille Eksempel paa, hvorledes Udnyttelsen af mekaniske Hjælpemidler er gennem
ført til det yderste, kan nævnes, at Lommetørklæder sømmes paa en ved Elektrici
tet dreven Maskine!

— Alle Artikler, som Aktieselskabet forhandler, tilvirkes paa egen Fabrik og 
bestaar hovedsagelig af Bomuld. Der fabrikeres blegede og ublegede Lærreder — 
fra Lommetørklæder indtil Lærred til Automobilringe, de letteste Foerstoffer og de 
sværeste Bolstre, Gardiner, Frottérstoffer, Sejldug (kendt af hver dansk Skipper), Neg-
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ligéstoffer, Floneller og Satiner, men Special-Artiklen er dog mønstervævede Bom
uldstøjer til Kjoler og Forklæder. Paa Lager findes altid henved 1200 Mønstre, og 
Firmaet sørger stadig for nye og originale Tegninger hertil.

Med Undtagelse af en mindre Eksport til Sverige, Tyskland og Frankrig afsættes 
hele Fabrikationen i Danmark. Om Fabrikatets Godhed vidner Medailler fra Aarhus 
(1876), Kjøbenhavn (Den nordiske Industriudstilling i 1872) og Paris 1880. Senere 
har Fabriken ikke udstillet. Firmaet lader hele Danmark berejse og er desuden re
præsenteret i Kjøbenhavn ved en dér bosiddende Agent.

Alle de Finesser, der er bragt i Anvendelse ved Fabrikationen, den helt ud mo

PARTI AF SPOLERI, BOBBINERI OG KÆDESKÆRERI

derne og fortrinlige Drift kan naturligvis kun af en Fagmand værdsættes tilfulde, 
men ogsaa en Lægmand vil dog kunne have stor Fornøjelse af et Besøg paa Fa
briken i Danmarksgade. Det rastløse Liv, den pilne Ordenssans, der hersker overalt, 
de sindrige Maskiners tilsyneladende saa forvirrede Rasen, der i Virkeligheden er 
det mest regelbundne og automatiske, usvigtelige Pligtarbejde — alt dette maa nød
vendigvis fængsle og interessere enhver, der har blot mindste Følelse for det snilde 
og storladne i vor Tids industrielle Liv.

Man passerer paa en saadan Runde gennem Fabriken først de omfattende Lagre 
med ublegede Garner samt Farveriet, hvor Driften selvfølgelig ogsaa nu er meka
nisk, og kommer dernæst paa Vejen til selve Fabriken gennem en mægtig Lager
kælder, hvor elektriske Glødelamper lyser over lange Reoler fyldte med Garnnøgler



PARTI FRA LAGERET

INTERIØR FRA KONTORET
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(»Bobbins«) i alle Farver. Herefter kommer man op i Bobbineriet, Spoleriet og 
Kædeskæreriet, hvor Garnet spoles, og »Kæderne skæres«, idet der flyver som et 
broget Spind af mange Traade fra Bobbinerne over til Skærerammen. Den næste 
Afdeling er de 4 mægtige Vævesale med deres Hundreder af Væve af forskellige Ty
per og til Fremstilling af forskellige Slags Stoffer, et brusende, øredøvende Hav, en 
Potensering af Virksomhed — og man naaer dernæst gennem den pyntelige Maskinhal 
med Maskinerne til Kraft og Lys over til Lagerbygningens mere fredelige Egne, 
hvor Varerne efterses, pudses, maales og vejes, inden de gaar op paa Lagrene. — 
En saadan Bunde vil huskes længe som en pragtfuld Time Anskuelsesundervisning 
og som en kraftig Manifestation af, hvilken Højde der kan naaes, og i hvilket Om
fang Industri kan drives i en dansk Provinsby.

Som allerede nævnt har Direktør K. C. Bloch siden H. H. Andresens Død i 
1893 været Eneleder af Fabriken. Ved Siden af denne Virksomhed, der i allerhøje
ste Grad har hans Interesse og Kærlighed, har han øvet et betydeligt offentligt Ar
bejde som Medlem af Byens Raad og som Indehaver af forskellige andre Hverv; 
han er tillige norsk Vicekonsul.

Aktieselskabet Bloch & Andresens Bestyrelse bestaar nu af Bankdirektør, Ge- 
heimeetatsraad Gliickstadt, Kjøbenhavn; Fabrikant, Konsul C. W. Loehr, Frede
ricia, og Bryggeridirektør Johan Bloch, Odense.



P. STOUSTRUP
CYKLEHANDEL EN GROS

Den Fremmede, der kommer til Danmark, forbavses stedse over to Foreteelser: 
den evindelige Hatteaftagning og det umaadelige Antal Cykler. Den første Ejen

dommelighed maa sagtens have sin Begrundelse i et velvilligt, ekspansivt Naturel, 
den sidste forklares vel til Dels ved Landets Fladhed. Hvorom alting er, det er 
utvivlsomt, at intet Land i Verden har forholdsvis et saa stort Forbrug af Cykler 
som Danmark.

Dette har atter ganske naturligt medført en overordentlig livlig Opblomstring 
af Cyklehandelen. Cyklehandlere skød op af Jorden som Paddehatte. Men lige til
talende var det ikke alt
sammen; adskillig Usolidi
tet — eller for at sige det 
lige ud — halv eller hel 
Svindel var der imellem, 
men det maa da være en 
Trøst, at Ærlighed alligevel 
varer længst, og at Forhol
dene i Reglen regulerer sig 
selv, saaledes at kun det 
Firma, der leverer gode 
Varer til rimelige Priser, i 
det lange Løb bevarer 
sine Kunder.

— Et af Provinsens bed-
P. STOUSTRUP

ste Navne paa Cyklehande- 
lens Omraade er P. Stou- 
s trups.

Han begyndte i 1886 at 
drive Købmandsforretning 
i Herslev i Nærheden af 
Fredericia, løste endvidere 
Borgerskab her i 1892 og 
drev begge Forretninger i 
Fællesskab i 8 Aar. I 1898 
begyndte han at kaste sig 
over Cykleforretnihgen, idet 
Cykler optoges i Forretnin
gerne. Et Par Aar derefter 
gik Virksomheden helt over

til at blive en gros Handel med 
dreves Fabrikationsvirksomhed.

Cykler og Cykle-Tilbehør, samtidig med at der

I de siden forløbne Aar er Forretningen vokset frodigt, saa at den nu er en af 
Provinsens betydeligste paa dette Omraade. Den drives nu udelukkende en gros, 
med Kundekreds over hele Landet (dog særlig paa Fyen og i Jylland), der berejses 
ved faste Rejsende, medens P. Stoustrup selv besøger sine udenlandske Forbin
delser og selv foretager sine Indkøb. Hovedmærket, »Atla-Cyklen«, har overalt hos 
det cyklende Publikum vundet megen Anerkendelse og ved sine Egenskaber skaffet 
Firmaet mange Venner, ikke mindst i Fredericia med Opland, hvor der nu findes 
ikke mindre end 9 Forhandlere af »Atla-Cyklen«.

Ved Indehaverens Vederhæftighed, sunde Købmandssans og Dygtighed har P. 
Stoustrups Forretning opnaaet den smukke Position, som den fortjener.



I. P. SCHMIDT JUN.’S
CIGAR- & TOBAKSFABRIKER, AKTIESELSKAB

GRUNDLAGT 31. JULI 1778

Under 30. April 1778 ansøgte »deputirte Bürger« og Købmand i Flensborg Hans 
Petersen Schmidt »ganske allerunderdanigst« »das Königl. höchstpreysl. Ge

neral-Landes Oeconomi und Commerz-Collegium« om, at han maatte blive benaa- 
det med det i den allerhøjeste Forordning angaaende Tobak »allerhuldreichst« til
sagte Privilegium, og han henviser i sin »Petitium«, som anbefalende Moment, til 
sin ufortrødne Flid og udadlelige borgerlige Vandel.

Hans Petersen Schmidt havde dog allerede før dette Tidspunkt drevet en lille 
Virksomhed med For-
arbejdning af og Han
del med Røg- og Snus
tobak, »til sit og sines 
nødtørftige Behov«, men 
uden at holde Butik. 
Nu finder han Anled
ning til at udvide Be
driften og at erhverve 
det ovenomtalte Privi
legium »wegen des To
backs«, hvilket da og- 
saa tilstaas ham under 
31. Juli 1778, og som 
Varemærke indregistre
res et kronet Vaaben

DIREKTØR JOH. KORCH

med to Løver, det sam
me, som Firmaet stadig 
benytter. I Ansøgningen 
tales kun om »Rauch- 
oder Schnupf-Toback- 
Spinnen, Kerben und 
Fabriciren«; først lang 
Tid efter udvidedes For
retningen til ogsaa at 
omfatte Cigarer, en 
Form for Tobak, som 
jo iøvrigt endnu langt 
op i forrige Aarhundre- 
de nærmest var en 
Luksus og Kuriositet.

Forretningen, hvis
egentlige Fødselsdag saaledes kan ansættes til den sidste Dag i Juli 1778, gik efter 
Hans Petersen Schmidts Død over til hans Søn og senere til en i det Flensborg 
Næringsliv meget bekendt Personlighed, Storkøbmanden Kancelliraad Jacob 
Schmidt. Flensborg og i det hele Stæderne i Hertugdømmerne var jo indtil Mid
ten af forrige Aarhundrede Hovedsædet for den danske Tobaksindustri, og ved Told
loven af 1863 ydedes der denne Produktionsvirksomhed en ikke uvæsentlig Støtte 
ved Toldhegnet ved Elben. Forretningen gik da ogsaa roligt og sikkert fremad og 
erhvervede sig et landskendt og ansét Navn. Men Krigen i 1864 nødvendiggjorde 
en Omlægning, idet Toldgrænsen jo nu flyttedes op Norden for Flensborg, til Konge- 
aaen. Af Hensyn hertil, idet Fabriken altid havde haft væsentlige Forbindelser i 
Kongeriget, blev der da anlagt en Filial i Fredericia under Ledelse af Kancelliraad
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Schmidts Broder
søn,HaraldSchmidt, 
og denne Filial 
voksede snart saa- 
ledes, at den blev 
Hovedforretningen.

Da Schmidt døde 
barnløs, gik Fabri
ken i Fredericia 
over til hans Mester 
C. H. Petersen og 
Firmaets ældste Rej
sende, H. C. An
dresen; sidstnævn
tes Enke var der
efter Indehaver af 
den, indtil den i 
1894 solgtes til Fa
brikant.!. L. Korch, 
der atter i 1899 

EN DEL AF SPINDESTUEN

overdrog den til et Aktieselskab, for hvilket Korch vedblev at være Leder.
Med de gode Tider og under de for Tobaksindustrien i det hele ret gunstige 

Forhold tog Forretningen yderligere Fart. Cigarfabrikationen blev optaget og antog, 
efterhaanden som Fabrikatet ved en omhyggelig Tilvirkning og Behandling vandt 
Publikums Yndest og Ry for Velsmag, et meget betydeligt Omfang. Og i samme 
Grad som Omsætningen steg, udvidedes selvfølgeligt Fabriken, saaledes at den, der 

EN AF CIGARMAGER-STUERNE

i 1865 begyndte med 
25 Arbejdere, nu 
sysselsætter ca. 150 
Mennesker. For
uden Fabriken og 
Lageret i Fredericia 
har Selskabet Filial 
med Kontor og La
ger i Kjøbenhavn, 
Badstuestræde 7, 
samt faste Rejsende 
og ialt ca. 3000 For
handlere.

Som nævnt var 
det i Begyndelsen 
Røgtobakker og 

Snustobak, der var 
Fabrikens Hoved
artikler, men i Kraft 
af den skiftende
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SORTÉRSTUEN

Smag gik Snustobak 
efterhaanden mere 
og mere ud, og 
Cigartilvirkningen 

blev Hovedforret
ningen, hvilket kan 
illustreres ved at 
anføre, at der siden 
1865 er udgaaet 
mindst 250 Millio
ner Cigarer fra Fa
brikens Lagere. Men 
endvidere blev i 
1899 Skraafabrika- 
tionen optaget og er 
efterhaanden kom
men til at spille en 
meget betydelig Rol
le-Fabrikens »Sau
cer«, Tilvirkningens 

dyrebare Hemmeligheder, hvorpaa det hele kommer an, er faldne i Forbrugernes 
Smag, og mangen forfaren Feinschmecker paa dette Omraade vilde nu — det være 
i Storm eller Stille — ikke kunne tænke sig at ty til andet end en Skraa af I. P. 
Schmidt’s i Fredericia.

I Fabriksbygningen, hvis hyggelige hvide Mure lyser frem mellem de gamle 
Træer ved »Landsoldaten«, er alt præget af Orden og Sirlighed, Maskiner og Forme 
er de bedst mulige, Behandlingen den omhyggeligste, og fra Strippestuen, hvor Rib
berne pilles fra det fugtige Tobaksblad, til Tørrestuen, hvor Cigaren er færdig — 
Hovedmærket »Cyclop«, »El Garrardo« eller den lille Cigarillo »Picant« og Hundre
der af andre Mærker — faar man Indtrykket af en fuldt tidssvarende, sikkert og 
omsigtsfuldt dreven Virksomhed.

— Lederen af Fabriken, J. L. Korch, kom, efter en alsidig og grundig Han
delsuddannelse, i 1892 i Forbindelse med I. P. Schmidt jun.'s Filial i Kjøbenhavn 
og efter i det følgende Aar at have været knyttet til Fabriken i Fredericia, overtog 
han den, som nævnt, i 1894 — kun 24 Aar gammel. Ved Overtagelsen beskæftigede 
Fabriken endnu kun ca. 60 Mand, men allerede i 1898, da den kunde fejre sit 120 
Aars Jubilæum, — ved hvilken Lejlighed Firmaet uddelte blandt sine Forbindelser en 
meget smuk Platte, — var der nok at gøre for 140 Arbejdere. 
Stærkt interesseret for sin Virksomhed, som J. L. Korch er, 
har han siden yderligere forstaaet at drive den fremad, og I. 
P. Schmidt jan., den ærværdige gamle Forretning, der grund
lagdes af hin vindskibelige Borger i Flensborg, er endnu ung
dommelig livskraftig, kendt og ansét indenfor Kredsen af dem, 
der er tagen fangen af »den sælsomme Urt «s Tryllemagt — 
og videre endda.



KAMGARNSSPINDERIET „YORKSHIRE“

Mangen god gammel Forretning i vore Købstæder er grundlagt under den blaasorte 
Farver-Fanes Tegn.

Medens det tidligere var Reglen, at Landbefolkningens Forbrug af Klæder og Linned 
fremstilledes ved Kvindernes Husflid, var det sjældnere, at man i Hjemmene gav sig af 
med Farvningen. For at faa den besørget, maatte man ty til Farveren i Byen, og 
Følgen var da, at mange af disse Farverier blev meget betydelige Forretninger samt 
ikke sjældent søgte Tilholdssteder, hvor man i Købet kunde vente at faa sig en Pas
siar og et og an
det godt Raad.

Netop saa- 
dant et Farveri 
af den gode, 
gamle Slags var 
det, C hr. Fre
deriksen den 
1. August 1851 
aabnede paa

Hjørnet af Dan
marksgade og 
Vester voldgade. 
Medens Frede
riksen passede

CHR. FREDERIKSEN OG HUSTRU

Farveriet, tog 
hans Hustru sig 
af Butiken — 
det gik helt godt. 
Store var For
holdene ganske 
vist ikke til at 
begynde med, 
men allerede det 
følgende Aar 

blev dog Ejen
dommen Nr. 2 
i Norgesgade 

købt — Forret
ningen var be

gyndt i lejede Lokaler — og ved Arbejdsomhed og Paapasselighed gik det altsam
men fremad, saa at der efter Krigen 1864 kunde optages Uldspinderi til den tidli
gere Virksomhed. I 1867 blev der indlagt Damp, i 1872 tilkøbtes Naboejendommen 
Nr. 4, og herhen blev nu Spinderiet flyttet, medens der paa 1ste Sal blev indrettet 
Haandvæveri af Klædevarer og Hvergarner.

Det læses saa let og selvfølgeligt. Men i Virkeligheden dækker disse korte Linier 
om Fremgang og Udvidelser over en lang og trofast Livsgærning, over mange mø
dige Dages Arbejde fra tidlig Morgen til langt ud paa silde Aften. Chr. Frederiksen 
og Hustru var flittige Mennesker, og Fliden bragte jævn Velstand til Huse, samtidig 
med at de vandt sig Venner og et agtet og anset Navn; men det gik ingenlunde 
som en Leg altsammen — her kan i egentligst Forstand tales om en Virksomhed, 
der er arbejdet frem. Ikke mindst bør her gamle Fru Frederiksens trofaste og usvig- 
telig flittige Gærning mindes.

Imidlertid kom det Tidspunkt, da unge Kræfters Hjælp var ønskelig, og i 1894 
blev Sønnen, Carl Frederiksen, som var kommen hjem fra Tyskland, hvor han 
havde sat sig ind i Farveri og Væveri, optagen som Medindehaver af Forretningen, 
som nu blev udstyret med større Dampkraft og nyt Spinderiinventar, ligesom der i 
de nærmest paafølgende Aar blev gjort Begyndelsen til Indlægning af mekanisk Væ
veri. Men saa hjemsøgtes i 1896 Fabriken af en Ildsvaade, der ødelagde Farveriet,
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INTERIØR FRA SPINDESALEN

medens Spinderiet 
reddedes — hvilket 
sidste var saare hel
digt, da de her umid
delbart forinden in
stallerede Maskiner 
endnu ikke var as
surerede — og det 
besluttedes da at 
lade Forretningen 
gaa over til et Ak
tieselskab. En stor 
treetages Bygning 
blev opført til Fa
brikation af Klæde
varer og Kjole tøj er 
samt Spinderi og 
Farveri, og som Le
der af Virksomhe
den ansattes Carl 
Frederiksen. Under 

denne Form blev Forretningen dreven indtil Oktober 1904, da den røde Hane atter 
galede over Fabriken; en tidlig Morgenstund, en halv Time efter at Arbejdet var 
begyndt, opstod der Brand i Tørremaskinen, og hele Komplekset nedbrændte til 
Grunden.

Herefter besluttede Selskabet — særlig med de uvisse Toldforhold for Øje — at 
likvidere, og hermed oprinder en helt ny Æra for den gamle Forretning ved »Land
soldaten«. Direktør Carl Frederiksen købte nemlig Grunden af Aktieselskabet, op
førte nye Fabriksbygninger og begyndte ved Nytaarstid 1907 en Virksomhed under 
Firma »Kamgarnsspinderiet Yorkshire«.

— Nu er vi komne langt bort fra den gamle Tid, fra den blaa Farverdugs og 
de smaa Forholds Dage. I den tip top moderne, saa at sige absolut brandfri, Fabriks
bygnings store, lyse Rum summer og bruser Maskiner af nyeste Type. Den lange, 
fine Uld kæmmes gennem Heglernes Staalnaale, strækkes ud i Finhed og egaliseres 
for sluttelig at færdigspindes paa de forskellige Systemer af Spindemaskiner og ud- 
gaa som Trikotagegarn, Vævegarn eller Strikkegarn. Elegant og sikkert øver de 
sindrigt udtænkte, vidunderligt fikse Maskiner deres Dont, drevne af en 51 Heste
kræfters Sugegasmotor, som tillige frembringer Strøm til Lysanlæget. 22 Spinderima
skiner er paa nærværende Tidspunkt i Drift, men Fabriken er anlagt med en Ud
videlse indtil det dobbelte for Øje.

Kamgarnsindustrien er paa dansk Jordbund et ret nyt og lidet udnyttet Om- 
raade, og ung, som Fabriken er, kan det da siges, at det her for saa vidt drejer sig 
om »Fremtidsmusik«. Men saa mange gode Minder, som der knytter sig til Hjørnet 
ved Vestervold, saa vaagen og sikker en Energi Indehaveren har taget i Arv, og saa 
ypperligt et Fabriksanlæg, der nu er skaffet til Veje, er der kun Grund til at vente 
en munter Harmoni.



W. EBLING

Forretningen er grundlagt den 29. April 1852 af Købmand P. M. Ebling og var 
oprindelig baseret paa Landhandel, idet den førte, foruden Kolonialvarer, alt 

hvad Landboerne brugte, saasom Isenkram, Fajance og Markfrø, og tillige gav sig 
af med Opkøb af Landbrugsprodukter. I 1881 overtoges Forretningen af P. M. Eb
lings Søn, W. Ebling, som i 1894 til den øvrige Virksomhed knyttede Cigarfabri
kation og Handel med Raatobakker og hermed, saa at sige paa den danske To
baksindustris »klassiske Grund«, optog et Erhverv, der har naaet en betydelig Ud
vikling.

W. Ebling er født og har
har i de sidste 20 Aar op
købt næsten hele Tobaks
avlen i Fredericia foruden 
en stor Del af den paa Fyen 
avlede Tobak, som han 
direkte fra Plantørerne igen 
sælger til de Fabrikanter 
rundt om i Landet, der 
fabrikerer billig Røgtobak. 
Han er saaledes nøje knyt
tet til denne for Fredericia 
ejendommelige Næringsvej, 
om hvilken det samtidig vil 
være naturligt at fremdrage 
nogle Træk.

Indtil Midten af forrige

levet hele sit Liv midt iblandt Tobaksdyrkerne og

P. M. ERLING 
Firmaets Grundlægger

Aarhundrede var der egent
lig kun i Hertugdømmerne 
nogen dansk Tobaksindustri 
af Betydning. Men mange 
af de til Fredericia indvan
drede reformerte Familier 
havde i den sidste Tredie- 
del af det 18. Aarhun
drede paabegyndt Dyrkning 
af Tobak, en Virksomhed, 
der blev af ganske storstilet 
Omfang og i ikke ringe 
Grad kom til at præge Byen 
og dens Erhvervsliv.

Oprindelig var Avlen 
baseret paa Dyrkning af

den amerikanske (eller, om man vil, hollandske) rødblomstrede, spidsbladede Tobak, 
som Indvandrerne havde ført med sig fra Brandenburg, hvor de reformerte Fa
milier havde slaaet sig ned en Tid, efter at de var fordrevne fra Frankrig. Avlen og 
Behandlingen af Tobakken blev dreven rationelt, Tobaksbladene blev fermenterede 
(svedede), og Produktet havde ingenlunde noget daarligt Ry. Allerede ved Aar 1786 
var Erhvervet dog allerede i Tilbagegang baade kvantitativt og kvalitativt, idet Koloni
sterne efterhaanden gik over til Dyrkning af den gulblomstrede asiatiske Tobak, der 
er ringere, men hvis Behandling tillige er simplere og nemmere. Efterhaanden over
førtes iøvrigt Tobaksdyrkningen til Fyen, hovedsagelig af de i Krigsaarene fordrevne 
Fredericianere, og her dyrkes nu mere Tobak end omkring selve Fredericia.

Levende interesseret for Næringslivets forskellige Ytringer i sin Hjemby og ved 
Slægtstraditioner særlig knyttet til Kolonisterne, som W. Ebling var, førtes han
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W. EBLING 
Firmaets nuværende 

Indehaver

W. EBLING

ganske naturligt ind i Tobaksindustrien og optog tillige 
en omfattende Forsøgsvirksomhed med Dyrkning af for
skellige Slags Tobaksfrø. De anstillede Forsøg viste, at 
det i Holland avlede Frø passede bedst, og fra 1894 
har Avlsbrugerne efter hans Raad optaget Dyrkningen 
af denne Art Tobak, der behandles paa samme Maade 
som ved Amersfort i Holland. Og medens den tidligere 
dyrkede Tobak kun kunde anvendes til billige Røgtobak
ker, bruges den af hollandsk Frø avlede til Omblad og 
Indlæg til billige Cigarer og har herved betydelig højere 
Værdi. Men Tobaksdyrkningen er alligevel en Nærings
vej i Tilbagegang; den egner sig i alt Fald ikke for vore 
Dages Rybefolkning, thi de Honoré’ers, Duponfers og 
Deleuran’ers Ungdom søger nu hellere til Fabrikerne, 
hvor de er deres egne Herrer, naar Fløjten har ind
varslet Fyraftenen, medens de hjemme hos deres For-

ældre, Avlsbrugerne, maatte tidligere op og arbejde langt ud paa Aftenen.

Hvad W. Eblings Fabrikationsvirksomhed angaar, paabegyndtes den under ret 
beskedne Former med kun nogle ganske faa Svende. Men ret gunstigt, som Indu
strien var stillet, og samvittighedsfuldt, dygtigt og kyndigt som Virksomheden blev 
dreven, antog den snart større Omfang, saa at Produktionen i Aaret 1906 var oppe 
paa 1 Million Cigarer. Specialiteten, der præger Fabrikationen er: faa Mærker, 
men gode og reelle Ting — intet billigt Kram og intet Gøgl. Fra Konsignationslage
ret i Kjøbenhavn og ved to faste Rejsende indføres Produktet over hele Landet og 
har længst erhvervet sig et godt Navn. Dette er opnaaet dels ved, at der kun ind
købes reelle og gode Raatobakker af fineste Kvalitet, dels derved, at der i Fabriken 
udelukkende beskæftiges faglærte Svende og hverken Lærlinge eller Maskiner, saa at 
der er Sikkerhed for, at den fremstillede Vare svarer til det, den giver sig ud for; 
— Eblings Cigarer kan altid trække, en snare paaskønnelsesværdig Egenskab ved 
en Cigar!

Af god gammel Borger-Æt (Familien har i 200 Aar boet i Fredericia), retliniet 
i Karakter og mangesidigt interesseret og erfaren, som Ebling er, har hans Medbor
gere i Aarenes Løb kaldet ham til en Mængde offentlige Hverv. Han har saaledes 
været knyttet til Fattigvæsenet som Fattigforstander og Medlem af Fattigudvalget i 
23 Aar, er Formand for den frie Fattigkasse, Medlem af Værgeraadet og sad i 6 
Aar i Byraadet. Endvidere er han Repræsentant for »Banken for Fredericia og 
Omegn«.

— Den gamle Gaard paa Hjørnet af Danmarksgade og Kongensgade, ligeover- 
for Trinitatis Kirkegaard, hvor mange Generationer af de gamle indvandrede Fa
milier hviler, rummer i sig et smukt og interessant Stykke af den minderige Asyl
stads borgerlige Historie.



E. THIELLESEN & W. JOHANSEN
SAGFØRERE

Vor Tids Dramatikere — den sidste Menneskealders Literatur i det hele — har 
hidtil valgt Lægen og derefter Ingeniøren til Helt. Den aandfulde Læge, hvis 

bidende Sarkasme skærer endnu dybere end hans elegant førte Kniv, Ingeniøren i 
knicker-bockers, Haanden i Siden, Feltherreblik udover Arbejdsmarken — disse to 
Typer er bievne vore Bøgers og Skuespils Forgrundsfigurer.

Andre Tider, andre Typer. Medens Franskmændene omkring Midten af forrige 
Aarhundrede helst satte en Hertug eller dog mindst en Marquis øverst paa Person
listen, havde de engelske Forfattere ikke noget imod af og til at føre deres Læsere 
ind i gamle London-toums højtidelige Retssale og mørke Sagførerkontorer; Dickens 
har herfra hentet flere af sine sikrest tegnede Figurer.

Det 19. Aarhundredes »Gennembruds-Literatur« kender saa at sige ikke Sag
føreren. Først de seneste Aar opdager ham, den moderne Sagfører af forskellig Type, 
smart, raadsnar, Gründer, Levemand; — eksempelvis kan nævnes den Profil, Otto 
Rung har ridset op i »Sidste Kamp«. Og alt som vi mere og mere fjærner os fra 
Aarhundred-Slutningens vage, æstetiserende Drømmeaar og tages fangne af vort eget 
Decenniums Realitetssans, vil vi nødvendigvis hyppigere og hyppigere træffe Sagfø
reren i Literaturen. Den vil slet ikke kunne komme uden om ham, fordi han i 
væsentligt Mon er den, der »bevæger Verden«.

- Der bevæger Verden! Et Blik paa Skildringen af det Sagførerfirma, der 
her skal omtales, vil vise, hvor Udtrykket passer, af hvor indgribende Betydning en 
ivrigt og praktisk dreven Sagførervirksomhed — ledet i Takt med Tiden og dens 
Gærning og Væsen — kan blive for Samfundet, dette Ord brugt baade i snævreste 
og videste Forstand.

E. Thiellesen & W. Johansen. Vi føres ikke som hos Dickens ind i Inner 
Temples Krinkelkroge, ad knagende gamle Trapper op til gravalvorlige Kontorer, 
hvor Aarhundreders Støv drysser langsomt ned over svinelæderbundne Folianter 
med falmet Guldtryk paa Ryggene, medens Fjederpennene skratter over Papiret, og 
Kontorstolen knirker diskret. Her strømmer Dagslyset fuldt og rigt ind fra en bred 
og aaben Gade, Skrivemaskinerne rasler Linie ned ved Linie i flyvende Fart, og 
Telefonerne kalder med Bud og Besked fra Syd og Nord. Vi staar midt i det ty
vende Aarhundredes første travle, utrættede Aarti.

Men for at faa det rette Indtryk af, hvorledes den Virksomhed, der her øves, 
er bygget op og har udviklet sig, er det nødvendigt at gaa en halv Menneskealder 
tilbage i Tiden.
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SAGFØRER E. THIELLESEN

I Aaret 1890 kom den unge Sønderjyde, exam. juris 
E. Thiellesen fra Kjøbenhavn, hvor han havde haft en 
Fuldmægtigplads, til Fredericia og nedsatte sig som Sag
fører. Ikke netop, at han blev modtaget »med aabne 
Arme«, eller at han straks syntes at skulle fylde et Savn! 
Byen var allerede vel forsynet med praktiserende Ju
rister, han var uden Forbindelser, og det vilde være Synd 
at sige, at nogen opmuntrede ham. Men han gik paa 
med frejdigt Mod — Trapperne blev ikke straks slidt i 
Stykker, og Udbyttet var ikke det mest glimrende — men 
Kunder kom der, og de, der én Gang var komne, kom 
igen og førte nye med sig, saaledes at Forretningen efter 
fire Aars Forløb gav Thiellesen, som da var uden videre 
Medhjælp, nok at bestille.

Paa dette Tidspunkt fik da Thiellesen en skøn Dag 
Besøg af en ganske ung Jurist ved Navn W. Johan

sen, som hidtil havde været Fuldmægtig paa et Sagførerkontor i en anden By, og 
som havde haft Lejlighed til at iagttage den Maade, paa hvilken Thiellesen arbej
dede udadtil, og følt sig saa tiltalt heraf, at han nu foreslog Th., at han skulde 
antage ham som Fuldmægtig. Thiellesen syntes om Manden og egentlig ogsaa om 
Forslaget, men han mente ikke, at han turde binde an med Udgiften til en Fuld
mægtig. Imidlertid erklærede Johansen, at Gagen ikke var det afgørende, blev der 
ikke Fortjeneste til noget synderligt Vederlag foreløbig, kunde det endda blive godt. 
Paa denne Maade mødtes disse to Mennesker, hvis Forretning nu under Firmanavnet 
Thiellesen & Johansen hører til Landets bedste, og sikkert er Provinsens største. 
Et Særkende for dem begge var, at de siden deres 15. Aar havde maatte sørge for 
sig selv, selv havde bestemt den Vej, de vilde gaa, selv bekostet og ordnet deres Stu
dier — og i det hele uden Midler, uden Forbindelser eller Støtte fra nogen Side 
havde banet sig frem. — Johansen var da 22 Aar, Thiellesen 30.

Efter at Johansen havde været Fuldmægtig hos Thiellesen i henved 3 Aar, ind-
gik de Kompagniskab, og i den Anledning oprettede de 
med Iagttagelse af alle Former en Interessentskabskon
trakt, ved hvilken det mest mærkelige skal være, at den 
siden den Dag, da den for en halv Snes Aar siden blev 
oprettet, ingensinde har været aabnet af nogen af dem.

— De to unge Sagførere optraadte med stor Beske
denhed, men i Forretningsverdenen forstod de ret snart 
at gøre sig gældende, idet man inden længe fik Øjnene 
op for, at her var ikke alene Energien — en Egenskab, 
som jo er særdeles prisværdig, men som ofte lidt for 
rundhaandet tilkendes den moderne Sagfører — her var 
ogsaa en ganske ualmindelig Forretningsdygtighed, støttet 
af en klar juridisk Indsigt. Det var i første Række det 
praktiske Erhverv, Firmaets Virksomhed tog Sigte paa, 
og betegnende nok deltes dets Interessesfære nogenlunde 
ligeligt mellem selve Fredericia og— Udlandet! Derimod SAGFØRER W. JOHANSEN
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syntes, særlig i de første Aar, de kjøbenhavnske Forretningshuse ikke at være bievne 
opmærksomme paa det unge Firma, som i Løbet af nogle faa Aar skulde komme til 
at indtage en saa fremskudt Plads i den danske Sagførervirksomhed.

— Efterhaanden som nu Forretningen voksede — og Aar for Aar gik den fremad 
med raske Skridt og med en Udvikling, der er ganske usædvanlig herhjemme — 
deltes naturnødvendigt Ledelsen og Arbejdet mellem de to Indehavere, saaledes at 
hver for sig tog Opdyrkningen af det Omraade, der interesserede ham mest; men 
for de forskellige Omraader, for hele Forretningen forblev de ledende Principer de 
samme: en absolut omgaaende Ekspedition, praktisk Afgørelse af Sagerne, ingen 
Omsvøb, Udfinden af den Ordning, der reelt maatte tjene Klienten bedst — og i 
videst Omfang Undgaaelse af Retstrætter.

Delingen af Arbejdet udformedes i Hovedsagen saaledes, at den ene Afdéling i 
det væsentlige beskæftiger sig med Handelsincasso, særlig udadtil, og den anden 
med lokale Forhold.

Som allerede nævnt, havde Firmaet straks faaet et godt Tag i Forretningsfor
bindelser med Udlandet, og det er nu et meget betydeligt Antal Handelshuse, særlig 
tyske, som benytter Firmaets Assistance i de danske Provinser, adskillige endogsaa 
derudover; vel sagtens i Erkendelse af, at de har været vel tjente med at drage 
Nytte af Firmaets særlige Arbejdsmetode og indgaaende Kendskab til Forretnings
forholdene, særlig i Jylland og paa Fyen.

Denne Forbindelse med Udlandet har ført til, at Firmaet korresponderer i de 
tre Hovedsprog — og næppe en Dag gaar, uden at der dikteres Stenografen en 
Mængde Breve i fremmede Sprog. Tillige har den Omstændighed, at Firmaet har 
Forbindelser paa de vigtigste Hovedpladser i Evropa og enkelte oversøiske Steder, 
ført til, at omvendt Danske benytter Firmaets Assistance i Udlandet, hvor Indehaverne 
gennem personlige Ophold og — undertiden længere — Forretningsbesøg har faaet 
større Indsigt i Forholdene end almindeligt for Sagførere her i Landet.

Medens Repræsentationen af Udlændinge paa Danmark væsentlig angaar Han
delsforhold og da særlig Incasso af Handelsfordringer, vedrører Repræsentationen 
af Danske i Udlandet tillige andre Forhold, bl. a. Arvesager.

Aar for Aar er Incassoforretningen vokset, i de senere Aar endogsaa i ganske 
betydelig Grad, idet de gamle Kunder er forblevne tro og har ført nye til. Som et 
Bevis paa, hvorledes den ene Klient, naar han føler sig godt behandlet, fører andre 
med sig, efter et Slags Sneboldsystem, kan nævnes, at det har vist sig, at saa godt 
som alle Firmaer i et større Kontorhus efterhaanden har betroet Thiellesen & Jo
hansen deres Incasso paa de danske Provinser, efter at et enkelt Firma i Ejen
dommen for nogle Aar siden satte sig i Forbindelse med dem.

— Den anden Gren af Forretningen, der mere angaar de lokale Forhold, er 
imidlertid ikke bleven tilsidesat, og det er næppe for meget sagt, at Fredericia er 
præget af dette Firmas Virken. Ganske forbavsende er det, hvorledes man overalt 
støder paa Navnet Thiellesen & Johansen, naar man fordyber sig i Byens Erhvervs
liv og økonomiske Forhold. Paa saa godt som alle Omraader har Firmaet sat Spor. 
Ikke blot har næsten alle Byens større Forretningsvirksomheder — og de fleste 
mindre iøvrigt ogsaa — benyttet sig af Firmaets Indsigt og Erfaring i saavel rent 
juridiske Spørgsmaal som i praktisk finansielle Forhold, men tillige har Thiellesen 
& Johansen selv taget Initiativet til Oprettelsen af flere Virksomheder og har om-
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organiseret eller sammensluttet andre — ligesom mindst en af Indehaverne er Med
lem af flere af de stedlige Aktieselskabers Bestyrelser eller paa anden Maade har 
Indflydelse paa de paagældende Virksomheders Udvikling.

Men medens Thiellesen & Johansen saaledes paa saa mange Maader og ofte 
paa afgørende Punkter er komne til at spille en Rolle i Byens Liv, har de aldrig 
befattet sig med offentlige Hverv. De har ikke fundet, at Resultatet af saadan Virk
somhed kunde svare til det Offer af Tid og Interesse, som saadanne Hverv kræver. 
Sagen er nemlig, at der arbejdes og nødvendigvis maa arbejdes med amerikansk 
Forretningshurtighed i deres Kontorer, om der — alt medens Forretningen gaar 
stedse stærkere frem — skal kunne bibeholdes den Ekspedithed og Nøjagtighed i 
Besørgelsen, som i saa væsentlig Grad har givet Firmaet Ry. Ekspeditionernes Tal 
maa jo selvfølgelig være ganske betydeligt; for at nævne nogle Tal, der kan illu
strere det, skal blot anføres: over 25,000 Brevekspeditioner aarlig; telefoniske og 
telegrafiske Meddelelser i et Antal af mellem 50 og 100 om Dagen, undertiden mere; 
daglige Kasseposter af et tilsvarende Antal med en Kasseomsætning af gennem
snitlig ca. 10,000 Kr. daglig. Hertil kommer endvidere det daglige store Antal af per
sonlige Konsultationer, Retshandlinger, Affattelse af Dokumenter, Bobehandlinger, 
større Formueadministrationer o. s. v., kort sagt et betydeligt Arbejde paa alle de 
Omraader, i hvilke en praktisk ledet Sagførerforretning almindeligvis griber ind. Alt 
dette fordrer selvfølgelig, at hvert eneste Øjeblik maa udnyttes af Lederne til at 
holde alle Traade i Orden. Under et saadant Højtryk bliver der ikke Tid til of
fentlig Virksomhed.

Hvilken Indflydelse Thiellesen & Johansen alene i det sidste Aars Tid har øvet 
paa Byens Forhold — man maa erindre, at det her drejer sig om en By paa kun 
ca. 14,000 Indbyggere — vil fremgaa af efterfølgende Overblik over blot det væsent
ligste af det, Firmaet i denne Periode har været medvirkende til:

1) Det har gennemført Sammenslutningen af Byens to Trælastforretninger i ét 
Selskab, A/S. »Fredericia Trælast-Handel« med en Aktiekapital af 200,000 Kroner. 
W. Johansen er Medlem af Bestyrelsen.

2) Firmaet har medvirket til Oprettelse af Carl M. Cohrs Sølvvarefabriker, A/S. 
— Nordens største Virksomhed i sin Art — med en Aktiekapital af 500,000 Kr. E. 
Thiellesen er Medlem af Bestyrelsen.

3) Firmaet har oprettet et A/S. under Navn af »Fredericia kemiske Fabriker«, 
der beskæftiger sig med Tilvirkning af kemiske Præparater; Aktiekapital 50,000 Kr. 
W. Johansen er Medlem af Bestyrelsen.

4) Firmaet har oprettet A/S. »Fredericia Teglværk« med en Kapital af 40,000 
Kr., for hvilket Teglværk Firmaet har Prokura.

5) Firmaet har som Likvidationsbo behandlet og drevet en stor Kulimportfor- 
retning, som derefter ved dets Medvirkning er overgaaet til et Aktieselskab ved Navn 
»Fredericia Kulkompagni«. Endvidere har det som Likvidationsbo i Aarets Løb 
behandlet og drevet forskellige Teglværker m. v. og ved en fornuftig Administration 
hidført, at nogle i og for sig gode Virksomheder er bevarede til Gavn for Byen og 
indgaaede i gode og nye Rammer.

6) Byens Teater med tilhørende større Forretningsbygning administreres af Fir
maet og paa en Maade, som har gjort dette til et lukrativt Foretagende for Ejerne i 
Modsætning til, hvad der er sædvanligt for Teatervirksomheder.
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Ogsaa paa mange andre Maader har Thiellesen & Johansen vist deres Interesse 
for og taget fat med i Anliggender, der kan gavne Byen og dens Opkomst. De har 
saaledes indkøbt større Arealer omkring Byen til Kolonihaver, for i passende Lodder 
paa rimelige Vilkaar at afstaa dem til Selvejendom. Endvidere har Firmaet været 
med i Agitationen for den ny Havn, der sikkert vil være af afgørende Betydning for 
Byens Opkomst, og det har indlagt sig Fortjeneste af Byens økonomiske Udvikling 
ved med den Indsigt i finansielle Forhold, som det raader over, at arbejde paa at 
skaffe Grundejerne de billigste og fordelagtigste Prioritetsforhold. Det første store 
Arbejde i den Henseende gjorde det i Konverteringsperioderne, men stadig arbejder 
det videre i samme Retning, og naar Fredericia staar blandt de forreste i Rækken 
af Byer, der ved Optagelsen af Kreditforeningslaan holder sig til 372 pCt.-Typen, 
skyldes dette i væsentlig Grad, at Firmaet har gjort sine Kunder begribeligt, hvor 
dyrt den øjeblikkelige Fordel ved 4 pCts. Papirer som Regel betales i Tidens Løb. 
Betydningen illustreres yderligere derigennem, at Firmaet aarlig behandler og ord
ner henved et Hundrede Prioritetslaan.

— Dette synes i det hele at være Thifellesen & Johansens Forretningsprincip at 
se bort fra den øjeblikkelige Fordel for at vælge det, der i det lange Løb er fordel- 
agtigst. Ogsaa selve Firmaets Forretnings-Udvikling er et Udtryk herfor, det viser 
sig, naar man følger dets Bane fra den beskedne Begyndelse til dets nuværende 
ansete og fremstaaende Position. »Ej fanger sovende Mand Sejr« har Thiellesen & 
Johansen ladet indridse paa en af de Bygninger, Firmaet er knyttet til; de har i egent- 
ligst Forstand ogsaa vidst at holde sig vaagne og fange Sejr. Dygtighed og Held i For
ening har muret deres Livs Bygning op, men Soliditeten og Hæderligheden er de 
Hovedhjørnesten, uden hvilke den ikke vilde rage saa stout og saa rank op over 
det almindelige.

— Endnu er Indehaverne af Firmaet unge Mænd i deres bedste Aar, Thiellesen 
42, Johansen 34, saa man har efter den allerede gennemløbne Udvikling Ret til af 
dem at vente sig betydeligt til Gavn og Glæde for dansk Erhvervslivs Fremme.



C. W. LOEHR

Tæt op til den alfare Landevej ud til den store Verden, Havnen og Lillebælts 
vandrige Strøm, og lige under Skanseoddens Fæstningsværker anlagde en dyg
tig og driftig Sønderjyde, C. W. Loehr, sammen med Konsul P. Hansen i 1853 et 

Saltværk, der herefter blev drevet i Forbindelse med en Kulhandel og Sejlskibs
rederi.

Det første Naboskab var godt nok; men det nære Forhold til Fæstningen var 
paa et hængende Haar blevet skæbnesvangert for Virksomheden, idet den myndige 
Kommandant under Belejringen i 1864, Oberst Lunding, truede med at nedrive 
Fabriken, der laa paa et af Fæstningen lejet Terræn.

Faren blev dog afværget, og Forretningen fortsattes med stadig Fremgang, saa- 
ledes at Saltværket allerede i 2den Udgave af Traps »Statistisk-topographisk Be
skrivelse af Kongeriget Danmark« i Aaret 1874 nævnes som en af Byens største 
Virksomheder, der i anførte Aar havde forbrugt 3 Millioner Pund Saltsten og 10,300 
Tdr. Stenkul.

Imidlertid var Konsul P. Hansen allerede i Midten af Treserne traadt ud af
Firmaet og havde for egen Regning overtaget Rederiforretningen (han flyttede senere 
til Kjøbenhavn, hvor han blev en kendt og særdeles anset Mand — Medlem af Ti- 
voli’s Bestyrelse, Ejer af Søllerødgaard), medens Loehr alene drev Saltværket og Kul
handelen indtil 1882, da hele Virksomheden blev afstaaet til Aktieselskabet Chri- 

KONSUL C. W. LOEHR sen. 
Forretningens Grundlægger

stiansholms Fabriker i Kjø
benhavn og førtes videre 
med Konsul Loehrs Søn — 
den 23aarige C. W. Loehr 
— som Bestyrer.

C. W. Loehr jan., som 
saaledes i en meget ung Al
der blev Leder af en betyde
lig F orretnings virksomhed, 
havde bl. a. ved at gennem- 
gaa Grimers Handelsakade
mi i Kjøbenhavn og senere 
Meiers Handelsskole i Han
nover erhvervet sig merkan
til Uddannelse. Med Iver og 
Energi tog han nu Faderens KONSUL C. W. LOEHR jun. 

Forretningens nuv. Indehaver
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PERSPEKTIV AF DEN VESTLIGE DEL AF FABRIKEN

Gærning op. Saltvær
ket, som allerede i 
Konsul Loehrs Tid 
var bragt op til et 
Standpunkt, der vid
nede højt om hans 
Dygtighed og Fore
tagsomhed, blev nu 
yderligere udvidet og 
moderniseret, idet Fa
briken blev helt om- 
bygget og indrettet 
med Cinders- og Ko- 
kesovne. og Grun
den, hvor Værket 
laa, blev erhvervet 
til Ejendom.

Ved sin Faders 
Død i 1891 købte
dernæst C. W. Loehr 
Fabriken tilbage fra

Christiansholms Fabriker og har siden drevet Virksomheden for egen Regning. Un
der hans Ledelse har Forretningen fuldt ud holdt Trit med Tidens Udvikling og 
har befæstet og yderligere øget sit gode gamle Navn og sin Stilling som en af det 
sydlige Jyllands betydeligste og smukkeste Forretningsvirksomheder. I de senere Aar 
har Loehr særlig lagt Vægt paa Tilvirkningen af Smørsalt til Mejerierne — en Pro
duktionsgren, der 
ganske naturligt fik

Vækstbetingelser 
sammen med vort 
Mejeribrugs og vor 
Smøreksports stigen
de Betydning — og 
hans Stjærnesalt er 
baade kendt og aner
kendt over hele Lan
det. Flere Udvidelser 
er som Følge af den 
stedse tiltagende Om
sætning bievne nød
vendige i Aarenes 
Løb, og Fabrikens 
Produktion er nu 
bragt saa højt op, at 
der kan fremstilles 
indtil 200 Sække UDDRAGNING AF CINDERS FRA OVNENE
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Stjærnesalt i Døgnet. 
Siden den nuværen
de Indehaver over
tog Ledelsen af Virk
somheden, har Frem
gangen i det hele 
været saa betydelig, 
at Omsætningen i 
Løbet af denne korte 
Aarrække er bleven 
forøget til næsten 
det dobbelte.

Fabriken er i tek
nisk Henseende ud
styret efter alle Nu
tidens F ordringer, 
den er forsynet med 
6 Saltpander, 10 store 
og 10 smaa Kokes- 
ovne samt en Kalkovn og beskæftiger 30 Arbejdere og Funktionærer. Den aarlige 
Produktion er ca. 10 Millioner Pund Salt og 6 Millioner Pund Kokes.

Foruden Fabrikationsvirksomheden drives, som allerede nævnt, en meget bety
delig Forretning med Kul. Paa de bedste Traditioners Grundlag og med Fremsyn 
og Fremdrift har C. W. Loehr saaledes bygget sin Forretning op.

Siden 1892 er Loehr tysk Konsul for Fredericia, en Stilling, han tog i Arv efter 
sin Fader, men iøvrigt har han hidtil fornemmelig kun beskæftiget sig med sin omfat

tende private 
Virksomhed.

Fra 1896 til 
1902 var han 
dog Medlem af 
Bankraadetfor 

Fredericia
Bank, men ned- 
lagde denne

Post af Mangel 
paa Tid. Siden 
1886 er han 
Repræsentant 

for Statsanstal
ten for Livs
forsikring.

INTERIØR FRA ET AF SALTLAGRENE



CARL M. COHRS 
GULD- OG SØLVSMEDERI 

AKTIESELSKAB

D. M. COHR

Naar man gennemvandrer de 
mange travle Værksteder 

i Carl M. Cohrs Ejendom, Dan
marksgade 9, falder det svært at 
fatte, at denne Virksomhed er byg
get op i Løbet af kun en Snes Aar. 
Kiler ser man i Roskilde Domkirke 
den pragtfulde Guldkrans, som de 
danske Købstæder nedlagde paa 
Kong Christian IX’s Kiste, eller de 
mange andre kendte og smukke 
Arbejder, der er udgaaede fra dette 
Etablissement, hvor Hundrede 
Hænder og en Mængde Hjælpe
maskiner nu bearbejder det ædle CARL M. COHR

DEN FØRSTE BUTIK

Metal, ja da er det ikke noget ringe Tankespring at søge tilbage til Udgangspunktet, 
det lille Værksted i en Bagbygning i Vendersgade.

Her blev i 1862 Guld- og Sølvsmederiet grundlagt af D. M. Cohr, der nedstam
mede fra en af de gamle franske Nybyggere, som søgte til den gæstfri Asylstad. Ær
ligt og dygtigt, men uden at komme ud over de smaa Forhold, øvede Mester Cohr 
her sit Haandværk indtil sin Død i Aaret 1884, 
hvorefter Virksomheden blev dreven videre af 
hans Enke, senere i Forening med Sønnen C. M. 
Cohr, som i 1887 overtog Forretningen. Endnu 
paa dette Tidspunkt beskæftigede Smederiet kun 
2 Mand, men efterhaanden udvidedes det, saaledes 
at det i 1895 gav Arbejde til 16 Mand. Allerede i 
1885 var Smederiet flyttet til Danmarksgade 17, og 
i 1892 købte C. M. Cohr Ejendommen Danmarks
gade 9, hvor Baghuset indrettedes til Smederi.

N u var man allerede inde paa den Vej, der i hur
tigt Tempo skulde føre mod Virksomheden i stor Stil.

Gang efter Gang maatte Baghuset ombygges: 
Etage blev sat paa Etage. I 1895 anskaffedes en 
4 Hestekræfters Gasmotor til Drivning af Hjælpe
maskinerne; denne forandredes senere til en 10 
H. K. Maskine, og nu er det en 30 H. K. Sugegas- 
motor, der leverer Lys og Drivkraft, samtidig 
med at ikke færre end 120 Mennesker har fuldt 
op at gøre. Herved er kortelig betegnet de Stadier,
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ET AF BESTIK-VÆRKSTEDERNE

Guld-og Sølv
smederiet har 
gennemløbet, 
indtil det har 
naaet sit nu
værende Om
fang og sin 
smukke Posi
tion som den 

største og 
mest nutids

svarende
Virksomhed i 
sin Art her i 
Landet, ja vel 
i hele Skandi
navien. Hele 
den jydske

Halvø— baa- 
de Nord og 
»Sønden Aa« 

ET AF KORPUS-VÆRKSTEDERNE

samt Fyen — forsynes fra Fabriken i Fredericia, medens der for Kundekredsen paa 
Sjælland med omliggende Øer samt for Bornholm, Island og Skaane er skabt et Center 
i Kjøbenhavn, hvor Carl M. Cohr allerede i flere Aar havde haft Lager, og hvor han 
i Fjor overtog 
A. Flerons 

Sølvvare- 
fabrik i Store

Kongens
gade, hvoref
ter Lager og 
Fabrik nu er 
samlet i Store 
Kongensgade 
23. Firmaet 
holder tre fa
ste Rejsende, 
og desuden 
har Carl M. 
Cohr privat 
— uafhængig 

af den 
øvrige Virk
somhed, der 

i Oktober
MaanediFjor
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gik over til Aktieselskab med Cohr som Direktør — en Filial i Kolding.
Er denne hurtige og heldige Udvikling og sejrrige Overvinden af mange Van

skeligheder i og for sig interessant og ualmindelig, frembyder ogsaa selve Virksom
heden »inden Døre« mange Ejendommeligheder og fængslende Momenter. Alene det 
Materiale, der arbejdes i, betinger det, — det er dog noget for sig selv, dette at ar
bejde udelukkende i ædelt Metal uden at give sig af med nogetsomhelst ringere 
Stof. I Barrer eller i »Kørner« — en Formation omtrent som graa Ærter eller ure
gelmæssige Smaasten — kommer Sølvet hjem fra Hovedpladserne i Tyskland, Ham
borg eller Magdeborg, smeltes om i Plader eller Stænger og gaar derfra videre dels 
til Hjælpemaskinerne, dels til Haandsmederiet, og det maa her bemærkes, at 
alt, hvad der 

fremstilles, 
maa gaa gen
nem Menne- 

skehaand.
Ogsaa herved 

særtegnes
Virksomhe

den. Den kræ
ver af sine

Udøvere en 
speciel og 

omhyggelig 
Uddannelse, 

og da det i 
Begyndelsen 
var næsten 

umuligtatop- 
drive faglærte

Folk, har
Smederiet for
en stor Del hovedkontoret
maattet oplæ
re sit eget Personale, hvorved Forholdet mellem Arbejder og Arbejdsgiver her har 
faaet en fastere og mindre flygtig Karakter end almindeligt i vore Dage; det kan 
i denne Forbindelse nævnes, at Cohrs første Lærling nu er en af hans Værkførere.

Selv om Virksomheden i Følge sit Omfang og ved at have taget den moderne 
Tekniks maskinelle Hjælpemidler i sin Tjeneste vel kan betegnes som Fabrik, bliver 
Sølvsmeden (Sølvet afgiver den langt overvejende Del af Arbejdsmaterialet) saaledes 
den rigtige Betegnelse. Firmaet har sin egen Tegner, Osvald Møller, og benytter 
i betydeligt Omfang kunstnerisk Assistance; hver lille Genstand, der udgaar fra Værk
stederne, er præget af det omhyggelige, personlige Arbejde.

Ganske ejendommeligt er det her i Smederiet at blive stillet overfor det ædle 
Metal i saadanne Kvantiteter, som det ellers næppe times En at møde. Her er en 
Mængde Sølvbarrer i forskellig Form! Yderst interessant er det at følge de forskellige 
Genstande, en Ske, et Bæger, en Kaffekande, fra den raa, embryoniske Form og til
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Fuldendelsen, da den lyser i skæreste Glans med smukke, harmoniske Former.
Man vil forstaa, at der her i haandgribeligste Forstand tumles med Værdier; 

alene Stempelpengene, der betales for Statsmøntguardeinens Stempling af Prøvesøl
vet, løber op til adskillige Tusinder aarlig. Produktionen omfatter alle Slags Sølvvarer 
(samt, i ringere Omfang, Guldvarer) fra de mindste Skeer til de største og værdi
fuldeste »Korpus«-Arbejder. Som nævnt er den Guldkrans, som danske Købstæder og 
Købstadsforeninger den 8. April 1906 nedlagde paa Kong Christian IX’s Sarkofag i 
Roskilde Domkirke, udgaaet fra Carl M. Cohrs Værksteder, og herfra skriver sig ogsaa 
det Kaffeservice, som Kong Frederik og Dronning Louise i Fjor købte paa Udstillin
gen i Horsens. Blandt andre store og kønne Arbejder, der skyldes Cohrs Sølv

PRIVATKONTORET

smederi, kan 
nævnes ialt 24 
andre Kranse 
til Christian 

IX’s Kiste 
samt flere til

Dronning
Louises 

Sarkofag, de 
danske To
baksfabri

kanters Hæ
dersgave til 
Tobaksfabri
kant Augu
stinus, Jubi
læumsgaven 
(en Sølvhøvl) 
til Møbelfa

brikant A. L. 
Johansen i
Kolding samt 
en Mangfol

dighed af Præmier til Skuer, Idrætsstævner o. lign. En Mængde af de dekorative 
Sølvbægere, der pryder vore Opdrætteres eller vore Sportsmænds Stuer, er udgaaede 
fra Carl M. Cohr, som da ogsaa for sin Part flere Gange har modtaget officiel Aner
kendelse. — Endvidere bør nævnes, at alle Stempler og Forme samt alt Værktøj, 
der benyttes ved Tilvirkningen, fremstilles af Smederiet selv.

— En stor og ejendommelig Virksomhed er saaledes vokset frem fra det lille 
Guldsmedeværksted i Baghuset i Vendersgade. Det er ikke altid gaaet lige glat eller 
lige hurtigt fremad, men ved Energi, Udholdenhed og en heldig Haand er alle Van
skeligheder overvundne. Ved Siden af sin private Forretningsvirksomhed har Carl 
M. Cohr ogsaa øvet et betydeligt Arbejde som Medlem af Haandværkerforeningens 
Bestyrelse gennem en lang Aarrække; endvidere er han Medlem af Byens kommu
nale Raad.



C. GERLACH & SØN

Forretningen er grundlagt i 1865 af den nuværende Indehavers Fader, Købmand
Caspar Gerlach, f. 1826. Denne drev oprindelig Handel med Kolonialvarer, og 

sagtens har der da hos den fødte Westphaler, hvis Vugge havde staaet nær Rhi
nens Strøm, været en medfødt nedarvet Interesse for Handel med Vin. Ved Fa- 
inilieforbindelser i Tyskland, Frankrig og Spanien kom han ind paa at føre ægte, 
direkte importeredeVine — kun en halv Snes Sorter, men god og gediegen Vare —, 
der ved mundtlig Anbefaling fra Mand til Mand snart vandt Indpas som Sygevine 
og fik en sikker Kundekreds baade i og udenfor Staden.

Dette rummede for Caspar Gerlach en Opfordring til at lade sin Søn uddanne 
specielt med Vinhandelen for Øje. Og den unge Joseph Conrad Gerlach drog 
da til sin Slægts Hjemland, til de »klassiske« Vinegne, Egnene omkring Mosel og

INTERIØR FRA ET VINLAGER
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C. GERLACH & SØN

den unge Indehaver

Rhin (Rudesheim) samt til 
Frankrig, hvor han var Vo
lontør i de største og mest 
ansete Vinforretninger og Ky- 
perier. Efter sin Hjemkomst 
i 1899 traadte han ind i Fa
derens Forretning, først som 
Prokurist, og overtog efter 
nogle Aars Forløb, den 29. 
Jan u a r 1901, Forretningen 
for egen Regning som Ene
indehaver.

Virksomheden, der efter- 
haanden var kommen til ude
lukkende at omfatte Vinhan
del, blev nu betydelig udvidet ;

J. C. GERLACH

skred straks til Opførelsen af nye Bygninger og Anlæg af nye
Kældere forsynede med alle tidssvarende Indretninger; det sporedes straks, at der 
var tilført Forretningen ung og virkelysten Arbejdskraft, medens dog samtidig Grund
læggerens ansete Navn blev holdt i Ære og Tradition og Forbindelser omhyggeligt 
bevarede. Ved regelmæssigt at foretage Rejser til Vinegnene og gøre sine Indkøb 
paa Stedet, opnaar Gerlach jun. en personlig Garanti for de leverede Varers Ægt
hed og Renhed, og Firmaets Renommé for rene, lagrede og velbehandlede Vine er 
da ogsaa stedse hævdet. I Aaret 1901 blev Firmaet eneste edsvorne Leverandør af 
ægte Vin (Messevin) til alle katholske Kirker i Danmark og Bilande — er nu den 
største direkte Importør af Vin i Fredericia og har ogsaa Byens største Vinlagere.

Firmaels Grundlægger, som endnu i sin høje Alder har bevaret sin Interesse 
for Forretningen og et lyst og vennesælt Sind, kan saaledes se tilbage paa et arbejd
somt Liv, en veløvet Livsgærning, der med Troskab og Virkelyst er taget op og 
ført videre af næste Generation. Den nuværende Indehaver, J. C. Gerlach, blev i 
September 1905 udnævnt til fransk Vicekonsul.



FREDERICIA KULKOMPAGNI

Frederigias centrale Beliggenhed og den gode og dybe Vandvej, der løber lige 
forbi dens Mure, burde — hvad dens kongelige Grundlægger vel ogsaa har 
tænkt sig — prædestinere den til at blive Byen med den store Handel. Dette er 

ikke — endnu ikke — blevet Tilfældet, men her er dog opvokset adskillige betyde
lige Handelsvirksomheder, som nu, da nye Muligheder og bedre Virke-Kaar — f. 
Eks. i Skikkelse af en ny Havn — synes at skulle frembyde sig, er parate til at 
tage fat og herigennem tilføre Byens Erhvervsliv det Blod og den Næring, som 
Mangel paa Opland og lange Tiders Stilstand har nægtet det.

Den her omhandlede Forretning blev grundlagt i 1874 af Konsul Rasmussen, 
hovedsagelig som Kulimportforretning, men tillige omfattende Soda, Cement, Jærn,
Port Madoc-Skifer, 
ildfaste Sten, gla
serede Rør o. a. m. 
Virksomheden gik 
successivt fremad og 
opnaaede et meget 
betydeligt Omfang 
og et kendt og anset 
Navn. I Juli 1906 
gik den imidlertid 
over paa andre Hæn
der, idet den blev 
solgt til Konsul C. 
W. Loehr, Frede
ricia, Konsul C. L. 
Schmidt, Kolding, 
og H. P. Boysen, 
Esbjerg, som kort 
efter besluttede sig 
til at føre Forretnin

S/S GIRALDA UNDER LOSNING

gen videre som Aktieselskab med sidstnævnte som administrerende Direktør, og 
den 15. August samme Aar lagde man ud under nye Former og under Navnet 
»Fredericia Kulkompagni«, men fra de samme Kontorlokaler, som har været benyt
tet siden 1879. Hovedvægten er nu i endnu højere Grad end tidligere lagt paa Kul
importen, og Kompagniet har paa dette Oinraade meget betydelige Leverancer til 
Banerne samt til Teglværker og Mejerier. Tillige føres dog ogsaa Raajærn og Skifer.

Direktør H. P. Boysen, der er af sønderjydsk Æt, havde i en Aarrække været 
Kasserer hos Konsul D. Lau ri tzen i Esbjerg — en udmærket Skole at gennemgaa 
— samt tidligere i 6 Aar været Dampskibsekspeditør i Nordby paa Fanø. Han har 
saaledes været i Stand til at tilføre Forretningen gode Forbindelser i Syd og Vest; 
hans vaagne Handelsblik og støtte Energi borger for, at han vil vide at udnytte 
disse og vinde nye til.



SPINDLERS GLASINDUSTRI

SPINDLEB

I et Par Hundrede Aar havde 
Glasmaleriet — Francesco Li

vis og Hirschvogel-Slægtens ædle 
Kunst — været saa at sige død og 
skrinlagt, og først i Begyndelsen 
af forrige Aarhundrede levede den 
op paany sammen med den vaag- 
nende Begejstring for Gothiken.

Genfødningen af Glas-Kunst
industrien her i Landet maatte 
nødvendigvis komme udefra, og 
Firmaet Spindler har med Ære 
indskrevet sit Navn blandt dem, CABL SP1NDLEB

der har øvet et Arbejde paa dette Omraade. Forretningen grundlagdes i 1864 under saare 
beskedne Forhold, men ved Flid og Udholdenhed blev den ført fremad, saaledes at 
der i 1885 i Forbindelse med Glarmesterforretningen paabegyndtes Glassliberi og 
Rammefabrikation en gros. Tillige lærte Spindler ved mange Rejser i Udlandet, 
særlig i Tyskland, den dér stærkt fremskredne Glasindustri at kende, og i dette Spor 
fortsattes af hans ældste Søn, Carl Spindler (nu Medindehaver af Forretningen); 
i 1895 drog han paa Stipendierejse (A. R. Larsen & Hustrus Legat og A. Andresen 
& Hustrus Legat, Fredericia) til Berlin og dernæst til München, hvor han frekven
terede Kunstgewerbeschule, for at sætte sig ind — teknisk saavclsom praktisk — i 
alle Brancher indenfor Glasindustrien. Hans Studie
rejser strakte sig over 6 Aar. Forretningen under
gik i Aaret 1902 en meget betydelig Udvidelse i 
Henseende til Maskiner og Lokaler, og atter i Aar 
er disse udvidede — denne Gang til det dobbelte 
— saa at Værkstedernes Grundflade nu udgør ikke 
mindre end 6000 Kvadratfod.

Virksomheden omfatter hovedsagelig Fremstil
lingen af facetslebne Ruder, Facetglas i Metalfat
ninger, Glasmaleri, Glasmosaik, ætsede Glas samt 
Fotografirammer; — en ikke ubetydelig Del af Pro
duktionen afsættes til Udlandet. Forretningen har paa 
Udstillingen i Fredericia 1891 og i Horsens 1905 
opnaaet højeste Udmærkelse, Sølvmedaille, ligesom 
den — som den eneste fra Provinserne — paa 
Kjøbenhavns Industriforenings Foraarsudstilling har 
vundet almindelig Anerkendelse. — En yngre Søn, der 
nu driver Forretning i Hjørring, har i flere Aar været 
knyttet til Hovedforretningen i Fredericia. Som vi 
begyndte med at sige: Navnet Spindler er nøje knyt
tet til den moderne danske Glasindustris Historie. FAÇADE AF EJENDOMMEN



FIRMAET
MARTIN CHRISTOFFERSENS ENKE

Solid og anselig, med hele Præget af de gode Køb
stadhuses Hygge og Vederhæftighed, som Firmaets 

Ejendom ligger dér i Prinsessegade — saaledes er ogsaa 
Navnet Martin Christoffersens Vinhandel af en egen til
forladelig, hjemlig og beroligende Klang.

Vinhandelen, der i saa meget højere Grad end de 
fleste andre Handelsfag er en Tillidssag, kræver, om den 
skal trives, ikke alene det Varekendskab, der kan erhver
ves, men tillige Instinkt og en heldig Haand. Martin 
Christoffersen maa have ejet alle disse Egenskaber; thi 
smaat, som han begyndte den 15. Juni 1881 i Lokaler i 
Vendersgade, gik det baade sikkert og ret hurtigt frem 
for ham, og han erhvervede efterhaanden en stor og tro
fast Kundekreds. I Aaret 1896 købte han Ejendommen i 
Prinsessegade, hvorhen Forretningen flyttedes, og idet MARTIN CHRISTOFFERSEN

der her var baade Plads og alle andre Betingelser for at skaffe Vinen alt, hvad der
fordres af rigtig Be- 
handlingsmaade, fik 
Virksomheden nu et 
nyt Opsving.

En dygtig Mand i sit 
Fag var Martin Chri
stoffersen, en Mand 
med mange Interesser 
og besjælet af Virke
lyst paa forskellige 
Omraader. Men altfor 
tidligt blev hans virk
somme Liv afbrudt, 
idet han i September 
1906 afgik ved Døden 
som Følge af et Ulyk
kestilfælde, i en Alder 
af kun 50 Aar.

Forretningen er
herefter, under Fir-INTERIØR FRA EKSPEDITIONSLOKALET
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manavn »Martin Christoffersens En
ke«, ført videre af hans efterlevende 
Hustru, som gennem en Aarrække 
havde været sin Mand den bedste 
Støtte og Medhjælp. Men samtidig 
med at Fru Christoffersen som sin 
afdøde Mands betroede Medarbejder 
selv evner at yde et betydeligt Bi
drag til fremdeles at føre Forretnin
gen videre, har hun sin unge Søn 
at støtte sig til. Gennem et flere- 
aarigt Ophold i Udlandet har den 
unge Christoffersen erhvervet sig 
den bedste faglige Uddannelse. Han 
har saaledes i Schlesien studeret 
Vin-Kemi og deltaget i Vinhøst i 
Grünberg. I Glogau havde han Lej
lighed til at sætte sig ind i Vinens 
Behandling, ligesom han har været 
ansat hos det store Bødvinshus 
Eschenauer i Bordeaux o. a. St.

— Med sine rummelige og for
trinligt indrettede Lagere og Kæl
dere, med det sikreste Præg af Or-

gaardinteriør den og Reellitet overalt — pyntelig
og anselig mod Gade og mod Gaard afgiver Martin Christoffersens Vinhandel netop 
Billedet paa den go
de, tilforladelige For
retning, vel funderet 
i Fortidens dygtige 
Arbejde og stedse 
optaget af at bygge 
Fremtiden op. Der 
er over Ejendommen 
hele den grundmu
rede Sikkerhed og 
Soliditet, der umid
delbart vækker Til
lid, og som nøje sva
rer til Traditionerne 
og til det, der fra 
første Færd har væ
ret Forretningens le
dende Principer.

RØDVINSLAGERET



„MESSEN“ ved A. CHRISTENSEN

A. CHRISTENSEN

rende Lokaler indenfor

Det Særpræg af Stilhed i Forretningslivet, som Frede
ricia med sine lave Huse og gammeldags Butiker 

tidligere har haft, har i de senere Aar mægtigt forandret 
sig; overalt ser man nu fuldt moderne Ejendomme. Sær
lig i den vestlige Ende af Danmarksgade, hvor den mo
derne Butikshandel og det tidssvarende Forretningsliv har 
samlet sig. Bag store Spejlglasruder pranger en Udstilling 
af Varer, der ikke giver de store og nærmere ved Ver
denscentrerne beliggende Stæders Magasiner meget efter. 
Her fanges Blikket da ogsaa i første Række af den state
lige Ejendom, i hvilken A. Christensens Manufaktur
forretning har til Huse. Lys, ny og pyntelig hæver den 
sig, og dens Indre rummer de største og mest tidssva- 

Manufakturbranchen i de danske Provinser.
Annæus Christensen, der er født i Nibe i 1867, har allerede kunnet fejre 

sit kvart Hundredaars Jubilæum som Fredericianer. Han lærte Handelen hos Carl 
J. Christensen i Danmarksgade, var derefter borte fra Byen i nogle Aar og kom saa 
tilbage og etablerede sig i 1892 lidt længere oppe i Gaden i smaa Lokaler. Fra før
ste Begyndelse havde A. Christensen Udsalget fra »Messen«, og Forretningen udvik
lede sig, og Omsætningen steg hurtigt og gradvis, saa at han allerede efter 6 Aars 
Forløb maatte udvide Lokalerne til det dobbelte. Dog heller ikke dette forslog, og 
i Aaret 1906 erhvervede han Ejendommen Danmarksgade 18, der havde tilhørt Fa
milien Glückstadt, og opførte 
her den smukke og moderne Byg
ning. Forretningen omfatter alt, 
hvad der hører ind under Be
grebet Manufaktur og Udstyr, men 
har dog som Specialiteter hvide 
Varer, Sengeudstyr og Damekon
fektion.

Udvikling i Henseende til Om
fang og stedse øget Grundfæstelse i 
Omdømme og Anseelse har natur
ligt holdt Trit.

Forretningsejendommen vidner 
mere end mange Ord om, hvor 
stærk denne Udvikling har været. INTERIØR FRA LOKALERNE



KRAGH & UTZON

Som en af de rigtige gode gamle Forretninger med Brænderi og Landeri, med Op
køb af Landprodukter og med Udsalg af det meste af det, Landmandens Hjærte 

kunde begære, blev Firmaet grundlagt i det mindeværdige Aar 1849 af Poul Kragh 
og hans Svoger Kancelliraad J. J. Utzon, der var af gammel jydsk Herremandsslægt. 
Efterhaanden blev Jærn og Trælast optaget til de øvrige Artikler, og da ifølge Tidens 
Udvikling, Andelsvæsenets Opblomstring o. a. Forhold Forretningen nødvendigvis 
maatte omlægges, saa at man nu i Stedet for at opkøbe Landboprodukter kom til 
at sælge Korn og Foderstoffer, forceredes Handelen med Cement og Trælast, og 
Brænderiet blev nedlagt, medens dog det meget betydelige Landbrug bibeholdtes.

FIRMAETS EJENDOM I VENDEHSGADE



KRAGH & UTZON

KANCELLIRAAD J. J. UTZON

I 1876 kom Kancelliraad 
J. J. Utzons Søn, H. J. Utzon, 
som havde faaet handelsmæs
sig Uddannelse i Kjøbenhavn 
og Kolding, hjem, og da Kragh 
det følgende Aar afgik ved 
Døden, blev han efter et Par 
Aars Forløb optaget i Fir
maet sammen med Faderen. 
Samtidig udvidedes hele Virk
somheden, der nu ogsaa kom 
til at omfatte en betydelig 

Urtekramforretning paa 
Byen samt Oplag for Dansk 

Petroleums Aktieselskab;
Jærnhandelen blev en af For
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H. J. UTZON

retningens væsentligste Sider, og Trælastforretningen tog saaledes Fart, at den, da 
den i 1906 blev slaaet sammen med Valeur & Co.s Trælasthandel under Firmaet 
»Fredericia Trælasthandel«, var dreven op til en Omsætning 5 Gange saa stor som 
oprindelig. I 1896 opførtes den anselige Ejendom i Vendersgade som Afløser af den 
gamle Bindingsværksbygning, og samme Aar overtog H. J. Utzon for egen Regning 
Forretningen, der siden stadig er ført fremad som en af de mest betydende i Byen.

Ved Siden af sin private, forgrenede og meget omfattende Virksomhed har H. 
J. Utzon fundet Tid og Kræfter ogsaa til Arbejde i andre Retninger. Han er saaledes 
Medlem af Repræsentantskabet for »Banken for Fredericia og Omegn«, Formand i 
Bestyrelsen for A/S. »Fredericia Trælast-Handel«, for »Fredericia Teglværk« og i 
Bestyrelsen for »Fredericia Mejeri« (et Selskab dannet af Landbrugere i Byen og 
Omegnen). Og selvfølgelig har han heller ikke kunnet undgaa at stille sine Evner 
og sin Arbejdskraft til Raadighed for sin Bys og sin Stands almene Bedste. I de 
sidste 13 Aar har H. J. Utzon saaledes uden Afbrydelse været Medlem af Byraadet, 
hvor han er Formand for det for et jordejende og landbrugsdrivende Borgerskab 
som Fredericias meget vigtige Udvalg for udenbys Anliggender (Skov- og Markud
valg), og desuden er han Næstformand og Kasserer i Handelsforeningen.

Agtet og afholdt af alle, der kender ham, forener H. J. Utzon med en solid 
Dygtighed en ualmindelig vindende Personlighed.



FREDERICIA TÆPPEFARRIK

Fredericia tæppefabrik, hvis svære Bygninger hæver sig dominerende over Land- 
soldat-Kvarteret, blev grundlagt i 1873 af Fabrikant Robby, som kom hertil 
fra hin Tekstilindustriens nordtyske Moderstad Neumünster. Efter fire Aars Forløb 

blev Virksomheden overtaget af et Interessentskab bestaaende af Robby, Raadmand 
Seidelin og Partikulier Krüger, Kjøbenhavn, (de to sidstnævnte som Hovedinter
essenter) og samtidig 
udvidet. 11888 hjem
søgtes F abriken af en 
Brand og opbygge
des derefter i større 
Maalestok og efter 
moderne Tilsnit.

I 1898 overgik 
Forretningen, som 
i Aarenes Løb var 

gaaet betydeligt 
fremad, til et Aktie
selskab (med en Ka
pital af 300,000 Kr.), 
hvis Bestyrelse be- 
staar af Fuldmægtig 
i Kultusministeriet 
Seidelin, Fabri

kant Seidelin, Fre-
FABR1KENdericia, og Fabrikant 

Krüger; sidst
nævnte, der er en Nevø af Fabrikant Robby, og som har været knyttet til Fabriken 
lige siden 1878, er administrerende Direktør.

Oprindelig fremstillede Fabriken hovedsagelig uldne Tæpper, men efterhaanden 
er Tilvirkningen gaaet over til at omfatte de forskellige grovere Uldvarer, kurante 
Artikler saasom Dækkener, Shawler, Sengetæpper samt grovere Ting i Klædevarer. 
Der sysselsættes nu ca. 100 Arbejdere og raades over en Maskinkraft paa 150 H. K., 
som driver 40 Vævestole og 5 Sæt Kartemaskiner med tilhørende Hjælpemaskiner 
til Appretur og Farveri. Fabriken spinder selv alt det Garn, den forbruger.

Størstedelen af Fabrikationen, der har et godt Navn for Soliditet og Reellitet, 
afsættes til Grossister og Konfektionister i Kjøbenhavn, men tillige lader Selskabet 
alle Provinserne berejse.



A/s FREDERICIA TRÆLAST-HANDEL

Den Revolutionering af Næringslivet, som vore Købstæder fra den første Tredie- 
del af forrige Aarhundrede har gennemløbet — Emancipationen først fra Kjø- 

benhavn og dernæst fra Hamborg, den ved Udviklingen af de moderne Samfærd
selsmidler skabte stærke Opblomstring, den selvstændige en gros-Handels Opstaaen,
det forandrede Forhold til 
Eksport- og Andelsvæse
nets Fremkomst — alt 
dette har naturnødven
digt maattet sætte Præg 
paa hvert eneste Om- 
raade indenfor By-Er
hvervene.

Saaledes ogsaa paa 
Trælast-Handelens.

Forhen var det hoved
sagelig de norske Skip
pere, der med deres smaa 
Jagter og Slupper tilførte 
Danmark, hvad det for
brugte af Gavn træ, og For-

Landbruget i Kraft af Oml

DIREKTØR F. VALEUR

ægningen af dettes Drift og

retningen dreves ofte som 
Tuskhandel, idet Skip
perne hjemførte Livsfor
nødenheder, Korn, Smør, 
Flæsk, som Betaling — 
en Form for Trælast-Im
port, der til Dels endnu, i 
lidt ændret Skikkelse, fin
der Sted paa Limfjords
havnene. Senere tog Sve
rige og Finland Teten i 
Tømmerproduktionen, 

og de store »blandede« 
Forretninger i de danske

Købstæder besørgede
Fordelingen; men efterhaanden — alt som Importen mere og mere kom til at gaa 
for sig i store Ladninger, hvis Lagring krævede Plads — specialiseredes Forretningen 
og samledes paa færre Hænder: de egentlige Trælast-Forretninger fremstod.

I 1870 bestod der i Fredericia to blandede Forretninger, som drev Handel med 
Trælast, den ene Kragh & Utzons, som etableredes 1849, og den anden Konsul By- 
bergs, ligeledes en gammel Forretning.

I Aaret 1878 grundlagde Kaptain F. Valeur, som da i en Aarrække havde faret 
til Søs som Skibsfører, en Trælastforretning i Fredericia under Firma Valeur & Co. 
(med F. Valeur som eneste ansvarlig Indehaver).

Til Trælast-Handelen føjedes i 1880 den af Konsul Byberg drevne Trælastfor
retning, som købtes, og samtidig anlagdes et Savskæreri, først med lejet Kraft fra 
Dampmøllen og senere med egen Kraftmaskine. Forretningen havde fra først af 
Tømmerplads mellem Søndervoldgade og Oldenborggade, hvor senere Havnen kom
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til at ligge, medens Pakhusene allerede da laa paa Forretningens nuværende Plads 
ved Prinsessegade.

Da for et Par Aar siden imidlertid Løsenet saa almindeligt blev Sammenslut
ning, blev det fundet formaalstjenligt at omorganisere Virksomhederne, og de to 
Forretninger gik da sammen over til et Aktieselskab, Fredericia Trælast-Handel, med 
en indbetalt Aktiekapital af 200,000 Kroner og med en Bestyrelse bestaaende af Køb
mand H. J. Utzon, Formand, Fabrikdirektør Ditlev Voss og Sagfører W. Johan
sen, medens den hidtilværende Indehaver, Kaptain F. Valeur, blev administre
rende Direktør.

Under den nye Form og paa Grundlag af begge de to sammensluttede Forret
ningers gode Traditioner og godt indarbejdede og ansete Navne har »Fredericia 
Trælast-Handel« alle Betingelser for at kunne føres frem til en smuk og betydende 
Position. Virksomheden, hvis Omraade foruden Fredericia By og Opland tillige er 
noget af Fyen, omfatter foruden Trælast-Handelen, Save- og Høvleværk.

Direktør Valeur har ved Siden af sin private Virksomhed ogsaa maattet lægge 
et betydeligt Arbejde i forskellige borgerlige Ombud. Han har saaledes gennem 15 
Aar haft Sæde i Fredericia Byraad og har været Søretsmedlem lige siden Søretter
nes Oprettelse. Djærv og ligetil, som han er, har han faaet Ord for altid at sige sin 
Mening lige ud. Visselig ikke det værste Skudsmaal, der kan gives en Mand!



H. MØLLERS MASKINFABRIK

H. MØLLER

Der skal altid — særlig da i et lille Land og allermest 
i en lille By — Mod og Mandsvilje til at vove sig 

udenfor den slagne Landevej. De to Brødre Møller, Hans 
og Johannes, der nu er Indehavere af H. Møllers gamle 
Maskinfabrik og Smederi, har haft dette Mod. I deres 
Specialiteter, Tilvirkning af Jærnpengeskabe og Kunst
smedearbejde, har de valgt ikke det, der bedst »gaar i 
Folk«, men taget den Opgave op, der mest fængslede deres 
Personlighed og Haandværker-Interesse og lod dem med 
Lyst svinge Hammeren over Ambolten — den direkte Arv 
fra Hefaistos og Vølund Smed.

Men H. og J. Møller er ogsaa af en stærk og vove
lysten gammel Slægt. Bedstefaderen var med de danske 
Hjælpetropper i Frankrig 1812 (i Familiens Eje findes endnu 
St. Helena-Medaillen af 5. Maj 1821 — fra Napoleon I.

»d ses compagnons de gloire sa dernière pensée«), og Faderen, der i Aaret 1856 i Prinsesse
gade grundede Smedeforretningen, optog straks, paa et Tidspunkt, da man i vore Køb
stæder nødig vovede sig ud over det jævneste og almindeligste, Kunstsmederiet og 
Pengeskabsfabrikationen. Et godt og solidt Haandværkernavn vandt han sig, han 
fik — for at nævne en enkelt Ting — meget tidlig Statsbanernes Arbejde, der siden 
stedse har været bevaret for Forretningen — og Virksomheden arbejdedes gradvis 
fremad, uagtet han aldrig søgte, med Tilsidesættelse af alt andet, kun at tjene Penge.

I Aaret 1885 blev Virksomheden flyttet til Fyensgade, hvor den nu i tidssva
rende Form med Dampkraft og andre moderne Hjælpemidler drives som Maskin
fabrik, dog stadig med Fremstillingen af brandfri Bum, Jærnpengeskabe, bukkede 
af Panserplader, Døre til Hvælvinger og Gitterporte og andet Kunstsmedearbejde som 
Hovedspecialitet. Blandt større Arbejder, der er udgaaet herfra, kan nævnes hele

HANS MØLLER

Installationen af Sparekassen i 
Fredericia og en pragtfuld Gitter
port til Herresædet Bosenholm, 
ligesom det rummelige Udstil
lingslokale i Gothersgade i Beglen 
indeholder smukke Vidnesbyrd 
om, hvad Forretningen kan præ
stere.

Saavel Johannes som Hans Møl
ler har arbejdet i flere Aar paa 
forskellige Steder i Udlandet og 
har stadig ved Bejser søgt at følge 
med Udviklingen paa deres Ar- 
bejdsomraade.

JOHS. MØLLER


