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SØBEN ALKÆBSIG:

HAVNENS, BYENS OG NÆRINGS
LIVETS HISTORIE



INTERIØR FRA KONTORET



I. HAVNEN.

Esbjergs Historie er Esbjerg Havns Historie. Allerede i Fyrrerne med den stærke 
nationale Vækkelse og Had til alt Tysk begyndte man at spejde mod Vest, om 

der ikke skulde findes et Sted, hvor der kunde anlægges en Havn, saa vi kunde 
blive fri for denne Afhængighed af Tyskerne, som vor gamle Handelsvej gennem 
Hertugdømmerne førte med sig, men efter Treaarskrigen og efter nogle mislykkede 
Tilløb faldt Tankerne atter til Ro, — vi havde jo sejret--------------

Det var 1864, som rev os ud af disse Drømme. Da blev Jylland som et Træ, 
man har hugget Rødderne fra, nu gjaldt det om at fæste nye, at finde nye Veje ud 
til den store Verden, hvis man ikke vilde spærres inde og forsumpe. Det var nød
vendigt for hele Landets Skyld, men især for Jyllands. Skulde der vindes nyt Land, 
da maatte det være her; i denne forsømte, hidtil af alle Østdanske oversete Provins, 
laa de fleste af vore Fremtidsmuligheder, og at Folkets bedste og dygtigste Mænd 
saa det dengang, og derfor satte Kraft og Alvor ind paa Havneplanerne (saa vel som 
paa Tilplantningen), er et Vidnesbyrd om, at vi endnu havde en Fremtid som Folk. 
Og Anlæget af en Havn ved Esbjerg er derfor ikke blot en økonomisk, en forret
ningsmæssig Sag, her ligger i højere Grad end sædvanlig en ideel Retragtning bag. 
Dette Anlæg er en Daad, en af dem, som Ulykken lærte os at øve!

Regeringen tøvede heller ikke. Saa hurtigt ske kunde efter Fredsslutningen fore
lagde Indenrigsminister Tillisch, 14. September 1865, Rigsdagen et Udkast til Lov 
om en Jærnbane fra Vamdrup til Strandby og Anlæg af en Havn paa sidste Sted. 
Motiverne begynder med de Ord: »Med Hertugdømmet Slesvig har Danmark mistet 
Raadigheden over de for den danske Handel saa vigtige Veje gennem dette Hertug
dømme. Regeringen har derfor straks maattet tage det Spørgsmaal under Over
vejelse, om der ikke maatte kunne aabnes nye Veje for den danske Handel.«

Havnen skulde være en aaben Søhavn paa 10,000 □ Favn, forbundet med Land 
ved en Dæmning; Rekostningen var anslaaet til 550,000 Rigsdaler. Dybden skulde 
være 13 Fod ved daglig Højvande, idet den skulde rette sig efter Dybden paa Bar
ren i Graadyb.

At man dengang i det hele maatte staa meget usikker overfor et saadant Anlæg 
kan ikke undre, men især gælder det netop Graadybsbarren, — om den vilde til
stede Havnens Besejling eller muligvis helt lukke af var en højst usikker Ting, og det 
var derfor ogsaa især paa det Punkt, at Sagens Fjender angreb, baade i og udenfor 
Rigsdagen. I Rigsdagen kom dertil, at man i disse Dage netop havde den nye For
fatning at tænke paa, og da Flertallet heller ikke havde Tro til Planen eller Interesse 
for Vestjylland, saa varede det ikke længe, før den blev lagt til Side, — det hjalp 
ikke, at der fra Varde og Fanø blev agiteret ivrigt for den.
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Men Regeringen vedblev dog at have den i Tanker. Samme Sommer blev Far
vandet for første Gang ordentlig undersøgt, og Resultaterne blev trykte (Juni 1866). 
Det ses af disse, at man nu har opgivet baade Hjerting og Strandby og har fundet 
den heldigste Plads for Havnen nedenfor Højdepunktet Esbjerg (80'), 1000 Alen Syd 
for Strandby. Her er 1) en stor og dyb Rhed med god Ankerbund, 2) en mindre 
stærk Strøm paa Grund af Profdets Rredde og 3) en naturlig beskyttet Religgenhed. 
Ogsaa den aabne Søhavn er opgivet. For ikke at indsnævre Løbet maa man nem
lig helst bygge ved Land, men da skal man, hvis det skal være en aaben Havn, 
meget dybt ned for at have Vand nok paa Ebben, og desuden vil en saadan Havn 
let tilslikkes. Det maa derfor tilraades straks at bygge en Dokhavn. Denne særdeles 
klare Redegørelse blev af stor Betydning, da Sagen igen kom frem i Rigsdagen.

Den 6. Januar 1868 forelagde Estrup, Indenrigsminister siden 6. November 65, saa 
Folketinget et Lovforslag om Anlæg af en Havn i Esbjerg, som skulde være færdig 
inden 1. Januar 1871, og hvortil søgtes bevilget 600,000 Rigsdaler.

Den 14. Januar begyndte Diskussionen i Folketinget og den blev skarp, det viste 
sig nu ret, hvor ringe Tro mange havde til, at Vestjylland kunde drages ind under 
Kultur, og hvad Købstadrepræsentanterne angik, da ønskede de det heller ikke, og 
dertil koro, at det for dem gjaldt om at opponere, hvor de netop sammensluttede 
»store og smaa Bønder« vilde have en Sag frem.

Men Ministerens Svar er klare og slaaende, han synes i denne Sag at repræsen
tere det dygtige Fremskridt overfor en stor Bornerthed og Snæversynethed. Men 
han kom heller ikke til at staa ene, mange ansete Mænd tog til Orde for Forslaget 
og da det store Flertal baade i Folketing og Landsting viste sig at være for det, var 
det ikke vanskeligt at faa det ophøjet til Lov. 24. April blev det underskrevet af 
Kongen.

HAVNENS ANLÆG.
Efter Vandbygningsvæsenets Forslag skulde Havnen altsaa graves ud i Stranden 

nedenfor Esbjerg og bestaa af: 1) En Dokhavn paa c. 8V2 Td. Land, 13 Fod dyb, 
omgivet af et stærkt Dige til 18 Fod over daglig Højvande; anslaaet til 210,000 Rdl. 
2) En i Diget anbragt Skibsfartssluse med tilhørende Slusegab 120,000 Rdl. 3) En 
Forhavn, indesluttet af to Moler, 205,000 Rdl.; til den ene (den søndre) slutter sig 
en Lededæmning, som antages at kunne lede en større Del af den udgaaende Strøm 
ud gennem Forhavnen, end der ellers vilde komme, og saaledes holde Forhavnen 
fri for Tilslikning. Det kan her tilføjes, at denne Antagelse har slaaet til paa den 
smukkeste Maade. Forbilledet for hele Værket er de Havne, som i Aarene før var 
anlagt langs Hollands Kyster.

Hele Anlæget, som altsaa ansloges til 535,000 Rdl. — Resten var beregnet til Ad
ministration o. s. v. — blev 31. Juli udbudt i samlet Entreprise. Arbejdet blev, efter 
nogle Forandringer ved Bygningsmaaden, for den nævnte Sum overladt til Svejtseren 
Louis Carlé, som havde udført endel Havnearbejder baade her og i Sverrig; 17. No
vember undertegnede han Kontrakten med Tietgen som Kavtionist og den egentlig 
ansvarhavende Entreprenør.

Arbejdet begyndte 15. April 1869 med 50 Mand, som dog snart blev til 200 og 
længere hen paa Sommeren 3—400, og det gik ogsaa rask fremad med den Del af 
Arbejdet, som Carlé havde mest Øvelse i og først tog fat paa, nemlig Udgravningen
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af Dokhavnen og Bygningen af Dokdigerne. Tørvejordslag under Slusen og For
andringer ved denne sinkede Arbejdet meget, men denne Del deraf kunde dog nok 
være blevet færdig til den bestemte Tid. Værre var det med Arbejdet tilsøs, især Lede
dæmningen, som Carlé vilde bygge af Betonblokke, der vejede 25—30,000 Pd. Stykket. 
Den Slags var han ret ukendt med og havde derfor i høj Grad undervurderet Van
skelighederne og Bekostningen, som øgedes meget ved den svære Bro, der skulde 
bygges, og af det urolige Farvand. Der kunde kun sættes 2—3 Blokke ud om Dagen. 
Men ogsaa Vandbygningsvæsenet havde undervurderet alt dette, saa det kom til at

HAVNEPLADSEN 1869

stille urimelige Fordringer. Ganske vist var Tiden for dette Arbejdes Aflevering 
rykket frem til 1. Oktober 1871, men det viste sig snart ganske umuligt at opfylde 
Kontrakten paa det Punkt, ja end ikke Dokhavnen blev færdig til Brug. Dette havde 
man dog nok fundet sig i, idet man sikkert erkendte, at man havde taget fejl af 
Vanskelighederne; derimod kunde man naturligvis ikke finde sig i, at Carlé paa andre 
Maader misligholdt Kontrakten. Han viste sig i det hele meget upaalidelig og som 
en stor Praler og Humbugmager og svarede i Virkeligheden saare lidt til det første 
imponerende Indtryk. Længe havde man dog Taalmodighed og beholdt ham et helt 
Aar efter, at Arbejdet skulde været færdigt. Men i Efteraaret 1872 maatte han fra
træde og overlade Arbejdet til det Selskab, som havde paataget sig Bygningen af den 
vestjydske Bane, og som nu lovede hele Anlæget færdig til Juli 1874. /5. August d. a. 
blev ogsaa Havnen endelig afleveret — allerede 6. Oktober 1873 var det første Skib,
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Dampskibet »Esbjerg«, gaaet ind i Dokken —, men hvad den øvrige Del angik, da 
viste det sig snart, at ogsaa de nye Entreprenører i høj Grad havde undervurderet 
Vanskelighederne, og da de kort efter gik fallit, maatte Tietgen, som fremdeles var 
Kavtionist, paatage sig at fortsætte, men efter et Aars Forløb var ogsaa han træt af 
det, og fra 1. April 1876 laa Arbejdet helt stille. Der blev nu afholdt en Synsforret
ning, som viste, at der endnu manglede Arbejde for 108,000 Kr., en Sum, som dog ved 
Bortliciteringen gik op til 119,330 Kr., mens der kun var c. 80,000 Kr. i Kassen dertil. 
Resten skulde altsaa Tietgen betale. De nye Entreprenører, Hoffmann & Gunnarson, 
fik saa endelig Arbejdet afleveret 30. August 1878, efter at det havde staaet paa i 10 Aar!

HAVNEN 1874

Det vilde være højst usandsynligt, baade naar man ser paa den lange Tid og de 
uventede Vanskeligheder, at den bevilgede Sum kunde slaa til, men hvor meget den 
er overskredet, vil man aldrig faa at vide. Dog kan man ad forskellige Veje skønne, 
at det maa være godt 600,000 Kr., hvoraf Staten har betalt c. 120,000, Tietgen c. 350,000 
og Jærnbaneselskabet c. 150,000 Kr.

Havnens Udvidelser. Da Anlæget i Sommeren 1878 blev endelig afleveret, havde 
selve Dokhavnen altsaa været benyttet i 1 Aar, og man havde haft rigelig Lejlighed 
til at erfare dens Mangler: for ringe Dybde og for lille Kajplads. Helst ønskede 
man Forhavnen, som dengang egentlig kun bestod af Slusegabet, udvidet, idet mange 
Skibe, navnlig om Dybden blev øget et Par Fod, kunde losse og lade der og spare 
Tiden og Bekostningen ved at gaa ind i Dokken, og da denne ogsaa kun med store
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Bekostninger kunde uddybes, fordi Slusen saa skulde ombygges, saa blev det denne 
Gang og i en lang Aarrække Forhavnen, som man ofrede Penge paa. Allerede i 
Samlingen 1875—7G blev Sagen drøftet, men en Bevilling til den første Udvidelse, 
500,000 Kr., kom dog først paa næste Aars Finanslov, og Arbejdet blev først paa
begyndt Sommeren 1877 og varede til 1881. Det bestod dels i Uddybelse af For
havnen, dels i Anlæg af en ny Kaj, 500 Fod lang, ved denne og endelig i en For
længelse af nordre Mole paa 600 Fod. Men Trafiken steg, og der maatte ny Udvidelser 
til. De blev drøftede i flere Samlinger uden Resultat, og da Arbejdet endelig Som
meren 1886 blev paabegyndt, var Pengene »bevilgede« ad provisorisk Vej. Det bestod 
atter i en Udvidelse af Forhavnen; men hertil kom Bygningen af en Fiskerihavn, 
idet Fiskeriet fra omtrent 1880 var begyndt at blive en Næringsvej af stor Betydning. 
Hele Udvidelsen kostede 390,000 Kr., og hele Anlæget stod nu, 1889, i 27a Miil. Kr.

I 1892 blev Dokspørgsmaalet for Alvor taget op. For at skaffe Plads, mens Ar
bejdet stod paa, maatte man dog først for tredie Gang, 1894, udvide Forhavnens 
Bolværk til ialt 2000 Fod. Paa samme Aars Finanslov, 94—95, bevilgedes dernæst 
1,180,000 Kr. For disse Penge blev i de følgende Aar Slusen ombygget, Dokhavnen 
blev uddybet til 19 Fod og fik stærkt forøget Kajplads. Og næppe var man færdig med 
det, før man tog fat paa ogsaa at uddybe Forhavnen til 19 Fod. De to sidste For
havnsudvidelser havde kostet godt 500,000 Kr. — Samtidig var den gamle Fiskerihavn 
blevet altfor lille til den stærkt øgede Fiskertlaade, og efter mange Forhandlinger blev 
det besluttet at bygge en helt ny Havn for denne Flaade vesten for hele Anlæget paa 
ialt 87a Td. Land og af 18 Fods Dybde. Pengene dertil, 1,340,000 Kr., blev bevilget 
paa Finansloven 1897—98 og Arbejdet udført i de følgende Aar. — Naar de Summer 
medtages, som bør med, saa staar hele Havneanlæget nu (1907) i godt 6,000,000 Kr., 
og den nu projekterede Udvidelse vil komme op til en lignende Sum, men som vi 
ved Omtalen af Trafiken skal se, maa disse Penge betragtes for vel anvendte.

For at Havnen kunde gøre sin fulde Nytte, viste det sig efterhaanden nødvendigt 
ogsaa at uddybe Graadybsbarren. Thi vel øgedes Dybden efterhaanden fra 12 til 
17 Fod, som det synes nærmest ved Dampskibsskruernes Virksomhed, men naar 
Havnen nu var 19 Fod, maatte der jo mere til. De første Forsøg blev foretaget 
1898 og 99, og da de navnlig sidste Aar faldt heldigt ud, besluttede man at fortsætte 
og satte sig som Maal at faa en Rende paa 600 Fods Bredde og 22 Fods Dybde. 
Med en Bekostning af hidtil omkring 1,000,000 Kr. er dette Maal nogenlunde naaet, 
og Dybden nu endog omtrent 25 Fod. Paa Rigsdagens Bord ligger Forslag til en 
Udvidelse af baade Trafikhavnen og Fiskerihavnen til et samlet Beløb af 6 Miil. Kr. 
Havnens Dybde derefter 24 Fod og maaske 26!

TRAFIKEN PAA HAVNEN.
Eksporten. Indtil 1864 havde Danmark været sydvendt. Vi havde faaet baade 

vore Ideer og vore Varer fra Tyskland og havde udført dertil, hvad vi kunde und
være. Men med Sønderjyllands Tab kom der en stærk Bestræbelse frem for at aabne 
Vej mod Vest og faa os i Forbindelse med England, — det var jo netop som Frugt 
af disse Bestræbelser, at Esbjerg Havn var blevet til, og de begunstigedes yderligere 
ved stigende Priser i England først i 70’erne og ved den fordelagtige Stilling, som 
dansk Landbrugseksport da havde paa det engelske Marked.
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Ikke saa snart derfor var Esbjerg Havn færdig, før der begyndte en ret stærk 
Landbrugseksport derfra, navnlig af levende Kreaturer. Konsul Bork fra Fanø fik 
det første Dampskib »Esbjerg« i Gang paa England 1873, og det fulgtes snart af andre. 
Allerede 24. Juni 1875 begyndte »Det forenede Dampskibsselskab« den Sejlads paa 
Esbjerg, som skulde øges Aar efter Aar og faa saa stor Betydning baade for det og 
for Landet. De første 10 Aar sejledes der mest med Kreaturer (Gennemsnit 1875—83: 
20,145 om Aaret); siden, da Produktionen af Fedevarer kom i Forgrunden, ikke 
mindst i Vestjylland, var det især Smør og Flæsk, der udførtes, og Skibene indret

HAVNEN 1893

tedes dertil. Især fra 1888, da Tyskland begyndte at lægge Hindringer i Vejen for 
Indførsel af danske Svin, og den danske Stat støttede Udførslen til England ved en 
Subvention, hvorved Fragten kunde nedsættes, gik Eksporten fra Esbjerg til England 
fremad med Kæmpeskridt, — ikke blot i samme Grad, som Fedevareproduktionen 
gik fremad, men endnu stærkere, thi der skulde Tid til, før man »opdagede« Esbjerg 
Havn, og først efterhaanden, som dette skete, kunde ogsaa det bidrage til, at den 
blev benyttet i stigende Grad. — Det er her Stedet at omtale en Faktor af meget 
stor Betydning, nemlig Havnens Isfrihed. Ogsaa her er 1888 et Mærkeaar, thi om 
det end flere Gange før havde vist sig, at Esbjerg kunde besejles, naar andre Havne 
var lukkede, saa var det dog først den strænge Vinter 1888, som slog Kendsgerningen 
fast i alles Bevidsthed. De senere Isvintre, især 1893 og 95, har yderligere bidraget 
til at styrke Esbjergs Stilling, thi den Havn, man tvinges til at bruge endel af Aaret,
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benytter man ogsaa helst den øvrige. Esbjerg er nu Landets største Eksporthavn 
for Landbrugsprodukter, hvad der ogsaa maa siges at være det naturligste, saa længe 
England er vor vigtigste Kunde.

Til denne Eksport knytter sig naturlig en Mængde Eksportforretninger, hvoriblandt 
nogle af Landets største, især naturligvis dem, som behandler og udfører Smør og 
Flæsk. Da Tyskland efterhaanden lukkede for levende Svin, og Slagterierne opstod, 
var Esbjerg et naturligt Hjemsted for saadanne. Det store Andelsslagteri oprettedes 
1888, har flere Gange maattet udvides og slagter nu ca. 100,000 Svin om Aaret, Aktie

HAVNEN 1904

slagteriet og Statens Eksportslagteri behandler betydelige Mængder, det sidste dog mest 
Kreaturer, efter at England 1892 lukkede for levende Kvæg. Af Smøreksportforretninger 
kan nævnes: Danske Mejeriers Andelssinøreksport, Smørpakkeriet, Lauritzens Smørfor
retning, Hedegaards Eksportforretning, Ladefoged & Co.’s Smør- og Ægeksport, Fabrikant 
Lunds Smør for retning, endvidere har Maypole Dairy Co., Carl Holbek, Pollock & Co., 
Manchester, og Co-operative Wholesale Society Ltd. Filialer i Esbjerg. Flere af disse 
Forretninger eksporterer ogsaa A\g, og som særlige Ægeksportforretninger kan næv
nes Esbjerg Ægeksport Comp. og en betydelig Filial af Dansk Andelsæg eksport.

Importen. Det var jo for Eksportens Skyld, at Esbjerg Havn var bygget, og det 
varede ogsaa længe, før der kom en nævneværdig Import. Skibene var ikke ind
rettet dertil, Byen havde ikke Kreditoplagsret, men den væsentlige Grund var vel 
nok, at Tilliden til Esbjergs Betydning og Fremtid i næsten 20 Aar var overordent-
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lig ringe og det baade hos Skibsførere og Handelsfirmaer. Først fra Eksportens 
store Opsving i 1888 begyndte dette sidste at blive anderledes, og ved den Tid be
gyndte saa ogsaa de Mænd at komme til Byen, som kunde skabe dens Storhandel, 
men de maatte rigtignok i de første Aar tillige selv være Rhedere, thi Frygten for 
at sejle paa Esbjerg var stor. En af disse Miend, og tilmed den betydeligste, var 
dog kommen allerede 1884, nemlig Ditlev Lauritzen. Med sjadden Dygtighed satte 
han i Aarenes Løb en Mængde Foretagender i Gang, som han saa efterhaanden 
overlod til andre. Og hans Menneskekundskab er sjælden slaaet fejl, saa han har 
haft den Glæde at se andre dygtige Mamd arbejde disse forskellige Grene op til store 
Forretninger, hvoraf først og fremst maa nævnes den af Grosserer Eriksen ledede 
Korn- og Foderstofforretning. Grosserer Thorvald Møllers Forretning i Bygnings
artikler, en Kunstgødningsforretning, en Smørforretning, to Dampskibsrhederier o. s. v. 
er andre Grene; Lauritzen selv leder fremdeles et stort Rhcderi og en Kulforretning. 
— Som selvstændig Begynder maa, næst Lauritzen, især nævnes Henrik Pagh, som 
1889 begyndte en engros-Forretning i Kolonial. Ved disse Mænds Initiativ tik Byen 
i 1889, mens den endnu var Landsby, Kreditoplagsret. Især i Spekulationsperioden 
1895—97 tog Importen et vældigt Opsving, men da Kracket kom, gik den nødven
digvis noget tilbage og var i flere Aar stillestaaende. Fra 1901 er det dog atter gaaet 
jævnt og sundt fremad, og da det er Importen, Byen især skal leve af, maa dette 
Forhold anses for meget heldig.

Til en saa betydelig Havn knytter sig naturligvis en Mængde andre Virksom
heder, hvoraf de Heste bor paa Havnepladserne, hvor de har lejet Grund af Staten. 
Her er to Skibsværfter, som især bygger Fiskerkuttere og Motorhaade, det ene er 
grundlagt af Th. Dahl, 1872, nuværende Indehaver er Raun Byberg, det andet er 
grundlagt 1890 af den nuværende Ejer, Abrahamsen. En Sodafabrik, et Saltværk, 
en Fiskekassefabrik, et Røgeri, en Mængde Lagerbygninger, tilhørende de forskellige 
Importgrene, har ogsaa Plads her. D. F. D. S. har en stor Kontorbygning foruden 
flere andre til forskelligt Brug. Endelig er her bygget et Fisker- og Sømandshjem.

De fremmede Magter, som ved Konsulerer repræsenteret ved Esbjerg Havn, er følgende: 
Tyskland, England, Sverrig, Norge, Frankrig, Portugal, Rusland, Holland og Belgien.

Til denne Fremstilling af Eksportens og Importens Udvikling skal føjes følgende 
oplysende Tal:

Eksport.

Horn- 
kvæg Fa ar Smør Flæsk Kød Æg 

Snese
Fisk

1878 14,729 28,649 463,575 624,979 24,180 46,083
1883 34,106 36,912 3,228,811 2,089,095 18,947 351,865
1888 25,159 17,248 14,231,039 ; 30,790,248 231,972 514,656 535,572
1892 I 4,371 304 10,372,262 54,006,940 656,138 276,768 2,241,156
1896 1 30,516 4,205 20,601,468 106,400,230 1,781,682 1,110,556 3,132,406
1899 15,436 2,169 38,847,946 109,283,148 8,898,815 3,789,588 4,779,250
1902 7,259 » 52,451,897 115,847,675 11,458,450 7,024,684 4,875,105
1905 19,935 » 54,824,807 130,251,569 5,884,869 8,454,509 2,622,626
1906 13,458 » 58,330,000 130,154,000 ; 3,860,000 7,777,092 2,344,000
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I in port. Netto Toldi nt rader.

Kul
Korn- og 

Foderstoirer Kunstgødning
Kr.

1878 (Kmlstr. 203 
iTdr. 24,698 181,966 812,718 62,238

1883 1 Km. 696 
iTd. 39,543 156,593 935,217 74,578

1888 11 Km. 2,773 
{l Td. 60,246 373,902 4,388,607 82,279

1892 1 Km. 2,124
I iTd. 134,699
11 Km. 446

l
1,062,190 11,845,178 144,194

1896 Td. 105,085 
j 61,309,220 ®

29,163,554 14,068,393 270,320

1899 1 Td. 1,325 
1140,457,099® 60,371,872 20,695,352 299,100

1902 116,955,463® 98,840,373 22,294,276 296,813
1905 136,552,678® 151,008,536 25,007,517 407,322
1906 192,556,000 ® 135,210,000 32,818,000 423,700

Banegaarden. En væsentlig Betingelse for, at Havnen kunde komme til at op
fylde sin Bestemmelse, var, at den ved Baner kom i Forbindelse med Landets for
skellige Egne og da navnlig Vestjylland. Loven om Tværbanen og Vestbanen blev 
derfor ogsaa vedtaget sammen med Loven om Havnen, og disse Baner blev aabnet 
omtrent ved samme Tid som Havnen: henholdsvis 3. Oktober 1874 og Sommeren 
1875. Banegaarden i Esbjerg blev bygget af Træ, fordi man vanskelig i Øjeblikket 
kunde bestemme dens endelige Størrelse, der jo vilde bero meget paa Trafiken ved 
Havnen, og heller ikke var man ganske sikker paa, at det var den endelige Plads, 
der var valgt. Trafiken steg imidlertid ud over alle Forventninger: Den begyndte 
med 1—5 indkomne Vognladninger om Ugen, og inden den gamle Banegaard faldt, 
var den oppe paa 200! Især i Isvintrene var Trafiken overvældende, da maatte Per
sonalet døje baade stræng Kulde og haardt Arbejde, og ofte fik det for lidt Søvn.

Gang paa Gang maatte da det gamle Træskur udvides, uden at det dog kunde 
gøre Fyldest, og tilmed laa Banegaarden meget ubekvemt for Byen. Gang paa Gang 
skete ogsaa Henvendelser til Regeringen om at faa en ny, men da Trafiken stadig 
steg stærkt, vilde man helst vente saa længe som muligt. I Rigsdagssamlingen 98—99 
fremkom endelig et Forslag derom, som dog først blev til Lov i næste Samling. Til 
en ny Banegaard, Anlæg af en ny Havnebane, to Viadukter o. s. v. bevilgedes 1,150,000 
Kr. I Februar 1904 blev det nye Anlæg aabnet, den smukke Hovedbygning, tegnet 
af Arkitekt Wenck, havde kostet 300,000 Kr., — havde man ventet længe, saa havde 
man nu ogsaa faaet en af de fineste Banegaarde i Landet! — Om Udviklingen skal 
istedetfor Tallene kun anføres, at allerede 1901—02 kom Esbjerg næst efter Køben
havn med Hensyn til Indtægt af Godsfærdslen (644,684 Kr., Aarhus 601,940 Kr.) og 
som Nr. 3 med Hensyn til hele Indtægten (794,980 Kr., Aarhus 981,574 Kr.).
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FISKERIET.
Til denne Næringsgren var der under Havnens og Banegaardens Udvikling sta

dig taget ikke mindre Hensyn end til Eksporten og Importen. Og med god Grund. 
Thi paa Grund af de gode Betingelser for Fiskeriet (Havnen og Banen), voksede 
Fiskerbefolkningen nok saa hurtig som Byen i Almindelighed. Fra 1894 til 1896 
var Fiskerfartøjernes Antal vokset fra 18 til 33, men deres Drægtighed fra 228 til 
634 Tons! Dette hænger sammen med, at Fiskeriet i den Tid skiftede Karakter, idet 
man nu fiskede med Snurrevaad (Trawl) efter Bødspætter, istedetfor med »Bakker« 
(Kroge) efter Torsk og Kuller. Man maatte derfor nu længere til Havs, men saa 
maatte ogsaa Fartøjerne være større. En anden betydningsfuld Forandring var, at 
mens man til den Tid havde forhandlet Fisken i død Tilstand, saa omfattede denne 
Handel fra nu af udelukkende levende Rødspætter.

Esbjergfartøjer har i de nedenfor angivne Aar fisket saaledes:

1881 8 Baade fisket for c. 20,000 Kr.
1885 10 Baade — — 30,722 — Flaadens Værdi c. 30,000 Kr.
1889 17 Baade — — 44,264 — — — 75,200 —
1895 28 Kuttere — — 84,606 — — — 110,000 —
1901 53 Kuttere — — 359,440 — — — 488,000 —
1906 88 Kuttere — — 680,670 — — — 1,275,890 —

Men foruden disse Fartøjer har gennemsnitlig dobbelt saa mange fra det øvrige 
Land søgt Esbjerg Havn og fisket derfra, men har ikke opnaaet et saa godt Resultat 
som Esbjergfartøjerne.

II. BYEN.
De første Nybyggere. De kan deles i dem indenfor og dem udenfor de tre Plov

furer, som Regeringen lod drage om de 33 Td Land Havneterræn. De første inter
esserer os i denne Forbindelse mindst, eftersom deres Ophold i Almindelighed kun 
var midlertidig, men ellers er de nok værd at se lidt paa: En sammenløben Skare 
paa 2—300 Mand, hvoriblandt mange pjaltede og elendige, som havde prøvet næsten 
al tænkelig Nød, og som derfor ofte ikke kunde udholde det haarde Arbejde, men 
maatte gaa fra det efter faa Dages Forløb. De fleste var dog kraftige og dygtige 
Arbejdere og heller ikke saa raa og fordrukne, som der er fortalt, men det forstaar 
sig: De sagde ikke Nej til en stor Dram, naar de kunde faa den, og Hænderne sad 
lidt løst paa Skaftet. Det kunde derfor ofte være en vanskelig Opgave at holde Styr 
paa dem, især da man — og det endda først langt om længe — kun fik en Politi
betjent dertil. De maatte da i Hovedsagen styre sig selv, og om end der var nogle 
Spektakler, saa var der dog ingen ondartede, — den væsentlige Anledning var Skin
sygen mellem Nationerne, især mellem danske og svenske, ikke, mærkeligt nok, mel
lem danske og tyske.

En anden vanskelig Opgave var det paa denne øde Kyst, hvor der kun var to 
smaa Gaarde, at skaffe en saadan Flok Kost og Logi. En halv Snes entreprenante 
Vardekøbmænd paatog sig at løse den. De byggede et stort Træskur, »Tutten«, hvor 
Arbejderne kunde faa Mad og Drikke, Klæder og Redskaber, og naar de købte alt 
der, saa fik de gratis Logi. Forplejningen var dog nok saa som saa, og »Tutten«
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blev heller ikke uden 
Konkurrenter, hvad der 
vel kunde være heldig 
nok. Lørdag Aften og 
om Søndagen kunde der 
være livligt nok dernede 
i Havnekolonien, men 
fremmede kunde dog me
get godt komme og gaa 
uantastede, kun var det 
lidt vanskeligt, efter Si
gende, at komme »ene« 
derfra.

De egentlige Nybyggere, 
dem udenfor Plovfurerne, 
var Folk af en anden
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Slags. Det var ikke altid gaaet dem godt, saa var de vel heller ikke kommen der, men 
de havde endnu Mod og Foretagsomhed til at prøve de Muligheder, her bød sig til, 
der var virkelig for saa vidt noget amerikansk ved dem. De første, der vovede sig 
herud, var Smedemester Frantz Møller og Hustru fra Kolding, — allerede 1868 
blev det Hus bygget til dem, som ses paa det ældste Esbjergbillede. De var et Par 
dygtige Folk, som efterhaanden arbejdede sig op, og 1876 kunde han endog, sam
men med en anden, begynde det første Jærnstøberi i Esbjerg. Saa godt gik det ikke 
for alle, der maatte slides haardt og spares meget for at holde Sulten borte, men 
de fleste holdt dog ud, til det omkring 1875—76 begyndte at gaa raskere fremad. 
Og da viste det sig, at her var skabt et dygtigt lille Nybyggersamfund, som havde 
Sundhed og Levedygtighed, om end det dengang var vanskeligt at tro, at den Flok 
Hytter, som her paa denne sandede og forblæste Kyst stod og krøb sammen som 
en Flok Faar i Stormvejr, engang skulde udvikle sig til en anselig, driftig og mo
derne By!

Udenfor de omtalte Plovfurer kunde man de første Par Aar bygge, omtrent som 
man vilde, der var billig Jord nok — omkring 5 Øre pr. □ Alen — og ingen Bygge
regler, »man kørte, hvor man vilde, væltede, hvor man skulde og gik, hvor man 
kunde«. Da Byen i Sommeren 1870 havde 460 Indbyggere, indsaa man, at dette 
ikke kunde gaa i Længden, og 10. November blev der saa vedtaget en Bebyggelses
plan, hvorefter alle skulde rette sig. »Gader« blev afpælet og fik Navne, Grøfter gra
vet; men forøvrigt varede det længe, før alt dette kom til at ligne en By. Der var 
i lange Tider ingen Brolægning og med Vestenstormene føg Sandet ind alle Vegne!

— Saa længe Havnen ikke var aabnet, og hver Mand i Byen altsaa — direkte 
eller indirekte — skulde leve af Havnekassen, kunde Fremgangen ikke være stor. 
Men selv da det var sket, og Eksporten af Kvæg var begyndt, blev det ikke meget 
bedre, thi Eksport, navnlig af den Vare, kunde Byen ikke leve af, og med Importen 
havde det — som ovenfor vist — lange Udsigter. Naar dertil kommer, at Byens nær
meste Opland var lille og magert, saa vil det forstaas, at Fremtidsudsigterne slet ikke 
var saa glimrende; der var heller intet som helst »amerikansk« ved de første 20 Aar 
af Byens Liv, 1878 havde den 1400 Indbyggere, 1888 3000. Den almindelige Mis-
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tillid til Udviklingsmulighederne er da ikke saa uforstaaelig, naar der er Tale om 
Folk i Almindelighed. De Forretninger og Industrier af Betydning, som kom frem 
i disse Aar, er derfor heller ikke mange: Mads Jørgensens Manufakturforretning, 
stiftet 1871, Dahis Skibsværft fra 1872, Møllers og Poulsens Jærnstøberi fra 1876, Brinchs 
Klædefabrik fra 1876 og et Par Teglværker er de vigtigste.

Kampen for kommunal Selvstændig hed 1885—93. Tidligt kom Vanskeligheden ved 
at styre en forholdsvis stærkt voksende By som Esbjerg, der tilmed havde ringe Bod 
i Oplandet, sammen med Landkommunen: Jerne Sogn, hvori Esbjerg ligger, og

DE FØRSTE HUSE I ESBJERG

Skads Sogn. Fattig-, Skole- og Vejudgifterne maatte nødvendigt blive store, og da 
den fattige By ikke selv kunde afholde dem, saa maatte den øvrige Kommune træde 
til. Ganske vist gjorde Sogneraadet, hvis Flertal lige til 1891 var valgt af Landkom
munen, ikke mere for Esbjerg, end det var haardt nødt til, hvorfor ogsaa de om
talte Ting blev skammelig forsømte; men noget maatte man dog spæde til, og navnlig 
blev der et stærkt øget Arbejde med at faa fattige og syge hjemsendt, afholdte Ud
gifter refunderet o. s. v., og snart rejste der sig ogsaa en permanent Strid om Skole- 
og Vejspørgsmaalet i Esbjerg. Fra begge Sider kom da tidligt det Ønske frem, dog 
først 1885 med nogen Vægt, at Esbjerg blev en Kommune for sig, imod at Staten 
og Amtet gav et aarligt Tilskud til Byens Kasse, — en Fordring, som ikke var urime
lig under disse Forhold: hele Egnen var fattig, det var Statens Havneanlæg, som 
var Skyld i, at Byen kom frem, og 1885 var der 30 pCt. af Befolkningen, 1894 27 pCt,
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som var tilflyttet fra Amtskommunen og henholdsvis 40 pCt. og 49 pCt. fra det øvrige 
Land og det for største Delen meget fattige Folk! Der har dog ikke fra Amtets Side, 
og derfor heller ikke fra Statens, været mindste Anerkendelse af dette Forhold, og 
derfor vendte man atter og atter det døve Øre til, naar Esbjerg bad om Hjælp, 
skøndt Herredskontoret, som havde Vanskelighederne paa nært Hold, anbefalede det 
Gang efter Gang. Og da man havde sat sig fast i den Opfattelse, at Landkommunens 
Støtte var aldeles nødvendig for Esbjerg, saa vilde man heller ikke bevilge Adskillel
sen. Først da Esbjerg 1891 fik Flertal i Sogneraadet, og der saaledes var Udsigt til, at 

KONGENS FØRSTE BESØG I ESBJERG (1875)

den fortsatte Forbindelse kunde blive til Skade for Landkommunen, begyndte Amts- 
raadet at blive opmærksom; det anbefalede nu ivrig Sagen, og 29. Juli 1893 gav 
Ministeriet Tilladelse til, at Esbjerg maatte være selvstændig So^nekommune fra 
1. lanuar 1894 at regne. Da havde Byen 6400 Indbyggere, den øvrige Del af Kom
munen havde c. 1600! — Reformen var forøvrigt paa flere Maader forberedt, idet 
Esbjerg f. Eks. fra 1888 havde sin egen Politivedtægt, fra 1891 var et eget Sognefoged- 
distrikt, fra 31. Oktober 1890 et eget Kirkesogn (Kirken dog bygget allerede 1887) med 
egen Præst (fra 29. Januar 1891, da Byen havde 4500 Indbyggere!). Fra 1. April 1893 
var endvidere Skads Herreds Kontor flyttet til Esbjerg (Herredsfoged Jespersen).

Esbjerg som selvstændig Sognekommune 189^—98. En Maanedstid før Ministeriet 
gav sit Minde til Adskillelsen, fra 28. Juni til 2. Juli, havde Esbjerg fejret sit 25 Aars 
Jubilæum i Forbindelse med en stor Haandværkerfest. Kongen, Kronprinsen og Estrup 
(den sidste var jo næsten Byens Fader) var tilstede som Æresgæster. Festen, som
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var meget vellykket, blev omtalt i de fleste af Landets Blade, og ved samme Lejlig
hed blev Esbjergs Historie fortalt i korte Træk. Dette virkede som en vældig Re
klame for Byen, thi det var første Gang, at Publikum fik denne usædvanlige Udvik
ling klart og tydeligt fremstillet, og for en Gangs Skyld havde man lagt den skeptiske 
Mine af og ikke sparet paa Ros og Anerkendelse. For Byen selv var Festen Skellet 
mellem gammelt og nyt, — den oversete, landsbyagtige Tilværelse var nu et tilbage
lagt Stadium, man følte sig voksen og selvstændig, og i Tro til, at Esbjerg havde 
Lykken med sig, saa man fremad med ungt Mod og Fortrøstning til at tage fat paa 

BYEN, SET FRA HAVNEN 1876

de foreliggende Opgaver. Men det kunde ogsaa nok gøres nødig, thi de var meget 
store. Skøndt Esbjerg nemlig i Størrelse forlængst havde overfløjet Nabobyerne, 
saa havde den dog hverken Brolægning, Kloaker, Gadebelysning af Betydning eller 
Vandværk, og dens Skolevæsen var forsømt. Den hidtil eksisterende Kommune 
havde hverken villet eller kunnet løse disse Opgaver, — til Gadebelysning gav man 
f. Eks. sidst i 80’erne Esbjerg 25 Kr. aarlig!

Nu tog det nye Sogneraad og Byens Borgere imidlertid fat med overordentlig 
stor Iver. En længe opstemt Virksomhedstrang fik nu Luft, og det blev en Æressag 
for Byens Børn, at deres Sager var i fuldt saa god Orden som i enhver anden By. 
Ved Adskillelsen blev der ganske vist ikke Tale om det Tilskud, som man trængte 
saa haardt til og ofte havde bedt om; derimod fik man i 1896 et nogenlunde billigt 
Statslaan paa 350,000 Kr. (dVs pCt., deraf 32/s pCt. Rente), som blev brugt til Kloaker,
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Brolægning og to nye Skoler. Samme Aar maatte man i »Bikuben« laane 400,000 Kr. 
og næste Aar 75,000 Kr. til Anlæg af Vand- og Gasværk, som kostede henholdsvis 
212,000 og 285,000 Kr. Endvidere blev Byens Hovedgade, Kongensgade, i disse Aar 
(1897) asfalteret. Samtidig byggedes der meget stærkt. Kirken, som var bygget 1887, 
udvidedes 1896, Baadhuset byggedes 1892, samme Aar et Epidemihus og et Højskole
hjem, en Skole i 1893 og to i 1896, Banken og Toldkammeret 1897, dertil en Mængde 
private Bygninger, tildels ret pragtfulde. Derfor var Byen, da den i fire Aar havde 
styret sig selv, heller ikke til at kende igen. Der var ogsaa kommen et større og 

BYEN, SET FRA HAVNEN 1888

raskere Sving over alle Forhold, der var Mod til at gaa fremad og Tro til Lykken 
som aldrig før. Fremmede strømmede til i Massevis, thi her var Arbejde at faa og 
Penge at tjene, og blandt dem mange dygtige Forretningsfolk og Arbejdere, men des
værre ogsaa mange Eventyrere. Det var Byens »amerikanske« Periode.

Et ret væsentligt Grundlag for Fremgangen er den stærke Stigning af Eksporten 
og Importen i disse Aar, — Isvintrene i Begyndelsen af 1893 og 95 har her deres 
store Betydning. Dette Grundlag er solidt, thi det er stadig tilstede og i stigende 
Grad. Dette kunde jo ikke være Tilfældet med de offentlige Arbejder og med det 
Byggeri, som fulgte med, og desværre spiller disse en langt større Rolle for Udvik
lingen i denne Periode. Kommunen ofrede i Aarene 1895—97 c. 1,000,000 Kr. paa 
de ovennævnte Arbejder og Bygninger, men da det var forbi og Pengestrømmen 
hørte op, saa kom Reaktionen og for mange Krachet. Maaske kan alt ikke forkla-
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res ud fra denne ene Aarsag, Jubilæumsreklamen spiller ogsaa en Rolle, men det 
vilde dog have formildet Krisen betydeligt og været heldigt for Byen, om de omtalte 
Arbejder var blevet fordelt over et længere Tidsrum, — om man f. Eks. havde ventet 
nogle Aar med Vand- og Gasværket. Saa vilde den kommunale Skattebyrde heller 
ikke være steget til den usædvanlige Højde, som nu har været Tilfældet.

Men foreløbig gik alt godt og vel. Der byggedes og handledes og spekuleredes 
— især i Jord. Jordhandelen og Jordspekulationen samler Interessen i hine Aar, 
og »Jordgrossereren« er, om ikke just den mest agtede, saa dog den mest respek

KONGENS ANDET BESØG I ESBJERG, JUBILÆET (1893)

terede Mand. Han tjener en Formue, mens andre tjener en lumpen Krone, Bladene 
omtaler hans Handeler uden at vove at tage til Orde mod det usunde deri, og til- 
sidst bliver Jordtørsten en Epidemi, og det er ikke de hjemmehørende, eller dem, 
der er vant til Byforhold, den angriber haardest, men stakkels Bønder, som sælger 
deres Gaarde eller bytter dem bort for Jord i Esbjerg, — i begge Tilfælde saare ofte 
for helt eller delvis at miste, hvad de ved mange Aars Stræbsomhed og Flid har 
sparet sammen. Det var i de sidste Maaneder af 1895 og de første af 1896, at det 
især gik løs, daglig var der lange Lister i Bladene over Jordkøb og Salg. Siden 
faldt man lidt efter lidt tilbage til nogenlunde normale Tilstande; men den Dag i 
Dag ses Sporene: De alt i alt flere Mil lange Gader med klingende Navne, som i 
1896 blev stukket ud, er vel for en stor Del forsvundne, men store, tomme Plad
ser ligger inde midt i Byen, og langt udenfor dens Grænser ligger smaa For-
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stæder, thi kun der kunde mindre bemidlede dengang købe Jord eller faa Raad at 
leje Bolig.

Da Reaktionen kom og de offentlige Arbejder efterhaanden holdt op, begge Dele 
i Løbet af Aaret 1897, kom der en trist Tid for Esbjerg. At det gik ud over en stor 
Del af Jordspekulanterne og dem, der, med eller uden Hensigt, paa anden Maade 
havde været med at forcere Udviklingen, var der intet at sige til. Værre var det, 
at mange Detailhandlere og Smaahaandværkere, som var lokket hid i de gode Aar, 
nu enten gik fallit eller førte en kummerlig og fortrykt Tilværelse i de følgende Aar, 
mange Arbejderfamilier og især en Mængde ugifte Mennesker rejste bort. En lang 
Stilstandsperiode blev da ogsaa Følgen af den forcerede Udvikling. Mens Befolk
ningen fra Juli 1893 
til November 1896 
steg fra 6400 til 
12,400, saa stod den 
i de følgende 5 Aar 
saa godt som stille, 
ja gik en Tid endog 
tilbage! Af ikke 
mindre Betydning 
var den moralske 
Tilbagegang. Rets
begreberne forvir- 
redes og sløvedes, 
blot man kunde 
slippe vel fra at tje
ne Penge, saa spurg
tes der ikke saa me
get efter hvordan. 
»Et stort Antal For
retninger kunde ik
ke staa for Mora ESBJEBG 1906

lens Domstol, og
der foretoges ikke faa Transaktioner, som var paa Grænsen af det lovlige.« Under 
dette led Byen vel en Tid, men Rygtet synes dog at have overdrevet betydeligt; efter 
nogle Aars Forløb var det lykkedes at faa næsten alle de uheldige Elementer skilt ud.

Ret længe kunde Byens Udvikling heller ikke standses, thi den er afhængig af 
Eksporten og Importen, hvoraf den første slet ikke lader sig paavirke af en saadan 
lokal Krise, og den sidste kun i mindre Grad, efterhaanden som det er lykkedes den 
at erobre hele Vestjylland som Opland. Derfor klarede Importforretninger og i det 
hele de større Forretninger sig ogsaa rigtig godt igennem de vanskelige Aar, skøndt 
der var nogen Stilstand, ikke at tale om Eksportforretninger, som blev ganske ube
rørt af dem, ligesom ogsaa de fleste af disse Forretningsfolk havde holdt sig udenfor 
Spekulationerne; flere Fabriker blev ogsaa byggede og klarede sig godt. Alt dette 
var selvfølgelig til Gavn for Byen, ligesom ogsaa de Havnearbejder, som foretoges i 
disse Aar, hjalp mange til at komme over Vanskelighederne. Fra 1. Januar 1899 
var Bgen bleven Købstad (Lov af 19. Marts 1898), ogsaa dette var i flere Henseender
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en Hjælp, især derved, at udenlandske Handelsrejsende nu maatte indfinde sig i Byen 
og fremlægge deres Varer. Endel betød det vel ogsaa, skøndt det er formelt, at Es
bjerg nu ogsaa af Navn og i sine Styrelsesformer var en Købstad, nu kunde de andre 
Byer ikke længer pege Fingre af den .paa det Punkt!

Esbjerg som Købstad fra 1899. Endnu et Par Aar varede Stilstanden, først hen 
i 1901 er der atter Tegn til en Smule Fremgang; men til en retfærdig Bedømmelse 
af Forholdene i disse sidste Aar hører, at man tager den almindelige Stilstand eller 
endog Nedgang i Betragtning, som da gjorde sig gældende i alle vore Købstæder 
undtagen København. Først i 1903 synes man dog helt at have forvundet Følgerne 
af Spekulationsperioden, — Importen gaar atter fremad og endnu stærkere de føl
gende Par Aar; der bygges atter ret livligt: En stor Ægpakningsanstalt, et Tarm
renseri, et Smørpakkeri, en stor Kommuneskole med 25 Klasseværelser, en Udvidelse 
af Gasværket, et Fisker- og Sømandshjem, den nye Banegaard, St. Joseph-Søstrenes 
Hospital blev paabegyndt, men blev først færdig 1904. Et godt Vidnesbyrd om, at 
man var ved at komme til Kræfter, er ogsaa den stærke Forøgelse, især 1904, af 
Byens Handelsflaade, som nævnte Aar blev forøget med 13 Dampskibe med c. 5000 
Tons, især ved Konsul D. Lauritzens Initiativ, og Esbjerg Dampskibsflaade var nu, 
næst Københavns, Landets største. Paa Fiskeriets Omraade er der ogsaa de sidste 
Par Aar gjort Nybegyndelser, idet man har begyndt at drive Sildefiskeri med større 
Fartøjer, og en Række større Kuttere, som er bestemt til Fiskeri under Island, er 
under Arbejde. Det er atter Konsul Lauritzen, som har taget Initiativet og sat Pen
gene i Foretagendet.

Ved Byens Styrelse er der den Ejendommelighed, at Socialdemokraterne her har 
haft mere Indflydelse end i nogen anden dansk Provinsby, og i de senere Aar har 
de helt taget Magten. Dette kendes bl. a. paa, at den stigende Skala er stærkt an
vendt i Paaligningen af Skatterne; endvidere synes det socialistiske Byraad noget 
tilbøjelig til at lade foretage store offentlige Arbejder. Det sker sagtens i den gode 
Mening at skaffe Arbejderne god Fortjeneste, men samtidig vil disse Arbejder paany 
forøge det store Skattetryk. Ogsaa i Skolens Styrelse har de socialdemokratiske An
skuelser gjort sig stærkt gældende, saa meget mere, som endel af Byens Lærere 
synes at hylde dem.

Indbyggerantallet, som de sidste Aar atter er gaaet godt fremad, er nu oppe paa 
godt 16,000.
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ESBJERG-FANØ BANK

Det var i Aaret 1892, at Esbjergenserne realiserede et længe næret Ønske: at 
skaffe Byen dens egen Bank.

I Esbjerg har man altid yndet at handle hurtigt, og saaledes gik det ogsaa her. 
De ledende Mænd i Byen — og blandt dem skal særlig nævnes Proprietær P. Brein- 
holt, — »Gamle Breinholt«, som han altid hed i daglig Tale,— Skibsbygmester Th. Dahl 
og Grosserer H. Pagh — skikkede Bud til Mænd baade i Esbjerg, dens Omegn og 
paa Fanø, som de troede havde samme Mening om den Ting som de selv.

Tanken slog udmærket an, Planen blev lagt, og paa en Generalforsamling den 
25. Juni samme Aar blev Banken stiftet, fik Navnet »Esbjerg-Fanø Bank« og be
gyndte sin Virksomhed straks 
efter, den 22. Juli. Esbjerg var 
den Gang med sine ca. 4000 
Mennesker endnu kun en 
Landsby, i hvis ubrolagte Ga
der det var besværligt at færdes 
i daarligt Føre og ved Aftentide. 
I hele Hovedgaden var der nem
lig kun to Lygter — hos Dok
toren og paa Apotheket.

Vardenserne, der hidtil ved 
Filialer af Varde Bank og Vest- 
jyllands Landmandsbank hav
de besørget de paa dette Tids
punkt endnu beskedne Penge
transaktioner i Byen, saa’ na
turligvis ikke paa den nye Bank 
med lutter Velvilje — hvornaar 
gør en Konkurrent vel det — 
og Firsernes skarpe Politik var 
heller ikke helt forvunden. Men 
efterhaanden kom man over 
disse smaa Fortrædeligheder, 
og Banken gik sin raske og 
støtte Fremgang i Møde.

Med nogle Tal skal dens 
Udvikling her i korte Træk 
illustreres, — en Udvikling, der 
ikke er helt almindelig for en

BANKENS EJENDOMProvinsbank.
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Banken begyndte med en Aktiekapital paa 125,000 Kr., der i 1897 forhøjedes til 
250,000 Kr., i 1899 til 500,000 Kr. og endelig i 1904 til 1 Million Kroner. — Om
sætningen, der i 1893 androg ca. 10 Millioner Kroner, var i 1906 naaet til den be
tydelige Sum af 105 Millioner Kroner, og Bankens Balance til ca. 4,600,000 Kroner 
med en opsparet Beservefond paa 216,000 Kr.

I de forløbne Aar har Banken betalt sine Aktionærer i Gennemsnit 7 pCt. p. a.
Banken boede først til Leje i Nr. 40 i Kongensgade, men efterhaanden blev disse 

Lokaler for smaa, og man besluttede derfor at se sig om efter en passende Bygge

1NTERIØR FRA EKSPEDITIONSLOKALET

grund og paa denne 
opføre en Bygning 
til Brug for Banken.

Bygningen, der 
opførtes i 1897, blev 
af Udseende, som 
omstaaende Bille
de viser, med store 
og rummelige Lo
kaler og velbelig
gende i Byens Cen
trum, paa Torvet.

Naar Banken 
kom saa godt over 
de vanskelige og 
brydsomme Aar for 
Esbjerg —»Esbjergs 
Lømmelalder« — 
skyldes dette for
skellige Omstæn
digheder og særlig 

den, at Banken som det lokale Pengeinstitut i udpræget Grad blev Købmandsstan
dens og Forretningslivets Bank.

Proprietær P. Breinholt beklædte Posten som Formand for Bankraadet til sin 
Død i 1897, og efter ham valgtes til Formand Skibsbygmester Th. Dahl, der døde i 
1898. Siden da har Konsul C. Breinholt været Formand. Skibsreder C. H. Niel
sen, Nordby, har været Næstformand siden Bankens Oprettelse.

Ved Bankens Stiftelse valgtes til administrerende Direktør tidligere Assistent i 
Kjøbenhavns Handelsbanks Filial i Randers J. Nielsen og til Meddirektører Fabrikant 
P. Brinch, fhv. Højskoleforstander I. Madsen og Sagfører C. H. Brasch. Senere 
er Sagfører Brasch udtraadt og Overretssagfører Andr. Jensen indtraadt i Direk
tionen. — Siden 1896 har C. I. Hansen været Bogholder ved Banken.

Banken har Filialer i Nordby og Sønderho paa Fanø. I Nordby bestyres Filialen 
af Skibsrederne C. C. Nielsen, H. H. Clausen, P. N. Harbye og P. N. Winther; 
Filialen i Sønderho bestyres af Skibsrederne N. H. Brinch og S. A. Fischer.



FABRIKANT N. J. POULSEN

Livsvilkaarene i Esbjergs første Dage var ikke blide; der maatte arbejdes haardt 
J og undertiden begyndes forfra igen mere end én Gang. Men mange af de Mænd, 
som kom derud, ofte med tomme Hænder, ejede en sejg Energi og stor Arbejds- 

dygtighed, et frejdigt Mod og en Uforsagthed, der gjorde dem fortjente netop til Be
nævnelsen Pionerer. Omstaaende Portræter viser Esbjergs første Haandværker og Ste
dets første Industridrivende; de var blandt dem, der var med til at stampe Esbjerg 
op af Lyngen og Sandet og ingenlunde de ringeste af dem. En Skildring af deres 
Virksomhed har da særligt Krav paa Interesse.

Fabrikant N. J. Poulsen er født i Østerby paa Samsø den 13. Oktober 1853, 
Søn af Mølle- og Maskinbygger Poul Nielsen. Han lagde allerede som Dreng me
kanisk Snille og Forretningstalent for Dagen, lærte hjemme hos Faderen til sit 18. 
Aar, kom saa paa en Maskinfabrik i Haderslev, derefter paa Allerups Maskinfabrik 
i Odense, hvor han samtidig fik teoretisk Uddannelse paa den tekniske Skole og var 
en Del af Tiden paa Fabrikens Tegnestue. Det var derefter hans Agt at søge til 
Udlandet for yderligere at uddanne sig i Faget, men da Varde Jærnstøberi i Slut
ningen af 1875 var til Salg og blev ham tilbudt, rejste han ved Nytaarstid 1876 der
over for at se paa Forholdene, — som imidlertid ikke tiltalte ham. Samtidig besøgte 
han den fremvoksende By Esbjerg, som da talte ca. 1000 Indbyggere og lige var 
kommen i Jærnbaneforbindelse med det øvrige Land, og det stod ham da straks 
klart, at »her var Rhodos, her skulde der danses« — Esbjerg med sin Havn maatte 
naturnødvendigt blive til noget, her maatte ogsaa kunne oparbejdes et Jærnstøberi 
med Maskinfabrik, og Tiden maatte egentlig være inde til at begynde.

Det rygtedes straks som en Begivenhed, naar der til Byen kom Folk, som kunde 
se ud til at ville starte en Virksomhed, og Poulsen kom hurtigt i Forbindelse med 
daværende Smedemester Frantz Møller, som allerede havde et efter Forholdene 
godt Smedeværksted. De to blev nu enige om Kompagniskab, og den 16. Marts 
1876 traadte de sammen og begyndte straks at bygge Jærnstøberi og Maskinværksted.

Frantz Møller, der var Søn af en Smed i Kolding, var Esbjergs første Nybygger, 
han var kommen hertil allerede i 1868, da Havneanlæget skulde paabegyndes. Han 
fandt da, som Dr. Bruun siger i »Fra Pionertiden«, »en Lyngbakke og tre Plov
furer«, men med frejdigt Mod byggede han sin Smedie, det første Hus i Esbjerg, 
»og lod sin friske Sang ledsage Hammerens Slag paa Ambolten«. Han var en dyg
tig Smed og en flink Mand at arbejde sammen med.

Den nyanlagte Fabrik slog nu ind paa at lave Kakkelovne og andet Bygnings
støbegods, Landbrugsmaskiner, og hvad der ellers kunde falde for. Men det gik slet
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FRANTZ MØLLER

ikke saa let at skaffe Arbejde nok; Udviklingen i Byen 
var kun ringe, Befolkningen bestod mest af Arbejdere 
med Familier, og Omegnen brugte ikke meget. Hav
nen, der endnu kun bestod af Dokken (som havde Kaj 
paa østre Side), besejledes kun regelmæssigt af de to 
smaa Dampere »Riberhus« og »Esbern Snare«, samt 
lejlighedsvis nogle Nordmænd og Blankenesere. Naar 
man stod i Fabriken paa Hjørnet af Smedegade og 
Havnegade, havde man fri Udsigt over Lyngen til Bane- 
gaarden og Strandby. —

Møller døde imidlertid allerede i Februar 1883, kun 
45 Aar gammel, efter at han den 1. Januar s. A. havde 
overdraget sin Andel i Fabriken til Poulsen. Og P. 
gjorde sig det nu klart, at skulde Virksomheden blive 
til noget rigtigt i denne Afkrog af Landet, som Esbjerg 
endnu var, da maatte der tages kraftigt fat paa større 
Opgaver og findes en Specialitet, der kunde sælges over 

hele Landet. Han kastede sig da over Fabrikationen af Vindmotorer, — som den 
første her i Landet, — og ved at møde frem paa større Udstillinger, Landmands
forsamlingen i Aalborg i 1883, Industri- og Landbrugsudstillingen i Odense 1885 og 
den store nordiske Udstilling i Kjøbenhavn 1888 (fra hvilke tre Steder han hjembragte 
Medailler) og ved at anvende en storstilet Reklame Landet over opnaaede han i faa 
Aar at levere en stor Mængde Vindmotorer til forskellige Formaal, deriblandt et større 
Antal til de danske Statsbaner til forskellige Stationer, hvorfra mange Rejsende sik
kert kender dem. Som Specialitet fabrikerede han ogsaa en udmærket Maskinpumpe, 
der passer til forskellige Øjemed og særlig anvendes paa Mejerierne Landet over.

Dernæst byggede Fabriken en Mængde Dampmaskiner og Dampkedler og mon
terede et stort Antal Mejerier; det første Andelsmejeri i Landet fik sit Kærneværk 
leveret fra Poulsens Fabrik. Blandt større Arbejder udført herfra kan iøvrigt næv
nes Jærnbanebroen over Nipsaa ved Ribe, Jærnbane- 
broen over Aaen ved Vejle, Viadukten over Skander
borg Jærnbanestation, det store Pumpeværk i Forbin
delse med Vindmotor ved Stadil Fjords Udtørring, 
Pumpeanlæget for Dampkraft ved Sneum Aa til Van
ding af 300 Tdr. Land Eng, to store Jærnpramme til 
Kolding Havnevæsen og tre større og mindre Kraner 
til Esbjerg Havn. Desuden leveredes en Del større 
Støbearbejde, og skønt selve Støberiet ikke var særlig 
indrettet derpaa, blev der støbt enkelte Stykker paa 
ca. 11,000 Pds. Vægt.

Imidlertid var Poulsen efterhaanden bleven fuld
stændig overanstrængt, og den 1. Januar 1896 solgte 
han Fabriken til dens nuværende Ejere, d’Hrr. Jensen 
og Olsen, der fortsatte Virksomheden under Firma 
N. J. Poulsens Efterfølgere. Det siger sig selv, at Fa
briken i de forløbne 20 Aar var undergaaet betydelige N. J. POULSEN
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.IÆRNBANEBROEN OVER NIPSAA VED RIBE

Udvidelser og For
bedringer, og at Fol
ketallet var steget 
betydeligt, varieren
de fra ca. 60 til ved 
enkelte Lejligheder 
ca. 90 Mand; Fabri
ken indtog da ogsaa 
et betydeligt Areal 
mellem de tre Gader, 
Smede-, Havne- og 
Kronprinsensgade.

Efter Salget af Fa
briken var det Poul
sens Mening, at han

vilde slaa sig til Ro og opgive al Forretning, men da der var gaaet et Par Maaneder, 
kunde han ikke — virksom og ivrig, som han al Tid havde været, — finde sig i 
Uvirksomheden længer, og i den raske Opgangstid, der nu indvarsledes i Esbjerg 
med Byggeriets begyndende Floreren, fandt han nye Gøremaal. Der manglede i høj 
Grad Mursten, og Poulsen besluttede da at anlægge et Teglværk i Gammelby. Og 
saa kraftigt tog han fat i Marts Maaned, at han, foruden at bygge Teglværket op fra 
bar Bund, samme Aar producerede 3 Mili. Mursten. Derefter har han drevet Tegl
værket med større eller mindre Kraft, eftersom Begæret efter Mursten har været. 
Opførelsen af Værket, der har Lerareal for mange Aar, har kostet ca. 100,000 Kroner.

— Som det vil ses, falder Poulsens Manddomsgærning sammen med Byens Vækst 
op fra Sandets og 
Lyngens Uføre til en 
betydelig Handels
plads, og han har 
troligt taget Haand 
med i Udviklingen 
ogsaa udenfor sin 
Forretningsvirksom
hed. Han har i Ti
dens Løb været med 
til at stifte forskel
lige Institutioner og 
Foretagender, og da 
Esbjerg 1. Januar 
1894 blev selvstæn
digt Sogn efter at 
være skilt ud fra 
Jerne-Skads Sogn, 
blev han valgt ind 
i Sogneraadet og var 
Medlem af det indtil POULSENS VILLA I HAVNEGADE
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1. Januar 1899, da Esbjerg blev Købstad. Det sidste Aar var han Sogneraadets For- 
mand og blev ved dets dødelige Afgang dekoreret med Ridderkorset. Derefter blev 
han valgt ind i det ny Byraad, men af Helbredshensyn maatte han trække sig tilbage 
i Juni 1900.

En bevæget og interessant Tid havde det været i Aarene 1894—99; der manglede 
saa at sige alt, hvad en By, som nu ved Begyndelsen af 1894 var paa mellem 6 og 
7000 Indbyggere, trængte til i kommunal Henseende; der var mange og store Op
gaver at løse, rig Virkeplads for en Mand med Poulsens kommunale Interesse og 
Arbejdsiver. I den femaarige Periode blev der da ogsaa her udrettet omtrent det 
samme, som de gamle Byer har været Menneskealdre om at gennemføre. De 9 
Sogneraadsmedlemmer arbejdede godt sammen, og der var ikke lang Snak om Tin
gene. Der blev bygget ikke mindre end tre Skoler, Gasværk, Vandværk og Brand
station, udført Asfaltering, Brolægning, Makadamisering og Kloakering af en Mængde 
Gader, — alt uden at gøre tilnærmelsesvis Gæld for, hvad det kostede, idet Sogne- 
raadet, der samtidig var Ligningskommission, sørgede for at faa noget af alt det Guld, 
der flød paa Jordspekulationens Bølger, ind i Kommunekassen.

Det var derfor meget betegnende for Udviklingen, hvad Poulsen som Formand 
for det afgaaende Sogneraad udtalte i sin trykte Beretning:

»Det er min Overbevisning, at Sogneraadet, naar det nu fratræder sin Virk
somhed, kan gøre det med Bevidstheden om, at Byen i de forløbne 5 Aar fra 
at være en i kommunal Henseende uordnet By gaar ud af Sognekommunernes 
Række som en moderne Købstad.«

Med Føje skrev Byens Avis ved Poulsens 25-Aars Borgerjubilæum den 26. Marts 
1901: »Naar Esbjerg med Tiden bliver en stor Fabriksby, skal med Hæder nævnes 
Banebryderne Frantz Møller og N. J. Poulsen!«



ESBJERG JÆRNSTØBERI OG MASKINFABRIK
JENSEN & OLSEN

Denne Virksomheds Tilblivelse staar i egentligste Forstand i Forbindelse med Byens, 
da det første Hus, som byggedes i Esbjerg, var den nu forsvundne Smedie, 

hvorom Fabriken og Byen er vokset op.
Det var i 1868, at Esbjergs første Nybygger, Smedemester Frantz Møller, kom 

hertil for at købe Jord i Nærheden af det af Staten indtagne Havneterritorium og 
derpaa at bygge et Smedeværksted. Møller var kommen fra Baneanlægene paa Jyl
lands Østkyst, og saa snart Bigsdagen havde vedtaget Havneanlæget ved Esbjerg, satte 
han Kursen herhen udfra det Bæsonnement: »Hvor der bygges en Havn, maa der 
være Brug for en Smed.«

Paa Hedelodden ved Havnegade, mellem nuværende Smede- og Kronprinsens
gade, laa en rød Ko i sine Betragtninger. Ved Frantz Møllers Tilsynekomst rejste 

LEHDE B. JENSEN

den sig, hvilket foranledigede 
M. til at udbryde: »Her skal 
Smedien staa.«

Af Gaardmand P. C. Chri
stensen i Strandby købte han 
en Lod og byggede det første 
Hus, startede det første »By
erhverv« i Esbjerg. Huset blev 
til en Stad, — Smedien til: 
»Esbjerg Jærnstøberi og Ma
skinfabrik«.

Men om Frantz Møller, hans 
Samarbejde med N. J. Poul
sen og Virksomhedens Udvik
ling op gennem Aarene er for- HOLGER OLSEN
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ESBJERG VANDTAARN, BYGGET AF FIRMAET

talt andet Steds i dette Værk. Vi maa her 
springe helt op til 1. Januar 1896, da Fabrikens 
nuværende Indehavere, Lehde B. Jensen og 
Holger Olsen, overtog Virksomheden.

Om begge Indehaverne kan i Korthed med
deles: Jensen er født 1866 paa Engholm pr. 
Nørresundby, kom 1881, efter at have taget 
Afgangseksamen fra Hjørring Realskole, i Ma- 
skinlære hos Jochumsen, Nøddelund & Co. i 
Randers, hvor han var til 1885. Aaret efter 
kom han til Esbjerg og traf her Olsen, som 
han siden slog Følge med ud i Livet. Olsens 
Fader var ogsaa en af de Nybyggere, der 
med Familie kom til Esbjerg allerede 1868. 
Olsen er født 1866 i Vejle og er altsaa tidlig 
bleven »gammel Borger« i Byen.

De to unge Mænd aftjente deres Værnepligt 
i Kjøbenhavn samtidig 1887—88. Derefter 
rejste de til Udlandet, hvor de arbejdede for
skellige Steder, og efter et 3-aarigt Studium 
paa en Maskiningeniørskole i Sachsen vendte 
de hjem i 1895 og købte, som før nævnt, Fa
briken af Poulsen, som ønskede at afhænde 
Virksomheden.

Ved Overtagelsen beskæftigedes ca. 60 Ar
bejdere, men Antallet steg efterhaanden, saaledes at der i 1902 var ca. 100 Mand og 
nu, i 1907, ca. 150 Mand. I 1897 byggedes et nyt tidssvarende Støberi, som senere er 
bleven betydelig udvidet. Eksempelvis kan nævnes, at Støbegodsproduktionen ved Over
tagelsen 1896 var aarlig ca. 200,000 Pund, medens den nu er paa ca. 2lA Million Pund. 

Fabriken fremstiller Dampanlæg, Køleanlæg, Pumper, Vindmotorer, Vandsnegle, 
Teglværksmaskiner, Jærnkonstruktioner, Gangtøj til hollandske Møller, Støbegods af 
enhver Art indtil 15—20,000 Punds Stykvægt, ligesom Firmaet for Tiden er Eneleve
randør af de danske Statsbaners Støbegodsforbrug.

Af større Anlæg, som Fabriken har udført, kan nævnes: Jærnbaneviadukten over 
Borgergade i Esbjerg; Maskinanlæget i Statsbanernes Lokomotivremise i Esbjerg og 
som det i sin Art mest interessante Arbejde: Esbjergs nye kommunale Vandtaarn, 
opført i Aaret 1904 i fritstaaende Jærnkonstruktion, efter Firmaets eget Projekt. Føl
gende Tal vil illustrere dette Anlæg: Taarnets Totalhøjde er 125 Fod, Beholderens 
Diameter 35 Fod, Dybde 25 Fod, Rumindhold 600 Kubikmeter = 4410 Tønder med 
en Vandvægt af 1,200,000 Pd., hvortil kommer Materialets Egenvægt, ca. 200,000 Pd., 
saaledes at hver af de 8 fritstaaende Jærnpiller bærer en Vægt af ca. 175,000 Pund.

— Esbjerg Jærnstøberi og Maskinfabrik har rejst sine udstrakte Bygninger og 
travle Værksteder paa den samme Grund, hvor for 40 Aar siden den røde Ko maatte 
rejse sig for at give Plads for Frantz Møllers lille Smedie. Kontinuiteten er der. 
Men Væksten paa de magre Bakker har været stærk og frodig — for -Esbjerg som 
for denne særlige Virksomhed, hvis Udvikling nøje har fulgt Trit med Byens.



D. LAURITZEN

Sammen med saa at sige hver dansk By kan nævnes et Navn eller Navne — paa 
Handelshuse, Købmænd eller Fabrikanter, — der hører saa nøje sammen med 

Byens eget, at de for Tanken melder sig næsten uløseligt sammenkædede: Hans 
Broge — Aarhus; Ankerstjerne — Banders; Hess — Vejle o. s. v. Der er blevet en 
Sam-KIang mellem disse Navne, Byens og Mandens, saa at de for Bevidstheden rent 
umiddelbart staar som
næsten ét Begreb.

Det kan sikkert ikke 
om nogen af disse Mænd 
eller noget af disse Nav
ne siges, at de har skabt 
deres By, at den over
hovedet ikke vilde være 
naaet frem uden dem. 
Men for flere af dem 
gælder det, at uden dem 
vikle Fremgangen visse
lig været langsommere 
og ringere; deres var 
Idéerne og Initiativet, o: 
Evnen og Viljen til at 
tage fat, til at gribe Øje- KONSUL LAURITZEN

ligget der uden ham, den har sin naturlige Begrundelse

blikket, til at begynde, 
— og derfor er det med 
fuld Føje, at »den offent
lige Bevidsthed«, den 
daglige Tale ved at kæde 
Byens Navn sammen 
med Mandens har tildelt 
ham et Slags uofficielt 
Æresborgerskab.

Nu kan det med po
sitiv Sikkerhed siges, at 
for ingen dansk By har 
nogen Mand betydet det, 
som Konsul D. Lau
ritzen har betydet for 
Esbjerg. Han har ikke 
grundlagtByen,den vilde 

og Berettigelse og sine na
turlige Hjælpekilder. Det er ogsaa sandt, at netop den hurtige Fremvækst og de 
nævnte »naturlige« Forhold muliggør og begunstiger den enkelte Mands store Ind
flydelse og Virken — Konsul D. Lauritzen lægger selv Hovedvægten herpaa; men 
Esbjerg vilde alligevel ikke været det Esbjerg, Byen nu er, uden D. Lauritzen, — en 
ganske simpel Henvisning til dens Handelsregistre er nok til at dokumentere det!

Her har været et medfødt Handelstalent, en stor Arbejdsevne og en heldig Haand. 
Men der har været mere end dette; der maa hos Konsul Lauritzen have været en 
— man tør maaske vove Udtrykket »lyrisk« —Trang til og Glæde ved at skabe Vær
dier og Virksomheder; en Fryd i Slægt med den, Agerdyrkeren fra Arilds Tid har 
følt ved at mærke det gro om sig, en maaske halvt ubevidst, instinktiv, driftmæssig 
Higen efter at udvide Grænser, vinde ny Jord, finde nye farbare Veje.

-- D. Lauritzens Historie, der begynder med Aaret 1884, da han, 23 Aar gam
mel, grundlagde en Forretning med Kul og Trælast i Esbjerg, falder i store Stykker 
sammen med Byens Erhvervslivs Historie. Han ledede i de første Aar Forretningen, 
der efter hans Fader havde Firmanavnet I. Lauritzen (D. L. var den Gang endnu 
ikke myndig), fra sin Fødeby Ribe, idet han først en Gang om Ugen og senere
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oftere og oftere rejste derop, indtil han i Foraaret 1888 tog fast Bopæl i Esbjerg. 
Og fra nu af ser vi Forretningen i stærk og stadig Fremvækst, stedse skydende nye 
Skud og forgrene sig, idet den i stærkere og stærkere Mon bliver en »Planteskole« 
for unge Virksomheder, som efter at have opnaaet tilstrækkelig Styrke og Frodighed 
plantes ud for at faa Lov til at fortsætte Væksten mere eller mindre — som oftest 
fuldstændigt — paa egen Haand. Det er stadig Lysten til at skabe, til at se det gro 
om sig, vi ser være Ledemotivet i Lauritzens Virken.

— Paa den Plads, her staar til Raadighed, vil en Beretning om de af Lauritzen 
grundlagte Virksomheder blive lidet andet end en Nomenclatur, en Liste. Alene 
dens Længde er imidlertid tilstrækkeligt talende, og man vil hist og her paa andre 
Sider i dette Værk faa fyldigere Skildringer af nogle af de saaledes udplantede For
retningsvirksomheder.

I Sommeren 1888 lagde Lauritzen Grunden til sin senere saa betydelige Beder- 
virksomhed, idet han købte sit første Dampskib »Uganda«. I 1891 startede han 
sammen med Proprietær Breinholt, Grosserer Pagh o. fl. »Esbjerg-Fanø Bank«, 
og det følgende Aar oprettede han Firmaet S. Meinertz & Co., som senere overgik 
til »Esbjerg Trælasthandel« og overtog Lauritzens Trælasthandel. I Efteraaret 1893 
startede han Firmaet Eriksen & Christensen, der overtog hans Korn- og Foder
stofforretning, og i April 1895 Dampskibsselskabet »Vesterhavet«, der overtog L.’s to 
Dampere »Nordsøen« og »Nerma« og nu er et af de største Dampskibsrederier her 
i Landet, med en Flaade paa 16 Skibe.

Det er især fra den Tid, at Lauritzens rige Virksomhed ret udfolder sig, og det 
kan vel staa som et Vidnesbyrd om det sunde og ædruelige deri, at mens saa meget 
ramlede sammen i Esbjerg i disse Aar, saa blev disse Virksomheder staaende og slog 
dybere Bod.

Vi nævner: I Januar 1896 startedes Firmaet »Thorvald Moller & Co.«, der 
overtog Lauritzens Forretning i Bygningsartikler, og i August samme Aar startede 
L. sammen med Direktørerne Clausen, Bøtker og Meinertz »Handelsbanken«. I Be
gyndelsen af 1897 solgte L. sin Kunstgødningsforretning til Firmaet Beckett & Meyer 
i Kjøbenhavn, der samtidig oprettede »Det danske Gødningskompagni«, hvoraf L.’s 
Forretning blev en Filial, og kort efter startede han sammen med Jens Christen
sen og R. Jacobsen en Trikotagefabrik, som nu drives af Lauritzen og C. Ole
sen m. fl.

I Foraaret 1898 startedes Interessentskabet »Lauritzens Smørforretning«, der over
tog den af L. hidtil drevne Eksporthandel med Smør; samme Sommer indkøbtes 
F'iskedamperen »Nelly« til Trawlfiskeri i Nordsøen, og om Efteraaret grundlagde L. 
sammen med Møller Ebbesen og Grosserer Eriksen »Esbjerg Valsemølle«.

I Maj 1899 startedes Dampskibsselskabet »Jylland« og det følgende Foraar Damp
skibsselskabet »Dania«, i hvilke to Selskaber Lauritzen fremdeles er Bestyrelsesfor
mand. Det træder nu i stedse stigende Grad frem, at, medens Lauritzens Virken 
omfatter saa at sige de fleste af Erhvervslivets Omraader, indtager det, der hører 
Søen til, en foretrukken Plads i hans Interesse. Af rent filantropisk Art er »Bombe
bøssen« (oprettet i December 1901), hvis Formaal er — i Lighed med den kjøben- 
havnske Institution af samme Navn — at understøtte Enker efter Søfolk og gamle, 
syge eller tilskadekomne Søfolk. Og hovedsagelig af filantropisk Art og dertil et 
Udslag af den foran nævnte Trang til at finde nye farbare Veje, tilføre Landet nye



ESBJERG 13

Værdier og yde Hjælp til Selvhjælp er det i 1903 optagne Arbejde for at udvide 
Grænserne for Fiskeriet, et Arbejde, der nu har antaget meget store Dimensioner. 
Begyndelsen blev gjort med, at Lauritzen hjalp henved en Snes Fiskere til billige 
Prioritetslaan i Handelsbanken, hvorved den Esbjerg Fiskerflaade udvidedes med ca. 
20 nye Rødspættekuttere, og lige saa mange af Stedets driftige Fiskere fik Adgang til 
at erhverve eget Fartøj. I samme Spor fortsattes i 1905 ved Bygningen af den første 
Sildekutter til Nordsøfiskeri, hvilken Virksomhed i Aar er bleven udvidet med 2 
Damptrawlere, og endelig — d. v. s. det vil sikkert ikke blive Enden — lod Lauritzen i 
indeværende Aar bygge 6 Motorkuttere til Forsøgs-Fiskeri efter Torsk under Island, 
et Foretagende, der er anlagt efter samme Plan, saaledes at Fartøjerne efterhaanden, 
idet Fiskerne selv faar hele Udbyttet, overgaar til disses Eje.

-- I naturlig Forbindelse med den til Havet knyttede Del af Lauritzens Virk
somhed er ogsaa et Foretagende, som vi her, indskudsvis, maa give en lidt udfør
ligere Omtale: »Esbjerg Tovværksfabrik«.

Denne Virksomhed paabegyndtes ved Nytaarstid 1905 paa Grundlag af Lauritzens 
Dampskibsrederi og den i Esbjerg hjemmehørende store Fiskerflaade. Man sluttede 
Kontrakt med en Tømrermester om Opførelsen af en Reberbane paa 10 Alens Bredde 
og engagerede 4 Rebersvende, men allerede inden Banens Bygning var ret paabe
gyndt, opdagede man, at der var Grundlag for en langt større Virksomhed, saa hvad 
der alt var stillet op, blev revet ned igen og Banen anlagt med en Bredde af 20 
Alen. En Maaned efter, at man var begyndt med 4 Mand, var 12 Mand beskæftigede, 
og Aaret efter — uden at der var bleven agiteret synderlig, og uden at man havde 
holdt Rejsende — var der Arbejde nok for 35 Mennesker, og i Aar udvides hele 
Virksomheden til Fabriksdrift. Paa Landsudstillingen i Horsens 1905 blev der tildelt 
den unge Virksomheds Fabrikater 1ste Præmie.

Godt i Traad med denne Trang og Lyst til at se det gro om sig falder ogsaa 
Lauritzens Virksomhed for Plantningssagen. I Foraaret 1891 anlagde han sammen 
med Thorvald Nielsen, Møller Hansen o. fl. a. Esbjerg-Gjesing Plantage, og i 
Foraaret 1902 købte og paabegyndte han Opdyrkning og Beplantning af ca.200 Tdr. 
Land Hede i Jerne samt beplantede 15 Tdr. Land Plantage ved Esbjerg og nu i Aar 
500 Tdr. Land Hede i Nærheden af Esbjerg. Af hermed beslægtet Natur er ogsaa 
den af ham paabegyndte Agitation for Eksport af Kartofler til England, som blev 
iværksat ved, at han i Foraaret 1903 indførte og fordelte 4000 Sække Kartofler 
(»Up to date«) blandt Landbrugere i Vestjylland.

Af offentlige Ombud og Anerkendelsesbeviser, der er bievne D. Lauritzen til Del, 
kan nævnes, at han har været Formand i Handelsforeningen fra 8. November 1898 
til 3. September 1902; Medlem af Byraadet fra 15. Juli 1898 til 1. November 1900; 
Medlem af Havneraadet fra 1. April 1899 til 1. April 1905. I 1893 blev han, 33 Aar 
gammel, udnævnt til R. af Dbg. og i 1894 til fransk Konsul.

— Blandt de for Lauritzen karakteristiske Egenskaber er ogsaa den, at han i 
særlig Grad har forstaaet at vælge sine Folk, at knytte dem til sig, og — naar han 
fik Forvisning om, at han havde valgt rigtigt — at vise dem fuld Tillid uden smaalig 
Indblanding. En Egenskab, som hører med til, og som fuldstændiggør Billedet af 
den gode Planter, — han, som ønsker at se det gro om sig, og som nærer Tillid 
til, at det, der er sundt, vil fæste Rod, og at Heldet vil give sit Solskin til!



C. BREINHOLT
KONSUL — SKIBSREDER — SKIBSBEFRAGTNING 

ASSURANCEFORRETNING — HAVARIAGENTUR

Navnet Breinholt har i Vestjylland sin egen Klang, kendt som det er fra Thi
sted til Ribe og længere endda. Dets Bærere danner en gammel Slægt — »en 

Mellemting mellem Storbønder, Handelsmænd og Herremænd«*), som synes i mange 
Stykker at have Egenskaber og Karakterpræg fælles med de gamle danske Adels
familier i det 16. og 17. Aarhundrede. Vi træffer saaledes hos de Breinholter en 
stærkt udtalt Slægtsfølelse, et ved vidtdrevet Indgifte frembragt Fællespræg i ydre 
og indre Egenskaber, blandt hvilke sidste megen Selvstændighed — maaske ogsaa 
noget Stivsind; dertil Foretagsomhed og Virkelyst, en bred og aaben Elskværdighed 
og Vennesælhed samt en, vistnok for en stor Del ved den gennem Slægtled fort
satte ivrige Deltagelse i den ejendommelige jydske Studehandel, udviklet Evne til 
at bedømme Mennesker og Forhold. Alt i alt et Konglomerat af specifikt vestjydske 
Egenskaber, rendyrkede og forædlede saa at sige ved »Avlsvalg« og nøje stemmende 
med den sociale Position, Breinholterne i Løbet af forrige Aarhundrede kom til at 
indtage paa deres Egn, en Position, der f. Eks. for et Par Generationer siden karak
teriseredes ved, at de hilstes ved Hatteaftagning og aldrig tiltaltes med »Du«, ligesom 
det ikke var ualmindeligt, at Slægtens Ælde fremhævedes sammen med Antydninger 
af, at der med det gamle og ansete Navn fulgte visse Forpligtelser.

En ægte Breinholt, en af de mest kendte og agtede af Slægten, var Poul Brein
holt (f. 1825, d. 1897), Ejer af Boddum-Bisgaard i Thy. Som sine Frænder ivrig og 
dygtig Studehandler ved Siden af sin Virksomhed som Landmand, havde han tid
lig aabent Øje for, at den gamle SLudetrafik — Driften ned gennem Jylland til For
aars- og Efteraarsmarkederne i Hertugdømmerne — maatte ligge under for Forvand
lingens Lov og omformes ved Dampskibes og Jærnbaners Indgriben i Trafiken, 
samtidig med at England meldte sig som Konkurrent til de gamle Afsætningssteder. 
Da saa Esbjerg Havn blev anlagt, og Det forenede Dampskibs-Selskab tog Englands- 
Eksporten op, behøvede det »en dygtig, velkendt Mand, som alle stolede paa,« til 
at være dets Repræsentant paa Stedet og valgte ham. Breinholt gik i den Grad 
med Liv og Sjæl op i de forandrede Udførselsforhold, at han — efter i 17a Aar paa 
saare anstrængende Maade at have delt sig mellem sin hjemlige Virksomhed og Vare
tagelsen af Eksport-Interesserne — i Aaret 1876 flyttede fra Boddum-Bisgaard til 
Esbjerg, hvorfra han med udmærket Dygtighed ledede Udførslen ad de nye Veje. 
Hans stigende Anseelse holdt Trit med Nybyggerbyens Vækst, og der startedes næppe 
noget betydeligere Foretagende her, uden at man henvendte sig til »Patriarken i 
Esbjerg« eller »Esbjergs Fader« om Raad og Bistand. Hjælpsom og trofast, jævn 
og beskeden og til Trods for sin meget mangelfulde Skoleuddannelse af en ualminde-

♦) Se »Slægten Breinholt« ved Max Grohshennig og »Nogle Slægtserindringer« af Etatsraad N.
B. Breinholt (Kjøbenhavn 1907), hvorfra mange af de her fremsatte Oplysninger er hentede.
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lig Dygtighed og Hjærtets Dannelse, var han — som det hedder om ham i Slægt
bogen — »et af de smukkeste Skud paa den gamle Breinholt-Stamme«.

Hans Forretning overtoges 1897 af den næstældste af hans Sønner, Christian 
Brandt Breinholt, medens Hjemmets Traditioner bevaredes af de to ældste Døtre 
Frkn. Kirstine og Lise B.

— Det har altid ligget til Breinholterne at være tidligt paafærde, og Christen 
Breinholt (født 1863 paa Boddum-Bisgaard) var kun 20 Aar gammel, da han den 
1. Juli 1883 — efter en toaarig Bejse til Udlandet for at uddanne sig i Sprog og et 
Aars Arbejde paa Det forenede Dampskibs-Selskabs Kontor i Kjøbenhavn — blev an
sat som Bestyrer af D. F. D. S.’s Kontor i Esbjerg.

Samme Aar blev han Forretningsfører for »Søassurance-Selskabet Esbjerg« (Krea
turforsikring), i 1885 Bepræsentant for Statsanstalten for Livsforsikring, 1892 for Lloyd’s 
i London. 1885 udnævntes han til svensk-norsk Vicekonsul i Esbjerg, i 1893 til tysk 
Konsul for Bibe Amt.

Af Helbredshensyn fratraadte B. imidlertid sin Stilling ved D. F. D. S. i 1902, men 
da han snart efter, væsentlig takket være hans Hustrus (Marie, f. Jespersens) gode 
Omsorg, vandt sin fulde Arbejdsdygtighed tilbage, indsaa han, at der i Esbjerg mang
lede en Specialforretning i Assurance og oprettede i 1904 en saadan. Princippet 
deri skulde være: Kun danske Selskaber og deraf atter kun af de allerbedste; end
videre ønskede han at repræsentere dem alle for hele Bibe Amt, idet ogsaa denne 
Forretning ønskedes som Led i de Bestræbelser, enhver god Borger i Esbjerg ar
bejder paa: at gøre Esbjerg til det saavel kommercielle som kulturelle Midtpunkt 
for Ribe Amt, ja egentlig for hele Vestkysten. Forretningen kom da til at omfatte:

Livsforsikring: »Statsanstalten.«
Søforsikring: »Det kgl. oktr. Søassurance-Kompagni.«
Brandforsikring: »Nye danske Brandforsikrings-Selskab.«
Syge- og Ulykkesforsikring: »Haand i Haand.«
Desuden de lokale Kreaturforsikrings-Selskaber: »Søassurance-Selskabet Es

bjerg« og »Dansk Karantæne- og Sø-Assurance-Selskab«, oprettet 1906.
For alle disse Firmaer er der nu oparbejdet en meget god Afdeling i Esbjerg. 

I 1905 oprettedes et Filial-Kontor i Varde.
I 1904 startede han »Sejlskibs-Selskabet Scandia«, der nu ejer fem Skibe med en 

samlet Tonnage af 1190 Tons; de tre største af disse Skibe er hovedsagelig i Labra- 
dor-Farten, de to mindre i lokal Fart, væsentligst Esbjerg-Limfjorden. Tillige er 
Breinholt siden 1906 bestyrende Reder af Aktieselskabet »Fanø Skibs-Rederi«, der 
ejer fire Skibe, og driver endvidere Skibsmægler- og Skibsbefragtnings-Forretning 
væsentligst for Sejlskibe. Til Medhjælp i denne mangeartede Virksomhed har B. 
forstaaet at finde dygtige Folk, som han har gjort interesserede i Forretningerne; 
saaledes er J. Chr. Gram siden 1904 Forretningsfører for Assurancevirksomheden 
og fhv. Skibsfører H. N. Skou fra Horsens Skibsinspektør samt Medarbejder i Re
deri- og Mæglerforretningen.

C. Breinholt blev i 1905 efter Unionsopløsningen svensk Vicekonsul, han er For
mand i Bankraadet for Esbjerg-Fanø Bank siden 1898, Formand for Esbjerg Han
delsforening, Medstifter af Bombebøssen, samt Medlem af Bestyrelsen for »Historisk 
Samfund for Ribe Amt«.



N. M. KROMANN
KEMISK-TEKNISK FABRIK

Paa sin 25-Aars Fødselsdag grundlagde i Aaret 1895 N. M. Kromann, hvis Vugge 
havde staaet paa Fanø, hinsides Graadyb, sin kemisk-tekniske Fabrik i Esbjerg.

Særlig storstilet var Begyndelsen ikke, — den unge Fabrikant lagde ud i lejede 
Lokaler og med en Arbejdskraft af kun 2 Mand; men allerede Aaret efter byggede 
han sin egen Fabrik i Fyensgade, og tre Gange senere — i 1898, i 1901 og i 1904 — 
har Udvidelser og Tilbygninger været paakrævede. Efter den første Udvidelse i 1898 
indlagdes Petroleumsmotor, senere indførtes elektrisk Drift; Fabriken er nu udstyret 
med de nyeste Maskiner og beskæftiger, naar Arbejdsstyrken er fuldtallig, 25 Mand. 
Til Virksomheden hører ogsaa en Guldprægeanstalt, idet Fabriken selv fremstiller 
alle sine guldprægede Etiketter samt al Blik- og Pap-Emballage.

Som det vil ses, ligger Fabrikens Oprindelse hinsides de Begivenheder i Esbjerg, 
som man maaske kan kalde »Syndfloden«. Det er saaledes en forholdsvis ærvær
dig Virksomhed og i Virkeligheden en af de meget faa Fabriker i Esbjerg, der har 
overlevet Krisen. Ved Indehaverens Paapasselighed og rigtige Greb paa Tingene er 
Forretningen stedse gaaet jævnt frem og kan for sidste Aar opvise den største Om
sætning, den endnu har haft.

En kemisk-teknisk Fabrik er en mangeartet Virksomhed, der giver sig af med 
Fremstillingen af en Mængde Artikler. Fabrikationen omfatter saaledes Toilette- og 
Husholdningssæber (Hovedforretningen i Sæbe er en Salmiak-Husholdningssæbe af 
Fabrikant Kromanns egen Komposition), farmaceutiske Artikler, Sværter, Bittere og 
Krydderier. Sidste Aar har Fabriken endvidere paabegyndt Fremstillingen af Frugt
safter, og under Anlæg er nu en egen Plantage paa syv Tdr. Land til Dyrkning 
særlig af Jordbær og Solbær. En Specialitet er nemlig — og vil i stigende Grad 
blive —Tilvirkningen af alko
holfri Likører af Frugtsafter, 
en Opgave, som Fabrikant 
Kromann har syslet med en 
Del Aar med det smukke Re
sultat, at han — som den ene
ste her i Landet — har naaet 
at fremstille et absolut alko
holfrit og holdbart Produkt.

Fabriken har Kunder over 
hele Landet — ogsaa i Hoved
staden, men særlig fortjener 
det at nævnes, at en meget 
betydelig Del af de fremstil
lede Artikler eksporteres til 
Island og Færøerne. KROMANNS FABRIKER



FAARUP & SØNDERBY
KOLONIAL EN GROS

De direkte Forbindelser, Varernes Import saa vidt muligt fra selve Produktions
stederne, Emancipation fra Mellemhandlere og al anden unødvendig Forsinkelse 

og Fordyrelse er den moderne lingroshandels Løsen — for Købmanden i Provins
byen saa godt som for Hovedstadsmanden. Den førstnævntes Handelsveje til de 
forskellige Steder paa Jordkloden, hvor hans Varer blomstrer frem af Jorden eller

N. FAABUP

tilvirkes og forædles, er ikke 
længere, og den driftige Forret
ningsmand i Købstaden finder — 
navnlig da naar gunstige natur
lige Betingelser støtter hans Be
stræbelser — det Marked, der gør 
ham det muligt at tage de store 
Partier hjem, som den direkte 
Import betinger. Som »enhver 
Grenadér bærer Marskalstaven 
i sit Tornyster«, finder enhver 
virkelig Handelsmand sit Om- 
raadc, sin Kundekreds, — og er 
Jordbunden god, og Vinden

N. SØNDERBY

I Tillid til, at

blæser en Kende fra det rigtige 
Hjørne, naa’r han det betydelige, 

den Esbjerg Jord ikke var gold, og med unge Kræfter og godt
Mod var det, at Faarup og Sønderby ved Nytaarstid 1897 lagde ud som selvstæn
dige Forretningsmænd. Af særlig imponerende Omfang var Forretningen, som først
havde Loka
ler paa Hjør
net af Havne
vej og Borger
gade, ikke;

den omfatte
de enkelte 

grove Artik
ler og maatte 
nøjes med et 
Træpakhus.

Men der var 
Fremgang fra 
første Færd, 
og 2 Aar efter
maatte man LAGEBET I 1897

Hytte og in
stallere For
retningen i et 

nybygget
Pakhusi Hav
negade. Her 
forblev man i 
4 Aar, men 
da saa ogsaa 
Pladsen her 
blev for lille 
og indkne- 
ben, købte

Firmaet 
Thorvald
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Nielsens store Gaard paa Kon
gensgade — det første 2-Etages 
Hus i Esbjerg — ombyggede For
huset og byggede et stort Pakhus 
samt Kafferisteri.

Virksomheden havde nemlig 
efterhaanden udviklet sig mere 
og mere til ren Kolonialforret
ning en gros med Import af raa 
Kaffe i alle Sorter fra de over
søiske Dyrkningssteder, Import af 
andre Kolonialvarer, Sydfrugter, 
Ris, Sago osv., osv. samt af ame
rikansk Flormel og amerikanske 
Fedevarer, Kød, Fedt og Spæk. 
Endvidere er Firmaet Hovedfor
handler for Vejle Dampmølles 
meget ansete Produkter, ligesom 
det i det sidste Aar har faaet Ho
vedforhandling for den nyanlagte

Havregrynsfabrik ved Vejle. Paa Kaffen baseres dog stadig en meget væsentlig Del 
af Forretningen; ikke alene paa Indførselen af den raa Kaffe, men ogsaa paa Frem-

FIRMAETS NUVÆRENDE: LAGERLOKALER
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stillingen af 
brændt Kaf
fe, der drives 
ved moderne 
Siroccoriste- 
rier.

Meget er, 
som sagt, for
andret siden 
Begyndelsen 
i 1897. ()m- 
sætningen er 
i den forløb
ne halve Snes 
Aar bleven 
6 Gange saa 
stor, og For
retningen er 
nu en af Jyl
lands største 
idenneBran- 
che; Firma
navnet pran
ger fra en 
stor og state- 
lig Bygning 
paa Esbjergs 
Hovedgade, 

og Pakhus
forhold og 
hele Instal
lationen sva
rer til Forret-
ningens Om- firmaets ejendom, kongensgade 70
fang og Ti-
dens Krav. Nyt Landomraade er efterhaanden vundet for Salget, og Kundekredsen 
omfatter nu ikke alene Sydjylland, men ogsaa Vest- og Midtjylland. — Byens Beliggen
hed er bleven udnyttet, og Firmaets Indehavere har ikke sparet paa de unge Kræfter, 
med hvilke de tog fat. Arbejdet har i det væsentlige været delt saaledes mellem de 
to Kompagnoner, at Faarup særlig har besørget Salg og Hejser, medens Sønderby 
hovedsagelig har taget sig af Kontorforretningerne og den øvrige hjemlige Drift. — 

Blandt de Virksomheder, der i de senere Aar har taget Del i Arbejdet for at 
gøre Esbjerg til en levedygtig, driftig og solid By, indtager Faarup & Sønderby en 
smuk Plads.

Det er paa den solide og driftige Handelsstand, Fremtidens Esbjerg skal bygges.



MØLLER & DROST

En By som l£sbjerg, hvis Tempo aldrig har været »March paa Stedet«, hvis Op
land er stort, og hvis Forbindelse med den store Verden er let og Førstehaands 

— en saadan By bliver ganske selvskreven Hovedkvarter for Importforretning. Og 
særlig da for Import af Kul, den sorte »Værdiskaber«, et af alt moderne Erhvervs
livs Hovednæringsmidler, som den Esbjerg Handelsmand har lettere og kortere Ad
gang til end nogen af sine Kolleger i Danmark, thi ligger ikke »Stenkulsøen« lige 
hinsides Vesterhavet!

Allerede i Aaret 1889 startedes det her omhandlede Kulimportfirma af Grosserer 
Carl Emil Møller, og i 1893 indtraadte Th. Drost — en Broder til de bekendte 
kjøbenhavnske Kulimportører — som Associé, efter at han et Aar forinden havde

S/S »ENGLAND« LOSSER KUL
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været Bogholder i Forret
ningen. Da dernæst C. E. 
Møller udtraadte i Aaret 
1896, blev Th. Drost Ene
indehaver, men bibeholdt 
det allerede vel kendte Fir
manavn Møller & Drost.

Forretningen omfatter, 
som nævnt, Import af Kul 
og Kokes, og af førstnævnte 
Artikel da fortrinsvis spe
cielle Mærker, som Firmaet 
har indarbejdet og samtidig 
arbejdet sig selv frem paa. 
Grænserne for Kundekred
sen kan angives som Thisted TH. DROST

i Nord og Lunderskov i Øst 
og Syd; navnlig med Mejeri
erne drives der meget be
tydelig Forretning.

Da Th. Drost overtogVirli- 
somheden for egen Regning, 
importeredes der 6—7000 
Tons aarlig, men flere og 
flere blev de store Dampere, 
der langs Esbjerg Kajer ud
lossede Kulladninger til Møl
ler & Drost, og nu importe
res aarlig ikke mindre end 
17—18,000 Tons, d. v. s., 
at Forretningen i lisbjerg i 
Omfang kun overgaas af ét 
Firma. Der er nu fire Mand

paa Kontoret og to fastlønnede Formænd paa Lagerpladserne, men naar der er Skib 
i Havn, sysselsættes der selvfølgelig en Mængde Arbejdere.

Firmaet driver tillige Befragtningsforretning og Skibsklarering ved Siden af Kul- 
importforretningen.



A/s ERIKSEN & CHRISTENSEN
KORN OG FODERSTOFFER

Aktieselskabet Eriksen & Christensen blev stiftet den 18. November 1893 paa For- 
11 anledning af forskellige Esbjerg-Borgere med Grosserer D. Lauritzen som For
mane! for Besty-
relsen, der iøvrigt, 
foruden de to Di
rektører, H. Erik
sen, tidligere af 
Odense, og S. P. 
Christensen,tid
ligere af Varde, be
stod af Grosserer 
H. Pagh og Kon
sul C. Breinholt.

Efter Direktør 
Christensens Død 
ledes Selskabet 
udelukkende af H.

det store pakhus

Virksomheden 
har, paa Grund af 
Pladsens gunstige 
Beliggenhed foren 
Forretning af den
ne Art, haft en for
holdsvis stærk Ud
vikling i saa kort 
Tid, saa den nu er 
7—8 Gange større 
end ved Starten. 
Pakhusforholdene 
var til at begynde 
med saare besked-

Eriksen. ne, idet en af Sta
tens gamle Krea

turstalde ved Havnen maatte gøre Fyldest. I dette første Pakhus var kun Plads til 
3—400 Tons, medens de anselige Pakhuse, som Billederne viser, nu rummer 12,000Tons.

Forretningen har i Tidens Løb været ført efter de samme Principer, efter hvilke 
den blev grundlagt, og en vis Konservatisme har stedse været raadende, saa at Be
styrelse og Ledelse endnu tæller delvis de samme Navne som ved Begyndelsen.



THORVALD MÖLLER & CO.

Firmaet Thorvald Möller & Co., Indehavere D. Lauritzen og Thorvald Möller, 
hvis Hovedomraade er Specialforretning i Bygningsartikler, d. v. s. alt, hvad der 
vedrører en Bygning, undtagen netop Træ, Jærn og Glas, har nylig tilbagelagt sit 

første Decennium, idet det blev grundlagt i 1896.7 O O

THORVALD MÖLLER I SIT PRIVATKONTOR

Thorvald Möller, der er født 1862 i Silkeborg og uddannet hos Købmand C. Knap 
dersteds, hvis Forretning den Gang var den største i Provinserne, havde, før han 
kom til Esbjerg, allerede tidligere dokumenteret sin Købmandsdygtighed, idet han i 
den første Halvdel af 1890’erne drev en meget betydelig Forretning i Askov ved Vejen. 
Da nu Samarbejdet med Lauritzen etableredes og kom til at omfatte Bygningsartikler, 
et Felt, der særlig har Thorvald Möllers Interesse, overlod Lauritzen ogsaa sin Kom
pagnon Ledelsen, thi det hører til L.’s Karaktertræk, at han ser stort paa en Sag,
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olier Konsistentsfedt etc., og i Aar (1907) har Thorvald Möller opnaaet at faa Patent 
paa et nyt Paastrygningsmiddel til Husfacader, til Isolering og Hvidtning af Tage etc., 
der føres i Handelen under Navn af »Palæmaling« og sikkert vil vinde meget stor 
Udbredelse overalt.

Foruden flere Eneforhandlinger for Fabriker i Danmark har Firmaet efterhaanden 
erhvervet Eneforhandling for Danmark for en Del udenlandske Fabriker, saaledes 
for: Hyllinge Stenkols- och Lerindustri, Aktiebolag, Hyllinge, Sverige (Klinker, Fliser 
og ildfaste Materialer), Aktiengesellschaft Jeserich, Hamborg (Tagpap), High Pressure

INTERIØR FRA ROGHOLDERKONTORET

Oil Company, G. m. b. H., Hamborgs Frihavn (Amerikanske Cylinder- og Maskinolier 
etc.), Taylor & Co., Newcastle on Tyne (Slibesten), Lincrusta Walton & Comp., Han
nover (Relief-Linoleums-Tapeter).

Dette er saaledes en meget forgrenet og omfattende Virksomhed; men Konsul 
Moller — han blev efter Unionsophævelsen udnævnt til norsk Vicekonsul — har 
alligevel fundet Tid og Kræfter til Arbejde ogsaa i andre Retninger og er ved sin 
Aandslivlighed og ved sine mangesidede Interesser og sunde Sans kommen til at 
betyde særdeles meget for de kommunale Fremskridt og den hele Udvikling i Es
bjerg. Som et særdeles betegnende Træk kan saaledes anføres, at han paa de gamle 
Lergrave ved Teglværket har tilvejebragt et smukt Anlæg, sat Fisk i Dammene, 
plantet og hæget, saaledes at der nu her, kun 400 Alen fra Vesterhavet «r en frodig 
og smilende Oase, hvor selv Morbærtræet trives. Og dette Anlæg staar aabent for
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alle og søges flittigt af Esbjergenserne, saa at der undertiden om Søndagen er indtil 
600 Mennesker derude; — det er saadan Id, der vidner om »Borgersind« i Ordets 
bedste Betydning. Det er gode Mennesker, der planter, siger et gammelt Ord. Og 
i det barske og aabne Vestjylland er det dobbelt fortjenstfuld Gærning.

I nogle Aar var Konsul Möller Medlem af Esbjerg Byraad, og i Handelsskolen, 
der for en væsentlig Del skylder ham sin Tilblivelse, har han nedlagt et meget be
tydeligt Arbejde og indtil nu i Aar fungeret som Formand. Han er Medlem af Es- 
bjerg-Fanø Banks Bankraad, Formand for Esbjerg Højskolehjem og for Esbjerg 
Skytteforening samt Medlem af Menighedsraadet.

Ved et Besøg i Konsul Thorvald Möllers hyggelige og pyntelige Forretnings
lokaler tager man intet Øjeblik fejl af, hvor man er; Trappegangen med de brogede 
Klinker og Kontorernes hele Udstyr vidner om, hvor langt man indenfor de mo
derne Bygningsartiklers Omraade er naaet i Sirlighed og Hensigtsmæssighed. Man 
tager heller ikke fejl af Manden. Det er den moderne, maalbevidste Forretnings
mand, den frisindede og ligefremme Borger, for hvem »intet menneskeligt er frem
med«, man her møder.



JESSEN & OLSEN
KUL- OG KOKESIMPORT

CHR. OLSEN

Langs Havnegade i Esbjerg, der hæver sig højt over 
1 det udstrakte Havneterræn, frit og luftigt, med aaben 
Front mod Vesterhavet, ligger Handelshusenes Kontorer 

i Rad og Række. Her pranger de brogede Konsulatskilte, 
her kan Esbjerg, som Sven Vonved, »se sig ud,« — nær
meste Genbo er England.

Mere passende Domicil for en Kulforretning kan da 
ikke ret vel tænkes.

Firmaet Jessen & Olsen, Havnegade Nr. 31, blev grund
lagt i Februar 1896 og omfattede Kul- og Kokesimport, 
Smøreksport og Kommissionsforretning. Allerede tre Aar 
efter traadte imidlertid den ene af de unge Indehavere, 
W. Jessen, ud for at overtage sin Faders Forretning i 
Nakskov, og da Firmaet herved mistede sin paa Smør- 
omraadet sagkyndige Kraft, opgav man Smøreksporten, 

og Forretningen har siden, med Olsen som Eneindehaver, været dreven udeluk
kende i Kul og Kokes.

Det var unge Kræfter, der tog sig for at bære Forretningen frem, og den har da 
ogsaa stadig været i Udvikling 
og Fremgang, har sit Marked 
over hele den jydske Vestkyst 
og en Del af Østkysten og vejer 
godt med til at gøre Esbjerg 
til en af de betydeligste Kul- 
imporlhavne.

Grosserer Olsen, der er na
turaliseret Esbjergenser siden 
1894, har ikke kunnet undgaa 
at stille sine Evner og sin Ar
bejdskraft til Raadighed for 
sin Stands almene Bedste. Han 
er saaledes Næstformand i 
Handelsforeningen, Medlem af 
Bestyrelsen for Handelsstan
dens Hjælpekasse og af Be
styrelsen for Foreningen af 
Arbejdsgivere. Grosserer Olsen 
er desuden russisk Vicekonsul. FIRMAETS EJENDOM



LAURITZENS SMØRFORRETNING
VED BRUHN & LAURITZEN

H. BRUHN

Blandt de mange Forretningsgrene, Firmaet J. Lauritzen 
tidlig havde optaget i sin omfattende Handelsvirksom

hed, var ganske naturligt ogsaa Smør-Eksport, — naturligt, 
fordi Danmark, i Kraft af vort Mejerivæsens Udvikling og 
Landbrugets Omlægning netop i den Retning, var bleven 
Englands største Smør-Leverandør i det samme Tidsrum, 
i hvilket Esbjerg blomstrede frem til at blive den Eksport- 
Havn, fremsynte Politikere og Landøkonomer en Menneske
alder forinden havde forudsagt, den vilde blive. Den lette 
og hurtige Forbindelse med England ved Dampere i fast 
Rutefart gav særlig gunstige Trivselsvilkaar for denne For
retning, og i Foraaret 1898 var det Tidspunkt kommet, da 
Lauritzen mente, at den burde staa paa egne Ren. Han 
startede da et nyt Firma, Interessentskabet »Lauritzens Smør

forretning« ved Bruhn og Lauritzen, — hvis eneste Indehavere er Grosserer 
H. Bruhn og Konsul D. Lauritzen —, som overtog den af Firmaet J. Lauritzen 
hidtil drevne Forretning paa dette Omraade. Leder af Forretningen blev Gros
serer H. Bruhn, som fra sine tidligere Virksomheder medbragte Erfaringer, der 
kunde gøres nyttebringende her. At man har ønsket at lade denne efterhaanden 
øgede Erfaring og Kyndighed komme vor Smørhandel til Gode ogsaa paa officiel
Vis, fremgaar bl. a. deraf, at Bruhn 
blev valgt til Medlem af Bestyrel
sen for »Foreningen for Eksportø
rer af dansk Smør«, der for kort 
Tid siden er startet.

Smøreksport-Forretning her i 
Landet er jo i mange Stykker saa 
at sige Købmands-Dygtighedens 
Prøvesten fremfor nogen anden 
Handelsvirksomhed. »Lauritzens 
Smørforretning« har bestaaet den
ne Prøve; — dens Leder har for- 
staaet at udnytte de Fordele, Es
bjerg frembyder, men tillige vist sig 
at være i Besiddelse af det rette 
Købmandstalent, uden hvilket Havn 

INTERIØR FRA SMØRKÆLDERENog Ruter i og for sig vilde lidet forslaa.



STRUER-MIKKELSEN
EN GROS FISKEEKSPORT & FISKERØGERI 

Indehaver G. TAABBEL

Denne for Esbjerg — Landets største Fiskerihavn — karakteristiske Virksomhed 
blev i 1894 grundlagt som Filial af C. Mikkelsens Forretning i Struer. Ved 

sin Død i 1893 havde C. Mikkelsen testamenteret Forretningen til sin Adoptivsøn, 
I. Mikkelsen, og sin unge Svoger, G. Taabbel, af hvilke sidstnævnte tog til Esbjerg 
for at oprette Filial her. Efter et Aars Forløb ophævedes imidlertid Kompagniskabet, 
og Taabbel overtog Esbjerg-Forretningen som Ene-Indehaver, men bibeholdt det
gamle Firmanavn.

Her var nu for saa vidt 
helt ny Jord at opdyrke, som 
Fiskeriet paa dette Tidspunkt 
— da Snurrevaadsfiskeriet 
nylig var begyndt i Vester
havet — hovedsagelig var ba
seret paa Eksport af døde 
Rødspætter til England, me
dens det var Taabbels Hen
sigt at oparbejde Forretning
en navnlig ved Salg af leven
de Rødspætter i Indlandet.

Der var adskillige Van
skeligheder at kæmpe mod, G. TAABBEL

men Taabbel mødte frem 
med særlig gode Forudsæt
ninger for at kunne faa noget 
ud af en Virksomhed som 
denne. Som ungt Menneske 
havde han, — der er Thybo 
af Fødsel, — haft Ansættelse 
i baade detail- og en gros- 
Forretninger i Tyskland og 
England og derved erhver
vet sig indgaaende Kendskab 
til Branchen i sin Helhed.

De personlige Betingel
ser kunde saaledes ikke være
bedre, men der var ikke faa

Begynder-Vanskeligheder at overvinde i Esbjerg, bl. a. den Fordom, at Folk mente, 
at levende Rødspætter nødvendigvis skulde være fra Frederikshavn. Forretningen 
paa Indlandet fik da heller ikke i de første Aar noget betydeligere Omfang, men 
des større Terræn vandt den udadtil, særlig i Tyskland og England, paa hvilke Lande 
Firmaet endnu gør sin Hovedforretning. Dog — efterhaanden som Fiskeriet i Vester
havet tog til, blev ogsaa Afsætningen til Indlandet bedre; Fiskeriet i Kattegat blev 
samtidig ringere og ringere, og man begyndte at regne med Esbjerg som en af Lan
dets betydeligste Fiskepladser.

Udvikling og Udvidelse har stedse været Løsenet. Taabbel udvidede i 1901 sin 
Forretning ved Opførelse af en Bygning med Fiskerøgeri og Kontorlokaler ved den 
planlagte nye Fiskerihavn, i Arbejdet for hvis Gennemførelse han tog ivrig Del. 
Endvidere har han oparbejdet en betydelig Forretning med en stor Del af Landets 
øvrige Fiskepladser, hvor han har grundlagt Filialer eller ved Agenter lader opkøbe 
Fisk, dels til Forhandling fra Esbjerg, dels til direkte Forsendelse. Omsætningen er 
da ogsaa stegen naturligt med Fiskeriets Opblomstring og Fiskerflaadens kolossale Vækst.

I denne Forbindelse bør ogsaa nævnes, at Taabbel er interesseret i flere Fisker
fartøjer, og at Forretning med saltet Sild (Vesterhavssild) agtes optaget i den nær
meste Fremtid.



ESBJERG VALSEMØLLE

Esbjerg Valsemølle startedes som Aktieselskab den 22. September 1898 af Kon
sul D. Lauritzen, H. Eriksen, Johannes Lauridsen, Vejen, Anders Peter

sen, Brørup, og E. Ebbesen, den Gang Sønderskov Mølle. Sidstnævnte ansattes 
som Direktør. Aktiekapitalen var 100,000 Kr. fuldt indbetalt.

Paa Grund af Arbejdsstandsning kom Virksomheden dog først i Gang 1899 og 
begyndte med en Produktion, beregnet paa 100—150 Sække Hvede og 100 Sække 
»groft« daglig.

Allerede det første Aar viste det sig imidlertid, at denne Produktion var for lille, 
og efter 2 Aars Forløb blev der foretaget Forandringer i Mølleriet, saa at Produk

tionen steg med ca. 100 Sække daglig. Til Trods for denne Forøgelse vilde Produk
tionen dog ikke slaa til, hvorfor man i 1905 besluttede at ombygge Møllen fuld
stændigt og indlægge helt nye Maskiner. Dampmaskinen, der fra Begyndelsen var 
paa 80 Hestes Kraft, blev ved Ombygningen forøget til 300 H. K. og er forsynet med 
Høj- og Lavtryk med Kondensator. Samtidig indrettedes Kedelanlæg med overhedet 
Damp, og alle Mølleriets Maskiner er nu af nyeste Konstruktion. Ombygningen blev 
foretagen af Gebrüder Seck, Dresden, hvorved man har Garanti for at have faaet 
det bedste, der findes paa Mølleriets Omraade. Efter Ombygningen er Møllens Pro
duktion nu 500 Sække Hvede og 200 Sække groft daglig.

Valsemøllen er beliggende ved Siden af Bolværk og har Skibselevator (leveret af 
H. Jessen i Vejle), som losser 350 Sække i Timen. Den har sit eget dobbelte Jærn- 
banespor og er saaledes i enhver Henseende fuldt ud i Stand til at konkurrere med 
lignende Virksomheder. 



ESBJERG MASKINFABRIK, JÆRN- OG 
METALSTØBERI

CHRISTOFFERSEN & LARSEN

1 Kraft af den stedse stærkere og stærkere Trafik paa 
den store Havn, den hurtigt voksende Fiskerflaade, 

det opblomstrende Industriliv og Byens hele domine
rende Stilling paa Jyllands Vestkyst er der i Esbjerg — 
og vil der utvivlsomt i stigende Grad blive — Brug for 
meget betydelige Arbejdspræstationer paa det jærnindu- 
strielle Omraade. I Erkendelse heraf afkøbte i April 
Maaned 1899 daværende Maskinmester A. Larsen og 
Værkfører L. Christoffersen Enkefru Dahl en Villa, 
anlagde paa dens Grund mellem Strandbygade og Havne
gade et Maskinværksted samt tilbyggede Grovsmedie, Jærn- 
og Metalstøberi og oprettede Firmaet »Esbjerg Maskin
fabrik, Jærn- og Metalstøberi — Christoffersen & 
Larsen«. I Maj 1906 indkøbtes yderligere Naboejendom
men, som blev lagt til Fabriken.

Den ældste af de to Indehavere, Ludvig Christof
L. CHRISTOFFERSEN

fersen, er født i Odense 1853, kom i Maskinlære hos M. P. Allerup i 1867, arbej
dede fremad i Faget, blev Montør hos Eickhoff i Kjøbenhavn i 1875 og Værkfører i 
Holstebro i 1882. I Januar 1883 kom han til Esbjerg som Værkfører hos daværende 
Fabrikant N. J. Poulsen, hos hvem han forblev, indtil han i 1899 startede sin egen 
Virksomhed.

Alexander Larsen er født i Nyborg 1857, kom i 1871 i Maskinlære paa Ny
borg Jærnbaneværksted, arbejdede senere paa Holmen i Kjøbenhavn, tog Maskin- 

og gik i 1880 til Søs og sejlede som Maskinmester i Detmestereksamen i 1878

ALEX. LARSEN

Forenede Dampskibs-Selskabs Skibe, indtil han sammen 
med Christoffersen oprettede den her omhandlede Virk
somhed.

Begge Firmaets Indehavere er Medlemmer af Kom
missionen for Tilsyn med Dampfartøjer. L. Christoffersen 
er tillige Byens Brandinspektør.

Som det vil ses af de anførte Data, har begge Inde
haverne en solid og grundig maskinel Fordannelse, der 
i Forening med Energi og samvittighedsfuld Flid har 
skaffet dem en anset og fremblomstrende Virksomhed. 
Fabriken, der beskæftiger ca. 40 Mand, har som væsent
ligste Arbejdsfelt Skibsarbejde og Reparationer, men ud
fører iøvrigt Bygning og Forstærkning af Jærnbanebroer, 
Tilvirkning af Træbearbejdningsmaskiner, Vindmotorer, 
Vandsnegle, Møllerimaskiner, Isknusere, Pumper, Damp
maskiner og Kedler, Transmissioner o. m. m.



A/s DAMPSKIBSSELSKABET „DANIA”
CHR. ANDRESEN

DIREKTØR CHR. ANDRESEN

Dampskibsselskabet »Dania« startedes i April 1900 
med to smaa Skibe »Lilly« og »Mary« paa hen

holdsvis 900 og 850 Tons d. w. og med en Aktiekapital 
paa 200,000 Kroner. Aaret efter solgtes »Lilly«, hvor
ved Selskabet led et Tab af 18,000 Kroner, som dække- 
des af Reservefonden. I Slutningen af 1901 anskaffedes 
»Dagny« og i Oktober 1904 »Lilly« samt i Juni 1906 
»Alexy«, hvorved Aktiekapitalen bragtes op paa 300,000 
Kroner. Grunden til Tabet ved Salget af den første 
»Lilly« var den stærke Nedgang i Skibspriserne, der 
atter var en Følge af, at Fragterne var gaaet meget be
tydeligt ned.

løvrigt hidsættes følgende Oversigt over Selskabets 
Drift:

1900 (8 Mdr.)i Netto-Overskud Kr. 35,397.06. Dividende til Aktion. 7 %
1901 do. » 32,204.09. do. do. 7 %
1902 do. » 17,943.29. do. do. 4 %
1903 do. » 25,798.22. do. do. 5 %
1904 do. » 21,837.47. do. do. 4 %
1905 do. » 14,616.00. do. do. 4 %
1906 do. » 68,482.36. do. do. 7 %

S/S »Lilly«. Anskaffelsessum Kr. 166,330.36. — 1700 Tons Dødvægt; anskaffet 1904
s/s »Alexy«. do. » 160,472.62. — 1550 do. do. do. 1906
S/S »Dagny«. do. » 168,821.51. — 1550 do. do. do. 1901
s/s »Mary«. do. » 160,934.51. — 850 do. do. do. 1900

Afskrivning paa Skibene 1900/1906........
Reservefond & Vedligeholdelsesfond 1906

Kr. 51,559.00 I
» 30,000.00 I T°ta K 8i>559 00-
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S/S »DAGNY«

Det lille Overskud for 1905 skyldes en større Reparation af »Dagny«, hvilket be
løb sig til 30,000 Kroner.

Skibene anvendes hovedsagelig i Nord- og Østersøfarten samt i Middelhavsfart.
Selskabets Bestyrelse bestaar af Konsul Lauritzen, R. af Dbg., Esbjerg, Formand 

i Bestyrelsen, Direktør H. Heilbuth, Kjøbenhavn, Købmand Julius Schou, Skive, 
samt Forretningsføreren.

Selskabets Forretningsfører er belgisk Konsul C hr. Andresen, som, forinden 
han tiltraadte sin nuværende Stilling, i ca. 7 Aar havde haft Ansættelse i store Skibs
mæglerforretninger i Udlandet, saaledes i Newcastle, i Hamborg og i Antwerpen, 
paa sidste Sted hos De Leeuw & Philippsen, for hvilket Firmas Filial i Rotter
dam han desuden en Tid havde været Chef.



PAGH & QVIST-PEDERSEN

Helt tilbage til den graa og fjærne Fortid maa man for at finde dette Firmas 
Udspring. Den Qærne Fortid! Ja, det vil her sige Slutningen af 1880’erne, 

men det er et langt Spand af Tid at regne med, naar Talen er om Esbjerg. Vi 
kommer herved helt op imod »Pionerdagene« — hine Tider, da Esbjerg visselig 
ikke i meget lignede den nette civiliserede By, som nu breder sine regelmæssige, 
velbrolagte, velbebyggede Gaders Dambrædt mellem Banegaarden og den statelige 
Havn.

Lidet indbydende var der da i det fremspirende »Danmarks Chicago«, især i 
daarligt Vejr. Og den Dag i 1887, da H. Pagh gjorde sin Introduktion i Esbjerg, 
medens Regnen skyllede ned, og Stormen tog hans Hat, og Pløret beholdt hans Ga- 
loscher, var ikke egnet til at vække Forbaabninger. Man kan ikke sige, at Pladsen 
indsmigrede sig. Det havde ogsaa til Følge, at Forretningen, der skulde have været 
paabegyndt 1888, blev opgivet. Men Pagh glemte alligevel ikke Esbjerg, hans flair, 
hans Forretningsinstinkt sagde ham, at her alligevel var Guld under Sandet og 
Mudderet, og næste Aar kom han igen — for at blive.

Den 2. April 1889 grundlagdes da Forretningen med Kolonial en gros af H. 
Pagh og J. Qvist-Pedersen. Førstnævnte, der var født i Fredericia i 1859, havde 
faaet sin første Uddannelse hos N. Dujardin i Vejle og senere været Rejsende hos 
J. P. Justesen & Co. i Randers. Qvist-Pedersen, født i Randers 1861, blev oplært i 
Faderens Grovvare- og Trælastforretning der i Byen, søgte Uddannelse paa Griiners 
Handelsakademi og var en Tid ansat i en Bankierforretning i Berlin.

Havde Esbjerg ikke vist den første af Kompagnonerne noget smilende Ansigt, da 
han Aaret i Forvejen gæstede Byen, saa var det heller ikke lutter Solskin og glat 
Bane, da de nu lagde ud og skulde til at arbejde Forretningen frem. Her om noget
steds gjaldt Ordet: Aller Anfang ist schwer. Her var ingen Bank, ingen brugelig 
Dampskibsforbindelse — thi Det Forenede Dampskibs-Selskab tænkte kun paa P2ks- 
porten og beregnede sig altfor høje Importfragter — Havnen var lidet kendt, og Sejl
løbet ind dertil paa Skippernes sorte Tavle. Firmaet samlede sine Varer i Ham
borg og maatte fragte Skibe til at føre dem hjem derfra, men allerede det første 
Forsøg medførte Vanskeligheder, idet Skibet med den første Last strandede paa Øen 
Føhr. Dér stod man saa uden tilstrækkelige Varer, da Forretningen startedes den 
2. April, man maatte have nye hjem, og de naaede ikke til Esbjerg før ind i Maj.

Dette belærte Firmaet om, at det selv maatte være Rheder for at vane Herre 
over, at Varerne kunde komme hjem i rette Tid, og det anskaffede da (i 1890) to 
Sejlskibe, »Helga« og »Astrid«, med hvilke det besørgede sin Import indtil 1895. 
Da var Forretningen, som trods alle Begyndervanskeligheder var gaaet stærkt og 
stadigt fremad, bleven saa stor, at den daarligt kunde være tjent med at være af
hængig af Vind og Vejr, og Indehaverne startede da Aktieselskabet »Esbjerg Damp-
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J. QVIST-PEDERSEN

skibsselskab«, anskaffede 
en Damper, »Mercur«, der 
lastede 280 Tons, og aab- 
nede med denne en fast 
ugentlig Rute paa Ham
borg. Samtidig optoges 
Eksport af Kreaturer til 
Hamborg, og denne Rute, 
der senere er bleven opret
holdt, besørges nu af den 
tredie »Mercur«, en Dam
per, der laster 800 Tons.

I 1895 anlagdes en Salt
og Cindersfabrik, som den 
1. Januar 1901 overgik til 
et Aktieselskab, for hvil
ket Pagh og Qvist-Peder- 
sen er Forretningsførere.

H. PAGH

I de forløbne Aar har en gros-Forretningen i Kolonial udviklet sig til at blive
en af de største i sin Rranche udenfor Kjøbenhavn — de omfattende Lagere i Es
bjerg er beliggende saaledes, at Jærnbanesporet fører umiddelbart dertil, og Indladningen

LAGERBYGNINGEN
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af Varerne foregaar derfor lige fra Lageret til Jærnbanevogne. Alle Indkøb gøres 
fra første Haand; Varerne samles som nævnt i Hamborg, og et Punkt, paa hvilket 
Firmaet har sin Styrke, er jo, at det kan fragte dem hjem herfra med eget Skib. 
Hovedforretningen er, foruden direkte Import af Kolonialvarer af alle Slags, Import 
af amerikansk Mel. Det væsentligste Marked er Syd- og Vestjylland, som Firmaet 
til Stadighed lader berejse.

S/S »MERGUR« LOSSER STYKGODS OG SALTSTEN VED FIRMAETS SALTVÆRK I ESBJERG

Medens Qvist-Pedersen har taget Ophold i Kjøbenhavn, er H. Pagh forbleven Bor
ger i Esbjerg og har taget virksom Del ikke alene i Byens Erhvervsliv og Arbejdet 
for dettes Fremme, men ogsaa i det offentlige Liv. Han har saaledes været med til 
at starte Esbjerg-Fanø Bank og er Medlem af dens Bankraad; er Medstifter af 
Kornfirmaet Eriksen & Christensen; Formand for Esbjerg Arbejdsgiverforening, For
mand for Esbjerg Handelsstands Hjælpekasse og for Fællesudvalget for Handel, 
Haandværk og Industri i Esbjerg; var i 12 Aar Medlem af Byens Raad og i sin 
Tid Medlem af den jydske Jærnbanekommission af 1898. Ogsaa indenfor Kredsen 
åf sine egne Fagfæller og Kolleger indtager H. Pagh en fremskudt Hæders- og Til
lidspost, idet han er Formand for Jydsk Kolonial Grossistforening.



CARL B. HOFFMANN
MASKINFABRIK, LERN- OG METALSTØBERI

Det er med Rette bleven sagt, at der er ved at opstaa en ny Type langs vore 
Kyster, den moderne Fisker, der kræver sin egen Fagskole og med den nye 

Baad — Motorbaaden — og nye Muligheder vil blive en Mand, som man nødven
digvis maa regne med, en Mand, som ikke mere vil lade Franskmænd, Tyskere og 
Englændere ene om Gildet paa de store rige Fiskepladser.

Det er i ganske væsent
lig Grad Motoren, deF er 
ved at fremkalde — eller 
rettere allerede har frem
kaldt — denne »det danske 
Fiskeris Renæssance«. Og 
Danmark er — det bør næv
nes samtidig — Moderlan
det til den praktiske, enkle 
og let skøttede 4 Takts Pe
troleumsmotor; vore Moto
rers Ry er naaet vide om 
Lande; vor Industri paa 
dette Omraade indtager et 
meget højt Standpunkt.

det rette Tidspunkt. Og da 

Carl B. Hoffmanns 
Maskinfabrik i Esbjerg er en 
af de yngre danske Motor
fabriker, men tillige en af 
de mest energiske. Fabri
ken blev 1. Juni 1903 over
taget af Hoffmann, — den 
havde da været i Drift alle
rede en Snes Aar, men været 
paa flere Hænder og ikke 
arbejdet med Held, — og ef
ter et halvt Aars Forløb be
gyndte han at optage Tilvirk
ningen af Petroleumsmoto
rer som Specialitet. Det var

CABL B. HOFFMANN

det straks lykkedes Fabriken at fremstille en baade
driftssikker og økonomisk Maskine, anvendelig saavel til Fiskeri som til Industri 
og Landbrug, vandt den hurtig Terræn, — den havde allerede efter de første 2 Aars 
Arbejde udsendt Motor Nr. 142, — og har siden forstaaet at udvide sit Omraade og 
ved Paapasselighed og Omhu sørget for at bevare det allerede indvundne.

Et meget stort Antal danske Industridrivende og Fiskere benytter nu Hoffmanns 
Motor og vil vidne om dens Fortræffelighed; men samtidig er der erhvervet et stort 
Marked i Udlandet, saa at Firmaet med god Føje kan pryde sit Katalog med mange 
Nationers Flag og med en Globus, thi dens Maskiner er nu i Drift fra Island til 
Mandsjurict, fra Nordkap til La Plata Floden, den har arbejdet sig ind i Rusland 
og Kina, i Argentina og New Zealand, og endda kan det med Sikkerhed siges, at 
Grænserne vil blive flyttet endnu videre ud. Hovedmarkedet udenfor Kongerigets 
Grænser er dog Island, hvor Fabriken nu maa holde Montører hele Aaret rundt, 
og hvor Anvendelsen af Motorer til Udnyttelse af Fiskerigdommen er tiltagende efter 
en stærkt stigende Skala; men tillige afsættes et meget betydeligt Antal Motorer til 
Færøerne, til Norge og Sverige samt til Slesvig og de frisiske Øer.

Dette smukke Resultat, der vistnok er en Rekord, er opnaaet ved Lederens Energi 
og Omsigt; han har knyttet de bedste Kræfter til Fabriken, anskaffet de bedst mu-
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lige Arbejdsmaskiner, be
nyttet det bedste Mate
riale, der er tilvirket un
der den sicengeste Kon
trol, og har stedse fulgt 
med i Udviklingen og in
tet sparet, for at Arbejdet 
skulde blive saa fuldkom
ment som muligt. Virk
somheden, der som nævnt 
har været i stadig Vækst 
og Fremgang, beskæftiger 
nu 80 Mand. Den bor 
til Huse i gode, velind
rettede Lokaler, hvor hver 
Specialitet har sine egne 
Rum; her er saaledes 
Tegne- og Konstruktions- 

stuer, Modelsncdkeri,
Jærn- og Metalstøberi samt Grov- og Kleinsmedier, hvorfra de forskellige Dele 
gaar videre til Dreje- og Skruestiklokalerne og dernæst til Samle- og Montérrum- 
mene, som de først forlader i fuldt færdig Tilstand med alle Egenskaber og Styrke 
nøje fastsatte gennem en Række omhyggelige Prøver, — enhver Motor bliver, før 
den afleveres fra Fabriken, prøvet saavel i Henseende til Styrke som til Brændsels
forbrug.

— Stærk som Udviklingen og hurtig som Marchen fremad har været for Carl
B. Hoffmanns Fabrik, er 
langsommere. Umiddel
bart forestaaende er nu 
Udvidelser til det dob
belte af det nuværende 
Omfang ved Tilbygninger 
og den størst mulige Ud
nyttelse af den Plads, der 
er forhaanden. I et og 
alt er Fabriken en Pryd 
for det danske Byerhverv, 
et højst interessant Led 
i den unge Industri, der 
har aabnet nye Veje til 
Velstand, og som alt har 
kaldt Fiskeren frem fra 
den beskedne Plads bag 
Garnpælene, hvor vi har 
været vant til at søge 

der ingen Udsigt til, at Gangarten i Fremtiden vil blive

INTERIØR FRA MASKINHALLENham.



N. H EDEGA ARD

Det kan synes saa ligetil: England har Appetiten, Danmark er Spisekammeret, 
og Esbjerg er ganske naturligt den aabne Dør, gennem hvilken det gode Smør 

og Æggene føres fra Kælder og Fadebur ind til den stærke Spiser. Det er alligevel 
ikke saa nemt; den skrappe 
Konkurrence, Nødvendig
heden af til det yderste at 
bevare sine Mærkers Ry, 
hele den ejendommelige 
Form,under hvilken Smør- 
eksport-Forretningen med 
den officielle Prisnotering 
foregaar — alt dette kræ
ver, omVirksomheden skal 
trives, en sikker Mand til 
at besørge Anretningen.

Men Sikkerhed mang
ler N. Hedegaard heller 
ikke. Ingen Uddannelse 
kunde tænkes bedre end N. HEDEGAARD

tog saa kraftigt et Opsving;punkt, da vort Mejerivæsen

hans at tage Sigte paa Le
delsen af en Eksport-Virk
somhed af denne Art; han 
har givet baade Mejeri
bruget og Købmands-Kyn- 
digheden, hvad der tilkom
mer dem.

Tyve Aar gammel rejste 
Hedegaard i 1877 fra sit 
Hjem Refshedegaard i Thy 
til Thune Landbrugsskole; 
satte sig dernæst under Pro
fessor Segelckes Vejled
ning ind i praktisk Mejeri
brug paa forskellige Herre- 
gaarde, netop paa et Tids- 
gennemgik et Kursus paa

Grimers Handelsakademi og var derefter dels Lærer i praktisk Mejeri ved Thune 
Landbrugsskole for unge Piger, dels optaget af at rejse rundt og bibringe Gaardmands- 
døtrene Viden i samme Fag.

Det var da med grundigt Kendskab til det, der skulde blive Fremtidens Løsen 
for dansk Landbrug, at Hedegaard i 1883 rejste til London, hvor han startede en 
ImportfoiTclmng med Smør og andre Landbrugsprodukter. Og yderligere rig paa 
Erfaring vendte han i 1886 hjem og grundlagde i Esbjerg en Eksportforretning, som 
han først drev et Aar alene, gik derefter i Kompagni med Kreaturkommissionær 
L. Nielsen-Ladefoged i London og startede Firmaet L. Nielsen-Ladefoged & Co.

Efter 12 Aars Samarbejde med Nielsen-Ladefoged hævede Hedegaard i 1899 
Forbindelsen og fortsatte i eget Navn Forretningen med Eksport af Smør og 
Kød samt Preservering og Eksport af Æg. Det gælder paa dette Omraade om



40 N. HEDEGAARD

FRA ÆGPAKKERIET

at komme Konsu
menten saa nær 
som muligt, saa 
vidt gørligt at und- 
gaa Mellemhand
lere, hvorfor Smør
ret maa afskibes to 
Gange ugentlig di
rekte til Detaillist
erne.

Forretningen har 
til Trods for livlig 
Konkurrence hæv
det sin Stilling som 
en af de største Eks
port-Virksomheder

har flere Gange — 
sidst i indeværende 
Foraar — maatte 
foretage betydelige 
Udvidelser. Som 
den gode Vareken
der og grundigt ud
dannede Fagmand, 
han er, har Hede- 
gaard meget hyp
pigt maattet yde sin 
Bistand ved Smør
bedømmelser saa- 
vel i Ribe Amt som 
i andre Amter og 
har i mange Aar 
været Dommer ved 
Mejeri-Foreninger

der paa Pladsen og

FRA SMØRLAGERETnes Udstillinger.



L. HARTOGS EKSPORTFORRETNING

Esbjerg spekulerer ikke mere i Jord, den handler, 
fabrikerer og fisker. Det ene driftige Handelsfore

tagende skyder op ved Siden af det andet i frodig Vækst, 
og særlig Eksporthandelen er i stærk og stadig Stigen.

Æg og Smør sendes i store Kvantiteter over Vester
havet, men Britten har Brug ogsaa for det danske Kød. 
En betydelig og ejendommelig Forretning er paa dette 
Omraade startet af L. Hårtogs, en ung Hollænder, som 
i 1901 kom til Esbjerg og, med den for hans Nation 
egne Vindskibelighed, gik i Gang med en til Dels ny 
Form for Eksportslagteri.

Han vidste fra Holland, hvad de engelske meat-mar
keds behøver af Kødvarer af forskellig Slags, og optog 
— som den første her i Landet — Eksporten af Kalve 
samt af Polte (smaa Slagterisvin) i hel Tilstand og Faar, 
hvilket alt udføres til England i slagtet Tilstand. For

L. HARTOGS

søget lykkedes, Forretningen har været i stadig Udvikling og har nu i Løbet af de 
faa Aar naaet et saadant Omfang, at der slagtes og eksporteres alene af Kalve op 
til 200 Sikr, om Ugen, medens det samlede Antal, — som jo iøvrigt varierer efter 
Aarstiderne og Prisforholdene, — naa’r op til ca. 1000 Stkr. ugentlig.

Desuden har Hårtogs optaget en anden ny Virksomhedsgren, som vistnok ikke 
savner Udviklingsmuligheder. Under Firmanavn »Dansk Kanin-Eksportslagteri« har 

INTERIØR FRA SLAGTE-HALLERNE

han i Fjor paabegyndt Eksporten af Kaniner i slagtet Tilstand til England, hvor 
denne Gnaver er i høj Kurs som Næringsmiddel, og det er allerede lykkedes H. at 
faa en Mængde Landboere interesserede i Kaninavlen, som sikkert har Betingelser 
for at blive et indbringende Bierhverv for vort Landbrug.



ESBJERG ÆG-EKSPORT COMP.

Det er saa ganske selvfølgeligt, at Udførslen af Æg har fundet gode Livsbetin
gelser i Esbjerg, Eksporthavnen par excellence med korteste Vej til Hovedaf

tageren af vor Ægproduktion, England. Fra at være et ret planløst drevet Bierhverv 
havde Ægproduktionen her i Landet gennem de sidste Tiaar af forrige Aarhundrede 
udviklet sig til at blive en meget betydende Indtægtskilde, der hvert Aar tilførte Lan
det et stedse stigende Antal Millioner blanke Kroner, og saa stærk var Udviklingen, 
at Eksporten henimod Slutningen af Aarhundredet havde en aarlig Tilvækst af 1 
Million Snese.

Selvfølgelig maatte da Esbjerg med sin dygtige og driftige Handelsstand være med 
i dette, og den 1. Maj 1899 startedes Aktieselskabet »Esbjerg Æg-Eksport Comp.« 
eller, som Firmanavnet af Hensyn til de engelske Kunder lyder: The Esbjerg Egg- 
Export Company Limited. Allerede det første Aar efter Starten var man saa vidt ude 
over Begyndelses-Vanskelighederne, at Selskabet byggede egen Forretningsejendom 
i Nørregade med Preserveringsanstalt — den første af sin Slags i Esbjerg. Forret
ningen gik herefter meget hurtigt fremad, Selskabet afskiber nu hver Dag i Ugen 
undtagen Torsdag og preserverer aarlig ca. 195,000 Snese. De preserverede Æg, der 
udføres i Tidsrummet Oktober—Januar, medens der jo iøvrigt hele Aaret rundt for
sendes store Kvanta friske Æg, har vundet det bedste Renommé for fin Kvalitet og 

Holdbarhed; som et Be

FRA PAKKERIET

vis paa Fortrinligheden 
i sidstnævnte Henseende 
kan nævnes, at man har 
foretaget det Forsøg at 
sende en Kasse til New 
Zealand, — Indholdet 
viste sig, da Kassen aab- 
nedes en Maaned efter 
Ankomsten, at være fuld
kommen frisk.

Aktieselskabets Be
styrelse bestaar f. T. af 
Konsul Chr. Breinholt 
og Bankdirektør, Konsul 
I. Nielsen. Siden Marts 
1901 har Direktør Bech 
været Forretningens Le
der.



ESBJERG SKIBS- OG BAADEBYGGERI
TH, DAHLS EFTEHF. — N. BAUN-BYBERG

IAaret 1871 anlagde Skibsbygmester Kragh Fr. Theodor Dahl et Skibsbyggeri 
i Esbjerg, og to Aar efter udgik herfra det første større Skib, Skonnerten »Es
bjerg«. I Tidsrummet indtil 1879 byggedes fremdeles ikke saa faa mindre Skibe og 

Fiskerfartøjer, og samtidig udførte Th. Dahl alle de Arbejder, der forefaldt ved Es
bjerg Havn. I Aarene 1880—83 byggede Dahl dernæst Baadehavnen i Esbjerg, Hav
nen ved Masnedsund, alle 
Signalbaaker paa Jyllands 
Vestkyst lige fra Skagen til 
BIaavand samt Havnene ved 
Lemvig og Struer.

Kun 52 Aar gammel af
gik Dahl i 1898 ved Døden, 
efter at han kort forinden 
havde overdraget Forret
ningen til dens nuværende 
Indehaver.

Denne, Skibsbygmester 
N. Raun-Byberg (født i 
Aarhus 27. Oktober 1840), 
mødte med de bedste Be
tingelser for at kunne føre

Virksomheden videre. I et 
meget langt Tidsrum, fra 
1870 til 1898, havde han 
været ansat ved Burmeister 
& Wains Skibsbyggeri i Kjø- 
benhavn, de sidste 23 Aar 
som Skibsbygmester, og gan
ske naturligt lagde han nu 
i Kraft af sin Uddannelse 
og tidligere Løbebane mere 
Vægt paa Skibsbyggeriet end 
paa Havnearbejdet, saa at 
Værftets Drift fortsattes ho
vedsagelig med Reparations
arbejder paa saavel DampN. BAUN-BYBEBG

bygning af Sejlfartøjer.
som Sejlskibe samt med Ny

Paa dette Tidspunkt var det imidlertid, at Fiskeriet i Nordsøen
tog et saa vældigt Opsving, i væsentlig Grad som Følge af, at Motoren nu rigtig begyndte 
at finde Anvendelse som Drivkraft for Fiskerfartøjer, og i Løbet af faa Aar havde 
Esbjerg en Fiskerflaade paa ialt 100 større og mindre Fartøjer. Der var saaledes 
her et meget betydeligt Virke-Omraade for Værftet, som i den Tid, der er forløbet, 
siden N. Raun-Byberg overtog det, har bygget 21 større Fiskerfartøjer og 46 større 
og mindre Motorbaade, — i disse Tal medregnet de nu under Bygning værende 
Fartøjer. Det fortjener bl. a. at nævnes, at i Fjor afleveredes fra Værftet et Forsøgs- 
Fartøj paa 55 Brutto Reg.-Tons, bygget for østerrigsk Regning til Fiskeri i Adriater
havet, hvor det siden har været i Virksomhed med Hjemsted i Triest.

— Under N. Raun-Bybergs kyndige og erfarne Ledelse har »Esbjerg Skibs- og 
Baadebyggeri« vundet det bedste Navn. Dansk Skibsbygning har gennem Aarhun- 
dreder staaet saa højt, at Fagets Udøvere paatager sig Forpligtelser; ved Samvittig
hedsfuldhed, Grundighed og den virkelige Mesters Kærlighed til Arbejdet har Raun- 
Byberg dokumenteret, at han har været sig disse Forpligtelser bevidst.



M. JØRGENSEN

Der er i Esbjerg ikke mange Forretninger med Historie, med »Fortid«. M. Jørgen
sens er en af de faa, der er over en Menneskealder gammel, og hvis Oprindelse 

næsten falder sammen med Byens.
Helt tilbage til 1872 maa vi, da de første Antydninger af Gader havde rejst sig 

paa den nøgne Banke, »Esbjerg Kleve«. Banen fra Lunderskov var bleven aabnet, 
og efter en haard Kamp med Tidevande, Bølgeslag og Tilsanding havde Ingeniør 
Carlé bygget den første Slusehavn. Folk begyndte at strømme til Handelspladsen, 
der allerede var ved at faa Ry som Eksporthavn og Fremtidsby, og blandt de første, 
der aabnede Forretning, var Mads Jørgensen.

Forretningen, som oprindelig laa i Havnegade — i et af de første Huse, der bygge
des her over Skrænten ud imod Hav og Havn — omfattede til at begynde med særlig 
Salg af færdigsyet Tøj til Mængden, der droges til det »nyopdagede« Sted, Arbejdstøj 
til Pionererne, der flokkedes i dette Danmarks Far West for at grave deres Lykke 
op af Sandet. Mads Jørgensen blev en kendt Mand og en betydende Mand, hans For
retning blomstrede, ogny Felter droges ind under den, saa at den efterhaanden ud
vikledes til at omfatte alt til Manufaktur henhørende.

I 1890 flyttedes Virksomheden til Kongensgade, hvor Mads Jørgensen havde byg
get sig en Ejendom, som var stor og anselig efter den Tids Forhold. Imidlertid var 

M. JØRGENSEN sen.

allerede 2den Generation 
under Opmarch. Grund
læggerens Søn, Martin 
Jørgensen, som havde 
faaet sin første Handels
uddannelse i Randers, 
kom hjem fra Berlin, 
hvor han havde perfek
tioneret sig, og i 1900 
deltes Forretningen, saa 
at M. Jørgensen sen. skil
te Herreekviperingsforret
ningen (som han endnu 
driver) ud og overdrog 
Sønnen den egentlige Ma
nufakturforretning.

Martin Jørgensen, der M. JØRGENSEN jcn.
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er en af de faa virkelig »indfødte« esbjergensiske Forretningsmænd, men som jo 
tillige havde erhvervet sig Erfaring og Kundskaber paa fremmede Steder, tog nu fat 
med unge Kræfter og byggede videre paa den gode, gamle Grundvold, der var lagt. 
Han har saaledes særlig — med afgjort Held — arbejdet hen paa at drage den bedre 
Dameforretning med Konfektion ind under Virksomheden, har anlagt Systue og har 
i et og alt forstaaet at hævde den Stilling, som Forretningen i Kraft af Traditionen 
bør indtage, og drevet den frem til en ledende Stilling paa Pladsen.



BANG KNUDSEN
ISENKRAM- or. UDSTYRSFORRETNING

Fobvænte var de første Nybyggere i Esbjerg ikke. I den rigtige Pionertid, da alt 
gik fremad, da der syntes at gro Velstand og Sundhed frem af Sandet, havde 

man næppe Tid til at huske paa Savnene og mødte med et glad Hjærte til Bal i 
Kjole med Hvidt og—Fedtstøvler udenpaa Benklæderne. Men der kom dog Dage, 
da man fik Fornemmelsen af,
at man befandt sig paa »Ci
vilisationens Overdrev«.

Bl. a. savnede man Isen
kram- og Udstyrsforretninger, 
som det da i det hele taget 
var smaat med Butiksforret
ningerne i den nyopvoksede 
By. Man kunde vel nok faa 
de almindeligste Isenkram- 
varer hos Kolonialhandlerne, 
men naar Folk skulde have 
noget ud over det alminde
lige, var det den Gang Skik BANG KNUDSEN

og Brug, at man rejste til 
Varde og gjorde sine Ind
køb. Esbjergs første Historie
skriver, Dr. O. Bruun, for
tæller saaledes i sin ypper
ligt sete og elskværdigt for
talte lille Skildring »Fra Pio
nertiden i Esbjerg«, at han, 
da han i 1876 vilde etablere 
en lille Ungkarlehusholdning, 
maatte rejse op til Varde for 
at faa et tarveligt Bordservice, 
— det var ikke til at faa paa 
Stedet.

Helt op til 1887 maa vi, førend vi finder den første egentlige Isenkramforretning 
i Esbjerg. Den etableredes af C hr. Møller fra Ribe, som et Par Aar efter over
drog den til Georg Gotschalk, af hvem Forretningens nuværende Indehaver, Bang 
Knudsen igen købte den og overtog den d. 15. Marts 1893 — endnu paa det Tids
punkt som Byens eneste Isenkræmmer.

Bang-Knudsen, der er født Vestjyde, kom i 1882 i Lære hos Isenkræmmer Strange 
i Horsens og havde derefter været i to af Jyllands betydeligste Isenkramforretninger, 
Emil Brinckers i Vejle og M. Nielsens i Aarhus. Som det er gaaet næsten alle, 
der har paabegyndt deres Livsvirksomhed i Esbjerg, gik det ogsaa Bang Knudsen; 
der var ikke lidet Besvær at kæmpe med de første Aar. Navnlig var der Vanske
ligheder forbundet med Indkøb af Varer, idet Esbjerg ikke den Gang var Købstad
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og saaledes ikke maatte besø
ges af Repræsentanter for uden
landske Firmaer, — vilde man 
se Prøver fra dem, maatte man 
opsøge de Rejsende i andre 
Ryer. Med Aarene gik Forret
ningen dog godt fremad, og 
1902 flyttedes den til større og 
bedre Lokaler i Nr. 61 paa 
Kongensgade. Herfra driver 
Bang-Knudsen nu en meget 
specificeret Forretning, saavel 
i Værktøjs- og Bygningsartikler 
som i Udstyrsbranchen, med en 
Kundekreds i vidt Omfang. I 
Efteraaret 1905 købte han Ejen
dommen og har siden udvidet 
Forretningen til ogsaa at om
fatte en gros-Handel, for hvil
ken Esbjerg jo byder særlig go
de Betingelser. Nær som Byen 
ligger ved den alfare Handels
vej og med let Adgang til Tysk
land, Belgien og England, hvor
fra saa mange Isenkramvarer 
indføres, bliver Fragterne paa 
de grovere Artikler her billige
re end i de fleste andre danske 
Byer. — Nu behøver man visse
lig ikke at tage fra Esbjerg andet 
Sleds hen for at forsyne sig! FIBMAETS EJENDOM



CROME & GOLDSCHMIDTS FABRIKERS 
ENE-OPLAG OG UDSALG FOR ESBJERG OG OMEGN 

VED

I. LAUGESEN-PETERSEN

Det første Indtryk, man udefra faar af denne Forretning, er Soliditet. Og kom
mer man indenfor, gør man snart den Opdagelse, at den smukke og stilfulde

I?açade kun er Rammen 
om et yderst tiltalende Bil
lede: en i fuld Blomst væ
rende F'orretning, der er 
saa gammel, at den har 
erhvervet sig en stor og 
solid Kundekreds, og allige
vel ikke ældre, end at den 
ikke vil nøjes med det alle
rede vundne, men søger at 
vinde nye Sejre.

Betingelserne herfor er 
da ogsaa til Stede i ual
mindelig rigt Maal. Den 
smukke Butik paa Byens 
flotteste Gade — Kongens- e laugesen-petersen 

gade er med Rette lisbjergs 
Stolthed — virker alene ved 
sit Ydre særdeles tiltræk
kende. Indenfor de store 
Spejlglasruder findes et Ma
nufakturvarelager saa mo
derne, saa rigt og velassor- 
teret, som man kan vente 
det i et af Crome & (iold- 
schmidts Fabrikers Udsalg. 
Disse Udsalg har den i Sand
hed enestaaende Fordel, at 
de staar i direkte Forbin
delse med de kæmpemæs-
sige Fabriker, der selv pro
ducerer alle de Varer, som

det kan betale sig at fremstille. Og for de øvrige Varers Vedkommende sker Ind
købene i Fællesskab med alle de andre Udsalg over hele Landet.

Hvor iøjnefaldende denne Fordel — det absolut billige Indkøb — end er, har 
Indehaveren af Crome & Goldschmidts Fabrikers Udsalg i lisbjerg, I. Laugesen- 
Petersen, dog indset, at dette ikke var tilstrækkeligt. Der maatte en tilsvarende 
stor og hurtig Omsætning til. For det første, fordi kun den store Omsætning til
lader det store Udvalg, der i vor Tid kræves, hvis hver enkelts Smag skal tilfreds
stilles. For det andet, fordi kun en hurtig Omsætning sætter Forretningen i Stand 
til atter og atter at møde frem med det nyeste paa de forskellige Omraader. Og 
endelig fordi den store Omsætning formindsker Driftsudgifterne paa de enkelte Varer.

En Forretning, der ledes efter disse Principper — de eneste, der i Virkeligheden 
muliggør Prisbillighed og stort Udvalg af de nyeste og bedste Varer — skal slaa 
igennem, naar den bliver tilstrækkelig kendt af det købende Publikum. Her har



ESBJERG 49

denne Forretnings Leder ogsaa haft en lykkelig Haand; han har evnet ved en solid 
og vederhæftig Reklame at gøre sin Forretning fordelagtig bekendt viden om.

Med Forretningen er forbundet et Herreskræderi og en Systue for Dame-Spadsere- 
dragter. En Række Filialudsalg paa Fanø og i Omegnens større Byer har bidraget 
betydeligt til den store Omsætning i Forretningens Specialartikler, af hvilke kan næv
nes: Kjoletøjer, Klædevarer, Bomuldstøjer, Tvistlærred, Dowlas, Dækketøjer, Haand- 
klædedrejler, Sengeudstyr o. m. m. Paa disse Artikler har Crome & Goldschmidts

INTERIØR FRA UDSALGET

Fabriker svunget sig op til at være absolut den største Virksomhed paa Tekstilindu
striens Omraade her i Landet, ja, i hele Skandinavien. Disse Fabriker har saaledes 
erobret en i sin Art enestaaende fremragende Stilling, som de trofast hævder ved at 
fremstille Varer, der kan konkurrere fuldtud med tilsvarende udenlandske Fabrikata 
i Udseende, Styrke og Holdbarhed og overgaar disse i Prisbillighed.

I. Laugesen-Petersen har faaet sin første Uddannelse i den By, der nu tæller ham 
blandt sine første Købmænd; siden har han drevet Forretning i Bramminge og i 
Varde.

I 1901 overtog han Crome & Goldschmidts Fabrikers Udsalg, der i Løbet af den 
korte Aarrække er kommet til at indtage en saa smuk og hæderlig Plads iblandt 
Handelsbyen Esbjergs Forretninger.



BRØDRENE BOJSEN
ISENKRAM EN GROS

Esbjergs naturlige Beliggenhed giver den særlige Betingelser som den rette Plads 
for Import af Varer af mange forskellige Arter, og disse Betingelser er da ogsaa 

særlig bleven udnyttede af den her omhandlede Virksomhed.
Firmaet Brødrene Bojsen etableredes 

i Vinteren 1898—99 og omfattede fra Be
gyndelsen dels Agenturvirksomhed, dels 
Salg for egen Begning med Specialiteter i 
Importartikler, amerikanske, engelske og 
tyske Varer. Efterhaanden som Forret
ningen — der hele Tiden udelukkende er 
ført en gros — voksede med Kundekred
sen, optoges stedse flere Artikler. I Aaret 
1900 optoges saaledes ogsaa Cykler og 
Landbrugsmaskiner til alt det øvrige; og
saa dette slog godt an, og i Løbet af for
holdsvis kort Tid — kun 8 Aar — er For
retningen ved Indehavernes Energi og 
Flid, ved gennemført økonomisk Drift og

FIRMAETS EJENDOM

godt Samarbejde bragt til at blomstre frem 
til et meget betydeligt Omfang.

I Firmaets store og særdeles praktisk 
indrettede Lagerbygning paa Hjørnet af 
Englandsgade og Havnegade huses nu en 
broget og imponerende Mængde Varer: 
Cykler, Maskiner, Isenkram og Udstyrs
artikler af alle Slags med Marked over 
hele Landet. Men skulde alle de Varer, 
som Firmaet sælger, ekspederes fra Lager, 
vilde der udkræves mange Pakhuse. Og 
her er da endnu en Side af Forretningens 
Virksomhed, der kan belyses ved et Eks
empel: Fra to Fabriker her i Landet, der 
er startede paa Firmaets Initiativ, har 

EKSTERIØR AF KONTORET

dette i Aaret 1906 fra hver solgt ca. 700 Maskiner i et enkelt Nummer af en enkelt 
Slags; tillige beskæftiger Firmaet et Rebslageri og sysselsætter saaledes — direkte og 
indirekte — en Mængde Mennesker.

Firmaets Indehavere er Christian Bojsen og Peter Bojsen; B. M. Bojsen og 
M. M. J. Bojsen er dets Prokurister.



K. BRUHNS MØBELFABRIK

K Bruhn har nu været Forretningsdrivende i Esbjerg i 13 Aar; han har oplevet 
• Spekulationstiden her, har set Byens Erhvervsliv løftes og sænkes og atter hæ
ves paa den rullende Flodbølge, har evnet ved Flid og Paapasselighed at føre sin 

egen Virksomhed frem, men har ogsaa nu og da maattet kæmpe med Vanskelig
heder. Forud for hans esbjergensiske Periode ligger imidlertid en Uddannelsestid 
og en Række »Vandreaar«, som ogsaa frembyder Interesse.

Bruhn lærte Snedkerhaandværket i Landsbyen Starup hos sin Fader, der ogsaa 
— det var den Gang en Sjældenhed paa Landet — var Møbelsnedker. Dernæst 
gennemgik han en teknisk Uddannelse paa Tegneskolen paa Vallekilde Højskole, 
hvor Haandværkerskolen da under Bentzens Ledelse indtog et højt Standpunkt, 
og drog derefter til Kjøbenhavn, hvor han dels tegnede en Vinter paa Teknisk Skoles 
Dagskole, dels gennemgik Aftenskolen og arbejdede om Dagen. Efter Udstillingen 
i 1888 rejste han til Hamborg, hvor han opholdt sig et Aarstid, var en kort Tid i 
Berlin og vendte efter Ophold i Sachsen og Bayern tilbage til Hamborg. Senere 
foretog han en Lystrejse langs Rhinen og til Schweiz og Italien og tog derpaa Arbejde 
hos Bembe i Mainz, et af Tysklands største og fineste Snedkerfirmaer. Hos dette, 
blandt hvis Specialiteter er Udstyrelse af de store Paladsdamperes Saloner samt Mon
tering af Slotte, tilbragte han et særdeles frugtbringende Aarstid, som bl. a. medførte 
interessante og lærerige Rejser, naar Borge og Palæer i Eisenach, i Thüringen o. a. 
Steder skulde udstyres.

Det var saaledes med en rig og alsidig Uddannelse, Bruhn vendte tilbage til 
Danmark. I 1894 etablerede han sig sammen med en Kompagnon i Esbjerg, men 
overtog senere Virksomheden alene. I 1905 købte han den tidligere tekniske Skoles 
Bygning i Englandsgade og installerede Forretningen, som udelukkende omfatter
Møbelarbejde, her. Esbjerg 
er ikke — endnu ikke — en 
By, der giver mange Bestil
linger paa kostbare, kunst
nerisk og luksuriøst udførte 
Møblementer, men det reelle, 
solide og ærlige Arbejde vil al
tid evne at gøre sig gældende, 
og Bruhns Møbelfabrik gaar 
utvivlsomt en smuk Fremtid i 
Møde.

Medborgerne har tildelt K. 
Bruhn forskellige Tillidshverv. 
Han er saaledes for Tiden Med
lem af Byraadet og Bestyrel
sesmedlem i Haandværkerfor- 
eningen.



A. C. LARSENS EKSPORTFORRETNING

Direktør A. C. Larsen hører til det unge Esbjerg, til 
den unge, driftige Handelsstand, som mødes under 

Fremskridtets og Udviklingens Tegn i Arbejdet for at føre 
den energiske og dygtige By fremad i hurtigt, men støt 
og sikkert Tempo.

En flereaarig Virken som Handelsrejsende i England 
for Salget af danske Landbrugsprodukter havde været en 
ypperlig Forskole for A. C. Larsen, da han i 1899 nedsatte 
sig som Købmand i Esbjerg og med Iver kastede sig over 
Eksporthandelen. Han overtog Agenturet for det store 
Londoner Fir
ma L. Nielsen- 

a. c. LARSEN Ladefoged &
Co., som alle

rede i mange Aar havde haft Forretning i Es
bjerg, beskæftigede sig særlig med Opkøb af 
og Eksporthandel med Smør og Æg og be
gyndte i 1903 med Preservering af Æg, hvil
ket senere er udvidet til at blive en ret be
tydelig Virksomhed med godt Renommé ude 
og hjemme; — det kan saaledes nævnes, at 
de efter Larsens Metode konserverede Æg 
fik Sølvmedaille paa den nordiske Bager- 
og Konditor-Udstilling i Kjøbenhavn 1906.

Desuden er A. C. Larsen Direktør for
Statens Eksportslagteri paa Esbjerg Havn,

KONTOR OG PRIVATBOPÆL

ET AF LAGERRUMMENE FOR SMØR

der nu drives af Aktieselskabet 
»Den danske Kødeksport«, et Sel
skab, bestaaende hovedsagelig af jy
ske Landmænd. Slagteriets Hoved
virksomhed er Eksporten af fersk 
Okse- og Faarekød til England.

Det er saaledes Virksomheder 
specifike for Vesterhavsbyen, for 
den jydske Eksporthavn Esbjerg, 
A. C. Larsen har taget op, —Virk
somheder, som nøje falder i Traad 
med det, man tilsigtede ved An- 
læget af en Havn her, og som i 
Kraft af de naturlige Forhold og 
Lederens Energi har alle Betin
gelser for at trives og blomstre.



ESBJERG SKIBSVÆRFT

S aa haardt end Dampen og Jærnet har trængt det i egentligst Forstand nationale 
Erhverv, Træskibsbyggeriet, har Tømmermandsbilen endnu ikke sunget det sid

ste Vers her i Landet. Flere Steder, som i Svendborg-Egnen, paa Ærø, i Frede
rikshavn og Esbjerg, bygges der endnu Træfartøjer, og det stærke Opsving og de 
Omraade-Udvidelser, vort Fiskeri i de sidste Aar har kunnet opvise — for en stor 
Del som Følge af at Motoren er taget i Anvendelse — har i ikke ringe Grad tilført 
Træskibsbyggerierne Arbejde.

En Virksomhed, der netop fortrinsvis er baseret paa den stærke Tilgang til vor 
Fiskerflaade, er Esbjerg Skibsværft. Indehaveren, S. Abrah am sen, anlagde Værket 
i Aaret 1900 efter tidligere i over 25 Aar at have drevet Skibsbyggeri paa Fanø, 
hvor han udelukkende byggede store Fartøjer paa en 400 Tons. I Esbjerg var der 
fuldt op at gøre, Fiskeriet havde fundet til Dels nye Veje og nye Arbejdsplaner, og 
i de Aar, der er gaaet siden Grundlæggelsen, er der paa »Esbjerg Skibsværft« bygget 
ikke færre end 36 Fartøjer, alle med Motor. . Størstedelen af disse Fartøjer — ^f 
hvilke det største er en 100 Tons Kutter til Sildefiskeri — er bygget til Redere i 
Esbjerg, medens nogle er gaaede til Lemvig.

Ogsaa med Havnearbejder har Værftet været beskæftiget; saaledes anlagde det i 
1902 for Vandbygningsvæsenet Beddingen til Sandpumperen ved Nymindegab; i 1903 
udførte det et større Arbejde ved Ophalingsbeddingen i Esbjergs nye Fiskerihavn, 
og i 1905 anlagde det Ringkjøbing Havn.

Paa Værftet beskæftiges i Reglen 50—60 Mand, undertiden flere. Et meget 
talende Billede har det afgivet i indeværende Foraar, da paa én Gang fem 30
Tons Kuttere, be
stemte til Torske
fiskeri under Island, 
stod paa Stabelen. 
— Den Tid er længst 
forbi, da vore Sko
ve maatte afgive Ege 
i Tusindtal til Byg
ning af Orlogsskibe; 
men endnu lægges 
der Køl og rejses 
Spant, — det dan
ske Skibsbyggeri, der 
har saa stolte Tradi
tioner, er livskraftigt 
endnu og evner at 
tilføre vort Erhvervs

EKSTERIØR FRA VÆRFTETliv Værdier.



AKTIESELSKABET L. BOTKERS 
TØMMERHANDEL

Det var i Aaret 1893, da det raske »Avancer« blæstes gennem Esbjergs endnu 
mindre end halvfærdige Gader, at L. Botker brød op fra den store vestjydske 

Stationsby Tarm, hvor han havde drevet Tømmerhandel i en halv Snes Aar, og 
flyttede til den unge virkelystne By, der havde Hovedet helt fuldt af store Planer.

Botker byggede sig Hus paa Hjørnet af Hovedgaden Kongensgade og Østergade og 
grundlagde her en Tømmerhandel samt en Forretning med Isenkram og Støbegods, 
som snart fik et meget betydeligt Omfang. I 1896 overdrog han Ejendommen og 
Isenkramforretningen til en Brodersøn, byggede sig nyt Hus paa Hjørnet overfor og 
fortsatte her Støbegodsforretningen (senere afstaaet til Soph. Erich sen, L. Botkers 
Eftf.), medens Trælastforretningen gik over til et Aktieselskab, for hvilket B. blev 
Direktør.

Men imidlertid var Fremmarchen bleven til Stormløb og de store Planer til utøj
lede Fantasier; der skulde i en Fart rejses Bygningskomplekser til de Tusinder, som 
inden føje Tid vilde strømme til Danmarks Chicago. Bygningerne blev ogsaa rejst 
— en Del af dem i alt Fald — men alt det andet gik ikke i Opfyldelse, ikke lige 
straks, og de Revner, Jorden slog, da den store »Opgangs«-Bølge var rullet bort, fik 
meget til at ryste, — medens mangen stod forbavset og spurgte:

»Meine güldenen Dukaten, 
Sagt, wo seid ihr hingerathen?«

Ogsaa det ovenfor nævnte Aktieselskab geraadede i Vanskeligheder og maatte op
hæves i 1901. Men L. Botker oprettede straks derefter et nyt Aktieselskab og tog 
fat med ærlig Vilje og Energi, og denne Gang, da Opgangen i Byen viste sig at være 
sindigere, men ogsaa sundere, blev Fremgangen ogsaa for denne Virksomhed jævn 
og sikker og i det rette Tempo. A./S. L. Botkers Tømmerhandel driver nu en meget 
betydelig og særdeles anset Forretning med Trælast samt desuden med Staalbjælker, 
Cement, Tagsten og andre Bygningsartikler.

Esbjerg er ingenlunde færdig med at bygge og med at vokse endnu — ingen
lunde! Kun regner man nu ikke med en fantastisk Millionby, men med en i Virke
ligheden funderet driftig og dygtig dansk Handelsstad.

Og i en saadan vil der ogsaa blive Vej fremad for den ærlige og ufortrødne Vilje.



A/s C. MOLLERUPS MASKINFABRIK

S aa ung end Motorindustrien er, har den allerede formaaet at sikre sig en Plads, 
og det en meget fremtrædende, indenfor Erhvervslivet. Særlig Fabrikationen af 

Baad-Motorer er tidligt og med afgjort Held taget op herhjemme; vore Fiskere fik
meget snart Øjnene op for, 
hvad Motoren vilde kom
me til at betyde saavel til 
Betjening af Redskaber 
som til Middel til at føre 
Fangsten hurtigt til Salgs
pladserne, og da denne 
moderne »Maskine med 
indvendig Forbrænding« 
saaledes uden lang Tøven 
var taget i det praktiske 
Livs Tjeneste, blev det 
Fabrikanterne magtpaalig- 
gende at søge at fremstille 
stedse bedre og billigere 
Konstruktioner. Det er C. MOLLERUP

ikke for meget sagt, at det 
danske Fiskeri nu er ba
seret paa Motoren; saavel 
i Flynder-Sjægten paa Lim
fjorden som i de søgaaende 
Vesterhavs-Kuttere finder 
vi Motoren, og Kravet ly
der stadig paa kraftigere 
og bedre Maskiner, thi her 
om noget Sted gælder det, 
at »Tid er Penge«. Ud
landet har paa dette Om- 
raade kunnet lære af os; 
vore Fiskere har her været 
hurtigere i Vendingen end 
deres Kaldsfæller i andre

Lande, og som en naturlig Følge heraf staar ogsaa vor Motorfabrikation fuldt paa 
Højde med — eller over— hvad Udlandet kan fremvise.

Som Esbjerg ligger, umiddelbart ved et fiskerigt Hav, med en god og rummelig 
Havn og med gunstige Betingelser for Fangstens hurtige Videreforsendelse til det 
fiskespisende Udland, er det naturligt, at Byen er bleven Hjemsted for en betydelig 
Fiskerflaade og dermed tillige for en livskraftig Motorindustri. —

Landskendte, ja mere end landskendte, er da ogsaa C. Mollerups Motorer til 
Fiskerfartøjer.

Forretningen blev grundlagt i 1896 af C. Mollerup, som tidligere havde faret 
som Skibsmaskinmester og gennem denne Virksomhed erhvervet sig adskillig prak
tisk Erfaring, der senere kunde bringes til Nytte. Til at begynde med var Fabriken 
dog ingenlunde af imponerende Dimensioner; den boede i lejede Lokaler, Personalet 
bestod kun af en Svend og en Dreng, og Virksomheden tog særlig Sigte paa Re
paration af Dampskibe og Maskiner. Men Fremgangen lod ikke længe vente paa 
sig; allerede i 1897 beskæftigedes 30 Mennesker, der blev købt Grund, og en Fabriks
bygning blev opført.
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Imidlertid begyndte man omkring 1898 at lave Motorer til at betjene Fiskerired
skaberne med, til Trækning af Vaad o. lign., og saa blev et Par Aar efter — i 1900 — 
Spørgsmaalet om Drivkraft til Fiskerfartøjer for Alvor brændende.

C. Mollerup vendte ikke det døve Øre til her. Han optog straks Tilvirkningen 
af Motorer, og da hans Fabrikat hurtigt fik godt Ry paa sig, og Anvendelsen tog til 
i meget stor Maalestok, voksede Forretningen hurtigt. Samme Aar overtog Mollerup 
Klæbeis Fabrik Vest for Byen, men det følgende Aar voksede Forretningen ham over 
Hovedet. Han var begyndt uden egen Kapital, der indtraf en Række Vanskeligheder, 
og han maatte standse sine Betalinger.

Forretningen var imidlertid i og for sig god nok; den fortsattes da ogsaa, først i 
Mollerups Broders Navn, og kort efter traadte Grosserer Chr. V. Quaade af Kjøben- 
havn ind som Interessent. I 1905 gik Virksomheden over til et Aktieselskab, der 
fik Hovedsæde i Kjøbenhavn med Grosserer Quaade som merkantil Direktør, medens 
C. Mollerup vedblev at være praktisk Leder af Fabriken i Esbjerg.

Denne er da nu atter i god Gænge; den beskæftiger 80 Mand og leverer Motorer 
— hvis Driftssikkerhed og øvrige fortræffelige Egenskaber er ubestridte — saa at 
sige over hele Verden. Til Norge og Island, til Tyskland og England, ja, selv til 
Australien og Japan har Mollerups Motorer fundet Vej og erhvervet sig Venner. 
Firmaet arbejder stadig paa Forbedring og Fuldkommengørelse af Fabrikatet — det 
sysler saaledes for Tiden med Forsøg, hvorved Forbruget af Petroleum til Motoren 
vil gaa ned til det halve.

Indenfor den vigtige Gren af dansk Industri, som Tilvirkningen af Motorer til 
Fiskeri-Øjemed har udviklet sig til, indtager C. Mollerups Fabrik med Rette en aner
kendt Position.



A. LYKKE THOMSEN
KEMISK FABRIK - IMPORT & LAGER AF MATERIAL- & MALERVARER

Efter »Sturm- und Drang«-Perioden i Esbjerg i Slutningen af 1890’erne var Byen 
paa en Maade at ligne ved en af en Vandflod opdukket Egn. De store gamle 

Firmaer stod urørte, Bølgerne havde skyllet om deres Fod, men de havde stedse 
holdt Hovedet frit af Vandene. I Lavningerne derimod var der Buiner, adskillige 
var skyllet bort, og Jordbunden var endnu ikke overalt givtig, — der laa Sand over 
Mærsken.

Men efterhaanden spirede det. Nye Virksomheder groede frem, det viste sig, at 
der virkelig var Bund for Gro og Grøde, »Manden i den blaa Kappe«, Vesterhavet, 
var her en naadig Nabo.

Blandt de Virksomheder, der saaledes voksede frem, er den af A. Lykke Thom
sen paa Esbjerg Havneterritoriums vestre Kaj startede Fabrik og en gros-Forretning 
i Material- og Malervarer. Fabrikationen omfatter Soda i dens forskellige Former 
samt flere mindre Fabrikationer i Material- og Malervarebranchen. Paa Grund at 
Fragtforhold bliver Afsætningen af Soda hovedsagelig bunden til Vestkysten og Es
bjergs nærmeste Opland, men Handelsvirksomheden har videre Rammer. Esbjerg 
er med sine forskellige regelmæssige Dampskibslinier og sit nære Naboskab til de 
to store konkur
rerende Industri
lande, England og 
Tyskland, en god 
By for driftige og 
intelligente Køb
mænd; det har og- 
saa Lykke Thom
sen indset, da han 
optog sin Import- 
og en gros-Forret
ning i Material- og 
Malervarer.

Med disse Ar
tikler lader A. L.T. 
nu hele Landet be
rejse, og som Ho
vedoplagshaver for
Danmark, Slesvig fabriks- og lagerbygningerne
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og Holsten for det 
over 100 Aar gam
le London-Firma 
Naylor Brothers 
— et Firma, der er 
verdensberømt for 
sine Vogn-, Møbel- 
og Japan-Lakker, 
— har han, i For
bindelse med sine 
andre Artikler i Ma- 
terial- og Malerva
rebranchen, skabt 
sig en stor Kunde
kreds af Købmænd, 
Farvehandlere og 
Malermestre. Det 
er ikke Smaasen- 
dinger, der saale- 
des fra A. L. T.’s

inteiuob fba detailudsalget Varelager sendes
ud over Landet, 

endog til Hovedstaden. Ogsaa andre udenlandske Fabriker paa det her nævnte Om- 
raade repræsenteres ved A. L. T. som Eneforhandler for Danmark, og hans Omsæt
ning er betydeligt stigende Aar for Aar.

I Fabrikens og en gros-Lagerets umiddelbare Nærhed i Havnegade 71 har A. L. T. 
i indeværende Foraar bygget og indrettet et overordentlig fikst og smagfuldt Udstil
lingslokale med Prøvelager og Detailudsalg af Firmaets Artikler.

— A. Lykke Thomsen, som endnu er en yngre Mand paa godt 40 Aar, har for nogle 
Aar siden taget livlig Del i Esbjergs politiske og kommunale Udvikling. Det for
tjener saaledes at nævnes, at det var ham, der efter en inangeaarig Kamp mellem 
modstridende Interesser, et Utal af Møder og et trælsomt Arbejde endelig som For
mand for et Udvalg fik opfyldt et af Befolkningens brændende Ønsker ved Gennem
førelsen af Esbjerg—Darum-Vejen, et Anlæg, der kostede ca. 50,000 Kr., og som er 
ret enestaaende her i Landet, idet Vejen byggedes privat gennem fire Sogne og ved 
frivillige Bidrag fra Esbjerg og Darum Kommuner og fra de interesserede Beboere 
i de mellemliggende Sogne. Dette Vejanlæg bragte Esbjerg i betydelig nærmere For
bindelse med en Del af sit Opland, og det tilførte ydermere nyt.

A. Lykke Thomsen blev af de Næringsdrivende i sin Tid valgt til Direktør for 
den daværende Esbjerg Kreditbank. Denne Stilling opgav han dog efter nogle Aars 
Forløb paa Grund af manglende Forstaaelse fra de Interesseredes Side, og han er 
nu udelukkende optaget af sin Forretning.



ESBJERG BRYGHUS

Blandt de større Virksomheder, der voksede op i Esbjergs »store Dage« i det 
sidste Tiaar af forrige Aarhundrede, var ogsaa »Esbjerg Bryghus«. Det blev 

grundlagt i 1896 af et Aktieselskab, bestaaende af de fleste af Byens Borgere, med 
en Aktiekapital af 200,000 Kr., og Opførelsen blev betroet Ingeniør Victor Bagger.

Opført efter Planer og under Tilsyn af en Autoritet paa Bryggerianlægs-Om- 
raadet som Ingeniør B., blev Esbjerg Bryghus i alle Maader et Førsteklasses Bryg
geri; det kan saaledes nævnes, at her blev anlagt det første »Tromle-Malteri« her i 
Landet, hvilket senere blev efterlignet af andre. Man kan bl. a. heraf se, hvorledes 
man fra første Færd bestræbte sig for, at Bryggeriet, — der var anlagt til en aarlig 
Produktion af 8000 Tdr. baiersk 01 og et lignende Kvantum overgæret, — skulde 
staa paa Højde med Tidens Fordringer.

Men Esbjerg blev pludselig og voldsomt revet op af sine altfor forfløjne Stor
stadsdrømme, og under Overgangsperiodens vanskelige og usikre Forhold delte Bryg
geriet Skæbne med saa mange andre Virksomheder, — det kunde ikke klare sig, 
og paa det Tidspunkt, da man var længst nede i Bølgedalen, maatte det standse 
sine Betalinger. Aktionærerne blev da enige om at stryge Aktiekapitalen og søge 
at realisere Bryggeriet paa bedst mulig Maade for at holde Driften i Gang. I 1901 
solgtes det til S. Fischer paa et mindre Konsortiums Vegne. Det var øjensynligt, 
at Bryghuset var anlagt for stort i Forhold til den Afsætning, der kunde regnes med, 
og det ny Konsortium tog da den Beslutning at anlægge en Sprit- og Gærfabrik i 
Forbindelse med Bryggeriet, hvorved dets Maskineri og Malteri kunde blive fuldt 
udnyttede.

Vanskelige Tider og daarlige Aar har øvet deres Indvirkning ogsaa paa denne 
Virksomhed, men baade Brænderi og Malteri er nu i regelmæssig Drift, der beskæf
tiges ca. 50 Mand, og Brænderiet fremstiller aarlig ca. 400,000 Pd. Gær og ca. 400,000 
Potter Spiritus.

Esbjerg Bryghus har — som saa mange andre Virksomheder — haft sine Børne
sygdomme, men ved Ihær
dighed og ved ikke at sky 
Bekostninger er disse Be
sværlighedernu overvund
ne. Fabrikatet nyder den 
største Anseelse saavel i 
Esbjerg som viden om; 
godt Vand og gode Gæ
ringsforhold har været 
medvirkende til at skabe 
et fortrinligt Produkt, der, 
f. Eks. i Form af »Es
bjerg Pilsner«, er kendt 
og skattet i alle Egne af

BRYGGERIETS BYGNINGERLandet.



ESBJERG SVINESLAGTERI

Da »den jydske Sammensværgelse«, som Professor Frederiksen kalder den i 
Slutningen af 1860’erne rejste Bevægelse for Anlæget af en Havn ved Esbjerg 

og Etableringen af passende Baneforbindelse i Sammenhæng hermed, havde naaet 
sit Maal, knyttedes Fremtidsforhaabningerne væsentligst til Havnens Betydning for

SLAGTERIETS BYGNINGER

Kreatureksporten. Da en af Planens Modstandere paa Thinge, Tuxen, spottende 
spurgte, om de 438 Stude, der aarlig passerede Hjerting, skulde bære Udgifterne, 
svarede daværende Indenrigsminister Estrup med at raade ham til at gøre Tallet 
10 Gange saa stort*). Han kunde trøstigt, uden at de kommende Begivenheder syn
derlig vilde have modsagt det, have multipliceret med 100; — og dog vilde Udvik
lingen, at det ikke netop skulde blive Kreatur- (specielt Stude-) Eksporten, der kom 
til at bære Esbjerg frem. Der frembød sig en Rigdom af andre Udviklingsmuligheder, 
og blandt disse blev da ogsaa den Virksomhed at samle, behandle og udføre Land
brugets Produkter: Eksportslagteri-Virksomheden.

Motiveringen var da saa lige til, da den 6. April 1895 »Esbjerg Aktie-Svineslagteri« 
startedes for henimod syv Fjerdingaar senere, den 21. December 1896, at begynde 
sin Virksomhed under Ledelse af H. C. Hansen som adm. Direktør med Slagteriets

*) O. Bruun: »Fra Pionertiden i Esbjerg.«
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nuværende Direktør C. L. Okholm som Bogholder. Saa god end Jordbunden var 
i Esbjerg, trivedes dog ikke alt lige godt, og 4 Aar efter, den 22. December 1900, 
vedtoges Slagteriets Likvidation. JDen 2. Februar 1901 overtoges saa Slagteriets Ak
tiver og Passiver af Verdensfirmaet van den Bergh i London, og det nye Firma 
blev »Esbjerg Svineslagteri«. Firmaet v. d. Bergh limit, ejede og drev allerede 
forinden et Slagteri i Aarhus, og Direktøren for dette, H. P. Hansen, blev nu tillige 
general manager for Virksomheden i Esbjerg, medens C. L. Okholm blev Meddirek
tør, for senere — efter Hansens Død i April Maaned 1906 — at overtage Ledelsen 
alene.

Slagteriets Virksomhed falder væsentlig i to Grupper, nemlig Bacon-Tilvirkningen 
og Kreatur-Afde
lingen. Tilvirknin
gen af Bacon (samt 
af saltede Svine- 
hoveder og Tæer) 
er bestemt udeluk
kende for det en

gelske Marked, 
hvor Produktet har 
opnaaet et vel
fortjent Renommé.

Slagtningernes 
Størrelse har i de 
11 Aar, i hvilke 
Slagteriet har be- 
staaet, varieret fra 
40,000 til 50,000 
Stkr. Svin aarlig 
og har kun et 
enkelt Aar — i
1898 _  været un- 1200 S1DEK bacon, færdig til afskibning 
der 30,000.

Sideordnet med denne Virksomhed besørger Esbjerg Svineslagteri Slagtning og 
Forsendelse af Kreaturer til det tyske og engelske Marked og tillige Slagtning af 
Kalve, Faar og Polte (smaa Slagterisvin) for det engelske Marked. Slagtningen ud
føres udelukkende for Kreaturafsendernes Regning, og Slagteriet besørger derefter 
Forsendelsen og Salget af Produkterne gennem sine Forbindelser i Tyskland og 
England. Kreaturslagtningen har varieret i Størrelse mellem 2000 og 4000 Stkr. — 
Højdepunktet naaedes i 1902 — men som Følge af de daarlige Priser paa danske 
slagtede Kreaturer i England og hele Vanskeligheden ved Forretning med slagtede 
Kreaturer i Tyskland, de besværlige Indførselsforhold m. m., er Slagtningen gaaet 
noget nedad og androg i Aaret 1906 kun 900 Kreaturer. Kalve er slagtede i et Antal 
af fra 1500 op til 5000 Stkr. aarlig, og endelig er af Polte slagtet og sendt til det 
engelske Marked (dels for egen, dels for andres Regning) 7,000—11,500 Stkr. aarlig.

Til Slagteriet, hvis hele Indretning er fuldt tidssvarende, hører endvidere et Fedt
smelteri og Pølsemageri. — Produkterne, der i London sælges udelukkende gennem
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v. d. Bergh limit., 
har som nævnt op- 
naaet ubetinget An
erkendelse paa det 
engelske Marked, 
og Slagteriets Vare
mærke, tip-top, er 
kendt og skattet, 
netop nøje svaren
de til selve Navnet.

Udnyttende de 
gode naturlige Be
tingelser, optaget 
som Led i et rigt 
og anset Verdens- 
firmas mangeside
de Virksomhed og 
under Ledelse af 
en ung og energisk 
— til det yderste SVALEGANGEN

SVINEKHOPPENE UNDER AFSVALING 
fagkyndig — Mand

K B E ATU B S LAGTEBI ET
KØDKROPPE EOR TYSKLAND

indtager Esbjerg 
Svineslagteri nu en 
fremskudt Stilling 
blandt Foretagen
der af tilsvarende 
Art. Det kan godt 
siges at være op
taget i »den jydske 
Sammensværgelse« 
i moderne For
stand, den Bevæ
gelse, der giver sig 
Udslag i et lysvaa- 
gent, driftigt F orret- 
ningsliv med vid 
Horisont, en maal- 
bevidst Stræben paa 
den Basis, som klog 

Forudseenhed 
skabte for fire De
cennier siden.



P. SLOTHS MARGARINEFABRIK

Som saa mange Esbjergensiske Virksomheder har P. Sloths Margarinefabrik sit 
Udspring i Perioden omkring Midten af 1890’erne — og som saa mange af disse 

Virksomheder maatte ogsaa den gennemgaa Trængselstider og Vanskeligheder, før
end den — i de rette Hænder og under gunstigere Kaar — kom i Trivsel og voksede 
sig sund og stærk.

Fabriken blev grundlagt af et Aktieselskab i 1897, men standsede Virksomheden 
efter et Par Aars Forløb og laa hen ude af Drift, indtil den i April 1902 blev over
taget af P. Sloth. Den nye Ejer havde allerede siden sit 20de Aar drevet selvstændig 
Forretning som Mejerist i Jannerup ved Varde, men han kom ikke med stor Kapital, 
han begyndte saa at sige paa bar Bund. Han medbragte imidlertid Ungdommens 
Fremdrift og Virketrang, Flid og Vindskibelighed af den gode vestjydske Art, og han 
fik da snart Fabriken sat i Stand og anskaffede nye og fuldt ud tidssvarende Ma
skiner, saa det blev ham muligt at oparbejde en betydelig Produktion og at frem
stille et Produkt, der var egnet til at skaffe sig Indpas. Til Trods for den ret skrappe 
Konkurrence er Sloths Margarinemærker saaledes efterhaanden bleven kendte og 
efterspurgte over hele den jydske Halvø og da navnlig i Esbjerg. Fabriken har 
Lager i Randers og i Aalborg og lader til Stadighed Landet berejse ved to Rejsende.

Fabrikant Sloth, der som nævnt fra sin første Ungdom havde næret Interesse 
for Mejerifaget, er ogsaa stadig paa forskellig Maade forbleven knyttet til denne
Virksomhed; 
ning at afgi
ve Bevis for, 
at Margari
nefabrikatio
nen i Stedet 
for, som i sin 
Tid kortsynet 
hævdet, at væ
re en Fjende 
af Produktio
nen af Natur
smør og den 
danske Smør
eksport, net
op fortræffe
ligt kan arbej
de sideordnet 
og i fornuftigt 
Alliance-For
hold hermed.

og han er saaledes kommen til i sin egen Person og i sin egen Ger-

P. SLOTH I SIT PRIVATKONTOR



H. B. JENSEN
SPECIALFORRETNING I MEJERIARTIKLER

Den sidste Menneskealders vældige Udvikling af det danske Mejerivæsen, som bog
stavelig har gjort Landet »pigget af Mejeriskorstene«, har ikke alene revolutio

neret Landbruget; ogsaa vor Industri er denne Udvikling paa mange Maader kom
men til Gode. Man behøver blot at nævne det ene Ord Centrifugen for at se aab- 
net et Perspektiv af travle Værksteder med Hundreder af Hænder i rastløs Virk
somhed.

Men det er ikke alene Centrifugen med dens Tilbehør af Pasteuriseringsapparater, 
Kærne- og Æltemaskiner osv., det moderne Mejeri sætter i Gang; det kræver til 
Udøvelsen af sin Gærning et helt Arsenal af de saakaldte »tekniske Artikler«, af Be
holdere, Rør, Haner, Maaleapparater, Pumper, Rensnings- og Pudsemidler o. s. fr. 
for slet ikke at tale om det Gros af Transportspande, der hver Dag Aaret rundt 
ringler henad de danske Veje.

Mejerivæsenet har saaledes affødt bestemte Specialforretninger, blandt hvilke 
Esbjerg-Firmaet H. B. Jensen, Indehaver: Fabrikant H. J. Barslund, har er
hvervet sig et landskendt Navn og en — navnlig om Midt-, Vest- og Sydjylland 
samlet — meget betydelig Virksomhed.

H. B. JENSEN

Forretningen grundlagdes i Aaret 1894 og blev fem Aar 
senere overtaget af den nuværende Indehaver, som siden 
Midten af 1880’erne havde været aktiv og praktisk Mejeri
mand og i Tidsrummet 1894—99 selv drevet Mejeri i Øst
jylland. Enhver til Mejeribruget hørende Artikel fra den 
mindste til den største og dertil Reparationsarbejde og 
Anlæget af komplette Mejerier hører ind under Firmaets 
Interessesfære. Det har anlagt og installeret mange store 
jydske Mejerier, saaledes i 1905 det store Mønster-Anlæg, 
Mejeriet »Danalyst« i Herning; ogsaa Egnene Sønden Aa 
har det — saa vidt de vanskelige Toldforhold har gjort det 
muligt — draget ind under sit Virke-Omraade. Et anseligt 
og fuldt moderne Maskinværksted er det nødvendige Sup
plement til denne Virksomhed, som i Tempo med Mejeri
væsenets Udvikling og under fagkyndig Ledelse har kunnet 
opvise stadig Fremgang og en jævnt stigende Omsætning.


