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SVENDBORG.

Svendborg er ikke noget gammelt Navn, det forekommer første Gang i sidste Halv
del af 1500-Tallet. Første Gang Byen nævnes i skriftlige Dokumenter, Aar 1229, 

kaldes den Swineburgh, senere Swyneborgh og Swynborch.
Af denne Udvikling er det givet, at Byen ikke har Navn efter nogen Svend, som 

man i sin Tid antog, hverken Svend Tveskæg eller Svend Grade. Men om den 
har Navn af Svin — maaske Marsvinene i Bæltet — eller af Sundet, der skiller 
Fyns Sydkyst fra Øerne Taasinge og Thurø, er ikke saa lige at afgøre. Rimeligst 
er det dog vist at antage, at det er den ejendommelige Udtale paa Stedet, der har 
forvandlet Sundborg til Suinborg. Efter Reformationen begynder Formen Suenborg, 
men endnu saa sent som i 1585 finder man det gamle Navn Suinborg.

At Byen har Navn efter den Borg, der gav den Ly til Vækst og Udvikling, er 
utvivlsomt. Den er begyndt som et Fiskerleje, en Samling Strandhuse, der efter- 
haanden — særlig paa Grund af den gode, naturlige Havn — er vokset til Købstad. 
Men om’den Borg, der gav den Navn, ved man intet.

En gammel Overlevering fortæller, at Borgen laa paa Tullebrinke, d. v. s. Thules 
Brink, det Sted, hvor nu Frue Kirke staar, og det turde ogsaa være den naturligste 
Plads at søge den paa. I den tidlige Middelalder har Vandet nemlig skaaret ind 
fra Sundet, baade Nord for den gamle By — over den nuværende Mølledam og 
Grubemølle til Galgebakken — og Syd for den — over »Lundemae« mod Nordvest.

Paa den højeste Top af denne Halvø, som saaledes mellem de to Indskæringer 
skød ud i Sundet mod Sydøst, knejsede Borgen, og Syd for den, paa Bakkeskrænten, 
laa Byen. Her laa den ældste Kirke, og umiddelbart ved den, mod Øst, ned mod 
Brogade, laa Fisketorvet, uden Tvivl Byens første Markedsplads, med sin faste »Fiske
skammel«.

Naar og af hvem Borgen er bygget vides ikke, men ved Midten af 1200-Tallet 
laa den her. Valdemar Sejr, som havde givet Byen, der hørte til hans Slægtsgods, 
den første Stadsret, skænkede 1229 sin Sønnekone, Eleonora, den sydlige Del af Fyn
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med Borgene Svineborg og Foborg m. m. som Medgift. Hun døde allerede 1231, og 
efter Kongens Død kom Svendborg som Arv til hans Søn Hertug Abel, som siges 
at have ladet Byen befæste. Kong Erik Plovpenning vilde imidlertid ikke anerkende 
hans Ret til Svendborg, som han 1246 erklærede for inddraget Krongods. Da Abel 
ikke godvillig vilde rømme den, greb Kongen til Sværdet og erobrede Aaret efter Byen 
og Borgen og stak Ild paa den første. Men snart efter kom han til Svendborg som 
Flygtning, da han, for at undgaa Abels Hævn, maatte fly fra Odense og tage sin Til
flugt til Svendborgs faste Stentaarn.

Efter Kong Abels Død arvede hans Søn »Junker« Abel bl. a. Svendborg, der i 
1253 fratoges ham af Kong Christoffer I. Ved denne Lejlighed hedder det udtrykke
lig, at Byen blev ødelagt og Besætningen hugget ned.

Efter faa Aars Forløb tik Junker Abel Byen tilbage og sad her til sin Død 1279, 
og nu blev Kongen atter Herre i Staden. Derfor blev den 1289 plyndret og brændt 
af den norske Konge og hans Venner de Fredløse.

I et Vers fra Christian IV.s Tid hedder det:
Valdemar Sejr, hvoraf gaar Ry, 
bygged’ Ørkilsslot for Østen By, 
og stifted’ saa, vor Frue til Ære, 
den Kirke, som I nu ser her. 
Bygged' og et Taarn ved Strand, 
som man farer over til Taasinge Land.

men disse Angivelser kan næppe alle være rigtige. Ørkilsslot nævnes 1264, saa det 
kan mulig føres tilbage til Valdemar Sejr, men det er dog snarere opført af Junker 
Abel efter Borgens Ødelæggelse 1253. Og hvis Frue Kirke virkelig staar paa Bor
gens Plads, kan den ligeledes først være rejst efter 1253; »Taarnet ved Strand« hører 
utvivlsomt ogsaa en senere Periode til.

I 1302 holdt Erik Menved Danehof i Svendborg for bl. a. at raadslaa om Kysternes 
Forsvar under de Fredløses stadige Hærgninger. Hvad der blev besluttet, vides ikke, 
men der blev ikke gjort noget alvorligt for Svendborg, uagtet Byen nu i et halvt 
Aarhundrede saa ofte havde været udsat for Qendtlige Angreb. Borgen var ødelagt, 
og Byens Befæstning viste sig ude af Stand til at holde Fjender ude. Det havde 
man set før, og det saa man paa ny i December 1316, da Hertug Christoffer, Erik 
Menveds oprørske Broder, lagde sig foran Byen med tyske Lejetropper og hærgede 
og plyndrede den. Det samme gentog sig 1389, under Krigen mellem Dronning 
Margrete og Kong Albrecht af Sverige, da Hansestædernes Flaade atter lagde 
Byen øde.

Da Kongerne efter Junker Abels Død 1279 var kommet i Besiddelse af Svend
borg, der allerede da nævnes som den største By paa Fyn næstefter Odense, søgte 
de at vinde Byens Borgere for sig ved at tilstaa dem forskellige Fordele, f. Eks. Ret 
til at bruge de ikke opdyrkede Arealer uden om Byen, Frihed til at tage Vindfælder 
paa Thurø til Bygningstømmer og Brændsel, Græsning og Olden for deres Krea
turer og Svin. Disse Privilegier skulde være noget af en Erstatning for de Trængsler, 
Byen havde maattet lide. Af Christoffer II blev den pantsat til de holstenske Grever, 
der siges at have begunstiget den en Del, og fra dem kom den 1348 ved Valdemar 
Atterdags Ihærdighed tilbage under Kronen.



MIDDELALDEREN 7

Om Byens Udstrækning paa 1200-Tallet haves ingen bestemte Efterretninger, men 
forskelligt kunde tyde paa, at dens Befæstning i hin Tid har fulgt det nuværende 
Kyseborgstræde og Gaasestræde op til Springbæk, langs denne omtrent til Bagergade, 
ned til Møllergade og langs Bakkekanten tilbage til Kyseborg. Denne Befæstning, 
der henføres til Kong Abel, har altsaa omsluttet Borgen mod Nord og den i første 
Halvdel af 1200-Tallet opførte Kirke, der var helliget St. Nikolai, de Søfarendes 
Beskytter.

Uden for Byen, mellem den og Sundet, laa Graabrødre Kloster, der blev stiftet 
1236 af Valdemar Sejrs betroede Mand, Astrad Frakke, der havde været Høveds
mand paa Borgen og som senere selv tog Munkekutten og gik i Graabrødrekloster 
i Roskilde. Det var en stor Bygningsfirkant, der omsluttede Klostergaarden, og af 
hvilken Klosterkirken dannede den sydlige Fløj. Nu er alle Spor af det gamle Klo
ster forsvundet — Kirken blev nedbrudt 1828 — og paa den stille Klosterplads ligger 
nu den travle og larmende Banegaard. — Længere ude endnu, mod Syd, laa St. 
Jørgensgaarden, de Spedalskes Hospital.

Der har ikke været megen Plads i den lille By oppe paa Bakken, og dog maa 
den — hvad Opførelsen af endnu en Kirke, Vor Frue Kirke, i sidste Halvdel af 
1200-Tallet viser — være vokset en Del i dette Tidsrum. Det var derfor saa meget 
naturligere, at den i den følgende Tid fik en Udvidelse. Hvornaar denne har fun
det Sted, kan ikke afgøres; men en Gang i 1400-Tallet synes der at være ført en 
Plankebefæstning fra Møllebækkens Udløb i Nord, Syd paa i Strandkanten, over 
det nuværende Gaasetorv og langs Kullinggade. Her ved Færgestedet over til Taa- 
singe, for Enden af nuværende Skattergade, laa en Gaard, »Skattergaarden«, der 
nævnes første Gang i et Dokument af 1337, og her blev opført et Stentaarn, der 
kaldtes Skattertaarnet. Hvis den Forklaring, man har givet af dette Navn, nemlig 
at det egentlig skulde hedde Skartertaarnet af det tyske Scharter, Skydeskaar, og 
saaledes skulde betegne et med Skydeskaar forsynet Taarn, maa Taarnet have været 
ældst og have givet Navn baade til Gaarden og til Gaden. Men Taarnet nævnes 
først 200 Aar efter Gaarden, og medens det i 1535 evnede at holde de lybske Skibe 
paa Afstand, ses der ikke at have været noget Værn mod Hansestædernes Flaade, 
da den i 1389 ankrede op foran Svendborg og stak Byen i Brand.

Samtidig med Skattertaarnets Opførelse, som mulig rettest kan tilskrives Erik af 
Pommern, førtes der en Grav med Vold eller Mur mod Nordvest op til Kyseborg, 
hvor den sluttede sig til den gamle Befæstningslinie.

Af dette Byværn var der endnu i 1830 Rester at se i »Tyvehaven« Nord for Gjer- 
rildsgade, ligesom det ogsaa omtales, at en Købmand i sin Have har fundet Funda
menter af et Taarn, men man faar desværre ikke at vide, hvor det var. Af Skatter
taarnet stod der endnu i Begyndelsen af 1700-Tallet betydelige Rester, der i Resens 
Danske Atlas betegnes som »gammel Mur af et Taarn, som har været brugt til at 
lægge Stykker (d. v. s. Kanoner) paa«.

Efter Hansestædernes Besøg i 1389 havde Svendborg Fred i lang Tid. Men med 
Reformationen begyndte Uroen paa ny. Den lutherske Lære blev først præket af 
Præsten Hr. Christen Skrog, og dens Sejr kan vel anses for vunden den Dag, Mun
kene maatte fortrække. Men de synes at have været noget længe om det. Allerede 
19. December 1530 tilskriver Kongen Borgmestre, Raad og menige Borgere i Svend-
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borg, at de maa bruge Klosterbygningerne til et Hospital »til fattige, syge og saare 
Menneskers Opholdelse«, saa snart de graa Brødre har forladt det. Opholdet i Byen 
har næppe været behageligt for dem, men de holdt ud, og 1. November 1532 faar 
Byens Øvrighed et nyt Brev fra Kongen, hvori det hedder, at naar som helst de 
graa Brødre opgive og forlade Klostret, skal alle Sengeklæder, alt Bryggers- og Køk
kentøj samt alle Bøger, som findes i Klostret, blive ved det og komme de Fattige 
og Syge til Nytte. Det ser dog ud til, at de har holdt ud mindst et Aar endnu, ti 
det Udtryk, hvormed Niels Pedersen betegnes 1533 »den graa Ulv i Svendborg 
Faaresti«, er sikkert en af Tidens yndede Omskrivninger for en Graabrødremunk. 
Han holdt sig altsaa endnu i Klostret, og sammen med ham var der endnu andre 
Munke (»Faar«) derinde.

Svendborg Bymænd havde deres egne Grunde til at være Katolicismens Talsmænd 
hadske. Lige uden for Byen, paa en høj Banke, laa den faste Borg Ørkil, der maaske 
var opført af Abels Sønner efter Suinborgs Ødelæggelse i 1253, men som senere var 
kommet ind under Odense Bispestol. Og i Ly af denne Borg var Byen Ørkil vokset 
op — endnu minder dens og Borgens Vandmøller om den — til stor Skade for 
Svendborgs Handel og Omsætning. Dette Medbejlerskab fra Kirkens Side bragte 
Borgerne i Svendborg til øjeblikkelig at tage Parti for Christjern II i Grevefejden. 
I Juli 1534 drog de, forstærket med lybske Hjælpetropper imod Borgen, tog den 
med stormende Haand og brændte baade den og Byen ved dens Fod. Derpaa 
drog de videre Nord paa, hærgende og plyndrende, indtil de i Odense stormede Bispe- 
gaarden og plyndrede den. Hertug Christians Fremgang og hans Feltherre Daniel 
Rantzaus store Sejr over Lybekkerne den 11. Juni 1535 paa Øksnebjærg bragte vel 
en Del af Borgerne paa andre Tanker. En Del af de ivrigste Tilhængere af Chri
stjern II synes at have følt Jorden brænde under sig i Svendborg og drog til Kjø- 
benhavn. Andre havde dog ikke tabt Modet, men gav sig med den raske Niels Bang 
i Spidsen til at sætte Byens Fæstningsværker i Stand i Haab om at kunne udholde 
en Belejring, indtil der kom Hjælp fra Lybek.

Men Byen faldt hurtigt i de kongelige Troppers Vold, og blev til Straf for sin 
Hengivenhed for den gamle Konge givet til Pris og plyndret af de vikle Krigsfolk. 
Og da den lovede Hjælp endelig ud paa Eftersommeren kom paa Skibe fra Lybek, 
blev de hilst med en saa voldsom Ild fra Kanonerne paa Skattertaarnet, at de skynd
somst maatte fortrække.

Et Vidnesbyrd om Svendborgs Betydning som Købstad i Middelalderen har man 
i dens Gilder og Lav. Før 1300 forekommer der et St. Knudsgilde; 1414 opretter 
Købmændene i Byen et St. Annegilde; 1477 omtales der et St. Hjælpersgilde og 1532 
et St. Gertrudsgilde, som særlig talte Medlemmer af Byens Øvrighed. Væsentlig gejst
lige Gilder var Kalcntegildet (1425) og Colloquiigildet (1515). Skrædderne, Skomagerne, 
Smedene og uden Tvivl Tømrerne havde hver sit Lav, men Guldsmedene, Sværd- 
fegerne og Remmesniderne traadte omtrent 1450 sammen i et St. Hansgilde.

Alle disse Gilder og Lav tyder paa et stærkt udviklet Næringsliv i Svendborg, og 
man tager næppe fejl i, at Forbindelsen med Hertugdømmerne under Abcls og hans 
Sønners og senere under de holstenske Grevers Herredømme har bragt mere Liv
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og Udvikling i Handel og Haandværk i Svendborg, end de Heste andre danske Køb
stæder kunde glæde sig ved.

Som Udførselshavn for Syd-Fyn var der mange gode Ting at hente i Svendborg, 
særlig af Fedevarer, og vi ser da ogsaa alt i Middelalderen, at Bymændene i Svend
borg holder meget strengt over, at alle Varer føres ind til deres Akseltorv og for
handles der. I de holstenske Grevers Fejde og en rum Tid derefter har Handelen 
væsentlig været i Hansestædernes Magt, men under Erik af Pommern bliver de 
modarbejdet her som alle andre Steder i Landet. Christoffer af Bayern forbyder i 
1414 alle og enhver, Adelsmænd, Gejstlige, Borgere og Bønder at sejle ud og ind 
og drive Handel i ulovlige Havne, med Indskibning og Udskibning til Nærings Hin
der for Svendborg Borgere. Men Kysterne her frembød alt for rig Anledning til 
Smughandel, til at sligt kunde hindres paa engang. 1470 udsteder Christjern I For
bud mod, at Beboerne paa Smaaøerne sejler til Tyskland med deres Varer, sælger 
dem der og bringer de fremmede Varer, Staal, Humle og Salt, med hjem. Men lige 
meget hjælper det. 1480 klager Bymændene igen over al den Indpas, der gøres dem; 
Tronfølgeren, Hertug Hans, tager sig af dem og udsteder atter Forbud mod de ulovlige 
Havne og den utilbørlige Sejlads, som de, der bygge og bo paa Turø, Strynø, Birkholm, 
Drejø m. 11. Øer, saa og Borgerne i Ørkil By, har tiltaget sig, skønt de fra Arilds Tid 
har ført deres Varer til Svendborg, hvor deres rette Akseltorv er. De drister sig endog 
til at drage omkring paa Landet og købslaa med Bønderne om Øksen og Kør, Korn 
og Honning og andre Købmandsvarer, som de uden at ænse Kongens Udførsels
forbud føre ud af Landet til stor Skade for Borgerne i Svendborg, som de alene 
maa handle med. Aaret efter, da Hertugen er kommen paa Tronen som Kong Hans, 
gentager han Forbudet og retter det særlig mod de Ørkil-Mænd, og for at give sine 
Ord Vægt, giver han sin Foged i Svendborg Myndighed til, sammen med Byens Øv
righed, at bemægtige sig alle de Fartøjer, de kan overkomme i ulovlig Handel, med 
alt hvad de have med at fare.

Men 1560 er man dog ikke videre, end at Borgerne i Svendborg atter klager 
højlydt over, at Pebersvende — Udsendinge fra Hansestædernes Handelskontorer — 
og andre driver ulovlig Handel paa Taasinge og de andre hosliggende Smaaøer.

I Marts 1536 drog en Del Mænd og Kvinder fra det belejrede Kjøbenhavn ud 
til den udvalgte Konge, Christian III, som med sin Hær omsluttede Byen. Det var 
de fra Svendborg flygtede Folk af Christjern II.s Parti, som nu havde indset det 
frugtesløse i at fortsætte Kampen og derfor paa alles Vegne i Byen svor den nye 
Konge Huldskab og Troskab. Øg 28. Marts udstedte den milde Konge et aabent 
Brev, ved hvilket han optog alle Borgerne i Svendborg iblandt sine kære Under- 
saatter; alt hvad de i denne Fejde havde gjort ham imod, skal være dem tilgivet, 
»og aldrig skal der arges paa dem af ham eller nogen fra denne Dag«.

Samme Aar maatte Svendborg til Trods for den Ødelæggelse, der nylig var over- 
gaaet den, betale en Skat af 4000 Gylden, og Byen kom kun langsomt til Kræfter. 
Mange Ejendomme laa nedbrudt og øde, de største Gaarde var forladt og køb
tes af udenbys Folk, som ikke svarede Skat, og de omboende Herremænd fik 
Møller og Færgesteder i og ved Byen, hvorved dens Skatteindtægt atter formind
skedes. Men takket være den gode Beliggenhed og den altid sejlbare Havn, der 
i langt ringere Grad end andre Byhavne var udsat for Tilsanding og Tilstopning,
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begyndte Handelen dog snart paa ny, ikke mindst fordi Beboerne af de smaa 
Øer, der var blevet ilde medtaget under Grevefejden, i større Antal, som det 
syntes, søgte til Svendborg, »fordi det var et nærsomt Sted, som søgtes af tyske 
Handlende.«

Endnu i Slutningen af 1500-Tallet havde Borgerne i Svendborg ondt ved at klare 
sig. I 1576 var der bleven paalignet Købstæderne i Jylland og Fyn en Afgift i An
ledning af Ribes Befæstning, og Svendborg var bleven takseret til 250 Daler. I den 
Anledning er der bleven sendt udvalgte Borgere til Kongen for med rørende Ord 
at afmale ham, hvordan de lige nu var gaaet i Gang med at bygge et nyt Raadhus, 
som de kostede mange Penge paa. Frederik II, som gerne støttede Købstæderne, 
naar og hvor han kunde, fritog Svendborg for Afgiften til Ribe, og to Aar senere 
nedsatte han Byens aarlige Skat til Kronen, som oprindelig havde været 200 Mark, 
men ved Møntansætningen 1578 var fastsat til 100 gi. Dir., til 50 Dir. Endelig efter- 
gav Kongen 1581 to Aars Afgift af det gamle Ørkil Slots Bymark, for at Byens Skibs
bro kunde blive sat i Stand.

Det Raadhus, som Borgerne i Svendborg opførte 1576—86 var saaledes ikke det 
første Raadhus i Byen. Om det vides intet; det andet i Rækken laa midt paa Tor
vet indtil 1828—29. Det var en Bindingsværksbygning paa to Stokværk, sandsynlig
vis opført af Materiale fra de nedbrudte Klosterbygninger og Ørkil Slot, »ti det er 
endnu synligt af Stolperne og den gamle Skrift, som adskillige Steder findes anført; 
alle Vinduerne er gamle Blyruder, bemalede med de gamle Præster og Raadmænd, 
kun faa er tjenlige til at oplukkes«. Over Døren saa man Frederik II.s kronede 
Navnetræk, der ved en Reparation 1737 fik Christian VI.s til Nabo. Det tredie Raad
hus, en to Stokværk høj, grundmuret Bygning, laa paa samme Sted; det blev i 1882 
revet ned, og Torvet blev udvidet med dets Grund, efter at det fjerde og sidste Raad
hus var bleven opført 1880—81 ved Hjørnet af Vester- og Bagergade.

Kort før Frederik II hjalp Svendborg By til sit ny Raadhus, havde Borgerne i 
Byen, Borgmestre, Raadmænd og 24 Borgere paa et Bystævne i 1572 vedtaget en 
Række Vedtægter om Byens og dens Beboeres Forhold, om Renlighed paa Gader 
og i Gaarde, om Byens Jorder og Mellemgærder, om Jordskyld, om Løsgængere, 
om Handel paa Torv og Skibsbro, om Udskænkning, om Forsigtighed med Ild og 
Lys, om Maal og Vægt o. m. a. Denne Bylov synes at vise, at der fandtes større Evne 
til borgerligt Selvstyre i Svendborg end i de fleste andre Købstæder, hvor Kongen 
som oftest fandt Anledning til at gribe ind og holde Politi. Om det er en Følge af 
bedre Orden eller mulig har andre Grunde, kan ikke her afgøres, men det er en 
Kendsgerning, at Svendborg i langt ringere Grad end andre Købstæder har været 
hjemsøgt af Ildsvaade. I Byens Historie er der i alt Fald kun optegnet en større 
Brand, som i 1749 ødelagde det meste af Skattergade og Kullinggade. Men det er 
en Følge af Byens Beliggenhed delvis paa Toppen af en Banke med stærkt Fald i 
Gaderne ned mod Strømmen, at Svendborg har været en forholdsvis let By at holde 
ren og derfor uden Tvivl i ringere Grad end saa mange andre Byer har været 
plaget af Pest. Der er kun optegnet en Pestepidemi af nogen Betydning, nemlig 
i 1602.

Men for Krigens Ulykker skulde den ikke blive forskaanet, da Kampen mod Sverige 
var bleven bestemt i Odense 1657. Kyndelmisse Dag 1658 saa de forbausede Svend-
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borg Folk en Fortrop af svenske Ryttere — den blev ført af Erik Dahlberg — komme 
Nord fra og undersøge Isen i Sundet for snart at ride over den og fortsætte over 
Taasinge og Siø til Langeland. Men med endnu større Frygt og Undren saa de den 
5. Februar Svenskekongen Carl Gustav selv med ni Tusind Mand komme og gaa 
samme Vej. Fyn var besat af Svenskerne, og det skulde tage et Par Aar, inden den 
ulykkelige 0 blev af med dem og deres Efterfølgere, de brandenborgske og polske 
Hjælpetropper.

Da Freden var sluttet, var mellem 70 og 100 Gaarde og Huse helt afbrudt, og 
mange laa i Ruiner og øde. Af Gjerrildsgade var intet tilbage fra Porten og ind til 
Kirken; Møllergade var ødelagt til Ry møllen og Bagergade indtil Pjentemøllen. Al 
Rigdom og Velstand var borte, og for at udrede Skatterne maatte Byen sælge Klo
sterjorderne og St. Knudsgildesjorderne, som Christian III havde skænket den som 
Erstatning for den Skade, den havde lidt i Grevens Fejde.

Men Svendborg laa lige ved det friske og dybe Sund. Da Landet paa ny kom i 
Ro, Sæden saaet og høstet af Landets egne Børn, begyndte Bønderne atter at komme 
til Torvet i Svendborg med deres Flæsk og Kød, deres Korn og Smør. Skibe fra 
Hertugdømmerne og Tyskland søgte hertil som før, og Svendborg Bymænd begyndte 
paa ny at bygge deres egne Skibe. Men smaat gik det frem; i 1672 havde Byen 
1000 Indbyggere, og omtrent hundrede Aar senere (1769) 1714. Og det er Vidnes
byrd om Byens Tilbagegang, naar Regeringen i 1682 indskrænkede Magistraten, der 
oprindelig bestod af 2 Borgmestre, 6 Raadmænd og 1 Byfoged, til 1 Borgmester og 
2 Raadmænd, for i 1750 ganske at afskaffe disse og kun beholde en Byfoged som 
Magistrat. Lige saa, naar den latinske Skole, der var indrettet i en af Klosterbyg
ningerne efter Reformationen, blev nedlagt i 1740.

En Søkøbstad som Svendborg kunde ikke undgaa at blive berørt af de gunstige 
Handelsforhold i sidste Halvdel af 1700-Tallet. Dens Handelstlaade, der i 1760 talte 
32 Skibe foruden en Del Fiskerfartøjer og Baade, var før Krigen med England steget 
til 40, — deriblandt med et Fregatskib paa 129 Læster, der var bygget i Svendborg, 
og en Brig paa 64. Under Krigen blev »paa Grund af de Handlendes karakteristiske 
Forsigtighed« kun 3 Skibe taget af Fjenden. Sejladsen gik indtil 1807 væsentlig paa 
Hovedstaden, Norge, de tyske Østersøhavne, England, Holland, Spanien og med et 
enkelt Fartøj ind i Middelhavet.

»I 1806 og 1807 erholdt Købmændene deres Kornvarer, som de afsatte i preus
siske Havne, betalt med Guld, og man regnede et Pund Guld paa Læsten af Skibets 
Drægtighed, saa man med Rette kan sige, at Guldet strømmede ind i Pundevis; men 
de Handlende afsatte det igen til den gamle Joakim Meyer — den ene af Byens 
4 jødiske Købmænd — og han sendte det straks til Hamborg. Hvor forsynet man 
var i disse og foregaaende Aaringer med Kurant, kan man slutte deraf, at Bønderne 
og Herremændene vragede Sølvet og vilde hellere have Sedler.« Faa Aar senere 
var Forholdet ganske forandret.

I 1822 talte Byens Handelstlaade 33 Fartøjer — Brigger, Galeaser, Slupper o. s. v. 
— paa mellem 63 og 6 Læsters Drægtighed, altsaa det samme Antal som ved Be
gyndelsen af den gode Tid. Og disse Fartøjer sejlede med god Fortjeneste især fra 
1817. Svendborgkøbmændene udførte dels Korn og Brændevin til Udlandet for egen 
Regning, og dels lod de deres Skibe gaa i indbringende Fragtfart mellem Kiel og
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Holland og England. De mindre Fartøjer gjorde 7—8 Rejser om Aaret til Kjøben- 
havn med Fedevarer, og tog Kolonialvarer, Jærn, Kul og Tjære med tilbage, og 
lige saa mange til det sydlige Norge med Korn og Brændevin. Kun een Købmand 
havde et Fartøj i Fragtfart paa Middelhavet.

Men Svendborgs Handel var langtfra, hvad den kunde og burde være efter Byens 
Beliggenhed. Udførslen til Norge af Landprodukterne var efter Freden næsten op
hørt. Der var ogsaa lokale Aarsager, som kuede Byens Handelsliv, deriblandt 
den stadige Smughandel paa Landet og især paa Øerne, som det stadig viste sig 
umuligt at faa Bugt med, men 1822 nævnes dog allerførst »den Særegenhed, at man 
i denne Købstad, over al Sammenligning mere end i andre, endnu slutter sig tæt 
til de samme Former, som Fædrene for Aarhundreder siden hyldede. Handels
husene gaar i Arv fra Fædrene til Børnene, sjælden kommer en Fremmed ind i 
Familierne, ingen oplærte Handelsbetjente holdes, ingen sender sine Sønner til noget 
som helst Handelsinstitut. Bogholderi, udbredt Brevveksling, Handelsgeografi og 
Sprog er lidet bekendte Ting, og mange Handlende kende næppe en Veksel uden af 
Navn.«

De Handlende i Svendborg trængte kort sagt, som de Handlende i alle Landets 
Provinsbyer, til at gaa i Lære. Og en saadan Læretid fik de at gennemgaa, da Kjø
benhavns Enevælde paa Handelsomraadet blev brudt og de kom i Forbindelse med 
Hamborg og Lybek, hvorved de lærte Forretningsliv at kende i større Forhold, og 
hvorved de fik Begreb om den mere moderne Handelsteknik. Og da Afhængigheden 
af Hamborg blev brudt ved Krisen i 1847 og den vækkende Kamp for Sønderjylland 
i det følgende Treaar, havde ogsaa Svendborg lært at staa paa sine egne Ben og 
gik nu som Udførselshavn for de saa mægtigt forbedrede Landbrugsprodukter en 
blomstrende Udvikling i Møde.

Og denne tog særlig Fart ved Samfærdselsmidlernes Forbedring. Den gamle An
lægsbro fra Aarhundredets Begyndelse voksede baade mod Syd og Nord, og 1854 
opførtes den 120 Alen lange Dampskibsbro mod Sydvest. Paa Koholmen, der be
grænser og skærmer Havnen mod Øst, og som nu hedder Frederiksø, blev det gamle 
Skibsværft udvidet og nye Beddinger anlagdes, og i Havnen selv er der mellem 1868 
og 1899 udført store Opfyldnings- og Bolværksarbejder, saa den nu raader over om
trent 4000 Fods Bolværkslængde og har en Dybde fra 10 til 22 Fod.

Denne Udvidelse har været en Følge af Byens stærkt forøgede Skibsfart. Svend
borgs Handelsflaade, der i 1822 talte 33 Fartøjer paa fra 6 til 63 Læster, tæller nu 
337 Fartøjer med en samlet Drægtighed af 20,712 Tons, deraf 17 Dampskibe. I 
Havnen indkom 1897 2611 Skibe og udgik 3010.

Skibsfarten er bleven i høj Grad fremmet ved Jærnbanernes Anlæg. Den 12. Juli 
1876 aabnedes den Sydfynske Bane og den 1. Juni 1897 Svendborg—Nyborg-Banen. 
1873 blev der indrettet en Dampfærge til Taasinge og 15. Maj 1866 oprettedes det 
Sydfynske Dampskibsselskab, der vedligeholder stadig Fart mellem Fyn og Smaa- 
øerne, Laaland-Falster, Lybek og andre tyske Havne.

Allerede i 1856 tik Svendborg sit Gasværk; i 1867 indrettedes Vandværket, og i 
1871 paabegyndtes Byens Kloakering.

En praktisk Maalestok for Byens Udvikling giver Indbyggerantallet.
Fra 1800 til 1840 gik det op fra 1,942 til 3,577; fra 1840 til 1880 fra 3,577 til 

7,184; fra 1880 til 1908 fra 7,184 til 11,801. Og den stigende Velstand i Svendborg
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maales paa dens Bygningers Assurancesums Stigen fra 4,002,520 Kr. den 1. Januar 
1869 til 10,792,550 Kr. den 1. Januar 1894.

Svendborg har altid været en Handelsby, og dens Haandværksfrembringelser ind
skrænket sig til Borgernes Behov, og dette har med Svendborgernes tarvelige og 
nøjsomme Levemaade ikke været stort. Om nogen Industri er der endnu i 1769 
næppe Tale. »Her findes ingen Fabrikker udover Farveri og Trykkeri i Uldent 
og Linned,« dertil nawnes et Par Hattemagere, Felberedere og Stolemagere. I den 
Retning er der i Slutningen af 1800-Tallet, særlig efter Jærnbaneanlægene, sket et 
betydeligt Opsving. Svendborg tæller nu 3 store Maskinfabriker og Jærnstøberier, 
Lange, Jensen & Co., der beskæftiger omtr. 250 Arbejdere, »Svendborg« med omtr. 
70, og Axelsens Maskinfabrik med omtr. 60 Arbejdere; 2 store Bryggerier, 2 Brænde
vinsbrænderier, 1 Klædefabrik, 5 Væverier, 2 Møbelfabriker, 3 Dampmøller, Eddike
bryggerier, Tobaksfabriker o. m. a.
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SVENDBORG BANK

Efter Indbydelse af 8 i Svendborg bosiddende Borgere stiftedes »Svendborg Bank« 
den 22. Januar 1872 og paabegyndtc sin Virksomhed den 1. Maj s. A. Dens Ved- 

tivgter vedtoges paa Stiftelsesdagen og er senere ændrede ved Generalforsamlinger 
den 30. Oktober 1882 og den 18. November 1901. Bankens Formaal var ved Frugt- 
bargørelse af Aktiekapitalen samt af de Banken paa anden Maade betroede Midler

INTERIØR FRA BANKENS EKSPEDITIONS-LOKALE

at lette Pengeomsætningen til Fordel for Handel, Industri og Agerbrug, et Formaal 
der gennem Aarene stadig har været holdt for Øje.

Banken begyndte med en Aktiekapital paa 200,000 Kr., der i Aaret 1877 blev for
højet til 250,000 Kr., i 1883 til 400,000 Kr. og i 1903 til 600,000 Kr. Reservefondet 
var den 30. Juni 1907 173,981 Kr. 67 Øre, Delcrederefondet samme Dato 333,493 Kr. 
25 Øre; som Indlaan og paa Folio indestod samtidig 7,016,582 Kr. 42 Øre.

I de sidste 8 Aar har Banken givet sine Aktionærer 8 pCt. i Udbytte.
Bestyrelsen bestaar af et Repræsentantskab paa 12 Medlemmer, hvoraf 6 bosid

dende i Svendborg By, 6 i Svendborg Amt, udenfor Byen. Nuværende Formand 
er Amtmand, Baron Wedell Wedellsborg. Direktionen bestaar af d’Herrer C. S. 
Jensen og August Schmidt.



HANDELS- OG LANDBRUGSBANKEN

Efterhaanden som Handels- og Industrilivet i Svendborg — begunstiget ved Byens 
Beliggenhed i et godt og frugtbart Opland og som Hjærtet i det sydfyenske 

Arkipelag — henimod Slutningen af forrige Aarhundrede tog Fart, rejste der sig 
Ønske om Oprettelsen af et nyt og moderne Pengeinstitut ved Siden af de alt be- 
staaende til Afhjælpning af de stigende Krav til Pengeomsætningen og for at skabe 
Mulighed for en flersidig Bedømmelse af Forholdene. Og saaledes stiftedes da paa 
et Møde i Foraaret 1898 »Handels- og Landbrugsbanken«, som paabegyndte sin Virk
somhed den 1. Juli s. A.

Man begyndte med en Aktiekapital paa 200,000 Kroner og i smaa Lokaler i Gjer- 
ritsgade, men de trange ydre Kammer hæmmede ingenlunde Bankens Vækst; det 
viste sig snart, at dens Oprettelse var et Udslag af en naturlig Udvikling, og allerede 
i December 1905 fulgte Udvidelsen af Aktiekapitalen til 500,000 Kroner. Af hos- 
staaende Uddrag af Bankens Statistik fremgaar det, hvorledes Omsætning og Udbytte 
har været stedse stigende gennem det forløbne Aaremaal. — I Juni 1900 aabnedes 
ogsaa en Filial i Marstal, hvor der hidtil ikke havde været nogen Bank, endskønt 
denne Plads, der jo udelukkende ernærer sig ved Søfart, har en meget betydelig 
Pengeomsætning paa Udlandet.

I 1903 flyttede Handels- og Landbrugsbanken fra Gjerritsgade hen i store og tids
svarende Lokaler paa Hjørnet af Møllergade og Klosterstræde, og da hermed op- 
naaedes tilstrækkelig Plads, oprettedes, i Forstaaelse af Publikums berettigede Krav, 
en Boxafdeling, som ogsaa har vist sig at afhjælpe et Savn dér paa Stedet. I inde
værende Efteraar er ogsaa Filialen i Marstal flyttet ind i nye Lokaler.

For Næringslivet i Svendborg og som Støtte for Udviklingen i By og Opland har 
Handels- og Landbrugsbanken haft ikke ringe Betydning; den har saaledes foruden 
i al Almindelighed at lette Pengeomsætningen tillige været medvirkende ved Starten 
af og financieret flere nye Foretagender, blandt hvilke kan nævnes »Dampskibssel
skabet Svendborg« og Aktieselskabet »Carl Axelsens Jernstøberi og Maskinfabrik« 
med Flydedok, det første Foretagende af denne Art i de danske Provinsbyer, og 
som, navnlig med Henblik paa den i Svendborg hjemmehørende store Tonnage, har 
været til megen Nytte.

Bankens Direktion bestaar af den administrerende Direktør, C. Mende, samt et 
Bankraad paa 3 Medlemmer: Byfogedfuldmægtig C hr. Christensen, Vinhandler J. 
Nielsen og Dampmøller Th. Petersen. Repræsentantskabet bestaar af 24 Medlem
mer, hvis Formand og Næstformand er Konsul L. v. d. Hude, Svendborg, og Høj
skoleforstander Kristensen-Rand er s, R., Olier up.



EKSPEDITIONS-LOKALET
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Filialen i Marstal bestyredes først af kgl. Agent Petersen, R., derefter, ved hans 
Død, af hans Søn, Marius Petersen, og nu af tidl. Forretningsfører for Søassu
rancen i Marstal, C. Clausen.

FILIALEN 1 MARSTAL

OVERSIGT OVER RANKENS VIRKSOMHED.
1

Ultimo | Aktie- 
Kapital

Indlaans- 
Kapital

Folio- 
Kapital

Veksler,
Udlaan, 

Kasse Kredit

1 Netto 
Overskud

i Reserve- og
I Forstærk

ningsfond

Total Kasse- 
Omsætning

Aar 1899.................
Ved 5. Regnskabsaars;

200,000.00 398,210.83 91,827.73 735,916.15 21,636.65 4,091.00 31,953,972.70

Afslutning 1903 .. I
Ved 8. Regnskabsaars

200,000.00 1,362,699.62 107,066.90 1,632,247.65 31,985.71 33,000.00 50,607,213.28

Afslutning 1906 .. | 500,000.00 2,527,303.10 150,908.04 2,968,360.28 78,717.81 1125,000.00 80,523,225.99

Ranken har i de forløbne Aar givet i Udbytte: 1899—1906: 6 pCt., 6 pCt., 7 pCt., 
7 pCt., 7 pCt., 7 pCt., 7 pCt, 7 pCt.



L. J. BAAGØE

Træk for Træk at skrive Firmaet L. J. Baagøes, dets Grundlæggers og hans 
Efterfølgers Historie vilde være at skrive ikke blot et Afsnit af Svendborgs Saga, 
men tillige at skildre en Udvikling, der er typisk for vore Købstæder, og at tegne 

en ejendommelig og karakteristisk Skikkelses Silhouet. Firmaets Udvikling er i 
mange Stykker den for vore større Provinsforretninger almengyldige; L. J. Baagøe 
kan derimod kun til en vis 
Grad betegnes som Type. Men 
en udpræget og særegen Per
sonlighed, som han var, dæk
ker han alligevel i det store 
og hele Begrebet: Købmanden 
fra Midten af det 19. Aarhun- 
drede. — »Gammeldags« kal
der man glatvæk denne Køb
mand, — alligevel Barn af 
en Overgangstid, den Tid, da 
vore Købstæder begyndte at 
emancipere sig fra Afhængig
heden af Kjøbenhavn og at 
Hamborg, Foregangsmand, L. J. BAAGØE

for saa vidt som der først nu 
blev Tale om virkelig at drive 
Forretning, at »disponere«. 
Og dertil bundsolid og myn
dig, Kundernes — særlig 
Landboernes —faderlige Ven 
og Baadgi ver, Bankier og For
mynder: »Han selv« — »vor 
Fa’r«. I mangt og meget, trods 
al Forvandlings Lov, Forbil
ledet for, Grundstammen i vor 
Tids Købmandsstand, Kær
nen, hvoraf dansk Erhvervs
livs brede Træ er skudt op.

Men det var L. J. Baagøe!
Der laa i den bakkede Møllergade i Svendborg en Forretning af den rigtige gode 

gamle Slags, grundlagt en Gang i det 18. Aarhundrede af Karen Peiters og nu med 
hendes Nevø, Hans Jørgen Baagøe, som Indehaver. Da denne H. J. Baagøes Søn 
af første Ægteskab, Laurids Jørgen, i Aaret 1833 blev til Sinds at sætte Foden 
under eget Bord, flyttede han ud i Gjerritsgade, helt uden for Konsumtionsporten, 
hvor han af en Købmand Aarslev købte en Forretning, der efter Datidens Skik om
fattede Handel med Produkter og med Klæde, med Kolonialvarer og med Jærnkram 
og dertil Brænderi, Maltgøreri o. m. a. Bønderne kom her og solgte, hvad deres Jord 
og Bedrift havde frembragt, og fik igen fra Kramboden Nødvendighedsartikler og 
alt det, der kunde pynte lidt paa Livet. Gode Raad og undertiden Forskud fik de 
ogsaa. For hele den ene Side af deres Tilværelse var Købmanden Tyngdepunktet.

Fra dette Forretningens Spor var der ingen Grund til at vige — kunde der paa 
dette Tidspunkt ikke viges. Men den unge Købmand L. J. Baagøe indførte dog for
skellige Beformer, bl. a. at købe Kornet efter Vægt og gøre Forskel i Betalingen efter 
Kornets Kvalitet; han gennemførte i det hele en stræng Reellitet, en »moderne« 
Forretningsgang alligevel i en vis Forstand, som jo ikke undlod at falde en og anden 
gammeldags Bondemand for Brystet. Men netop i Kraft af sin reelle og retlinede
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Maade at gøre Forretning paa, sit jævne og dog myndige 
Væsen slog Laurids Jørgen Baagøe igennem. Navnet gik 
ind i Bevidstheden det meste af Sydfyen over; »Lars Baagøes 
Klæde« blev landskendt; de tre Mil ud i Landet, Loven 
hjemlede, kørte hans Vogn med Varer. I hans Gaard holdt 
Hestene opsadlede til hurtig Besørgelse af Kommissioner 
ude i Byen, naar Kunderne var til Huse. Op imod en Snes 
Præster søgte stadig til Forretningen, fik Kjole og Bladkrave 
her, medens Konerne fik Stentøj og Urtekram — og hele 
Familien blev til Aftensmad og Spilleparti hos Købmanden. 
Tillid til hans Hæderlighed og Kyndighed var bærende Mo
tiv i det gensidige Forhold: »Er det Dem eller mig, der skal

CHB baagøe raade«, sagde L. J. Baagøe, naar Mads Hansen skulde have 
sig en ny Klædning. Og naturligvis blev det Købmanden, 

der kom til at raade, thi vidste han ikke bedst, hvad der tjente hans Kundes Tarv!
— Ogsaa i sin By, blandt sine Medborgere, blev L. J. Baagøe snart en agtet og 

anset Mand. Han kom tidlig ind i Borgerrepræsentationen, blev dennes Formand, 
fik Titlen »kgl. Agent«. De opadgaaende Tider i Forening med Dygtigheden og 
Reelliteten lod Forretningen blomstre frem; der manglede ikke Liv i Købmands- 
gaarden i Gjerritsgade.

Saa kom Krigsaarene. Vi skimter gennem denne Skildrings flygtige Rids et ejen
dommeligt, broget farvet Liv med Indkvartering, med Indrykning og med Afsked. 
Den rene Bourgogne i Kælderen holdes ikke for god af den gæstfri og gemytlige 
Vært, — Sabelklirren, Fædrelandssange, Borgermøder bryder den lille Sundbys pro
vinsielle Stilhed. Og midt gennem den »løftede« Stemning — Stemningen, der er vakt 
af »Frihedens Morgengry«, det raske Avancér fra Bau og Fredericias Julisol— falder 
en mørk Skygge: de fleste af de Officerer, der faldt paa Isted Hede, havde været 
kære Gæster i L. J. Baagøes Hjem.

— Tiden gaar. Gode Tider skifter med daarlige, men Forretningen i Gjerritsgade 
er grundmuret nu, der kan kun være Tale om et lidt langsommere eller lidt hur
tigere Tempo i Fremgangen.

Et Par nye Ansigter dukker nu op. I 1864 — da Forretningens Folk bliver ind
kaldt— kaldes Sønnen, Christian Baagøe, hjem fra Kjø- 
benhavn til Medhjælp, og omtrent samtidig møder vi her 
en Skikkelse, der skulde blive en af de store i dansk Han
delsliv, Theodor Wessel. Han havde lært her, været i 
Forretningen i 8 Aar og kom nu under Krigen for første 
Gang til at prøve at staa paa egne Ben, idet han — mens 
der hjemme i Svendborg var dødt og stille — blev sendt 
over til Als for at gøre Forretning med Hærens Folk. Senere 
afløser han sin Chef paa de aarlige Rejser til Hamborg — 
gennem mange Aar foretagne med Jagt og Diligence — 
for at gøre Indkøb af de fine Klædevarer, og herfra kan 
det sikkert siges, at Th. Wessel erhvervede sig meget af 
sit Varekendskab og sin Sans for Manufakturforretning i
Stor Stil. EJNAB BAAGOE
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— Paa sin Bryllupsdag i 1869 fik Chr. Baagøe Myndighedsbevilling og blev op
taget som Kompagnon i Forretningen. Det var heller ikke for tidligt at begynde at 
lægge Arbejdet over paa yngre Skuldre, thi faa Aar efter, i 1874, afgik L. J. Baagøe 
ved Døden.

Den ny Æra, der hermed indledes for Forretningen, dikteres ikke saa meget af 
og faar ikke saa meget sit Præg af Ejerskiftet, thi Chr. Baagøe slægtede nøje sin 
Fader paa, — den bunder ganske naturligt i Forholdene, i Udviklingen. Købstæderne 
skifter Fysiognomi, deres Forretningsliv søger sig nye Baner, og de af dem, der over-

EKSTERIØR FRA LAGER-LOKALERNE

hovedet har Udviklingsmuligheder, træder ind i en afgørende Opsvingsperiode. Kom
munikationsmidlerne forbedres, Læbæltets Betydning svinder, Selvstændigheden bliver 
større og giver sig Udtryk bl. a. i Oprettelsen af egne Pengeinstituter og Etableringen 
af en egen en ^ros-Handel.

Altsaa Udviklingen medfører en Omlægning af Forretningen, Tiden kræver Spe
cialisering. Chr. Baagøe var egentlig fortrinsvis uddannet i Manufakturfaget, men alt 
som Hosekræmmerforretninger o. lign, skyder op rundt omkring, bliver det mindre 
formaalstjenligt at lade den store blandede Forretning optage Konkurrencen paa 
dette Omraade; denne Del af Virksomheden lægges saa helt bort, og i Stedet for 
lægges der stærkere Vægt paa Kolonialforretningen saa vel en gros som en detail i 
Fortsættelse af den Tendens, der allerede i L. J. Baagøes sidste Leveaar havde gjort 
sig gældende. Navnlig Gros-Handelen udvikles, idet Konkurrencen med de kjøben-
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havnske Huse tages op ved direkte Import fra Syden og fra Amerika ad de nylig 
aabnede Ruter, og som en favoriseret Specialitet optages Kaffebrænding, hvilket Chr. 
Baagøe havde faaet Øjnene op for hos Gamél i Kjøbenhavn. Der anskaffes den største 
og bedst arbejdende Siroccomaskine, og ved den bedste og mest tidssvarende Instal
lation og Paapasselighed bliver det muligt at levere gode og friske Varer, saa at der 
ogsaa paa dette særlige Omraade vindes en betydelig Kundekreds, der føler sig tryg 
og bevares stabil ved det gamle ansete Navns Garanti.

I de første Aar efter sin Overtagelse af Forretningen besørgede Chr. Baagøe selv

FIRMAETS EJENDOM

Rejserne til Langeland, Ærø og Forretningens øvrige Opland, men nu holdes fast 
Rejsende. — Nylig er en Søstersøn af Chr. Baagøe, Einar Baagøe (uddannet hos 
Sthyr & Kjær i Kjøbenhavn) optaget i Firmaet.

»Gammeldags« er Forretningen i visse Maader forbleven, — det hæsblæsende og 
»smarte«, der ofte i voi' Tid gaar for Handelsdygtighed, har ikke naaet at præge den. 
Det solide, reelle og myndige fra Fortiden har den bevaret i Indre som i Ydre, — 
et prægtigt gammelt Købmandshjem er Gaarden i Gjerritsgade. Men Tiden og Ud
viklingen er paa intet Punkt løbet fra den; under en maalbevidst og sikker, honnet 
og klog Ledelse har den uden megen Larm forstaaet at hævde sig og har bevaret 
sin ansete Position.



SVENDBORG KLÆDEFABRIK

Svendborg Klædefabrik har sit Udspring og sin Eksistensbegrundelse fælles med 
adskillige andre Virksomheder af lignende Art: den opstod under den blaa Farver

fanes Tegn. Landboerne søgte til Farveren i Byen for at faa de ved Husflid tilvir
kede Garner og Tøjer farvede, men efterhaanden som Tiden blev kostbarere, og Tem
poet overalt blev sat op, saa at Hjemmespinderiet blev for dyrt, maatte det bære 
henimod Fabrikation. Og de, der saa dette og greb til i rette Øjeblik og — vel at 
mærke — derefter fulgte 
med i Udviklingen med Flid 
og vaagent Blik, de blev Fore
gangsmænd i deres Fag og 
kom hver for sig til at tage 
Haand med i den mægtige 
Omvæltning, som Tekstil
industrien har undergaaet 
i Løbet af de sidste halv
hundrede Aar.

Som Svendborg Klæde
fabriks Historie i store Træk 
kunde være et Paradigma for 
denne Udvikling, frembyder 
den i sine Enkeltheder saa 
smukt et Eksempel paa, hvad

Flid, Sammenhold og Frem
syn i Forening kan udrette, 
at Historien fortjener at for
tælles fra Begyndelsen:

Der var en Gang — man 
kan godt begynde nøje i 
Eventyrets Stil — for over 50 
Aar siden, en Svend og en 
Pige. De var begge i Farver 
Kisbyes Brød i Svendborg; 
Svenden, Georg Christian 
August Wiggers, arbej
dede i Farveriet, og den unge 
Pige hjalp til i Huset og 
ekspederede Kunderne, og 
begge havde de vundet deres

CHRISTIAN WIGGERS
FIKMAETS GIU’NDLÆGGEH

Husbonds og Madmoders Tillid og Yndest. Og saa gik det ikke anderledes, end at 
de to kom til at holde af hinanden, og for at komme til at sætte Foden under eget 
Bord lejede de paa Torvet i Byen — dér hvor Fabrikens Udsalg endnu er — en 
lille Lejlighed til Farveri og Butik og Bolig. Knebent nok var det, der var ikke 
meget andet end to Par tomme Hænder til at tage fat. Men de forstod ogsaa at tage 
fat; Chr. Wiggers farvede, og hans Kone var hans første Svend, ja meget mere end 
dette, hun var en Medhjælp i Ordets gode, gamle Betydning. Hun forstod at vække 
Tillid og Sympathi blandt Kunderne, medens Chr. Wiggers var Manden med de nye 
Ideer og Grebet paa at føre dem frem. Flittige var de begge, og de arbejdede saa- 
ledes sammen, at Æren for, hvad der blev bygget op her, tilkommer dem i lige Grad.

Betegnende for den Maade, paa hvilken Chr. Wiggers vandt Fremgang i de første 
Aar er følgende*): Landboerne gik indtil op imod Midten af forrige Aarhundrede

*) »Svendborg Amtstidende«, 28. Oktober 1905.
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i ufarvet og uskaaret Vadmel, de kendte ikke andet. Men efter Krigen, hvor mange 
af de unge Bønderkarle havde set det finere tyske Fabrikat, vilde de have pænere 
og mere moderne Tøj, om det bare kunde opdrives. Saa var det, at Chr. Wiggers 
fandt paa at klippe Luven af Vadmelet. Med en stor Saks klippede han det glat og 
fint, saa at det kom til at ligne Klæde, og alle skulde saa have Wiggers’ Tøj, der 
var langt smukkere end nogen andens. Senere opfandt han ogsaa en ny Farve — 
en brunlig, som han nuancerede, og som gav en kærkommen Afveksling paa det 
hvide, blaa eller mørke, som hidtil havde været det dominerende. Saaledes i mange 
andre Retninger fandt han paa, fornyede, drev fremad.

SVENDBORG KLÆDEFABRIK

I den første Tid afsatte Wiggers sine Produkter i sit eget Detailudsalg, men snart 
øgedes Tilvirkningen, og han gik da selv paa Rejse med sit Fabrikat, som nu for
handles over hele Danmark. Den lille Butik og det trange Farveri udviklede sig til 
en stor Virksomhed, en anselig Fabrik. Saa brændte, i 1874, det meste af det, W. 
havde bygget op gennem 20 Aar; han genrejste det blot i større Omfang. — Men 
Arbejdet og Aarenes Vægt gjorde sig jo efterhaanden gældende; Chr. Wiggers følte, 
at Tiden var inde for at lade unge og friske Kræfter komme til, og i Aaret 1887 
overgav han Ledelsen til to af sine Sønner, Christian og Frederik Wiggers, som 
paa Væverskoler og Fabriker i Udlandet havde faaet en grundig Uddannelse, og hvis 
Dygtighed og Energi nu satte yderligere Fart i Udviklingen.

I 1896 brændte Etablissementet igen, og herefter blev de nuværende store Fabriks
bygninger opførte, til Dels paa Naboejendomme, som Tid efter anden var indkøbte, 
og alle Nutidens bedste Maskiner blev anskaffede. Fabriken kom herved til at staa
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som en fuldt ud moderne Virksomhed, thi det, at den blev opbygget paa én Gang, 
medførte Helhed i Anlæget, og at den i ét og alt kom til at staa paa Højde med 
Tidens Krav.

I stedse stigende Grad og i stedse videre Kredse vandt da ogsaa Fabriken, dens 
Indehavere og dens Fabrikat et godt og anset Navn. Dens Specialitetstilvirkning er 
de bedre Kvaliteter, der, omarbejdede efter dansk Smag og Behov, følger Udlandets 
nyeste Frembringelser i Farver og Mønstre saa nær som muligt.

— Ogsaa efter at han havde overgivet Ledelsen af Fabriken til sine Sønner, ved
blev Chr. Wiggers at følge og interessere sig for Virksomheden med Liv og Sjæl, og 
indtil faa Dage før hans Død, der indtraf den 23. Januar 1905 i hans 78. Aar, 
kunde man træffe den ranke, livlige og elskværdige gamle Mand i fuld Aktivitet. 
En lykkelig Haand og klart Blik var givet ham i Vuggegave, men hertil kom Egen
skaber som Flid, Virketrang og Troskab i en Gærning, — derfor blev hans Historie 
saa lykkelig i sin Udvikling. Og paa den Grundvold, Chr. Wiggers og Hustru lagde, 
er senere bygget videre i samme Spor, saa at »Svendborg Klædefabrik« er ble ven 
en Virksomhed til Pryd og til Gavn for Erhvervslivet i den By, hvor den har Hjem
sted.

Godt Forhold inden Døre med Sammenhold og Orden — udadtil en anset Posi
tion og en stor og god Kundekreds — saaledes er i Korthed dens Karakteristik.



A/s SVENDBORG DAMPMØLLE

Paa en fremtrædende Plads ved Havnen — som et af de karakteristiske Træk i 
Byens Fysiognomi set fra Søsiden — ligger Svendborg Dampmølle. Dens store 
hvide Bygning hæver sig umiddelbart fra Bolværket, dens Tærskel ligger saa at sige 

lige ud til den slagne Vandvej, — en ideel Beliggenhed for en Virksomhed af denne 
Art, skulde man synes.

Møllen blev grundlagt i 1874 af en Kreds af Mænd i Svendborg og Omegn, blandt 
hvilke de mest kendte var L. Lange, J. P. Baagøe og Færgemand Møller, hvilken 
sidste blev Bestyrelsens Formand; den daglige Drift lededes i det første Aarstid af 
L. Lange; Aktiekapitalen var 200,000 Kroner. Som rimeligt var under de dagældende 
Forhold, var Møllen væsentlig baseret paa Eksport, idet vor Udførsel af Mel jo den 
Gang i en længere Aarrække havde været i stadig Stigen for først nogle Aar senere 
at kulminere og derefter modtage sit Banesaar. Skønt Bygningerne ikke oprindelig 
var bestemte til Mølleribrug, var Anlæget efter den Tids Forhold særdeles godt og 
hensigtssvarende, og med forskellige Udvidelser gik Virksomheden stærkt og stadigt 
fremad indtil op imod Midten af 1880’erne. I 1875 var Købmand L. Bønnelycke ble
ven ansat som Direktør, men afløstes i 1880 af Møllens hidtidige Bogholder R. C. Bang, 
som derefter i en Aarrække ledede Virksomheden.

Imidlertid oprandt den kritiske Periode for den danske Mølleindustri. I Øst, i 
Vest og i Syd trak Skyerne sammen i Form af Toldlove og overvældende Konkur
rence, og der kom da ogsaa en vanskelig Tid for Svendborg Dampmølle, som i 
nogle Aar ikke kunde opvise nogen egentlig Fremgang. I samme Periode undergik 
ogsaa dens Ejendomsforhold nogen Forandring, idet den faatallige Gruppe Mænd, 
paa hvis Hænder Aktierne hidtil havde været, i Aaret 1891 solgte Aktierne til de 
nuværende Indehavere, Dampmøller Theodor Petersen, Heilmann & Sørensen, 
Dampmøller J. P. Petersen, Munke Mølle, Odense, og Mølleejer P. N. Petersen, 
Dalby Mølle ved Kolding.

Hermed og med de kort efter følgende Forandringer i Driftsplan og Ledelse ind- 
varsles nu en ny Æra for Svendborg Dampmølle. I 1894 blev Møllens hidtilværende 
Repræsentant i Aarhus, Johan L. Holst, ansat som Direktør, og i 1896 iværksattes 
indgribende Ombygning og Modernisering af Møllen samt betydelige Udvidelser. Alt 
nyt og godt paa Mølleriteknikens Omraade blev anskaffet og indført, og heraf resul
terede da ogsaa snart en meget anselig Fremgang og Forøgelse af Møllens Omsæt
ning.

Særlig det jydske Marked er bleven oparbejdet under Virksomhedens nuværende 
Ledelse, og her — fortrinsvis paa Jyllands Østkyst, hvor Møllen har sine faste Sejl
ruter — ligger nu Hovedforretningen.
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Møllen, der har en Formalingsevne af 700 Centner i Døgnet, fremstiller udelukkende 
Hvedemel, og Produktet nyder overalt den største Anseelse.

Til Trods for de Vanskeligheder, denne Virksomhed — i Lighed med de allerfleste 
Bedrifter af samme Art herhjemme — har maattet gennemgaa, til Trods for trange 
Perioder og enkelte »døde Punkter« har Svendborg Dampmølle arbejdet sig frem 

MØLLENS EJENDOM

til en anset Position. Svendborg har altid været en Foregangsby, naar det gjaldt 
Indførelsen af Anlæg og Arrangementer til Fremme af Søhandel og Skibsfart, man 
behøver blot at henvise til de talrige mekaniske Installationer i Pakhuse, til Flyde
dokken, til Skibsbyggerierne og de gode Havneforhold. Svendborg Dampmølle var 
da ogsaa den første danske Mølle udenfor Hovedstaden, der indrettede Elevator.

Den fremtrædende Plads, Møllen indtager i Byens »Træk«, som de viser sig fra 
Søsiden, tilsvares godt nok af dens Position i Erhvervslivet.



CHRISTIAN BERG

bejde for at bryde Vej og bære Ideer frem, — og for 
at der ogsaa paa mindre Pladser er noget at gøre.

Han begyndte i 1880 i 
Sparekassens Lokale paa Tor
vet, men da der ikke kunde 
skaffes tilstrækkelig Plads, 
købte han i 1895 resolut en 
stor Ejendom paa Møllergade 
og indrettede her moderne og 
store Rum, hvor det smukke 
Lager kunde komme mere til 
sin Ret. For første Gang præ
senterede han ogsaa—fra eget 
Anlæg — Svendborgenserne 
elektrisk Lys; nu først 10 Aar 
senere har Byen faaet elek
trisk Belysning, fra det ny- CHRISTIAN BERG

I ingen anden Gren af Forretning udkræves vel mere Omsigt og Forudseenhed 
end i Tekstilvare-Omsætningen, thi Forbrugerne forlanger stedse det nyeste og 

bedste, og Fremstilling og Tilbud af den idelig skiftende Artikel er af overvældende 
Art og Antal. Det er saaledes ikke nogen let Opgave at drive Handel med Manu
faktur, om man vil naa ud over Jævnmaalet.

Christian Berg er en af dem, der paa dette Omraade har øvet et virkeligt Ar- 
hvem det er lykkedes at vise, 

anlagte kommunale Værk. 
Det var da ogsaa noget, der 
»gjorde sig«. Gaden kunde 
næppe rumme alle dem, der 
strømmede til, — det var et 
helt eventyrligt Spring fra de 
gamle Butiker med nogle Gas
blus til en stor regulær, lys- 
straalende Forretning, hvor 
ingen gamle Varer taaltes, og 
hvor alt det nye og smukke 
var til at se, som var det den 
klare Dag.

Christian Berg blev paa 
dette Omraade en Ildner og en 
Vækker, idet andre nu maatte

se at komme med. En ikke ringe Andel har han i det hele i, at Forretningslivet 
i Svendborg staar paa et efter Forholdene saa højt og anerkendelsesværdigt Stand
punkt, og gjaldt det Byens Fremgang, tog han dels selv Initiativet, dels var han 
altid let at finde. Ogsaa udenfor Byen og sin nærmeste Kreds har han iøvrigt taget 
betydelige Opgaver op — bl. a. er han Medstifter af et stort og nyttigt Foretagende i 
Kjøbenhavns Frihavn.

Indenfor det Selskab — »Crome & Goldschmidts Fabriker« — hvortil han lige 
siden 1870 har været knyttet, først som Medhjælper i Aarhus-Forretningen og senere 
som selvstændig Forretningsdrivende i Svendborg, har Christian Berg da ogsaa stedse 
været anset for en fremtrædende dygtig Købmand; bl. a. har han gennem omtrent 
20 Aar siddet i det Udvalg, der paa de forskellige Forretningers Vegne indadtil har 
at forhandle med Selskabets Direktion og udadtil at træffe de med dette Hverv for
bundne Arrangements til Fordel for de forskellige Oplag for Fabrikerne.

»Forretningen, det er Manden«, og om Christian Bergs Kvalitet som Købmand vid
ner hans Forretning: i Lokale, i Arrangement og i Virksomhedsplan, der alt hæver sig 
over det almindelige Købstadsniveau. Saare tiltalende og betegnende at iagttage i 
et Milieu og paa et Forretningsomraade, hvor det er udelukket at anvende andre 
Midler end godt Købmandsskab og Reellitet til at bane sig sin Vej.



G. R. BERGS VAREHUS

Det er atter en Gang Eventyret om den, der er »sin egen Lykkes Smed«, om 
Heldets Vuggegave, der ikke ødes og forspildes, men som udnyttet og gjort 

frugtbringende ved Dygtighed og Udholdenhed giver Sejren. Fortællingen om to 
tomme Hænder, der arbejder sig frem til Velstand og saa at sige paa bar Bund skaber
den betydelige Virksomhed 
— altid en saare fængslende 
og en særdeles god og gavn
lig Historie at høre fortælle.

Begyndelsen er næsten 
som i Eventyret: »En to, en 
to, der kom en Soldat mar- 
scherende hen ad Vejen, og 
det var en rigtig Soldat.« I 
Krigsaaret 1864 kom en 20 
Aars Ungersvend ved Navn 
G. R. Berg i Indkvartering 
hos den Svendborg Købmand 
Kr øj er i Ejendommen »Pi
bekilde«. Og Kvarterværten G. R. BERG

syntes straks godt om den 
unge Soldat — saa godt, at 
han tilbød at indrette og leje 
ham et Butikslokale i sin 
Ejendom, saasnart Krigen 
var endt og Berg permitteret.

Saaledes gik det da til, 
at det nuværende store og 
ansete Firma »G. R. Bergs 
Varehus« blev grundlagt, idet 
G. R. Berg den 5. Oktober 1867 
begyndte sin Forretning.

Smaat og beskedent var 
det nu til at begynde med; 
Butiken bestod kun af et

lille Lokale og et mindre Bagværelse, som tjente til Lager og Opholdsrum, og de 
første 5 Aar stod Berg ene i sin Butik, indtil der en Dag meldte sig en Kommis, 
der havde været i Forretning sammen med ham i Kjøbenhavn.

Længe varede det imidlertid ikke, førend der kom Fart og god Gænge i Forret
ningen; G. R. Berg forstod at vinde Kunder, og han forstod ogsaa at beholde dem, 
og efter at man havde forsøgt at raade Bod paa de knebne Pladsforhold ved nogle 
mindre Udvidelser af Lokalet, lød Parolen endelig paa Flytning og radikal Udvidelse.

Den 26. November 1876 begyndte saa Forretningen i den Ejendom, hvor den 
endnu er til Huse, Møllergade 5. Men ogsaa her var Lokaliteterne i Begyndelsen 
ret beskedne, — der var saaledes kun 3 mindre Udstillingsvinduer til Gaden, — og 
det var kun de første Aar, Forretningen kunde rummes indenfor disse Rammer. 
Omsætningen voksede stadig, Personalet maatte forøges, og Plads maatte der skaffes. 
En uangribelig Reellitet, et sundt Blik for, hvad der var kurant og godt, og en om
hyggelig Vaagen over, at der var det rette Forhold mellem Varerne og de forlangte 
Priser, gav Firmaets Navn god Klang viden om og tilførte den store Kundekreds. 
Hvor betydelig Væksten har været, fremgaar eksempelvis af Personalets Forøgelse: 
en Tilskærer og et Par Mand i Forretningen var hele Styrken i 1870’erne, — nu 
beskæftiger Firmaet daglig 145 Funktionærer og Arbejdere.
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INTERIØIUFRA MANUFAKTUR-AFDELINGEN

INTERIØR FRA KLÆDELAGERET
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Men Virksomheden har da ogsaa i Aarenes Løb væsentlig skiftet Karakter, idet 
der ved Siden af Detail-Handelen er bleven optaget en betydelig en gros-Forretning 
samt Fabrikationsvirksomhed. Man begyndte — som nævnt i ganske beskedent Om
fang — med Klædehandel og Herreekvipering; nu sysselsættes der ikke færre end 
6 Tilskærere, og i Skrædderiet arbejder 90 Mænd og Kvinder. Endvidere drives en 
meget omfattende Forretning med Sække, Dækkener og Presenninger. Firmaet hol
der tre faste Rejsende.

Fremdeles optoges i Efteraaret 1904 Fabrikation af hvide og kulørte Bomulds- 
varer. Man begyndte med 10 Væve, men dette Tal er hvert Aar siden bleven øget 

EN AF VÆVESALENE

med en halv Snes, saaledes at der nu arbejder 40 ved en kraftig Sugegasmotor 
drevne Vævestole. En betydelig Fabrikationsartikel er ogsaa halvuldne Buckskins 
til Arbejderkonfektion; — man kan med Føje sige, at en meget stor Del af den Ar
bejderhær, vort Land hver Morgen sender i Marken — til Lands saa vel som til 
Vands — Fiskeren, Mureren eller Haandlangeren, er klædt paa af G. R. Bergs Varehus.

— Den 22. Oktober 1906 afgik G. R. Berg ved Døden efter et Liv i Arbejde og 
rastløs Virksomhed, og det tilfaldt nu hans Søn, H. C. W. Berg, at løfte Arven og 
fortsætte de ærefulde Traditioner. Forretningen, der i afvigte Efteraar har kunnet 
fejre sit 40 Aars Jubilæum, er nu delt saaledes, at ved Siden af Manufaktur- og 
Herreekviperingsforretningen drives Væverivirksomheden under Firma »A/s Svendborg 
Textilfabrik«. Den tekniske Del af Virksomheden ledes af Direktør Lind, hele den 
merkantile Ledelse besørges af Firmaet, og H. C. W. Berg har Overledelsen over den 
samlede Virksomhed.
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Mangfoldig, sammensat og broget er denne Forretning i sit nuværende Omfang. 
Etage over Etage ligger Fabrikationslokaler, Værksteder, Lagre, Prøvestuer, Salgs
lokaler o. m. a. — den kostbare Plads er nøje udnyttet. Et stimende Liv, en myretue
agtig Travlhed hersker der overalt.

FABRIKS-KOMPLEKSET

Men Spiren til det altsammen bar den fattige unge Soldat hos sig, da han i hint 
Krigens Aar marscherede ind i Svendborg By.

En Marchalsstav paa sin Vis bar han i Tornystret: i alt Fald Held, Mod og alle 
de Egenskaber, der gør den dygtige Arbejder.

INDREGISTRERET FIRMA-MÆRKE



HARALD HALBERG
CIGAR- OG TOBAKSFABRIK

Fok mangen Svendborger knytter der sig Minder til denne Forretning; Slægtled 
efter Slægtled har lettet Klinken paa dens Butiksdør; af Cigarrøgens blaa Ringe 
kunde der bygges op mangt et »Fépalads fra de svundne Dage«, — saa vist som 

Nydelsen af Tobak mere end noget andet er egnet til at sætte Meditationen i Gang 
og kalde de svundne Tider 
frem af Tankekrogene.

En gammel Forretning 
er det. Her i Møllergade 
grundede S. Bønnelycke 
i 1826 (samme Aar iøvrigt 
som den Hirschsprung’ske 
Forretning saa Lyset) en 
Tobaksfabrik med Udsalg 
og drev denne Forretning 
uafbrudt gennem et halvt 
Hundrede Aar indtil sin 
Død i 1876. Derefter blev 
Virksomheden overtaget af 
hans yngste Søn, Carl

I den Snes Aar, der er 

HARALD HALBERG

Bønnelycke, som efter 
11 Aars Forløb overdrog 
den til Harald Halberg.

I de første Aar efter Over
tagelsen var Halberg Lejer 
af Ejendommen i Møller
gade, som han imidlertid 
erhvervede ved Køb i 1894, 
og da efter nogle Aars For
løb Lokaliteterne blev for 
smaa i Forhold til Virksom
hedens stigende Omfang, 
købte han yderligere en Ej
endom, der nu benyttes til 

Cigarfabrikation og Pakhus. 
Overtagelse, er Omsætningenforløbet siden Halbergs

mere end firedoblet, og 80 Mennesker er nu daglig i Aktivitet paa Fabriken, der i 
enhver Henseende er tidssvarende indrettet og i Stand til stedse at levere et godt 
og reelt Fabrikat. Produktionen deler sig omtrent ligeligt mellem de tre Hoved
grene: Røgtobak, Cigarer og Skraatobak, blandt hvilken sidste den bekendte »Gentle
mantwist« har vundet sig en Popularitet, der naaer fra Skagen til Gjedser — og lidt 
til. Denne Fabrikation havde Halberg iøvrigt allerede inden Forretnings-Overtagel
sen paabegyndt for egen Regning i Kjøbenhavn, medens han var Bestyrer af Herman 
Krügers Fabrik. — Blandt de Cigarer, der fabrikeres, er Mærkerne »Mariposilla« og 
»Viarda« kendte og skattede ikke alene i Fabrikens Hjemstavn, men ogsaa videre ud.

I Aaret 1906 har Fabrikant Harald Halberg optaget sin ældste Søn, Einar H., 
som Prokurist i Forretningen.

Ved Siden af Ledelsen af sin omfattende Virksomhed har Fabrikant Halberg 
ogsaa ofret Tid og Kræfter paa offentlige Ombud; han har saaledes i en Aarrække 
haft Sæde i Byraadet og bestridt forskellige andre Tillidshverv.



PETERSEN & JENSEN

Af den lille Købstad Svendborg, der laa stilfærdigt ved sit smilende Sund, tryg ved 
/1 sit gode Opland, solid og smaaborgerlig med lave Huse og snørklede gamle 
Købmandsgaarde om de snævre, bugtede Gader, er der ikke meget tilbage. Byen har 
længst skudt Ham. Den har faaet en blomstrende Industri; Jærnbaner og Havn har 
suget Kunder til den langvejs fra, den selvstændige en gros-Forretning har skabt en

INGVAR!) PETERSEN Kgl. Agent EMIL PETERSEN HANS PETERSEN

Form for Handel og en Handelsstand, der — selv om den i mangt staar med begge 
Fødder godt nok i Traditionens Jordbund — er af ny Type, har videre Horisont 
og har baaret Udviklingen frem fra det trange Købstadsmilieu, om man vil: fra 
Idyllen, til den moderne Handelsstads Kaar og Forhold, der tegnes ved langt større 
og dristigere Linier.

Industriens og en (/ros-Forretningens Fremblomstring er det, der betegner og be
tinger dette Opsving, og ganske typisk for Forløbet er netop den Udvikling, som en 
af de ældste — og nu en af de største — fyenske Korn- og Foderstofforretninger: 
Petersen & Jensen, har gennemgaaet.

Grundlaget og Oprindelsen er det næsten obligate: en lille Kolonial- og Grovvare
forretning, der blev etableret i 1871 af de to Mænd, der har givet Firmaet Navn, 
Jensen og nuværende kgl. Agent Emil Petersen. Begyndelsen var saa beskeden, 
som den kunde være — Driftskapitalen kunde vist skrives med tre Cifre. Men der 
var Fremgang i Tingene, efterhaanden optoges Korn- og Foderstofforretning og Smør
eksport, og en gros-Forretningen fik mere og mere Overtaget over Detail-Handelen.

I Aaret 1885 afgik den ene af Firmaets Grundlæggere, Jensen, ved Døden, og 3 
Aar herefter optog da Emil Petersen sin yngre Broder, Ingvard Petersen, som 
Associé.
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Stadig udvidedes Forretningens Rammer, dens direkte Import af Korn og Foder
stoffer antog efterhaanden et meget anseligt Omfang, saa at Firmaet paa dette Om- 
raade er blevet et af de ledende i denne Landsdel, og bl. a. drives nu tillige en meget 
betydelig Eksport af Maltbyg, en Artikel, som det gode og frugtbare Opland evner 
at fremstille bedre end nogen anden dansk’ Egn. Et med alle moderne tekniske

SILO-PAKHUSET

Installationer udstyret Silopakhus og andre store Pakhuse ved Havnen er de ydre 
Vidnesbyrd om Forretningens Vækst.

I Firmaet er nu foruden de to nævnte Indehavere optaget Agent Petersens Søn, 
Hans Petersen.

Ved Siden af deres omfattende private Virksomhed har begge Firmaets Scnior- 
Chefer øvet et betydeligt Arbejde. Kgl. Agent Emil Petersen har saaledes i 11 Aar 
vieret Medlem af Byens Kommunalbestyrelse, og Ingvard Petersen beklæder Posten 
som Formand for Handelsforeningen. Han er tillige britisk Vicekonsul.



VETT & WESSELS UDSALG
VED

VILH. WALTHER ♦

FIRMAETS EJENDOM

lighed, saa at Forretningen

Blandt de henved 110 Udsalg, som Kæmpeforret
ningen »Magasin du Nord« i Kjøbenhavn nu har 

strøet ud over Landet, er der to, som — deres fuldt 
selvstændige Stilling til Trods — har ligesom Krav 
paa at betragtes som Moderforretningens »Hjærtebørn«. 
Det ene er »Magasin du Nord« i Aarhus, der er startet 
og i en Aarrække lededes af den ene af Hovedfirmaets 
daværende Chefer, Emil Vett, — det andet er Ud
salget i Svendborg, den By, hvor den anden af Grund
læggerne, Th. Wessel, henlevede sin Barndom og 
Ungdom, og hvor han fik sin Uddannelse hos det 
store gamle Firma L. J. Baagøe. Wessel glemte aldrig 
sin Fødeby, og da Magasin du Nord fik sin Filial her, 
omfattede han denne med særlig Interesse og Kær- 

herved har faaet ligesom en Pietets-Forpligtelse til at 
»holde Fanen højt«, — en Forpligtelse, der da ogsaa er bleven fuldtud honoreret. 

Forretningen grundlagdes i Aaret 1874 i Brogade af »Magasin du Nord« i Kjøben
havn og L. Riber i Fællesskab og fortsattes under sidstnævntes Ledelse, indtil den 
i 1886 overtoges af Vilh. Walther, som drev den i en Aarrække som Bestyrer og 
derefter i 1903 overtog den for egen Regning.

Vett & Wessels Udsalg har altid hævdet sig som en af de bedste og smukkeste 
Forretninger i Svendborg, men selve den naturlige Udvikling krævede nu Moderni
sering og Udvidelse, og Lokalerne underkastedes ved Walthers Overtagelse en gen
nemgribende Ombygning og Forbedring. I sin nye Skikkelse kom Virksomheden til 
at fremtræde som en fuldt tidssvarende Forretning, sit Udspring og sine Traditioner 
tro: med reel Behandling, reelle Varer og 
fremdeles i Stand til ved Forbindelsen med 
Magasin du Nord i Kjøbenhavn at lade sin 
store, stabile Kundekreds nyde godt af de 
Fordele, som de mægtige Vareindkøb og den 
storstilede Fabrikationsvirksomhed byder. 
Forretningen er assorteret i alle Magasinets 
Varer, i Sengeudstyr, i Tæpper, i Dække
tøjer og Kjoletøjer, har Systue saa vel for 
Kjoler som for Lingeri — spænder kort 
sagt over hele en moderne Manufakturfor
retnings vidtstrakte Gebet. — Og hvor som 
helst indenfor dette, Forretningen fører sine 
Kunder, véd de, at de kan føle sig trygge. INTERIOR FRA UDSALGET



HAVNEN I SVENDBORG MED NOGLE AF SELSKABETS SKIBE I FORGRUNDEN

SYDFYENSKE DAMPSKIBSSELSKAB

Hvor man saa færdes indenfor det sydfyenske Øhavs Omraade, kan man være 
sikker paa at møde en og anden pyntelig lille Damper med rødt og hvidt Skor

stensmærke. Man tradfer dem ved Havnens Kajer — ved »Skibsbroen«, som det 
hedder dernede — parate til med muntert Fløjt at stævne ud, lastede med Fragt
gods og Post. Op forbi Frankeklints faste Forland — det langelandske Nordkap — 
tnekker de Skorstensrøgens Brobue over Storebælt; Christiansmindes og Taasinges 
Skovbræmmer kaster Ekkoet af deres Stempelslag tilbage, og deres Kølvand sætter 
Dønning ind mod den graagrønne Siø, Strynø og alle de mange Smaaøer, der flyde 
som Blade paa det flakke Vand. Overalt er de, — tidligt og silde færdes de paa dette 
skønne Ø-Bigcs gyngende Landeveje og Biveje.

»Sydfycnske Dampskibsselskab« hedder Rhederiet, der har sat disse Dam
pere i Virksomhed, og dette Selskabs Historie skal her tegnes i Hovedtrækkene.

Nogen Aarsunge er Selskabet ikke mere. Som sin Fødselsstund kan det angive 
den 20. Juli 1875, da der af fremtrædende Repræsentanter for Godsejer- og Køb
mandsstanden i Svendborg, Odense og Omegn blev indvarslet til et Møde i Ringe, 
paa hvilket da »Sydfyenske Dampskibsselskab« stiftedes med det Formaal, »at etab
lere Dampskibsforbindelse mellem Fyen og Tyskland«. Selskabet fik Hjemsted og 
Hovedkontor i Svendborg, og dets Bestyrelse kom til at bestaa af 9 Medlemmer; 
Fabrikant L. Lange valgtes til Formand, og Bogholder Bang blev Forretningsfører.

Det nystiftede Selskab, der begyndte med beskeden Kapital, anskaffede Skrue- 
skibet »Thor«, som blev sat i Gang mellem Svendborg, Nakskov, Lübeck og Kiel, 
hvilken sidste Station dog hurtig blev opgivet. De første Aar gik iøvrigt ikke hen 
uden betydelige Vanskeligheder, ja der blev endog en Gang gjort Skridt til at sælge 
Skibet. Den 1. Oktober 1877 blev Driftsinspektør ved De sydfyenske Jernbaner



26 SYDFYENSKE DAMPSKIBSSELSKAB

J. Olsen Forretningsfører, og omtrent samtidig blev Købmand IL Maegaard, Odense, 
Formand, hvilken Post han beklædte til sin Død den 16. August 1882, hvorefter Apo- 
theker, Etatsraad G. Lotze, Odense, traadte til.

Aaret 1884 betegner i liere Henseender et Vendepunkt i Sydfyenske Dampskibs
selskabs Historie. Selskabet optager de nye Ruter Svendborg—Rudkøbing—Marstal, 
Svendborg Nakskov via Langeland og Faaborg—Assens—Kiel. Det udvider sin Aktie
kapital og køber Skibene »Faaborg«, »Mjølner«, »Svendborgsund« og »Thorseng«, og 
det følgende Aar »Rolf«. Fra 1. Juli 1885 overtager Selskabet Postbefordringen paa 
Ruterne Svendborg—Rudkøbing—Marstal og Svendborg—Nakskov over Langeland, 
medens samtidig »Thors« Rute udvides til at omfatte Aarhus, i hvilken Anledning 
Skibet bliver forlænget. Derimod indstilles Ruten paa Assens midt i Oktober 1886.

SELSKABETS FORMÆND I DE FORSKELLIGE PERIODER

I disse og de følgende Aar arbejdede Selskabet med godt økonomisk Udbytte 
under Købmand L. Bønnelycke, Svendborg, som Forretningsfører. Der kunde ind
løbe Uheld, saasom et efter kort Tids Forløb opgivet Forsøg i 1889 paa at etablere 
en Rute Rudkøbing—Aasø—Lohals, men i det hele var Trafikken stærkt og stadigt 
stigende og den 1. Marts 1894 vedtoges det til Ruten Svendborg—Rudkøbing—Marstal 
at anskaffe et nyt Skib, hvilket blev bygget paa Helsingørs Jernskibsværft, fik Nav
net »Rut« og gik i Fart i Januar 1895. Den 29. Marts 1894 overtog Købmand P. 
Wiggers, Svendborg, Formandsposten, hvilken han beklædte, indtil han den 25. Au
gust 1897 afløstes af den hidtidige Næstformand, Greve J. L. Ahlefeldt La urvig Bille 
fil Egeskov, som havde været Medlem af Bestyrelsen siden 15. April 1891.

Den 1. Januar 1898 ansattes Ekspert Herman Ipsen som Forretningsfører, og 
samme Aar udvides Selskabets Ruter med den i 1897 kontraherede Postrute Korsør— 
Lohals—Rudkøbing, i hvilken Anledning man paa Howaldts Værft i Kiel havde un
der Bygning Dampskibet »Tranekjær«, som indgik i Fart i Juni Maaned.
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FORRETNINGSFØRER
.1. OLSEN

Anskaffelsen af nyt og moderne Materiel og Ud
videlsen af Ruter følger nu Slag i Slag i de kom
mende Aar: i 1899 bygges »Sif« paa »Københavns 
Flydedok og Skibsværft« for at afløse »Mjølner« paa 
Ruten Nakskov—Spodsbjerg, en stor Forbedring af 
Ruten. I 1900 overtages Farten i Svendborgsund og 
Postbesørgelsen til Troense. Da »Thor« med sin 
Rute ikke mere passede ind i Selskabets Ramme, 
overgik dette Skib til selvstændigt Selskab fra 19. Ja
nuar 1901. 1
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FORRETNINGSFØRER
HEKMAN IPSEN

Til Erstatning for en Del udrangeret Materiel vedtoges det den 11. Marts s. A. at 
lade bygge et nyt Skib til Svendborg—Rudkøbing—Marstal-Ruten, og Selskabet fik 
i den paa Københavns Flydedok og Skibsværft byggede Damper »A. L. B.« (opkaldt 
efter Selskabets Formand) et meget smukt og fuldt moderne Skib, der blev Mønstret 
for de hurtigt efterfølgende Nybygninger, som den stigende Trafik paakrævede. I 
Slutningen af Aaret 1904 overtoges endvidere Skibet »Ørkildshuus« med Ruten Svend
borg—Nordlangeland, men Skibet solgtes allerede det følgende Aar. Dels til Bestri
delse af den ny inddragne Rute og dels for at muliggøre Bibeholdelsen af dét lange
landske Dampskib »Rudkjøbing«s Rute købtes sidstnævnte Skib fra 1. Januar 1905, 
hvorved Kystfarten paa Langeland kom ind under Selskabets Ruter, og den 9. April 
s. A. vedtoges det atter at forøge Flaaden med Nybygninger. Som den første af disse 
afleveredes i det efterfølgende Foraar et paa W. H. Jacobs Værft i Haarlem, Holland, 
bygget større og hurtigt Skib: »Brockenhuus-Schack«. I Begyndelsen af 1907 leveredes 
fra samme Værft »Svendborgsund«, bygget med særligt Henblik paa Bugsering, og i 
Maj s. A. fulgte et til Sundtrafikken bestemt Skib »Thorseng«. »Mjølner« udrangeredes 
og solgtes den 1. August 1907.

De seneste Nybygninger er alle byggede under Bureau Veritas’ special Survey til 
1. Klasse, indrettede med Isbryderforstærkning og forsynede med elektrisk Lys og 
Lyskastere. Ogsaa i Henseende til indre Udstyr er Skibene i det hele fuldt paa Højde 
med Nutidspublikummets Trang til Hygge og Komfort — alt i Overensstemmelse med 
den Opgave, Selskabet har sat sig, at følge Tidens Krav til tryg, hurtig og bekvem 
Besørgelse af Post, Passagerer og Gods paa de Ruter, det i Øjeblikket har inde, og 
at være beredt til saadanne Udvidelser af disse, som Fremtiden muligt kan medføre.

Selskabet, der arbejder under kontraktmæssige Forhold med Generaldirektoratet 
for Postvæsenet, staar i god og nøje Forbindelse og gennemgaaende Indskrivnings
forhold med de tilstødende sydfyenske Jernbaner i Svendborg, de Lolland-Falsterske 
Baner i Nakskov og de danske Statsbaner i Korsør. For at imødekomme Beboer
nes Ønske om Natforbindelse har Selskabet med Ministeriets Approbation anbragt 
et helt System af Ledefyr paa de vanskeligste Steder, saa at Sejladsen med Post og 
Passagerer nu foregaar ogsaa ved Nattetide til Trods for de besværlige Sejladsforhold 
i de omliggende Farvande, hvor Løbene indsnævres og vanskeliggøres ved talrige 
Grunde og Sten. 

Hvilken Betydning Sydfyenske Dampskibsselskab har haft for Samfærdselen i de 
ved talrige Havarme adskilte, yderst frugtbare og tætbefolkede Egne, i hvis Midtpunkt 
det har Hjemsted, lader sig vanskeligt udmaale. I egentlig Forstand har det flyttet
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Skel, kortet Veje, bygget Bro. Ved dets travle Dampere, hvis Kølvandsfurer silde og 
tidligt kruser de blaa Strømme, er Baandet knyttet mellem Øhavets Perler, — dets 
Virken har været ikke alene erhvervsmæssigt frugtbargørende, men kulturbærende. 
Med berettiget Stolthed kan Selskabet se tilbage over sin Kurs gennem den Menneske
alder, der er forløbet siden dets Grundlæggelse.

Selskabets Bestyrelse, der siden 1901 bestaar af 12 Medlemmer, er i Henhold til 
Lovene fordelt i Distrikter saalcdes : 2 paa Landet, f. T. Greve Ahlefeldt Laurvig Bille 
til Egeskov og Skibsreder P. Bom, Tliurø, 2 paa Landet paa Langeland, Justitsraad 
Bøgh og Proprietær J. A. Hansen, 2 i Rudkøbing, Købmand Joh.s Bay og Sagfører 
Knud Harder, 2 i Faaborg, Apotheker Gottschalck og Læge Rosenberg, 2 i Odense, 
Vexellerer Severin Hansen og Grosserer Alfred Holbeck og 2 i Svendborg, Direktør 
Joh. L. Holst og Fabrikant O. N. Lerche.

SELSKABETS DAMPEB »A. L. B.<



P. BRANDTS BOGHANDEL

Fra gammel Tid har Boghandel været knyttet til Bog
binderi, og saaledes er da ogsaa P. Brandts Bog
handel i Svendborg — nn en af de betydeligste danske 

Provins-Boglader — udgaaet fra en af Peter Brandt 
i Aaret 1812 paabegyndt Bogbinder-Virksomhed.

P. Brandt havde lært Bogbinderi i sin Fødeby Odense, 
i den Milo’ske Forretning (der ligeledes i et langt Tids
rum — ca. 3/i Aarhundrede — udelukkende omfattede 
Bogbinderi) og kom, efter paa sin Fod at have gennem- 
vandret den største Del af Mellemevropa, til Svendborg, 
hvor han nedsatte sig i Gerritsgade. I den første halve 
Snes Aar blev Forretningen her drevet udelukkende med 
Bogbinderi og Paparbejde, men ved Juletid i 1852 aab- 
nede P. Brandt, efter at han af Boghandlerforeningen 
havde opnaaet Babatberettigelse, sin Boglade i en sam
tidig erhvervet Ejendom i Gerritsgade.

Under dygtig Ledelse udviklede Forretningen sig til at blive en betydelig og anset 
Virksomhed i sin Art, og som et Særpræg, der fremdeles er bevaret, var det hoved
sagelig den egentlige /Joøhandel, der holdtes i Forgrunden uden Sammenblanding med 
Galanteri og Kortevarer. Tillige bibeholdtes Bogbinderiet, i 
hvilket saavel P. Brandts Søn og Efterfølger,Vi I h el m B r a n d t, 
som dennes Søn og nuværende Associé, Carl B., er faglærte.

I 1878 overdrog P. Brandt Forretningen til sin oven
nævnte Søn, Vilhelm B., der i enhver Henseende fortsatte de 
ærefulde Traditioner, og som baade i sin Egenskab af For
retningsmand og som Indehaver af forskellige Tillidshverv 
saavel indenfor sin Stand som udenfor denne har erhvervet 
sig et godt Navn og megen Sympathi. — Den 1. Januar 1907 
blev Sønnen, Carl Brandt, efter saavel her hjemme som i 
Udlandet at have erhvervet sig en grundig Uddannelse, op
taget som Associé i Forretningen. Denne har nu, efter en 
nylig tilendebragt Ombygning, til Huse i en stilfuld og 
ypperligt indrettet Ejendom i Gerritsgade.



BAAGØE & RIBER

FRA KØBMANDSGAARDEN ^MØLLERGADE

Allerede naar et Handelsfirma har 
2X to Menneskealdre bag sig, taler 
man om dets ærværdige Alder og Tra
ditioner. Men Baagøe & Riber kan 
søge sit Udspring langt tilbage i det 
18. Aarhundrede og rager saaledes i 
denne Henseende op over de fleste 
andre danske Handelshuse. At Fir
maet tillige ved i Hovedlinjerne at 
følge det af de tidligere Indehavere 
angivne Spor og fuldt ud at holde 
Traditionerne i Ære har opfyldt de 
Forpligtelser, der følger med at være 
blandt »de Ældste«, gør dets Fysiog
nomi og Karakter saa meget interes- 
santere.

Firmaet blev, som allerede nævnt, 
grundlagt i det 18. Aarhundrede af 
en foretagsom og stræbsom Kvinde, 
Karen, som ved senere at gifte sig 
med sin Skipper, Peiter Skalkam, 
forskaffede sig ikke alene Tilnavnet 
Peiters, men ogsaa den mandlige Med
hjælp, som vel nok kunde tiltrænges. 
Efter Karen Peiters gaar Forretningen 
over |til [hendes Nevø H. J. Baagøe, 
som her tjente sig en Formue, og 

efter ham gaar den i Arv til Sønnen Jens Peter Baagøe.
Uden at bryde med de solide, nedarvede Principer begyndte J. P. Baagøe at lade 

Forretningen antage mere moderne Former og var paa flere Omraader Foregangs
mand — saaledes optog han som den første der paa Pladsen den direkte Import og 
udvidede Trælastforretningen betydeligt. I 1886 overdrog han Forretningen i Møller
gade med Avling og Brænderi til sin Svigersøn L. M. Riber, som dernæst 10 Aar 
efter, i 1896, overtog hele Virksomheden med Korn- og Foderstofforretning og Trælast
forretningen.

Uagtet L. M. Ribers købmandsmæssige Uddannelse og Erfaring hidtil nærmest 
havde omfattet andre Omraader, idet han sammen med Vett & Wessel havde drevet
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»Vett & Wessels Udsalg« i Svendborg, og det ingenlunde var let saaledes at blive 
omplantet til at være Leder af en gammel Forretning af hel anden Art, lykkedes 
det ham dog hurtigt at give denne et tidssvarende Sving og den nødvendige moderne 
Tilpasning. Brænderiet blev nedlagt og Udviklingen forceret navnlig i Retning af 
Bygningsartikler og Trælast (bl. a. en betydelig Omsætning i amerikansk Træ) samt 
Foderstoffer, medens dog samtidig den gamle Butiksforretning bibeholdtes og bragtes 
op til det Niveau, der satte den i Stand til at bevare og yderligere forøge den gode 
gamle Kundekreds, som navnlig omfatter næsten alle Omegnens Herregaarde.

TØMMERPLADSEN MED MAGASINER

Man har saaledes i Firmaet Baagøe & Riber Billedet af en Forretning, der paa 
en ejendommelig Maade har forenet det gamle med det nye, en Forretning, der er 
uden mange Sidestykker, yderst alsidig og vidtspændende og saaledes bl. a. ogsaa et 
særdeles fortræffeligt Oplæringssted for unge Handelsmænd.

L. M. Ribers Virken har evnet at spænde ogsaa over andre Felter end Ledelsen 
af den store Forretning. Han har saaledes Sæde i Repræsentantskabet for Svendborg 
Bank og i Bestyrelsen for De danske Spritfabrikker samt forskellige andre Aktie
selskaber, er Formand i Bestyrelsen for Købmandshjemmet i Svendborg og Med
stifter af og i Bestyrelsen for Svendborg Amts Musæum. Endvidere er han siden 
Unionsophawelsen norsk Vicekonsul for Svendborg Amt.



HANSEN & CO.S VINHANDEL

1 1880 grundlagde R. J. Hansen og J. Nielsen i Gjerritsgade — under Firma 
Hansen & (Lo. — en Vinhandel, den første Specialforretning af Betydning paa 

dette Omraade i Svendborg. Begyndelsen var beskeden nok, men ved Flid, fornuftige 
Dispositioner og Reellitet arbejdedes Forretningen jævnt op, Omsætningen gik stadig 
fremad, og Kundekredsen udvidedes efterhaanden til at omfatte ikke alene Svend
borg med nærmeste Opland og omliggende Øer samt Jylland, men senere ved Axel 
Petersens Indtrædelse i Firmaet ogsaa Sjælland. Og denne Fremvækst skete vel 
at mærke ikke ved at føre en paagaaende og hensynsløs Konkurrence eller ved en 
kritikløs Fortolkning af Mottoet: »Forretning er Forretning«; man fulgte stadig et 
sundt og værdigt Forretningsprincip, sigtede og vragede, førte overhovedet kun gode 
Varer og skyede al Humbug. Navnlig var det Rødvinsforretningen, der med For

R. J. HANSEN AXEL PETERSEN J. NIELSEN

kærlighed oparbejdedes; eksempelvis kan nævnes, at Firmaet i det berømmelige 
Rødvinsaar 1893 tog ikke mindre end 180 Okshofter Bordcauxvine hjem, foruden et 
betydeligt Kvantum Oksh. Rødvine fra andre Produktionssteder, og ligeledes har det 
senere stadig importeret meget store Partier. Ogsaa de hvide Bordeauxvine samt 
Moselvine blev anerkendte Specialiteter for Forretningen.

Fra at kunne huses i ét lille Rum var Virksomheden imidlertid vokset saaledes, 
at den krævede langt større Pladsforhold; den kønne og statelige Ejendom i Gjer
ritsgade erhvervedes ved Køb i 1892, og Kældrene indrettedes til hensigtsnuessige 
Lager- og Aftapningsrum, og endda blev det nødvendigt at skaffe sig endnu mere 
Plads ved Indretning af Pakhuse i Gaasestræde.

I Foraaret 1899 indtraadte ovennævnte Axel Petersen, som hidtil havde drevet 
Købmandsforretning i Hillerød, i Firmaet, der saaledes fik tre Indehavere, men samme 
Efteraar afgik den ene af Grundlæggerne, R. J. Hansen, ved Døden. I Efteraaret 1903 
udtraadte dernæst J. Nielsen af Firmaet, dog saaledes, at han fremdeles indtil Isfter- 
aaret 1908 deltog i Forretningen efter eget Behag.

— Den solide Aand, der fra første Færd prægede Virksomheden, har gennem 
Aarene været holdt og holdes vedvarende i Hævd, saa at Hansen & (Lo.s Vinhandel 
ikke blot er en af de betydeligste, men ogsaa en af de mest ansele i Provinsen.



SVENDBORG BRYGHUS

Ovenstaaende Billede viser vore Læsere et af Landets smukkeste Bryggerier, set 
udvendigt, og vi har overbevist os om, at det Indre svarer fuldt ud hertil. Bil

ledet viser, at Bryggeriets Anlæggere ikke har fulgt de gammeldags Traditioner, 
hvorefter Fabriksbygninger med Flid gjordes saa stygge som mulig, men har taget 
en virkelig dygtig Arkitekt med paa Raad.

Som ved Anlæget har Direktionen ogsaa senere med Held undgaaet al Efter
ligning af andre, saavel ved Etiketternes Form som ved at fremstille helt ny Ølsorter. 
— Vi behøver kun at hentyde til saadanne Navne som »Bock« og »Dortmunder«, 
der er landskendte og udmærker sig baade ved fortrinlig Smag og overordentlig 
Holdbarhed.

Som en Art Fødselsdagsgave til sig selv og til Gavn for alle svagelige Personer 
Landet rundt fremkom Svendborg Bryghus paa sin tiaars Fødselsdag den 18. Maj 
1909 med to ganske ny Ølsorter fremstillede af Havre, nemlig »Ægte Avena 01« 
(Havremaltextraktøl) og »Ægte Avena Dobbeltøl« (Havredobbeltøl), hvis fortrinlige 
styrkende og nærende Egenskaber, der langt overgaar de gængse Bygmaltextrakt- 
ølsorters, er fastslaaede gennem en talrig Række Forsøg udførte af flere Læger.

Paa Landsudstillingen i Aarhus, hvor Bryggeriets fortræffelige Ølsorter udskæn
kedes i en særlig Pavillon, som sikkert blev besøgt af alle Udstillingsgæsterne, op- 
naaede Bryggeriet »Højeste Udmærkelse«.

Det er herefter at vente, at Svendborg Bryghus med sine 12 Ølsorter gaar en 
glimrende Fremtid i Møde.



N. SCHMIDT
MEKANISK VÆVERI

I en af de ældste Butiker i Svendborg, paa »Tulle- 
brinke«, begyndte en ung Sønderjyde, Jeppe 

Nissen Schmidt, den 18. April 1879 en Forret
ning i Manufaktur. Nogen storstilet Virksomhed 
var det ingenlunde til at begynde med, men der 
maa have været en heldig Haand og gode Vækst- 
Betingelser. Thi Forretningen voksede sig snart 
større og stærkere, Kunderne fandt Vej hertil og 
kom igen, de gamle Rammer blev hurtigt for snevre, 
og efter at J. N. Schmidt havde købt den gamle 
Gaard, maatte han udvide og bygge op. Nogle Aar 
senere kom han ved Køb af en Del Materiel og 
Lager af Fabriken »Mira mare «s Fallitbo — end
videre ind paa at væve, fandt en Specialitet i hel- 
og halvuldne Hvergarner og vandt ogsaa snart paa 
Fabrikations-Omraadet et godt Navn og en betydelig 
Kundekreds.

Gentagne Gange maatte Væveriet udvides: i 1897 
byggedes en ny Fabrik i Bagergade, ogsaa i Vester
gade blev der installeret Væveri, og til de allerede

indarbejdede Specialiteter føjedes nye som de saakaldte »svenske« Forklæder — der 
bl. a. blev en ikke ubetydelig Eksport-Artikel for Tyskland — hvide og kulørte Gar
diner o. m. a. Med megen Energi og Dygtighed har J. N. Schmidt ledet den omfattende 
Virksomhed og bragt den frem til den smukke Position, den nu indtager. Fabriken, 
der rummer ca. 30 Væve, raader over det nyeste og bedste Materiel, Omsætningen 
er mangedoblet, og Fabrikatet føres nu over hele Landet.

Ved Siden af sin egen betydelige Forretningsvirksomhed har J. N. Schmidt ogsaa 
maattet lægge et ikke ringe Arbejde i de Æres- og Tillidshverv, som hans Medbor
gere har overdraget ham. Han har saaledes i en lang Aarrække siddet i Skattelig
ningskommissionen og er nu Overligningskommissær, Medlem af forskellige For
eningers og Selskabers Bestyrelser og er i Øjeblikket Formand for den stedlige 
Manufakturhandlerforening og Medlem af Handelsforeningens og af Sønderjysk For
enings Bestyrelse. Og endda har kun det uafviselige Hensyn til hans stærkt optagne 
Tid og Arbejdskraft friet ham fra i endnu større Udstrækning at maatte stille sig til 
Raadighed.

Da J. N. Schmidt for 5 Aar siden kunde fejre sit 25 Aars Forretningsjubilæum, 
modtog han fra fjærn og nær Vidnesbyrd om, i hvilket usædvanligt Omfang han 
havde vundet sine Forretningsforbindelser, sine Medborgeres og sine Medarbejderes 
og Undergivnes Agtelse og Venskab.



SVENDBORG TRÆLASTHANDEL

Aktieselskabet Svendborg Trælasthandel, der traadte i Virksomhed den 1. Au- 
. gust 1900, er en Sammenslutning af d’Herrer Petersen & Jensens og Poul 
v. d. Hudes Forretninger. Trods den haarde Konkurrence fra alle Sider i Bygnings

fagene, arbejder Forretningen sig støt og roligt fremad med stadig stigende Omsæt-

SAVVÆRKET PLADSEN FOR STABLER, TØRRE BRÆDDER OG PLANKER

ning. — Foruden 
Trælasthandelen 
drives ogsaa en 
stor og omfatten
de Savværksvirk
somhed. Savvær
ket, der er ny
opført efter Bran
den 1903, er for
synet med Nuti
dens allerbedste 
Maskiner og i et 
og alt tidssvaren
de og praktisk 
indrettet, kan paa- KONTORET

tage sig ethvert 
Arbejde og Leve
rancer, der hen
hører under saa- 
danne Virksom
heder.

Selskabets Be
styrelse bestaar af 
d’Hrr. Overrets
sagfører J. J a c o fa
sen, Kgl. Agent 
Emil Petersen 
og den admini
strerende Direk
tør, D. Knudsen.



a/s SVENDBORG
TAGPAP- & CEMENTVAREFABRIK

IAaret 1891 anlagde d’Hrr. Overretssagfører J. L. Knudsen og Købmand C. A. Jen
sen Tagpapfabriken i Svendborg, med Hr. C. A. Jensen som Direktør.
Fabrikken blev lagt i Udkanten af Byen ved Kastaniealléen (Vejen til Christians- 

minde), og der var til at begynde med kun en lille Bygning med nogle faa Mand. 
Den fabrikerede Pap vandt snart et Marked paa Grund af den omhyggelige Behand
ling, saa at det efter nogle Aars Forløb blev nødvendigt at udvide Virksomheden 
noget. I Aaret 1896 begyndte Fabriken at sætte sin prima Imperial-Tagpap i Han
delen (den første Tagpap uden Sand fabrikeret i Danmark). Denne udmærkede Pap 
vandt straks Anerkendelse overalt blandt Haandværkerne, og Fabrikken blev i Løbet 
af et Par Aar bygget mere end dobbelt saa stor, hvorefter Udvidelser fulgte Slag i

J. L. KNUDSEN

Slag, saa at den først køb
te Plads langt fra strakte 
til, men nye Grunde flere 
Gange maatte købes. For 
at sikre sig Grund til se
nere Udvidelser, købte 
Fabrikken nu hele Area
let til Søholmsvej, llATd. 
Land, hvorefter Cement- 
varefabrikken blev anlagt; 
denne Fabrik var den 
anden i sin Branche paa 
Fyen, og den kom i Løbet 
af kort :Tid til at be
skæftige lige saa mange 
Arbejdere som Tagpap
fabrikken, idet Cement- C. A. JENSEN



SVENDBORG 37

varefabrikationen ligesom Tagpap har undergaaet en mægtig Forandring og Frem
skridt i vor Tid, og fundet Anvendelse overalt.

Medens Tagpap- & Cementvarefabrikken saaledes stadig i Tidens Løb arbejdede 
sig frem, blev Banen til Nyborg anlagt, og kom netop til at ligge langs Fabrikkens 
ene Side, medens et Sidespor for Fabrikken blev lagt langs den anden Side af Plad
sen. Omtrent samtidig fandt den store Udvidelse af Svendborg Havn Sted, der ved 
denne Lejlighed blev udvidet helt ud til Øxenbjerg; Bolværket kom i en Afstand at 
100—200 Alen til at løbe parallelt med Fabrikken. — Disse Forandringer har selv
følgelig haft den allerstørste Betydning for Virksomheden, som derved blev sat i

AXEL KNUDSEN

Stand til Forsendelser og 
Salg til andre Havnebyer; 
det varede kun kort Tid, 
før Fabrikkens Artikler 
fandt Vej til Bornholm, 
Island, Norge og Sverige.

Grunden til Fabrik
kens store Virksomhed i 
sin Branche maa altsaa 
for en stor Del tilskrives 
dens udmærkede Belig
genhed; men den havde 
selvfølgelig aldrig opnaaet 
dette Besultat, hvis ikke 
Fabrikken stadig havde 
været paapasselig med 
sine Varer og altid sørget 
for at være den første paa

MARTIN JENSEN

sit Omraade. — Den har saaledes den Glæde at levere sine Cementfarver til en stor
Del af Landets mest anerkendte Cementvarefabrikker og har nu atter ført en ny Tag
beklædning i Handelen under Navn ÆON-Tagbeklædning, hvortil ikke anvendes 
Kultjære, og som ikke kræver Vedligeholdelse som almindelig Tagpap. Af andre be
tydelige Artikler kan nævnes Carbolineum perfektum, særlig for Bolværksbrug, samt 
den anerkendte Prima Imperial Taglak. Fabrikken udfører Holzcement- og Bitumen- 
arbejder, og har af Mosaik- og Asfaltlægninger udført adskillige tusinde □-Alen.

Grundlæggerne af Fabrikken, d’Hrr. Justitsraad og Byskriver J. L. Knudsen og 
Kgl. Vejer og Maaler C. A Jensen, overdrog den 22. November 1907 Fabrikkerne til 
A|s Svendborg Tagpap- & Cementvarefabrik.

Grundlæggernes Sønner, uddannede i Amerika og Tyskland med Fabrikationen 
for Øje, har efter deres Hjemkomst overtaget Ledelsen af Virksomheden.



H. J. KRØYERS ENKE

TRÆLASTAFDELINGEN

Forretningen, som er grundlagt for 140 
Aar siden af Gomme Krøyer, er fortsat 
igennem 4 Generationer og hører utvivlsomt 

nu til Danmarks ældste Handelshuse.
Grundlæggeren, der døde 1813, efter

fulgtes af Sønnen Hans Jacob Krøyer, hvis 
Enke efter hans Død 1842 gav den det Firma
navn, den endnu bærer. Sønnen Claus Ja
kob Krøyer drev Forretningen fra 1853 til 
1893, da den nuværende Indehaver, Hans 
Jakob Krøyer, overtog den.

Som det vel altid var Tilfældet i Sø-
købstæder paa de Tider, da Forretningen 
grundlagdes, fordeltes Virksomheden saa-

ledes, at Hustruen styrede Forretningen ved Husstandens Hjælp, medens Manden i 
sit Fartøj bragte de indkøbte Produkter: Korn, Smør o. 1. til Kjøbenhavn, Lübeck, Kri-
stiania og andre 
Pladser, hvorfra 
igen hjemførtes 
Trælast, Jern,Ko
lonialvarer m.m.

En eller anden 
Gren af Forret
ningen har af
vekslende haft 
Overtaget. I lang 
Tid var Udførsel 
af Smør det vig
tigste; der paa 
fulgte Korneks
porten og Bræn
devinsbrænding
en; senere blev 
Kolonial & Skibs
proviantering og 
dernæst Trælast
forretningen Fir-

ISENKRAMAFDELINGENmaets størstelnd-
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tægtskilde. Nu er Forretningen, som vel ingen anden i Fyns Stift, en Specialforretning 
for Haandværkere, der arbejder i Træ, og i alt, hvad der hører under Byggefagene.

Fra 1908 er Forretningen, der altid 
har været en saakaldt »blandet« For
retning, delt i tre Afdelinger, hver med 
sin selvstændige Styrelse.

Disse tre Afdelinger er:

Trælastafdelingen, 
der importerer fra Sverige, Finland, 
Norge og tillige i de senere Aar fra 
Amerika. Endvidere fører denne Afde
ling Bygningsmaterialier.

Isenkramafdelingen, 
der specielt omfatter Bygningsartikler 
og Værktøjer. Denne Afdeling har Lo
kale i en Ovenlyshal med to Balkoner, 
indrettet efter det System, der er raa- 
dende i amerikanske Forretningsbyg
ninger.

Kolonialafdelingen, 
der omfatter Kolonial og Delikatesse, • 
Korn, Frø og Foderstoffer.

KOLONIAL-PAKHUS

Ligesom Firmaet har Forretnings
forbindelser, med hvilke det har arbejdet i ca. 100 Aar, findes der ogsaa Familier, 
der gennem flere Slægtled har været dets Kunder i et lignende Tidsrum.



SVENDBORG KULKOMPAGNI

KULLENE LOSSES

Som Udslag af dén Horizont-
Udvidelse, der i de sidste Ti- 

Aar har gjort sig gældende for 
Forretningslivet i vore Provins
byer, og i nøje Forbindelse med 
den stærke Opblomstring af Indu
strien er der efterhaanden rundt 
om fremstaaet flere betydelige Kul- 
import-Forretninger. Kul er jo — 
sammen med tre andre sorte Sa
ger: Krudt, Blæk og Bogtrykker
sværte — blandt de Ting, der be
hersker Verden og har omformet 
Menneskelivet og dets Kaar. Kul 
er en Værdiskaber, Forretnings
livets uundværligste daglige Brød 

— og naturnødvendigt maa da ogsaa mangen Last heraf mellem Aar og Dag dirigeres 
fra »Stenkulsøen« til Svendborg, det driftige Midtpunkt i en Egn, hvor høje Skorstene 
over frugtbare Markers Skakbrædt vidner, at ogsaa Landbruget nu kræver sine store
daglige Portioner Kul for at trives.

»Svendborg Kul
kompagni limi
ted« grundlagdes 
for 13 Aar siden, 
d. 1. Januar 1897, 
som Interessent
skab, et Konglo
merat af tre al
lerede blomstren
de Forretninger, 
nemlig den i 1885 
af Johan Rosen
thai paabegynd
te, Axel Niel
sens, grundlagt i 
1889, og L.Bønne- 
lyckes, der i 1895 
var overtaget af 
Hermann Chri OPLAGSPLADSEN
stensen.

Kompagniet, hvis Hovedvirksomhed er Import af engelske og skotske Kul samt 
Raajærn og Salt, og hvis Kundekreds spænder over Sydfyen og omliggende Øer, har 
under en dygtig Ledelse erhvervet sig en god og anset Position og har udviklet sig 
til en efter Forholdene betydelig Forretning.


