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Da vort Fædreland i en fjern Oldtid første Gang blev besøgt af Mennesker, var 
det de indskaarne Kyster og særlig de inderste Lukninger af de lange, smalle 

Fjorde, der tiltrak sig Opmærksomhed som Steder, hvor man kunde slaa sig ned 
og lettest friste Livet. Drikkevand kunde man faa fra Aaen, der løb i Dalen, Fort
sættelsen af Fjordkløften ind i Landet, Østers og Fisk fandtes i Mængde paa Ban
kerne ude i Fjorden, og i Skovene rundt omkring var der Vildt i Overflod.

Hvor der var særlige Forhold til Stede, særlig Anledning til Handel og Skibs
fart, udviklede de gamle Bopladser ved Aamundingerne i de dybt indskaarne Fjorde 
sig i Tidens Løb til Byer. Men det varede — for de flestes Vedkommende — 
længe, inden der blev noget at handle med, og de Heste Bopladser blev først i 
sene Tider andet og mere end Fiskerlejer. Saa længe man ikke kunde bygge i Ro 
paa Kysterne og sejle i Fred paa Søen for Sørøvere, kunde der ikke blive nogen 
Handel. Det er først, da Farvandene omkring de danske Kyster er blevet rensede 
af Valdemar den Store og Absalon, at Købstæderne i Danmark ret begynder at 
vokse frem. Det er da heller ikke før 1236, under Valdemar Sejr, at vi første Gang 
hører Tale om Byen Kaldyng. Ved Midten af 1400-Tallet forekommer Formen 
Kollinghe, der senere bliver til Kolling og Kolding.

Sagnet veed her, som ved andre danske Kystbyer, at fortælle om, at Byen 
ikke altid har ligget, hvor den findes nu, men oprindelig skal have ligget længere 
mod Vest inde i Landet. Og man nævner de nu forsvundne Stedbetegnelser: Svie
gade og Svietorv — mellem nuværende Skolegade og Langelinie — som Minder om 
det ældste Kolding. Dette Sagn maa vistnok kun betragtes som Udtryk for, at Byen 
først i senere Tider har skudt sig frem mod Øst, nemlig efterhaanden som Fjorden 
og dermed Kystlinien trak sig østefter. Ti Fjorden har i den tidlige Middelalder 
gaaet langt højere op, har oversvømmet Aadalen Syd for Byen og staaet i Forbin
delse med den nuværende Slotssø mod Nord, saa Byen og Bakken, paa hvilken se
nere Slottet kom til at knejse, har ligget paa et i Fjorden fremskydende Næs.

Man kunde fristes til at tro, at det var dette Næs, som 1242 i Omtalen af et 
Møde mellem Hertug Abel og hans Broder Erik Plovpenning, kaldes Eldenæs ved 
Kolding. Det var i alt Fald her, paa Slotsbanken, at Hertugen byggede »Ørnebor
gen«, hvad enten denne maa betragtes som en Ombygning og Udvidelse af en æl
dre Borg, eller som en Nybygning. Men er det rigtigt, at Kongen i 1247 opbrændte 
Byen Kolding, har han vel heller ikke skaanet Borgen, der kunde yde Abel Tilhold 
i Broderkrigen, og det bliver da vel naturligt at antage den Borg, som Abel 1248 
paabegyndte »som til et Værn og Grænsehus« mod Indfald i Sønderjylland fra Kon
geriget, som en Nybygning.

Der har iøvrigt i den tidligere Middelalder ligget en anden Borg Nord for Kol-
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ding, som mulig kan være den Abels Borg, der omtales 1242. Den hed Skindel- 
borg, og den mindes endnu i Navnet Skindelborghave. Den laa paa Nordsiden af 
den inderste Del af Fjorden, den nuværende Slotssø. Murrester af den var endnu 
at se i Begyndelsen af forrige Aarhundrede, og ved Voldstedets endelige Sløjfning i 
1887 mente man atter at støde paa Levninger af denne gamle Borg.

Hertug Abel havde før og under Broderkrigen Kolding i Pant, men naar han 
i 1248 begynder Opførelsen af Ørneborgen — som der utvivlsomt hentydes til i 
Byens Segl — maa han vel næppe have haft i Sinde at slippe Pantet af Hænde 
igen. Som den nærmeste By ved Grænsen mellem Kongeriget og det sønderjydske 
Hertugdømme og som liggende ved den ældgamle Færdselsvej ned gennem Landet, 
og i Læ af den faste Borg havde Kolding en særlig Betydning. Vi ser da ogsaa, at 
Ørneborgen, der af og til kaldes Middelborgen, tidligt bliver Pladsen for historiske 
Begivenheder. I 1268 lykkes det Erik Glipping at indløse den, og den kaldes nu 
»en Port og en Nøgle for Biget«. Naar det hedder, at Kong Erik genopbyggede 
Borgen, maa den sagtens være bleven ødelagt i Kampene. Nu blev den igen befæ
stet og maaske atter ødelagt i 1313, da de oprørske Bønder ved Kolding havde 
slaaet de kongelige Tropper, der var sendt imod dem under Drosten Niels Olufsen 
Bille. Ti da Kongen selv havde taget Sagen i sin Haand og underkuet Bønderne, 
straffede han dem med svære Bøder og tvang dem til at rejse faste Borge, der kunde 
holde dem i Ave, og bl. a. hedder det udtrykkeligt, at Bønderne ogsaa maatte be
fæste Kolding, hvorved der kun kan menes Koldinghus, med hvilket Navn man fra 
nu af finder Ørneborg betegnet.

Den omtalte Angivelse, at Kolding oprindelig laa noget længere mod Vest, vin
der i Styrke ved en gammel Optegnelse om, at Erik Glipping udvidede Byen og 
byggede dens sydlige Del. Hvor megen Betydning man tør tillægge denne Opteg
nelse er ikke godt at sige, men Sandsynligheden taler vel for, at Kolding By først 
har været i Stand til at udvikle sig, efter at Borgen paa Banken har formaaet at 
yde den nogen Beskyttelse. Og naar man ser, at Kirken, der var helliget St. Nicolai, 
de Søfarendes Beskytter, og dermed Torvet, Midtpunktet for den egentlige Byvirk
somhed, er bleven opført paa 1200-Tallet, og erindrer Abels Interesse for Byernes 
Opkomst og den Betydning, han tillagde Kolding, er det vel naturligt at antage, at 
Kolding netop omkring og efter 1250 har faaet sit egentlige Bypræg, sin egen Kirke, 
sit Akseltorv og sit Byting.

Men det var sikkert kun en ringe og ubetydelig Bebyggelse, man saae ud over 
fra Borgens Mur endnu saa sent som ved Middelalderens Slutning, umiddelbart 
før Beformationen. Den samlede sig væsentligt omkring Kirken. Øst for den laa kun 
Torvet og derefter den store ubebyggede Plads, der optoges af Borgens Køkkenhave 
og Kaalgaarde. Ved dennes sydøstlige Hjørne laa det i 1288 stiftede Graabrødreklo- 
ster. Det var en Riddersmand, Henrik Dulmer, der havde gjort sin Gaard Dueholm 
til et Kloster, som han selv traadte ind i som Munk. Syd for Torvet førte den 
gamle Hovedvej i ret Vinkel — den ene Arm af Vinklen blev senere til Vestergade, 
den anden til Rendebanen — ned til Broen over Kolding Aa; mod Nordvest fort
sattes den ud til Laasby, forbi St. Jørgensgaarden, der husede de ulykkelige Spe
dalske, og videre Nord paa, ad Vejle til. Aaen bugtede sig frem gennem brede Enge og 
Bebyggelsen strakte sig næppe noget Sted ned til den. Kun ved Skibsbroen Øst for 
Broen over Aaen, hvor Skibene lossede og ladede, laa der maaske et Par Boder.
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Ved den nordre Ende af Broen laa Porthuset med Bommen, der spærrede Vejen, 
indtil Tolden var betalt. Ti Kolding var det ene af de to vigtige Toldsteder ved 
Grænsen, — Ribe var det andet — og den største Del af Færdslen mellem Nørre- 
og Sønderjylland foregik ad Koldingbro, som tilligemed Skoven derved menes at 
have givet Navn til Herredet, Bruskherred, hvilket Navn forekommer første Gang 
1329 som Broskovherred.

Borgen gav Byen Læ til Vækst og Udvikling, og Kongernes Ophold paa Bor
gen trak Folk til Staden og fremmede Handel og Haandværk. Og paa Grund af 
Byens Beliggenhed kom Kongerne ofte hertil. 1254 forlenede Christoffer I »med 
Banner i Haand« Kong Abels ældste Søn Valdemar med Sønderjylland, og Aaret 
efter at Erik Mændved havde dæmpet det jydske Bondeoprør, var han atter paa 
Koldinghus og sluttede Forbund med Ditmarskerne. Christoffer II stadfæstede 1321 
Kolding Bys Privilegier, — naar de er givet, vides ikke, — og i hans Haandfæstning 
nævnes Koldinghus udtrykkelig som et af de Slotte, der ikke skulde nedbrydes, 
hvilket viser dets Betydning for Riget. Men da samme Konge 1326 var bleven for
drevet, fik Marsken Ludvig Albertsen Byen og Slottet som Pant. Det var da ogsaa 
et af de Steder, som Valdemar Atterdag først tænkte paa at indløse i 1340, da Grev 
Gert havde det i Pant. I Folkevisen hedder det, at Grev Gert brændte Kolding af, 
men nærmere Oplysninger herom haves ikke. I 1365 sluttede Kongen Forlig med 
hans Sønner Henrik og Nicolaus paa Koldinghus, og i 1411 sluttedes der Vaaben- 
hvile mellem Erik af Pommern og Hertuginde Elisabeth af Sønderjylland. Endelig 
fandt den store Forlening i 1440 Sted paa Koldinghus, hvorved Christoffer af Bayern 
overdrog Hertug Adolf Sønderjylland som et arveligt Len. Det var muligt ved denne 
Højtid, at Christoffer af Bayern fandt Lejligheden paa Slottet utilfredsstillende, ti 
snart efter lod han den nordlige Fløj rive ned og helt bygge om.

I lang Tid hører man nu intet om Kolding eller Slottet ved Kolding. Livet er 
gaaet sin rolige Gang, kun afbrudt af den Uro og Travlhed, som vaktes ved Kon
gernes hyppige Komme med deres store Følge, deres Fadebur som det hed, naar 
de drog paa Rejse gennem deres Rige. Saa, i 1522, finder vi Christjærn II paa Kol
dinghus. Han har været der ofte før, og det er ikke sikkert, at Byens Borgere har 
glædet sig ved hans Nærværelse, ti han forlangte Penge. I 1519 havde de maattet 
laane ham 400 Lod Sølv. Nu kom han til Møde med sin Farbroder, inden føje Tid 
hans Efterfølger paa Tronen, Hertug Frederik. 1534 mødtes Christian III her med 
Greven af Oldenborg for at søge at komme til Forlig, og ikke længe efter aabnede de 
svære Jærndøre til Fængselskælderen paa Koldinghus sig for en Mand, hvis Navn 
i 1534 havde bredet Frygt og Rædsel overalt, hvor det lød. Det var Skipper de
ment, den gamle Konges berømte Partigænger, der nu som Fange blev slæbt med 
rundt af Hertug Christian og ogsaa en Tid sad fængslet paa Koldinghus.

Der forlyder intet om, hvorledes Stemningen var i Byen, paa hvilken Side Bor
gerne stod, i den Kamp, man kalder Grevens Fejde. Men det synes, som om den 
nye Lære her hurtigt har vundet Tilhængere. Det synes ogsaa, som om Munkene i 
Klostret har ført et alt andet end klosterligt Liv og givet adskillig Anledning til For
argelse. Der blev ofte klaget over dem, men de havde næppe faaet Tid til at for
bedre sig, før den Lutherske Lære begyndte at lade sig mærke. Den kom, som na
turligt var, fra det nærliggende Sønderjylland, hvor den tidligt havde slaaet Rod, og 
blev bragt til Kolding af en forhenværende Dominikanermunk fra Haderslev Kloster.
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Det kunde næsten se ud, 
som om der havde været Uro
ligheder i Byen, under hvilke 
Graabrødreklostret i Kolding er 
bleven plyndret for sine Kost
barheder. Ti da ved Juletid 1529, 
som det hedder i en gammel 
Optegnelse, »den allerkristelig- 
ste Kong Christian I.s Søn Fre
derik, som var en Fjende af al 
kristelig Religion« kom til Byen 
for at udjage Munkene, »sendte 
han dem 100 Mark til Rejse
penge samt en Kalk og nogle 
Messeklæder, for at de endnu 
engang kunde holde Messe«, 
hvilket tyder paa, at der intet 
sligt fandtes længer i Klostret. 
Men Brødrene forsmaaede Kon
gens Gave og drog bort paa nær 
en, Broder Martin, der lagde 
Munkekutten og blev i Klostret 
som Lagmand.

Med den nye Tid, Tiden
koldinghus ruiner 1905 c^er Reformatænen? begynder

• Koldings Stortid. Christian III.
havde særlig Forkærlighed for Stedet; han foretog omfattende Byggearbejder paa 
Koldinghus og boede ofte paa Slottet. Her saa flere af hans Børn Dagens Lys, og 
her lukkede han selv sine Øjne Nytaarsdag 1559, efter Aaret i Forvejen at have 
givet den berømte »Kolding Recess«. Om Frederik II.s lystige Liv paa Koldinghus 
synger den gamle Vise:

Konning Frederik sidder paa Koldinghus, 
med Riddere og Svende han drikker godt Rus.

Ogsaa under ham var Slottet hyppig Kongefamiliens Opholdssted, og her fik hans 
ældste Søn, den lille Hertug Christians Hofstat anvist Bolig, da hans Opdragelse 
og Skolegang skulde til at begynde.

Kongernes hyppige Ophold paa Slottet bragte en Mængde Gæster til Byen, og 
mange Adelsmænd købte sig Gaarde for til enhver Tid at kunne tage Bolig i Sta
den. Det er da sikkert ogsaa af Hensyn til de mange fornemme Herrer, der kunde 
ventes uden Lands fra, at der saa tidligt som i 1537 — før der bliver Tale om sligt 
i København — gives Ordre til, at Gaderne i Kolding skal brolægges. Anlæget af »Rende
banen« eller Turneerpladsen skyldes utvivlsomt de forskellige Festligheder med Rid
derspil o. a. 1., der fandt Sted under Christian III. »Og lade vi tilfly«, d. v. s. istand
sætte, »Rendebanen her udi vor Købstad Kolding«, hedder det i et af Christian III.s 
Breve af 1548, hvori Kongen indbyder sine gode Mænd til sin Datters Bryllup i 
Torgau, samt opfordrer dem til at øve sig i Dystløb forinden. Rendebanen siges at
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være en aaben Plads endnu under Christian IV. Dog ser man, at der alt under 
Christian III. var bygget i alt Fald een Gaard paa Rendebanen, i hvilken senere den 
kgl. Drabant Jochim Platt havde Bolig.

Man faar en Forestilling om det Rykind, der stundom kunde være i den lille 
By, naar man ser, at Frederik II. i 1580 giver Borgmestre og Raad Ordre til at 
sørge for Staldrum hos Borgerne til 800 Heste, »saa at, naar vi holde vor Hoflejr 
her sammesteds, vore Hofsinder da kunne underkomme (d. v. s. faa Tag over Ho
vedet) og andre Fremmede som hænde os at besøge.«

I April 1583 — faa Dage efter at den lille Hertug Christian tillige med sine 
»Herremænd« (d. e. Skolekammerater) var bleven indlogeret paa Slottet, udbrød 
der en Brand, der synes særlig at have hjemsøgt den Del af Byen, der laa mellem 
Torvet og Kongens Urtehave. Denne blev udvidet ved samme Lejlighed, idet en Del 
af de brandlidte Borgeres Grunde blev inddraget i Haven. Og af et Brev fra Fre
derik II. af 16. August 1585 ser man, at Kongen var misfornøjet med, at nogle af 
Byens Borgere, som opførte nye Huse i »Strædet nærmest Slotsporten«, den østligste 
Del af nuværende Slotsgade, byggede dem højere, end de havde været før Ildebran
den, og satte Vinduer i dem ud mod Kongens Have. Hvor gerne han end saa, at 
der blev opført gode Købstadbygninger i Byen, maatte han dog forbyde at lade lave 
Vinduer og Udsigt paa Husene ud mod hans Have, oven over Plankeværket.

Paa Grund af den Anseelse og Betydning Slottet gav Byen, havde Kolding den 
Ære at blive afbildet i Georg Brauns store Værk om Verdens mærkeligste Byer. 
Den vises, efter Tidens Skik, i Fugleperspektiv, paa en Gang et Billede og et topo
grafisk Kort; man ser straks, at de fleste Huse efter nordtysk Skik ligger med Gav
len mod Gaden, medens de faa større Gaarde 
vender Langsiden til. Den langt overvej
ende Del af Husene er lave Bygninger paa 
et Stokværk, kun i den østlige Del af Byen, 
Østergade og mellem den og Kongens Urte
have ses Stenhuse paa to og tre Stok
værk og med kamtakkede Gavle. Her, paa 
Hjørnet af Østergade og Torvet, lige over 
for Raadhuset havde den rige og trætte
kære Adelsmand, Morits Podebusk, sin 
store Gaard. Øg her boede den fortjente og 
højt betroede Borgmester og Tolder, Søren 
Kjær Skriver, der ved Siden af sine mange 
Embedsforretninger fik Tid til baade at 
oversætte og bearbejde forskellige Skole
komedier og skrive Psalmer, som f. Eks. 
den kendte: »Rejs op dit Hoved, al Kri
stenhed«. Længere mod Øst, omtrent hvor 
det gamle Kloster laa, finder vi Fru Ka
ren Holgers Gaard og Peder Munks Gaarde. 
Karen Holgers var den myndige Karen 
Gyldenstjerne, Enke efter Holger Ottesen 
Rosenkrans, og Peder Munk var Rigens GAMLE HUSE I HELLIGKORSGADE
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Admiral. Som saadan optraadte han paa Herredagen i Kolding 1590, da han var 
vendt om paa sin Skotlandsfærd med den danske Prinsesse Anna, og anklagede 
Rentemesteren Christoffer Walkendorff for Forsømmelighed med Skibenes Udrust
ning. Sagen endte som bekendt med, at seks Hekse fik Skyld for at have vakt de 
svære Storme, der havde drevet Skibene ud af Kurs og slaaet dem læk.

Tæt ved disse Ejendomme er der paa Billedet vist en Bro, der fører over Aaen; 
den bar Navn af Kongens Klapbro, idet den var indrettet til at klappes op, naar 
der skulde Skibe ind i Havnen til Skibsbroen. Denne laa for Enden af Søndergade 
og havde sandsynligvis ligget der længe, da Borgmestre og Raad i 1561 med stor 
Bekostning lod bygge en ny. I den Anledning tillod Kongen dem at hæve Bropenge 
af Borgere og Bønder, som udskibede Gods o. a. ved Broen — 1 Hvid af hver Hest, 
Øg eller Okse, 1 Skilling af hver Hest og Vogn eller Kramkiste og 4 Skilling af hver 
Læst Korn eller Gods. Men denne Skibsbro blev, hvor mærkeligt det kan lyde, de 
Riber Borgermænd som Peber og Salt i Næsen. De kunde ikke se andet, end at de 
Bropenge, Kolding Borgere fik Lov at hæve for Losning ved deres Skibsbro, stred 
imod Ribe Bys Privilegier, hvorfor de bad om en Gang for alle at maatte betale 
det Halve af, hvad Broen havde kostet, og derefter være fri for at betale Bropenge. 
Det blev de dog ikke, men ved Kongebrev af 30. April 1570 blev det bl. a. paabudt, 
at Ribe Borgere kun skulde betale 2 Sk. af hver Læst Gods eller Korn.

Skibsbroen findes antydet paa Brauns Billede af Kolding Øst for Sønderbroens 
nordre Ende. Da imidlertid Pladsen Øst for den søndre Ende hos Fyhn: »Efter
retninger om Købstaden Kolding« siges at have været kaldet »Lossepladsen« endnu 
i Begyndelsen af 1800-Tallet, maa Havnen eller Bolværkspladsen i Aaen sandsynlig
vis i Tidens Løb være bleven udvidet til at omfatte begge Sider af Vandløbet.

For Enden af Koldingbro stod Sønderport, og derfra førte Søndergade op til 
Rendebanen, der mod Øst fortsattes hen til Østergade i Helligkorsgade. Mod Vest 
mundede Vestergade ud i Rendebanen og fortsattes paa Sydsiden af en lille Smøge 
ned til Aaen, der bar Navnet »Dievels Hul«. Ved Siden af denne Smøge laa Adels
manden Hans Johansen Lindenovs Gaard, og for den nordlige Ende laa Kirken, 
mod Øst adskilt fra Torvet ved Raadhuset.

Naar Kolding har faaet sit første Raadhus, vides ikke. Men i 1581 omtales i et 
Kongebrev en ved »Raadhusgaarden« liggende Gaard, der tilhører en Mand, som 
hed Peder Johansen og vistnok var af de Lindenover. Og i dette Aar maa det gamle 
Raadhus være noget brøstfældigt, ti Kongen har, som det hedder i nævnte Brev, 
givet Borgerne et Hus til et Raadhus. Herved kan nu kun forstaas Tømmeret, Bin
dingsværket, til et nyt Raadhus. Kongen finder imidlertid, at Byen ved at købe Pe
der Johansens Gaard vil kunne faa Raadhuset bedre opsat og desuden, hvad der 
vil være hele Byen til Ære og Gavn, faa Torvet, der nu er meget lille og snævert, 
gjort større, hvorfor Kongen alvorligt befaler dem at købe Gaarden. Dette er da og- 
saa sket, men mærkeligt nok meddelte en Indskrift over Døren ud mod Torvet, at 
Raadhuset var bygget 1609, saa de Kolding Mænd har — hvis ikke der foreligger 
en Fejllæsning af Aarstallet — været noget langsomme i Vendingen.

Lige over for Raadhuset, paa Torvet, var Bybrønden samt Skafottet med »Ka
gen«, den Pæl, hvortil Forbryderne blev bundet, naar de fik Pisk. Paa selve Raad- 
husets Hjørnestolpe hang Halsjærnet til Skræk og Advarsel særlig for trættekære 
og balstyrige Torvegæster og Torvebønder, og ved Siden af det hang en Jærnstang
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med Klør, som blev brugt — gloende — ved den skarpe Justits til at knibe Syn
dere med som et lille skærpende Tillæg til Dødsstraffen.

Raadhuset blev ombygget 1839 og paany 1873—75.
Faa Aar efter at Brauns Billede af Kolding er bleven udført, i 1595, blev Apo- 

theker Reimings endnu staaende Gaard — »Landets rigest udsmykkede Bindings
værkshus« — bygget paa Torvet lige over for Raadhuset.

Paa den anden Side Kirken, mod Vest, laa den latinske Skole, til hvilken Dron
ning Dorotea, Christian III.s Enke, særlig under Paavirkning af Borgmester Søren 
Kjær Skriver, skænkede en ny Bygning i 1560. Over Indgangsdøren fandtes en Sten, 
der endnu er at se paa den nuværende Skolebygning, med forskellige Fremstillin
ger, bl. a. et Medaillonportræt af Dronningen og hendes Navn og Valgsprog, der 
synes afbildet efter en Guldmedaille, som blev præget i Anledning af Skolens Grund
læggelse, og som sandsynligvis er bleven uddelt som Hæderstegn til dem, der havde 
været virksomme for Indretningen af Skolen og dens Bygning.

Skolen, der vises paa Brauns Billede som en grundmuret Bygning med kam
takkede Gavle, blev stærkt medtaget under de ulykkelige Krige i 1600-Tallet og helt 
ombygget i 1725, paa ny i 1845; udvidet i 1885.

Længere ude mod Vest, paa den anden Side Sviegade, laa en Bygning, der be
tegnes som Blæsbjærg, og som har givet Navn til den nuværende Blæsbjærggade, 
og længere ude endnu, Nord for den lange Laasbygade, der tillige med Laasby Dam 
eller Gadekær — ogsaa kaldet St. Vifs (eller St. Viufs) Dam — minder om en i Kol
ding indtaget Landsby, laa Hospitalet, der var bleven oprettet 1558 af Christian 
HI. »til Bolig for saare og syge Mennesker«. Bygningen blev dog vistnok først rejst 
1578. Efter en Brand 1617 blev den udvidet og fik bl. a. en egen Kirke. Denne blev 
inddraget, da Hospitalet helt blev ombygget i 1805.

Syd for Hospitalet og Blæsbjærg finder vi Provstegaarden og tæt Vesten for den, 
ned mod Aaen, St. Jørgens Hospital, der først nævnes 1525, men som har været til 
længe forinden. Det har ligget, — efter Fund af Murrester at dømme — omtrent 
for Enden af nuværende Blegdamsstræde.

Helt nede ved Aaen laa endelig Fiskerhuset med et Gangbrædt over Aaen.
Foruden Sviegade forekom der paa 1500-Tallet enkelte andre Gader, der nu 

ikke længer kendes, eller som har andre Navne. Saaledes Kattesundet, der fra Vester
gade førte til Østergade, jævnløbende med Rendebanen, Fruergade, som stødte til 
Klostergade, Rakkerstræde eller Bøddelstræde, siden Skidenstræde, det nuværende 
Brostræde. Nørregade, siden Torvegade, den nuværende Adelgade.

Om Koldings Handel og Søfart i Middelalderen er kun lidet bekendt. Naar det 
i Christjærn I.s Privilegier for Byen, dateret Koldinghus 1452, bl. a. hedder: »Item 
unde vi dem (d. e. Borgerne i Kolding) deres fri Havne at have indtil Dregens Odde 
og deres Forstrand uden fore mellem bægge Lande«, maa det vel betyde, at Byen 
maa bruge den inderste Del af Fjorden inden for Drejens Odde som fri Havn og 
Lossested for de Skibe, der fører Varer til Byen, og man kan maaske deraf slutte, 
at den ikke har haft nogen Skibsbro endnu paa den Tid. Ved samme Lejlighed faar 
den altsaa ogsaa Forstrandsret over den inderste Del af Fjorden paa bægge Sider 
ud til og i Linie med Drejens Odde. Naar vi ovenfor saa, at Ribe Borgere i 1561 
vil betale Hælvten af Omkostningerne ved Skibsbroens Bygning for at slippe for at
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betale Bropenge, tyder det paa en mere levende Handelsforbindelse ad Søvejen, end 
man skulde være tilbøjelig til at tænke sig mellem de to Byer.

Handelen var i Middelalderen endnu Markedshandel. Ved det aarlige Marked 
søgte Handlende fra alle Landsdele, ogsaa fra Udlandet, til Byen og falbød deres 
Varer. Efter en gammel Beretning skal den Banke, hvorpaa Borgen blev bygget af 
Kong Abel, tidligere have heddet Gryderhøj, fordi Folk fra Udlandet sad her med 
deres Potter og Gryder. Kolding Marked blev oprindelig holdt paa Mikkelsdag og 
varede i tre Dage, men af en eller anden Grund har man ønsket Forandring heri, 

B0RCHS GAARD, BYGGET 1595 AF APOTEKER REIMING

og i 1490 paabyder Kong Hans, at 
Michaelis Marked for Fremtiden skal 
holdes paa St. Francisi Dag (4. Ok
tober) og trende Dage derefter. Det 
blev imidlertid lavet om under Chri
stian HL, der i 1554 udstedte Brev 
paa »et ret Aarmarked i Kolding at 
begynde paa Dionysii Dag (9. Oktbr.) 
og holdes indtil 3die Dag Middag.« 
Dette Marked er siden atter bleven 
ophævet, og »Mikkelsmarkedet« fandt, 
indtil det blev afskaffet, Sted den 4. 
Oktober og følgende Dage. Dagen 
før fandt det store »Folkem arked« 
Sted, som nu er henlagt til 1. No
vember og 1. Maj. I 1641 gav Chri
stian IV. Byen Bevilling paa et al
mindeligt Marked for Heste og Kram
varer aarlig at begynde paa Mandag 
før Fastelavn og vare Ugen igennem.

Et Bevis paa, at Handelen i Kol
ding mod Slutningen af 1500-Tallet 
ikke var af synderlig Betydning, har 
man sikkert i den 1586 den 27. Juni 
indgivne Begæring fra »menige Køb-
mænd og Købsvende i Kolding« om 

at maatte danne et Lav og faa en Skraa eller Lavsvedtægt. Og dog kan der ikke 
være Tvivl om, at Købmændene tidligere har haft en Sammenslutning. Byens gode 
Borgere, og blandt dem var Købmændene de første, sluttede sig i Middelalderen 
her som andetsteds sammen i Gilder. Seglet for St. Knudsgildet i Kolding fra omtr. 
1290 er endnu bevaret og Brudstykker af en Skraa fra 1393. Gildehuset laa i Laas- 
bygade. Naar dette Gilde — Byen havde ogsaa et Kalentegilde — ganske gik ud 
af Tilværelsen uden at efterlade sig noget Spor, turde det være Tegn paa, at det er 
gaaet tilbage for Byens Handelsstand. Medens »alle andre Haandværksfolk« i Byen, 
klager Købmændene i deres Andragende, har deres Skraaer og kongelige Privilegier 
paa deres Lav og »Embede«, d. v. s. Haandværk, hvorefter de til Gavn for deres 
Haandværk vide at forholde sig, saa havde de, »som ikke bruge andet Haandværk 
end Køb og Salg«, hverken Skraa, Lav eller Lavsret, som Tilfældet er i andre vel-
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ordnede Købstæder. Følgen er, at Næringen betages Købmænd og Købsvende der 
i Byen, og der finder megen Uskikkelighed Sted i Handel og Købmandsskab. Ved 
at give dem Skraa og Lavsret vilde der kunne skabes tilbørlig Orden, hvorved 
Købmænd og Købsvende og Haandværksfolk kunde blive i deres Næring og nyde 
Ret og Skel lige over for hinanden.

Hvor ringe Handelen end kan have været, var det dog her som alle Vegne de 
Handlende, der førte an i Byens borgerlige Kredse. Fra Erik af Pommern bestod 
her som andre Steder den Bestemmelse, at ingen Haandværksmand maatte komme 
ind i Raadet endsige blive Borgmester, saa længe han brugte sit Haandværk. Den 
var bleven frisket op ved en Forordning for Kolding By af Frederik I. af 1526, i 
hvilken Kongen i det hele gik skarpt frem mod Haandværkerne, ophævede deres 
Gilder og Lav og gav udenbys Haandværkere Lov til at flytte ind til Byen samt 
paabød, at Magistraten skulde fastsætte Priserne paa »udsælgende Varer«. Men La
vene og Lavsvanerne var ikke saadan at faa Bugt med, selv for Regeringen. Netop 
fra Kolding faar man et meget talende Vidnesbyrd om, at der var noget at rydde
op i. Det er Simon Kedelsmeds Klage 
over, at Smedene i Byen vil tvinge ham 
til at søge deres Lav »til Drik og ideligt 
Selskab«, hvorved han ganske vilde for
sømme sin Forretning.

Det maa iøvrigt antages, at Haand
værkerne i Kolding var noget mere frem
melige end i de fleste andre Provins
byer. Paa Grund af Kongens og en stor 
Mængde Adclsmænds hyppige Ophold i 
Byen maatte der blive stillet større For
dringer til Haandværk end de fleste an
dre Steder her, hvor der ikke færdedes 
høje og fornemme Herrer. De forskel

RAADHUSET 1864

lige Haandværkere og Kunstnere, der arbejdede paa Slottet i de forskellige Bygge
perioder — om Christian III.s Byggearbejder er talt foran, Frederik II. byggede 
efter en Brand paa Slottet og ligeledes Christian IV., der efter en Brand 1597 paa 
ny opførte den vestlige Fløj samt Kæmpetaarnet — har sikkert bidraget til at højne 
Haandværket i Byen, der i en væsentlig Grad levede af de mange Gæster, som for 
kortere eller længere Tid opholdt sig i Byen. I den Retning er det meget beteg
nende, at Christian IV. 1641 fritager Kolding Borgere for Indkvartering af Soldater, 
men derimod paalægger dem at »herbergere Adel og Uadel«.

At Byen ogsaa paa anden Maade havde Fordel af det nære Naboskab med 
Slottet fremgaar t. Eks. af Frederik II.s Benaadning af 1567, at Kolding ikke skal 
skatte højere end Vejle, da Kongens Moder er gaaet i Forbøn for Byen.

Det var imidlertid ikke blot mange Adelsmænd og Embedsmænd, der søgte til 
Kolding for Kongen og Hoffets Skyld, det var tillige den store Mængde Mennesker, 
der kom hertil fra hele det østlige Jylland som Oksedrivere eller i Anledning af 
Øksenhandelen. Ved Kyndelmissetider drog Oksedriverne rundt til de Herregaarde, 
der havde lagt sig efter at fede Okser om Vinteren paa Stald, og samlede deres 
Flokke, som de saa drev Syd paa over Toldstederne Kolding og Ribe til Holland
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og Tyskland. Omkring Aar 1600 regnede man, at der aarlig blev drevet henimod 
50,000 Øksen gennem Kolding, af hvilke der i Sønderport blev betalt fra 2 Speciedaler, 
senere 3, i Told pr. Styk. Det var en betydelig Indtægtskilde for Landet, og det var 
med den for Øje, at Kolding Bro i sin Tid blev kaldet for en Guldgrube for Kongen 
af Danmark. Øksenhandelen har imidlertid ogsaa haft direkte Betydning for Kol
ding By, idet her fra gammel Tid havde været holdt det store Efteraarsmarked med 
disse Dyr. I 1515 tillader Christjærn II. hver Købmand i Nørrejylland aarlig at drive 
100 Øksen til Salg alene paa St. Francisi Marked i Kolding.

Med Wallensteins Indfald i Landet efter Christian IV.s ulykkelige Deltagelse i 
Trediveaarskrigen begyndte den lange og svære Trængselstid for Landets og særlig 
for Jyllands Købstæder. I 1627, da de danske Lejetropper flygtede mod Nord for 
den fremtrængende Fjende, plyndrede de Kolding og stak den i Brand. Wallenstein 
selv laa paa Koldinghus i 1628. I 1643 faldt Torstenson ind i Landet, slog i Januar 
1644 de danske Tropper under Frederik Buchwald ved Kolding og indtog Slottet. 
I Maj s. A. slog Rigsmarsken Anders Bille de Svenske paa »Kolding Bjærg«, men 
det var først, efter at disse havde ødelagt en Del af Byen, særlig Skolen og Kirken. 
Efter Fredslutningen betegnes 70 Gaarde og Huse som ganske ruinerede. Den Skade, 
Byen havde lidt, anslaas til 63,643 Rdlr. Og saa kom endelig — efter en haard Pest 
i 1654 — Svenskekrigene 1657—60 med de frygtelige Hærgninger af de Branden- 
borgske og Polske Hjælpetropper. Og her blev, som tidligere, det nære Naboskab 
med Slottet en Ulykke for Byen. Den 23. August 1657 opslog Kong Carl X Gustav 
sit Hovedkvarter paa Koldinghus, medens hans Tropper laa i Kvarter i Byen. Aaret 
efter blev den taget af Polakkerne, som 14. December 1658 fejrede deres Julefest 
med at tage Slottet med stormende Haand, hvorved et af Taarnene blev sprængt i 
Luften. Under de vilde, tøjlesløse Skarer gik Byen saa godt som til Grunde. »Sum
men af øde, ledige og aldeles ruinerede Gaarde, Huse og Boder udgør omtr. 150, 
og have næsten alle Beboerne Vedtegningen: Fattige, Forarmede, Hjælpeløse.« Af 
Byens Handelsflaade, som før Krigen talte 23 Skibe »og flere«, var kun 2 Skuder 
tilbage. »Efter Freden nedbrød flere Borgere deres Vaaninger og førte sammes Tøm
mer, Sten o. desl. til Frederiksodde og andre Steder«, og der maatte udstedes et 
kgl. Forbud af 1. Juli 1662 for at forhindre en mulig Affolkning af Byen.

Kolding kom — som Landets øvrige Købstæder — kun langsomt til Kræfter. 
Dens Handelssamkvem indskrænkede sig til de nærmeste Nabobyer Fredericia og 
Haderslev, samt til Assens, Middelfart og Sønderborg. Paa Samsø dreves der nogen 
Baadfart, men med Udlandet havde man ingen eller i alt Fald kun saare ringe For
bindelse. I det følgende Aarhundrede tiltog Handelen saa meget, at man med egne 
Fartøjer sendte Brænde, Jydepotter, hjemmegjort Lærred og fede Varer til Køben
havn og tog særlig Kolonialvarer med hjem igen. Og nu begyndte der nogen Sø
handel paa Lybæk, Wismar og Stralsund med Jydepotter samt nogen Udførsel til 
Lands med Skind, Huder, Voks, Honning, Svin, Stude og Heste. Men endnu ved 
Midten af 1700-Tallet hedder det, at Handelen er ikkun ringe formedelst Naboskabet 
af Hertugdømmerne, »hvis Indbyggere baade paa Land og i By bruge megen Frihed 
i Handel.« Byens fortrykte Forhold bragte da ogsaa Magistraten til 1731 at indgaa 
med udførligt motiverede Forslag til dens Opkomst. Men det hjalp intet. Christi- 
ansfeldt tog Luven fra Kolding, og det eneste Middel til at ophjælpe Byen, en Op-
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mudring og Udbedring af Havnen, havde det fattige Borgerskab ikke Raad til at 
sætte i Værk.

For de smaa Byers Vækst er Befolkningens Tiltagen en god Maalestok. I 1672, 
næsten umiddelbart efter de store Ulykker, talte Kolding 1094 Sjæle, — omtrent 
100 Aar senere, 1769: 1396. 1801 havde den 1662, 1834: 2309 og 1845 : 2644.

For 1769 og 1845 har man Optællinger af Byens Næringsdrivende, som er gan
ske lærerige. Det første Tal angiver Antallet i 1769, det andet, i Klammer, Antallet 
i 1845:

Af Købmænd fandtes i 1769: 10 (i 1845: 33), Bagere 5 (8), Bogbindere 1 (og Bog

RAADHUSET 1905

handlere 5), Bødkere 3 (3), Drejere 2 (7), Garvere 3 (2), Grovsmede 5 (14), Guldsmede 
2 (5), Handskemagere 3 (5), Hattemagere 3 (4), Malere 2 (4), Murere 6 (6), Parykma
gere 2 (0), Rebslagere 4 (10), Sadelmagere 4 (9), Skomagere 9 (39), Skræddere 7 (13), 
Snedkere 5 (14), Tømmermænd 4 (8), Vævere 3 (6).

Den umiskendelige Udvikling i alle Forhold, som betegnes ved disse Tal, og 
som særlig havde fundet Sted i den for hele Landet saa ulykkelige Tid efter 1807, 
i hvilken Periode der overgik Kolding en ny Ulykke ved Slottets Ødelæggelse under 
de spanske Troppers Besætning 1808, tog yderligere Fart efter 1843. I dette Aar an
lagdes nemlig Byens Havn, der ved en lang, gravet Kanal staar i Forbindelse med 
Kolding Fjord. Det skete saa at sige i sidste Øjeblik, ti Indløbet til Aaen, Byens 
gamle Havn, var efterhaanden tilgroet, saa at Færdsel blev umuliggjort, og fra 1832 
til 1841 aftog Dybden i Fjorden med 5 Favne (under Skibsodde fra 8 til 3).
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Virkningerne af Havnens Anlæg — alle Skibe havde tidligere maattet losse og 
lade over en Kvartmil fra Byen — viste sig straks, idet der i 1844 indkom og ud
gik 314 Skibe i og fra Havnen. I samme Aar satte man sig ogsaa i Bevægelse for 
at faa en Jærnbane anlagt fra Haderslev til Kolding og over Snoghøj—Middelfart 
til Odense. Men medens Havnen gentagne Gange er bleven udvidet og forbedret — 
den er nu — ligesom det omtr. Mil lange Sejlløb — uddybet til 20 Fod — 
maatte Byen vente paa Banen til 1866, da den østjydske Længdebane aabnedes, me
dens Kolding—Egtved Banen aabnedes 1898. Det er da ogsaa Havnen og Banerne, 
der — her som alle Vegne — har bragt Liv og Udvikling, saaledes at Byens Ind

KOLDING HAVN

byggerantal fra 2644 i 1845 er vokset til 12,516 i 1901. Og medens Kolding i 1848 
kun havde enkelte faa og ubetydelige Fabrikker og industrielle Anlæg — et Tobaks
spinderi, en Sæbe- og Lysefabrik, et Garveri, et Bryggeri, tre Farverier og fem Bom
uldstøjsfabrikker — har den nu to store Maskinfabrikker, Hansen & Schrøders samt 
Leneth & Søns; Brødr. Volkerts Dampvæveri og Klædefabrik, A. L. Johansen & 
Søns Savskæreri og Møbelfabrik, S. W. Bruns Tobaksfabrik, Slotsmøllens Ølbryggeri 
og Maltgøreri; Kaalunds Sæbefabrik: Kolding Kalk- og Teglværker; Sydjydsk Korn- 
og Foderstofkompagni, De danske Sukkerfabrikkers Saftstation samt en Mængde 
mindre Fabrikker og industrielle Virksomheder.

Heller ikke af de sidste slesvigske Krige er Kolding blevet uberørt. Den 20. 
April 1849 søgte den lille danske Styrke at standse Insurgenterne Syd for Byen; den 
23. kom det til Kamp i selve Byen, da Biilow indtog den efter en hæftig Kamp,
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men paa ny maatte forlade den paa Grund af den stærke Artilleriild fra Bankerne 
Syd for Byen. I 1864 blev den besat af Fjenden, men ved Freden fik dens Opland 
en ret betydelig Forøgelse ved Indlemmelsen af de 8 slesvigske Sogne i Nørre-Tyr- 
strup Herred, hvis Beboere hidtil havde søgt til Haderslev, men som nu blev hen
vist til Kolding.

Saaledes har Koldings Udvikling da fra først til sidst været bestemt af dens Be
liggenhed ved det gamle Grænseskel mellem Kongeriget og Landet, Sønden for Aa.
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KOLDING LAANE- OG DISKONTOKASSE

Samtidig med den økonomiske Opgang og den voksende Selvstændighedsfølelse, 
der gav sig tilkende i vore Købstæder omkring Midten af forrige Aarhundrede, 

blev ogsaa Trangen til egne Pengeinstitutioner stedse mere levende, — det var et 
ganske naturligt Led i Emancipationen fra Kjøbenhavn og fra Hamborg. Vi ser Ban
ker og Diskontokasser opstaa i de største og mest betydende af Provinsens Byer, 
og saaledes maatte da ogsaa Ønsket om i denne Henseende at kunne staa paa egne 
Ben melde sig for Handelsstanden i Kolding, Grænsestaden, som dygtig arret, men 
livskraftig og virkelysten var kommen gennem Krigsaarenes Trængsler.

Den 12. August 1856 udstedte tre agtede Borgere, Stadshauptmand Borch, Køb
mand N. P. Hansen og Kammerassessor Kralund, Indbydelse til Oprettelse af 
en Laane- og Diskonto-Kasse i Kolding; paa et Møde den 23. August s. A. fastsat
tes de første Vedtægter, og den 9. Januar 1857 aabnedes Virksomheden i Lokaler, 
man havde lejet i Fru Øllegaards Ejendom for 130 Rdlr. aarlig. Smaa og beskedne 
var Forholdene i Begyndelsen: vi ser, at Stadshauptmand Borch lover at levere det 
fornødne Brænde, man søger at laane et Jærnpengeskab, der holdes kun tre 
Kontordage ugentlig, og Omsætningen var det første Aar kun 261,677 Rdlr. 4 
Mrk. 4 Sk.

Foruden de tre nævnte Mænd indtraadte Købmand H. W. Meyer og Kammer- 
raad Ehnhuus i Bestyrelsen. Sidstnævnte udtræder allerede i 1857, og i hans Sted 
vælges Købmand J. F. Oxholm. Diskontokassens første Bogholder blev D. Grøn
lund, som senere gik over i Aarhus Privatbank og blev et af Jyllands kendte Bank
navne. Ved Bankens Generalforsamling den 31. Maj 1872 vedtoges det imidlertid at 
indskrænke Bestyrelsens Medlemsantal fra 5 til 4 og ved Generalforsamling 22. Novem
ber 1873 fra 4 til 3, hvilken Ordning vedvarede indtil 24. September 1903, da An
tallet blev fastsat til 2; og endelig bestemtes det ved de nugældende Love, der traadte 
i Kraft 1. Juli 1905, at Banken bestyres af et Bankraad paa 10 Medlemmer — re
præsenterende forskellige Erhverv, og hvis Formand f. T. er Grosserer N. Outzen 
— samt en Direktion paa 2 Medlemmer.

Blandt Direktører, der har fungeret i længere Perioder, kan nævnes Købmand Jacob 
Warburg (1866—1872), Grosserer E. A. Borch (en Søn af Stadshauptmand B.) fra 
1879 indtil sin Død i 1903, samt Grosserer J. J. Christensen (1893—1896) og afd. 
Vinhandler Chr. Friis (1896—1898). Direktionen bestaar f. T. af Justitsraad C. Niel
sen, som tiltraadte sit Hverv 1866, og K. Howinghof - Petersen, der blev ansat 
som Bogholder 1898 og 1899 valgtes til Direktør.

I en Aarrække havde Banken Lokaler i Industriforeningens Bygning, indtil den 
i 1885 flyttede ind i sin egen nybyggede Ejendom i Jærnbanegade.

Selv om det forløbne halve Aarhundrede ikke har bragt lutter Medbør, har 
Kolding Laane- og Diskontokasse dog nu arbejdet sig op til en meget anset Plads 
blandt vort Lands Pengeinstituter og har udviklet sig til at blive en meget betyde
lig Virksomhed. Efter 25 Aars Forløb var det første Regnskabsaars beskedne Om
sætning bleven til 9,131,012 Kr., og pr. 30. Juni 1906 var Omsætningen ikke mindre 
end ca. 57 Millioner Kr.



SPARE- OG LAANEKASSEN
FOR KOLDING BY OG OMEGN

Den 23. August 1856 mødtes paa Kolding Raadhus en Del Mænd fra Byen og 
dens Omegn for at forhandle om Oprettelsen af en Sparekasse. Til Stede var 

Prokurator Dahl, Gæstgiver Madsen, Købmand N. W. Bastrup, Købmand Sø
ren Petersen, Agent Warming og Købmand J. H. Hansen, alle af Kolding, samt 
Gaardejer P. Mikkelsen, N. Bjært, Gaardejer Daniel Eiler, Ferup, og Kammer- 
raad Thomsen, Eltanggaard. Det besluttedes at oprette Sparekassen; den 25. Okto
ber samme Aar erholdtes kongelig Bevilling til Fritagelse for Arrest og Beslag for 
de Indskud, der indsattes i Kassen, samt Stempelbegunstigelse, og efter Samraad med 
Kommunalbestyrelsen udarbejdedes Vedtægter af Stadshauptmand J. S. Borch, Pro
kurator Dahl, Konsul Gran, P. Mikkelsen og Hospitalsforstander Fønss. Til 
Formand valgtes Dahl; Fønss blev ansat som Bogholder, og den 21. November 
1856 kunde Sparekassen optage sin Virksomhed.

Denne var til at begynde med særdeles beskeden. Kontoret var i en Stue i Ho
spitalet hos Bogholderen, Hospitalsforstander Fønss, som det første Aar skulde ud
føre de ham paahvilende Pligter »for en saadan Betaling, som af Sparekassens Over
skud kan anvises«. Den første Dag mødte der kun 7 for at anbringe Penge i Kassen 
— Smaa-Indskud fra 5 til 50 Rdlr. — og det var i det hele i Begyndelsen kun 
mindre Summer, der blev indsat. Ved Udgangen af det første Regnskabsaar, den 
31. December 1857, var der da ogsaa ialt kun indskudt 13,391 Bdlr. 48 Sk., og Ud- 
laanet stod i Forhold hertil; der udlaantes kun mod Haandpant eller Selvskyldner- 
kaution — ikke mod Prioriteter —, og det højeste Beløb, der udlaantes paa ét Brædt, 
var 100 Bdlr. Først ca. 11 Aar efter Sparekassens Oprettelse, i Foraaret 1867, blev 
det vedtaget at udlaane Penge mod Pant i fast Ejendom. De indskudte Midler var 
ved samme Tidspunkt (Udgangen af Regnskabsaaret 1865—66) voksede til 241,423 
Rdlr., og samtidig var der opsparet en Reservefond paa 7,402 Rdlr.

10 Aar efter udgjorde Indlaanskapitalen 1,352,333 Kroner og Reservefonden 
78,143 Kr., og i de siden da forløbne Aar har Væksten været meget betydelig, idet 
Indskudskapitalen ved Udgangen af Regnskabsaaret 1905—06 beløb sig til 5,140,301 
Kr., medens Reservefonden udgjorde det anselige Beløb af 475,615 Kr. I sidstnævnte 
Regnskabsaar var indskudt 1,740,970 Kr. 58 Øre og udtaget 1,290,680 Kr. 32 Øre.

I en Aarrække forblev Sparekassen til Huse under de beskedne Forhold, i hvilke 
den havde paabegyndt sin Virksomhed, indtil den i 1864 lejede Ejendommen paa 
Hjørnet af Slotsgade og Slotsstræde. I 1866 købte man dernæst denne Ejendom for 
2500 Rdlr.; senere erhvervedes Nabogaarden, og hele Ejendommen blev ombygget, 
hvorefter dens Stueetage indrettedes til Lokaler for Sparekassen.

— Indenfor Direktionen, der ved Sparekassens Oprettelse bestod af de oven
nævnte 9 Herrer, var der allerede i 1861 sket nogen Forandring, og den 30. August 
1864 valgtes Justitsraad Saxild til Formand i Stedet for Dahl, der havde ønsket at
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fratræde, og i Stedet for Fønss, der i Juni Maaned var afgaaet ved Døden, valgtes 
Hattemager Rosenkilde til Sekretær og Bogholder. Flere af Direktionens Medlem
mer afgik i de følgende Aar ved Døden eller udtraadte, og i 1880 blev daværende 
Gaardejer Harboe, ved Rosenkildes Død, ansat som Bogholder. Den 4. April 1885 
valgtes Prokurator Zahn ind i Direktionen (i Stedet for Saxild, der var afgaaet ved 
Døden), og samtidig overtog han Posten som Formand, efter at han

SPAREKASSENS EJENDOM

havde betinget 
sig, at Admi
nistrations

formen blev 
ændret. Det 
vedtoges saa- 
ledes bl. a., at 
Sparekassen 

fremtidig
skulde besty
res af en Di
rektør, me

dens de øv
rige Medlem

mer af
Bestyrelsen 

skulde danne 
et Repræsen
tantskab — 

^en Omord
ning, ved 

hvilken Le
delsen i høj 
Grad simpli
ficeredes. Til

Direktør
valgtes Zahn, der endnu beklæder denne Stilling; til Formand for Repræsentant
skabet valgtes Kammerraad Thomsen, der røgtede dette Hverv til sin Død. Re
præsentantskabet bestaar nu af Grosserer C. S. Borch, Formand, Gaardejer J. 
Paul in, Vamdrup, Forstander A. Møller, Landerupgaard, Kancelliraad Jacobsen, 
Grosserer Chr. Roose, Kammeraad J. J. Schultz, Dalby, Proprietær J.Vyff, Poulines- 
minde, og Fabrikant A. L. Johansen.

Som det fremgaar af de anførte Tal, kan »Spare- og Laanekassen for Kolding 
By og Omegn« i Løbet af de sidste 20 Aar opvise en særdeles frodig Udvikling, og 
saavel ved Indlaanskapitalens Størrelse som ved den Sikkerhed, den yder sine Spa
rere, indtager den en smuk og fremtrædende Stilling blandt de danske Provins- 
Sparekasser. Ved Kassens 50 Aars Jubilæum den 25. Oktober 1906 kunde Spare
kassedirektøren med Føje udtale, at den var en af de bedst ledede og bedst funde
rede Sparekasser her i Landet.

— Endnu skal nævnes, at Sparekassen i Aarenes Løb har uddelt i almennyttige 
og veldædige Øjemed et Beløb af 71,322 Kroner.



BRØDRENE VOLKERT
KOLDING KLÆDEFABRIK OG ULDGARNSSPINDERI

I November 1877 købte Brødrene Johann og Detlef Volkert — Neumiinstere 
af Fødsel, men danske Borgere — en beskeden lille Forretning paa »Rendeba

nen.« i Kolding. Klædefabrik og Uldgarnsspinderi kaldte den sig; det lød stort nok, 
men med Storheden var det ikke meget bevendt. Fabriken tilhørte et Fallitbo, havde 
kun gamle og daarlige Maskiner, næsten ingen Kunder og var i stærk Tilbagegang og 
daarligt Ry. Et almindeligt 
Værksted var det med for 
henved 5000 Kroner gammel
dags Materiel og en Produk
tion af kun omtrent 40 Pd. 
Garn om Dagen.

Nu mødte de nye Ejere — 
ikke med Kapital, ikke med 
et Aktieselskab i Ryggen, men 
med arbejdsdygtige Hænder og 
med Vilje til at kæmpe sig 
frem Skridt for Skridt. Der 
var intet andet for end at tage JOHANN VOLKERT

Forholdene, som de var, der 
kunde ikke foreløbig blive 
Raad til nye Maskiner, og i 
14 Aar maatte de gamle da 
gøre Tjeneste for alt det, de 
var værd, — der blev ikke 
undet dem mange Timers Le
diggang i Døgnet!

Først i 1891 fik de gamle 
Hjul Lov til at gaa i Staa; da 
anskaffedes de første nye auto
matiske Maskiner — Karte- og
Spindemaskiner — og fra nu 

af blev Tempoet for Udvikling og Fremgang hurtigere. Allerede to Aar efter købtes 
Naboejendommen med Have bag Fabriken, og her opførtes et efter Forholdene mo
derne og hensigtsmæssigt Fabriksanlæg med Shedtagsbygninger, hvori installeredes 
flere nye Maskiner.

Udvikling og Udvidelser bliver fra nu af stadig Løsenet: i 1896 anskaffedes atter 
nye Kartemaskiner og Selfactorer samt forskellige Hjælpemaskiner, men saa var og- 
saa begge Fabrikslokaler fyldte og Tiden inde for en mere gennemgribende og stor
stilet Udvidelse. Brødrene Volkert købte da i 1898 fire Tønder Land mellem GI.
Dalbyvej og Ny Agtrupvej, og her paa det højtliggende, frie Terræn, hvorfra man 
ser ned over den rødtagede gamle By og vidt ud over den blaa Fjord — helt over 
til Fyens disslørede Skovkyster — paabegyndtes i 1899 Opførelsen af en helt ny 
Fabrik, som stod færdig samme Efteraar. Her troede man nu at have Plads nok



KOLDING 7

DETLEF VOLKERT

for mange Aar, men Produktionen 
tog saaledes til, at det allerede i 
1903, efter at der atter var anskaf
fet flere nye Maskiner, viste sig, 
at Fabrikslokalerne blev for smaa, 
hvorfor der blev paabegyndt en ny 
Bygning, sammenbygget med den 
forhaandenværende.

I dette Aar led Virksomheden imid
lertid et føleligt Tab, idet den ene af 
Indehaverne, Johann Volkert, i Okto
ber Maaned afgik ved Døden. Men 
næste Generation var nu rede til at HEINRICH VOLKERT

tage fat, og 1. Januar 1904 blev Jo
hann Volkerts Søn, Heinrich V., optaget som Kompagnon i Forretningen, der 
bibeholdt det gamle Firmanavn, »Brødrene Volkert« (Indehavere Detlef Volkert og 
Heinrich Volkert).

Store Nyanskaffelser var nu atter nødvendige, og kun to Aar gik herefter, før 
der paany krævedes Tilbygning til Fabriken, og samtidig opførtes en stor Lager
bygning. Men ikke nok hermed. Atter i indeværende Aar har der maatlet anskaffes 
nye, meget store Kartemaskiner og Selfactorer. Fabriken rummer nu, i 1907, ikke 

FABRIKSBYGNINGERNE 1907

mindre end 10,000 Kvadratalen Gulvflade og er udstyret med store nye Karlema
skiner, Selfactorer, Blandemaskiner, Væve og mange andre Hjælpemaskiner. Der 
findes nu overhovedet i Fabriken ingen Maskine, som er over 4—5 Aar gammel — 
med Undtagelse af de første primitive Slidere, der af Pietetshensyn og som Minder 
om de første Begynderaar opbevares og faar Lov at staa som Kuriositeter, under
lig tunge og ligesom naive Modsætninger til den moderne Tekniks Vidundere, der 
i automatisk Rastløshed øver Hundreder af Hænders Gærning.

Alle de forskellige Slags Raamaterialer: den rene Faareuld i mange Arter og 
Kvaliteter, den kønne kinesiske Bomuld og de mangefarvede Iblandingsstoffer, pas
serer fra Lageret gennem Blandingsmaskiner, gennem Kartemaskiner og Spindema-
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skiner, spindes og tvindes og spoles, indtil den sindrige Mekanisme afleverer det 
fuldfærdige Produkt rede til Salg.

— Efter alle de ovenfor nævnte Udvidelser er Brødrene Volkerts Virksomhed 
det største Uldgarnsspinderi i Danmark; de 40 Pd. daglig er bievne til ca. 2000 Pd.

INTERIØR FRA FABRIKEN — DEN ENE SPINDESAL I 1907

eller omkring 500,000 Pd. om Aaret. Firmaets Specialitet er fremdeles, som det har 
været fra første Færd, Uldgarnsspinderi, Fremstillingen af alle mulige Slags Triko
tagegarner, Vævegarner og Effektgarner — Artikler, som vi tidligere har maattet 
indføre fra Tyskland og England. Desuden paatænkes det nu at udvide Væveriet og 
at sætte mere Kraft ind paa Klædevarer og Tæpper.

En storstilet og mønstergyldig Virksomhed 
har saaledes rejst sig paa den ringe Grund
vold; Dygtigheden og Arbejdsomheden har 
faaet sin Løn i stadig Fremgang, og med 
berettiget Stolthed kan Firmaet henvise til, 
at ikke blot er Fabriken langt den største 
og betydeligste i sin Art herhjemme, men 
end ikke i Udlandet findes Spinderier, som 
er bedre indrettede eller arbejder med 
bedre Maskiner.

Og godt nok passer det ind som Slut
ning paa denne Hverdagshistorie, at naar- 
somhelst paa Arbejdsdagen man besøger 
den store Virksomhed paa Bakken Sønden 
for Kolding Aa, finder man den tilbage
blevne af de to Brødre travlt optaget af sin 
Gærning, arbejdsklædt og arbejdsivrig, virk
som og utrættet — og hans unge Slægt
ning og Kompagnon ved hans Side.

»Arbejdets Velsignelse« — det er denne 
Histories Moral! FABRIKEN 1877



DANSK FRØHANDEL

Det ligger saa nær at finde en naturlig Allegori her — selve Frøkornets Spiring 
og Udvikling giver den. Som et lille Fnug, et Sandskorn er Frøet, og dog bæ

rer det i sig Kimen til en frodigt voksende, god og nyttig Urt, maaske til et mæg
tigt Træ. — Som en beskeden Fritidssyssel i en sydjydsk Landsbyhave begyndte denne 
Virksomhed, der nu er bleven en af de allerbetydeligste i sin Art i Norden. Det 
vældige, moderne udsty
rede, mangeloftede Pakhus 
i Havnegade, en Forret
ning, der har Bud til Tu
sinder af Mennesker, der 
sætter hele Jærnbanetog i 
Bevægelse og hvert For
aar lader vide Stræknin
ger grønnes, — alt dette 
har som et godt og spire
dygtigt Tankefrø været ned
lagt i en Landsbylærers 
Sind og er ved hans kyn
dige Pleje og Dyrkning 
bragt frem til Trivsel, til 
en mægtig Vækst.

— Det var for omtrent 
en Menneskealder siden, at 
daværende Lærer i Bram- 
drup J. P. Dreyer be
gyndte at avle Frø af Ha
vevækster og at afsætte 
dette til Naboer og Ken
dinger. Efterhaanden fik 
han Anmodning om ogsaa 
at skaffe almindeligt Mark
frø, og da dette faldt ud
mærket godt ud, blev Til
slutningen stadig større, saa 
at det efter et Par Aars For
løb blev en NødvendighedDirektør J. P. DREYER
at bringe dette Tillids-

hverv ind under andre Former. Efter omhyggelige Overvejelser — der havde jo her 
i Landet gennem mange Aar udviklet sig den Overtro, at man for at faa godt Frø 
maatte ty til Udlandet — besluttede Dreyer sig da til at paabegynde en rationel 
Frøforretning i Kolding og formaaede daværende Partikulier J. Petersen til at støtte 
den med sit Navn og med Kapital.

I November Maaned 1881 var Planen gennemarbejdet, og den 2. December 
samme Aar*) traadte Forretningen frem for Offentligheden under Navnet »Dansk 
Frøhandel«. Efter 2 Aars Forløb indtraadte Side om Side med de to oprindelige 
Indehavere Proprietær Ræd er, Dyrehavegaard, i Forretningen, og det følgende Aar 
overdrog J. Petersen sin Trediedel til 10 af Omegnens Landmænd. Allerede i 1887

*) Se her og i det følgende »Frø-Tidende« Nr. 2, 18. Aargang.
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afgik Proprietær Ræder ved Døden, og Dreyer var saaledes ene Leder af Forretnin
gen, medens dog Enkefru Ræder beholdt og fremdeles er Indehaver af den af hen
des Mand erhvervede Trediedel.

De første Aar havde Forretningen til Huse forskellige Steder i Byen, men i 
1884 erhvervedes den Ejendom i Havnegade, hvor Firmaet endnu har sine Kontor
lokaler, og samme Aar opførtes det store Pakhus. Dette, vis

DANSK FRØHANDEL S KONTORBYGNING

Lofter tilsammen har 
et Areal af over 5 
Skp. Land, har i 
mange Aar været be
nyttet indtil sidste 
Krog og i de senere 
Aar endog i den 
Grad, at det ofte 
kniber med Plads, 
navnlig i Ekspedi
tionstiden. Denne 

Udvikling har gan
ske vist sin natur
lige Begrundelse i 
— eller har i alt 
Fald Sammenhæng 
med — Landbrugets 
Overgang til mere og 
mere at lægge Vægt 
paa den dyriske Pro
duktion og det heraf 
betingede Krav om 
hjemmeavlet Foder. 
Men det er tillige et

Vidnesbyrd om, 
hvorledes Forbru
gernes Tillid har 
haaret Forretningen
frem fra den be
skedne Begyndelse.

Et Foretagende som »Dansk Frøhandel«, der har været i uafbrudt, om end ikke 
til enhver Tid i jævn Vækst, har selvfølgelig ogsaa haft sine Modgangstider; men 
ikke mindst i disse, der krævede et stort Arbejde og et fast og sikkert Blik, fik J. 
P. Dreyer Lejlighed til at vise, at han magtede den Opgave, han havde sat sig. Det 
var ham, der begyndte i det smaa, ham, der gav Stødet til, at der i det hele blev 
lagt ud paa rationel Vis og under større Former, og da han tidlig mistede sine æl
dre Medarbejdere, blev han gennem mange Aar Foretagendets ledende og bærende 
Kraft. Det store Arbejde har røvet det bedste af hans legemlige Kræfter, men endnu 
lægger han et saa stort aandeligt Arbejde i sin Livsgærning, at Ledelsen i Hoved
sagen er den samme, som den har været gennem alle de forløbne Aar og Løsenet 
det samme: at betjene Forbrugerne saa godt, som det overhovedet er muligt. Ved
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Dreyers Side staar iøvrigt nu som Prokurister to unge Mænd, der saa at sige er op
voksede sammen med Forretningen, hans Søn, Ludvig Dreyer, og en Søn af den 
tidligere Medindehaver, Jacob Ræder.

Kun faa Forretninger er i Løbet af et kvart Aarhundrede fra en saa lille Be
gyndelse vokset saa stærkt, som det har været Tilfældet med »Dansk Frøhandel«, 
og Aar for Aar vokser den sig stadig større under den sikre og støtte Ledelse. Et 
af de Formaal, Forretningen fra første Færd satte sig, var at yde sin Hjælp til Om
sætningen af Frø af dansk Avl, og de Masser af dansk Frø, som hvert Aar indgaar 
i Forretningen, og den Mængde Frøavlere, som stadig leverer deres Frø her, vidner 

DANSK FRØHANDEL S LAGERBYGNING

om, at heller ikke denne Side af Opgaven ligger uløst. Hovedparten af Salget sker 
direkte til Forbrugerne, og tro mod Traditionerne fra Foretagendets Barndomsaar 
effektueres endnu selv den allermindste Detailordre. Men hvilke imponerende Di
mensioner Forretningen efterhaanden har naaet, kan illustreres ved blot at nævne, 
at den staar i Forbindelse med cirka 20,000 Mennesker og undertiden lægger Beslag 
paa 12 Jærnbanevogne paa én Dag og endda ikke sjældent kunde have flere behov.

Frøhandel er ingenlunde nogen let Forretning, den kræver i ganske særlig Grad 
Fremsyn og Dispositionsevne samt indgaaende Varekendskab. Men som Virksomhe
dens Udspring var Anmfør-Gærningen, en Syssel, der var optaget af Kærlighed og 
Interesse, har den gennem Udviklingen bevaret Lederens hele Kærlighed, har været 
Genstand for al hans Tanke og hans rige Virkelyst. Derfor staar »Dansk Frøhandel« 
nu — ikke ranglet som en Plante, hvis Vækst er forceret — men støt og fuldt ud
viklet med Rødderne i sund og frugtbar Muld.



A. D. BURCHARTH & SØN

A. D. BURGHARTH

Udviklingen fra Haandværk til Fabriksdrift og Han
delsvirksomhed ligger ofte lige for, naar der ved Si
den af den faglige Dygtighed er Energi og virkelig For

retningssans. »Tiden« fører for saa vidt denne Udvikling 
med sig, men en solid Sum af ovennævnte Egenskaber 
vil i Reglen være nødvendig, for at Overgangen skal lykkes.

Malermester A. D. Burcharth, som i 1861 begyndte 
at udøve sit Haandværk i Kolding, maa have været i 
Besiddelse ikke alene af Færdighed i at føre Penselen, 
men ogsaa af ganske særlig Fremdrift og Virkelyst. Han 
fødtes i Bogense i Aaret 1833, og efter Konfirmationen 
kom han i Malerlære. Som ung Svend rejste han til Ud
landet, hvor han opholdt sig i c. 7 Aar.

I 1861 vendte han tilbage til Danmark og nedsatte 
sig som Malermester i Kolding. Fire Aar senere begyndte 
han en Købmandshandel paa sin Broders Borgerskab, 

og da Forretningen gik godt, tog han i 1880 selvstændigt Borgerskab og udvidede For
retningen. — Det var endnu ikke nok for A. D. Burcharth, han vilde selv fabrikere 
de Varer, han solgte; derfor lod han i Aaret 1885 bygge et Lakkogeri og fabrike
rede i det smaa en Del af de Varer, han solgte. Ogsaa den Del af Forretningen 
lykkedes for ham, saaledes at tre Fjerdedele af den betydelige Omsætning nu er 
Fabrikationsartikler, som tilvirkes i Fabriken.

Sidst i Halvfemserne følte A. D. Burcharth sig træt, hvorfor han i Aaret 1900 
afstod hele Virksomheden til Sønnen M. Hausermann-Burcharth.

A. D. Burcharth levede til 1905 og havde den Glæde, inden han døde, at se den 
Forretning, som han havde paabegyndt, og som han holdt
af, gaa frem med raske Skridt under Sønnens Ledelse.

M. Haüsermann-Burcharth er Fagmand, med en so
lid og grundig Uddannelse og stor Dygtighed. Som ungt 
Menneske lærte han Kontorarbejdet, satte sig ind i La
ger- og Butiksekspeditionen, og senere satte han sig ind 
i Fabrikationen af de forskellige Varer, først hjemme i 
Forretningen i Kolding og senere i store Fabriker i 
Tyskland og Østerrig-Ungarn, hvor han opholdt sig i 6 
Aar og stadig var sysselsat ved Fabrikationen af Lakker, 
kemiske Farver og Fernis’er.

Firmaet A. D. Burcharth & Søn er kendt over hele 
Landet for sin Ekspres- og Normal-Gulvfernis, for sine 
Lakker og Malervareartikler og for sine Fernis’er. Ikke 
alene i Danmark, men paa Island og i Norge forhand
les Varer fra Fabriken i Kolding. M. HAÜSERMANN-BURCHARTH



OLE SØRENSEN & CO.
LANDBRUGSMASKINER

Der var slet ikke saa megen Overdrivelse i de farvestærke Reklameplakater, som 
for nu mere end en Menneskealder siden rundt om paa vore Jærnbanestatio- 

ner og Plankeværker begyndte at fortælle højlydt om den jomfruelige amerikanske 
Jordbunds Frodighed og om de amerikanske Landbrugsmaskiners vidunderlige Præ
stationer.

Gylden og toptung bølger jo i Dagene henimod Høst Hveden over Millioner af Acres
derovre i det mægtige 
Land; i den tynde 
klare Luft faar alle

Farverden skingrende 
Højde som netop paa 
Afficherne, og den, der 
én Gang har set en 

amerikansk Stor-
Farms Høst-Travlhed 
— en Artilleripark af 
Maskiner i ustandselig 
automatisk Funktion, 
en Hærs tavse, disci- 
plinbundne Evolutio
ner, der i trolddoms- 
agtig Hast forvandler 
Agerens gule Dønnin
ger til Lokomobil-Fø- OLE SØRENSEN

de —ja han vil bevare 
et Indtryk af noget be
tagende og overlegent, 
af den rationelle og 
systematiserede Drifts 
Triumf, som paa sin 
Vis er lige saa vel eg
net til at sætte Sindet 

i Svingninger som 
Høstpoesien i det nor
diske Gammelland.

»Vipper springe over 
Klinge« og »brune Pi
ger danse, spøge, flette 
Kranse . . .« staar der i 
Danmarks Melodier; ja 
Lyriken hører maaske 
bedre hjemme i den

gamle Tid og i det gamle Land end i vor matter of /hc/-Tidsalder og i U. S. A. Men 
mærk blot, hvor handy — hvor ligefrem lækkert — et amerikansk Værktøjsskaft falder 
i Haanden, eller se, hvor imponerende sindrigt en Selvbinders Mekanisme er ud
tænkt, og man vil indrømme, at »maskinel Poesi« ikke er nogen contradictio in ad
jecto. Ikke for intet har en Kunstner af van de Veldes Rang fundet nye dekorative 
Motiver i den moderne Maskinkonstruktion.

Rlandt de første og mest ihærdige Foregangsmænd i Arbejdet for i større Maale- 
stok at indføre Maskinen, det rationelle mekaniske Værktøj i det danske Landbrug 
var Ole Sørensen.

Han havde været Landmand i Amerika og kom hjem i 1873 — uden Kapital, 
men med et sikkert Indtryk af, hvad Landbrugsmaskiner kunde bruges til, og hvor
ledes de skulde bruges. Han begyndte da, med Kolding som Hjemsted, en Agentur-
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forretning i enkelte amerikanske Specialiteter. Og begunstiget af hele den Bevægelse 
i Retning af at højne og rationalisere det danske Landbrug, som netop da tog Fart, 
udvidede han hurtigt sit Omraade, hans Navn blev kendt og anset over hele Lan
det, »Ole Sørensen & Co.« i Kolding blev snart en kendt Adresse, som Landman
den tyede til, naar Bryderiet ved den gamle Driftsmaade fik ham til at istemme 
de Klager, som Landmænd nu en Gang siges at være saa genegne til.

Der kunde da ogsaa være Omstændigheder nok, der tilskyndede til at gaa over 
til de moderne Arbejdsmetoder: vanskeligere og vanskeligere blev Arbejdsforholdene.

UDSTILLINGSHALLEN I KOLDING

Menneskekraft var snart sagt ikke til at opdrive, Hestekraft er alle Dage en dyr Vare, 
og vort lunefulde og uberegnelige F'oraars- og Høstvejr samt endelig Løsenet over 
hele Linien: »intensiv Drift« — alt dette var kraftige Talsmænd for Anvendelsen af 
Maskiner. Og det var ikke alene det store Landbrug, Godsejeren, Herregaardsforpag- 
teren eller Proprietæren, der fulgte Parolen, — nej ogsaa den lille Landbruger saa’ 
efterhaanden mere og mere sin Fordel i at følge det nye Spor; — smaa Brug slutter 
sig sammen og gaar i Kompagni om den Maskine, der er den enkelte for dyr — 
— gennem alle Lag revolutioneres Landmandslivet, saa Onkel Bræsig vilde vende 
sig i sin Grav, om han kunde se det!

— Ole Sørensen havde saaledes oparbejdet en meget betydelig Virksomhed, da 
han i Aaret 1900 — i en Alder af 63 Aar — afgik ved Døden. Hans Enke fortsatte 
Forretningen, først alene og derefter i et Par Aar i Fællesskab med Ole Sørensens 
yngre Broder Vilhelm S., som var vendt hjem efter 23 Aars Ophold i Durban i



KOLDING 15

Sydafrika. Men da ogsaa han — i Aaret 1905 — afgik ved Døden, udnævnte Enke
fru Sørensen tre Prokurister, Købmand Conrad Andersen, Kancelliraad H. Ja
cobsen og Bankdirektør V. H. Laursen, som med Bistand af Firmaets mange- 
aarige Rejsende, D. R. Thomsen, nu leder Forretningen. Dennes Udsalg i Kjøben- 
havn og i Odense forestaas henholdsvis af Carl Recke og Chr. Sørensen; des
uden har Firmaet Udsalg i alle større Byer i Danmark.

Som allerede berørt, er der Forhold og Omstændigheder, som ganske naturligt 
medfører et stedse stigende Forbrug af Landbrugsmaskiner, men det er dog ingen
lunde nogen let og helt ligetil Handel at drive, — det er ikke lige godt alt det, der 
kommer paa Markedet, og Konkurrencen vælger vel ikke altid lige kræsent sine 
Kampmidler. Men Ole Sørensen & Co. har ladet sig det være magtpaaliggende at 
føre første Klasses Sager fra verdenskendte og ansete Fabriker og har saaledes for- 
staaet at bevare sit Marked og vinde nyt til.

Som Ole Sørensen & Co.s Navn er kendt i alle Egne af Landet, kommer man 
heller ikke uden om det paa selve Hjemstedet Kolding.

Paa et i sig selv meget iøjnefaldende Terræn ved Banelinien ligger dets Lagerbyg
ninger, som efter en fuldstændig Ombygning i Fjor præsenterer sig lyse, bazarlignende 
og i høj Grad egnede til at fange Opmærksomheden. Her er et Pakhus med henved 4000 
Kvadratalen Gulvflade, Smedie og Maskinværksted samt en vældig Udstillingshal, 65x40 
Alen i Udstrækning, hvor de mange forskelligartede Maskiner pranger med munter Ma
ling og Blinken af Staal. Her finder man svære Lokomobiler, Tærskeværker og Halm
pressere fra Heinrich Lanz, Johnstons berømte Selvbindere, der har gjort en Hær 
af Rivere og Opbindere overflødig, Asnæs Tærskeværker, Holeby Saamaskiner og Rad
rensere, Kuxmanns Gødningsspredere, og hvad de hedder, alle de Vidnesbyrd om Opfin- 
dersnille og om sejg Energi og Taalmodighed til atter og atter at prøve, som det mo
derne Landbrugs Arsenal maa rumme. Her staar — for at nævne et Eksempel 
iblandt mange — en lille Maskine til Optagning af Kartofler; af dens fire Staal- 
»Fingre« er den ene bøjet i en bestemt Krumning, afvigende fra de andres. Maski
nen fungerer nu til Fuldkommenhed; men sikkert har det kostet en Sum af Skuf
felser, af Forsøg og af Arbejde, før den Kurve for den fjerde Finger blev funden, 
som gjorde Maskinen til det villige, nyttige Redskab, som den er.

Blandt andre Specialiteter kan nævnes Rud. Sacks Plove, af hvilke Ole Søren
sen & Co. nu sælger ca. 2000 Stkr. aarlig, samme Fabriks Radsaamaskiner, Ventz- 
kis Staalkultivatorer o. m. m. a. Og foruden de færdige Maskiner huser Lagerbyg
ningerne en Uendelighed af Dele og Tilbehør — en Vandring gennem Lokalerne er 
som et Besøg i et rigt og velordnet Museum.

— Den lille Agenturforretning, Ole Sørensen stiftede for en Menneskealder siden, 
er bleven en stor, omfattende og anset Virksomhed, som blandt Anerkendelses
beviser, der er bievne den til Del, kan henvise til Det kgl. danske Landhushold- 
nings-Selskabs Guldmedaille, en Udmærkelse, som ikke er tilkendt noget andet Firma. 
Forretningens Grundlægger forstod at bruge sine Øjne, da han i sin Ungdom van
drede langs Amerikas gyldne Kornagre, og han gjorde her et Fund, som skulde blive 
til Guld i hans Haand.

Navnet Ole Sørensen, landligt dansk i sin Klang, er ikke alene kendt i tusinde 
Landmandshjem fra Vendsyssel til Falster; det rummer i sig en ikke ringe Del af 
vort Landbrugs Reformations-Historie.



J. O. BRANDORFF’S EFTF. A/s

Forretningen blev grundlagt af J. O. Brandorff i Aaret 1885, men gik den 
1. Juli 1901 over til et Aktieforetagende. I Aarene op mod Slutningen af for
rige Aarhundrede var Forbruget af Cement tiltaget efter en mægtig Maalestok, og 

da samtidig Fabrikations-Tekniken gennemgik en betydelig Udvikling, fik denne In
dustri, som da ogsaa i Ordets egentlige Forstand har Fodfæste i Landets Jordbund, 
en fremskudt Stilling i det danske Erhvervsliv. Samtidig med Firmaets Overgang 
til Aktieselskab besluttede da ogsaa J. O. Brandorff’s Eftf. at sætte yderligere Kraft 
paa Cementfabrikationen, Fabriken flyttedes ned til Havnen; der blev indlagt en 
Elektromotor paa 10 Hestes Kraft og installeret nye Maskiner, saaledes en Flise
presser paa 400,000 Punds Tryk. Saaledes rustet blev Fabriken i Stand til at frem
stille alle kurante Artikler henhørende til Branchen, saasom Bør, Tagsten, alle Slags 
Monier-Varer og Fliser.

Men ved Siden af Fabrikations-Virksomheden beskæftiger Firmaet sig ogsaa i 
meget betydelig Udstrækning med Import- og Handelsforretning. Det har efterhaan- 
den optaget en Mængde forskellige Bygningsartikler, stedse søgende det bedste og 
det nyeste paa sit Omraade, og fører et yderst righoldigt og vel assorteret Lager, 
ligesom dets Forbindelser er de bedste. Saaledes har Firmaet Eneforhandling for 
det sydlige og vestlige Jylland af Skromberga og Höganäs’ Fabrikers saltglaserede 
Rør, ildfaste Varer og Trottoirfliser, Eneforhandling for hele Landet af Meerziger- 
Gulv- og Mejerifliser, Eneforhandling af Tagpap fra Stjernholm Fabriker i Horsens 
og Fabriken i Holbæk, Eneforhandling for Frederiksholms Tegl- og Kalkværker, for 
Aktieselskabet Hess & Søn (Støbegods) i Middelfart o. s. v. Til de her nævnte Artik
ler slutter sig endvidere en Mangfoldighed af andre, som den moderne Bygnings
teknik kræver, saasom Skifer, Asfalt, Imprægnerings-Olier og Tjære, Rørvæv, Gibs 
o. m. a.

Hvor vældigt et Forbrug af Artikler, der én Gang har vundet Indpas, hele Nu
tidens Udvikling medfører, kan eksempelvis illustreres ved at nævne, at Firmaet 
sælger ikke færre end 10,000 Stk. saltglaserede Svinetrug aarlig.

Efter at Firmaet i to Aar havde arbejdet sammen med Dansk Linotol Kom
pagni, saaledes at det besørgede Gulvlægning af det fra Linotolkompagniet leverede 
Materiale, har Brandorff’s Eftf. i det sidste Aarstid selv fabrikeret disse fugefrie 
Magnesitgulve under Navn af Stentræsgulve, og er disse en væsentlig Forbedring 
af forannævnte og regnes nu blandt Kendere for noget af det bedste i sin Slags.

Formand for Aktieselskabets Bestyrelse er Firmaets Grundlægger J. O. Bran
dorff; iøvrigt bestaar Bestyrelsen af Grosserer C hr. Ro ose og Direktør Lund- 
Petersen.



A. L. JOHANSEN & SØN
KUNSTSNEDKERI OG MØBELFABRIK

A. L. JOHANSEN

Der maa have været godt Stof, megen Sejghed og 
stræbsomt Mod hos den unge Generation af Haand- 

værkere, som grundlagde deres Forretninger lidt over 
Midten af forrige Aarhundrede. Baade i Hovedstaden 
og i Provinsen ser man indenfor de forskellige Fag ad
skillige, der tilkæmper sig en ledende Position og et 
Navn, der har Klang endnu i vore Dage; mange af 
dem begyndte med knap nok en Daler i Lommen, 
men saa bar end Bunden var, maa Vækstbetingelserne 
have været gode. Det gaar ikke altid lige hurtigt, men 
forholdsvis mange naaer frem til solid Velstand og An
seelse. Maaske Grunden hertil for en Del maa søges i 
»Tiden« og Forholdene — troligt er det dog, at ogsaa 
Stoffet har været særlig godt i disse Aargange.

Netop paa dette Tidspunkt var det, A. L. Johan
sen tog fat som egen Mand.

Han kom som ung Snedkersvend fra Wasserkoog
i Eiderstedt, gjorde Mesterstykke og nedsatte sig i 1855 i Kolding uden anden Med
hjælp end sine to dygtige og arbejdsvante Hænder og sit uforsagte Ungdomsmod.

Begyndelsen var alt- 
saa beskeden nok, men 
Fremgangen lod ikke 
længe vente paa sig; alle
rede Aaret efter havde 
han 6 Mand i Arbejde, 
— efter et Par Aars For
løb er Styrken øget til 
14 Mand, hans Navn og 
hans gode Arbejde bliver 
efterhaanden mere og 
mere bekendt, og For
retningen gaar med raske 
Skridt fremad. I 1876 
bygger han i Havnegade 
Fabrik med Dampind
læg og anskaffer — som 
den første i Byen — FORRETNINGENS FØRSTE LOKALE
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J. C. JOHANSEN

Høvlemaskine, idet han indser, at det er nødvendigt at 
lade Haandværksdriften paa visse Omraader antage For
men af Industri; i 1878 bygges der Forhus med Ud
salgslokale ud til Jærnbanegade, og endelig opføres i 
1899 — da Forretningen allerede længe har været den 
største i sin Art udenfor Kjøbenhavn — en mægtig 3 
Etagers Lagerbygning, 100 Fod lang og 32 Fod bred, 
forsynet med 32 Udstillingsrum, i hvilke Møblerne ar
rangeres som i fuldt monterede Værelser, grupperede efter 
de forskellige Stilarter og saaledes, at Køberen kan faa 
et samlet Indtryk af det, der skal danne hans Hjem.

Kundekredsen var længst udvidet langt ud over Kol
ding og Opland; hele Jylland — ikke mindst Vestjylland 
— var draget med derind under, og det er ikke for me
get sagt, at i mange Byer og Landsogne blev det — og 
er det den Dag i Dag — en ligefrem Selvfølge at søge 

til Johansen i Kolding, naar Husets Datter skulde til at sætte Bo.
Til selve Møbelfabrikationen er desuden efterhaanden føjet andre beslægtede 

Brancher, saaledes en meget betydelig Stave- og Pakkassefabrik, som iøvrigt nu er 
overgaaet til et Selskab.

Virksomheden, hvis Begyndelse i 1855 vi har set som saare beskeden, havde 
saaledes efterhaanden udviklet sig til et storstilet Etablissement med 100 Mand i 
Arbejde. Men Aarene og Slidet var jo ikke gaaet hen over Johansen uden at efter
lade deres Mærke; i 1888 optog han sin ældste Søn J. C. Johansen, som havde 
faaet den omhyggeligste fagligt kunstindustrielle Uddannelse, i Forretningen, og i 
1903 traadte han helt ud af Virksomheden. Han følte sig træt og erkendte vel, at 
det kunde være ret og rimeligt at lade Ungdommen komme til Styret, — hver Tids 
Slægt har jo sine Idéer, som den higer efter at gennemføre, og som bør gennemfø
res, naar det melder sig som dygtige og godt uddannede Mænds Fortolkninger af 
Tiden og dens Krav. En yngre Søn, Aage Johansen, optoges samtidig i Forret
ningen, men Firmanavnet »A. L. Johansen & Søn« bibe-
holdtes, og de solide Traditioner forblev urokkede, lige
som hele den faste Stok af flinke Medarbejdere gik med 
ind i Arven. Der raader i det hele Konservatisme — 
i Ordets bedste Forstand — indenfor A. L. Johansen 
& Søns Enemærker; man bliver gammel i Gaarde dér, 
og ikke mange Forretninger kan vist møde op med 
en »Alders-Ordensliste« som denne: én Mand har været 
i Firmaets Tjeneste i 40 Aar, to i 37 Aar, syv har væ
ret der i over et kvart Aarhundrede, og to holdt 25 
Aars Jubilæum i denne Sommer.

— Vi har i korte Træk fulgt Forretningens Udvik
ling gennem Aarene op til Nutiden — lige til Somme
ren 1906. Da tilstøder der den noget, som i Øjeblikket 
paafører den store Vanskeligheder, men som tillige bli
ver Indledningen til et nyt og sikkert ikke mindre ære- AAGE F. JOHANSEN
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fuldt Afsnit. En August-Aften blussede det op i Firmaets Bygninger ved Havnen, 
to af Fabriksbygningerne nedbrændte til Grunden, og der anrettedes i det hele 
meget betydelig Skade. Men heldigvis reddedes Materiallageret, og ufortrødent blev 
hele Virksomheden holdt i Gang, saa godt det kunde lade sig gøre i de tilbage
blevne Bygninger og i provisoriske Lokaler. At det overhovedet kunde lade sig 
gøre, var sikkert ikke saa lidt af et Mesterstykke. Og hurtigst muligt erhvervede Fir
maet sig nu et 3 Tdr. Land stort Terræn ved Havnen (umiddelbart Syd for Aaen) 
i Nærheden af den gamle Plads, hvor der efter vidtløftige Opfyldninger opføres ud
strakte Fabriksbygninger, som snart staar færdige: Savværk, Maskinsnedkeri og — 

FORRETNINGENS NUVÆRENDE BYGNINGSKOMPLEKS

et Snedkerværksted paa ikke mindre end 204 Fods Længde! med et Kraftanlæg 
paa 150 H. K. Efter denne Udvidelse vil der blive Albuerum og frit Fremtids
perspektiv.

— — Det er allerede nævnt, at A. L. Johansen & Søns Møbler har været med 
til at skabe mange gode Hjems Hygge. Blandt de mange større Arbejder af mere 
offentlig Karakter, som Firmaet har udført, kan nævnes Monteringen af Skørping 
og Krabbesholm Sanatorier, Kreditforeningen i Viborg, Hoteller i flere danske Byer 
samt alle Hotellerne og Kurgæst-Villaerne paa Fanø. Ogsaa til Færøerne har sidste 
Sommer anselige Leverancer fundet Vej.

Meget og dygtigt Arbejde er i Aarenes Løb udført af A. L. Johansen & Søn; 
Virksomheden er bleven en Pryd for den By, hvor den har Hjemsted, og videre 
ud har den øvet god Gærning ved at vække den sløvede og vildledte Sans for Smag 
og Hygge og ved at højne et Fag, hvori meget var Slendrian, daarlig Vane og banal 
Eftergøren. Grundvolden er saa god, som den kan være — det var det sejge Stof 
fra 1850’erne, som vi talte om i Begyndelsen af denne Fremstilling — og nu er det 
unge og vel trænede Arme, der bærer fremad.

Det er saaledes, det bør være.



KAALUND & HENRICHSEN

Vore Provinsbyers solide, dygtige Købmandsstand, saaledes som den nulevende 
Slægt ser den for sig som Type, har vel nærmest sin Oprindelse og sit Udspring 
i Tiden lidt før eller omkring Midten af forrige Aarhundrede, da Afhængigheden af 

Hovedstadens Storkøbmænd alt hørte Fortiden til, og det nordtyske Ledebaand var 
løsnet. Men Købstædernes egentlige Udvikling, Forretningslivet med videre Sigt, den 
selvstændige en gros-Handel, fremstod dog egentlig først i Aarene efter sidste Krig, 
da de moderne Samfærdselsmidler kom i Funktion, da nye Handelsveje aabnede sig, 
og Velstand og Købe-Evne voksede sikkert og hurtigt.

For Kolding havde den første Del af det 19. Aarhundrede været trang nok, 
Havnen groede til, Konkurrenter trængte paa Nord fra og Syd fra, og Byen fik 
svære Knubs i Krigsaarene. Men da Havneforholdene blev forbedrede, Toldgrænsen 
forlagt og Banerne aabnede, indvarsledes en ny Opkomstperiode, og Stadens Vaaben, 
Ørnen paa Højen, fik en dybere Symbolik end den, der ene knytter sig til det vejr
bidte gamle Kongeslot paa Banken. Indbyggerantallet tog stærkt til, Næringslivets 
Puls bankede raskere, og flere betydelige Handelsvirksomheder fremstod.

Blandt disse indtager Firmaet Kaalund & Henrichsen, Kolonialforretning 
en gros, en fremskudt Plads, netop fordi det straks fra Begyndelsen karakteriseres 
ved den større og friere Linie, ved at lægge Hovedvægten paa den direkte Forbin
delse og ved i stedse stigende Grad at sørge for at være sin egen Importør.

Forretningen grundlagdes i 1876 af Chr. Henrichsen og Konsul Kaalund, 
som arbejdede sammen indtil 1. Januar 1886, da Kaalund udtraadte, hvorefter 
Henrichsen blev — og siden har været — Eneindehaver. Det var den første For
retning i Jylland, som tog hele Landsdelen ind som Opland for efterhaanden at 
udvide Rammerne yderligere. Allerede fra første Færd helligede Firmaet Kaffeim
porten særlig Interesse, og efter at der var anlagt eget Brænderi, ofredes der For
retningen med brændt Kaffe speciel Omhu, og denne Branche er stedse bleven 
dyrket med megen Energi og Kyndighed. Men iøvrigt optoges efterhaanden hele 
Kolonialvare-Omraadet, saaledes alle de amerikanske Standard-Artikler, Import af 
Mel og Fedevarer samt — fra Begyndelsen af 1880’erne — Import af Petroleum i 
Ladninger, hvilket nu har udviklet sig til en meget betydelig Forretning. Hertil 
kommer endvidere de østersøiske Artikler, Ærter, Vikker, Kartoffelmel m. m., og 
senere optoges en større Import af Sydfrugter — alt baseret paa den direkte Til
førsel lige fra Produktionsstedet med Undgaaen af al Mellemhandel. Kundekredsen 
er, som allerede nævnt, hele Jylland, særlig dog Vestkysten og Østkysten indtil Hor
sens samt den vestlige Del af Fyen.

Forretningen var begyndt i Helligkorsgade, men flyttede efter 5 Aars Forløb til
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Havnen og bor nu siden 1902 til Huse i Jærnbanegade i egen Ejendom, der om
byggedes og moderniseredes, samtidig med at der blev anlagt et tidssvarende Kaffe
brænderi og installeret Elektricitet til Drift af Elevatorer og Brænderi.

Firmaets Indehaver, Chr. Henrichsen, ved hvis Dygtighed og solide Købmands
egenskaber Forretningen er arbejdet op til det Omfang og den ansete Position, den 
nu indtager, er født i Hads Herred i 1851. Efter at have gennemgaaet en solid Lære 
i H. W. Sechers ansete gamle Forretning i Aarhus, besøgte han Grüners Handels

EKSTERIØR FRA FORRETNINGENS EJENDOM

akademi, hvorfra han vel udrustet med Kundskaber tog Afgangseksamen i Efteraaret 
1874. Derpaa gik han over i H. P. Hansen jun.s Veksellererforretning, hvor han vir
kede som udenrigsk Korrespondent, indtil han i 1876 associerede sig med sin Fætter, 
Konsul Kaalund, og oprettede den her omhandlede Forretning. Hans Fordannelse 
havde saaledes nærmest været bankmæssig, men hans nye Virksomhed gav ham 
Lejlighed til at udnytte sine Sprogkundskaber, og intelligent og energisk — ret wide 
aivake Forretningsmand, som han er — sad han inde med alle Betingelser for at 
føre sin Forretning fremad.

Dette er da ogsaa lykkedes. Og »Kaalund & Henrichsen« er blevet netop et af de 
Firmaer, der har baaret Næringslivet i de jydske Købstæder frem ad nye og friere Veje, 
ud fra Indestængtheden og de smaa Kanalers Stagnation, og et af dem, til hvem Kun
derne med Tillid henvender sig, hvad enten det drejer sig om at betro det en Ordre 
eller paa anden Maade at varetage deres Interesser.



KAALUNDS SÆBEFABRIKER
INDEHAVER: H. CHR. PETERSEN

Den privilegerede Stilling og det halvt mystiske Skær, der var over svundne 
Tiders »Olieslagning« og »Sæbesyden« — et Fag eller en »Kunst«, der var 

lidt i Slægt med Alkymien og Apothekerkunsten — er længst bortvejret, men 
Sæbetilvirkningen har endnu sin ejendommelige Karakter, ligesom Duften i Ordets 
egentligste Forstand er bleven tilbage. Der er noget pynteligt og renfærdigt over 
denne Industri; saasnart Sæben er ude over Grundformen, er den en særdeles 
tiltalende Substans, glat og smidig, en Renhedsforjættelse. Og over hver Krog af 
Fabriken hviler der en Duft — snart en tæt og mættet Blomster-Vellugt, snart blot 
en flygtig Anelse — som kildrer Lugtesansen, sætter Fantasien i Svingninger og brin
ger Bud fra fjærne og skønne Riger.

Der er saaledes endnu et Strejf af Poesi over denne Gærning. Men bag Poesiens 
og Vellugtens Lazurdis ligger Arbejdets Prosa, Teknikens Regelbundethed, Hverda
gens nøgterne Klarhed. Der er ingen traditionsrig eller ætstor Fortids Patina, ingen 
mystisk Dunkelhed over »Kaalunds Sæbefabriker«; her er det ny og ung Foretag
somhed, travl og nutidsmæssig Virken, der fører Ordet.

Fabriken blev grundlagt af Konsul Kaalund i Aaret 1885, men gik allerede i 
1899 over til H. Chr. Petersen (af den ansete horsensianske Tobaksfabrikant-Fa
milie), som overtog Forretningen den 20. Marts. Og klartseende og paa det nøjestc 
au fait med, hvad der paa Fagets Omraade var fremme i Udlandet, lagde den nye 
Indehaver straks ud efter moderne Principer, overførte uden Tøven og Vaklen det 
af det fremmede, han saa’ egnet for danske Formaal, optog Specialmærker og for
synede straks Fabriken med nye Maskiner og Anlæg.

For et Øjeblik at opholde os netop herved kan nævnes, som betegnende for 
Udviklingen, at Fabriken har maattet udvides tre Gange siden 1899. Bl. a. er hieven 
indlagt en ny stor Dampkedel samt to mægtige Sæbekedler, af hvilke den ene rum
mer 25,000 Pund Sæbemasse, som her dampkoges færdig i Løbet af fem Kvarter. 
Fra Kedlerne vandrer Produktet videre, gennemgaar den mekaniske Behandlings 
forskellige Stadier, Valsning, Blanding, Tørring ved Varme o. s. v. indtil Emballe
ringen. I Sammenhæng med sidstnævnte Proces bør nævnes en med betydelig Be
kostning indrettet Tørrestue til Ballier til blød Sæbe, et meget vigtigt Led i Fabri
kationen, da Produktets Holdbarhed og hermed dets Kvalitet i høj Grad afhænger 
af Emballagens absolute Tørhed.

Et særligt Omraade indenfor Forretningen indtager Fabrikationen og Eksporten 
af Vandglas, en Virksomhed, der i Løbet af kort Tid har udviklet sig til at blive 
den største i sin Art i Norden. Ved Anskaffelsen af de nyeste og mest fuldkomne 
Filtrérapparater er det blevet Fabriken muligt at fremstille en ren og vandklar Vare, 
som har anbefalet sig selv og hurtigt er bleven en meget stor Artikel.

løvrigt omfatter Fabrikationen Tilvirkning af alle Slags Sæber, bløde Sæber,
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Valkesæber og Indfedtningsolier til Tekstilindustrien, sidstnævnte er en Specialitet, som 
allerede tidligere har været meget anvendt i Tyskland, og som nu her er taget op ogsaa 
for Danmarks Vedkommende. Fremdeles Stangsæbe til Husholdningsbrug, der atter er 
et Specialomraade, som Fabriken særlig har taget Sigte paa at opdyrke, og endelig 
Toiletsæber og medicinske Sæber i mange forskellige Sorter og Kvaliteter fra de 
ganske billige til de efter fransk System fremstillede fint parfumerede, maskinforar
bejdede Luksussæber.

Med særlig Interesse har Kaalunds Sæbefabriker ogsaa optaget Fremstillingen af 

FRA SÆBEFABRIKEN

medicinske og antisepti
ske Sæber og har paa 
dette Omraade ved As
sistance af anerkendte 
Læger og Kemikere op- 
naaet udmærkede Resul
tater. Et Standardmærke 
her — landskendt og 
snart ligesaa nøje ind- 
gaaet i Bevidstheden som 
Randers Laks og Ribe 
Ret — er Naftalansæben, 

en maskinforarbejdet
(»pileret«) nevtral Haand- 
sæbe af god Kvalitet, 
tilsat Naftalan, et anti
septisk, lægende og des- 
odoriserende Naturpro
dukt. Forholdsvis billig, 
som den er, og i Besid
delse af særdeles tilta

lende og hygiejniske
Egenskaber har denne 
Sæbe gaaet en Sejrsgang 
over Lande, og Forbru
get har været jævnt og 
stærkt stigende.

Sidst, men ikke mindst bør blandt Fabrikens Specialiteter nævnes dens Ludpul
ver »Lessi vol«.

Der er jo i de senere Aar her til Landet indført store Masser udenlandske Lud
pulvere af tvivlsom Vadskeevne, men ganske utvivlsomt rundhaandet tilsat med Fyld
stoffer, og det laa da nær for en foretagsom dansk Virksomhed at søge at dæmme 
op for denne fremmede Invasion.

Der er noget lyst og frisk over dette pyntelige Fabriksanlæg i det smilende 
Villakvarter udenfor Kolding Banegaard. Muntert staar Røgen til Vejrs fra Skorste
nene, og en Duft af Foraarsblomster slaar En imøde fra Lagre og Fabrikslokaler.

Her er ingen Dunkelhed, intet af de gamle Sæbesyderiers Mystik. Det er dag
klar Virken, frejdigt Avancér altsammen.



P. CHRISTENSENS FISKEEKSPORT

I»Gaa paa« fortæller Jonas Lie om Gutten fra den trange Fjordbygd, »Juhle-Gut- 
ten«, som drømmer om den sølvblinkende Rigdom i Havet, og som efter med 
Kirkebaaden at have prøvet Sildefisket skikker det Bud til sin Mo’r, at hjem kom

mer han ikke, før han af egen Pung kan indløse Fædreneejendommen i Aafjorden. 
Og sammenbidt og maalsikker gaar han paa, slipper ikke den Tougende, han en-
gang har begyndt at hale i, førend han har sejlet saa 
at han kan tage fat der
hjemme og bjærge sin Part 
af Rigdommen i Havet — 
virkeliggøre sin Ungdoms 
Drøm.

I Hovedtrækkene er P. 
Christensens Historie den 
samme som Rejer Jansen 
Juhls.

At der i vore Fjorde og 
Bælter laa Sølv i Barrer, en 
Skat, der blot ventede paa 
det rette Løsen og det rette 
Tidspunkt for at løftes, 
havde Christensen set alle
rede som ganske ung; men 

tilpas mange Dalere sammen,

han havde tillige set, at 
først naar den østjydske 
Bane var fuldendt, vilde det 
rette Tidspunkt til at tage 
fat paa en større Fiskeeks
portforretning være inde. 
Naa, — han var ung og 
havde Tid til at vente, og 
med det faste Forsæt at 
tjene Penge gik han i Aaret 
1862 til Søs.

Det var følgelig ikke me
get af Hyren, der blev givet 
ud under Landlov, medens 
Christensen i disse Aar gik 
i Østersø-, Nordsø- og Mid

P. CHRISTENSEN

delhavsfarten. Alt imens holdt han Øje med Forholdene hjemme, men Krigen i 
1864 forhalede Fuldførelsen af Baneanlæget, og da han saa i Vinteren 1867 kom 
hjem og gik i Land for at tage fat, blev han taget til at aftjene sin Værnepligt 
til Orlogs. Nu kunde det imidlertid ikke gaa med den Slags Forsinkelser, han 
skaffede sig en Stillingsmand, rejste til Limfjorden, knyttede Forbindelser, købte Red
skaber, — og samtidig med Banens Aabning paabegyndte han i Juni 1867 sin For
retning: nu slog den Time, han havde ventet paa og længtes efter paa de lange 
Vagter.

Forretningen, der straks fra første Færd — ligesom den Dag i Dag — fortrinsvis 
omfatter Eksport af Aal, fik hurtigt et betydeligt Omfang, rigtigt grebet an, som den 
var. Men et Par Aar efter Starten dukkede der rigtignok en slem Hindring op, — 
Krigen mellem Frankrig og Tyskland udbrød, og i saa vældigt et Omfang blev der 
herved lagt Beslag paa Jærnbanemateriellet, at Stationen i Kolding nægtede at mod
tage Banevognsladninger. En Tid lykkedes det Christensen at komme uden om 
Vanskeligheden ved at sende Varerne med Kvase til Haderslev, men den 25. Au-
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gust 1870 nægtede ogsaa Stationen her at modtage Jærnbaneladninger. Og nu var der 
ikke andet for Forretningen at gøre end at ligge stille og afvente bedre Tider, — 
saavel det Banemateriel, der var en nødvendig Betingelse for Driften, som selve Kun
derne var nemlig med den tyske Erobringshær i Paris.

Dog, alt faar en Ende, snart dagedes det igen, og de følgende Aar blev for For
retningen en Opgangs- og Udviklingsperiode.

Ved sit praktiske Blik, sin Sans for stræng Orden og Akkuratesse og nøje Kend
skab til sit Arbejdsfelt lykkedes det Christensen at føre Virksomheden stadig fremad, 
saa at den nu er en af de allerbetydeligste i sin Art her i Landet, Hovedforretnin-

AALELAGERET PETERSHOLM
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gen er, som 
allerede be

rørt, Eks
port af Aal, 
som hele Aa- 
ret rundt ud
føres levende 
(i Kasser) til 

Udlandet, 
væsentligst til 

Tyskland 
samt til Eng
land via Es
bjerg. Des
uden ekspor
teres tillige, 
naar Sæso
nen er inde, 
Laks og Ør
red, ligesom 
der drives en AALE- OG ØRREDPARKEN

LAGERPLADSEN, SET FRA AAEN

meget betydelig Importforretning af Aal fra Norge, Sverige og Tyskland.
Ogsaa paa andre Omraader har P. Christensen imidlertid gjort sine Arbejdsev

ner og sin Virketrang frugtbringende. Saaledes ejer han »Vejle Laxe- og Ørredfiskeri« 
ved Vejle, en 
interessant og 

betydelig
Virksomhed, 
der gaar ud 
paa at levere 
Æg og Yngel 
til Udklæk
ning; af hvor 

anséligt et
Omfang, den 
er, fremgaar 
deraf, at den 
beskattes ef- 
ter8Td. Hart
korn. Og en
delig er C. 
bleven stor 
Ejendomsbe
sidder i Kol
ding; han har 
ladet opføre
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en Mængde store og statelige Bygninger, saasom »Ankerhus« og Komplekset »Skan
dinavien« m. m. m.; Vest for Kolding ejer han Øen »Trindholm«, som han har 
omdøbt til »Petersholm«, og hvor han nu er i Færd med at anlægge Lagerhus 
for Aal.

Som man vil se, har Eksportør Christensen ved at »gaa paa«, ved at holde sig 
sit Maal for Øje og støt følge den Kurs, han allerede i sin Ungdom havde sat ud i 
Kortet, naaet at gøre Drømmen til Virkelighed. Rigdommen derude i Fjorden og 
i Sundene, Skatten, der blinkede som Sølvskæl, har han løftet. Og glad, som han 
er i sit Arbejde, ikke uden berettiget Selvfølelse over, hvad han har naaet at ud
rette, djærv og frejdig, er der fremdeles noget af Søens Friskhed over ham. En 
Mand, der vil, at hans Kram skal være i Orden, en Mand, der véd, hvad han vil, 
og hvad han evner!



TH. JANSEN & PORS

TH.JANSEN

Under saare beskedne Former, 
som en lille Detailhandel, blev 

denne Virksomhed grundlagt af Th. 
Jansen i Sønder Klostergade den 
1. Oktober 1884. De første Aar har 
sikkert ingenlunde blot været en 
Dans paa Roser, men Grundlæggeren, 
der saa, at hans egentlige Felt ikke var 
Butiksforretningen, ophævede i 1888 
denne og gik over til udelukkende at 
drive en gros-Ha ndel med Spæk som 
Hovedartikel, og under denne Form 
gik Virksomheden jævnt fremad. j. J. PORS

Ti Aar efter — i 1898 — optog Th. Jansen, der følte sig meget optaget af aan- 
delige Interesser, J. J. Pors som Bestyrer; den 1. Januar 1902 optoges denne dernæst 
som Kompagnon, og 5 Aar efter, 1. Januar 1907, trak Jansen sig helt tilbage, hvor
efter Pors blev Ene-Indehaver.

Siden sit 18. Aar havde Pors arbejdet i en gros- og Eksport-Virksomhed, og i 
Besiddelse, som han var, af speciel Uddannelse, af ung og utrættet Virkelyst og det 
rette Handelsblod, lykkedes det ham snart at faa Vind i Sejlene. Han havde fra første 
Færd Forstaaelse af Fordelene ved de direkte Forbindelser, ved Varernes Import 
lige fra Produktionsstedet, og ved de gode Kvaliteter, der førtes, blev Firmaets Varer 
efterhaanden indarbejdede i en Kundekreds, der spænder over saa at sige hele 
Nørre- og Sønderjylland, fra LimQorden til Kielerfjorden; siden 1903 har Firmaet en 
Filial i Flensborg (der drives under Firma S. Nommensen), og i Aar er anlagt en 
Filial i Esbjerg. I 1898 beskæftigede Forretningen 3 Mand; nu er der fuldt op at 
gøre for 18, og endvidere arbejder 2 faste Rejsende og en hel Stab af Agenter og 
Repræsentanter i de forskellige Byer i Firmaets Tjeneste. Omsætningen er da ogsaa 
i de sidste 9 Aar mere end femdoblet.

Hovedforretningen er fremdeles, som i Firmaets første Aar, i Spæk, hvis gode 
Kvalitet stadig er hævdet, og endvidere i alle Slags salte og røgede Fedevarer samt 
Ost og Konserves. Forretningen har sin egen Anchiovis-Nedlægning samt eget moderne 
Røgeri, og nylig er yderligere optaget Import af Sydfrugter samt dansk og tysk Frugt 
og Grøntsager. Hvor anseligt et Omfang denne Branche allerede efter ganske kort 
Tids Forløb har antaget, fremgaar eksempelvis deraf, at Firmaet i to Efteraars- 
maaneder har hjemtaget ikke færre end 12 Vognladninger bohmiske Svedskeblommer.

Den hurtige Omsætning, de Krav til Disponering, som Importhandelen stiller, 
Inddragningen af nye Veje og Omraader — det er altsammen det rette Element for 
den unge virksomme Købmand af moderne Tilsnit, J. J. Pors.



FR. NECKELMANNS EFTERFØLGER

Er Koldingenserne af et livligere Naturel end den øvrige danske Købstadsbefolk
ning? Det faar staa hen; men den fremmede, der gæster Byen, faar i alt Fald 

det Indtryk, at der her rører sig et raskere og mere intensivt »Gadeliv« end i de 
fleste af vore Provinsbyer.

I Byens Hjærte, paa Adelgade i umiddelbar Nærhed af Torvet, melder sig, 
mellem en Del andre pyntelige Butiker, Fr. Neckelmanns Efterfølgers Manu-

INTERIØR FRA UDSALGET

fakturforret- 
ning med iøj

nefaldende 
Skilt og store 
Spejlglasru

der, bag hvil
ke pranger 
smagfulde 

Arrangemen
ter, mangear
tede Aaben- 
baringer fra 
Modens, de 

hvide Varers, 
Udstyrsbran
chens og Da- 

mekonfek- 
tionens bro
gede Verden.

Fuldt mo-
derne i

Fysiognomi og sit hele Tilsnit, som Forretningen er, kan den dog se tilbage paa en 
lang og hæderfuld Fortid — dens halvhundrede Aars Jubilæum kan allerede øjnes 
ikke langt ude i Fremtiden. Den grundlagdes i Aaret 1863 af Købmand Nix og 
blev i 1879 overtaget af Fr. Neckelmann, som drev den indtil Juli 1907, da han 
overdrog den til den nuværende Indehaver, Carl Stotz, som da i 4 Aar havde væ
ret Fr. Neckelmanns Medarbejder.

Forretningen havde gennem Aarene erhvervet sig en stor og købedygtig Kunde
kreds — saavel fra Byen som fra det store og velhavende Opland — og var blom
stret frem til at blive en af Sydjyllands betydeligste og mest ansete Virksomheder 
indenfor sit Omraade. Og navnlig i det sidste Par Aar har den taget et ganske over
ordentligt Opsving og erhvervet sig en stedse stigende Yndest hos Publikum. Den 
raader over et af de største og smukkeste Lokaler paa den jydske Halvø, og dens 
Ledelse — i Hænderne paa en ung, virkelysten og kyndig Mand — har været vel 
egnet til at bære den fremad.



HEINRICH FISCHER
UHRE EN GROS, ARTIKLER FOR GULDSMEDE

Mange af de bedre og de bedste Lommeuhre, der nu er i Handelen her og i vore 
Nabolande, er bragt til vore Breddegrader gennem Heinrich Fischers en gros- 

Forretning i Kolding. Fischer paabegyndte i 1895 — allerede da som en erfaren 
Mand i Faget — for egen Regning i Fredericia en en gros-Handelsvirksomhed i 
Uhre og Artikler for Guldsmede, og Forretningen tog hurtig Fart, men maatte for

INTERIØRER FRA KONTORLOKALERNE

3 Aar siden flyttes til Kolding, da det i Fredericia var umuligt at opnaa tilstræk
kelig og passende Huslejlighed. Forretningen, der udelukkende er baseret paa finere 
og bedre Ting, omfatter alle Slags Guldsmedeartikler, Guld- og Sølvvarer, Smykker, 
Kæder, Æsker, Etuier og Glasskabe samt — i første Række — Lommeuhre, der 
indføres i færdig Stand, bl. a. fra Verdensfirmaet A. Lange & Söhne, Glashütte i 
Sachsen, der fremstiller de fineste eksisterende Uhre.

Firmaet har i Kolding Transitlager for de nordiske Lande og berejser -- dels ved 
Chefen personlig, dels ved to faste Rejsende — Sverige, Norge, Finland og Danmark. 
Navnlig det førstnævnte Land aftager mange af de kostbarere Ting, men ogsaa i 
Danmark kan det dog passere at sælge Lommeuhre til en Pris af op imod 1000 
Kroner Stk.

Ved reelt og kulant Forhold og ved Varernes ypperlige Kvalitet har Forretnin
gen under Heinrich Fischers kyndige og erfarne Ledelse været i stærk og stadig 
Fremgang.


