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I. H A V N E N .

Es b j e r g s  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 tindes 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 se jre t--------------

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 Betragtning 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 T i 11 i s c h , 14. September 1865, Rigsdagen et Udkast til Lov 
om en Jærnbane fra Vamdrup til Strandby og Anlæg a f 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 hell 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 Profilets Bredde og 3) en naturlig beskyttet Beliggenhed. 
Ogsaa den aabne Søhavn er opgivet. F"or ikke at indsnævre Løbet maa man nem
lig helst bygge ved Land, men da skal man, hvis det skal være en aabert 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 Bedegørelse blev af stor Betydning, da Sagen igen kom frem i Bigsdagen.

Den 6. Januar 1868 forelagde E s tru p , Indenrigsminister siden 6. November 65, saa 
Folketinget et Lovforslag om Anlæg a f en Havn i Esbjerg, som skulde være færdig 
inden 1. Januar 1871, og hvortil søgtes bevilget 600,000 Bigsdaler.

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 kom, 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 
L ou is C arlé , som havde udført endel Havnearbejder baade her og i Sverrig; 17. No
vember undertegnede han Kontrakten med T ie tg en  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. 15. 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 
Ivavtionist, 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 alleveret 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 4 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—76 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 Besultat, og da Arbejdet endelig Som
meren 1886 blev paabegyndt, var Pengene »bevilgede« ad provisorisk Vej. Det bestod 
atter i en Udvidelse a f  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 2Vs Mill. 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 Fiskerflaade, og efter mange Forhandlinger blev 
det besluttet at bygge en helt ny Havn for denne Flaade vesten for hele Anlæget paa 
ialt 8V2 Td. Land og af 18 Fods Dybde. Pengene dertil, 1,340,000 Ivr., 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 Bende 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 Bigsdagens Bord ligger Forslag til en 
Udvidelse af baade Trafikhavnen og Fiskerihavnen til et samlet Beløb af 6 Mill. 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 B ork  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 skuide 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 Andelssmøreksport, Smørpakkeriet, Lauritzens Smørfor
retning, Hedegaards Eksportforretning, Ladefoged & Co.’s Smør- og Ægeksport, Fabrikant 
Lunds Smør for ret ning, endvidere har Maypole Dairy Co., Carl Holbek, Pollock tt  Co., 
Manchester, og Co-operative Wholesale Society Ltd. Filialer i Esbjerg. Flere af disse 
Forretninger eksporterer ogsaa Æg, 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 Bhedere, thi Frygten for 
at sejle paa Esbjerg var stor. En af disse Mænd, og tilmed den betydeligste, var 
dog kommen allerede 1884, nemlig D itlev  L a u ritz e n . Med sjælden 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 Mænd arbejde disse forskellige Grene op til store 
Forretninger, hvoraf først og fremst maa nævnes den af Grosserer E r ik se n  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 Bhederi og en Kulforretning.
— Som selvstændig Begynder maa, næst Lauritzen, især nævnes H e n rik  P agh , som 
1889 begyndte en engros-Forretning i Kolonial. Ved disse Mænds Initiativ fik 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 fleste bor paa Havnepladserne, hvor de har lejet Grund af Staten. 
Her er to Skibsværfter, som især bygger Fiskerkuttere og Motorbaade, det ene er 
grundlagt af Th. D ah l, 1872, nuværende Indehaver er B au n  B yberg , det andet er 
grundlagt 1890 af den nuværende Ejer, A b rah am sen . En Sodafabrik, et Saltværk, 
en Fiskekassefabrik, et Bøgeri, 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 Smør Flæsk Kød Æg Fisk
kvæg Faar « ffi Snese <8

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 4,371 304 10,372,262 54,006,940 656,138 276,768 2,241,156
1896 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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Import. Netto Toldintrader.

Kul
Korn- og 

Foderstoffer 
<8

Kunstgødning

Kr.

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

1883 | Km. (59(5 
\Td. 39,543 156,593 935,217 74,578

1888 | Km. 2,773 
iTd. 60,246 373,902 4,388,607 82,279

1892 | Km. 2,124 
iTd. 134,699 
| Km. 446

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

1896 i Td. 105,085 
(61,309,220 ffi

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

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

1902 116,955,463 ffi 98,840,373 22,294,276 296,813
1905 136,552,678® 151,008,536 25,007,517 407,322
1906 192,556,000 U> 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 4—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 Begeringen 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,(584 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 lil 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 Raade fisket for c. 20,000 Kr.
1885 10 Raade 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 Besultat 
som Esbjergfartøjerne.

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

furer, som Begeringen 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 beller 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.

I)e egentlige Nybyggere, 
dem udenfor Plovfurerne, F | l(j  m ø l l e r

var Folk af en anden 
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 F ra n tz  M ølle r 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 187(5 kunde han endog, sam
men med en anden, begynde det førsle Jcernstøberi 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, Mollers 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 KORSTE 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 Hja'lp, 
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 RESØG 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 Sog/iekommune fra 
1. Ianuar 1894 at regne. Da havde Byen 6400 Indbyggere, den øvrige Del af Kom
munen havde c. 1600! — Beformen 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 189b—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 Be- 
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 forsomt. 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. (47a 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 B)ren, 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 al 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 a f 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 ngtede, saa dog den mest respek-

Ji

KONGENS ANDET BESØG I ESBJERG, JU B IL Æ E T  (1893)

lerede Mand. Han tjener en Formue, mens andre tjener en lumpen Krone, Rladene 
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 Ryforhold, den angriber haardest, men stakkels Rønder, 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 liere 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 Baad at 
leje Bolig.

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

Bet 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 Byen 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 Købslad 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 Handel sflaade, som nævnte Aar blev forøget med 13 Dampskibe med c. 5000 
Tons, især ved Konsul I). 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 Bække 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.



E S B J E R G - F A N Ø  BANK

D
e t  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. B rein- 
holt, — »Gamle Breinholt«, som han altid hed i daglig Tale, — Skibsbygmester Th. D ahl 
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
Provinsbank. b a n k e n s  e j e n d o m
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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
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- 

i n t e r i o r  f r a  e k s p e d i t i o n s l o k a l e t  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 Tb. Dahl, der døde i 
1898. Siden da har Konsul C. B re in h o lt  været Formand. Skibsreder C. H. N iel
sen, Nordby, har været Næstformand siden Bankens Oprettelse.

Ved Bankens Stiftelse valgtes til administrerende Direktør tidligere Assistent i 
Kjøbenhavns Handelsbanks Filial i Banders J. N ie lsen  og til Meddirektører Fabrikant 
P. B rin c h , fhv. Højskoleforstander I. M adsen og Sagfører C. H. B rasch . Senere 
er Sagfører Brasch udtraadt og Overretssagfører A ndr. J e n se n  indtraadt i Direk
tionen. — Siden 1896 har C. I. H an sen  været Bogholder ved Banken.

Banken har Filialer i Nordby og Sønderho paa Fanø. I Nordby bestyres Filialen 
af Skibsrederne C. C. N ie lsen , H. H. C lau sen , P. N. H arb y e  og P. N. W in th e r; 
Filialen i Sønderho bestyres af Skibsrederne N. H. B rin c h  og S. A. F isch er.



FABRIKANT N. J. POULSEN

Li v s v j l k a a r e n e  i Esbjergs første Dage var ikke blide; der maatte arbejdes baardt 
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. P o u lsen  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 Bhodos, 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 F ra n tz  M øller, 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 Hink 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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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 »Biberhus« 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 

f u a n t z  m ø l l e r  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 Bejsende 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 Bibe, 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. Jen sen  
og O lsen, 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 . p o u l s e n
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POULSENS VILLA I HAVNEGADE

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-
j æ r n b a n e b r o e n  o v e r  n i p s a a  v e d  r i b e  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 Mill. 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 Sogneraadetog var 
Medlem af det indtil
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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 Ryraad, 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 Regyndelsen af 1894 var paa mellem 6 og 
7000 Indbyggere, trængte til i kommunal Henseende; der var mange og store Op
gaver at løse, rig Yirkeplads 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 
Bække 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  o g  MASKINFABRIK
JENSEN & OLSEN

D
e n n e  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 F ra n tz  M øller, 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

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

Af Gaardmand P. C. C h ri
s ten sen  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. P o u l
sen og Virksomhedens Udvik- 

l e h d e  b . j e n s e n  ling op gennem Aarene er for- h o l g e b  o l s e n
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talt andet Steds i dette Værk. Vi maa her 
springe helt op til 1. Januar 1896, da Fabrikens 
nuværende Indehavere, L ehde  B. Jen sen  og 
H olger O lsen, overtog Virksomheden.

Om begge Indehaverne kan i Korthed med
deles: Jen se n  er født 1866 paa Engholm pr. 
Nørresundby, kom 1881, efter at have taget 
Afgangseksamen fra Hjørring Realskole, i Ma
skinisere hos Jochumsen, Nøddelund & Co. i 
Banders, hvor han var til 1885. Aaret efter 
kom han til Esbjerg og traf her O lsen , 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. 2Vs 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, Bumindhold 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. L A U R I T Z E N

Sa m m e n  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-Klang mellem disse Navne, Byens og Mandens, saa at de for Bevidstheden rent 
umiddelbart staar som

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- 
r itz e n  har betydet for 
Esbjerg. Han har ikke 
grundlagt Byen, den vilde

ligget der uden ham, den har sin naturlige Begrundelse 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 Bibe, idet han først en Gang om Ugen og senere

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 
vilde 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
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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 Baadighed, 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 B re in h o lt, Grosserer Pagh  o. ti. »Esbjerg-Fanø Bank«, 
og det følgende Aar oprettede han Firmaet S. M einertz  & Co., som senere overgik 
til »Esbjerg Trælasthandel« og overtog Lauritzens Trælasthandel. I Efteraaret 1893 
startede han Firmaet E r ik se n  & C h ris te n se n , 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 »T horvald  M o lle r & 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 bley en Filial, og kort efter startede han sammen med Jen s  C h r is te n 
sen og B. Jac o b sen  en Trikotagefabrik, som nu drives af L a u ritz e n  og C. O le 
sen  m. ti.

I Foraaret 1898 startedes Interessentskabet »Lauritzens Smørforretning«, der over
tog den af L. hidtil drevne Eksporthandel med Smør; samme Sommer indkøbtes 
Fiskedamperen »Nelly« til Trawlfiskeri i Nordsøen, og om Efteraaret grundlagde L. 
sammen med Møller E b b esen  og Grosserer E r ik se n  »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
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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: »E sbjerg  T ovvæ rksfab rik« .

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 Beberbane paa 10 Alens Bredde 
og engagerede 4 Bebersvende, 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 Bejsende — 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 T h o rv a ld  N ie lsen , Møller H ansen  o. ti. 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 B. 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 stnaalig 
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 Bod, og at Heldet vil give sit Solskin til!



C. B R E I N H O L T
KONSUL — SKIBSREDER — SKIBSBEFBAGTNING 

ASSUBANCEFOBBETNING — HAVARIAGENTUR

a v n e t  B re in h o lt har i Vestjylland sin egen Klang, kendt som det er fra Thi
sted til Bihe 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 specifdd 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 P o u l B re in 
h o lt (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 Studetrafik — 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 Bepræsentant paa Stedet og valgte ham. Breinholt gik i den Grad 
med Liv og Sjæl op i de forandrede Udførselsforhold, at han — efter i U/a 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 Baad 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, C h r i s t i a n  
B r a n d t  B r e in h o l t ,  medens Hjemmets Traditioner bevaredes af de to ældste Døtre 
Frkn. K ir s t in e  og L ise  B.

— Det har altid ligget til Breinholterne at være tidligt paafærde, og C h ris ten  
B re in h o lt (født 1863 paa Boddum-Bisgaard) var kun 20 Aar gammel, da han den 
1. Juli 1883 — efter en toaarig Iiejse 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 S p e c ia lfo rre tn in g  i A ssu ran ce  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 a lle  fo r he le  B ibe Am t, 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 Bibe Amt, ja egentlig for hele Vestkysten. Forretningen kom da til at omfatte:

Livsforsikring: »S ta tsansta lten .«
Søforsikring: »Det kgl. ok tr. S øassu ran ce-K o m p ag n i.«
Brandforsikring: »Nye d a n sk e  B ra n d fo rs ik rin g s-S e lsk ab .«
Syge- og Ulykkesforsikring: »H aand i Haand.«
Desuden de lokale Kreaturforsikrings-Selskaber: » S ø assu ran ce -S e lsk ab e t Es

bjerg« og »D ansk K a ran tæ n e - og S ø -A ssu ran ce-S elsk ab « , 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 Beder af Aktieselskabet »Fanø Skibs-Bederi«, 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. G ram  siden 1904 Forretningsfører for Assurancevirksomheden 
og fhv. Skibsfører H. N. S k o u  fra Horsens Skibsinspektør samt Medarbejder i Be- 
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 Bibe Amt«.



N. M. K R O M A N N
IvEMISK-TEKNISK FABRIK

Pa a  sin 25-Aars Fødselsdag grundlagde i Aaret 1895 N. M. K ro m an n , 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



F A A R U P  & S Ø N D E R B Y
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 Engroshandels 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

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 
v irk e lig  Handelsmand sit Om- 
raade, sin Kundekreds, — og er 
Jordbunden god, og Vinden 
blæser en Kende fra det rigtige 
Hjørne, naa’r han det betydelige.

I Tillid til, at den Esbjerg Jord ikke var gold, og med unge Kræfter og godt 
Mod var det, at F a a ru p  og S ø n d e rb y  ved Nvtaarstid 1897 lagde ud som selvstæn
dige Forretningsmænd. Af særlig imponerende Omfang var Forretningen, som først 
havde Loka- m

flytte c 
sta liere

N. FAARUP N. SØNDERBY

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

; in- 
For-

retningen i et 
nybygget

LAGERET I 1897

Pakhus i 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, Kod, Fedt og Spæk. 
Endvidere er Firmaet Hovedfor
handler for Vejle Dampmølles 
meget ansete Produkter, ligesom 
det i det sidste Aar har faaet Ho-

LAGERET I 1899 ,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-

laarup & Sanrlgrl

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. Om
sætningen er 
i den forløb
ne halve Snes 
Aar bleven 
6 Gange saa 
stor,
retningen

og For
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 ogsaaVest- 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 deft saaledes mellem de 
to Kompagnoner, at F a a ru p  særlig har besørget Salg og Rejser, medens S ø n d e rb y  
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 Esbjerg, 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 
C arl E m il M øller, og i 1893 indtraadte Tb. D ro s t — 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 overtogVirk- 
somheden for egen Begning, 
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 Esbjerg 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 E R I K S E N  & C H R I S T E N S E N
KORN OG FODERSTOFFER

A k t i e s e l s k a b e t  E r i k s e n  &  C h r i s t e n s e n  blev stiftet den 18. November 1893 paa For-
1 1  anledning af forskellige Esbjerg-Borgere med Grosserer I). Lauritzen som For
mand for Besty-

Virksomheden 
har, paa Grund af 
Pladsens gunstige 
Beliggenhed for en 
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
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 rum m er 12,OOOTons.

reisen, der iøvrigt, 
foruden de to Di
rektører, H. E rik 
sen, tidligere af 
Odense, og S. P. 
C h ris ten sen ,tid 
ligere afVarde, be
stod af Grosserer 
H. P ag h  og Kon
sul C. B re in h o lt.

Efter Direktør 
Christensens Død 
ledes Selskabet 
udelukkende af H. 
Eriksen. I)ET STORE PAKHUS

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 MOLLER & CO.

Fi r m a e t  Thorvald Moller & Co., Indehavere I). L a u r itz e n  og T h o rv a ld  M oller, 
hvis Hovedomraade er Specialforretning i Bygningsartikler, d. v. s. a lt, hvad der 
vedrører en Bygning, undtagen netop Træ, Jærn og Glas, har nylig tilbagelagt sit 

første Decennium, idet det blev grundlagt i 1896.

THORVALD MOLLER I SIT PRIVATKONTOR

Thorvald Moller, 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 Køb mandsdygtighed, 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 Mollers 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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— og den Mand, der ejer hans 
Tillid, ejer den helt og fuldt; 
her er ingen smaalig Seen paa 
Fingrene.

Forretningen er da efterhaan- 
den dreven op til at være den 
største i sin Art uden for Kjø- 
benhavn og er i stadig fortsat 
Udvikling og Fremgang. Den 
omfatter først og fremmest Ski
fer, Cement, glaserede Lervarer, 
Tagpap, Fliser, Tagsten, ildfaste 
Materialer o. m. a., og tillige har 
den udvidet sit Omraade til Til
virkningen og Forædlingen af 
mange af de Produkter, der hø
rer ind under den. Saaledes 
blev i 1900 Esbjerg Teglværker 
købt ved Auktion efter de Aktie
selskaber, der ejede dem, og 
drives nu som to selvstændige 
Værker, der er i Stand til at 
producere 10 Millioner Sten om 
Aaret, og som sysselsætter om
kring 60 Mand. Endvidere er 
Thorvald Moller Indehaver af 
Patent paa sort Tjæremaling til 
Imprægnering af Træværk, Pap
o. a., hvilket udnyttes af en paa 
Esbjerg Havn beliggende Fabrik. 
Fremdeles har han udfundet en 
forbedret Maade til Imprægne
ring af Mursten, hvorved man 
undgaar den Skimmel, der sæt
ter sig paa det færdigbrændte 
Produkt, og hvorved Stenen far
ves ensartet helt igennem. Ende
lig maa det nævnes, at han, sam
men med Aktieselskabet E m a
n u e l Jen se n  og S ch u m ach er, 
Kjøbenhavn, driver en Monier- 
og Cementvarefabrik i Esbjerg.

Endvidere udvidedes Forret
ningen 1906 til ogsaa at om
fatte Import og Eksport af ame
rikanske Cylinder- og Maskin-
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olier Konsistentsfedt etc., og i Aar (1907) har Thorvald Moller 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 BOGHOLDERKONTORET

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 er 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.

1 nogle Aar var Konsul Moller 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 Mollers 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.



J E S S E N  & O L S E N
KUL- OG KOK ESIM PO R T

CHR. OLSEN

a n g s  Havnegade i Esbjerg, der hæver sig højt over 
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. f i r m a e t s  e j e n d o m



LAURITZENS SMØRFORRETNING
VEI) BRUHN & LAURITZEN

Bl a n d t  de mange Forretningsgrene, Firmaet J. L a u ritz e n  
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 

h . b r u h n  Lauritzen mente, at den burde staa paa egne Ren. Han
startede da et nyt Firma, Interessentskabet »Lauritzens Smør

forretning« ved R ru h n  og L a u r itz e n , — hvis eneste Indehavere er Grosserer
H. Rruhn og Konsul D. Lauritzen —, som overtog den af Firmaet J. Lauritzen
hidtil drevne Forretning paa dette Omraade. Leder af Forretningen blev Gros
serer H. B ru h n , som fra sine tidligere Virksomheder medbragte Erfaringer, der 
kunde gøres nyttebringende lier. 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 Rruhn
blev valgt til Medlem af Bestyrel
sen for »Foreningen for Eksportø
rer af dansk Smør«, der for kort 
Tid siden er startet.

Smør eksport- 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 Fordete, Es
bjerg frembyder, men tillige vist sig 
at være i Besiddelse af det rette 
Købmandstalent, uden hvilket Havn
og Ruter i og for sig vilde lidet forslaa. i n t e b i o r  f r a  s m ø r k æ l d e r e n



STRUER-MIKKELSEN
EN GROS FISKEEKSPORT & FISKERØGERI 

I n d e h a v e r  G. TAABBEL

De n n e  for Esbjerg — Landets største Fiskerihavn — karakteristiske Virksomhed 
blev i 1894 grundlagt som Filial af C. M ikkelsens Forretning i Struer. Ved 

sin Død i 1893 havde C. Mikkelsen testamenteret Forretningen til sin Adoptivsøn, 
I. M ikkelsen , og sin unge Svoger, G. T aab b e l, 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 Bødspætter i Indlandet.

Der var adskillige Van
skeligheder at kæmpe mod,

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- 
G. t a a r b e l  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.



E S B J E R G  V A L S E M Ø L L E

Es b j e r g  V a l s e m ø l l e  startedes som Aktieselskab den 22. September 1898 af Kon
sul D. L a u r itz e n , H. E r ik se n , Jo h a n n e s  L a u r id se n , Vejen, A nders P e te r 

sen, Brørup, og E. E bbe sen , 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 al 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 Gebriider 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, JÆ RN- OG 
METALSTØBERI

C H R IS T O F F E R S E N  & L A R S E N

I 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 — Rrug for 
meget betydelige Arbejdspræstationer paa det jærnindu- 
strielle Omraade. I Erkendelse heraf afkøbte i April 
Maaned 1899 daværende Maskinmester A. L a rsen  og 
Værkfører L. C h ris to ffe rse n  Enkefru Dahl en Villa, 
anlagde paa dens Grund mellem Strandbygade og Havne
gade et Maskinværksted samt tilbyggede Grovsmedie, Jærn- 
og Metalstøberi og oprettede Firmaet »E sbjerg  M askin
fa b rik , Jæ rn - og M eta ls tø b e ri — C h ris to ffe rse n  &
Larsen«. I Maj 190G indkøbtes yderligere Naboejendom
men, som blev lagt til Fabriken. L- C h r i s t o f f e r s e n

Den ældste af de to Indehavere, L udvig  C h ris to f
fe rsen , er født i Odense 1853, kom i Maskinisere hos M. P. Allerup i 1867, arbej
dede fremad i Faget, blev Montør hos Eickhoff i Ivjøbenhavn 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.

A lex an d e r L a rsen  er født i Nyborg 1857, kom i 1871 i Maskinisere paa Ny
borg Jærnbaneværksted, arbejdede senere paa Holmen i Kjøbenhavn, tog Maskin
mestereksamen i 1878 og gik i 1880 til Søs og sejlede som Maskinmester i Det

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- 

ALEX. LARSEN maskiner og Kedler, Transmissioner o. m. m.



a/s DAMPSKIBSSELSKABET „DANIA”
CHR. ANDRESEN

Da m p s k i b s s e l s k a b e t  »Dania« startedes i April 1000 
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
DIBEKTØR CHR. a n d r e s e n  Drift:

1900 (8 Mdr.) Netto-Overskud Kr. 35,397.06. Dividende til Aktion . 7 %
1901 do. » 32,204.09. do. do. Oo

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........ Kr. 51,559.00 ( „  . „
Reservefond & Vedligeholdelsesfond 1906 » 30,000.00 I ° a vr'
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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 L a u ritze n , R. af Dbg., Esbjerg, Formand 

i Restyrelsen, Direktør H. H e i lb u th ,  Ivjøbenhavn, Købmand J u l iu s  S c h o u , Skive, 
samt Forretningsføreren.

Selskabets Forretningsfører er belgisk Konsul Chr. A n d resen , 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 L e e u w  & P h i l ip p  s e n , for hvilket Firmas Filial i Rotter
dam han desuden en Tid havde været Chef.



PAGH & QVIST-PEDERSEN

e l t  tilbage til den graa og fjærne Fortid maa man for at finde dette Firmas
Udspring. Den fjærne 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

Lidet indbydende var der da i det fremspirende »Danmarks Chicago«, især i 
daarligt Vejr. Og den Dag i 1887, da H. P agh  gjorde sin Introduktion i Esbjerg, 
medens Begnen 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. Q v is t-P ed ersen . Førstnævnte, der var født i Fredericia i 1859, havde 
faaet sin første Uddannelse hos N. D u ja rd in  i Vejle og senere været Hejsende hos 
J. P. .lu stesen  & Co. i Randers. Qvist-Pedersen, født i Randers 1861, blev oplært i 
Faderens Grovvare- og Trælastforretning der i Ryen, søgte Uddannelse paa Grimers 
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 Eks
porten og beregnede sig altfor høje Importfragter — Havnen var lidet kendt, og Sejl
løbet ind dei'til 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 være 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 indtit 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 stai’tede da Aktieselskabet »Esbjerg Damp

Havn.
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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, j 
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- 

J.  QVIST-PEDERSEN ^  p a g h  Q g  Q v i s t _ p e d e r _ H. PAGH

sen er Forretningsførere.
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.

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 Baad og i sin 
Tid Medlem af den jydske Jærnbanekommission af 1898. Ogsaa indenfor Kredsen 
af 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, JÆRN- OG METALSTØBERI

De t  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 

Raad — 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.

C a r l B. H o ff m a n n s  
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 liere Hænder og ikke 
arbejdet med Held, — og ef
ter et halvt Aars Forløb be
gyndte han at optageTilvirk- 
ningen af Petroleumsmoto
rer som Specialitet. Det var 

det rette Tidspunkt. Og da 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 
Mandsjuriet, 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 
Gi'ænserne 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 tif Fabriken, anskaffet de bedst mu-

Det er i ganske væsent
lig Grad Motoren, der 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. CARL B. HOFFMANN
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lige Arbejdsmaskiner, be
nyttet det bedste Mate
riale, der er tilvirket un
der den strængeste 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-

INTEKIØR FRA MASKINHALLEN & ® ,
stuer, Modelsnedkeri,

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 
R. Hoffmanns Fabrik, er der ingen Udsigt til, at Gangarten i Fremtiden vil blive 
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
h a m .  INTERIØR FRA MASKINHALLEN



N. HEDEGAARD

De t  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

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

punkt, da vort Mejerivæsen tog saa kraftigt et Opsving; 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 
Importforretning 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

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. H ed eg aard  heller 
ikke. Ingen Uddannelse 
kunde tænkes bedre end N. HEDEGAARD
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liar 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 
M ej er i - Fo re n i nger
nes Udstillinger.

FRA ÆGPAKKERIET

FRA SMØRLAGERET

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 
der paa Pladsen og



L. HÅRTOGS EKSPORTFORRETNING

Es b j e r g  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. H årto g s , 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- 
kets 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, L. h å r t o g s

hvilket alt udføres til England i slagtet Tilstand. For
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 Stkr. 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.

De t  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 Benommé for fin Kvalitet og

Holdbarhed; som et Be
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 C hr. B re in h o lt 
og Bankdirektør, Konsul
I. N ie lsen . Siden Marts
1901 har Direktør Bech 
været Forretningens Le- 

FRA PAKKERIET der.



ESBJERG SKIBS- OG BAADEBYGGERI
TH. DAHI.S EFTERF. — N. RAUN-BYBERG

I Aaret 1871 anlagde Skibsbygmester K ragh Fr. T h e o d o r D ah l 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 
Blaavand 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. R au n -B y b erg  (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

N. RAUN-BYBERG

Vægt paa Skibsbyggeriet end 
paa Havnearbejdet, saa at 
Værftets Drift fortsattes ho
vedsagelig med Reparations
arbejder paa saavel Damp
som Sejlskibe samt med Ny

bygning af Sejlfartøjer. 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-Rybergs 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 Baun- 
Byberg dokumenteret, at han har været sig disse Forpligtelser bevidst.



M. JØ R G E N S E N

Deh 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 
C arlé  bygget den første Slusehavn. Folk begyndte at strømme til Handelspladsen, 
der allerede var ved at faa By som Eksporthavn og Fremtidsby, og blandt de første, 
der aabnede Forretning, var M ads Jø rg en sen .

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, og ny 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

allerede 2den Generation 
under Opmarch. Grund
læggerens Søn, M artin  
Jø rg e n se n , som havde 
faaet sin første Handels
uddannelse i Banders, 
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. 

m . J ø r g e n s e n  s e n .  Martin Jørgensen, der m . J ø r g e n s e n  j u n .
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INTERIØR I-'RA BUTI KEN

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- OG UDSTYRSFORRETNING

Fo k v æ n t e  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 Ral 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

og Brug, at man rejste til 
Varde og gjorde sine Ind
køb. Esbjergs første Historie
skriver, Dr. O. B ru u n , 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,

BANG KNUDSEN — 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 Chr. M øller fra Ribe, som et Par Aar efter over
drog den til G eorg G otschalk , af hvem Forretningens nuværende Indehaver, Rang 
K nudsen  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, 
E m il B rin c k e rs  i Vejle og M. N ie lsens 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 maalte 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 lleste andre danske 
Byer. — Nu behøver man visse
lig ikke at tage fra Esbjerg andet 
Steds hen for at forsyne sig! FlIiMAETS EJENDOM



CROME & GO LDSC HM ID TS FABRIKERS  

ENE-OPLAG OG UDSALG FOR ESBJERG OG OMEGN
VED

I. L A U G E S E N -P E T E R S E N

De t  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 

Facade kun er Rammen
om et yderst tiltalende Bil
lede: en i fuld Blomst væ
rende Forretning, 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 vu ndne, men søger at 
vinde nye Sejre.

Betingelserne herfor er 
da ogsaa til Stede i ual
mindelig rigt Maal. Den 
smukke Butik paa Byens 
llotteste Gade — Ivongens- I. LAUGESEN-PETERSEN

gade er med Bette Esbjergs 
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 &. Gold- 
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 Esbjerg, I. L augesen - 
P e te rse n , 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
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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, Romuldstøjer, 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.



B R Ø D R E N E  B O J S E N
ISEN K RA M  E N  GROS

Es b j e r g s  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 Regning 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 liere 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

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 a lle  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 
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 C h r is tia n  B o jsen  og P e te r  Boj sen; B. M. Bojsen og 
M. M. J. Bojsen er dets Prokurister.

EKSTERIØR AF KONTORET



K. B R U H N S  M Ø B E L F A B R I K

K B r u h n  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 B en tzen s  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 Bhinen og til Schweiz og Italien og tog derpaa Arbejde 
hos B em be 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 Rorge og Palæer i Eisenach, i Thiiringen o. a. 
Steder skulde udstyres.

Det var saaledes med en rig og alsidig Uddannelse, Rruhn 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

D i r e k t ø r  A. C. L a rse n  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 llereaarig 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. N ielsen- 

A. c. l a r s e n  L adefoged  &
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, ET AF LAGERRUMMENE FOR SMØR

KONTOR OG PRIVATBOPÆL

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.



E S B J E R G  S K I B S V Æ R F T
I

S a a  haardt end Dampen og Jærnet liar 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. A b ra h a m s e n , anlagde Værket 
i Aaret 1900 efter tiel ligere 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 — af 
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 Rillede har det afgivet i indeværende Foraar, da paa én Gang fem 30 
Tons Kuttere, be
stemte til Torske
fiskeri under Island, 
stod jiaa 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
liv Værdier. e k s t e r i ø r  k r a  v æ r f t e t



AKTIESELSKABET L. BOTKERS 
TØMMERHANDEL

De t  var i Aaret 1893, da det raske »Avancer« blæstes gennem Esbjergs endnu 
mindre end halvfærdige Gader, at L. B o tk er brød op fra den store vestjydske 

Stationsby Tarm, hvor han havde drevet Tømmerhandel i en halv Snes Aar, og 
Hyttede til den unge virkelystne Bv, 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 fil Soph. E rich se n , 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 giildenen 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 sa'rdeles 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 a a  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,

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. M olle rup , 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.

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

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

C. MOLLERUP
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Imidlertid begyndte man omkring 1898 at lave Motorer til at betjene Fiskerired
skaberne med, til Trækning af Yaad 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. Q uaad e  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 T H O M SE N
KEMISK FABRIK — IMPORT & LAGER AF MATERIAL- & MALERVARER

E f t e r  »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 Ruiner, 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. L ykke T h o m 
sen  paa Esbjerg Havneterritoriums vestre Kaj startede Fabrik og en gros-Forretning 
i Material- og Malervarer. Fabrikationen omfatter Soda i dens forskellige Former 
samt tiere mindre Fabrikationer i Material- og Malervarebranchen. Paa Grund af 
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 f a b r i k s - o g  l a g e r b y g n i n g e r n e
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og Holsten for det 
over 100 Aar gam
le London-Firma 
N ay lo r B ro th e rs
— 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 
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 mangeaarig 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 Ivr., 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 fol
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.

INTERIØR FRA DF:TA1LUDSALGET



ESBJERG BRYGHUS

Bl a n d t  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 Ivr., og Opførelsen blev betroet Ingeniør V ic to r 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. F isc h e r  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. 100,000 
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
sværligheder nu 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
Landet. b r y g g e r i e t s  b y g n i n g e b



ESBJERG SVINESLAGTERI

Da  »den jydske Sammensværgelse«, som Professor F re d e r ik s e n  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. I)a en af Planens Modstandere paa Thinge, T u x en , spottende 
spurgte, om de 438 Stude, der aarlig passerede Hjerting, skulde bære Udgifterne, 
svarede daværende Indenrigsminister E s tru p  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 Bigdom 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. H an sen  som adm. Direktør med Slagteriets

*) O. Bruun: »Fra Pionertiden i Esbjerg.«
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nuværende Direktør C. L. O k h o lm  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. Den 2. Februar 1901 overtoges saa Slagteriets Ak
tiver og Passiver af Yerdensfirmaet van  den  B ergh  i London, og det nye Firma 
blev »E sbjerg  S v ineslag teri« . Firmaet v. d. Bergh limit, ejede og drev allerede 
forinden et Slagteri i Aarhus, og Direktøren for dette, H. P. H ansen , 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 '"vine- 
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
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

S V IN E K IIO P P E N E  U N D E R  A FSV ALING

KREATURSLAGTERIET
K Ø D K R O PP E  F O R  TYSKLAN D

fagkyndig — Mand 
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

So m  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 Ivaar — 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. S loth . 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 Banders og i Aalborg og lader til Stadighed Landet berejse ved to Bejsende.

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; og han er saaledes kommen til i sin egen Person og i sin egen Ger
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.

P. SLOTH I SIT PRIVATKONTOR



H. B. JENSEN
SPECIALFORRETNING I MEJERIARTIKLER

De n  sidste Menneskealders vældige Udvikling af det danske Mejerivæsen, som bog
stavelig bar 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 C en trifu g e n  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. J e n s e n ,  Indehaver: Fabrikant H. J. B a r s l u n d ,  har er
hvervet sig et landskendt Navn og en — navnlig om Midt-, Vest- og Sydjylland 
samlet — meget betydelig Virksomhed.

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 A cel fra den 
mindste til den største og dertil Reparati. '.sarbejde 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 

H. li. J e n s e n  opvise stadig Fremgang og en jævnt stigende Omsætning.



M e n n e s k e r  og b e g i v e n h e d e r  i 
E s b j e r g s  h i s t o r i e

A F  FHV.  B O R G M E S T E R  M. M O R T E N S E N  
OG FHV.  H A N D E L S M I N I S T E R ,  K O N S U L  J.  V I L L E  MOES

Fhv. borgm ester M. Mortensen er fød t i 
Rude ved Odder som  søn a f  sm edem ester 
Jens Mortensen. Han blev udlæ rt som sm ed  
i 1889 og kom  til Esbjerg som lokom otiv- 
fyrbøder 1. septem ber 1897. Han var m ed
lem a f  Esbjerg byråd fra  1902 til 19'il, 
de sidste 12 år som  borgm ester.

Jeg kom til Esbjerg en trist ef
terårsdag i 1897. Jeg kom  fra År
hus. Så snart jeg havde passeret 
Silkeborg, så jeg kun lyng, lyng 
og atter lyng, så langt øjet rakte, 
med enkelte dyrkede pletter 
iblandt. Esbjerg lignede — hvad 
den var — en nybyggerby -— en sam ling huse på en pløjemark. 
Det første, jeg mødte, var banegården eller »Bræddeskuret«, som  
den kaldtes i daglig tale. Fra den kom man ud på landevejen —  
den nuværende Exnersgade. Kongensgade var lige blevet asfalte
ret, ellers var gaderne kun jordstriber m ellem  husene m ed dybe 
hjulspor.

Da jeg havde været en tur rundt i byen, var jeg på det rene med, 
at her blev jeg ikke længe. Jeg ville hurtigst m uligt søge tilbage
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til Århus, hvor jeg kom fra. Alligevel blev jeg her — og er her på 
52. år, og jeg har aldrig fortrudt det nog^n dag.

Da jeg kom i 1897, var der gået 29 år, siden loven om havnen var 
trådt i kraft og gav stødet til Esbjergs grundlæggelse. Mange af de 
første pionerer, som er beskrevet i tidligere bøger og skrifter om  
Esbjerg, var da døde eller rejst bort, men nogle var der endnu. 
Først og frem m est konsulen, grosserer J. Lauritzen, som vel nok 
var den, der stærkest prægede den hastigt voksende bys erhvervs
liv. Senere, da jeg gennem byrådsarbejdet fik  ham på nærmere 
hold, fandt jeg i ham en jævn og usnobbet borger, for hvem  byens 
trivsel var en virkelig hjertesag. Lad m ig også nævne konsul C. 
Breinholt, hvis interesse for byen særlig gav sig udslag i plantnin
ger omkring E sbjerg— en sag, der sandelig også nok kunne trænge 
til at frem m es. Jeg husker også Thorvald Møller, teglværksejer og 
grosserer i bygningsartikler, som anlagde et smukt lystanlæg i 
Østerbyen ved den nuværende lergrav. Fra m in egen kreds vil jeg  
nævne den kendte fagforeningsmand, arbejdsmand H. M. Hansen, 
sadelm ager Andersen — som senere blev overpostbud —, smed  
I. I. Marcussen, snedker Lauritsen — der senere blev journalist og 
redaktør ved Socialdem okraten —  og arbejdsmand Marcus Stock
holm. Disse mænd gjorde et stort og godt arbejde for arbejdernes 
faglige og politiske organisering. — Men jeg husker også andre fra 
denne første tid. — Der var glarm ester Melchior, en af byens få 
ryttere, kendt af alle, når han iført lange støvler og tyrolerhat 
strunk og stiv kom ridende igennem  Kongensgade. Og der var mar
skandiser Jensen Nyboe, der boede Kongensgade 62. Der førte en 
høj jerntrappe fra fortovet op til butikken, i hvis vinduer der hver 
dag udhængtes m eddelelser om, hvad der særligt beskæftigede  
butikkens indehaver. Snart var det kom munen, der m åtte holde 
for, oftere var det redaktør Sundbo, på hvem  han havde kastet sin  
særlige »kærlighed«. Ja, selv Majestæten, Kong Christian IX, gik 
ikke ram forbi. En dag så man en gengivelse af det kendte maleri 
af kongen til hest m ed en lakaj i baggrunden hængt op i vinduet
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og under billedet følgende tekst: »Denne mand koster det danske anl
sam fund een m illion kroner om året — er han det værd?« Dette da
var naturligvis majestætsfornærm else og blev straffet efter for årh
tjeneste. — Og der var »Spil-Thom as«! —  Som man i andre byer tag«
havde en trommeslager, der gik rundt i byens gader og annon sen
cerede køb og salg, således havde Esbjerg sin klokkem and — nem  befi
lig »Spil-Thomas«, som på sin klokke kunne spille en selvkom po ogsi
neret m elodi. Når den lød i gaden, vidste man, at der var et eller L
andet på færde, og alle lyttede efter, hvad der ville komme. Snart der
var det en auktion, oftere var det en radmager krikke, der blev den
ført rundt i gaderne, sam tidig med at Thomas, efter at have spillet boli
sin kendingsm elodi, udråbte: »Kødet af denne fede hest udsælges keri
på torvet i morgen.« Endelig må jeg nævne endnu en karakteri folk
stisk Esbj erg-borger, slagtermester Paeharzina, om hvis friske nini
væsen og gebrokne sprog der endnu går utallige m orsom me histo flyt
rier. det

Esbjergs befolkning var på denne tid — efter spekulationstidens een

udskejelser — m eget fattig. Folkevittigheden sagde — og ikke hån

uden grund —, at byen kun ejede een hundredkroneseddel, og den bels

blev lånt ud til Esbjerg-borgere, der skulle udenbys mod, at de ejer

afleverede den igen ved hjemkom sten. Men humøret var der ikke fler

noget i vejen med, og troen på byens frem tid var urokket; og så og s

var m an så herligt usnobbede, en egenskab, der altid har forlenet 0 tilfr

Esbjerg og dens befolkning m ed en egen charme. hær

Hos flere af Esbjergs historieskrivere har det løsslupne liv  i hus

»Tutten« — m arketenderiet på havnepladsen — fået en fremtræ vær

dende plads — efter min m ening for fremtrædende; thi bortset fra 
m åske de første 10—15 år efter havnens påbegyndelse, hvor der

dett

vel nok på havnen var uheldige elementer, var Esbjergs befolkning B

ædruelig. At der naturligvis dengang som overalt i landet forekom og :
um ådeholdent drikkeri, er givet. Priserne på spiritus var lave, og der!

det, vi nu forstår ved forlystelsesliv, eksisterede ikke. Men livet i gav

»Tutten« var selvsagt kun typisk en kort overgang under havnens B
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danske anlæg. Forholdene blev hurtigt anderledes — var det i hvert fald,
« Dette da jeg kom til byen. Jeg husker således et stort m øde omkring
ter for- århundredskiftet på et af byens hoteller med flere hundrede del-
re byer tagere. Mødet varede adskillige timer, og dog tror jeg ikke, værten
annon- serverede over 20 genstande. Den kendsgerning, at der ud af en

— nem- befolkning på 13000 var 2800 organiserede afholdsfolk, skal jo
kompo- også sætte sit præg.
et eller Lad m ig også her kort om tale et andet karakteristisk forhold,

Snart der gjorde sig gældende i slutningen af 90erne. Medens der under
er blev den værste spekulationsperiode — 95 til 97 — herskede så stor
' spillet bolignød i Esbjerg, at folk ofte flyttede ind i husene, før håndvær-
isælges kerne havde forladt disse —  man havde endogså tilfælde, hvor
akteri- folk flyttede ind, før trapperne var sat op —  var situationen i slut-
friske ningen af 97 og adskillige år frem efter den stik modsatte. Folk

; liisto- flyttede fra byen i stort tal, og kun få flyttede til. En overgang var
det ligefrem  regelen, at der i huse m ed flere lejligheder var mindst 

stidens een tom. I mange tilfælde stod ejendom m ene helt tomme. Efter-
g ikke hånden blev det så galt, at man kunne flytte ind i en hvilken som
og den helst ejendom  og tage en tom lejlighed uden først at have talt med

at de ejeren, der forøvrigt ofte boede i en helt anden by. Det hændte
;r ikke flere gange, at en ejer af en sådan ejendom  kom for at se til den
; og så og så opdagede, at den var beboet, hvilket han naturligvis var vel
arlenet tilfreds med. Men når han så ville have husleje, kunne det også

hænde, at lejeren gav ham det trøsterige svar: »Skal jeg betale 
e liv i husleje, så kan jeg lige så godt flytte et andet sted hen. De må dog
;mtræ- være glad ved, at der bor en i huset, der kan føre tilsyn.« Og på
set fra dette grundlag blev der flere gange sluttet forlig,
or der
lkning Byens første borgmester, Jørgen Lyngbye, var en m eget dygtig
rekom og frem for alt retfærdig mand. Han var kongevalgt og følte sig
ive, og derfor først og frem m est som regeringens repræsentant, hvis op
livet i gave det var at bringe orden i de ikke så lidt kaotiske tilstande,
ivnens Byen var fattig, og borgerne var fattige, det var derfor en svær



opgave for det første byråd at få de krav, der stilledes og m åtte ŷ> s
stilles til kom munen, til at forliges med indtægterne. Byen m ang- landt
lede så godt som enhver antydning af de institutioner, som nød
vendigvis må findes i en m oderne by. Der fandtes intet sygehus, 
intet offentligt slagtehus, af skoler kun de to forskoler og de to 
gam le bygninger i Danmarksgade og Norgesgade, m ed kloakerin
gen var det småt, der var intet elektricitetsværk, gasværket og 
vandværket var ufuldkom ne, og næsten ingen af de mange gader 
var istandsatte. Desuden m anglede der næsten helt beplantninger, 
parker og anlæg. Som der så sandt står i Stuckenbergs Esbjerg- 
sang:

Intet læ og ingen hvile,

den i 
ville 
frem; 
til d< 
retsir 
anså 
inder 
bedet 
sætni 
sjæl '

stakket stund til fest. storm
Vil du drømme, vil du smile, • -i.i,

\  1 I K K
drøner det mod vest.

kun (
vi — !

Det 
den a

Ja, sådan var det. Der råbtes overalt og alle steder fra på for
bedringer og afhjælpning af alle de utallige mangler, der klæbede 
ved vor by; m en det, der skulle til for at opnå dette, var der knap 
tid på —  nem lig penge. Pengene skulle naturligvis kom m e gennem (enga
de personlige skatter, men når man så får at vide, at disse skatter 
et enkelt år kun indbragte 220.000 kr., vil man forstå, at der op
stod en ret stor spænding m ellem  kravene fra borgerne og de be-

ti enesvilgende myndigheders evne til at opfylde dem. J
Den 14. januar 1902 var der valg til byrådet, som bestod af 10 

repræsentanter valgt af den alm indelige vælgerbefolkning og 9 af 
de højestbeskattede. A lm indelig vælger var enhver m andlig bor
ger, som betalte skat og var fyldt 25 år, til den anden gruppe hørte 
den højestbeskattede fem tedel. — Ved valget kom 10 socialdem o
krater ind m ed redaktør Sundbo som ordfører.

For de, der har kendt de to mænd, borgmester Lyngbye og re- egen
daktør Sundbo, står det som en selvfølge, at samarbejdet m ellem  
dem m åtte slå gnister. Begge var særprægede og stærke mænd,

få de: 
fik vi 
hos f<

som c 
Vi : 

Sundl 
standi 
skolet 
en såi

Statss
lykkei

begge var besjælede af den tanke at gøre Esbjerg til en m oderne beska
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by, som i enhver henseende kunne klare sig i konkurrencen med 
landets øvrige købstæder. Borgmester Lyngbye ville nå m ålet på 
den m est forsigtige m åde ved at tage små skridt, og frem for alt 
ville han ikke anstrenge borgernes økonom i for stærkt —  men 
frem ad ville han, og derfor kom han også af og til i modsætning 
til den højestbeskattede del af borgerne i byrådet; thi som den 
retsindede mand, han var, ville han altid gennem føre, hvad han 
anså for rigtigt og retfærdigt, men naturligvis stadig holdende sig 
indenfor den grænse, som han mente, byens økonom iske m ulig
heder satte. Bedaktør Sundbo var i m ange henseender hans m od
sætning. Sundbo ville også fremad, m en for hans urolige og iltre 
sjæl var små forsigtige skridt ikke nok. Sundbo tog tingene med 
storm. Der var altid liv og bevægelse, hvor han var med. Kunne 
vi ikke gennem føre det, der ansås for nødvendigt — m åske endda 
kun ønskeligt, med de midler, vi selv rådede over, ja, så måtte 
vi — som man forøvrigt gjorde overalt i stat og kom muner — låne.

Det første samm enstød i byrådet m ellem  socialdem okraterne og 
den anden gruppe var på skolevæsenets område. Esbjerg havde 
dengang landsbyskoleordning m ed tilladelse til for forældrene at 
få deres børn udskrevet til som m ertjeneste hos bønderne. Dette 
fik  vi hurtigt standset — den største modstand m ødte vi forøvrigt 
hos forældene, som mente, at de ikke kunne undvære den for
tjeneste, det gav at have et barn m indre på kost plus de 30—35 kr., 
som drengen kom  hjem  med om efteråret.

Vi havde altså heller ikke nogen eksam ensskole, og her satte 
Sundbo fulgt af sin gruppe m eget hårdt ind. Hans særlige m od
stander her var realskolebestyrer Bybner Petersen —  en dygtig 
skolem and og en stærk personlighed. Måske så Bybner Petersen i 
en sådan kom m unal børneeksam ensskole en konkurrent til hans 
egen private eksam ensskole, som forøvrigt senere blev til Esbjerg 
Statsskole. Efter et utal af byrådsmøder, hvor bølgerne tit gik højt, 
lykkedes det dog i løbet af 1904 og 5 at få tilslutning fra de højest
beskattede til en skoleplan omfattende også en eksamensmellemskole.



Som allerede nævnt havde byen intet sygehus — eller så godt 
som intet, idet der nogle år i forvejen var indrettet et interim istisk  
hospital i epidem ihusets økonom ibygning på Bavnehøj — der, 
hvor nu gartnerne har auktionshal. Som læge var overlæge Cold 
blevet antaget. Den lægelige side af sagen var altså i den fineste  
orden. Den nnge, dygtige læge gjorde her et stort og fortjenstfuldt 
arbejde under de m est prim itive forhold. Men det var naturligt, 
at kravet om et ordentlig sygehus blev rejst af os, og snart blussede en 
voldsom kamp op om dette spørgsmål. Alle var enige om, at spørgs
målet måtte løses, men B-gruppen var bange for omkostningerne.

Som et lyn fra en »mørk« him m el kom  den senere overlæge 
Brincli fra Spangsbjerg Sanatorium  m idt under denne strid med 
m eddelelsen om, at nu kunne vi få et sygehus aldeles gratis, idet 
han havde form ået St.-Joseph-søstrene til at bygge et sygehus i 
Esbjerg, såfrem t der kunne opnås enighed med Esbjerg kom mune 
om belægning af dette. Forslaget blev hilst med begejstring af 
dem, som kun så på pengepungen, m edens andre, og deriblandt 
ikke mindst de kirkelige kredse, var m indre interesserede. Hospi
talet i Nørregade blev im idlertid opført og kom i drift, men  
spørgsmålet om et kom m unalt sygehus blev ikke af den grund 
taget af dagsordenen — tværtimod. Kravet 0111 et kom munalt sy
gehus, hvor overlæge Cold skulle regere, blev fastholdt. Efterhån
den sluttede borgmester Lyngbye sig til dette standpunkt til stor 
forargelse for borgergruppen, der nu vendte front også mod ham; 
men han var som før nævnt en mand, der ikke veg fra, hvad han 
anså for ret, og da han nu efter mange overvejelser var kom met 
til det resultat, at et kom m unalt hospital var at foretrække, stod 
han urokkelig fast på dette standpunkt.

I 1905 skulle der være valg af den højestbeskattede del af by
rådet, og nu skete der dette, at den højestbeskattede fem tedel kom  
til at om fatte sam tlige vælgere. Ifølge den da gældende valglov  
skulle de højestbeskattede have betalt y5 af sam tlige skatter, ejen
domsskatterne iberegnet, havde den højeste del ikke betalt det
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i loven fastsatte beløb, måtte man optage så m ange lavestbeskat- 
tede vælgere på valglisten, at beløbet nåedes. Ved udarbejdelsen  
af valglisterne opdagede man hurtigt, at man ikke kunne nøjes 
m ed den m eget om talte y5, men m åtte tage alle med. Dette var vist
nok en for hele landet enestående situation, at alle til den alm in
delige vælgerklasse hørende vælgere nu pludselig blev rykket op 
som højestbeskattede. Et bevis for borgernes ret små indtægter.

Nu kunne socialdem okratiet have valgt hele byrådet, men par
tiet nøjedes m ed at vælge 2 repræsentanter, de radikale 6 plus 1 
konservativ — m askinfabrikant Holger Olsen.

M uligheden for at få sygehuset vedtaget var nu til stede, og det 
skete også. De tegninger og overslag, der leveredes af arkitekt Clausen, 
var færdige og udbudt i licitation, men da tilbudene forelå, lå 
disse betydeligt over arkitektens overslag, han slog i bordet og 
sagde: »Nej, det er f . . . .  for galt.« Da der ikke ved forhandling  
kunne opnås en ordning m ed nogen af de tilbudsgivende, vedtog  
byrådet med socialdem okraternes 12 stem mer mod de øvrige at 
lade sygehuset opføre uden m edvirkning af entreprenør. Denne 
beslutning gav anledning til en heftig m eningsudveksling, hvori 
efterhånden hele landet deltog, og ordet »kom munesocialisme«  
var på alles læber. Arbejdsgiverforeningen tog naturligvis parti 
mod byrådet, d. v. s. mod socialdem okraterne. Inden ret længe 
blev det um uligt eller i hvert fald meget vanskeligt for byen at 
købe de nødvendige m aterialer til bygningerne, hvorfor man måtte 
gå om veje, således købte Lauritzen, Vilslev, sten til en skole. 
Stenene solgte han derefter til os; stenene var købt —  så vidt jeg  
husker i Kolding — og blev ekspederet til V ilslev. For nu ikke at 
få dobbelt jernbanefragt gjorde man forsøg på at få stenene om 
ekspederet, m edens de var undervejs, dette lod sig ikke gøre. Kom
munen m åtte betale dobbelt fragt. — Kedel- og varmeanlægget 
købtes i Flensborg, det var hverken billigt eller godt. Jeg må ind
rømme, at det gam le ord om det magre forlig og den fede proces 
kom til at passe her.
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Under de indre stridigheder i byrådet om navnlig denne sag 
søgte hele den borgerlige gruppe om tilladelse til at udtræde af 
rådet, dette blev nægtet, hvorefter to af gruppen flyttede ud af 
byen, så skulle der efter da gældende lov holdes suppleringsvalg. 
Ved dette valg blev der valgt 6 konservative, deriblandt sagfører
H. Hvedstrup, og en venstremand, der var bogtrykker K. Rosen- 
dalil. Bogtrykker Rosendahl sad i byrådet til 1937.

Rosendahl vandt sig m ange venner i rådet, han var et flittigt, 
dygtigt og meget initiativrigt m edlem , som det altid var en for
nøjelse at arbejde sam m en med, og som efterlod sig et betydeligt 
savn, da han i januar 1937 trådte ud.

I 1901 købte kom m unen den nuværende adm inistrationsbyg
ning. Så vidt jeg husker, kostede den 54.000 kr. Som eksem pel 
på, hvor dybt krisen i halvfem serne havde grebet ind, skal her an
føres, at da borgmester Lyngbye kom til byrådet med tilbud om  
køb af ejendom m en og nævnede prisen, blev der ret stor debat på 
tværs af partilinierne. Et enkeltm edlem  (socialdem okrat) udtalte: 
»Nej, jeg skal ikke have nogen ejendom  købt, det har vi haft nok 
af her i Esbjerg, Vor Herre bevares.« Kommunens kontorer var 
dengang beliggende i træhandler Rasmussen ejendom  på Torvet, 
og vi havde 1. og 2. sal til rådighed. Her fandtes hele adm inistra
tionen inclusive stadsingeniør, forsørgelsesvæsen og udvalgsværel
ser. Lejen var 1200 kr. pr. år. Vi yngre m edlem m er af rådet havde 
ikke skrækken fra spekulationsperioden i os, så vi slog til og købte 
huset, hvilket ingen hverken af os eller andre har fortrudt. Kom
munen havde ganske vist kun brug for en m indre del af huset, 
m en det er der jo som bekendt rådet bod på siden. Det skal lige 
bemærkes, at telegrafvæsenet boede i stueetagen til Torvegade, og 
at den øvrige del af denne fløj var udlejet til beboelse.

Borgme 
ved at væi 
færde for 
dannet ei 
plantning 
Vi havde 
for vejen 
gang ikke 

nu Gji 
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her nævn 
plantning 
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1 kr. pr. 
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Borgmester Lyngbye, der kom fra Frederiksberg, havde svært 
ved at vænne sig til det flade, åbne land, han var derfor overalt på 
færde for at skaffe noget læ og noget skønt, og han fik  da i 1904 
dannet en forening med det form ål at forbinde de bestående 
plantninger, der var i deres første spæde barndom, med hinanden. 
Vi havde strandskoven vest for Vardevej, Lauritzens plantage øst 
for vejen, strandplantagen m ellem  Hjertingvej — som der den
gang ikke var tænkt på — og havneterrænet og Gjesing plantage
-  nu Gjesing skov. Planen gik ud på at købe en 40 alen bred 

strimm el jord, begyndende ved Jyllandsgade, som forbandt de 
her nævnte plantninger, og på den at anlægge en spadseresti med  
plantninger på begge sider. Foreningens m edlem m er skulle hver 
indskyde 50 kr., der enten betaltes kontant eller opkrævedes med  
1 kr. pr. måned. På denne m åde indkom  der ca. 8000 kr. — til
strækkeligt til gennem førelse af planen. Da arbejdet var udført, 
blev arealerne uden betaling overdraget kom munen, der så over
tog den frem tidige vedligeholdelse. På denne måde fik Esbjerg 
sine skovveje.

Vognsbøl park og m ose er et kapitel for sig. Hvem der er fader 
til tanken om at om danne den sump, der hed »Vognsbøl Mose«, 
til en park, er i denne forbindelse ikke afgørende, der var for
øvrigt flere, som havde den sam m e idé. Hovedsagen var, at hele 
byen var enig om at gennem føre planen, m en »riget fattes penge«, 
det måtte vente. Imidlertid kom vi efter den første verdenskrig ud 
for en stor arbejdsløshed. Kunne man nu anvende den ledige  
arbejdskraft til noget bedre end at tage fat på realisationen af 
planen, som nu var udarbejdet? Arbejderne skulle jo alligevel 
have noget at leve af. Det er til ære for det daværende byråd, ja, 
for hele-det esbjergske samfund, at der var fuld enighed om den
ne sag. Hvad den har kostet, er der vistnok ingen, der ved, derimod 
ved vi, at den ikke er for dyr, at vi ikke kunne undvære disse 
smukke anlæg, som — lad m ig tilføje det — holdes så smukke og 
hyggelige af vor udmærkede skovrider Frederiksen.



Tanken om at skaffe Esbjergs gam le et hjem  var en af de ting, 
der stod på dagsordenen allerede fra det første byråds dage. Kra
vet 0111 et sådant hjem  voksede sig naturligt stærkere, efterhånden  
som antallet af gam le forøgedes. I 1899, da byen blev købstad, be
stod befolkningen så godt som udelukkende af unge folk og børn. 
Af gam le folk med ret til alderdom sunderstøttelse var der ikke 
mange, og trangen til et hjem  var derfor heller ikke endnu så 
stærk, men for hvert år, der gik, forøgedes tallet. I 1904 foreslog  
alderdomsudvalget, som det dengang hed, at opføre et hjem  for 
de gamle. Man havde til form ålet udset den grund i Kirkegade, 
hvor dieselcentralen nu er beliggende. Grunden blev købt, og der 
udarbejdedes en plan til et hjem  med plads til ca. 20 gamle. Over
slaget lød på 90.000 kr. Inden tegningerne og planen iøvrigt var 
godkendt af byrådet, blev det klart, at der kunne blive flertal for 
opførelse af et nyt sygehus. Når denne plan var gennemført, 
ville det gam le sygehus stå ledigt, og man fandt dette velegnet til 
alderdom shjem  — i hvert fald for en ret lang årrække. Dette ved
toges af byrådet mod alderdomsudvalgets stemmer. Da det nye 
sygehus i november 1909 blev taget i brug, indrettedes den nu 
ledige bygning til hjem  for de gam le og virkede som sådan, indtil 
det i 1929 afløstes af hjem m et i Nørvang. Kun et par ord om det 
nye: Mon man kan huske al den strid, der stod, og den bitterhed 
der nedkastedes over vore syndige hoveder, fordi m an ville have 
det nye hjem  liggende derude så langt fra byen. De gande kunne 
jo ikke kom m e på besøg hos pårørende inde i byen. Ja, nu er det 
jo gået således med dette, som med andre ting, der lå udenfor 
byen, at nu har den strakt sine arme derud, og nu er de gamle 
godt tilfredse med, at de bor så roligt og fredeligt i »Skovkanten«, 
og kan, selv om de er ringe gående, dog kom me i skoven og parken.

På budgettet for 1905—06 indstillede teknisk udvalg til byrådet 
en bevilling på 500 kr. til undersøgelse af m uligheden for at starte
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et elektricitetsværk i Esbjerg. Når udvalget på dette tidspunkt 
frem satte forslaget, var årsagen den, at et privat konsortium  for
inden havde søgt om koncession på anlæg og drift af et elektrici
tetsværk. Dette afslog byrådet. Udvalget m ente derfor, at når vi 
havde afslået at lade private løse dette for borgerne og — som det 
senere viste sig — også for kom m unen så vigtige spørgsmål, måtte 
det være kom munens pligt i det m indste at undersøge m uligheden  
for rentabiliteten af så vel som trangen til et sådant anlæg. Dette 
spørgsmål, om der skulle være et elektricitetsværk i Esbjerg, der 
for nutiden er så afgjort, at det m åtte være udenfor diskussion, 
lå dengang helt anderledes. Man havde ikke m egen erfaring for, 
om det nu også kunne betale sig, eller om trangen var stor nok til, 
at kom m unen skulle udsætte sig for øgede udgifter hertil.

Udvalgets forslag blev tiltrådt — også af borgmester Lyngbye, 
der dog frem satte følgende m otivering: »Jeg vil gerne stem m e for 
indstillingen, m en jeg håber, at undersøgelserne vil vise udvalget, 
at det ikke endnu kan betale sig, og at spørgsmålet derfor bliver 
udsat, indtil det er sikkert, at kom m unen ikke bliver påført udgif
ter ved en sådan foranstaltning.«

Undersøgelserne slog im idlertid fast, både at der var trang til 
et værk, og at driften udmærket kunne betale sig og endda give 
overskud til kom munen. Udvalget, der bestod af 5 m edlem mer, 
blev nu udvidet m ed to. Efter endt undersøgelse indstillede udval
get enstemmigt at opføre et værk og at overdrage projekteringen  
til ingeniør P. A. Pedersen, København. Da projektet m ed tilhø
rende rentabilitetsberegning forelå, viste det sig, at der det første 
år m åtte regnes m ed et underskud på 13.000 kr., at driften allerede 
det følgende år ville balancere og senere give overskud. Overskud 
eller underskud var helt afhængig af, hvor stor tilslutning der 
kunne forventes. For at opnå en så stor øjeblikkelig tilslutning, at 
der var m ulighed for balance, indstillede udvalget efter forslag  
fra ingeniøren, at byrådet skulle stille installationslån til rådighed 
for husejerne. Vi var allerede da klar over, at der var tilstrække-
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lig mange husejere såvel som håndværkere, der gerne ville have ,ie foran
elektriske installationer enten af lys eller motorer eller begge dele, trisk str
men pengem angelen efter krisen i halvfem serne var endnu føle- ret udsti
lig. Byrådet tiltrådte indstillingen, hvorefter der udsendtes teg-  ̂dvali
ningslister til husejerne. Tegningen gav et aldeles strålende resul- ' Herning
tat, så stort, at udvalget endnu inden værket var helt færdigt, måt- « Esbje
te tage fat på en fordobling af den bestilte kapacitet. Da værket syne de
var færdigt, var det dobbelt så stort som  oprindelig planlagt, og med str^
selvsagt var også det oprindelige overslag overskredet m ed —  så Bingkøb
vidt jeg husker 60 %. Dette gav anledning til stærke angreb i et af °S er ni
byens blade under valgagitationen. At det stipulerede underskud fastere i
på 13.000 kr. allerede efter det første års drift var forvandlet til et 
overskud på 26.000 kr., toges der naturligvis ikke hensyn til. Til
driftsbestyrer antoges m askinm ester P. Buhi. Buhi var en over- Første
måde flittig mand, der tidlig og sildig var på færde for værkets fået eml
udvikling. I en lang årrække drev værket også installationsforret- afskedsf'
ning. Form ålet hermed var at gøre installationerne så billige som gang ble'
muligt. seshistor

Omkring 1912 kom driftsbestyreren med forslag om at kom m e havde k
i forbindelse med oplandet og udbygge et højspændingsnet, særlig sendte e
i den vestlige del af Bibe amt. Forslaget blev ikke tiltrådt af by- kan jeg ,
rådet, m en var dog anledning til, at vi senere kom i forbindelse ligevel k
med SAEF — Sydvestjyllands Andels Elektricitets Forsyning. var så s

Værket, der begyndte med to dieselm otorer — en på 180 HK og den, for
en på 120 I1K — råder nu over 3 stk. dieselm otorer på tilsam m en Delte er
6000 HK, en damp turbine på 10000 HK. Det udvides for tiden med I janu
en dampturbine på ca. 22000 KWT. Esbjergs

I 1940, da tilførslen af olie til dieselm otorerne standsede, blev Esbjergs
det hurtig klart, at de dieseldrevne værker ville kom me ud for elskværd
store vanskeligheder. M inisteriet for offentlige arbejder nedsatte han var
da et udvalg med det form ål at undersøge, om de enkelte diesel- tig, somn
værker, eller om og da hvordan de kunne tilsluttes de eksisteren- Pa> at s
de dampdrevne værker, kunne ingen af delene finde sted, da hvil- k 1.000,000
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ke foranstaltninger der kunne træffes, for at forsyningen af elek
trisk strøm bedst og billigst kunne holdes i gang. Udvalget fik en 
ret udstrakt bem yndigelse til at træffe bestem m else.

Udvalget indkaldte blandt snese andre værker også Esbjerg, 
Herning og Holstebro til et m øde i København, hvor det bestemtes, 
at Esbjerg — så snart dam pcentralen kom  i drift — skulle for
syne de to byer og de til disse naturligt hørende små landværker 
med strøm. Dette samarbejde, der senere kom til at om fatte såvel 
Ringkøbing, Struer, Grindsted, Skjern og Åbenrå, er siden fortsat 
og er mellem Esbjerg inklusive S. A. E. og Herning knyttet endnu 
fastere i Interessentskabet »Vestkraft«.

Første januar 190^ fratrådte borgmester J. Lyngbye, der havde 
fået embede i Helsingør. Inden sin afrejse gav borgmesteren en 
afskedsfest for byrådet, hvor Stuckenbergs esbjergsang første 
gang blev sunget. Borgmesteren fortalte forinden sangens tilblivel
seshistorie: Til festen for afsløringen af kongestatuen på Torvet 
havde kom iteen bestilt en kongesang hos Stuckenberg. Digteren  
sendte esbjergsangen, idet han skrev: »Ja, nu sangen er skrevet, 
kan jeg jo nok se, at det ikke er en kongesang, men m åske de al
ligevel kan bruge den«. Borgmesteren tilføjede: »Jeg syntes, den 
var så smuk, og så udmærket beskriver Esbjerg, at vi beholdt 
den, for ved passende lejlighed at bruge den som  esbjergsangen«. 
Dette er alle esbejrgensere borgmesteren taknem m elige for.

I januar m åned tiltrådte borgmester K. Holch sit embede som  
Esbjergs 2den og sidste kongevalgte borgmester, han blev i 1919 
Esbjergs første folkevalgte borgmester. Knud Holch var en venlig, 
elskværdig mand, et klogt hovede og et m eget vindende m enneske, 
han var tillige en udmærket forhandlingsleder, var m eget forsig
tig, som m etider for forsigtig i sine dispositioner, således holdt han 
på, at skatterne i krigsårene ikke gerne måtte kom m e over
1.000,000 trods prisstigninger — dette m edførte, at kommunens
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økonom i var ret anstrengt, og at lånene steg ret voldsom t fra ca.
6.000.000 ved begyndelsen af byrådsperioden 1917—21 til ved slut
ningen ca. 13.000.000.

Spekulationsperioden i halvfem serne efterlod sig mange sår, 
ikke alene for Esbjerg, men også for m ange andre, som havde del
taget i dansen om guldkalven. Een af ubehagelighederne var den, 
at så godt som hele det areal, der hørte under Esbjerg kommune, 
ja langt ind i Jerne, var udstykket i små parceller på 1000 eller et 
par 1000 kvadratalen, som det dengang hed. Byens gadeplan var 
den ganske sim ple, at en landinspektør havde trukket nogle linier 
op på et kort, således at der frem kom  de nu kendte, retvinklede 
enklaver, uden at tage andre hensyn end de, at skabe de 
størst m ulige antal facadem eter. Med den byggevedtægt, man hav
de, før byen blev købstad — eller rettere m angel på vedtægt, var 
det m uligt at opføre huse uden anden antydning af gade end de 
nævnte linier på det, der kaldtes byplanen, og man benyttede sig 
af denne ret, således at der over hele arealet indenfor kom m une
grænsen — også udenfor — var spredt bebyggelse — et enkelt hus 
hist og her, som sagt uden vejbane, uden kloak, uden vand og 
uden gas. Om vinteren og efteråret, i det hele taget under fugtige 
vejrforhold, henlå hele Nygårdsm arken —  eller nærmere betegnet 
hele arealet nord for Nygårdsvej og vest for Boldesagergade, i et 
ælte, der navnlig for ukendte var ufrem kom m elige, ja bedre var 
det ikke i den østlige bydel — Klatterup kaldtes kvarteret —  om 
kring Teglværksvej. Når iøvrigt undtages Kongensgade, det m este 
af Skolegade, små partier af Danmarksgade, Torvegade og Eng
landsgade savnedes fuldstændig vejbane. Her var store opgaver 
for den nye købstads styre at tage fat på. Til at begynde m ed gik 
det første byråd meget forsigtig til værks og istandsatte nogle ga
destrækninger meget let, ganske vist også billigt, og lod grundejer
ne betale halvdelen. Det varede heller ikke mange år, inden disse 
strækninger m åtte grundforbedres, og her måtte kom m unen be-
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tale det hele. Efter valget i 1902 og navnlig efter 1905 toges der Norge t
kraftigere fat, sådan at der stadig var større eller mindre gade- den gar
strækninger i arbejde. Disse arbejder satte mange penge i omløb, I teki
da byens erhverv var i en stadig jævn udvikling. N avnlig for eks- citetsva
portens og importens samt for fiskeriets vedkom m ende mærke- billig p
des der en ret tydelig bedring. Borgernes indtægter kan aflæses ning at
af kom munens indtægter. I 1899 var skatten budgetteret til 148.647 blive et
kroner —  5 år senere var beløbet steget til 183.635 kroner. Be- Efter
folkningsantallet voksede, de mange ledige lejligheder fik bebo- nærmer
ere, og huslejen steg således, at en lille  3 værelses lejlighed, byrådet
der i 1898 kostede 16 kr. pr. måned, i 1906 blev sat op til nens ve
25 kr. pr. måned. Allerede omkring 1909 var der brug for lejlighe- sen kor
der. Byrådet vedtog da at opføre et antal lejligheder på den grund var i b«
i Østergade, hvor Arbejdernes Andelsboligforening ligger. Alt var man ks
klar til at gå i gang, der m anglede kun indenrigsm inisteriets til- hvordai
ladelse til at optage lån til foretagendet —  den daværende m ini
ster resolverede im idlertid, at dette at skaffe bolig for kom m u
nens beboere, ikke var en kom munal opgave. T illadelsen kunne I 19L
derfor ikke gives. Så m åtte vi lægge denne sag tilside foreløbig, hel ny
men også kun foreløbig. I årene indtil 1914 arbejdedes der m ed at vi h:
forskellige planer til støtte for vore erhverv. Af de større sager turmen
skal nævnes forarbejderne til dannelsen af sam m enslutningen være ui
med landboerne om elektricitetsforsyningen, der efter års for- at myr<
handlinger og betænkningstid trådte ud i livet i 1918 under navnet vi brat
Sydvestjyllands forenede Elektricitetsværker. En anden betydelig gå? vil!
sag var bygning af et isværk til forsyning af fiskerae. Hidtil havde ville de
man skaffet sig isen, dels ved at ophugge isen på de ferskvands- hidtidig
pytter, der fandtes her ved Esbjerg, særlig teglværksgravene — for stor
isen oplagredes så i isolerede bygninger somm eren over — dels portrut
købtes der is fra Norge, som sejledes herned. Men da forbruget havn lå
var i stadig og stærk stigning, og da køleteknikken efterhånden ket her
var så stærkt udviklet, at det nu var m uligt ad kunstig vej at pro- de det
ducere store mængder is til en pris, der lå under navnlig den fra „ var bri
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Norge transporterede, opstod tanken om at bygge et isværk ved 
den gam le fiskerihavn.

I teknisk udvalg var der ret stor interesse for sagen, da elektri
citetsværket derved kunne sælge sin overskudsstrøm til en meget 
billig pris. For kom m unen som helhed var det jo også af betyd
ning at støtte fiskerierhvervet, som allerede da var nået op til at 
blive et af byens betydelige erhverv.

Efter byrådsvalget i 1913 tog teknisk udvalg da sagen op til 
nærmere undersøgelse. Der kunne im idlertid ikke blive flertal i 
byrådet for at gennem føre tanken, og sagen m åtte så for kom m u
nens vedkom m ende henlægges og blev først løst, da John M. Lar
sen kom  hjem  fra Amerika og med den voldsom m e energi, han 
var i besiddelse af, satte fart i tingene. Nu da isværkerne ligger — 
man kan næsten sige spredt — over havnen, forstår man knapt, 
hvordan det tidligere var m uligt at drive havfiskeri uden disse.

I 1914 trådte vor by — som hele den øvrige verden — ind i en 
hel ny epoke. Vi havde levet sålænge under fredelige tilstande, 
at vi havde vænnet os til at betragte krig som noget, der for kul
turmennesker var et tilbagelagt stadium, vi gik ud fra, at det ville  
være umuligt at få den store arbejdende befolkning til at gå ud for 
at myrde og lade sig myrde på kom mando. Men den 1. august blev 
vi brat og brutalt revet ud af denne illusion. Hvordan ville det nu 
gå? ville vort land blive inddraget i krigens malstrøm? hvordan 
ville  det gå os her i Esbjerg? Ret hurtigt blev det klart, at vort 
hidtidige hovederhverv: Eksporten og importen, v ille kom me ud 
for store vanskeligheder. Som de fleste af os kan huske, blev eks
portruterne til England forlagt til Århus og andre havne, og vor 
havn lå næsten øde hen. Hvordan ville det gå os? Under indtryk
ket heraf rejste ikke så få af borgerne bort fra byen. Længe vare
de det dog ikke, inden det gik op for os, at der også under krigen 
var brug for Esbjerg, og befolkningstilvæksten steg igen i et ret
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hurtigt tempo, således at vi allerede i 1916 kunne mærke en ind- fortsatt
trædende boligm angel. Under de herskende forhold holdt den gade ot.
private op med at bygge, han kunne få en langt større fortjeneste kommu
ved at anvende sin kapital og sit initiativ på andre felter, der ikke m ed re
alle var lige tiltalende. Med en voksende befolkning, et stagneren
de boligbyggeri, blev boligm anglen snart fø lelig  og udviklede sig
også snart til akut bolignød. Byrådet nedsatte et boligudvalg, som ]7n ai
stillede forslag om at opføre et kom pleks ude på grundene, hvor at få hr
senere barakkerne fandt plads. Planen gik ud på at bygge et hus ne. Ja,
med 32 lejligheder. Huset skulle ligge midt i et haveanlæg, hvor derne. 1
hver af beboerne kunne få hver sin lille have. Planen vandt til- ledes al
slutning i byrådet, selv om der fra forskellig side med forskellig me(} jlv
m otivering også var nogen modstand. Dels var m odstanden den Sugegas
principielle m odstand mod, at kom m unen i det hele taget byggede terlod i
boliger til udleje, dels syntes en del, at den anslåede husleje — stans, s<
32 kr. m ånedlig for en 3 værelses lejlighed — var så stor, at ingen komme
arbejder kunne betale den. Men im idlertid blev opførelsen dog mig en
vedtaget af byrådet, og huset blev udliciteret; men nu viste der bunken
sig en ny vanskelighed, idet der ikke var og ikke kunne fås mur- han vil)
sten fra teglværkerne, hvorimod der kunne fås de dengang ret Jeg talt«
stærkt benyttede kalksandsten. Nu kneb det med enigheden. Sa- af denn
gen behandledes flere gange i byrådet, uden at der blev truffet netop p
nogen beslutning om at gå i gang med kalksandstenene som ligevel
grundlag. Så kom byrådsvalget i 1917 m ed delvis nye m edlem m er, gav sin
hvorefter opførelsen af husene ikke kunne gennem føres. Så var Undei
vi lige vidt eller rettere sagt, så var vi endnu længere tilbage. Bo- Begge t
ligm anglen var nu blevet bolignød. Der måtte gøres noget, og så for ovei
tog magistraten fat m ed et forslag om at opføre 60 lejligheder i tilladte,
nogle træbygninger. De kunne bygges hurtigt. At de var grimme Overste:
og dyre, måtte man se bort fra, derimod måtte de ikke officielt Bræn
hedde barakker, m en lejehuse. Lejen blev fastsat til 30 kr. pr. må- end un<
ned for en to værelses lejlighed. Ja, så var altså princippet om, at og skov-
kom m unen ikke måtte bygge boliger til udlejning brudt, og der ► rakker
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fortsattes m ed et kom pleks i Havnegade og et andet i Sjællands
gade og Nørregade. Husene blev dyre og lejen forholdsvis lav, så 
kom munen m åtte afskrive ca. 1 m illion kr., og endda kneb det 
m ed rentabiliteten.

En af de store vanskeligheder under den første verdenskrig var 
at få brændsel, såvel til industrien som til opvarm ning af boliger
ne. Ja, også gas- og elektricitetsværkerne mærkede vanskelighe
derne. Med stor bekostning måtte dieselm otorerne bygges om, så
ledes at der kunne bruges sugegas. Denne gas kunne frem stilles 
med hvilket som helst brændstof. Her i Esbjerg anvendtes tørv. 
Sugegassen, der frem kom m er ved en fuldstændig forbrænding, ef
terlod i generatorerne en ret stor mængde uren tjærelignende sub
stans, som blev kørt ud på pladsen. Hvordan skulle vi nu bedst 
kom me af med denne hæslige dynge. Driftsbestyrer Buhi m eddelte 
m ig en dag, at nu havde en af byens vognmænd tilbudt at købe 
bunken for 500 kr. og fjerne den. Jeg var på det rene med, at når 
han ville give 500 kr., skulle den nok være mindst 5000 kr. værd. 
Jeg talte så m ed gasværksbestyrer Bentzen om eventuel destillering  
af denne tjære. Dette havde Bentzens fulde interesse. Der fandtes 
netop på gasværket en kedel, der kunne bruges hertil, og som al
ligevel skulle være fjernet. Destillationen kom  i gang, tjæren af
gav sin råolie, der solgtes til fiskerne og indbragte 40.000 kr.

Under disse forhold var det småt såvel m ed elektricitet som gas. 
Begge dele rationeredes m eget stærkt m ed strenge bestem m elser 
for overtrædelse af det tilladte forbrug. Brugtes der m ere end det 
tilladte, kostede gassen 3 kr. pr. m 3 og elektriciteten 3 kr. pr. kwt. 
Oversteg man forbruget af gas m ed 10 m 3, blev der lukket.

Bræhdsel til alm indelig opvarm ning m åtte i endnu højere grad 
end under den anden verdenskrig skaffes tilveje fra vore moser 
og skove. Esbjerg købte en m ose i Debel ved Agerbæk, byggede ba
rakker derude og satte en styrke igang m ed at skære tørv, som
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transporteredes til byen og solgtes til forbrugerne for en pris, der det sig,
var m indre end frem stillingsom kostningerne. ved opa

Brænde købte kommunen i Klelund plantage. Der købtes ialt bavde f
20.000 rummeter. Brændet blev oparbejdet ude i plantagen klar til så ingei
at lægge i kakkelovnen. Der var bygget spise- og sovebarakker, udgifter
ligesom  der var opstillet save- og huggemaskiner. Som drivkraft bejdetr
anvendtes lokomobiler. Brændet transporteredes med bane til rien ga\
byen og blev derefter udbragt til forbrugernes gadedør. Priserne 
var fastsat af den overordentlige kom m ission og var 12 kr. pr.
oparbejdet rummeter — vi tog 14. I årer

På et møde, der afholdtes på hotel Spangsberg, var der repræ- bolignøt
sentanter til stede for kom m issionen, blandt andre N ielsen Hauge, et nyt s
den senere handelsm inister. N ielsen Hauge holdt det indledende tion, dei
foredrag, hvori han opfordrede kom munen til at sørge for bjerg br
brændslet, da der ikke kunne ventes udenlandsk brændsel til op- de med
varm ning af boliger, og m eddelte prisen, som der måtte tages af kloakar]
forbrugerne. Vi var, som ovenfor skildret, ikke helt uforberedte, ken hen
men havde allerede drøftet, både om vi skulle købe, og hvordan skulle is
vi skulle få brændet oparbejdet og transporteret. Ved disse over- udgiften
vej eiser var vi kom met til det resultat, at det ikke kunne lade sig var det,
gøre for den fastsatte m axim alpris, som var 12 kr. Imidlertid hav- ikke om
de vi tænkt rent praktisk at ordne os således, at vi lod borgerne m 2 var
tegne sig for et bestemt kvantum, der så betaltes efterhånden, som istandsa
brændselet af toges. Vi forlangte 14 kr. pr. rummeter, men såfrem t ejernes 1
kom munens om kostninger kom  til at ligge under dette beløb, ville ejeren, i
tilbagebetaling finde sted. Alt dette forklarede jeg på det om talte hage de
m øde og var naiv nok til at spørge kom missionsrepræsentanterne, gangsms
om det ikke kunne tiltrædes; men den gik ikke. N ielsen Hauge ud- sidst me
talte ret hånende, at han troede, at vi nok kom igennem  med den stemt ti(
fastsatte m axim alpris, ellers skulle vi være m eget uheldige. det, men

Kommunen satte brændeproduktionen igang og gav teknisk ud- Udviklin
valg den fornødne bemyndigelse. Udvalget satte trods kom missio- snart de
nen prisen til 14 kr. Efter slutningen af den første sæson viste paklag,
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det sig, at kom munens udgifter ved køb af brændet i plantagen, 
ved oparbejdning og transport beløb sig, ikke som kom m issionen  
havde fastsat til 12 kr., men til 18 kr. pr. rummeter. Der blev alt
så ingen tilbagebetaling. På grund af prisstigninger, navnlig kost
udgifter og leje af m ateriel til transporten, blev prisen pr. opar
bejdet rummeter i næste sæson 21 kr. og i sidste 28 kr., hele histo
rien gav kom munen et underskud på omkring y2 m illion kr.

I årene efter krigen var det særlig den store arbejdsløshed og 
bolignød, der voldte byens styre vanskeligheder. Der dukkede nu 
et nyt slagord frem  »bekæmpelse af arbejdsløsheden«. En situa
tion, der holdt sig helt frem  til den anden verdenskrig. Her i Es
bjerg brugte vi i dette øjemed, foruden det allerede nævnte arbej
de med om dannelse af Vognsbøl m ose til park, tillige gade- og 
kloakarbejder. Vi havde jo endnu alle gaderne på Nygårdsm ar
ken henliggende ufarbare. At vedtage i byrådet, at alle disse gader 
skulle istandsættes, kloakeres, og at grundejerne skulle bære hele 
udgiften i henhold til vedtægten, var en nem sag, noget helt andet 
var det, om nu også disse grunde kunne bære en sådan udgift, om 
ikke om kostningerne ville overstige grundenes værdi. Prisen pr. 
m 2 var den gang betydelig lavere end nu. Byrådet vedtog så, at 
istandsættelsen skulle ske i tre tempi, og opkrævningen af grund
ejernes bidrag ligeså. Dette ville jo være en stor lettelse for grund
ejeren, uden at det v ille koste kom munen noget, der var blot den 
hage derved, at vi skulle have m inisteriets godkendelse af frem 
gangsmåden. Dette var ikke så nemt, m en m inisteriet gik dog til 
sidst med til tanken, mod at alle tre tempi inden en nærmere be
stem t tidsfrist var fuldført. Vi var dengang ængstelige for udfal
det, m en bedre eller lem peligere vilkår kunne vi ikke få godkendt. 
Udviklingen har jo da også gjort vor ængstelse til skamme. Så
snart de første tempi, der bestod af jordarbejde og nedlægning af 
paklag, grusede fortove sam t kloakering, var færdigt, begyndtes
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der byggeri. I denne periode, nærmere betegnet februar 1925, fore
slog jeg gade- og vejudvalget at anlægge en diagonalgade fra  
Grønttorvet over til hjørnet af Strandby Kirkevej og Stormgade. 
Erhvervelse af grunden hertil var efter en af stadsingeniøren ud
arbejdet plan anslået til 60.000 kr. Forslaget vedtoges i byrådet, 
m en efter valget i marts samm e år skiftede flertallet, og nu fore
slog gade- og vejudvalgets flertal m ed Balslev Jørgensen som for
mand at annullere denne bestemmelse. Dette tiltrådtes af byrådet, 
og Esbjerg m istede nu en færdselslinie, der ville  have været af 
um ådelig stor betydning. Hvis den var gennem ført, havde man  
kunnet nøjes m ed at istandsætte alle gader på Nygårdsm arken  
med undtagelse af Stormgade og Strandby Kirkevej som villaveje, 
thi den svære færdsel ville i så fald have holdt sig til disse tre 
gader.

Da Esbjerg blev en selvstændig kommune, begik man en lioved- 
fejl. Grænserne blev trukket alt for snævre. En fejl der har kostet 
strømme af blæk og tusinder af timer samt m asser af rejser at få 
rettet, m en endelig kom det m ed Jerne kom munes indlem m else i 
Esbj erg.

Den nye kom mune, som Esbjerg var, da den i 1894 udskiltes af 
Jerne Skads kommune, ejede bogstavelig ikke en kvadratalen  
jord. Et forhold som de forskellige byråd gennem årene har rettet, 
oftest under stor modstand fra en del af borgerne, m en efterhån
den som tiden er gået med m egen tilfredshed fra de samme, som  
oprindelig ydede modstanden. Ja, sådan går det, når man gør, 
hvad man er sikker på er rigtigt, uanset hvad andre synes, så en
der det med også at blive anerkendt.

Det første betydelige jordkøb fandt sted i forbindelse m ed an
lægget af trafikhavnen og fiskerihavnen. Der blev i loven om hav
neanlægget — eller m åske var det et tillæg til denne lov, indsat 
en bestem m else om, at der blev givet tilladelse til at ekspropriere
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sådanne arealer ved Esbjerg havn, som det m åtte være af interes
se for staten at have rådighed over. Alle de arealer, der således 
blev eksproprierede, overdroges til Esbjerg kom mune, der så 
ganske vist skulle betale værdistigningsafgift til staten. For
historien hertil var ganske morsom, men dyr for Esbjerg. 
Trafikm inister Høgsbro fik vedtaget i Folketinget en lov om  
udvidelse af Esbjerg havn — mod øst — loven blev ikke færdig 
fra Landstinget. Det var forudsat, at Esbjerg skulle betale
250.000 kr. i tilskud til arbejdet. Da loven igen kom frem, var Jen
sen Sønderup trafikminister. Nu lød loven på en udvidelse mod 
vest. Loven vedtoges under den forudsætning, at Esbjerg erklære
de sig villig  til at betale 500.000 kr. Hertil svarede Esbjerg nej. Så 
frem sattes loven påny, m en nu skulle Esbjerg betale 750.000 kr. 
Under lovens behandling udtalte den tidligere esbjergmand Jacob 
Christensen, Silkeborg, at det var det rene rov, staten her iværk
satte. Der blev så stillet i udsigt, at Esbjerg kunne få lejlighed til 
at opkræve en værdistigningsafgift, m en nogen endelig bestem 
m else om eller regler for, hvordan dette kunne lade sig gøre, kom  
aldrig. Endelig kom  så ekspropriationsbestem m elsen, m en nu tog 
staten foruden de 750.000 kr. tillige broderparten af værdistignin
gen. Alligevel var det af stor værdi, at vi fik overladt de ekspro
prierede arealer. Der blev eksproprieret ialt ca. 400 tønder land. 
Ved forhandlinger om hvor meget vi skulle forlange af lyngbak
kerne langs kysten, vandt desværre den kortsynede politik. Der 
var nedsat et udvalg på 7 m edlem m er. Hele udvalget, på nær een, 
var enige om at gå nogle kilom eter længere ud, således at vi havde 
fået hele den nuværende bebyggelse langs hjertingvejen. Men da 
dette ene m edlem  ikke ville bøje sig, ville hans partifæller ikke 
tvinge sagen igennem, og vi m åtte så standse ved arealet foran 
Langlipavillonen. Arealerne kostede dengang ikke meget. Grun
den, hvor nu Langlipavillonen ligger, solgtes i 1912 for 1 øre pr. 
kvadratalen.

I slutningen af krigsårene købtes et areal nord for Guldager
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station på ca. 250 tdr. land hede, som blev beplantet. Senere køb
tes ca. 200 tdr. land ude i Sjælborg, som i årene 1929—30 beplan- 
tedes af unge arbejdsløse. I perioden 1921—25 købtes Spangsberg- 
jorderne »Sandknoldene« — . Omkring 1937— 38 købtes Snepsgår- 
de m ed sine 117 tdr. land m ed gode bygninger for 8000 kr. Gården 
blev anvendt til arbejdslejr for unge mænd. Den er senere overta
get af staten. Omtrent sam tidig købtes Marbæk plantage på ca. 400 
tdr. land for en sum af 77.000 kr. I 1935 købtes 80 tdr. land til an
læg af en flyveplads. Alle disse arealer tilsam m en udgør ca. 1600 
tdr. land.

Selvom  der oftest var stærk uenighed om disse køb, er det jo 
gået således, at ingen eller kun meget få esbjergborgere nu gerne 
ville se det ugjort.

Når jeg tænker på den tid, jeg har været m edlem  af Esbjerg 
byråd — fra januar 1902 til septem ber 1941 — m indes jeg med 
glæde det samarbejde og kam meratskab, der var, trods m enings
forskelligheder og partiskel. Jeg tror, det var den kærlighed til 
vor by, der besjælede os alle, der var skyld heri. Jeg har allerede  
nævnt en del af de mænd, som jeg her traf, og jeg kunne nævne 
m ange flere, m en jeg skal nøjes m ed endnu engang at om tale re
daktør Sundbo, som står særlig skarpt i m in erindring.

Sundbo kom til Esbjerg og begyndte sin virksom hed som redak
tør ved Vestjyllands Socialdem okrat den 1. maj 1898. Med ham  
kom der liv i pressen og de offentlige kontorer her i Esbjerg. Det 
var som om en forrygende storm for gennem kontorerne og blæste 
al gam mel hengemt luft ud. Jeg kan huske, at han i et af de før
ste numre af bladet »luftede ud« i posthuset, så den gamle, skik
kelige postm ester Schønning nær var gået ud af sit gode skind. 
Men ikke alene »posten« fik, hvad der stod på »seddelen«, men  
overalt, hvor han m ente, der trængtes til en forandring, var han 
på færde.
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Sundbo var i besiddelse af en næsten generende energi, som al
drig lod ham  og hans m edarbejdere i ro. Hver dag skulle der ske 
noget. Skarp og ofte hensynsløs i sine artikler som i debatten, hvad 
enten det drejede sig om venner, partifæller eller politiske m od
standere. Så længe debatten stod på, var han fyr og flamme, når 
den var forbi, var han lige så venlig, som han før var skarp. Det 
var derfor naturligt, at lian havde m ange uvenner; m en at han 
også havde m ange venner, var lige så naturligt, thi når man kom  
ham på nærmere hold, så man, at han inderst inde var et kærligt 
m enneske, der holdt um ådelig m eget af børn og følte varmt og 
stærkt for alle, som levede på skyggesiden, og i den private kreds 
var han venlig og gemytlig.

Sundbo blev indvalgt i byrådet 1901 og sad der indtil sin død i 
1928. Han var en betydelig mand, der elskede sin gerning og sin 
by over alt.

Fliv. handelsm inister, konsul J. V illem oes fortæller:
Da jeg som ung købm and kom  til Esbjerg i 1907, havde jeg hørt 

m eget om byens nybyggeragtige udseende, m en jeg fandt egentlig, 
at bykernen virkede helt flot og købstadmæssigt. — Havnen, som  
jo skulle være m in egentlige arbejdsplads, bestod dengang af dok
havnen, englandskajen og det, der nu kaldes den gam le fiskeri
havn. Det var ikke meget, m en der var da også en udvidelse på 
vej. Alle var enige om dens nødvendighed, men ikke om dens be
liggenhed. Skulle havnen udvides mod øst (Gammelby) eller mod 
vest (Hjerting) ? Herom stod striden, som delte byens borgere i to 
heftigt stridende grupper. Den ene gruppe havde redaktør J. P. 
Sundbo som ordfører, den ønskede udvidelsen mod øst. Tilhæn
gerne af en løsning m od vest anførtes af konsul Lauritzen. — Som  
alle ved, sejrede den sidste opfattelse — m en dog kun m ed nød og 
næppe, idet der i rigsdagssam lingen 1907—08 blev indbragt et 
lovforslag om udvidelse m od øst af trafikhavnen, hvorimod fiske
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rihavnen skulle udvides mod vest. Dette forslag blev im idlertid  
aldrig gennem ført, hvorim od der i april 1909 blev gennem ført en 
lov om udvidelse mod vest af såvel trafik- som  fiskerihavn. —  
Den første verdenskrig fra 1914—18 sinkede im idlertid udførelsen  
så meget, at de pågældende anlæg først blev helt færdige i 1922.

De mænd, der spillede den 
største rolle indenfor Esbjergs 
handel og industri på den tid, da 
jeg kom til byen, var skibsrede
ren og konsulen, J. Lauritzen —  
stifteren af en lang række af by
ens virksom heder —  form anden  
for handelsstandsforeningen, kon
sul C. Breinholt — fabrikant N. J. 
Poulsen, der sam m en m ed Es
bjergs første indbygger, sm ede
mester Møller, startede byens 
første industriforetagende, det 
nuværende Jensen & Olsen — 
konsul H. Pagh, der kappedes 
med Lauritzen om at gøre Es
bjerg til en im porthavn af for
mat sam tidig med, at han med 
stor iver gik op i sine mange of
fentlige hverv og grosserer H. 

Eriksen fra firm aet Eriksen & Christensen.
Eriksen gav sig ikke som Pagh af med offentlig virksom hed, 

men lagde alle sine kræfter og evner indenfor det selskab, som  
under hans ledelse tog et mægtigt opsving med forbindelser over 
hele kloden.

Ingen af disse mænd var født i Esbjerg, men var kom met her
til som voksne for at skabe sig en eksistens — ligesom  jeg selv
iøvrigt. Højst forskellige, som de var, troede de dog alle på byens

Fhv. handelsm in ister , ko n su l J . Villem oes, som  
er fo d t i U lfborg  28. septem ber 1880, kom  til E s
bjerg i 1907. Var m edlem  a f  b yrådet fr a  1920-29, 
fo r m a n d  fo r  Esbjerg  H a n d e lss tandsfo ren ing  fr a  
1920-30, n u  æ resm edlem  a f  sa m m e  fo ren in g .

H ande lsm in is te r  fr a  1945-47,



frem tid og var rede til at tjene den ud over alle særinteresser. 
Konsul Breinholt havde et udmærket udtryk, som han brugte, når 
han talte om Esbjergs chancer som handelsby: »Esbjerg og dens 
havn har et naturligt opland m ellem  de to Ter —  Tønder og Thi
sted«, sagde han. For mange varers vedkom m ende er dette mål 
nået. — Gid det fortsat må være en spore for Esbjergs unge han
delsstand.

Jeg husker også Holger Olsen og Lede B. Jensen, de to fabri
kanter, der skabte Jensen & Olsens Maskinfabrik. Begge følte sig 
vel egentlig mere som håndværkere og var da også hver en perio
de form ænd for Håndværker- og Industriforeningen. Djærve og 
usnobbede personligheder var de begge og passede derfor godt til 
byen. Jeg husker tydeligt, da jeg første gang høfligt og m ed hatten 
i hånden indfandt m ig hos Lede B. Jensen for om m uligt at sælge 
ham noget råjern —  en forretning, som Hans Broge i Århus hidtil 
havde været ene om i Jylland —  »Sæt Dem  ned mand og lad være 
med at se så højtidelig ud«, brølede han, »hvis Deres varer og pri
ser er rigtige, køber vi selvfølgelig lige så gerne hos Dem«. — Lad 
m ig også nævne den stoute m alerm ester Busch og brødrene Han
sen — dygtige håndværkere og originale kunstnere. — Men listen  
ville iøvrigt blive for lang, om jeg skulle om tale alle de købmænd 
og håndværkere, som jeg lærte at kende, sam arbejdede m ed og 
satte pris på.

22 år levede jeg som lykkelig borger i Esbjerg — jeg tror, jeg  
kan sige, at det gik m ig som adskillige andre unge forretningsfolk, 
der begyndte her omkring århundredskiftet. Vi fik  en række ar
bejdsår, hvor der m åtte kæmpes hårdt for at vinde fodfæste og 
kundekreds i konkurrence med de gam le byer. Man blev mødt 
m ed mistro, når man kom fra Esbjerg. Pionertidens råhed og 
90ernes spekulationssvindel klæbede endnu ved navnet, og det 
var ikke nær så fint at handle m ed en grosserer fra Esbjerg som  
en fra Århus f. eks. — De købmænd, der i disse år søgte at skabe



fodfæste for Esbjerg i om sætningen med det øvrige land, havde 
ofte m odvind — men det gik.

Men livet er ikke blot penge — og selv om det var et slid  i disse 
år at banke en forretning op, syntes jeg dog heller ikke, at jeg  
kunne undslå m ig for at deltage i det offentlige liv, som jo netop 
i el ungt og ufærdigt sam fund stiller særlige krav til sine borgere
— og jeg blev derfor hurtigt optaget af en række offentlige hverv. 
Og der var nok at tage fat på, for byen m anglede i begyndelsen  
praktisk talt alle de institutioner og kulturgoder, som fandtes i de 
gam le byer.

I disse år var fiskeriet i stærk opgang. Man havde fået større og 
m otordrevne kuttere, og kunne nu gå længere ud og blive længere 
tid borte. Dette m edførte, at problem et 0111 den fangne fisks op
bevaring blev aktuelt — med andre ord: I s ! — Hidtil havde man 
hver vinter hentet is på om egnens teglværksgrave — også fra 
m ine — eller også fra Norges indsøer og opbevaret den i særlige 
pakhuse. Dette var naturligvis både dyrt og dårligt, og da den 
kunstige frem stilling af is netop da begyndte at blive alm indelig, 
gik nogle af byens forretningsfolk, fiskere og fiskeeksportører 
sam m en og dannede et aktieselskab med det form ål at bygge et 
isværk. Midt under forberedelserne dukkede dansk-am erikaneren  
John M. Larsen op — eller rettere ned, for han landede m ed sin 
private vandflyvem askine i trafikhavnen. Han ville gøre noget 
for sit gam le land, sagde han, han ville lave billig is for de fattige 
fiskere —  bygge isværk.

Jeg gjorde opmærksom på, at vi netop var i færd m ed at løse 
denne opgave.

Han tilbød da at opføre et m oderne isværk og sælge isen til de 
priser, som vi havde tænkt os, og tilbød endvidere senere at over
lade os værket, hvis vi ville.

Ved denne lejlighed havde jeg også samarbejde m ed form anden
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for Esbjerg Fiskeriforening, Ole Kristiansen. En smuk og typisk  
repræsentant for vestkystfiskerne, som i stort tal i disse år flyttede  
til Esbjerg.

Under den første verdenskrig havde jeg held til at løse en inter
essant og for byens export og import m eget vigtig opgave:

D.F.D.S., der hidtil havde besørget exporten til England fra Es
bjerg, turde —  af hensyn til m inefaren — ikke længere bruge 
Esbjerg som havn og flyttede til Århus. Der var dog en del, der 
fortsat gerne ville  exportere herfra trods risikoen, og jeg ville  
gerne hente kul i England. Da jeg på det tidspunkt havde en m in
dre kuldam per, blev jeg enig m ed m it mandskab om, at vi skulle  
prøve at trodse faren; og det lykkedes os virkelig uden uheld at 
opretholde forbindelsen med England lige til den uindskrænkede 
u-bådskrig begyndte den 1. februar 1917. Vi tog smør, flæ sk og æg 
m ed derover og fik som  betaling kul. Derved slap vi tillige for va
lutavanskeligheder, og forretningen var til fordel både for os og 
landet. Skibet blev et par gange opbragt af tyskerne, m en det blev  
frigivet igen. En overgang havde jeg to dampere i denne fart, lige
som dam peren »Phønix« også deltog. Skibene tog også post med.

Jeg var m edlem  af byrådet fra 1920 til 1929 valgt af venstre. 
Dette arbejde tænker jeg tilbage på m ed stor glæde og tilfreds
stillelse. For det første fordi det var interessant at være der, hvor 
alle trådene i et bystyre løber samm en, og for det andet fordi jeg  
her traf sam m en m ed en række i byens trivsel interesserede per
soner og lærte at sætte pris på dem uden hensyn til partifarve. 
Det var derfor m ed sorg, jeg flyttede m in seng til København, m en  
mit valg til landstinget og mit m edlem sskab i Landmandsbankens 
bankråd tillige m ed en række andre om stændigheder gjorde det 
nødvendigt. Mit byrådsarbejde havde været en udmærket forskole  
til mit rigsdagsarbejde og min senere m inistergerning —  en for
skole, som jeg nødig ville have undværet.



Selv om jeg er optimist, er jeg dog ikke så blåøjet, at jeg tror 
at frem tiden, hvad angår Esbjergs handel og omsætning, vil ligge 
ovenud let, m en efter m in m ening er Esbjerg havns beliggenhed  
sådan, at dj^gtige forretningsfolk indenfor de forskellige brancher 
skulle kunne vente at have gode betingelser for fortsat at øge 
byens og havnens om sætning til fordel for dem selv og deres by 
og det opland, den naturligt bør kunne betjene. — Kunne der kom 
m e m ere fri handel m ellem  landene, hvad der dog arbejdes på 
fra alle sider, ville uhyre meget derved være vundet også for Es
bjerg. Og hvad fiskeriet angår, vil jeg gerne sige — selvom  jeg  
ikke direkte har med det at gøre — at det har glædet mig, som  
vel alle andre, at se det nye initiativ, der m ed indsats fra fiskeri
kredse i Esbjerg er gjort m ed hensyn til fiskeriet ved Grønland. 
Det lover godt for dansk fiskeris fremtid.



T y p e r  f r a  f ø r s t e  og a n d e n  g e n e r a t i o n
A F  F O R F A T T E R E N  

T.  T O B I A S S E N  K R A G E L U N D

Forfatteren T. Tobiassen K ragelund er født 
8. februar 1879 i Gredsted (Jernved sogn). 
A rbejdede ved landbruget, var p å  efterskole 
og landbrugsskole, blev i 1918 leder a f  An
delsbankens fdial i Grindsted, hvorfra han 
i 1919 kom  til dagbladet »Vestkysten« i Es
bjerg som forretningsfører. Sammen m ed  
forfatteren Salomon Frifeldt har han ud
g ive t en lang ræ kke hjem stavnsskildringer 
fra  Vestjylland.
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»Tag ikke til fallittenspiller
byen Esbjerg for at handle, for 
enten bliver du snydt med noget 
dårligt kram, eller også køber du 
alt for dyrt.«

Dette citat kan vist godt gælde 
som udtryk for det øvrige lands syn på Esbjerg i slutningen af fir
serne og halvfem serne med. Og dog var der også i denne periode 
m ange unge håndværkere, handlende og arbejdere, der tog til den 
nye by ved Vesterhavet m ed den sikre tro, at her var byen med  
chancerne for deres frem tid. Mange forlod dog hastigt byen igen
—  m en nogle blev og holdt ud, selv om de nu indrømmer, at de 
ikke var blevet, hvis de på forhånd havde vidst, hvor svært det 
blev.

Først måtte byens dårlige rygte ændres, men det var ikke gjort 
i en hast. Der m åtte arbejdes og atter arbejdes. Der skulle skabes
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et godt om døm m e ikke blot i byen, men også i omegnen, hvilket 
var ulige sværere; thi alt for mange sad her og fortrød, at de no
gen sinde havde kendt denne by.

Det blev anden generation, der m åtte gøre denne brydsom me 
indsats, og da såvel pionererne som de øvrige store navne i byens 
korte historie er om talt andetsteds, ser jeg her som m in opgave at 
drage den jævne mands indsats 
frem. Mange kan her gøre krav 
på omtale, men pladsen tillader 
kun, at nogle typer medtages.
Nogle af dem rækker tilbage til 
første generation, men tages al
ligevel med.

Lad m ig begynde m ed den æld
ste, fhv. postbud Søren Sørensen,  
som er født i Sædding 18G0 som  
søn af skibsfører Søren Han
sen. Hans bedstefader, som boe
de sam m e sted, var pottemager.
Hans fader gik siden i land og 
blev Esbjergs første postbud. Men 
lad os høre lidt om, hvad han  
kan fortælle om sin barndom, der jo faltit sam m en med Esbjergs 
første dage:

Vi boede hos m in bedstefar, til jeg var 8 år. Jeg var m eget inter
esseret i m in bedstefars pottem ageri, både når han blandede og 
æltede leret, og når han form ede og drejede potter, fade, skåle, 
kopper og urtepotter; men m est spændende var dog brændingen. 
Der kunne nem lig ske så meget: Glasuren kunne være uheldig, el
ler der kunne være brændt for lidt eller for meget, og endelig  
kunne tingene være revnet. Min bedstefar brændte kun røde potter.

Pottem ændenes besøg var en oplevelse for sig. De var gode til

Fhv. po stb u d  Søren  Sørensen .
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at snakke og prøvede på alle m åder at få bedstefar til at give så 
mange procenter som muligt, hvilket jo var ganske naturligt, da 
det var det, de skulle leve af.

Det første sted, vi boede i Esbjerg, var på Strandby Kirkevej i 
et lejehus med jordtilliggende, hvorpå vi kunne holde to køer. To 
år efter byggede m in far et hus i Smedegade, som fik  nummer 10. 
Min far købte nu en lægter og sejlede m ed hø og tørv fra Varde 
til Fanø. På disse m ange sejlture var jeg med, og jeg m indes det 
som en m eget fornøjelig tid. Senere sejlede far med grus og klæg 
til havnebyggeriet i Esbjerg. Kort efter havneanlæggets påbegyn
delse købtes der en lille  damper ved navn »Fulgia« til havnen. Den  
blev m in far fører af. Selv havde jeg forskellige pladser i disse år. 
Jeg tjente et år hos landinspektør Madsen, et andet hos N iels Es
bjerg. Da jeg var 18 år gammel, fik  jeg  plads på Hotel Spangsberg. 
Kongensgade var dengang en landevej m ed grøfter, og der lå kun 
enkelte huse. Et af disse husker jeg særlig godt. Det lå, hvor nu 
Varde Banks bygning ligger. Huset havde høj kælder, og her 
havde træskomand Toft lejlighed, værksted og butik. Han hand
lede nem lig også m ed øl, som  han solgte fra tønden i pottevis. 
Flasker brugtes ikke, m en køberne kom  m ed spande eller kruk
ker. Samme Toft trak også tænder ud og tog 50 øre pr. tand.

Sørensen kom derefter ind som soldat og var efter tjenesten et 
års tid i Vejle, hvorefter han vendte tilbage til Hotel Spangsberg. 
I 1886 m åtte hans far holde op m ed at sejle på grund af et uheld 
og blev så antaget af postm ester Schønning som  Esbjergs første 
postbud. I 88 blev Sørensen selv antaget ved postvæsenet:

Jeg skulle m øde på posthuset kl. 6. M iddagsmaden fik jeg til 
ubestemte tider. Et lille  stykke hen på efterm iddagen havde jeg et 
par timers ophold og fortsatte så til 8 eller 9 om aftenen. Det var 
en arbejdsdag på 12 til 13 timer, for hvilken jeg fik  en løn på 36 
kroner om m åneden. For at bøde lidt på den knappe løn drev min 
kone en lille købm andsforretning samt et pensionat sam tidig med, 
at hun fødte og opdrog 6 børn. I 1922 søgte jeg m in afsked fra
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Mangen esbjergenser vil nikke anerkendende til den næste, som  
jeg giver ordet: Gymnastiklærer B. M. Berthelsen.  Han er født i

1872 i Givskud ved Vejle, livor 
hans far var smed, men allerede  
i 1876 flyttede forældrene til Es
bjerg. Jeg lader Berthelsen selv  
fortælle:

Straks vi var nået til Esbjerg, 
gik jeg på opdagelse. Der hvor 
nu tobaksfabrikken ligger, var 
der dengang en indhegnet toft, 
»Bonnevertoften«. Her gik til 
stadighed flere hundrede får og 
ventede på skibslejlighed til 
Frankrig. Det var konsul Brein- 
holt, der drev denne forretning. 
Jeg vovede m ig ind i flokken, 
m en det skulle jeg aldrig have  
gjort, for en stor »ronnever« kom  

im od m ig og bukkede m ig omkuld. Jeg tabte den ene sko og så den 
aldrig siden, endskønt jeg adskillige gange blev jaget ned for at 
lede efter den.

På Bavnehøj lå — ud til skrænten —  tre jordhytter. Den ene var 
skredet sammen, men de to andre var beboede. I den ene boede 
to fam ilier, nem lig stenhuggerne Snach og Hvidt, som der jo iøv- 
rigt er skrevet m eget om andetsteds. I det andet hus boede sten
hugger Peder Holm. I skolen sad jeg ved siden af en af drengene 
herfra. Pladsen på Bavnehøj var en udmærket legeplads for vi 
børn — særlig om vinteren, når der kom sne, så vandrede vi helt

Fhv. g y m n a stik læ rer  B . M. Berthelsen.



op på jordhytternes tag med vore kælke, for derfra kunne vi rigtig spurgte
få fart på. jeg nati

Da vi havde boet i Esbjerg i tre år — 1879 —, gik alt arbejde i for gyrr
stå — det var, som alt var lam m et. Kun nogle stenhuggere havde de ville
arbejde på havnen, ellers var der arbejdsløshed og fattigdom  over- kersven
alt. Far og mor tog høstarbejde, for dog at tjene til føden, hos i blev je^
slagterm ester Louis Gebhardt, som havde tilsået en stor del af Da je
Nygårdsm arken m ed korn. stedet fi

Efterhånden blev far kendt af om egnens bønder som en dygtig bestyre!
beslagsm ed og fik dermed en god forretning arbejdet op, og da gynmas
senere skibsbygger Dahl kom  til byen og anlagde et skibsværft, mand B
fik han også sm edearbejdet til skibene. var udd

Vi børn måtte fra helt små hjælpe til med at tjene til føden. Jeg da den
havde ved siden af skolen en budplads. I m in første plads fik  jeg  forløb p
35 øre for en m åned. Da jeg første gang fik denne svim lende sum, var glad
var fruen så betænksom at pakke dem godt ind i papir, sam tidig ordnede
med at hun form anede m ig 0111 at passe godt på pengene og give de stipe
dem til m in mor, når jeg kom hjem. Da jeg var 8 år, kom jeg til også på
Oxvang, hvor jeg tjente hos hestehandler Jes Madsen. Mit arbejde efter 42
var at passe hans køer, får og heste. Lønnen for som m eren var i sølv, h
3 kroner. Derefter tjente jeg hos forskellige bønder i om egnen ind- I avisi
til den sommer, da jeg skulle gå til præst, da tog jeg plaels som drenge 1
»kodreng« og keglerejser på Hotel Spangsberg. Jeg kan iøvrigt den elle]
prale med at have passet køer på størstedelen af den jord, hvorpå meddele
Esbjerg nu er bygget. enkelte i

Jeg kom  i skræderlære hos skrædermester M. Petersen i Varde.
Da jeg havde fået svendebrev, blev jeg yderligere hos m in mester i
3 år og arbejdede da på akkord. Akkordlønnen på tøj var følgende: Hande

En fin frakke 6 kr., en vest 2 kr., bukser 2,50 kr., livkjole 11,50 eløde, me
kr., diplom atfrakke 11,50 kr., overfrakke 10,00 kr. 47 år, le'

Skræderens have lå op til skolegården, og gym nastiklærer Poul forretnir
Jørgensen så meel m ellem rum  inel til os, og en elag så han, at jeg Feerup e
sprang buk over 11 drenge, som jeg havele fået stillet op. Han livet i E;
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vi rigtig spurgte da, om jeg ikke havde lyst til at gå til gymnastik, hvilket 
jeg naturligvis havde. Jeg kom dog ikke med lige m ed det samme, 
for gym nastikholdet bestod hovedsagelig af handelskom m isser, og 
de ville til at begynde med ikke have en alm indelig håndvær
kersvend med. Vi blev dog hurtigt gode kammerater, og året efter 
blev jeg nummer eet på holdet.

Da jeg havde været 7 år i Varde, ville jeg på »valsen«, m en i 
stedet for fik jeg arbejde i Esbjerg. En dag i 1893 sendte realskole
bestyrer Rybner Petersen bud efter mig, om jeg ikke ville overtage 
gym nastikundervisningen på hans skole. Skolens form and, køb
mand Biilgrav, kasserede m ig dog i første omgang, fordi jeg ikke 
var uddannet på et sem inarium  eller hærens gym nastikskole, men 
da den lærer, de fik, ikke duede, fik  jeg alligevel efter nogen tids 
forløb pladsen. Min m ånedsløn var i begyndelsen 25 kroner. — Jeg 
var glad ved mit arbejde og kom til at stå m ig godt m ed m ine over
ordnede. Gymnastikinspektør Am sing sørgede for, at jeg fik alle 
de stipendier til kursusophold, som jeg ønskede mig. Jeg fortsatte 
også på skolen, efter at den var blevet statsskole, og tog m in afsked  
efter 42 års arbejde i 1942. Man tildelte m ig da fortjenstm edaljen  
i sølv, hvilket jeg var m eget glad for.

I aviserne læser jeg ofte en eller anden nyhed om m ine piger og 
drenge fra de mange år på skolen. Det glæder m ig at læse om, at 
den eller den har fået em bedseksam en eller stilling. Sådanne avis
m eddelelser er som en lille  hilsen til mig, og jeg m indes da den 
enkelte fra gym nastiksalen eller sløjdværelset.

Handelen i Esbjerg har også sine pionerer —m ange af dem er 
døde, m en købm and Feerup,  der drev forretning i Esbjerg gennem  
47 år, lever endnu. Han kom til byen i 1890 og oprettede kolonial
forretning i Havnegade på det sted, hvor »Peters Kro« nu ligger. 
Feerup er 84 år. Han har gjort en stor indsats indenfor handels
livet i Esbjerg, og det er naturligt, at han er blevet udnævnt til
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æresm edlem  i Esbjerg H andelsstandsforening og H andelsforenin
gen af 1898, som han var nært knyttet til gennem  m ange år.

Der var ikke ret m ange købmænd i Esbjerg, da jeg kom til byen, 
fortæller Feerup. Hvor m ange indbyggere, der var, er jeg ikke helt 
klar over, m en jeg vil regne med, at der var nogle få tusind. Det, 
der slog m ig mest, da jeg kom  til Esbjerg, var den store fattigdom, 
som herskede i de fleste hjem.
Man kunne mærke, at pengene 
var små, og som købmand lagde 
jeg mærke til, hvor nøjsom t og 
spartansk de fleste fam ilier leve
de. Der blev arbejdet og atter ar
bejdet, og når folk  kom hjem  ef
ter en lang og trættende dag, 
skulle man tro, at de havde lyst 
til at »tage for sig af retterne«.
Lyst havde de m åske også, men 
hvis der var kone og børn, kunne 
der kun blive penge til det aller
m est nødvendige. Men jeg tror 
ikke, at folk var kede af at leve, 
og den fattige arbejdsmand var 
ved godt mod, og det var sjæ l
dent, m an hørte nogen beklage sig over levevilkårene i Esbjerg.
Det hændte naturligvis, at der var utilfredshed, m en det var som
regel, når nye folk kom  til byen, og de blev hurtigt akklimatiseret. 
Alle fandt sig til rette under arbejdets lov, og de nye utilfredse  
blev snart forvandlet til solide og flittige m andfolk m ed en for
bavsende tilpasningsevne.

Men der var vel også m indre heldige elem enter im ellem ?
Naturligvis, hvor er der ikke det? Man må jo tænke på, at de 

fleste af dem, der kom  til Esbjerg i halvfem serne, var folk  m ed  
uro i blodet, og nogle af dem var ikke andet end fantasifulde even

Købm and. Carl Feerup.
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tyrere, som egentlig slet ikke egnede sig til det arbejde, de kom  
ud for her i byen. De m ennesker kunne ikke klare sig i det lange 
løb. De forfaldt til drukkenskab og forsøm te deres arbejde.

Det var vel ingen guldgrube at være købm and dengang?
Nej, det v ille vist være synd at sige. Vi havde en lang arbejds

dag, m en kunder skortede det ikke på. Indkøbene var im idlertid  
meget begrænsede, og det, man i dag forstår ved luksusvarer, var 
overhovedet ikke til at købe i forretningerne i Esbjerg dengang. 
Det kunne slet ikke betale sig, hvis man ville have hjem ført varer i 
denne kategori. Mange af forretningsfolkene var ude for økono
m iske vanskeligheder, og det var m edvirkende til, at handelsfor
holdene i Esbjerg var ret forvirrede. E 11 havde en lille biks med 
grøntsager, og foruden blev der solgt købmandsvarer. Købmæn
dene handlede i flere tilfælde foruden kolonialvarer m ed tekstiler, 
og hvis man skal sam m enligne Esbjergs forretningsliv dengang 
m ed noget tilsvarende i dag, kan man tænke sig en landkøbmand, 
der jo også handler med lidt af hvert. For m it vedkom m ende hand
lede jeg udelukkende m ed kolonialvarer og skibsproviant. Det var 
ikke til at blive fed af, men vi levede jo alle dengang i forhåbnin
gen 0111 bedre tider.

Holdt forretningsfolkene samm en?
Det gik m eget godt, der var jo ikke så m eget at blive uenige 

om. Men der var naturligvis områder, hvor man i højeste grad 
savnede et ordentligt samarbejde forretningsfolkene im ellem . Det 
gælder f. eks., hvad lukketiderne angår. Der var ingen regler den
gang, og forretningerne holdt gerne åbent til langt ud på aftenen. 
Heller ikke 0111 søndagen kunne der holdes fri. Folk kom og ville  
have varer, og så var der ingen vej udenom. Med hensyn til søn
dagshandelen var der dog en ordning fra m yndighedernes side. 
Det var forbudt at have åbent på helligdage, m en det tog de hand
lende ikke så nøje. Der var kun een politibetjent dengang, og han 
havde nok at gøre med at holde orden. Der blev ikke tid til også 
at tage sig af lukketiderne, og jeg m indes ikke et eneste tilfælde,
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hvor der blev skredet ind mod forretningsfolk, som havde åbent 
om søndagen.

Og i Deres forretning gik det vel ikke anderledes til end i de 
andre?

Jeg havde det noget anderledes, fordi jeg også solgte proviant 
til skibene. Så måtte jeg nem lig gerne have åbent om søndagen, 
men selvfølgelig kun for handel på dette område. Der kom natur
ligvis også alm indelige kunder, og hvis fru Petersen inde ved siden 
af savnede et pund sukker, fik hun det naturligvis uden vrøvl. 
Men i det lange løb var denne forvirring ikke tilfredsstillende, 
navnlig ikke for de handlende, og da Esbjerg Handelsstandsfor
ening og Handelsforeningen af 1898 blev dannet, var noget af det 
første, disse foreninger gav sig til at beskæftige sig med, spørgs
m ålet om lukketiderne. Det lykkedes så at nå frem  til en bedre 
ordning.

Da der kom skred i »indvandringen«, gav det vel også større 
indkom stm uligheder for de handlende?

Det var ikke særlig overvældende, i nogle tilfælde blev der end
da m indre at lave, for i endnu hurtigere tempo, end der kom nye 
kunder, flyttede nye handlende til byen for at søge at skabe sig en 
position. Det gav anledning til en vældig konkurrence, og der er 
mange m orsom me eksem pler på, hvordan man søgte at få kun
derne lokket til.

Var der noget at gøre som skibsprovianteringshandler?
Det var ikke det store sus, men det var der intet i Esbjerg, der 

var på den tid. Jeg var tilfreds m ed mit arbejde, og man må tænke 
på, at skatter og husleje sam t en række andre udgifter var for
holdsvis langt mindre dengang, end de er i dag. På det tidspunkt 
forsynede jeg en del fiskekuttere med proviant, men det var sjæ l
dent, at der kom større skibe. Der var ikke m ere end 12 fod vand 
på barren, og derfor var det kun de m indste skibe, som kunne gå 
ind til havnen. Senere, da disse forhold blev udbedret, kom  der 
mere liv i handelen, og jeg kan huske, at jeg engang omkring
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århundredskiftet havde en stor leverance. Der var engelsk flåde
besøg, og jeg skulle forsyne skibene med proviant. De kan tro, der 
var gang i sagerne ved den lejlighed, og jeg glem m er aldrig den 
dag, de engelske skibe kom. Hele byen var på benene. Det var en 
vældig begivenhed.

Hvad synes De om Esbjerg af i dag?
Det er en vidunderlig by, og jeg er lykkelig over, at jeg har boet 

her så mange år af mit liv. Esbjergenserne er dejlige m ennesker, 
så ligefrem m e og usnobbede. De har lært at arbejde, og sådanne 
folk lienfalder sjældent til høje tanker om sig selv. Esbjergenserne 
opfattede arbejdet som en pligt og et kald, og jeg tror, at det sam 
me er tilfældet i dag. Når jeg ser tilbage på de første år i Esbjerg, 
kom mer jeg uvilkårligt til at tænke på det sam m enhold, der var 
m ellem  byens borgere. Der var sjældent tale om stridigheder, og 
folk havde ligefrem  en fornem m else af, at de trak på sam m e ham 
mel, og så skulle det jo gå.

Kan man finde det sam m e sam m enhold i dag?
Nej, m en det er ikke fordi, esbjergenserne har forandret sig syn

derligt siden da. Det ligger efter min m ening udelukkende i byens 
størrelse i dag. Når en by har nogle og fyrre tusind indbyggere, er 
det ikke så sært, at der ikke findes det samm e sam m enhold som  
i de gode gamle dage, hvor indbyggerantallet var så lille, at næsten 
alle m ennesker kendte hinanden. Og sam m enhold er der jo stadig. 
Det viste sig da i hvert fald under besættelsen . . .

Malermester H. Brorsen Petersen  er født i 1882 i Kvaglund ved 
Jerne, men allerede som 10-årig kom han til Esbjerg, hvor han har 
boet siden, kun afbrudt af soldatertj enesten og de år, da han gik 
»på valsen«. Brorsen Petersen er den typiske »naver«.

I 1896 kom jeg i lære hos m alerm ester Busch i Esbjerg, derefter 
arbejdede jeg to år som svend hos m alerm ester Holm. Efter sol
datertjenesten rejste jeg til udlandet — gik »på valsen«, som det

hed. I H 
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hed. I Hamburg arbejdede jeg nogle m åneder og derefter i Berlin. 
Her var jeg flere gange så heldig at se kejser Vilhelm  den II og 
hans søn køre gennem gaderne m ed fire skim ler for vognen. Så 
blev gaderne altid afspærret for anden trafik en tim e før. Jeg tog 
hjem  for at holde jul, m en i februar drog jeg atter sydpå. Først 
arbejdede jeg 3 m åneder i Hamburg, så 2 m åneder i Diisseldorf. 
Herfra tog jeg  sammen med en 
kam merat til verdensudstilling  
i Liége sam t en 14 dages tur 
langs Rhinen. Jeg rejste så til 
Frankfurt, hvor jeg en kort tid 
arbejdede på et stort gods tilhø
rende en fyrst Vegenberg. Denne 
mand ejede iøvrigt nogle store 
glasfabrikker både i Tyskland og 
Polen og var kendt som en hu
man arbejdsgiver, der bl. a. byg
gede et stort hjem  for børn og 
forældre, der kom til skade på 
hans fabrikker.

Da jeg efter julen i hjem m et 
for tredie gang drog sydpå, ar
bejdede jeg igen en kort tid i 
Hamburg, hvorefter jeg tog direkte til Schweitz til den gamle, 
smukke by Chur i kantonen Graubiinden. Her arbejdede jeg på 
hotellerne samt i byens gam le rådhus. — Fritiden brugte jeg mest 
til udflugter og bjergbestigninger. Det sidste var ofte spændende 
og ikke ufarligt. — 8 dage før jul drog jeg til Italien gennem  pas
set ved St. Mouritz. Turen foregik m ed kane over den evige sne 
og is ned til den henrivende by Como ved søen af samm e navn. 
Juleaften var jeg i domkirken i Milano, hvor jeg overværede den 
katolske gudstjeneste. Fra Milano drog jeg til Venedig, hvor jeg  
sejlede i gondoler, sejlede derfra over lagunen til den gam le by

M alerm ester H. B rorsen  Petersen  
som  »na ver« .
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Chioggia, hvorfra jeg gik til fods gennem hele Podalen. Her slog Om
jeg følge med to tyske stålarbejdere, hvilket jeg senere fortrød, de bel
da de viste sig at være et par store tyveknægte, hvorfor jeg, så der ^
snart lejlighed gaves, stak af fra dem. Jeg drog til Bologna, derfra de mi
til Florens og endelig til Rom, hvor jeg blev i 14 dage for at gen-
nem trave den hellige stad på kryds og tværs, og jeg så selvfølgelig , Fisl
Peterskirken, Vatikanet, am fiteatret, katakomberne, og hvad nu
en turist iøvrigt skal se. — Fra Rom gik turen til Neapel, hvor jeg
for første gang i mit liv stiftede bekendtskab m ed det dyr, som
kaldes lus. Neapel var meget smuk og m eget urenlig. — Da jeg
fra Pom peji klatrede op af Vesuv, var jeg i følge m ed to danske
kolleger, nogle rigtige kraftkarle, hvilket jeg var meget glad ved, g
da vi ustandselig blev plaget af tiggere og vejvisere, og da vi sad 
ved Vesuvs krater, stod der pludselig fire italienere, alle med stok
— og jeg tror stadig, at det var m ine kraftige følgesvende, der 
forhindrede dem i at gå til angreb. — Fra Capri gik turen til So- 
rento og derfra til fods langs havet til Salerno og så tilbage til 
Neapel, hvorfra jeg sejlede til Genua. — Genua — den franske 
Riviera — Marseille. Her slap vore penge op, og den danske konsul 
gav os da en billet til Genf. Lausanne — Bern — Luzern — Ziirich
— Innsbruch var alle stationer — arbejdssteder — på vej til W ien.
I nogle af disse byer var der skandinaviske foreninger, hvor vi 
sam ledes med kam merater fra Danmark, Norge og Sverige og
sang vore naversange og udvekslede nyheder hjem m efra. —  I tion, d
W ien fik  jeg straks arbejde hos en m alermester Jurs, der ligesom  salt til
sin m estersvend stam m ede fra Sønderjylland, den sidste havde jeg så
forøvrigt arbejdet sam m en med brødrene Hansen fra Esbjerg, og sejle n
jeg fik  en hilsen med. — W ien var en fortryllende by, absolut den stemm
blandt de store byer, som jeg syntes bedst 0111, og når jeg og en Eftei
dansk kam merat alligevel rejste efter tre m åneders ophold, var at fisk
det bogstaveligt talt væggelusene, der drev os bort. — Efter korte 1880 —
ophold i Munchen og Niirnberg tog jeg hjem  til Esbjerg, hvor jeg dede j<
nedsatte m ig som m alerm ester den 7. august 1907. . bygger

F h v . .
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Om disse vandreår kan siges, at de udvidede m in horisont, og 
de betød et stort plus til min faglige uddannelse. Jeg lærte meget, 
der blev m ig til stor nytte efter m in hjemkom st, og sam tidig gav 
de m ig m inder at leve på.

Fiskeriet er mere end noget andet Esbjergs store erhverv og har
iøvrigt været det i hele Esbjergs 
købstadsperiode. Dets historie er 
fortalt andetsteds, her lader vi 
fiskeskipper og redningsbådsfø
rer Søren Hansen fortælle sin h i
storie:

Jeg er født i Guldager som søn 
af bygmester Hans Jørgen Han
sen. Fra m it 9. år tjente jeg hos 
bønderne 0111 som m eren og gik 
i skole 0111 vinteren. Efter min  
konfirm ation sejlede jeg en som 
mer med en lægteskipper fra 
Fanø. Næste somm er tog jeg med 
en skonnertbrig fra Fanø. Turen 
gik fra Antwerpen til Afrika med 
en ladning mursten og am muni

tion, derfra gik vi i ballast til Portugal, hvor vi indtog en ladning  
salt til København. På denne min første rejse som sømand blev 
jeg så m ishandlet, at jeg lovede m ig selv, at jeg ikke ville ud at 
sejle mere, før jeg blev voksen og selv kunne være med til at be
stem me, hvad der kan bydes et m enneske.

Efter et par år hos min far som bygningshåndværker tog jeg ud 
at fiske m ed Lambert Sørensen fra Hjerting. Dengang — omkring  
1880 — fiskedes der kun forår og efterår, så i m ellem tiden arbej
dede jeg hos m in far. I 1884 — da jeg var 21 år — fik jeg hos skibs
bygger Dahl bygget en 12 tons kutter for 2600 kroner. Det var et

Fhv. redn ingsbådsfø rer Søren  H ansen .



dejligt fartøj, som jeg gav navnet »Søblomsten«. Vi var 3 mands > installer
besætning og fiskede kun med kroge — det såkaldte linefiskeri. i skruefai
Ormegravning og esning var akkordarbejde, som udførtes af nogle år
koner og piger. Prisen for at grave orm til en bakke med 600 kroge ! det, forl
samt esningen var 1 kr. 50 øre. og dels

På hver fisketur havde vi fra 12 til 14 bakker med, og m ed hyttefad
nogenlunde stabilt vejr gjorde vi en fisketur i døgnet. Vi sejlede I 1907
ud med ebbe og kom ind med flod. gik efter

Vi drev som sagt ikke helårsfiskeri, men fiskede ca. 3 m åneder ? skønt je;
om foråret og 4 om efteråret. I de øvrige m åneder tog jeg fat på og jeg gi
al slags arbejde. Da den første fiskerihavn ved Englandskajen blev | gå, når i
bygget, tog jeg f. eks. arbejde som tømrer, men ellers har jeg > til det n
iøvrigt prøvet næsten alt: losset kul, kørt med grustog, kastet sne, nen dog
arbejdet ved gade- og vejanlæg etc. etc. [ øvelser i

Omkring 1890 begyndte nogle store kuttere fra Grenå og Frede- — og fo
rikshavn at søge til Esbjerg, og de fiskede m ed snurrevod. Jeg 20 var di
satte straks dam i mit lille  skib og begyndte som snurrevodsfisker; Min d
m en det gik ikke så godt. Mit skib var for lille. Året efter solgte jeg den førs
det derfor og købte et større, lidt ældre skib — »Jylland« —  på Skalling
30 tons for 5500 kroner. I denne kutter var der dam pspil til ind- jeg ikke,
hivning af voddet. Skibet skulle have 4 mands besætning. Det var ude ved
iøvrigt ikke nogen stor forretning dengang at fiske rødspætter. i arbejde
Ganske vist var der fisk nok, men de kostede kun fra 8 til 12 øre [ båden, n
pundet. vor hjæl

Nogle år senere blev jeg på en fisketur overrasket af storm. \ fare for,
Skibet drev ind på Skallingen, hvor det gik fast i sandet. Grund- , ud til at
stødningen skete ved ebbe, så skibet blev i de følgende timer slået [ anden m
længere og længere ind m od kysten. Hele tiden måtte vi pumpe, i søgte sid
da skibet var læk. Det var vort held, at skibet var stærkt nok til / des ikke
at holde for det store pres af storm og sø, ellers havde vi ikke red- ikke ske
det livet. Skibet kunne dog ikke bjerges, men blev vrag. : vrag.

Jeg lod straks et nyt skib bygge på Abrahams skibsværft på j Efter <
Fanø. Det var på 35 tons og kostede 12000 kroner. I dette skib blev > iøvrigt k
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installeret en 4 hestes motor med skrue. Det var et af de første 
skruefartøjer i Esbjergs fiskerflåde. Med dette skib fiskede jeg  
nogle år, men’ da fortjenesten blev ringere og ringere, solgte jeg  
det, forlod fiskeriet og gav m ig til at lave hyttefade, dels til salg 
og dels til udleje. I de følgende år lavede jeg adskillige tusinde 
hyttefade.

I 1907 oprettedes der en redningsstation på Esbjerg havn. Jeg 
gik efter flere opfordringer ind på at overtage stillingen som fører, 
skønt jeg var over 40 år, og man ellers ikke m åtte være over 30, 
og jeg gik først, da jeg fyldte 65, skønt regelen var, at man skulle 
gå, når m an var 60. Lønnen var 20 kr. pr. m åned til føreren og 15 
til det m enige mandskab. Under den første verdenskrig blev løn
nen dog fordoblet. Endvidere fik vi 10 kroner pr. gang for at holde 
øvelser m ed båden — det skulle gøres m indst fire gange om året
— og for hver redningsdyst fik vi udbetalt fra 20 til 50 kroner. 
20 var dog det alm indelige.

Min drøj es te tur m ed redningsbåden havde jeg et år lige efter 
den første verdenskrig. Der var strandet en tysk trawler ud for 
Skallingen. Hvad det var for m ennesker, der var ombord, aner 
jeg ikke, m en noget mærkeligt var der ved dem. Tre gange var vi 
ude ved skibet, og det var hver gang et næsten um enneskeligt 
arbejde at m anøvrere i den stærke storm og strøm m ed sejl på 
båden, men m andskabet rørte sig overhovedet ikke for at modtage 
vor hjælp. Forøvrigt troede jeg nu heller ikke, der var nogen stor 
fare for, at de skulle drukne, blot de blev ombord, for skibet så 
ud til at være stærkt, og vi sejlede derfor hjem. — På en eller 
anden m åde må besætningen dog være blevet bange, for de for
søgte siden at bjerge sig i land på en tøm m erflåde, m en det lykke
des ikke, og de druknede alle. Var de blevet på skibet, var der 
ikke sket dem noget, for det tålte stormen uden at blive slået til 
vrag.

Efter denne tur fik vi en ny redningsbåd m ed motor. Jeg blev 
iøvrigt kort tid efter hædret m ed Dannebrogskorset. Da jeg i 1928
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Men lad os også dykke ned blandt de helt ukendte borgere og 
finde en, der har gjort »turen« med.

Finsensgade 11 i bagbygningen bor fru Nielsine Mortensen. Hun
er nu 79, hun har været enke de 
sidste 41 år, hvilket vil sige, at 
hun selv har m åttet forsørge sine 
8 børn, hvoraf de 6 endnu lever. 
Hun er stadig rask og rørig og 
ønsker ikke at kom m e ud på al
derdomshjemmet, så længe hun 
kan klare sig selv.

Fru N ielsine M ortensen.

gik af som redningsbådsfører havde jeg været med til at redde 
(50 m ennesker fra druknedøden.

Der er ikke noget særligt ved 
mig, siger hun, jeg har bare ar
bejdet, og kan da Gud ske lov ar
bejde endnu.— Heri har hun måske 
ret, men det er heller ikke blot 
dem, der er noget særligt ved, der 
har skabt Esbjergs historie, men 
vel netop snarere folk som hende.

Jeg er født 1869 i Sønder Broby på Fyn og har været ude at 
tjene, fra jeg var en stor pige — en overgang var jeg  barnepige 
hos lensgreven på Brobygård — Schaffalitzky de Muckadell — det 
var en dejlig tid.

Min m and var bødker. Vi var i Odense, da m in m and fik  besked  
om, at han kunne få arbejde på sm ørpakkeriet i Esbjerg.

Esbjerg! — det er jo halvvejs i Amerika, sagde jeg, og jeg m ente 
det, for jeg har aldrig lært geografien. Og da vi kom  til Esbjerg og 
stod ud af toget, så var stationen ikke andet end et gam melt grimt 
bræddeskur.
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Da jeg spurgte hende om, hvordan det så ud i Esbjerg dengang, 
svarede fru Mortensen:

Det ved jeg såmænd ikke, for jeg havde travlt i m it hus med 
m ine børn der kom et barn hvert år — og jeg kom ikke andre 
steder end i de nærmeste butikker. Men jeg kan huske, at de to 
ældste børn var m ed deres far på torvet den dag, da rytterstatuen 
blev indviet. Det skal have været en stor fest.

I 1908 lå både m in mand og jeg på sygehuset. Min mand havde 
været syg og arbejdsløs i to år efter et uheld på arbejdspladsen, og 
jeg havde efter en streng fødsel m ed barselfeber og hver sit også 
fået gigtfeber, der havde slået sig på hoften, som blev stiv. Her 
døde min mand. Guldsmed Erlandsen og andre gode m ennesker 
sørgede for begravelsen, og det var jeg glad for, for det gjaldt om  
endelig ikke at kom me på fattigvæsenet. Da jeg langt om længe 
kom  hjem, m åtte jeg gå m ed stok. Fattigundersøger Marcussen 
kom så og sagde, at nu måtte han hellere sørge for at få børnene 
anbragt. Ikke tale om! — Jeg vil have m ine børn hjem  med det 
samm e! — Og jeg fik  dem da også sam m e dag. — Jeg knækkede 
forresten den fine stok samm e dag, og så gik det også uden.

Hvordan jeg bar m ig ad med at forsørge m ine børn? Ja, jeg  
arbejdede ved, hvad jeg kunne få; og så snart børnene var gam le 
nok, arbejdede de med — det enedes vi godt nok om. — Jeg havde 
først og frem m est kontorarbejde — ?? — Ja, altså, jeg gjorde rent 
på kontorer. I m ange år var det Valsem øllen, hvor jeg hver m or
gen gjorde rent og fyrede op i kakkelovnene. Jeg syede også sække 
for m øllen, det var jo hjem m earbejde ligesom  skjorter og den 
slags, som jeg syede for forretninger. Det var et m eget rart arbej
de, som jeg så kunne have m ed på min plads som vågekone på 
kom m unens sygehus.

Brugte man vågekoner derude?
Ih ja, jeg har mange nætter siddet og passet på tossede, der var 

indespærret i celler derude. En af disse — en slagter fra omegnen, 
som havde dilerium, brød ud for mig, og så fik jeg m in afsked;
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men m in efterfølger var natten efter lige så uheldig, og så blev jeg  
igen taget til nåde. Mens jeg boede på Østerbro, arbejdede jeg for
resten også på teglværket m ed at skære sten. Det var helt godt 
betalt.

Var der aldrig tid til glæder og fornøjelser udenfor hjemm et?
Nej, det synes jeg ikke — m en jeg havde det også m eget godt 

endda. Vi var glade ved hinanden, 
og børnenes glæder var mine 
glæder.

Blev De aldrig træt?
Jo, hver dag! — Men så kunne 

man jo gå i sin seng. Det værste var, 
når det dårlige ben gjorde knuder 
og svulnlede op, så måtte børnene 
hjælpe mig i seng. Næste dag var 
benet dog som regel i orden igen.

Hvad nu?
Ja, nu passer jeg mit hjem og 

min yngste søn — og så har jeg 
børnebørnene og børnebørnsbør- 
nene, de skal jo også passes.

D rej er m ester J. N. H. Jørgensen .

Drejermester J. N. H. Jørgensen 
er også en af de håndværkere, der har oplevet Esbjergs købstad
periode med dens onde og gode dage. Han fortæller:

I 1893 rejste jeg til Esbjerg, fordi arbejdet i Slagelse var sluppet 
op. Drejerm ester Lund i Esbjerg søgte en svend, og jeg  tog afsted  
og fik  pladsen til 6 kroner om ugen samt kost og logi.

På værkstedet var vi 3 svende. Lund var tillige pum pem ager og 
solgte m ange pumper ude på landet. Jeg blev snart den af sven
dene, der blev m est benyttet som installatør rundt om ved bøn
derne. Når vi var færdige, skulle mester og jeg nem lig altid smage 
vandet tilsat kaffe og brændevin, og det blev for det m este til flere
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kaffepuncher, end en voksen mand kunne magte, men da jeg var 
afholdsm and, var jeg altid en god følgesvend, når vi skulle hjem.

Hen på som m eren flyttede jeg til drejer N ielsen, der gav en 
krone mere om ugen. Det blev dog kun en kort tid, jeg arbejdede 
hos ham, for i oktober m åned begyndte jeg  selv som  mester og 
blev installeret på savværkspladsen, der hvor nu Danmarkshus og 
Østre Skole ligger. Savværket havde dam pm askine, og derfra fik  
jeg kraften til drejem askinerne, så det gik let.

Esbjerg havde dengang 4000 indbyggere, m en det gik fremad  
m ed rivende hast. Det ene hus blev opført efter det andet, og folk  
strøm m ede til fra alle egne af landet. Det var den store spekula
tionsperiode, der var begyndt. Overalt, hvor man så, var der for
virring. Træskure, rigtige huse, ingen ordentlige gader og så en 
træbarak til banegård. Om den hedder det i en vise fra den tid:

Kommer man så hertil med banen  
og står af på vor station, 
siger man, det var som fa’en, 
kaldes dette en stasjon.
Dette skur af gammelt træ, 
som jo knap kan give læ.

Godt et par år efter —  det var 96 —  brændte tømm erlageret og 
savværket, og m ine drejebænke og m it lager brændte med. Bran
den skete en tirsdag, og om torsdagen købte jeg Lunds gamle for
retning, der lå i Skolegade lige overfor kirkegården. Der hvor nu 
læge Baks villa  ligger. Drivkraften her var en vindmotor, som  
enten gik for hurtig eller for langsom —  aldrig helt tilpas. Når vi 
derfor havde store stykker træ i en af bænkene, og der var kuling 
fra nordvest med byger, så skyndte vi os at kravle ind under dreje
bænken, når vindstødene kom, for vi kunne aldrig vide, hvor træet 
fløj hen.

Bortset fra fiskerne har vel ingen stand betydet m ere for Es
bjerg end arbejdsmændene. Esbjerg blev faktisk bygget af arbejds- 
mænd, og deres tillidsm ænd var altid mænd af betydning. En af

61



4

dem, arbejdsmand Søren Peder Thomsen, fortæller: Jeg er født i 
Udbybøj den 31. oktober 1871, m in barndom oplevede jeg i H ylle
sted pr. Trustrup, hvor jeg fik min skolegang.

Da jeg var 21 år, blev jeg gift m ed kokkepige Sardine Marie
f. Sørensen, vi tjente samm en paa »Frydensberg«.

I 1895 rejste jeg med fam ilie til Esbjerg, der dengang nærmest
var en barakby, der lå hulter 
til bulter med marker m ellem  
skramlet. —  Begyndelsen for os 
var ikke lystelig, for i de første 
3 m åneder havde vi ingen lejlig
hed. Tilgangen eller tilflytnin
gen til Esbjerg var dengang så 
eventyrlig, at der i et døgn kun
ne kom m e indtil 200 fam ilier til 
byen. I m ange lejligheder boede 
der både 3 og 4 fam ilier, — så 
jeg føler m ig ikke særlig forfær
det over bolignøden i Esbjerg år 
1948.

Mit første arbejde i Esbjerg 
var som vognm andskusk med en 
m ånedsløn på 30 kroner og fri 
station. Jeg var jo straks klar over, at jeg ikke for de penge kunne 
klare husleje og føde til fam ilien. Jeg tog derfor — så snart det 
var m uligt — fat på andet arbejde som  arbejdsmand hos entre
prenør Mejer, der havde nedlægningen af en stor kloakledning  
gennem Englandsgade ned forbi Fanøhus. Jeg tjente 18 kr. om  
ugen. Arbejdstiden var fra 6 morgen til 6 aften.

I efteråret 1896 blev der arbejdsstandsning. Jeg tog da ud som  
søfyrbøder med skibet »Koldinghus«, og som sådan fortsatte jeg  
vinteren ud. Da foråret kom, gik jeg i land og tog fat som m urer
arbejdsmand og fortsatte dermed indtil århundredskiftet. Jeg tog

A rbe jd sm a n d  Soren  Peder T hom sen .
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da atter ud at sejle m ed forskellige skibe. —  I 1902 blev der sø
mands- og slagteriarbejderstrejke. Den varede fra 5. januar til 
10. maj. Da strejken var forbi, fortsatte jeg  atter som fyrbøder. 
Jeg var m ed på »Koldinghus«, da den strandede på Fanøs vestkyst, 
det var i 1904. Straks derefter fik jeg arbejde på bavnen ved land
brugseksporten hos Det forenede Dam pskibsselskab, et arbejde 
jeg fortsatte m ed til 1938.

Under m it arbejde på havnen blev jeg i 1920 valgt som repræ
sentant for Sømændenes og Søfyrbødernes Fagforening, et hverv 
jeg passede i 20 år.

Mit arbejde på havnen m åtte jeg gå fra på grund af m in kones 
langvarige sygdom, hun måtte på sygehus. H eldigvis overvandt 
hun sygdom men og kom atter hjem og kunne passe vort hjem.

Foruden at passe mit arbejde på havnen var jeg som sagt repræ
sentant for sømændene og søfyrbøderne, og derforuden har jeg 
været m edlem  af Esbjerg byråd fra 1913 til 1937 m ed undtagelse 
af en fireårig periode.

Det, der særlig havde min interesse i byrådet, var sygehusarbej
det. — Da C. P. Pedersen gik ud af byrådet, blev jeg form and for 
sygehusudvalget. — I m in tid blev der bygget funktionærbolig og 
vaskeri. Jeg var også meget oppe for, at selve sygehuset skulle ud
vides. Vi lod udarbejde tegninger og overslag; m en denne bekost
ning kunne ikke magtes, kom munens økonom i var ikke stærk nok.

I ca. 50 år har jeg været organiseret afholdsm and indenfor  
N. I. O. G. T., hvor jeg har beklædt flere tillidsposter.

Jeg har nu i 10 år boet på Vardevej nr. 57, m en nu til julen 1948 
er der lovet m ig plads på De gam les Hjem, hvor jeg da får et væ
relse, og det passer bedst for m in alder og m ine kræfter.

Den kendte gymnastikpædagog, fhv. højskoleforstander Rasmus  
Vind er også en af byens ældste og m est kendte borgere. Han er 
tillige en god fortæller og dex-for let at kom m e på talefod med.



lev der sø
januar til 

i fyrbøder. 
>s vestkyst, 
i ved land
et arbejde

om repræ- 
', et hverv

min kones 
overvandt 
t hjem. 
agt repræ- 
n har jeg 
indtagelse

jhusarbej- 
rmand for 
jerbolig og 
skulle ud- 
ne bekost- 
itærk nok. 

indenfor

julen 1948 
får et væ-

r Rasmus 
e. Han er 
d med.

Rasmus Vind fortæller: Min slægt på m ødrene side hører til på 
Esbjergegnen, idet m in bedstefar var ejer af Spangsbjerg Mølle. 
Da m øllerinæringen blev givet fri, solgte han m øllen og købte en 
gård i Obbekær. Et af børnene — en datter, der senere blev min moder
— var dengang 11 år, senere som voksen pige blev hun gift med min 
far, gårdejer Jacob Vind i Obbekær. Jeg blev født den 18. april 1868.

I m it hjem  var vi 11 søskende. 
Skolegangen var kun vinterskole. 
Fra 1. maj til 1. novem ber var 
skolen lukket.

Da jeg var 13 år, var m in skole
tid forbi, og jeg fik da plads på 
»Kjemsgård« hos den kendte Nis 
Kjems, der var en m eget dygtig 
og oplyst bondem and. Hos ham  
lærte jeg forskelligt, blandt an
det også at løse geom etriske op
gaver. Da året var omme, kom  
jeg atter hjem  i et par år.

I 1884 fik jeg plads for som 
meren i Askov hos Nutshorn som  
m edhjælper på hans gård. Jeg 
oplevede dengang at have hver 

aften fri —  også de søgne dage, det var noget, jeg aldrig havde op
levet før.

Jeg var atter hjem m e et par år som karl. I vintrene 1886—87 og 
1887— 88 var jeg elev på Askov Højskole. Sommeren 1887 tjente 
jeg hos den kendte bonde Jacob Kloppenborg i Harreby.

Efter m it højskoleophold rejste jeg den 10. april 1888 til Frede
ricia som  soldat. Det blev en lang tjenestetid, for jeg blev udtaget 
til underkorporal mod m in villie. Jeg har altid været m odstan
der af soldatervæsenet.

Som soldat oplevede jeg lidt af hvert — blandt andet også, at

F hv. hø j sko le fo rstander  R a sm u s  Vind.

5 65



jeg som underkorporal blev straffet sam m en med en m enig soldat Da st
med 5 gange 6 dages vand og brød. me afte

Grunden var, at mange soldater liavde aftalt at underskrive en Salen a
ansøgning til kom pagnichefen om at få lov til at holde nogle flere imellen
aviser til soldaterhjem m ets læsestue. — Der var blandt andet kun smukt !
eet venstreblad (Ribe Am tstidende), og af østkystens venstreblade der i Fi
var der ingen. — Da flere kom pagnier indsendte ansøgning sam  Efter
tidig, og det væsentlig var venstreblade, der stod på ønskeseddelen, gårdens
var det ganske naturligt, at befalingsm ændene talte sam m en og tede, j<
opfattede det som en sam m ensværgelse — man må nem lig huske gymnas
på, at det var i de år, da venstre og højre kæmpede om m ilitær kursus.
væsenet. Resultatet blev, at ansøgningen blev nægtet. ansat s<

Da var det, at en m enig soldat, Thomas Thomsen fra Terpling, I årel
som var min gode ven og kammerat fra højskolen, skrev et stort nastikk
stykke til avisen. Artiklen blev sat op med store typer på avisens var byg
forside, og det vakte røre blandt befalingsm ændene. Der blev ind domme
kaldt til stort forhør og dom fældelse. Jeg havde ikke skreven Hiinme
artiklen, m en der hævdedes, at jeg vidste, at artiklen var sendt til med del
avisen. Det kunne ikke slå til, at jeg netop i den uge, som det år, rejsl
hele var sket, lå på sygehuset. Jeg blev som  underkorporal og den, u n d erf
der havde ansvaret for min deling, dømt samm en med soldaten Om s
(i dette tilfæ lde m in ven) til samme straf. anden i

Sagen vakte stor opsigt i bladene, og vi blev betragtet blandt delse m
venstrebefolkningen som banebrydere for folkefriheden indenfor om som
m ilitærvæsenet. Sjællan

Straffen udm åltes med 5 dages vand og brød og derefter 5 dage I Esb,
med oplukkede vinduer, sengetøj at sove i og alm indelig kost, for skole, 0;
så atter at begynde m ed skodder for vinduerne, en træbriks at fik plad
sove på og som føde vand og brød. Strak

Vi fik fra Den folkelige Forsam lingsbygning i Fredericia tilbud lede »H
om, at de ville sende god mad over til os i de 5 dage, men vi sagde, det kur
at angående maden, da havde vi dette ordnet med vort pensionat, blive lij
derfra fik vi den sendt.
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Da straffen var udstået, og vi kom ud af arresten, blev der sam 
me aften holdt stor fest for os i Den folkelige Forsamlingsbygning. 
Salen var fyldt af m ennesker, og der blev holdt taler med sang 
im ellem , vi fik hver overrakt et sæt guldm anchetknapper og et 
smukt sølvbæger med indgraveret: »Fra danske frisindede Kvin
der i Fredericiaegnen den 10. Oktober 1889«.

Efter udstået straf rejste jeg hjem. Far havde på et stykke af 
gårdens mark bygget en m indre ejendom, som jeg straks forpag
tede, jeg påtog m ig ved siden af at passe gårdens drift at lede 
gym nastikken i sognet, og i den anledning tog jeg på delingsfører
kursus. Der blev jeg kendt m ed K. A. Knudsen, der senere blev 
ansat som gym nastikinspektør.

I året 1898 forlod jeg landbruget og tog på statens etårige gym 
nastikkursus, derfra fik jeg plads som vært i Ry sognehjem , der 
var bygget af en kreds, der var interesseret i arbejdet blandt ung
dommen. Jeg havde pladsen i et par år og kom så til Rudde på 
Himmelbjerggården, hvor jeg skulle lede avlsbruget og have opsyn 
m ed det ene af de 3 drengehjem. — Da jeg havde været der i nogle 
år, rejste jeg til Janderup H øjskole og var der i nogle år som lærer 
under forstander Rlinkenberg.

Om som m eren var højskolen lukket, og jeg måtte i den tid på 
anden m åde tjene penge. Jeg kom gennem  bekendtskab i forbin
delse m ed en større fotografforretning, og så blev jeg rejsefotograf 
om somm eren. Jeg har blandt andet fotograferet så godt som alle 
Sjællands kirker og daværende præster.

I Esbjerg blev der på den tid bygget og indrettet en arbejderhøj
skole, og da der søgtes forstander, indsendte jeg m in ansøgning og 
fik  pladsen fra 1. november 1910.

Straks efter min ankomst til Esbjerg blev jeg opfordret til at 
lede »Hermod«s gym nastikhold, hvad jeg også gik ind på; men 
det kunne, som årene gik, ikke blive ved, da jeg var nødt til at 
blive hjem m e på skolen hos eleverne.
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»Hermod« fik  så en anden i nogle år; da han rejste fra byen, »j j
overtog jeg atter ledelsen. jjan ^

Den 1. april 1921 forlod jeg arbejderhøjskolen. Jeg tog om som- Oblitz.
meren atter fat som rejsefotograf, og om vinteren var jeg lærer §e> c
ved Esbjerg kom m uneskole. —  Da dagarbejdsskolen blev oprettet, jjj. je^
fik jeg pladsen som leder, senere blev jeg pantefogedassistent, til , Semini
jeg faldt for aldersgrænsen. kun gj]

Og så lidt om privatlivet. I   j
Den 24. juni 1891 blev jeg gift med frøken Andrea f. Dam gaard ansat a

fra Hygomskov, — vi opdrog 8 børn, der med undtagelse af den j e^
yngste alle er gift og har det godt. ^en j

I nogle år var jeg m edlem  af Esbjerg byråd. j nove
Da gym nastikselskabet med kontor i København blev stiftet for sætteis*

at støtte den nye danske gymnastik, blev jeg m edlem  der. helt of
Esbjerg by kan jeg godt lide, fordi den er så ægte vestjydsk, og 

befolkningen er jævne og lige for hverandre. Det gør, at alle, der jyjen
kom mer til byen, straks føler sig hjem m e og er godt tilfredse. gynde

Min første rejse til Esbjerg var kort tid efter, at banen blev åb- Esbji
net, jeg skulle besøge min moster, der tjente på Hotel Spangsberg, Jerne s
og det var en stor oplevelse for mig, blandt andet derved, at det byggels
var første gang, jeg kørte i lukket vogn. Strand

Esbjerg var nærmest dengang en stor mark med nogle enkelte byggeri
huse. Fra Hotel Spangsberg kunne jeg se banegården. sen j

Jeg kunne ikke dengang ane eller drømme om så rivende en var j-
udvikling af byen og heller ikke, at jeg skulle kom m e til at leve tjenes ;
m ange år og min alderdom i byen. er af se

__ Brugsfe
n a v n .I

Der forlangtes ikke meget i sin tid, fortæller den gam le over- rej3 ^
lærer J. H. Ganderup. I 1888 udstedte Hans H øjvelbårenlied — som Esbjere
han skulle kaldes — provst Chr. Oblitz i Varde mit eksam ensbevis. Medli
Sem inarieeksam en havde jeg ikke dengang — men provsten skrev, vilj e ti]
efter at jeg havde aflagt prøve: Brydnii
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Fhv. overlæ rer J. H. G anderup er fo d t i Fåborg  
ved Varde den l i .  ja n u a r  1871. A n sa t som  7. 
læ rer i Esbjerg  1893, viceinspektør ved Vestre 
Skole 1. a pril 1925, overlæ rer (sko leinspek tør) 

ved sa m m e skole 1934.

Men lad m ig se tilbage og be
gynde 1889:

Esbjerg, den yders te krog i 
Jerne sogn, var da kun spredt be
byggelse m ellem  Rørkjær og 
Strandby, en by på ca. 3.000 ind
byggere. Nørregade var bygræn
sen i nord, Vor Frelsers Kirke 
var lige taget i brug og skulle be
tjenes af sognepræsten ved Jerne-Skads kirker, m edens rådhuset 
er af senere dato. Den bygning, som nu ejes af Esbjerg og Omegns 
Rrugsforening, var da byens første skolebygning og gav gaden 
navn. Endnu i nogle år efter gik rebslagerne baglæns og lavede 
reb på pladsen overfor m ellem  Torvet og Kirkegade. —  I 1893 blev  
Esbjerg selvstændig kom m une og holdt sit 25 års jubilæum.

Medlemmer af det nyvalgte sogneråd besad dygtighed og havde 
vilje  til at udrette noget godt, m en gik dårlig i spand sammen. 
Rrydninger og rivninger fandt ofte sted, og tit skiftedes formand.

»J. H. Ganderup har dags dato bestået prøve som vinterlærer. 
Han kan undervise en førsteklasse. Han har sangstem me. Chr. 
Oblitz.

Se, det var al det eksamensbevis, jeg kunne tilkom me. Senere 
fik jeg selvfølgelig  slum ret m ig til en lærereksam en fra Gjedved 
Seminarium, hvor jeg forresten  
kun gik 1 år.

—  Hvornår blev De egentlig  
ansat ved Esbjerg skolevæsen?

Jeg fik  ansættelse i Esbjerg  
den 1. novem ber 1889, og den 
1. november 1893 fik  jeg  fast an
sættelse som 7. lærer, der var 
helt op til 9. lærer.
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I det andet år efter adskillelsen var der således form andsskifte 3 fangst,
gange. En som m eraften, vel sagtens efter en lumm ervarm  dag er indkt
fuld af elektricitet, indtraf en lille  pudsighed i sognerådet. Man på denn
drøftede en sag med sprængstof i og var nået til afstem ningen. der hav
Form anden advarede m edlem m erne og lod dem vide, at han, om bjergs s
afgørelsen gik ham imod, ville udtræde af rådet. Spændingen var > flere ug
stor — også blandt tilhørerne. Da resultatet forelå, afbrød for- hav — f
m anden videre forhandling, gjorde en protokoltilførsel, forlod vej og j
mødet og flyttede med stol og seng til Jerne. En stund sad de gæve , strømmi
rådmænd m ålløse og noget længere rådvilde, inden de fik  sig sam- os og Fi
let sam m en til at gå hjem. Nå, rådet fik  sig atter en ny form and, dermed
og alt gled atter i de vante gænger. slået na

Med asfalteringen af Kongensgade forsvandt de sidste rester plads n
af landevejsgrøften, der kunne være så ubehagelig for en sen nat- en stors
tevandrer, der gerne ville holde sig på den slagne landevej. Rørkjær

Ikke blot m ejeriet og skolen uddybede skiftevis deres brønde pladser,
og arbejdede sig længere og længere ned, men overalt i byen førte om en b
nabo og genbo en hård vandkamp, der sluttelig fik  en naturlig fandt da
udgang: 1896 opførte sognerådet Esbjerg Vandværk og det tilhø- Skolern
rende smukke vandtårn i byparken; den store vandgryde ved Ny- hundred
gårdsvej er af langt senere dato. Dette, det første kom m unale hjørne
værk, har kun en eneste gang gjort knuder og nægtet os det nød- mange;
vendige forbrug af vand. Og kun en enkelt gang er det blevet m is- manden
brugt, da politiet nytårsaften 1897 gav tykt strålevand ad gaderne fra flere
og lempeele i en fart byens borgere hjem; nogle fik ela vandskræk ven og i
og flere en våd trøje. Længe efter at byens brønde var tørlagte, køb —
stod »Posten« endnu på Torvet og gav vand til dem, der ville slå I Under d
ele nøelvenelige slag. ieleen til

Vor fiskerflåde var endnu kun lille — af større og små fartøjer Rask bl
vel et par snese. Deres leje var i elen daværende bådhavn ved told- gjort. Al
revisionen. Fiskeriet havde kun lokal betydning og interesse, af- delig op
sætning til udlandet var endnu ukendt; rødspættefiskeriet var i måtte bi
sin første vorden. Hændte det, at fiskerne kom ind med en stor man høj



iskifte 3 j fangst, måtte »Spil-Thomas« ud at forkynde: Friske rødspætter
rm dag er indkom m et og uddeles gratis på havnen. Kunne der endda ikke
et. Man på denne m åde skaffes rent bord, kom der m eddelelse til skolen,
iningen. der havde den daglige forbindelse m ed hjem m ene. Så kom  Es-
lan, om bjergs stortid, som indvarsledes ved to isvintre i 1894 og 1896. I
gen var flere uger var havnen her landets eneste udgangspunkt mod åbent
'ød for- hav — fast is havde lukket øvrige danske havne. Ad Esbjerg vand

forlod vej og jernbaner gik hele Danmarks eksport og import. Men bag
le gæve strøm men ind til havnen havde isen bygget en stærk bro m ellem
ig sam- os og Fanø —  en fin prom enade til m idlertidig brug. Esbjerg var
rmand, dermed rykket op m ellem  Europas store trafikstæder og havde

slået nabobyerne ud af al frem tidig konkurrence. Denne fører
rester plads måtte holdes, østre havn blev anlagt, dokken uddybet, og

en nat- [ en storstilet byplan projekteret. Hele Nygårdsmark, Strandby- og
i- Rørkjær jorder blev taget ud af dyrkning og kortlagt som bygge
brønde i pladser. Gader og Torvet blev afstukne. — Man (regnede) drømte
n førte om en by med Jerne kirke som m idtpunkt; —  en vældig tilflytning
laturlig fandt da også sted, byens indbyggerantal voksede med 2 å 3000 årlig,
t tilhø- i Skolerne overfyldtes. Håndværkere en gros indførtes, og flere
ed Ny- , hundrede huse opførtes. En bygning med tårn og spir på hvert
nunale hjørne var tidens fordring og byggeskik. Vild spekulation greb
et nød- mange; jordpriserne steg ustandselig, mens handelen gik. Køb
et mis- manden forlod sin butik og håndværkeren sit værksted. Bønder
aderne fra flere m iles omkreds kom herind og dansede m ed om guldkal-
Iskræk ven og m istede sluttelig gård og grund. Man drak ustandselig lid-
irlagte, ! køb — og havde til sidst kun kreditbanknoter at betale med.
ille slå j Under denne babelske forvirring med knald og fald undfangedes

ideen til en kongestatue på Torvet, spekulanternes samlingsplads, 
irtøjer Rask blev »Vandposten« fjernet, Rrønden fyldt, og bestillingen
d told- gjort. At man m anglede gangbar mønt at betale med, blev en ke-
se, af- delig opdagelse, man senere gjorde; andre mere nøgterne mænd
var i I m åtte betale. — Ryen var kom met i folkem unde, for den havde

n stor i man højest et m edlidende skuldertræk, og de allerfleste, der havde
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været med i den vilde spekulation, havde fået et knæk, de aldrig 
forvandt, og gled ud -— de lå, som  de havde redet. Kun ganske få, 
som mureren, der i overm odig foragt for nyttigt arbejde, havde 
kastet sin m urske i dokken, fik den atter i hænde, og gik tilbage 
til sit håndværk. Ja, og manden, der altid betalte med guld og al
drig tog tilbage, blev igen en jævn m and m ed sølv og kobbermønt.

Nytårsmorgen 1899 frem trådte Esbjerg som købstad. Det ny
valgte byråd overtog styret og gik i arv og gæld efter sognerådet. 
Kl. 12 nytårsaften vekslede sognerådsform and N. J. Poulsen og 
kgl. borgmester Lyngbye håndtryk på Rådhuspladsen i folkets 
påsyn, og byen gled ind i en lysere dag.

Efter skoleplanen af 1894 skulle halvdelen eller den største 
halvdel af lærerne være på ældste lønning. På dette tidspunkt var 
6 lærere fast ansatte. Lærerinderne stod udenfor nummer. Det til
kom derfor Langvad, Sloth og Rand at kom m e på ældste lønning, 
m edens fjerdelæreren som den ældste og den, der havde været 
her længst, havde skubbet Rand til side til fordel for sig selv. 
Provsten fastholdt im idlertid, at Rand, der var kaldet som tredje
lærer, ikke kunne forbigås af fjerdelæreren. Sagfører Hansen, der 
da var blevet sognerådsform and, hævdede det samme som prov
sten, og da flere m edlem m er tog ordet for at hjælpe fjerdelæ re
ren, foreslog form anden sluttelig oprettelse af et syvendelærer- 
embede. Dette vedtoges, fjerdelæreren var reddet, og appelsinen  
faldt i m in turban, jeg fik embedet som syvendelærer.

Lærere kaldet  m ed  num m er:  Førstelærer Langvad 1877. Anden
lærer Sloth 1884. Tredjelærer Rand 1890. Fjerdelærer Andersen  
1890. Fem telærer Enkegaard 1892. Sjettelærer Holst 1894. Syven
delærer Ganderup 1895 og ottendelærer Jakobsen 1897. (Fra 1894 
konstitueret i embedet 1 år inden kaldsbrevet og kollats gaves).

Lønninger  ved Esbjerg skolevæsen før 1894: Yinterlærere 
150 kr. +  skolepenge eller 37,50 kr. mdl., de øvrige lærere nærmest 
efter sognerådets forgodtbefindende. Fra 1894— 1899 enten som  
lærer på yngste løn 850—1150 stigende m ed 100 kr. hvert 3. år
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eller som lærer på ældste løn 1150—1450. Fra 1899 efter stigende 
skala til 2400 kr. Fra 1908 ligeledes lønnet efter anciennitet stigen
de til 3000 kr. efter 20 års forløb. Fra 1919 m ed 2820 kr. Grundløn 
stigende til 4820 kr. efter 18 års forløb. Fra 1931 fra 2880 kr. til 
4860 kr. efter 18 års forløb.

Vinterskolen:  Fra 1894 til henim od århundredskiftet havde den
ne skoleafdeling sin glanstid. 4 var da det gængse klassetal. Der
efter svandt tallet ind og gled til sidst helt ud af skoleplanen. 
Landsbyskolen bød ikke på tilstrækkelig skolegang i som m erti
den, og vinterskolen alene kunne ikke give det antal undervis
ningstimer, som loven krævede. I årsberetningen for 1909 henvises 
til m inisteriets skrivelse af 27. septem ber 1905: Udskrivning til 
som m ertjeneste skal for frem tiden være betinget af, at børnene, 
der skal have somm er tjeneste uden for Esbjerg, i somm erhalvåret 
kan få sam m e ugentlige antal skoletim er i de befalede skolefag  
som her.

Vinterlærere:  Indtil 1894 krævedes for at blive vinterlærer i 
Esbjerg en hos provsten aflagt og bestået prøve. Fra 1894 kræve
des alm indelig læreruddannelse. Af vinterlærere før nævnte års
tal kan nævnes landstingsm and Gregersen, dennes broder gård
ejer Gregersen, Spangsberg, og J. H. Ganderup. Af senere kan næv
nes overlærer M. P. Jensen ansat 1/11 1901, Astrup ansat 1/11 1902 
og Agersnap ansat 1/11 1903.

I 25 år fra 1884 til 1909 sad godsejer, kom m andør Bluhm e inde 
m ed esbjergkredsen, og hverken engm ester Thomsen fra radikal 
side eller Olaf Jørgensen, der anglede for Indre Mission, eller se
nere Lars Mose, begge fra m oderat side, kunne trænge ham ud. 
Kaptajnen, som de fleste kaldte ham, forstod ikke blot søkort, 
m en kunne også skib føre. Sundbo var hans sidste og mangeårige 
m odkandidat og øjensynligt den, han satte m est pris på. Hans 
stående replik var: Når jeg bliver konsejlspræsident, skal Sundbo
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være krigsm inister, for han ved, hvordan det skal være. Venstre 
ønskede im idlertid en mere hårdhændet politik, vragede den gam 
le og lod Pinholt og Slebsager konkurrere, sidstnævnte havde 
kredsen, indtil den i 1918 deltes, og Sundbo blev valgt; denne hav
de kredsen til sin død 1928.

Indtil 1915 var valgdeltagelsen til Folketinget i tyndt befolkede  
egne såre ringe. Mange vælgere havde 3— 4 m il til valgstedet og 
måtte meget tidligt hjem m efra for at nå frem, til valghandlingen  
begyndte. På Torvet var rejst en mægtig tribune, pyntet m ed flag  
og grønt, med plads til kandidaterne, deres stillere, interpellanter
ne og pressen. Hver kandidat havde sine talende stillere, som kort 
anbefalede, og når kandidaterne havde bejlet til vælgernes stem 
mer, blev de interpellerede om dit og dat. Den offentlige valg
handling sluttede med, at vælgerne stem te ved håndsoprækning. 
Var der ingen modkandidat, eller denne havde trukket sig tilbage, 
var valget afgjort. Dog kunne vælgerne eller kandidaten forlange 
hem m elig afstemning. Denne foregik i byens skoler, hvert sogn 
havde sit lokale, og til dette begav sognerådsform anden sig fulgt 
af sine sognebørn. Når alle havde haft lejlighed til at afgive deres 
stemme, sam ledes valgbestyrelsen på Rådhuset, hvor stem merne 
blev optalt, og hvorfra valgbestyrelsens form and afgav resultatet 
og ønskede den nyvalgte folketingsm and til lykke. — Valgdagen  
var stadig for byens folk en begivenhed af rang og blev im ødeset 
m ed spænding og forventning. Også de mange, der kom ind ude
fra, fik en god dag ud af det og var samm en m ed venner og be
kendte, som de kun traf ved slig lejlighed. Valgdagen m istede for 
m ange sin charme, da sogneafstem ningen hjem m e i forsam lings
huset indførtes.

Mon der er mange esbjergensere fra de sidste 40 år, som ikke 
på en eller anden m åde har været undergivet fhv. oversygeplejer
ske frk. K. J. Nielsens  omsorg? Ikke m ange esbjergborgere har
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haft så lang og travl en arbejdsdag som hun. Frk. N ielsens liv er 
tillige et godt b illede af, hvilken enorm og hastig udvikling syge
plejen har haft.

Frk. N ielsen er født i 1879 i Vejlø ved Næstved, men opvokset 
på Falster hos sine bedsteforældre, hvor navnlig bedstefaderen  
betød meget for hende. Lige fra hun var barn ønskede hun at blive

sygeplejerske, hvilket bedstefa
deren stærkt tilskyndede hende  
til, og da hun som 20-årig passe
de en ung kone, som lå dødssyg  
af tuberkulose, gjorde dette så 
stærkt indtryk på hende, at hen
des beslutning tog endelig form. 
Den gam le bedstefar nåede lige 
at opleve, at hun blev sygepleje
elev, og gav hende følgende råd, 
som vist kan stå som motto for 
al sygeplejegerning: »Vær glad, 
venlig, beskeden, kvik og hurtig 
i vendingen og frem for alt m ild  
og kærlig.« — Men nu fortæller 
frk. N ielsen selv:

Lige fra min barndom havde 
jeg næret ønske om at blive sygeplejerske. Dette ønske blev gen
nem m ine oplevelser stærkere, og jeg henvendte m ig i efteråret
1899 til to hospitaler i København, m en her antog man ikke elever 
under 22 år. Efter forgæves forsøg flere steder så jeg i somm eren
1900 et avertissem ent fra Esbjerg sygehus, jeg søgte og fik  pladsen  
og begyndte på det gam le sygehus på Bavnehøj 10. oktober 1900.

Sygehuset havde kun 10 m edicinske og 8 kirurgiske sengeplad
ser +  25 epidem iske. Esbjerg var jo i 99 blevet købstad og havde 
indrettet sygehus i det fra amtet overtagne epidem ihus’ økonom i
bygning. Overlæge Cold var blevet ansat 1. januar 1900, og der var

Fhv. oversygeplejerske fr k .  K . J . N ielsen.

76



ns liv er 
ng syge-

»pvokset 
ifaderen 
at blive 
edstefa- 
j hende 
g passe
dø dssvg 
lette så 
at hen- 

g form. 
ide lige 
Sepleje
de råd, 
)tto for 
r glad,
' hurtig 
tit mild 
jrtæller

i havde 
ev gen- 
"teråret 
elever 

imeren 
iladsen 
r 1900. 
*eplad- 
havde 

onomi- 
ler var

to dygtige ledende sygeplejersker, så jeg havde godt udbytte af at 
være der. På grund af sygehusets ringe størrelse antoges elever 
kun for et år ad gangen, så året efter måtte jeg flytte til Ørsted 
sygehus et par år, derefter fik  jeg resten af min uddannelse på 
kom m unehospitalet i København.

Efter et ophold på sygehuset i Ålborg som operationssygeplejer
ske og et kursus i barnepleje i København, tog frk. N ielsen til Ber
lin efter samråd med Dansk Sygeplejeråd. Her var hun et år på 
et stort m oderne sygehus og tog så tilbage til Ørsted. Endelig blev  
hun 1. juni 1910 ansat som  oversygeplejerske og operationssyge
plejerske på det nye kom m unale sygehus i Esbjerg, hvor hun be
stred begge stillinger til 1920 for så at fortsætte som oversyge
plejerske til 1. juni 1943. — Og så giver jeg igen ordet til frk. 
Nielsen:

Min sygeplejetid er faldet i en periode, hvor der er foregået en 
m eget stor udvikling indenfor lægevidenskab, hospitalsvæsen og 
sygepleje.

Da jeg i 1900 begyndte som elev, var kravet om en 3-årig uddan
nelse helt nyt, udgået fra det internationale sygeplejeråd, som var 
stiftet i London 1899. Dansk Sygeplejeråd blev stiftet 99 med det 
form ål at sam le alle danske sygeplejersker og arbejde for en ens
artet uddannelse. —  Sygepleje i nutids betydning kendtes kun fra 
1860, da Florence N ightingale åbnede sin sygeplejeskole i London. 
Men lang tid herefter var det regelen, at sygepleje udførtes af 
stue- og vågekoner. Her i Danmark skete begyndelsen i 1863, da 
D iakonissestiftelsen oprettedes. I 70erne kom nogle unge piger ind  
på københavnske hospitaler som sygeplejersker, og i 1899 var næ
sten alle stuekonerne afløst af sygeplejersker, m en vågekoner 
benyttedes endnu i m ange år ved hospitalerne — også her i Es
bjerg. På Ørsted sygehus var det dog eleverne, som  m åtte stå op, 
når patienterne ringede, og her havde jeg en pudsig oplevelse. Jeg 
var en nat blevet kaldt op gentagne gange af den samm e patient 
for at fortælle hende, hvad klokken var o. 1. ligegyldige ting. Da
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det blev bebrejdet hende den følgende dag, svarede konen: »Ja, 
a vil no ha lieg for mi kroen«. Hun betalte en krone om dagen for 
sit ophold. Jeg har ofte siden moret m ig over dette svar. Forhol
dene var iøvrigt m eget prim itive. Kakkelovn, intet rindende vand 
og derfor heller ikke ordentlige toiletter, petroleum slam per — og 
så var arbejdstiden 14— 15 timer uden fast fritid. Lønnen og 
arbejdstiden har nu forøvrigt været de to ting, som sygeplejer
skerne har haft sværest ved at få forbedret.

Da jeg kom tilbage til Esbjerg i 1910, var det jo til et nyt syge
hus — kun eet år gam m elt -  så det var naturligvis m oderne ind
rettet. Her som de fleste andre steder var det elever, som vågede 
om natten, m en da jeg som oversygeplejerske kendte alle patien
terne, forlangte jeg, at de skulle vække mig, hvis der var noget, de 
var i tvivl om. Jeg huskede nok fra min elevtid, hvor vanskeligt 
det var at skønne rigtigt. Som operationssygeplejerske blev jeg  
også vækket om natten, som m etider endda flere gange, m en jeg  
har det held at have let ved at falde i søvn. Som tiden gik, blev  
arbejdsforholdene langsomt bedre, vi fik afdelingssygeplejersker, 
vi fik fridag — dog først i 1909. Et af sygehusudvalgets m edlem 
m er fandt det unødvendigt m ed en fridag, når de dog havde søn
dagen. Han havde aldrig skænket en tanke, at sygehuset også fun
gerede om søndagen. Belægningen her i Esbjerg var altid foran  
sygehusets kapacitet, og det var tit svært at gå og se på, hvorledes 
personalet overanstrengtes. Derfor glædede det mig, hver gang det 
lykkedes at indføre en lille lettelse.

En ting, som havde m in særlige interesse, var den teoretiske 
uddannelse, som eleverne fik ved siden af den praktiske. Her 
underviste læ gerne'og jeg selv, og ved eksam en var overlægerne 
censorer.

Men livet på sygehuset var ikke kun arbejde. Vi havde også 
m eget privat samvær. Ved udvidelsen i 1919 fik  vi en dagligstue
— indtil da sam ledes vi i min stue. Denne dagligstue blev i årenes 
løb ramm en om mange hyggelige aftener, m ange fornøjelige og
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sm ukke fester — særligt kan nævnes eksam ensfesterne og nytårs
festerne. Vi sam ledes fast een aften om ugen til højtlæsning, sang 
og håndarbejde, og mange gam le elever liar i årenes løb skrevet 
til m ig og m indedes de dejlige aftener i dagligstuen. Ind under jul 
lavede vi julepynt, syede og strikkede julegaver til patienterne, 
alt im ens passiaren gik livligt, og en god kop kaffe virkede op
livende. En fast tradition var pinsem orgen-frokosten i haven. 
Overlægen, lægerne, forvalteren m ed fruer og børn deltog altid i 
denne frokost såvel som iøvrigt også i de andre fester. Nogle år 
havde vi et trestemmigt kor, som blev dirigeret af reservelæge 
Ludvig Christensen — nu overlæge i Brovst. — Hele dette private 
samvær betød m eget for såvel sygeplejersker som elever, gav 
en hjem lig følelse, som var overordentlig værdifuld.

Udviklingen på sygehuset kan udtrykkes ganske kort i nogle tal:
1910 — 50 med. senge, 8 kirurg, senge, 2 celler, 25 epidem. senge, 

og hertil svarede: 1 oversygeplejerske, 4 afdelingssygeplejersker,
11 elever og 3 gangpiger.

1943— (hvor sygehuset er delt i tre afdelinger med hver sin 
overlæ ge): 70 med. senge, 103 kirurg, senge, 25 epidem. senge —  
og hertil svarede: 1 oversygeplejerske, 9 afdelingssygeplejersker,
8 sygeplejeassistenter, 10 vikarassistenter, 46 elever samt et stort 
antal gang- og stuepiger.

Det har været interessant at leve med i denne udvikling, og når 
jeg nu ser tilbage på de mange års sygeplejegerning, er det med  
stor taknem lighed over at have haft et arbejde, der helt kunne 
fylde mig, og med tak til alle de m ennesker, jeg har mødt, og som  
på forskellig m åde fik betydning for mig, de trofaste venner, jeg  
vandt, alle de sygeplejersker og læger, med hvem  jeg har sam 
arbejdet, og de mange elever, jeg har været med til at uddanne.



Først og sidst går m in tak til Gud for hans store nåde mod mig 
gennem  hele m it  liv.

Da frk. N ielsen i 1943 tog sin afsked som oversygeplejerske efter 
33 års trofast gerning, fik  hun overrakt fortjenstm edaljen i sølv.
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O m e g n e n s  f o l k  og E s b j e r g
V E D  F O R F A T T E R E N  

T.  T O B I A S S E N  K R A G E L U N D

Man siger om m ennesker, at de er voksne, når de bliver 50 år —  
hvis dette kan overføres også på købstæder, skulle Esbjerg altså 
nu være over vokseperioden. I det foregående har vi set, hvorle
des byens egne borgere så på dens lømm elår. I det følgende vil 
vi se, hvad tre af omegnens bønder, der har levet tiden med, synes.

Først fortæller gårdejer P. Gyde Petersen, der er født i Boldes
ager 1862. Hele sit liv  har han levet i sin fødegård og har fulgt 
Esbjergs vækst på nærmeste hold:

Da de begyndte at grave ud til havnen, sagde en af omegnens 
bønder — Niels Dam fra Sædding —- at det v ille  gå galt, for æ vej- 
sterhaw æ et såen å spøeg mej — og den første havnebygm ester, 
ingeniør Carlé, m åtte da også erfare, at der var noget om  det, thi 
han måtte opgive.

Jeg kan huske —  fortsætter Gyde Petersen — at jeg en søndag  
efterm iddag i 1869 var med m ine forældre på en spadseretur ned 
til den påbegyndte havn. Vi var også inde i m arketenderiet -— 
»Tutten« som den kaldtes —- Her var en forfærdelig leben, og m in  
far og naboen, Peder Kristiansen, trak sig skyndsom st tilbage og 
tog m ig med, m en konerne var m ere dristige — og nysgerrige — 
de blev derinde i nogen tid. —  De fleste af de arbejdere, som ar
bejdede her de første år, var rene »børster«, sådan som man kend
te dem fra de m ange jernbaneanlæg.

Forøvrigt kendte vi dem godt nok, for de boede jo ude hos vi 
bønder, da der jo slet ikke var huse nok endnu. Min mor havde 
således til stadighed 3— 4 af dem på kost og logi. Philipsen — op
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havsm anden til Esbjergs valgsprog »rask må det gå« —  boede et 
par år hos min bedstemor. Oprindelig var han vist slagter, senere 
blev han kendt af enhver esbjergenser som fiskem and. Han sagde 
godt nok »rask må det gå« til hvert andet ord. Han var forøvrigt 
en rå fyr, og vi børn var bange for ham.

Ved sognerådsvalget i 1891 var »Gøgeungen« Esbjerg blevet så
stor, at den kunne vælge 7 af de
9 m edlem m er. 2 blev valgte i 
Skads, m en Jerne og Boldesager 
fik ingen repræsentanter. Blandt 
de valgte fra Esbjerg var dog en 
bonde — nem lig Peder Pedersen  
fra Strandby. Ham måtte jerne- 
boerne så trøste sig med. Min 
svoger Gregers P. Gregersen —  
den senere landstingsm and —  
var dengang vinterlærer i Es
bjerg og gik vældigt op i valget 
på byboernes side. Dengang var 
valgretsalderen 30 år, så jeg  kun
ne ikke deltage, da jeg  kun var 
29. —

Valgresultatet gjorde naturlig
vis sognets landboer m eget forskrækkede, og de satte nu ind af al 
kraft, for at få Esbjerg skilt ud som en selvstændig kom mune. 
Medvirkende til forskrækkelsen var også de stigende udgifter, 
som den stærkt voksende by skaffede den fattige landkom m une —  
alene skoleproblem et var næsten uløseligt lokalem æssigt. En vin
ter holdtes der skole i m ine forældres storstue, det var forresten  
m in anden svoger, den senere pastor Gregersen i Åbybro, der var 
lærer. — Hans løn var 150 kr. for hele vinteren. Da han kom ud 
til sognerådskassereren, Therkel N ielsen i Andrup, og ville hæve 
pengene, syntes denne, at beløbet var for stort, og da m in svoger

P. G yde Petersen.
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anførte, at han måtte betale 70 kr. for kost og logi hos m ine foræl- 
dre, antydede Therkel Nielsen, at dette var grov udnyttelse af si
tuationen.

Esbjergs første sognerådsform and var den kendte sagfører Han
sen. Han var dygtig og meget sparsomm elig, m en tillige også m e
get egenrådig; og da afstem ningen i rådet engang gik ham imod, 
slog han protokollen i og gik sin vej. Han flyttede til Jerne, så 
m an blev nødt til at vælge en anden form and. I de fem  år, der gik, 
inden Esbjerg blev købstad og fik  kongevalgt borgmester, havde 
man ikke m indre end fire sognerådsformænd, nem lig foruden sag
fører Hansen, skibsbygger Dahl, lærer Andersen og N. J. Poulsen.
— Jeg var også lidt med i de meget om talte jordspekulationer i 
slutningen af 90erne — man kunne jo ikke lade være —  m en jeg  
klarede m ig dog nogenlunde uskadt ud af det — jeg behøvede jo 
ikke at købe, men kunne nøjes med at sælge.

De ældre bønder i om egnskom m unerne lærte aldrig at se m ed  
m ilde øjne på Esbjerg. Vi unge derimod kunne godt se, at det var 
en fordel for os, at byen og havnen kom, og vi har egentlig aldrig 
haft andet end glæde af naboskabet. Mænd som borgmester Lyng
by e, redaktør Sundbo og borgmester Mortensen har jeg kendt, og 
jeg satte pris på deres dygtighed og retsindighed.

Dernæst giver jeg ordet til kom m issionær Jørgen Pedersen, der
— skønt landm and — er født og opvokset indenfor bygrænsen 
praktisk talt sam m en m ed byen i en lille  gård i nærheden af 
Strandby kro. J. P. er født 24. Januar 1875;

Strandby kro, der lå, hvor nu Gormsgade skærer GI. Vardevej, 
havde stor købm andshandel og landbrug og var nærmeste nabo 
til m in fars gård. Her var rykind af folk næsten døgnet igennem. 
Fra kroen gik der en vej ned til stranden, her lagde færgen fra 
Fanø til. Mindet herom er bevaret i gadenavnet GI. Færgevej.

Når Fanø-søm ændene skulle på langfart, var Strandby kro den
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første holdeplads. Min bedstefar har for at tjene en ekstra skilling  
kørt m ange af dem videre til østkystens byer — helt op til Hor
sens. På en sådan tur kom han iøvrigt ulykkeligt af dage ved at 
falde ned blandt hestene.

Da m in far overtog gården var den på 40 tdr. land og havde 10 
køer og 3 heste. Den ene hest trak m ælkevognen rundt i Esbjerg.

Jeg gik i skole i den bygning, 
hvor nu E. O. B. har sin smukke 
hovedafdeling. Jeg kunne gå 
tværs over alle m arkerne til sko
len. Hele strækningen var bevok
set med lyng.

I 1892 købte m in far Strandby 
kro af ejeren, Morten Spangs- 
berg, som da havde bygget Hotel 
Spangsberg, og begge gårde blev 
nu lagt samm en. I 1903 blev den 
gam le kro brudt ned m ed undta
gelse af kørestalden, som blev  
stående til 1911, da storm floden  
tog den.

Min barndom og første ung
dom hører altså m ere til landet 

end til byen, m en efterhånden som  denne voksede, slugte den 
m ere og mere af vor jord, og på denne m åde gled jeg ind i byens 
liv. — På nært hold har jeg fulgt byens og havnens vækst. Skibs
farten var selvfølgelig det, der fulgtes med størst interesse. Dam p
skibene »Esbern Snare« og »Biberlius« var de første, der sejlede  
på Esbjerg, senere fulgte hjuldam peren »Koldinghus«, der var 
betydelig større. Deres væsentligste fragt var levende kreaturer til 
England og så lidt smør.

De første tre mænd af betydning, jeg kan huske, var gam le  
Breinliolt, skibsbygger Dahl og m øller Hansen på Spangsberg

K o m m iss io n æ r  Jørgen  Petersen.



m ølle, ja, og så distriktslæge Bruun, der anlagde det smukke an
læg ved vandtårnet, det, der nu kaldes Byparken. Af senere fore
gangsmænd m ed hensyn til plantning husker jeg bedst direktør 
Ebbesen på Valsem øllen, sagfører Hansen og konsul Lauritzen.

Konsul Lauritzen og Esbjerg by og havn er uløseligt sam m en
knyttet. Også fiskeriet skylder ham meget. Han satte fart i det, 
sm ittede det m ed sit gå-på-mod. Hans store forretning deltes for
øvrigt senere i en lang række særlige enkelt-virksom heder, der 
stadigvæk er rygraden i Esbjergs erhvervsliv: Eriksen & Christen
sen, der nu ledes af Harald Eriksen, en søn af en af m edstifterne
—  J. Lauritzens kulforretning — Valsem øllen, der under direktør 
Langergaards ledelse er blevet en af Nordens største og m est m o
derne m øller, og m in nabo gennem mange år, tovværksfabrikken. 
Jeg husker, da konsulen byggede den første lille  reberbane, som  
dog hurtigt voksede, ikke m indst efter at den nuværende leder, 
konsul Broegaard, kom til i begyndelsen af århundredet. Nu er 
den vel en af Danmarks største virksom heder af sin slags.

I 1911 eksproprierede byen en del jord og deriblandt også min  
ejendom, som jeg dog forpagtede indtil 1914, hvilket år jeg defini
tivt forlod landbruget og blev kreaturkomm issionær, og det har jeg  
været siden, sam tidig m ed at jeg har passet en række offentlige  
hverv — heriblandt kassererposten i Esbjerg og Omegns Landbo
forening gennem  40 år.

Endelig går vi til Guldager, hvor den gam le sognefoged Mads 
Peter Hansen, født 7. Maj 1866, fortæller:

— Efter en vinter på højskole og en på landbrugsskole kom sol
daterårene, og da jeg derefter kom hjem, blev gården delt m ellem  
min bror og mig, jeg for min part byggede en ny gård.

I 1900 blev jeg valgt til sognefoged. Esbjerg var jo vor naboby, 
og dens vækst blev fulgt m ed interesse af os alle. Flere gange er 
vi her i Guldager kom m et i forbindelse m ed adskillige af byens 
dygtige mænd. Deres initiativ mærkede vi også her i Guldager
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sogn. F. eks. var Breinholt, skibsbygger Dahl og m øller Hansen, 
Spangsberg, en overgang ejer af Sønderris og byggede da det store, 
sm ukke stuehus. —  Konsul Lauritzen så vi alle op til som den 
frem synede og driftige mand, både når det gjaldt handel og f i
skeri, og vi bønder var meget interesserede i den måde, hvorpå 
han skabte gården »Hedelund« med dens m ange plantninger.

Talte vi om Esbjerg, var det 
altid havnen, vi så hen til som  
byens gode ven. Det var havnen, 
vi troede på.

Byens vilde tid i 1896 og 97 var 
en dans om guldkalven, som vi 
i begyndelsen stod uforstående 
overfor, m en efterhånden for 
nogles vedkom m ende blev gre
bet af.

Jeg husker, når jeg tog ind til 
byen m ed toget, hvorledes jeg  
da kunne se Nygårdsm arken tæt 
besat m ed folk, der ville købe 
jord. — Uden varsel kom om sla
get, og i sam m e nu var alle kø
berne væk, og sælgerne stod til
bage m ed smerterne. Mange m ennesker tabte så meget, at de 
måtte være glade, om de kunne sidde ved deres ejendomm e. Også 
Jeg fik et lille tab, men dog ikke større, end jeg kunne smile ad det.

Men trods bølgegang og vildskab tabte vi aldrig her i omegnen  
troen på Esbjerg. — Det var stadig havet, vi så hen til. Handel og 
søfart kunne klare skærene, m ente vi, og det slog da også til — 
for byen er trods skiftende konjunkturer stadig vokset.

Sognefoged M ads Peter H ansen .

I Guldager sogn har vi fra gam mel tid haft nær tilknytning til 
havet, fordi vi havde Hjerting som havneplads, fiskeplads og til-
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lige handelsplads. Jeg husker tydeligt som dreng, at vi i sognet 
havde to lukkede vogne: Herskabets på »Sønderris« og storkøb
mandens fra Hjerting. — Men vestkystboerne blev ikke ved Hjer
ting, Esbjerg løb af m ed sejren. Jeg har selv været vidne til, hvor
dan sejladsen og fiskerflåden flyttede til Esbjerg. Rent økonom isk  
har Hjerting dog ikke tabt, m en er bestandig gået fri. Nu er den 
blevet den hyggelige forstad til Esbjerg, hvor mange fiskere stadig 
ønsker at bo.

Min kone og jeg husker særlig godt kongebesøget i 1893, fordi 
m in kone havde en særlig oplevelse. Festpladsen lå på nordsiden 
af Kongensgade i nærheden af Kronprinsensgade — og blev for
resten i mange år derefter kaldt kongepladsen. —  Min kone, der 
sad på en af de forreste bænke, fik under kongens (Chr. IX) tale et 
ildebefindende. Det så kronprinsen, den senere Frederik VIII, og 
sprang hen til hende m ed et glas vand sam tidig med, at han støt
tede hende. Det var et kønt træk af kronprinsen.
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E s b j e r g  s e r  f r e m a d !
S A M T A L E  M E D  

B O R G M E S T E R  L. HØ YE  R- N I E LS E N

De tiltrådte under besættelsen!
Var det svært at være borgmester 
i disse år?

Det var  et noget besværligt job, 
som  jeg dog ikke skal komme 
nærmere ind på, m en det gik  jo!
Vor hovedopgave var den at 
skåne byen og dens borgere mest 
muligt, og uden at jeg iøvrigt 
skal frem hæve m ig selv eller an- 

^ dre, må jeg have lov til at sige,
at, til trods for den udsatte post,
Esbjerg lå på, det store antal ty
skere, der var her, og den frem 
skudte stilling, Esbjerg indtog i 
m odstandsbevægelsen, bl. a. med 
den første folkestrejke, så slap såvel borger som by forholdsvis 
smertefrit. Vi slap for privat indkvartering f. eks., schalburgtagen 
kunne have været langt større, og antallet af m enneskeofre, hvor 
tragisk og beklagelig hver enkelt end var, blev ringe i forhold til 
flere andre steder.

H vilke planer har Esbjerg for frem tiden?
Vi må først og frem m est have sporene fra besættelsestiden ud

slettet i den udstrækning, vi kan få lov til det. De m ange bunkers 
og de store kanonstillinger (Esbjerg var jo efter tysk sigende

B orgm ester L . Iløger-N ielsen .
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Nordeuropas stærkeste fæstning) er der jo endnu ikke givet tilla
delse til at fjerne. På de mange områder, hvor ejendom m e eller  
ting blev ødelagte, og på de endnu flere områder, hvor al udvik
ling gik i stå, er der foreløbig nok at tage fat på. Alene at bringe 
en ting som gadebelysningen op på, hvad den bør være, vil koste 

m illion kr., og at få boligforholdene gjort normale, når vi m ang
ler ca. 1200 lejligheder og knap nok kan følge m ed i den årlige 
tilvækst, vil beløbe sig til m eget store summer; men det er til gen
gæld den vigtigste af alle de foreliggende opgaver — hvis man da 
tror på Esbjergs udvikling i frem tiden!

Tror De  på Esbjergs udvikling i frem tiden?
Ja, det  gør jeg! Landets vise fædre så rigtigt, da de i sin tid 

placerede en havn på Jyllands vestkyst. Og denne beliggenhed, 
der er Esbjergs største aktiv, kan ingen tage fra os.

Esbjergs eksistens er baseret på indførsel og udførsel m ellem  
Danmark og det vestlige Europa, og selv om det synes at gå meget 
langsom t m ed at kom m e i gang igen efter krigen, så kan der ikke 
være nogen tvivl om, at de fornylig afsluttede englandsforhand
linger, m arshallhjælpen og den alm indelige udvikling såvel her
hjem m e som i Vesteuropa må give forøget om sætning på Esbjerg 
havn — ligesom  det strålende initiativ, der udvises af fiskeri
erhvervets mænd i Esbjerg, sildefiskeri, grønlandsfiskeri m. v., 
naturligvis må give os tro på og tillid til, at Esbjergs andet  store 
hovederhverv, der langsomt, men sikkert er vokset op sideordnet 
m ed havnens øvrige udvikling, også har en god frem tid for sig.

Ved siden af disse to hovederhverv er det ved forenede private 
og offentlige kræfter lykkedes i den nyere tid at oparbejde en del 
industri udover den, der direkte er knyttet til havnen og fiskeriet. 
Disse bestræbelser fortsættes naturligvis stadigvæk, — Esbjerg by 
har lige sikret sig et ret stort areal til industribrug — , således at 
ensidigheden i byens udvikling bliver knap så iøjnefaldende som  
tidligere.

Får verden og dermed Danmark lov at udvikle sig i blot nogen-
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lunde ro i de kom m ende år, tror jeg, at Esbjerg står overfor en 
m eget rig udvikling, der yderligere vil placere vor by smukt i ræk
ken af danske købstæder.

H vilke enkelt-planer har man med hensyn til havnens og byens 
udvikling i den nærmeste tid?

For havnens  vedkom m ende foreligger der fuldt færdige planer 
om udvidelse af fiskerihavnen m ed to bassiner mod nord tillige
m ed en række andre foranstaltninger. For trafikhavnens vedkom 
m ende -— hvor der desværre foreløbig er altfor rigeligt m ed kaj
plads — er den næste udvidelse også projekteret i form  af en bred 
m idterpier parallel med den nuværende hovedkaj.

For byens  vedkom m ende foreligger en lang række udvidelses
planer. Nøglen til al virksom hed i vor m oderne tid er elektricite
ten, og derfor er udvidelsen af dampcentralen  det første, der bør 
nævnes. Her bygges i øjeblikket en ny kedel og en ny turbine på 
18000 kW  (centralens nuværende kapacitet er ca. 8000 kW ), og 
der er allerede givet i ordre to nye kedler og en ny turbine på 
30.000 kW . Ialt vil udvidelserne indenfor »Vestkraft« m ed led
ningsnet — hvor vi bl. a. over Skive får ringforbindelse m ed År
hus —  i de kom m ende år kom m e til at koste ca. 32 m illioner kr. 
Til gengæld vil elektricitetsprisen —  lige forhold iøvrigt forudsat
— kunne kom m e ned på under det halve. Gasværket  er ligeledes 
i stærk udvikling og kræver i den nærmeste frem tid et helt nyt 
ovnanlæg for at kunne være på højde med, hvad borgerne kan 
kræve. Det tredie og m åske ikke m indst vigtige af vore værker —  
vandvæ rket  — har længe i bogstavelig forstand kørt på pumperne, 
og udarbejdelsen af projektet m ed et nyt vandværk 7—8 km syd 
for byen og prøveboringerne er nu så langt frem me, at det næppe 
kan vare ret længe, før der skal ofres adskillige m illioner kroner 
på denne opgave.

Vedrørende skolevæsenet  kan siges, at den tid, der er gået siden 
besættelsen, har været brugt til istandsættelse af de stærkt øde
lagte skoler samt til udbygning af skolerne i den del af Esbjerg,
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der blev indlem m et i den sidste del af besættelsestiden, og nu m el- Det
der der sig nye, store krav til kom munen for at holde trit med dende
byens vækst både befolkningsm æssigt og arealmæssigt. Skole- senere
væsenet har m eget store planer både om udvidelser af de be- idræts
stående skoler og bygning af nye, hvorfor man foreløbig har reser- par m
veret en plads bagved fiskerhøjskolen og en plads ved Stormgades V- snart
forlængelse til nye skoler. offent]

Mens vi er ved nye skolers placering, kan jeg nævne, at der m ed Af t
hensyn til boligbyggeri er planer om en hel ny by, som Esbjerg begyn<
Boligselskab vil opføre på Spangsberggårdens jorder, ligesom  de ningen
to gam le boligforeninger, som i øjeblikket i fællesskab bebygger må bli
den gam le dyrskueplads m ed en hel lille  by, har store planer om koram
nyt byggeri. Og endelig har kom m unen selv planer om et betydeligt tionsbi
byggeri ved Strandvejen, ved Strandbyplads og ved Jernbanepladsen. men e

I de kom m ende år forestår en lang række gade-, vej- og kloak-  Til s
arbejder, navnlig i de indlem m ede distrikter, således at Esbjergs nøjes;
»nye beboere« også på dette om råde skal kunne føle sig hjem m e — na\
i vor by. Sam tidig arbejdes der naturligvis stadig på bygningen af byplar
det vejnet til det øvrige Jylland, der er af så stor betydning for Det
både Esbjerg havn og det øvrige Jylland, hvis interesse i den kor- hemrm
teste og bedst m ulige forbindelse til eksport- og importhavnen er havnei
indlysende. D iagonalvejene til Åbenrå, Århus og Banders står ikke h
stadig på arbejdsprogrammet. vedtag

Sygehusudvalget har meget store udvidelsesplaner der blev ak- Da Esl
tuelle, efter at det kom m unale sygehus i Esbjerg for få år siden nåle li
blev centralsygehus  for Bibe amt. Disse planers gennem førelse bjergs
afhænger af m ange forskellige ting, men glædeligvis ser det ud være g
til, at behovet ikke længere er så stærkt, som overbelægningen for Det
få år siden gav udtryk for. forarbi

Også på De gamles Hjem  er der planer om forskellige udvidel- nemfø:
ser, hvis gennem førelse ligeledes er afhængig af m ange forskellige og den
forhold, m en på dette område tør Esbjerg vist rose sig af, at den derjyll
altid har om fattet sine gam le pionerer m ed interesse og velvilje. % marks
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Det sam m e »praleri« må jeg m åske også have lov at gøre gæl
dende med hensyn til stillingen overfor ungdommen, hvor de 
senere år har bragt en række goder fra ungdomsskolen  til den nye 
idrætspark  — som for tiden er under bygning for en sum af et 
par m illioner kroner — og til ungdomskollegiet,  som forhåbentlig  
snart påbegyndes efter et godt samarbejde m ellem  private og 
offentlige kræfter.

Af andre offentlige byggeforetagender skal nævnes, at det på
begyndte kom pleks »Retsgården« —  hvoraf hidtil kun arrestbyg
ningen er fuldført — forhåbentlig i en ikke altfor fjern frem tid  
må blive færdiggjort med både politigård og domhus, og at Esbjerg 
kom m une selv arbejder med spørgsm ålet om en ny adm inistra
tionsbygning, ikke  et rådhus med mere eller m indre fjollede tårne, 
m en en ganske alm indelig adm inistrationsbygning.

Til slut skal jeg om tale 3 store projekter, der ikke alene står i 
nøje samm enhæng med vort arbejde m ed byplanen, m en også har
— navnlig for det enes vedkom m ende — direkte indflydelse på 
byplanens udseende:

Det første projekt er lufthavnen, hvor det ikke skal være nogen 
hem m elighed, at vi er m eget skuffede over, at staten, der overtog 
havnen efter dens totale ødelæggelse under besættelsen, endnu 
ikke har foretaget sig noget for at få gennem ført det af rigsdagen 
vedtagne forslag om at gøre Esbjerg til en lufthavn af klasse B. 
Da Esbjerg i sin tid ved oprettelsen af Danmarks første kom m u
nale lufthavn viste frem syn på dette vigtige område, og da Es
bjergs beliggenhed på landkortet også i luftm æssig henseende må 
være god, burde disse planer have været m eget længere fremme.

Det andet projekt er Fanø-broen, på hvis forundersøgelser og 
forarbejde Esbjerg kom m une har ofret ca. x/± m illion, og hvis gen
nem førelse vil være af m eget stor interesse ikke alene for Esbjerg 
og dens nærmeste omegn, m en for hele det østlige Sydjylland, Søn
derjylland og Fyn, derved at den giver uhindret adgang til Dan
marks fineste badestrand.



Det tredie og allerstørste af sam tlige nævnte projekter er det, 
der for tiden arbejdes m ed i Generaldirektoratet for Statsbanerne, 
nem lig flytningen af Esbjergs jernbanestation og jernbanelinierne  
til og fra Esbjerg, således at den deling af Esbjerg i østerby og 
vesterby, som jernbaneterrænet nu bevirker, bortfalder. Dette 
projekt, hvis bekostning løber op i m ange m illioner, er der endnu 
ikke taget stilling til fra Esbjerg byråds side, og før man kender 
dets plusser og minusser, vil det naturligvis være svært at vurdere 
det, m en personlig tror jeg, at dets gode sider for Esbjerg er så 
store, at bekostningen ikke bør virke afskrækkende.

Jeg håber, at jeg med det billede, jeg her har oprullet, har be
vist, at bystyret i høj grad arbejder for at gøre Esbjerg til en by, 
som det er værd at leve i — og det er også m it indtryk, at borgerne 
i alm indelighed ikke alene skatter til dette, m en også skatter på  
det!

De år, der kommer, vil m åske på m ange m åder blive vanskelige, 
m en når bystyret v il arbejde sagligt og nøgternt, og borgerne støt
ter styret i dets bestræbelser, så skal vi også nok kom m e godt igen
nem  disse år. To verdenskrige og adskillige verdenskriser har ikke 
kunnet rokke ved Esbjergs placering i vort land og byens betyd
ning for det danske samfund, og der er ingen tvivl om, at ved for
nuftigt arbejde og samarbejde i de kom m ende år vil vi ikke alene  
kunne bevare, m en også yderligere forstærke den smukke position, 
Esbjerg ved sit 50 års købstadsjubilæum indtager blandt de dan
ske købstæder — en position, som  kun de tusinder sam virkende 
kræfter har kunnet skabe, og som der er grund til ved denne lej
lighed at sige tusinder af nuværende og tidligere esbjergensere, 
der stadig m ed interesse følger deres gam le by, en velm ent tak for.





M e n n e s k e r  og b e g i v e n h e d e r  i 
E s b j e r g s  h i s t o r i e


A F  FHV.  B O R G M E S T E R  M. M O R T E N S E N  
OG FHV.  H A N D E L S M I N I S T E R ,  K O N S U L  J.  V I L L E  MOES


Fhv. borgm ester M. Mortensen er fød t i 
Rude ved Odder som  søn a f  sm edem ester 
Jens Mortensen. Han blev udlæ rt som sm ed  
i 1889 og kom  til Esbjerg som lokom otiv- 
fyrbøder 1. septem ber 1897. Han var m ed
lem a f  Esbjerg byråd fra  1902 til 19'il, 
de sidste 12 år som  borgm ester.


Jeg kom til Esbjerg en trist ef
terårsdag i 1897. Jeg kom  fra År
hus. Så snart jeg havde passeret 
Silkeborg, så jeg kun lyng, lyng 
og atter lyng, så langt øjet rakte, 
med enkelte dyrkede pletter 
iblandt. Esbjerg lignede — hvad 
den var — en nybyggerby -— en sam ling huse på en pløjemark. 
Det første, jeg mødte, var banegården eller »Bræddeskuret«, som  
den kaldtes i daglig tale. Fra den kom man ud på landevejen —  
den nuværende Exnersgade. Kongensgade var lige blevet asfalte
ret, ellers var gaderne kun jordstriber m ellem  husene m ed dybe 
hjulspor.


Da jeg havde været en tur rundt i byen, var jeg på det rene med, 
at her blev jeg ikke længe. Jeg ville hurtigst m uligt søge tilbage
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til Århus, hvor jeg kom fra. Alligevel blev jeg her — og er her på 
52. år, og jeg har aldrig fortrudt det nog^n dag.


Da jeg kom i 1897, var der gået 29 år, siden loven om havnen var 
trådt i kraft og gav stødet til Esbjergs grundlæggelse. Mange af de 
første pionerer, som er beskrevet i tidligere bøger og skrifter om  
Esbjerg, var da døde eller rejst bort, men nogle var der endnu. 
Først og frem m est konsulen, grosserer J. Lauritzen, som vel nok 
var den, der stærkest prægede den hastigt voksende bys erhvervs
liv. Senere, da jeg gennem byrådsarbejdet fik  ham på nærmere 
hold, fandt jeg i ham en jævn og usnobbet borger, for hvem  byens 
trivsel var en virkelig hjertesag. Lad m ig også nævne konsul C. 
Breinholt, hvis interesse for byen særlig gav sig udslag i plantnin
ger omkring E sbjerg— en sag, der sandelig også nok kunne trænge 
til at frem m es. Jeg husker også Thorvald Møller, teglværksejer og 
grosserer i bygningsartikler, som anlagde et smukt lystanlæg i 
Østerbyen ved den nuværende lergrav. Fra m in egen kreds vil jeg  
nævne den kendte fagforeningsmand, arbejdsmand H. M. Hansen, 
sadelm ager Andersen — som senere blev overpostbud —, smed  
I. I. Marcussen, snedker Lauritsen — der senere blev journalist og 
redaktør ved Socialdem okraten —  og arbejdsmand Marcus Stock
holm. Disse mænd gjorde et stort og godt arbejde for arbejdernes 
faglige og politiske organisering. — Men jeg husker også andre fra 
denne første tid. — Der var glarm ester Melchior, en af byens få 
ryttere, kendt af alle, når han iført lange støvler og tyrolerhat 
strunk og stiv kom ridende igennem  Kongensgade. Og der var mar
skandiser Jensen Nyboe, der boede Kongensgade 62. Der førte en 
høj jerntrappe fra fortovet op til butikken, i hvis vinduer der hver 
dag udhængtes m eddelelser om, hvad der særligt beskæftigede  
butikkens indehaver. Snart var det kom munen, der m åtte holde 
for, oftere var det redaktør Sundbo, på hvem  han havde kastet sin  
særlige »kærlighed«. Ja, selv Majestæten, Kong Christian IX, gik 
ikke ram forbi. En dag så man en gengivelse af det kendte maleri 
af kongen til hest m ed en lakaj i baggrunden hængt op i vinduet
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og under billedet følgende tekst: »Denne mand koster det danske anl
sam fund een m illion kroner om året — er han det værd?« Dette da
var naturligvis majestætsfornærm else og blev straffet efter for årh
tjeneste. — Og der var »Spil-Thom as«! —  Som man i andre byer tag«
havde en trommeslager, der gik rundt i byens gader og annon sen
cerede køb og salg, således havde Esbjerg sin klokkem and — nem  befi
lig »Spil-Thomas«, som på sin klokke kunne spille en selvkom po ogsi
neret m elodi. Når den lød i gaden, vidste man, at der var et eller L
andet på færde, og alle lyttede efter, hvad der ville komme. Snart der
var det en auktion, oftere var det en radmager krikke, der blev den
ført rundt i gaderne, sam tidig med at Thomas, efter at have spillet boli
sin kendingsm elodi, udråbte: »Kødet af denne fede hest udsælges keri
på torvet i morgen.« Endelig må jeg nævne endnu en karakteri folk
stisk Esbj erg-borger, slagtermester Paeharzina, om hvis friske nini
væsen og gebrokne sprog der endnu går utallige m orsom me histo flyt
rier. det


Esbjergs befolkning var på denne tid — efter spekulationstidens een


udskejelser — m eget fattig. Folkevittigheden sagde — og ikke hån


uden grund —, at byen kun ejede een hundredkroneseddel, og den bels


blev lånt ud til Esbjerg-borgere, der skulle udenbys mod, at de ejer


afleverede den igen ved hjemkom sten. Men humøret var der ikke fler


noget i vejen med, og troen på byens frem tid var urokket; og så og s


var m an så herligt usnobbede, en egenskab, der altid har forlenet 0 tilfr


Esbjerg og dens befolkning m ed en egen charme. hær


Hos flere af Esbjergs historieskrivere har det løsslupne liv  i hus


»Tutten« — m arketenderiet på havnepladsen — fået en fremtræ vær


dende plads — efter min m ening for fremtrædende; thi bortset fra 
m åske de første 10—15 år efter havnens påbegyndelse, hvor der


dett


vel nok på havnen var uheldige elementer, var Esbjergs befolkning B


ædruelig. At der naturligvis dengang som overalt i landet forekom og :
um ådeholdent drikkeri, er givet. Priserne på spiritus var lave, og der!


det, vi nu forstår ved forlystelsesliv, eksisterede ikke. Men livet i gav


»Tutten« var selvsagt kun typisk en kort overgang under havnens B
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danske anlæg. Forholdene blev hurtigt anderledes — var det i hvert fald,
« Dette da jeg kom til byen. Jeg husker således et stort m øde omkring
ter for- århundredskiftet på et af byens hoteller med flere hundrede del-
re byer tagere. Mødet varede adskillige timer, og dog tror jeg ikke, værten
annon- serverede over 20 genstande. Den kendsgerning, at der ud af en


— nem- befolkning på 13000 var 2800 organiserede afholdsfolk, skal jo
kompo- også sætte sit præg.
et eller Lad m ig også her kort om tale et andet karakteristisk forhold,


Snart der gjorde sig gældende i slutningen af 90erne. Medens der under
er blev den værste spekulationsperiode — 95 til 97 — herskede så stor
' spillet bolignød i Esbjerg, at folk ofte flyttede ind i husene, før håndvær-
isælges kerne havde forladt disse —  man havde endogså tilfælde, hvor
akteri- folk flyttede ind, før trapperne var sat op —  var situationen i slut-
friske ningen af 97 og adskillige år frem efter den stik modsatte. Folk


; liisto- flyttede fra byen i stort tal, og kun få flyttede til. En overgang var
det ligefrem  regelen, at der i huse m ed flere lejligheder var mindst 


stidens een tom. I mange tilfælde stod ejendom m ene helt tomme. Efter-
g ikke hånden blev det så galt, at man kunne flytte ind i en hvilken som
og den helst ejendom  og tage en tom lejlighed uden først at have talt med


at de ejeren, der forøvrigt ofte boede i en helt anden by. Det hændte
;r ikke flere gange, at en ejer af en sådan ejendom  kom for at se til den
; og så og så opdagede, at den var beboet, hvilket han naturligvis var vel
arlenet tilfreds med. Men når han så ville have husleje, kunne det også


hænde, at lejeren gav ham det trøsterige svar: »Skal jeg betale 
e liv i husleje, så kan jeg lige så godt flytte et andet sted hen. De må dog
;mtræ- være glad ved, at der bor en i huset, der kan føre tilsyn.« Og på
set fra dette grundlag blev der flere gange sluttet forlig,
or der
lkning Byens første borgmester, Jørgen Lyngbye, var en m eget dygtig
rekom og frem for alt retfærdig mand. Han var kongevalgt og følte sig
ive, og derfor først og frem m est som regeringens repræsentant, hvis op
livet i gave det var at bringe orden i de ikke så lidt kaotiske tilstande,
ivnens Byen var fattig, og borgerne var fattige, det var derfor en svær







opgave for det første byråd at få de krav, der stilledes og m åtte ŷ> s
stilles til kom munen, til at forliges med indtægterne. Byen m ang- landt
lede så godt som enhver antydning af de institutioner, som nød
vendigvis må findes i en m oderne by. Der fandtes intet sygehus, 
intet offentligt slagtehus, af skoler kun de to forskoler og de to 
gam le bygninger i Danmarksgade og Norgesgade, m ed kloakerin
gen var det småt, der var intet elektricitetsværk, gasværket og 
vandværket var ufuldkom ne, og næsten ingen af de mange gader 
var istandsatte. Desuden m anglede der næsten helt beplantninger, 
parker og anlæg. Som der så sandt står i Stuckenbergs Esbjerg- 
sang:


Intet læ og ingen hvile,


den i 
ville 
frem; 
til d< 
retsir 
anså 
inder 
bedet 
sætni 
sjæl '


stakket stund til fest. storm
Vil du drømme, vil du smile, • -i.i,


\  1 I K K
drøner det mod vest.


kun (
vi — !


Det 
den a


Ja, sådan var det. Der råbtes overalt og alle steder fra på for
bedringer og afhjælpning af alle de utallige mangler, der klæbede 
ved vor by; m en det, der skulle til for at opnå dette, var der knap 
tid på —  nem lig penge. Pengene skulle naturligvis kom m e gennem (enga
de personlige skatter, men når man så får at vide, at disse skatter 
et enkelt år kun indbragte 220.000 kr., vil man forstå, at der op
stod en ret stor spænding m ellem  kravene fra borgerne og de be-


ti enesvilgende myndigheders evne til at opfylde dem. J
Den 14. januar 1902 var der valg til byrådet, som bestod af 10 


repræsentanter valgt af den alm indelige vælgerbefolkning og 9 af 
de højestbeskattede. A lm indelig vælger var enhver m andlig bor
ger, som betalte skat og var fyldt 25 år, til den anden gruppe hørte 
den højestbeskattede fem tedel. — Ved valget kom 10 socialdem o
krater ind m ed redaktør Sundbo som ordfører.


For de, der har kendt de to mænd, borgmester Lyngbye og re- egen
daktør Sundbo, står det som en selvfølge, at samarbejdet m ellem  
dem m åtte slå gnister. Begge var særprægede og stærke mænd,


få de: 
fik vi 
hos f<


som c 
Vi : 


Sundl 
standi 
skolet 
en såi


Statss
lykkei


begge var besjælede af den tanke at gøre Esbjerg til en m oderne beska
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by, som i enhver henseende kunne klare sig i konkurrencen med 
landets øvrige købstæder. Borgmester Lyngbye ville nå m ålet på 
den m est forsigtige m åde ved at tage små skridt, og frem for alt 
ville han ikke anstrenge borgernes økonom i for stærkt —  men 
frem ad ville han, og derfor kom han også af og til i modsætning 
til den højestbeskattede del af borgerne i byrådet; thi som den 
retsindede mand, han var, ville han altid gennem føre, hvad han 
anså for rigtigt og retfærdigt, men naturligvis stadig holdende sig 
indenfor den grænse, som han mente, byens økonom iske m ulig
heder satte. Bedaktør Sundbo var i m ange henseender hans m od
sætning. Sundbo ville også fremad, m en for hans urolige og iltre 
sjæl var små forsigtige skridt ikke nok. Sundbo tog tingene med 
storm. Der var altid liv og bevægelse, hvor han var med. Kunne 
vi ikke gennem føre det, der ansås for nødvendigt — m åske endda 
kun ønskeligt, med de midler, vi selv rådede over, ja, så måtte 
vi — som man forøvrigt gjorde overalt i stat og kom muner — låne.


Det første samm enstød i byrådet m ellem  socialdem okraterne og 
den anden gruppe var på skolevæsenets område. Esbjerg havde 
dengang landsbyskoleordning m ed tilladelse til for forældrene at 
få deres børn udskrevet til som m ertjeneste hos bønderne. Dette 
fik  vi hurtigt standset — den største modstand m ødte vi forøvrigt 
hos forældene, som mente, at de ikke kunne undvære den for
tjeneste, det gav at have et barn m indre på kost plus de 30—35 kr., 
som drengen kom  hjem  med om efteråret.


Vi havde altså heller ikke nogen eksam ensskole, og her satte 
Sundbo fulgt af sin gruppe m eget hårdt ind. Hans særlige m od
stander her var realskolebestyrer Bybner Petersen —  en dygtig 
skolem and og en stærk personlighed. Måske så Bybner Petersen i 
en sådan kom m unal børneeksam ensskole en konkurrent til hans 
egen private eksam ensskole, som forøvrigt senere blev til Esbjerg 
Statsskole. Efter et utal af byrådsmøder, hvor bølgerne tit gik højt, 
lykkedes det dog i løbet af 1904 og 5 at få tilslutning fra de højest
beskattede til en skoleplan omfattende også en eksamensmellemskole.







Som allerede nævnt havde byen intet sygehus — eller så godt 
som intet, idet der nogle år i forvejen var indrettet et interim istisk  
hospital i epidem ihusets økonom ibygning på Bavnehøj — der, 
hvor nu gartnerne har auktionshal. Som læge var overlæge Cold 
blevet antaget. Den lægelige side af sagen var altså i den fineste  
orden. Den nnge, dygtige læge gjorde her et stort og fortjenstfuldt 
arbejde under de m est prim itive forhold. Men det var naturligt, 
at kravet om et ordentlig sygehus blev rejst af os, og snart blussede en 
voldsom kamp op om dette spørgsmål. Alle var enige om, at spørgs
målet måtte løses, men B-gruppen var bange for omkostningerne.


Som et lyn fra en »mørk« him m el kom  den senere overlæge 
Brincli fra Spangsbjerg Sanatorium  m idt under denne strid med 
m eddelelsen om, at nu kunne vi få et sygehus aldeles gratis, idet 
han havde form ået St.-Joseph-søstrene til at bygge et sygehus i 
Esbjerg, såfrem t der kunne opnås enighed med Esbjerg kom mune 
om belægning af dette. Forslaget blev hilst med begejstring af 
dem, som kun så på pengepungen, m edens andre, og deriblandt 
ikke mindst de kirkelige kredse, var m indre interesserede. Hospi
talet i Nørregade blev im idlertid opført og kom i drift, men  
spørgsmålet om et kom m unalt sygehus blev ikke af den grund 
taget af dagsordenen — tværtimod. Kravet 0111 et kom munalt sy
gehus, hvor overlæge Cold skulle regere, blev fastholdt. Efterhån
den sluttede borgmester Lyngbye sig til dette standpunkt til stor 
forargelse for borgergruppen, der nu vendte front også mod ham; 
men han var som før nævnt en mand, der ikke veg fra, hvad han 
anså for ret, og da han nu efter mange overvejelser var kom met 
til det resultat, at et kom m unalt hospital var at foretrække, stod 
han urokkelig fast på dette standpunkt.


I 1905 skulle der være valg af den højestbeskattede del af by
rådet, og nu skete der dette, at den højestbeskattede fem tedel kom  
til at om fatte sam tlige vælgere. Ifølge den da gældende valglov  
skulle de højestbeskattede have betalt y5 af sam tlige skatter, ejen
domsskatterne iberegnet, havde den højeste del ikke betalt det
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i loven fastsatte beløb, måtte man optage så m ange lavestbeskat- 
tede vælgere på valglisten, at beløbet nåedes. Ved udarbejdelsen  
af valglisterne opdagede man hurtigt, at man ikke kunne nøjes 
m ed den m eget om talte y5, men m åtte tage alle med. Dette var vist
nok en for hele landet enestående situation, at alle til den alm in
delige vælgerklasse hørende vælgere nu pludselig blev rykket op 
som højestbeskattede. Et bevis for borgernes ret små indtægter.


Nu kunne socialdem okratiet have valgt hele byrådet, men par
tiet nøjedes m ed at vælge 2 repræsentanter, de radikale 6 plus 1 
konservativ — m askinfabrikant Holger Olsen.


M uligheden for at få sygehuset vedtaget var nu til stede, og det 
skete også. De tegninger og overslag, der leveredes af arkitekt Clausen, 
var færdige og udbudt i licitation, men da tilbudene forelå, lå 
disse betydeligt over arkitektens overslag, han slog i bordet og 
sagde: »Nej, det er f . . . .  for galt.« Da der ikke ved forhandling  
kunne opnås en ordning m ed nogen af de tilbudsgivende, vedtog  
byrådet med socialdem okraternes 12 stem mer mod de øvrige at 
lade sygehuset opføre uden m edvirkning af entreprenør. Denne 
beslutning gav anledning til en heftig m eningsudveksling, hvori 
efterhånden hele landet deltog, og ordet »kom munesocialisme«  
var på alles læber. Arbejdsgiverforeningen tog naturligvis parti 
mod byrådet, d. v. s. mod socialdem okraterne. Inden ret længe 
blev det um uligt eller i hvert fald meget vanskeligt for byen at 
købe de nødvendige m aterialer til bygningerne, hvorfor man måtte 
gå om veje, således købte Lauritzen, Vilslev, sten til en skole. 
Stenene solgte han derefter til os; stenene var købt —  så vidt jeg  
husker i Kolding — og blev ekspederet til V ilslev. For nu ikke at 
få dobbelt jernbanefragt gjorde man forsøg på at få stenene om 
ekspederet, m edens de var undervejs, dette lod sig ikke gøre. Kom
munen m åtte betale dobbelt fragt. — Kedel- og varmeanlægget 
købtes i Flensborg, det var hverken billigt eller godt. Jeg må ind
rømme, at det gam le ord om det magre forlig og den fede proces 
kom til at passe her.
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Under de indre stridigheder i byrådet om navnlig denne sag 
søgte hele den borgerlige gruppe om tilladelse til at udtræde af 
rådet, dette blev nægtet, hvorefter to af gruppen flyttede ud af 
byen, så skulle der efter da gældende lov holdes suppleringsvalg. 
Ved dette valg blev der valgt 6 konservative, deriblandt sagfører
H. Hvedstrup, og en venstremand, der var bogtrykker K. Rosen- 
dalil. Bogtrykker Rosendahl sad i byrådet til 1937.


Rosendahl vandt sig m ange venner i rådet, han var et flittigt, 
dygtigt og meget initiativrigt m edlem , som det altid var en for
nøjelse at arbejde sam m en med, og som efterlod sig et betydeligt 
savn, da han i januar 1937 trådte ud.


I 1901 købte kom m unen den nuværende adm inistrationsbyg
ning. Så vidt jeg husker, kostede den 54.000 kr. Som eksem pel 
på, hvor dybt krisen i halvfem serne havde grebet ind, skal her an
føres, at da borgmester Lyngbye kom til byrådet med tilbud om  
køb af ejendom m en og nævnede prisen, blev der ret stor debat på 
tværs af partilinierne. Et enkeltm edlem  (socialdem okrat) udtalte: 
»Nej, jeg skal ikke have nogen ejendom  købt, det har vi haft nok 
af her i Esbjerg, Vor Herre bevares.« Kommunens kontorer var 
dengang beliggende i træhandler Rasmussen ejendom  på Torvet, 
og vi havde 1. og 2. sal til rådighed. Her fandtes hele adm inistra
tionen inclusive stadsingeniør, forsørgelsesvæsen og udvalgsværel
ser. Lejen var 1200 kr. pr. år. Vi yngre m edlem m er af rådet havde 
ikke skrækken fra spekulationsperioden i os, så vi slog til og købte 
huset, hvilket ingen hverken af os eller andre har fortrudt. Kom
munen havde ganske vist kun brug for en m indre del af huset, 
m en det er der jo som bekendt rådet bod på siden. Det skal lige 
bemærkes, at telegrafvæsenet boede i stueetagen til Torvegade, og 
at den øvrige del af denne fløj var udlejet til beboelse.


Borgme 
ved at væi 
færde for 
dannet ei 
plantning 
Vi havde 
for vejen 
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Borgmester Lyngbye, der kom fra Frederiksberg, havde svært 
ved at vænne sig til det flade, åbne land, han var derfor overalt på 
færde for at skaffe noget læ og noget skønt, og han fik  da i 1904 
dannet en forening med det form ål at forbinde de bestående 
plantninger, der var i deres første spæde barndom, med hinanden. 
Vi havde strandskoven vest for Vardevej, Lauritzens plantage øst 
for vejen, strandplantagen m ellem  Hjertingvej — som der den
gang ikke var tænkt på — og havneterrænet og Gjesing plantage
-  nu Gjesing skov. Planen gik ud på at købe en 40 alen bred 


strimm el jord, begyndende ved Jyllandsgade, som forbandt de 
her nævnte plantninger, og på den at anlægge en spadseresti med  
plantninger på begge sider. Foreningens m edlem m er skulle hver 
indskyde 50 kr., der enten betaltes kontant eller opkrævedes med  
1 kr. pr. måned. På denne m åde indkom  der ca. 8000 kr. — til
strækkeligt til gennem førelse af planen. Da arbejdet var udført, 
blev arealerne uden betaling overdraget kom munen, der så over
tog den frem tidige vedligeholdelse. På denne måde fik Esbjerg 
sine skovveje.


Vognsbøl park og m ose er et kapitel for sig. Hvem der er fader 
til tanken om at om danne den sump, der hed »Vognsbøl Mose«, 
til en park, er i denne forbindelse ikke afgørende, der var for
øvrigt flere, som havde den sam m e idé. Hovedsagen var, at hele 
byen var enig om at gennem føre planen, m en »riget fattes penge«, 
det måtte vente. Imidlertid kom vi efter den første verdenskrig ud 
for en stor arbejdsløshed. Kunne man nu anvende den ledige  
arbejdskraft til noget bedre end at tage fat på realisationen af 
planen, som nu var udarbejdet? Arbejderne skulle jo alligevel 
have noget at leve af. Det er til ære for det daværende byråd, ja, 
for hele-det esbjergske samfund, at der var fuld enighed om den
ne sag. Hvad den har kostet, er der vistnok ingen, der ved, derimod 
ved vi, at den ikke er for dyr, at vi ikke kunne undvære disse 
smukke anlæg, som — lad m ig tilføje det — holdes så smukke og 
hyggelige af vor udmærkede skovrider Frederiksen.







Tanken om at skaffe Esbjergs gam le et hjem  var en af de ting, 
der stod på dagsordenen allerede fra det første byråds dage. Kra
vet 0111 et sådant hjem  voksede sig naturligt stærkere, efterhånden  
som antallet af gam le forøgedes. I 1899, da byen blev købstad, be
stod befolkningen så godt som udelukkende af unge folk og børn. 
Af gam le folk med ret til alderdom sunderstøttelse var der ikke 
mange, og trangen til et hjem  var derfor heller ikke endnu så 
stærk, men for hvert år, der gik, forøgedes tallet. I 1904 foreslog  
alderdomsudvalget, som det dengang hed, at opføre et hjem  for 
de gamle. Man havde til form ålet udset den grund i Kirkegade, 
hvor dieselcentralen nu er beliggende. Grunden blev købt, og der 
udarbejdedes en plan til et hjem  med plads til ca. 20 gamle. Over
slaget lød på 90.000 kr. Inden tegningerne og planen iøvrigt var 
godkendt af byrådet, blev det klart, at der kunne blive flertal for 
opførelse af et nyt sygehus. Når denne plan var gennemført, 
ville det gam le sygehus stå ledigt, og man fandt dette velegnet til 
alderdom shjem  — i hvert fald for en ret lang årrække. Dette ved
toges af byrådet mod alderdomsudvalgets stemmer. Da det nye 
sygehus i november 1909 blev taget i brug, indrettedes den nu 
ledige bygning til hjem  for de gam le og virkede som sådan, indtil 
det i 1929 afløstes af hjem m et i Nørvang. Kun et par ord om det 
nye: Mon man kan huske al den strid, der stod, og den bitterhed 
der nedkastedes over vore syndige hoveder, fordi m an ville have 
det nye hjem  liggende derude så langt fra byen. De gande kunne 
jo ikke kom m e på besøg hos pårørende inde i byen. Ja, nu er det 
jo gået således med dette, som med andre ting, der lå udenfor 
byen, at nu har den strakt sine arme derud, og nu er de gamle 
godt tilfredse med, at de bor så roligt og fredeligt i »Skovkanten«, 
og kan, selv om de er ringe gående, dog kom me i skoven og parken.


På budgettet for 1905—06 indstillede teknisk udvalg til byrådet 
en bevilling på 500 kr. til undersøgelse af m uligheden for at starte
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et elektricitetsværk i Esbjerg. Når udvalget på dette tidspunkt 
frem satte forslaget, var årsagen den, at et privat konsortium  for
inden havde søgt om koncession på anlæg og drift af et elektrici
tetsværk. Dette afslog byrådet. Udvalget m ente derfor, at når vi 
havde afslået at lade private løse dette for borgerne og — som det 
senere viste sig — også for kom m unen så vigtige spørgsmål, måtte 
det være kom munens pligt i det m indste at undersøge m uligheden  
for rentabiliteten af så vel som trangen til et sådant anlæg. Dette 
spørgsmål, om der skulle være et elektricitetsværk i Esbjerg, der 
for nutiden er så afgjort, at det m åtte være udenfor diskussion, 
lå dengang helt anderledes. Man havde ikke m egen erfaring for, 
om det nu også kunne betale sig, eller om trangen var stor nok til, 
at kom m unen skulle udsætte sig for øgede udgifter hertil.


Udvalgets forslag blev tiltrådt — også af borgmester Lyngbye, 
der dog frem satte følgende m otivering: »Jeg vil gerne stem m e for 
indstillingen, m en jeg håber, at undersøgelserne vil vise udvalget, 
at det ikke endnu kan betale sig, og at spørgsmålet derfor bliver 
udsat, indtil det er sikkert, at kom m unen ikke bliver påført udgif
ter ved en sådan foranstaltning.«


Undersøgelserne slog im idlertid fast, både at der var trang til 
et værk, og at driften udmærket kunne betale sig og endda give 
overskud til kom munen. Udvalget, der bestod af 5 m edlem mer, 
blev nu udvidet m ed to. Efter endt undersøgelse indstillede udval
get enstemmigt at opføre et værk og at overdrage projekteringen  
til ingeniør P. A. Pedersen, København. Da projektet m ed tilhø
rende rentabilitetsberegning forelå, viste det sig, at der det første 
år m åtte regnes m ed et underskud på 13.000 kr., at driften allerede 
det følgende år ville balancere og senere give overskud. Overskud 
eller underskud var helt afhængig af, hvor stor tilslutning der 
kunne forventes. For at opnå en så stor øjeblikkelig tilslutning, at 
der var m ulighed for balance, indstillede udvalget efter forslag  
fra ingeniøren, at byrådet skulle stille installationslån til rådighed 
for husejerne. Vi var allerede da klar over, at der var tilstrække-
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lig mange husejere såvel som håndværkere, der gerne ville have ,ie foran
elektriske installationer enten af lys eller motorer eller begge dele, trisk str
men pengem angelen efter krisen i halvfem serne var endnu føle- ret udsti
lig. Byrådet tiltrådte indstillingen, hvorefter der udsendtes teg-  ̂dvali
ningslister til husejerne. Tegningen gav et aldeles strålende resul- ' Herning
tat, så stort, at udvalget endnu inden værket var helt færdigt, måt- « Esbje
te tage fat på en fordobling af den bestilte kapacitet. Da værket syne de
var færdigt, var det dobbelt så stort som  oprindelig planlagt, og med str^
selvsagt var også det oprindelige overslag overskredet m ed —  så Bingkøb
vidt jeg husker 60 %. Dette gav anledning til stærke angreb i et af °S er ni
byens blade under valgagitationen. At det stipulerede underskud fastere i
på 13.000 kr. allerede efter det første års drift var forvandlet til et 
overskud på 26.000 kr., toges der naturligvis ikke hensyn til. Til
driftsbestyrer antoges m askinm ester P. Buhi. Buhi var en over- Første
måde flittig mand, der tidlig og sildig var på færde for værkets fået eml
udvikling. I en lang årrække drev værket også installationsforret- afskedsf'
ning. Form ålet hermed var at gøre installationerne så billige som gang ble'
muligt. seshistor


Omkring 1912 kom driftsbestyreren med forslag om at kom m e havde k
i forbindelse med oplandet og udbygge et højspændingsnet, særlig sendte e
i den vestlige del af Bibe amt. Forslaget blev ikke tiltrådt af by- kan jeg ,
rådet, m en var dog anledning til, at vi senere kom i forbindelse ligevel k
med SAEF — Sydvestjyllands Andels Elektricitets Forsyning. var så s


Værket, der begyndte med to dieselm otorer — en på 180 HK og den, for
en på 120 I1K — råder nu over 3 stk. dieselm otorer på tilsam m en Delte er
6000 HK, en damp turbine på 10000 HK. Det udvides for tiden med I janu
en dampturbine på ca. 22000 KWT. Esbjergs


I 1940, da tilførslen af olie til dieselm otorerne standsede, blev Esbjergs
det hurtig klart, at de dieseldrevne værker ville kom me ud for elskværd
store vanskeligheder. M inisteriet for offentlige arbejder nedsatte han var
da et udvalg med det form ål at undersøge, om de enkelte diesel- tig, somn
værker, eller om og da hvordan de kunne tilsluttes de eksisteren- Pa> at s
de dampdrevne værker, kunne ingen af delene finde sted, da hvil- k 1.000,000
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ke foranstaltninger der kunne træffes, for at forsyningen af elek
trisk strøm bedst og billigst kunne holdes i gang. Udvalget fik en 
ret udstrakt bem yndigelse til at træffe bestem m else.


Udvalget indkaldte blandt snese andre værker også Esbjerg, 
Herning og Holstebro til et m øde i København, hvor det bestemtes, 
at Esbjerg — så snart dam pcentralen kom  i drift — skulle for
syne de to byer og de til disse naturligt hørende små landværker 
med strøm. Dette samarbejde, der senere kom til at om fatte såvel 
Ringkøbing, Struer, Grindsted, Skjern og Åbenrå, er siden fortsat 
og er mellem Esbjerg inklusive S. A. E. og Herning knyttet endnu 
fastere i Interessentskabet »Vestkraft«.


Første januar 190^ fratrådte borgmester J. Lyngbye, der havde 
fået embede i Helsingør. Inden sin afrejse gav borgmesteren en 
afskedsfest for byrådet, hvor Stuckenbergs esbjergsang første 
gang blev sunget. Borgmesteren fortalte forinden sangens tilblivel
seshistorie: Til festen for afsløringen af kongestatuen på Torvet 
havde kom iteen bestilt en kongesang hos Stuckenberg. Digteren  
sendte esbjergsangen, idet han skrev: »Ja, nu sangen er skrevet, 
kan jeg jo nok se, at det ikke er en kongesang, men m åske de al
ligevel kan bruge den«. Borgmesteren tilføjede: »Jeg syntes, den 
var så smuk, og så udmærket beskriver Esbjerg, at vi beholdt 
den, for ved passende lejlighed at bruge den som  esbjergsangen«. 
Dette er alle esbejrgensere borgmesteren taknem m elige for.


I januar m åned tiltrådte borgmester K. Holch sit embede som  
Esbjergs 2den og sidste kongevalgte borgmester, han blev i 1919 
Esbjergs første folkevalgte borgmester. Knud Holch var en venlig, 
elskværdig mand, et klogt hovede og et m eget vindende m enneske, 
han var tillige en udmærket forhandlingsleder, var m eget forsig
tig, som m etider for forsigtig i sine dispositioner, således holdt han 
på, at skatterne i krigsårene ikke gerne måtte kom m e over
1.000,000 trods prisstigninger — dette m edførte, at kommunens
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økonom i var ret anstrengt, og at lånene steg ret voldsom t fra ca.
6.000.000 ved begyndelsen af byrådsperioden 1917—21 til ved slut
ningen ca. 13.000.000.


Spekulationsperioden i halvfem serne efterlod sig mange sår, 
ikke alene for Esbjerg, men også for m ange andre, som havde del
taget i dansen om guldkalven. Een af ubehagelighederne var den, 
at så godt som hele det areal, der hørte under Esbjerg kommune, 
ja langt ind i Jerne, var udstykket i små parceller på 1000 eller et 
par 1000 kvadratalen, som det dengang hed. Byens gadeplan var 
den ganske sim ple, at en landinspektør havde trukket nogle linier 
op på et kort, således at der frem kom  de nu kendte, retvinklede 
enklaver, uden at tage andre hensyn end de, at skabe de 
størst m ulige antal facadem eter. Med den byggevedtægt, man hav
de, før byen blev købstad — eller rettere m angel på vedtægt, var 
det m uligt at opføre huse uden anden antydning af gade end de 
nævnte linier på det, der kaldtes byplanen, og man benyttede sig 
af denne ret, således at der over hele arealet indenfor kom m une
grænsen — også udenfor — var spredt bebyggelse — et enkelt hus 
hist og her, som sagt uden vejbane, uden kloak, uden vand og 
uden gas. Om vinteren og efteråret, i det hele taget under fugtige 
vejrforhold, henlå hele Nygårdsm arken —  eller nærmere betegnet 
hele arealet nord for Nygårdsvej og vest for Boldesagergade, i et 
ælte, der navnlig for ukendte var ufrem kom m elige, ja bedre var 
det ikke i den østlige bydel — Klatterup kaldtes kvarteret —  om 
kring Teglværksvej. Når iøvrigt undtages Kongensgade, det m este 
af Skolegade, små partier af Danmarksgade, Torvegade og Eng
landsgade savnedes fuldstændig vejbane. Her var store opgaver 
for den nye købstads styre at tage fat på. Til at begynde m ed gik 
det første byråd meget forsigtig til værks og istandsatte nogle ga
destrækninger meget let, ganske vist også billigt, og lod grundejer
ne betale halvdelen. Det varede heller ikke mange år, inden disse 
strækninger m åtte grundforbedres, og her måtte kom m unen be-
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tale det hele. Efter valget i 1902 og navnlig efter 1905 toges der Norge t
kraftigere fat, sådan at der stadig var større eller mindre gade- den gar
strækninger i arbejde. Disse arbejder satte mange penge i omløb, I teki
da byens erhverv var i en stadig jævn udvikling. N avnlig for eks- citetsva
portens og importens samt for fiskeriets vedkom m ende mærke- billig p
des der en ret tydelig bedring. Borgernes indtægter kan aflæses ning at
af kom munens indtægter. I 1899 var skatten budgetteret til 148.647 blive et
kroner —  5 år senere var beløbet steget til 183.635 kroner. Be- Efter
folkningsantallet voksede, de mange ledige lejligheder fik bebo- nærmer
ere, og huslejen steg således, at en lille  3 værelses lejlighed, byrådet
der i 1898 kostede 16 kr. pr. måned, i 1906 blev sat op til nens ve
25 kr. pr. måned. Allerede omkring 1909 var der brug for lejlighe- sen kor
der. Byrådet vedtog da at opføre et antal lejligheder på den grund var i b«
i Østergade, hvor Arbejdernes Andelsboligforening ligger. Alt var man ks
klar til at gå i gang, der m anglede kun indenrigsm inisteriets til- hvordai
ladelse til at optage lån til foretagendet —  den daværende m ini
ster resolverede im idlertid, at dette at skaffe bolig for kom m u
nens beboere, ikke var en kom munal opgave. T illadelsen kunne I 19L
derfor ikke gives. Så m åtte vi lægge denne sag tilside foreløbig, hel ny
men også kun foreløbig. I årene indtil 1914 arbejdedes der m ed at vi h:
forskellige planer til støtte for vore erhverv. Af de større sager turmen
skal nævnes forarbejderne til dannelsen af sam m enslutningen være ui
med landboerne om elektricitetsforsyningen, der efter års for- at myr<
handlinger og betænkningstid trådte ud i livet i 1918 under navnet vi brat
Sydvestjyllands forenede Elektricitetsværker. En anden betydelig gå? vil!
sag var bygning af et isværk til forsyning af fiskerae. Hidtil havde ville de
man skaffet sig isen, dels ved at ophugge isen på de ferskvands- hidtidig
pytter, der fandtes her ved Esbjerg, særlig teglværksgravene — for stor
isen oplagredes så i isolerede bygninger somm eren over — dels portrut
købtes der is fra Norge, som sejledes herned. Men da forbruget havn lå
var i stadig og stærk stigning, og da køleteknikken efterhånden ket her
var så stærkt udviklet, at det nu var m uligt ad kunstig vej at pro- de det
ducere store mængder is til en pris, der lå under navnlig den fra „ var bri


26







ages der 
re gade- 
i omløb, 
for eks- 
mærke- 
aflæses 


1 148.647 
ner. Be- 
'k bebo- 
3 j lighed, 
t op til 
lejlighe- 
n grund 
Alt var 


'iets til
le mini- 
commu- 
i kunne 
'reløbig, 
ler med 
e sager 
tningen 
irs for
navnet 


etydelig 
1 havde 
tvands- 
/ene — 
— dels 
rbruget 
hånden 
at pro
den fra


Norge transporterede, opstod tanken om at bygge et isværk ved 
den gam le fiskerihavn.


I teknisk udvalg var der ret stor interesse for sagen, da elektri
citetsværket derved kunne sælge sin overskudsstrøm til en meget 
billig pris. For kom m unen som helhed var det jo også af betyd
ning at støtte fiskerierhvervet, som allerede da var nået op til at 
blive et af byens betydelige erhverv.


Efter byrådsvalget i 1913 tog teknisk udvalg da sagen op til 
nærmere undersøgelse. Der kunne im idlertid ikke blive flertal i 
byrådet for at gennem føre tanken, og sagen m åtte så for kom m u
nens vedkom m ende henlægges og blev først løst, da John M. Lar
sen kom  hjem  fra Amerika og med den voldsom m e energi, han 
var i besiddelse af, satte fart i tingene. Nu da isværkerne ligger — 
man kan næsten sige spredt — over havnen, forstår man knapt, 
hvordan det tidligere var m uligt at drive havfiskeri uden disse.


I 1914 trådte vor by — som hele den øvrige verden — ind i en 
hel ny epoke. Vi havde levet sålænge under fredelige tilstande, 
at vi havde vænnet os til at betragte krig som noget, der for kul
turmennesker var et tilbagelagt stadium, vi gik ud fra, at det ville  
være umuligt at få den store arbejdende befolkning til at gå ud for 
at myrde og lade sig myrde på kom mando. Men den 1. august blev 
vi brat og brutalt revet ud af denne illusion. Hvordan ville det nu 
gå? ville vort land blive inddraget i krigens malstrøm? hvordan 
ville  det gå os her i Esbjerg? Ret hurtigt blev det klart, at vort 
hidtidige hovederhverv: Eksporten og importen, v ille kom me ud 
for store vanskeligheder. Som de fleste af os kan huske, blev eks
portruterne til England forlagt til Århus og andre havne, og vor 
havn lå næsten øde hen. Hvordan ville det gå os? Under indtryk
ket heraf rejste ikke så få af borgerne bort fra byen. Længe vare
de det dog ikke, inden det gik op for os, at der også under krigen 
var brug for Esbjerg, og befolkningstilvæksten steg igen i et ret
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hurtigt tempo, således at vi allerede i 1916 kunne mærke en ind- fortsatt
trædende boligm angel. Under de herskende forhold holdt den gade ot.
private op med at bygge, han kunne få en langt større fortjeneste kommu
ved at anvende sin kapital og sit initiativ på andre felter, der ikke m ed re
alle var lige tiltalende. Med en voksende befolkning, et stagneren
de boligbyggeri, blev boligm anglen snart fø lelig  og udviklede sig
også snart til akut bolignød. Byrådet nedsatte et boligudvalg, som ]7n ai
stillede forslag om at opføre et kom pleks ude på grundene, hvor at få hr
senere barakkerne fandt plads. Planen gik ud på at bygge et hus ne. Ja,
med 32 lejligheder. Huset skulle ligge midt i et haveanlæg, hvor derne. 1
hver af beboerne kunne få hver sin lille have. Planen vandt til- ledes al
slutning i byrådet, selv om der fra forskellig side med forskellig me(} jlv
m otivering også var nogen modstand. Dels var m odstanden den Sugegas
principielle m odstand mod, at kom m unen i det hele taget byggede terlod i
boliger til udleje, dels syntes en del, at den anslåede husleje — stans, s<
32 kr. m ånedlig for en 3 værelses lejlighed — var så stor, at ingen komme
arbejder kunne betale den. Men im idlertid blev opførelsen dog mig en
vedtaget af byrådet, og huset blev udliciteret; men nu viste der bunken
sig en ny vanskelighed, idet der ikke var og ikke kunne fås mur- han vil)
sten fra teglværkerne, hvorimod der kunne fås de dengang ret Jeg talt«
stærkt benyttede kalksandsten. Nu kneb det med enigheden. Sa- af denn
gen behandledes flere gange i byrådet, uden at der blev truffet netop p
nogen beslutning om at gå i gang med kalksandstenene som ligevel
grundlag. Så kom byrådsvalget i 1917 m ed delvis nye m edlem m er, gav sin
hvorefter opførelsen af husene ikke kunne gennem føres. Så var Undei
vi lige vidt eller rettere sagt, så var vi endnu længere tilbage. Bo- Begge t
ligm anglen var nu blevet bolignød. Der måtte gøres noget, og så for ovei
tog magistraten fat m ed et forslag om at opføre 60 lejligheder i tilladte,
nogle træbygninger. De kunne bygges hurtigt. At de var grimme Overste:
og dyre, måtte man se bort fra, derimod måtte de ikke officielt Bræn
hedde barakker, m en lejehuse. Lejen blev fastsat til 30 kr. pr. må- end un<
ned for en to værelses lejlighed. Ja, så var altså princippet om, at og skov-
kom m unen ikke måtte bygge boliger til udlejning brudt, og der ► rakker
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fortsattes m ed et kom pleks i Havnegade og et andet i Sjællands
gade og Nørregade. Husene blev dyre og lejen forholdsvis lav, så 
kom munen m åtte afskrive ca. 1 m illion kr., og endda kneb det 
m ed rentabiliteten.


En af de store vanskeligheder under den første verdenskrig var 
at få brændsel, såvel til industrien som til opvarm ning af boliger
ne. Ja, også gas- og elektricitetsværkerne mærkede vanskelighe
derne. Med stor bekostning måtte dieselm otorerne bygges om, så
ledes at der kunne bruges sugegas. Denne gas kunne frem stilles 
med hvilket som helst brændstof. Her i Esbjerg anvendtes tørv. 
Sugegassen, der frem kom m er ved en fuldstændig forbrænding, ef
terlod i generatorerne en ret stor mængde uren tjærelignende sub
stans, som blev kørt ud på pladsen. Hvordan skulle vi nu bedst 
kom me af med denne hæslige dynge. Driftsbestyrer Buhi m eddelte 
m ig en dag, at nu havde en af byens vognmænd tilbudt at købe 
bunken for 500 kr. og fjerne den. Jeg var på det rene med, at når 
han ville give 500 kr., skulle den nok være mindst 5000 kr. værd. 
Jeg talte så m ed gasværksbestyrer Bentzen om eventuel destillering  
af denne tjære. Dette havde Bentzens fulde interesse. Der fandtes 
netop på gasværket en kedel, der kunne bruges hertil, og som al
ligevel skulle være fjernet. Destillationen kom  i gang, tjæren af
gav sin råolie, der solgtes til fiskerne og indbragte 40.000 kr.


Under disse forhold var det småt såvel m ed elektricitet som gas. 
Begge dele rationeredes m eget stærkt m ed strenge bestem m elser 
for overtrædelse af det tilladte forbrug. Brugtes der m ere end det 
tilladte, kostede gassen 3 kr. pr. m 3 og elektriciteten 3 kr. pr. kwt. 
Oversteg man forbruget af gas m ed 10 m 3, blev der lukket.


Bræhdsel til alm indelig opvarm ning m åtte i endnu højere grad 
end under den anden verdenskrig skaffes tilveje fra vore moser 
og skove. Esbjerg købte en m ose i Debel ved Agerbæk, byggede ba
rakker derude og satte en styrke igang m ed at skære tørv, som


29







transporteredes til byen og solgtes til forbrugerne for en pris, der det sig,
var m indre end frem stillingsom kostningerne. ved opa


Brænde købte kommunen i Klelund plantage. Der købtes ialt bavde f
20.000 rummeter. Brændet blev oparbejdet ude i plantagen klar til så ingei
at lægge i kakkelovnen. Der var bygget spise- og sovebarakker, udgifter
ligesom  der var opstillet save- og huggemaskiner. Som drivkraft bejdetr
anvendtes lokomobiler. Brændet transporteredes med bane til rien ga\
byen og blev derefter udbragt til forbrugernes gadedør. Priserne 
var fastsat af den overordentlige kom m ission og var 12 kr. pr.
oparbejdet rummeter — vi tog 14. I årer


På et møde, der afholdtes på hotel Spangsberg, var der repræ- bolignøt
sentanter til stede for kom m issionen, blandt andre N ielsen Hauge, et nyt s
den senere handelsm inister. N ielsen Hauge holdt det indledende tion, dei
foredrag, hvori han opfordrede kom munen til at sørge for bjerg br
brændslet, da der ikke kunne ventes udenlandsk brændsel til op- de med
varm ning af boliger, og m eddelte prisen, som der måtte tages af kloakar]
forbrugerne. Vi var, som ovenfor skildret, ikke helt uforberedte, ken hen
men havde allerede drøftet, både om vi skulle købe, og hvordan skulle is
vi skulle få brændet oparbejdet og transporteret. Ved disse over- udgiften
vej eiser var vi kom met til det resultat, at det ikke kunne lade sig var det,
gøre for den fastsatte m axim alpris, som var 12 kr. Imidlertid hav- ikke om
de vi tænkt rent praktisk at ordne os således, at vi lod borgerne m 2 var
tegne sig for et bestemt kvantum, der så betaltes efterhånden, som istandsa
brændselet af toges. Vi forlangte 14 kr. pr. rummeter, men såfrem t ejernes 1
kom munens om kostninger kom  til at ligge under dette beløb, ville ejeren, i
tilbagebetaling finde sted. Alt dette forklarede jeg på det om talte hage de
m øde og var naiv nok til at spørge kom missionsrepræsentanterne, gangsms
om det ikke kunne tiltrædes; men den gik ikke. N ielsen Hauge ud- sidst me
talte ret hånende, at han troede, at vi nok kom igennem  med den stemt ti(
fastsatte m axim alpris, ellers skulle vi være m eget uheldige. det, men


Kommunen satte brændeproduktionen igang og gav teknisk ud- Udviklin
valg den fornødne bemyndigelse. Udvalget satte trods kom missio- snart de
nen prisen til 14 kr. Efter slutningen af den første sæson viste paklag,
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det sig, at kom munens udgifter ved køb af brændet i plantagen, 
ved oparbejdning og transport beløb sig, ikke som kom m issionen  
havde fastsat til 12 kr., men til 18 kr. pr. rummeter. Der blev alt
så ingen tilbagebetaling. På grund af prisstigninger, navnlig kost
udgifter og leje af m ateriel til transporten, blev prisen pr. opar
bejdet rummeter i næste sæson 21 kr. og i sidste 28 kr., hele histo
rien gav kom munen et underskud på omkring y2 m illion kr.


I årene efter krigen var det særlig den store arbejdsløshed og 
bolignød, der voldte byens styre vanskeligheder. Der dukkede nu 
et nyt slagord frem  »bekæmpelse af arbejdsløsheden«. En situa
tion, der holdt sig helt frem  til den anden verdenskrig. Her i Es
bjerg brugte vi i dette øjemed, foruden det allerede nævnte arbej
de med om dannelse af Vognsbøl m ose til park, tillige gade- og 
kloakarbejder. Vi havde jo endnu alle gaderne på Nygårdsm ar
ken henliggende ufarbare. At vedtage i byrådet, at alle disse gader 
skulle istandsættes, kloakeres, og at grundejerne skulle bære hele 
udgiften i henhold til vedtægten, var en nem sag, noget helt andet 
var det, om nu også disse grunde kunne bære en sådan udgift, om 
ikke om kostningerne ville overstige grundenes værdi. Prisen pr. 
m 2 var den gang betydelig lavere end nu. Byrådet vedtog så, at 
istandsættelsen skulle ske i tre tempi, og opkrævningen af grund
ejernes bidrag ligeså. Dette ville jo være en stor lettelse for grund
ejeren, uden at det v ille koste kom munen noget, der var blot den 
hage derved, at vi skulle have m inisteriets godkendelse af frem 
gangsmåden. Dette var ikke så nemt, m en m inisteriet gik dog til 
sidst med til tanken, mod at alle tre tempi inden en nærmere be
stem t tidsfrist var fuldført. Vi var dengang ængstelige for udfal
det, m en bedre eller lem peligere vilkår kunne vi ikke få godkendt. 
Udviklingen har jo da også gjort vor ængstelse til skamme. Så
snart de første tempi, der bestod af jordarbejde og nedlægning af 
paklag, grusede fortove sam t kloakering, var færdigt, begyndtes
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der byggeri. I denne periode, nærmere betegnet februar 1925, fore
slog jeg gade- og vejudvalget at anlægge en diagonalgade fra  
Grønttorvet over til hjørnet af Strandby Kirkevej og Stormgade. 
Erhvervelse af grunden hertil var efter en af stadsingeniøren ud
arbejdet plan anslået til 60.000 kr. Forslaget vedtoges i byrådet, 
m en efter valget i marts samm e år skiftede flertallet, og nu fore
slog gade- og vejudvalgets flertal m ed Balslev Jørgensen som for
mand at annullere denne bestemmelse. Dette tiltrådtes af byrådet, 
og Esbjerg m istede nu en færdselslinie, der ville  have været af 
um ådelig stor betydning. Hvis den var gennem ført, havde man  
kunnet nøjes m ed at istandsætte alle gader på Nygårdsm arken  
med undtagelse af Stormgade og Strandby Kirkevej som villaveje, 
thi den svære færdsel ville i så fald have holdt sig til disse tre 
gader.


Da Esbjerg blev en selvstændig kommune, begik man en lioved- 
fejl. Grænserne blev trukket alt for snævre. En fejl der har kostet 
strømme af blæk og tusinder af timer samt m asser af rejser at få 
rettet, m en endelig kom det m ed Jerne kom munes indlem m else i 
Esbj erg.


Den nye kom mune, som Esbjerg var, da den i 1894 udskiltes af 
Jerne Skads kommune, ejede bogstavelig ikke en kvadratalen  
jord. Et forhold som de forskellige byråd gennem årene har rettet, 
oftest under stor modstand fra en del af borgerne, m en efterhån
den som tiden er gået med m egen tilfredshed fra de samme, som  
oprindelig ydede modstanden. Ja, sådan går det, når man gør, 
hvad man er sikker på er rigtigt, uanset hvad andre synes, så en
der det med også at blive anerkendt.


Det første betydelige jordkøb fandt sted i forbindelse m ed an
lægget af trafikhavnen og fiskerihavnen. Der blev i loven om hav
neanlægget — eller m åske var det et tillæg til denne lov, indsat 
en bestem m else om, at der blev givet tilladelse til at ekspropriere
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sådanne arealer ved Esbjerg havn, som det m åtte være af interes
se for staten at have rådighed over. Alle de arealer, der således 
blev eksproprierede, overdroges til Esbjerg kom mune, der så 
ganske vist skulle betale værdistigningsafgift til staten. For
historien hertil var ganske morsom, men dyr for Esbjerg. 
Trafikm inister Høgsbro fik vedtaget i Folketinget en lov om  
udvidelse af Esbjerg havn — mod øst — loven blev ikke færdig 
fra Landstinget. Det var forudsat, at Esbjerg skulle betale
250.000 kr. i tilskud til arbejdet. Da loven igen kom frem, var Jen
sen Sønderup trafikminister. Nu lød loven på en udvidelse mod 
vest. Loven vedtoges under den forudsætning, at Esbjerg erklære
de sig villig  til at betale 500.000 kr. Hertil svarede Esbjerg nej. Så 
frem sattes loven påny, m en nu skulle Esbjerg betale 750.000 kr. 
Under lovens behandling udtalte den tidligere esbjergmand Jacob 
Christensen, Silkeborg, at det var det rene rov, staten her iværk
satte. Der blev så stillet i udsigt, at Esbjerg kunne få lejlighed til 
at opkræve en værdistigningsafgift, m en nogen endelig bestem 
m else om eller regler for, hvordan dette kunne lade sig gøre, kom  
aldrig. Endelig kom  så ekspropriationsbestem m elsen, m en nu tog 
staten foruden de 750.000 kr. tillige broderparten af værdistignin
gen. Alligevel var det af stor værdi, at vi fik overladt de ekspro
prierede arealer. Der blev eksproprieret ialt ca. 400 tønder land. 
Ved forhandlinger om hvor meget vi skulle forlange af lyngbak
kerne langs kysten, vandt desværre den kortsynede politik. Der 
var nedsat et udvalg på 7 m edlem m er. Hele udvalget, på nær een, 
var enige om at gå nogle kilom eter længere ud, således at vi havde 
fået hele den nuværende bebyggelse langs hjertingvejen. Men da 
dette ene m edlem  ikke ville bøje sig, ville hans partifæller ikke 
tvinge sagen igennem, og vi m åtte så standse ved arealet foran 
Langlipavillonen. Arealerne kostede dengang ikke meget. Grun
den, hvor nu Langlipavillonen ligger, solgtes i 1912 for 1 øre pr. 
kvadratalen.


I slutningen af krigsårene købtes et areal nord for Guldager
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station på ca. 250 tdr. land hede, som blev beplantet. Senere køb
tes ca. 200 tdr. land ude i Sjælborg, som i årene 1929—30 beplan- 
tedes af unge arbejdsløse. I perioden 1921—25 købtes Spangsberg- 
jorderne »Sandknoldene« — . Omkring 1937— 38 købtes Snepsgår- 
de m ed sine 117 tdr. land m ed gode bygninger for 8000 kr. Gården 
blev anvendt til arbejdslejr for unge mænd. Den er senere overta
get af staten. Omtrent sam tidig købtes Marbæk plantage på ca. 400 
tdr. land for en sum af 77.000 kr. I 1935 købtes 80 tdr. land til an
læg af en flyveplads. Alle disse arealer tilsam m en udgør ca. 1600 
tdr. land.


Selvom  der oftest var stærk uenighed om disse køb, er det jo 
gået således, at ingen eller kun meget få esbjergborgere nu gerne 
ville se det ugjort.


Når jeg tænker på den tid, jeg har været m edlem  af Esbjerg 
byråd — fra januar 1902 til septem ber 1941 — m indes jeg med 
glæde det samarbejde og kam meratskab, der var, trods m enings
forskelligheder og partiskel. Jeg tror, det var den kærlighed til 
vor by, der besjælede os alle, der var skyld heri. Jeg har allerede  
nævnt en del af de mænd, som jeg her traf, og jeg kunne nævne 
m ange flere, m en jeg skal nøjes m ed endnu engang at om tale re
daktør Sundbo, som står særlig skarpt i m in erindring.


Sundbo kom til Esbjerg og begyndte sin virksom hed som redak
tør ved Vestjyllands Socialdem okrat den 1. maj 1898. Med ham  
kom der liv i pressen og de offentlige kontorer her i Esbjerg. Det 
var som om en forrygende storm for gennem kontorerne og blæste 
al gam mel hengemt luft ud. Jeg kan huske, at han i et af de før
ste numre af bladet »luftede ud« i posthuset, så den gamle, skik
kelige postm ester Schønning nær var gået ud af sit gode skind. 
Men ikke alene »posten« fik, hvad der stod på »seddelen«, men  
overalt, hvor han m ente, der trængtes til en forandring, var han 
på færde.
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Sundbo var i besiddelse af en næsten generende energi, som al
drig lod ham  og hans m edarbejdere i ro. Hver dag skulle der ske 
noget. Skarp og ofte hensynsløs i sine artikler som i debatten, hvad 
enten det drejede sig om venner, partifæller eller politiske m od
standere. Så længe debatten stod på, var han fyr og flamme, når 
den var forbi, var han lige så venlig, som han før var skarp. Det 
var derfor naturligt, at lian havde m ange uvenner; m en at han 
også havde m ange venner, var lige så naturligt, thi når man kom  
ham på nærmere hold, så man, at han inderst inde var et kærligt 
m enneske, der holdt um ådelig m eget af børn og følte varmt og 
stærkt for alle, som levede på skyggesiden, og i den private kreds 
var han venlig og gemytlig.


Sundbo blev indvalgt i byrådet 1901 og sad der indtil sin død i 
1928. Han var en betydelig mand, der elskede sin gerning og sin 
by over alt.


Fliv. handelsm inister, konsul J. V illem oes fortæller:
Da jeg som ung købm and kom  til Esbjerg i 1907, havde jeg hørt 


m eget om byens nybyggeragtige udseende, m en jeg fandt egentlig, 
at bykernen virkede helt flot og købstadmæssigt. — Havnen, som  
jo skulle være m in egentlige arbejdsplads, bestod dengang af dok
havnen, englandskajen og det, der nu kaldes den gam le fiskeri
havn. Det var ikke meget, m en der var da også en udvidelse på 
vej. Alle var enige om dens nødvendighed, men ikke om dens be
liggenhed. Skulle havnen udvides mod øst (Gammelby) eller mod 
vest (Hjerting) ? Herom stod striden, som delte byens borgere i to 
heftigt stridende grupper. Den ene gruppe havde redaktør J. P. 
Sundbo som ordfører, den ønskede udvidelsen mod øst. Tilhæn
gerne af en løsning m od vest anførtes af konsul Lauritzen. — Som  
alle ved, sejrede den sidste opfattelse — m en dog kun m ed nød og 
næppe, idet der i rigsdagssam lingen 1907—08 blev indbragt et 
lovforslag om udvidelse m od øst af trafikhavnen, hvorimod fiske
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rihavnen skulle udvides mod vest. Dette forslag blev im idlertid  
aldrig gennem ført, hvorim od der i april 1909 blev gennem ført en 
lov om udvidelse mod vest af såvel trafik- som  fiskerihavn. —  
Den første verdenskrig fra 1914—18 sinkede im idlertid udførelsen  
så meget, at de pågældende anlæg først blev helt færdige i 1922.


De mænd, der spillede den 
største rolle indenfor Esbjergs 
handel og industri på den tid, da 
jeg kom til byen, var skibsrede
ren og konsulen, J. Lauritzen —  
stifteren af en lang række af by
ens virksom heder —  form anden  
for handelsstandsforeningen, kon
sul C. Breinholt — fabrikant N. J. 
Poulsen, der sam m en m ed Es
bjergs første indbygger, sm ede
mester Møller, startede byens 
første industriforetagende, det 
nuværende Jensen & Olsen — 
konsul H. Pagh, der kappedes 
med Lauritzen om at gøre Es
bjerg til en im porthavn af for
mat sam tidig med, at han med 
stor iver gik op i sine mange of
fentlige hverv og grosserer H. 


Eriksen fra firm aet Eriksen & Christensen.
Eriksen gav sig ikke som Pagh af med offentlig virksom hed, 


men lagde alle sine kræfter og evner indenfor det selskab, som  
under hans ledelse tog et mægtigt opsving med forbindelser over 
hele kloden.


Ingen af disse mænd var født i Esbjerg, men var kom met her
til som voksne for at skabe sig en eksistens — ligesom  jeg selv
iøvrigt. Højst forskellige, som de var, troede de dog alle på byens


Fhv. handelsm in ister , ko n su l J . Villem oes, som  
er fo d t i U lfborg  28. septem ber 1880, kom  til E s
bjerg i 1907. Var m edlem  a f  b yrådet fr a  1920-29, 
fo r m a n d  fo r  Esbjerg  H a n d e lss tandsfo ren ing  fr a  
1920-30, n u  æ resm edlem  a f  sa m m e  fo ren in g .


H ande lsm in is te r  fr a  1945-47,







frem tid og var rede til at tjene den ud over alle særinteresser. 
Konsul Breinholt havde et udmærket udtryk, som han brugte, når 
han talte om Esbjergs chancer som handelsby: »Esbjerg og dens 
havn har et naturligt opland m ellem  de to Ter —  Tønder og Thi
sted«, sagde han. For mange varers vedkom m ende er dette mål 
nået. — Gid det fortsat må være en spore for Esbjergs unge han
delsstand.


Jeg husker også Holger Olsen og Lede B. Jensen, de to fabri
kanter, der skabte Jensen & Olsens Maskinfabrik. Begge følte sig 
vel egentlig mere som håndværkere og var da også hver en perio
de form ænd for Håndværker- og Industriforeningen. Djærve og 
usnobbede personligheder var de begge og passede derfor godt til 
byen. Jeg husker tydeligt, da jeg første gang høfligt og m ed hatten 
i hånden indfandt m ig hos Lede B. Jensen for om m uligt at sælge 
ham noget råjern —  en forretning, som Hans Broge i Århus hidtil 
havde været ene om i Jylland —  »Sæt Dem  ned mand og lad være 
med at se så højtidelig ud«, brølede han, »hvis Deres varer og pri
ser er rigtige, køber vi selvfølgelig lige så gerne hos Dem«. — Lad 
m ig også nævne den stoute m alerm ester Busch og brødrene Han
sen — dygtige håndværkere og originale kunstnere. — Men listen  
ville iøvrigt blive for lang, om jeg skulle om tale alle de købmænd 
og håndværkere, som jeg lærte at kende, sam arbejdede m ed og 
satte pris på.


22 år levede jeg som lykkelig borger i Esbjerg — jeg tror, jeg  
kan sige, at det gik m ig som adskillige andre unge forretningsfolk, 
der begyndte her omkring århundredskiftet. Vi fik  en række ar
bejdsår, hvor der m åtte kæmpes hårdt for at vinde fodfæste og 
kundekreds i konkurrence med de gam le byer. Man blev mødt 
m ed mistro, når man kom fra Esbjerg. Pionertidens råhed og 
90ernes spekulationssvindel klæbede endnu ved navnet, og det 
var ikke nær så fint at handle m ed en grosserer fra Esbjerg som  
en fra Århus f. eks. — De købmænd, der i disse år søgte at skabe







fodfæste for Esbjerg i om sætningen med det øvrige land, havde 
ofte m odvind — men det gik.


Men livet er ikke blot penge — og selv om det var et slid  i disse 
år at banke en forretning op, syntes jeg dog heller ikke, at jeg  
kunne undslå m ig for at deltage i det offentlige liv, som jo netop 
i el ungt og ufærdigt sam fund stiller særlige krav til sine borgere
— og jeg blev derfor hurtigt optaget af en række offentlige hverv. 
Og der var nok at tage fat på, for byen m anglede i begyndelsen  
praktisk talt alle de institutioner og kulturgoder, som fandtes i de 
gam le byer.


I disse år var fiskeriet i stærk opgang. Man havde fået større og 
m otordrevne kuttere, og kunne nu gå længere ud og blive længere 
tid borte. Dette m edførte, at problem et 0111 den fangne fisks op
bevaring blev aktuelt — med andre ord: I s ! — Hidtil havde man 
hver vinter hentet is på om egnens teglværksgrave — også fra 
m ine — eller også fra Norges indsøer og opbevaret den i særlige 
pakhuse. Dette var naturligvis både dyrt og dårligt, og da den 
kunstige frem stilling af is netop da begyndte at blive alm indelig, 
gik nogle af byens forretningsfolk, fiskere og fiskeeksportører 
sam m en og dannede et aktieselskab med det form ål at bygge et 
isværk. Midt under forberedelserne dukkede dansk-am erikaneren  
John M. Larsen op — eller rettere ned, for han landede m ed sin 
private vandflyvem askine i trafikhavnen. Han ville gøre noget 
for sit gam le land, sagde han, han ville lave billig is for de fattige 
fiskere —  bygge isværk.


Jeg gjorde opmærksom på, at vi netop var i færd m ed at løse 
denne opgave.


Han tilbød da at opføre et m oderne isværk og sælge isen til de 
priser, som vi havde tænkt os, og tilbød endvidere senere at over
lade os værket, hvis vi ville.


Ved denne lejlighed havde jeg også samarbejde m ed form anden
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for Esbjerg Fiskeriforening, Ole Kristiansen. En smuk og typisk  
repræsentant for vestkystfiskerne, som i stort tal i disse år flyttede  
til Esbjerg.


Under den første verdenskrig havde jeg held til at løse en inter
essant og for byens export og import m eget vigtig opgave:


D.F.D.S., der hidtil havde besørget exporten til England fra Es
bjerg, turde —  af hensyn til m inefaren — ikke længere bruge 
Esbjerg som havn og flyttede til Århus. Der var dog en del, der 
fortsat gerne ville  exportere herfra trods risikoen, og jeg ville  
gerne hente kul i England. Da jeg på det tidspunkt havde en m in
dre kuldam per, blev jeg enig m ed m it mandskab om, at vi skulle  
prøve at trodse faren; og det lykkedes os virkelig uden uheld at 
opretholde forbindelsen med England lige til den uindskrænkede 
u-bådskrig begyndte den 1. februar 1917. Vi tog smør, flæ sk og æg 
m ed derover og fik som  betaling kul. Derved slap vi tillige for va
lutavanskeligheder, og forretningen var til fordel både for os og 
landet. Skibet blev et par gange opbragt af tyskerne, m en det blev  
frigivet igen. En overgang havde jeg to dampere i denne fart, lige
som dam peren »Phønix« også deltog. Skibene tog også post med.


Jeg var m edlem  af byrådet fra 1920 til 1929 valgt af venstre. 
Dette arbejde tænker jeg tilbage på m ed stor glæde og tilfreds
stillelse. For det første fordi det var interessant at være der, hvor 
alle trådene i et bystyre løber samm en, og for det andet fordi jeg  
her traf sam m en m ed en række i byens trivsel interesserede per
soner og lærte at sætte pris på dem uden hensyn til partifarve. 
Det var derfor m ed sorg, jeg flyttede m in seng til København, m en  
mit valg til landstinget og mit m edlem sskab i Landmandsbankens 
bankråd tillige m ed en række andre om stændigheder gjorde det 
nødvendigt. Mit byrådsarbejde havde været en udmærket forskole  
til mit rigsdagsarbejde og min senere m inistergerning —  en for
skole, som jeg nødig ville have undværet.







Selv om jeg er optimist, er jeg dog ikke så blåøjet, at jeg tror 
at frem tiden, hvad angår Esbjergs handel og omsætning, vil ligge 
ovenud let, m en efter m in m ening er Esbjerg havns beliggenhed  
sådan, at dj^gtige forretningsfolk indenfor de forskellige brancher 
skulle kunne vente at have gode betingelser for fortsat at øge 
byens og havnens om sætning til fordel for dem selv og deres by 
og det opland, den naturligt bør kunne betjene. — Kunne der kom 
m e m ere fri handel m ellem  landene, hvad der dog arbejdes på 
fra alle sider, ville uhyre meget derved være vundet også for Es
bjerg. Og hvad fiskeriet angår, vil jeg gerne sige — selvom  jeg  
ikke direkte har med det at gøre — at det har glædet mig, som  
vel alle andre, at se det nye initiativ, der m ed indsats fra fiskeri
kredse i Esbjerg er gjort m ed hensyn til fiskeriet ved Grønland. 
Det lover godt for dansk fiskeris fremtid.







T y p e r  f r a  f ø r s t e  og a n d e n  g e n e r a t i o n
A F  F O R F A T T E R E N  


T.  T O B I A S S E N  K R A G E L U N D


Forfatteren T. Tobiassen K ragelund er født 
8. februar 1879 i Gredsted (Jernved sogn). 
A rbejdede ved landbruget, var p å  efterskole 
og landbrugsskole, blev i 1918 leder a f  An
delsbankens fdial i Grindsted, hvorfra han 
i 1919 kom  til dagbladet »Vestkysten« i Es
bjerg som forretningsfører. Sammen m ed  
forfatteren Salomon Frifeldt har han ud
g ive t en lang ræ kke hjem stavnsskildringer 
fra  Vestjylland.
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»Tag ikke til fallittenspiller
byen Esbjerg for at handle, for 
enten bliver du snydt med noget 
dårligt kram, eller også køber du 
alt for dyrt.«


Dette citat kan vist godt gælde 
som udtryk for det øvrige lands syn på Esbjerg i slutningen af fir
serne og halvfem serne med. Og dog var der også i denne periode 
m ange unge håndværkere, handlende og arbejdere, der tog til den 
nye by ved Vesterhavet m ed den sikre tro, at her var byen med  
chancerne for deres frem tid. Mange forlod dog hastigt byen igen
—  m en nogle blev og holdt ud, selv om de nu indrømmer, at de 
ikke var blevet, hvis de på forhånd havde vidst, hvor svært det 
blev.


Først måtte byens dårlige rygte ændres, men det var ikke gjort 
i en hast. Der m åtte arbejdes og atter arbejdes. Der skulle skabes
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et godt om døm m e ikke blot i byen, men også i omegnen, hvilket 
var ulige sværere; thi alt for mange sad her og fortrød, at de no
gen sinde havde kendt denne by.


Det blev anden generation, der m åtte gøre denne brydsom me 
indsats, og da såvel pionererne som de øvrige store navne i byens 
korte historie er om talt andetsteds, ser jeg her som m in opgave at 
drage den jævne mands indsats 
frem. Mange kan her gøre krav 
på omtale, men pladsen tillader 
kun, at nogle typer medtages.
Nogle af dem rækker tilbage til 
første generation, men tages al
ligevel med.


Lad m ig begynde m ed den æld
ste, fhv. postbud Søren Sørensen,  
som er født i Sædding 18G0 som  
søn af skibsfører Søren Han
sen. Hans bedstefader, som boe
de sam m e sted, var pottemager.
Hans fader gik siden i land og 
blev Esbjergs første postbud. Men 
lad os høre lidt om, hvad han  
kan fortælle om sin barndom, der jo faltit sam m en med Esbjergs 
første dage:


Vi boede hos m in bedstefar, til jeg var 8 år. Jeg var m eget inter
esseret i m in bedstefars pottem ageri, både når han blandede og 
æltede leret, og når han form ede og drejede potter, fade, skåle, 
kopper og urtepotter; men m est spændende var dog brændingen. 
Der kunne nem lig ske så meget: Glasuren kunne være uheldig, el
ler der kunne være brændt for lidt eller for meget, og endelig  
kunne tingene være revnet. Min bedstefar brændte kun røde potter.


Pottem ændenes besøg var en oplevelse for sig. De var gode til


Fhv. po stb u d  Søren  Sørensen .
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at snakke og prøvede på alle m åder at få bedstefar til at give så 
mange procenter som muligt, hvilket jo var ganske naturligt, da 
det var det, de skulle leve af.


Det første sted, vi boede i Esbjerg, var på Strandby Kirkevej i 
et lejehus med jordtilliggende, hvorpå vi kunne holde to køer. To 
år efter byggede m in far et hus i Smedegade, som fik  nummer 10. 
Min far købte nu en lægter og sejlede m ed hø og tørv fra Varde 
til Fanø. På disse m ange sejlture var jeg med, og jeg m indes det 
som en m eget fornøjelig tid. Senere sejlede far med grus og klæg 
til havnebyggeriet i Esbjerg. Kort efter havneanlæggets påbegyn
delse købtes der en lille  damper ved navn »Fulgia« til havnen. Den  
blev m in far fører af. Selv havde jeg forskellige pladser i disse år. 
Jeg tjente et år hos landinspektør Madsen, et andet hos N iels Es
bjerg. Da jeg var 18 år gammel, fik  jeg  plads på Hotel Spangsberg. 
Kongensgade var dengang en landevej m ed grøfter, og der lå kun 
enkelte huse. Et af disse husker jeg særlig godt. Det lå, hvor nu 
Varde Banks bygning ligger. Huset havde høj kælder, og her 
havde træskomand Toft lejlighed, værksted og butik. Han hand
lede nem lig også m ed øl, som  han solgte fra tønden i pottevis. 
Flasker brugtes ikke, m en køberne kom  m ed spande eller kruk
ker. Samme Toft trak også tænder ud og tog 50 øre pr. tand.


Sørensen kom derefter ind som soldat og var efter tjenesten et 
års tid i Vejle, hvorefter han vendte tilbage til Hotel Spangsberg. 
I 1886 m åtte hans far holde op m ed at sejle på grund af et uheld 
og blev så antaget af postm ester Schønning som  Esbjergs første 
postbud. I 88 blev Sørensen selv antaget ved postvæsenet:


Jeg skulle m øde på posthuset kl. 6. M iddagsmaden fik jeg til 
ubestemte tider. Et lille  stykke hen på efterm iddagen havde jeg et 
par timers ophold og fortsatte så til 8 eller 9 om aftenen. Det var 
en arbejdsdag på 12 til 13 timer, for hvilken jeg fik  en løn på 36 
kroner om m åneden. For at bøde lidt på den knappe løn drev min 
kone en lille købm andsforretning samt et pensionat sam tidig med, 
at hun fødte og opdrog 6 børn. I 1922 søgte jeg m in afsked fra
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postvæsenet og fik pladsen som forretningsfører for Esbjerg Me
nighedssygekasse, hvor jeg var til 1929.
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Mangen esbjergenser vil nikke anerkendende til den næste, som  
jeg giver ordet: Gymnastiklærer B. M. Berthelsen.  Han er født i


1872 i Givskud ved Vejle, livor 
hans far var smed, men allerede  
i 1876 flyttede forældrene til Es
bjerg. Jeg lader Berthelsen selv  
fortælle:


Straks vi var nået til Esbjerg, 
gik jeg på opdagelse. Der hvor 
nu tobaksfabrikken ligger, var 
der dengang en indhegnet toft, 
»Bonnevertoften«. Her gik til 
stadighed flere hundrede får og 
ventede på skibslejlighed til 
Frankrig. Det var konsul Brein- 
holt, der drev denne forretning. 
Jeg vovede m ig ind i flokken, 
m en det skulle jeg aldrig have  
gjort, for en stor »ronnever« kom  


im od m ig og bukkede m ig omkuld. Jeg tabte den ene sko og så den 
aldrig siden, endskønt jeg adskillige gange blev jaget ned for at 
lede efter den.


På Bavnehøj lå — ud til skrænten —  tre jordhytter. Den ene var 
skredet sammen, men de to andre var beboede. I den ene boede 
to fam ilier, nem lig stenhuggerne Snach og Hvidt, som der jo iøv- 
rigt er skrevet m eget om andetsteds. I det andet hus boede sten
hugger Peder Holm. I skolen sad jeg ved siden af en af drengene 
herfra. Pladsen på Bavnehøj var en udmærket legeplads for vi 
børn — særlig om vinteren, når der kom sne, så vandrede vi helt


Fhv. g y m n a stik læ rer  B . M. Berthelsen.







op på jordhytternes tag med vore kælke, for derfra kunne vi rigtig spurgte
få fart på. jeg nati


Da vi havde boet i Esbjerg i tre år — 1879 —, gik alt arbejde i for gyrr
stå — det var, som alt var lam m et. Kun nogle stenhuggere havde de ville
arbejde på havnen, ellers var der arbejdsløshed og fattigdom  over- kersven
alt. Far og mor tog høstarbejde, for dog at tjene til føden, hos i blev je^
slagterm ester Louis Gebhardt, som havde tilsået en stor del af Da je
Nygårdsm arken m ed korn. stedet fi


Efterhånden blev far kendt af om egnens bønder som en dygtig bestyre!
beslagsm ed og fik dermed en god forretning arbejdet op, og da gynmas
senere skibsbygger Dahl kom  til byen og anlagde et skibsværft, mand B
fik han også sm edearbejdet til skibene. var udd


Vi børn måtte fra helt små hjælpe til med at tjene til føden. Jeg da den
havde ved siden af skolen en budplads. I m in første plads fik  jeg  forløb p
35 øre for en m åned. Da jeg første gang fik denne svim lende sum, var glad
var fruen så betænksom at pakke dem godt ind i papir, sam tidig ordnede
med at hun form anede m ig 0111 at passe godt på pengene og give de stipe
dem til m in mor, når jeg kom hjem. Da jeg var 8 år, kom jeg til også på
Oxvang, hvor jeg tjente hos hestehandler Jes Madsen. Mit arbejde efter 42
var at passe hans køer, får og heste. Lønnen for som m eren var i sølv, h
3 kroner. Derefter tjente jeg hos forskellige bønder i om egnen ind- I avisi
til den sommer, da jeg skulle gå til præst, da tog jeg plaels som drenge 1
»kodreng« og keglerejser på Hotel Spangsberg. Jeg kan iøvrigt den elle]
prale med at have passet køer på størstedelen af den jord, hvorpå meddele
Esbjerg nu er bygget. enkelte i


Jeg kom  i skræderlære hos skrædermester M. Petersen i Varde.
Da jeg havde fået svendebrev, blev jeg yderligere hos m in mester i
3 år og arbejdede da på akkord. Akkordlønnen på tøj var følgende: Hande


En fin frakke 6 kr., en vest 2 kr., bukser 2,50 kr., livkjole 11,50 eløde, me
kr., diplom atfrakke 11,50 kr., overfrakke 10,00 kr. 47 år, le'


Skræderens have lå op til skolegården, og gym nastiklærer Poul forretnir
Jørgensen så meel m ellem rum  inel til os, og en elag så han, at jeg Feerup e
sprang buk over 11 drenge, som jeg havele fået stillet op. Han livet i E;
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vi rigtig spurgte da, om jeg ikke havde lyst til at gå til gymnastik, hvilket 
jeg naturligvis havde. Jeg kom dog ikke med lige m ed det samme, 
for gym nastikholdet bestod hovedsagelig af handelskom m isser, og 
de ville til at begynde med ikke have en alm indelig håndvær
kersvend med. Vi blev dog hurtigt gode kammerater, og året efter 
blev jeg nummer eet på holdet.


Da jeg havde været 7 år i Varde, ville jeg på »valsen«, m en i 
stedet for fik jeg arbejde i Esbjerg. En dag i 1893 sendte realskole
bestyrer Rybner Petersen bud efter mig, om jeg ikke ville overtage 
gym nastikundervisningen på hans skole. Skolens form and, køb
mand Biilgrav, kasserede m ig dog i første omgang, fordi jeg ikke 
var uddannet på et sem inarium  eller hærens gym nastikskole, men 
da den lærer, de fik, ikke duede, fik  jeg alligevel efter nogen tids 
forløb pladsen. Min m ånedsløn var i begyndelsen 25 kroner. — Jeg 
var glad ved mit arbejde og kom til at stå m ig godt m ed m ine over
ordnede. Gymnastikinspektør Am sing sørgede for, at jeg fik alle 
de stipendier til kursusophold, som jeg ønskede mig. Jeg fortsatte 
også på skolen, efter at den var blevet statsskole, og tog m in afsked  
efter 42 års arbejde i 1942. Man tildelte m ig da fortjenstm edaljen  
i sølv, hvilket jeg var m eget glad for.


I aviserne læser jeg ofte en eller anden nyhed om m ine piger og 
drenge fra de mange år på skolen. Det glæder m ig at læse om, at 
den eller den har fået em bedseksam en eller stilling. Sådanne avis
m eddelelser er som en lille  hilsen til mig, og jeg m indes da den 
enkelte fra gym nastiksalen eller sløjdværelset.


Handelen i Esbjerg har også sine pionerer —m ange af dem er 
døde, m en købm and Feerup,  der drev forretning i Esbjerg gennem  
47 år, lever endnu. Han kom til byen i 1890 og oprettede kolonial
forretning i Havnegade på det sted, hvor »Peters Kro« nu ligger. 
Feerup er 84 år. Han har gjort en stor indsats indenfor handels
livet i Esbjerg, og det er naturligt, at han er blevet udnævnt til
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æresm edlem  i Esbjerg H andelsstandsforening og H andelsforenin
gen af 1898, som han var nært knyttet til gennem  m ange år.


Der var ikke ret m ange købmænd i Esbjerg, da jeg kom til byen, 
fortæller Feerup. Hvor m ange indbyggere, der var, er jeg ikke helt 
klar over, m en jeg vil regne med, at der var nogle få tusind. Det, 
der slog m ig mest, da jeg kom  til Esbjerg, var den store fattigdom, 
som herskede i de fleste hjem.
Man kunne mærke, at pengene 
var små, og som købmand lagde 
jeg mærke til, hvor nøjsom t og 
spartansk de fleste fam ilier leve
de. Der blev arbejdet og atter ar
bejdet, og når folk  kom hjem  ef
ter en lang og trættende dag, 
skulle man tro, at de havde lyst 
til at »tage for sig af retterne«.
Lyst havde de m åske også, men 
hvis der var kone og børn, kunne 
der kun blive penge til det aller
m est nødvendige. Men jeg tror 
ikke, at folk var kede af at leve, 
og den fattige arbejdsmand var 
ved godt mod, og det var sjæ l
dent, m an hørte nogen beklage sig over levevilkårene i Esbjerg.
Det hændte naturligvis, at der var utilfredshed, m en det var som
regel, når nye folk kom  til byen, og de blev hurtigt akklimatiseret. 
Alle fandt sig til rette under arbejdets lov, og de nye utilfredse  
blev snart forvandlet til solide og flittige m andfolk m ed en for
bavsende tilpasningsevne.


Men der var vel også m indre heldige elem enter im ellem ?
Naturligvis, hvor er der ikke det? Man må jo tænke på, at de 


fleste af dem, der kom  til Esbjerg i halvfem serne, var folk  m ed  
uro i blodet, og nogle af dem var ikke andet end fantasifulde even


Købm and. Carl Feerup.







sforenin-
år.


i til byen, 
ikke helt 
sind. Det, 
attigdom,


ip.


i Esbjerg, 
t  var som 
matiseret. 
utilfredse 
d en for-


11?
på, at de 
folk med 
Ide even


tyrere, som egentlig slet ikke egnede sig til det arbejde, de kom  
ud for her i byen. De m ennesker kunne ikke klare sig i det lange 
løb. De forfaldt til drukkenskab og forsøm te deres arbejde.


Det var vel ingen guldgrube at være købm and dengang?
Nej, det v ille vist være synd at sige. Vi havde en lang arbejds


dag, m en kunder skortede det ikke på. Indkøbene var im idlertid  
meget begrænsede, og det, man i dag forstår ved luksusvarer, var 
overhovedet ikke til at købe i forretningerne i Esbjerg dengang. 
Det kunne slet ikke betale sig, hvis man ville have hjem ført varer i 
denne kategori. Mange af forretningsfolkene var ude for økono
m iske vanskeligheder, og det var m edvirkende til, at handelsfor
holdene i Esbjerg var ret forvirrede. E 11 havde en lille biks med 
grøntsager, og foruden blev der solgt købmandsvarer. Købmæn
dene handlede i flere tilfælde foruden kolonialvarer m ed tekstiler, 
og hvis man skal sam m enligne Esbjergs forretningsliv dengang 
m ed noget tilsvarende i dag, kan man tænke sig en landkøbmand, 
der jo også handler med lidt af hvert. For m it vedkom m ende hand
lede jeg udelukkende m ed kolonialvarer og skibsproviant. Det var 
ikke til at blive fed af, men vi levede jo alle dengang i forhåbnin
gen 0111 bedre tider.


Holdt forretningsfolkene samm en?
Det gik m eget godt, der var jo ikke så m eget at blive uenige 


om. Men der var naturligvis områder, hvor man i højeste grad 
savnede et ordentligt samarbejde forretningsfolkene im ellem . Det 
gælder f. eks., hvad lukketiderne angår. Der var ingen regler den
gang, og forretningerne holdt gerne åbent til langt ud på aftenen. 
Heller ikke 0111 søndagen kunne der holdes fri. Folk kom og ville  
have varer, og så var der ingen vej udenom. Med hensyn til søn
dagshandelen var der dog en ordning fra m yndighedernes side. 
Det var forbudt at have åbent på helligdage, m en det tog de hand
lende ikke så nøje. Der var kun een politibetjent dengang, og han 
havde nok at gøre med at holde orden. Der blev ikke tid til også 
at tage sig af lukketiderne, og jeg m indes ikke et eneste tilfælde,


4 49







hvor der blev skredet ind mod forretningsfolk, som havde åbent 
om søndagen.


Og i Deres forretning gik det vel ikke anderledes til end i de 
andre?


Jeg havde det noget anderledes, fordi jeg også solgte proviant 
til skibene. Så måtte jeg nem lig gerne have åbent om søndagen, 
men selvfølgelig kun for handel på dette område. Der kom natur
ligvis også alm indelige kunder, og hvis fru Petersen inde ved siden 
af savnede et pund sukker, fik hun det naturligvis uden vrøvl. 
Men i det lange løb var denne forvirring ikke tilfredsstillende, 
navnlig ikke for de handlende, og da Esbjerg Handelsstandsfor
ening og Handelsforeningen af 1898 blev dannet, var noget af det 
første, disse foreninger gav sig til at beskæftige sig med, spørgs
m ålet om lukketiderne. Det lykkedes så at nå frem  til en bedre 
ordning.


Da der kom skred i »indvandringen«, gav det vel også større 
indkom stm uligheder for de handlende?


Det var ikke særlig overvældende, i nogle tilfælde blev der end
da m indre at lave, for i endnu hurtigere tempo, end der kom nye 
kunder, flyttede nye handlende til byen for at søge at skabe sig en 
position. Det gav anledning til en vældig konkurrence, og der er 
mange m orsom me eksem pler på, hvordan man søgte at få kun
derne lokket til.


Var der noget at gøre som skibsprovianteringshandler?
Det var ikke det store sus, men det var der intet i Esbjerg, der 


var på den tid. Jeg var tilfreds m ed mit arbejde, og man må tænke 
på, at skatter og husleje sam t en række andre udgifter var for
holdsvis langt mindre dengang, end de er i dag. På det tidspunkt 
forsynede jeg en del fiskekuttere med proviant, men det var sjæ l
dent, at der kom større skibe. Der var ikke m ere end 12 fod vand 
på barren, og derfor var det kun de m indste skibe, som kunne gå 
ind til havnen. Senere, da disse forhold blev udbedret, kom  der 
mere liv i handelen, og jeg kan huske, at jeg engang omkring


50







århundredskiftet havde en stor leverance. Der var engelsk flåde
besøg, og jeg skulle forsyne skibene med proviant. De kan tro, der 
var gang i sagerne ved den lejlighed, og jeg glem m er aldrig den 
dag, de engelske skibe kom. Hele byen var på benene. Det var en 
vældig begivenhed.


Hvad synes De om Esbjerg af i dag?
Det er en vidunderlig by, og jeg er lykkelig over, at jeg har boet 


her så mange år af mit liv. Esbjergenserne er dejlige m ennesker, 
så ligefrem m e og usnobbede. De har lært at arbejde, og sådanne 
folk lienfalder sjældent til høje tanker om sig selv. Esbjergenserne 
opfattede arbejdet som en pligt og et kald, og jeg tror, at det sam 
me er tilfældet i dag. Når jeg ser tilbage på de første år i Esbjerg, 
kom mer jeg uvilkårligt til at tænke på det sam m enhold, der var 
m ellem  byens borgere. Der var sjældent tale om stridigheder, og 
folk havde ligefrem  en fornem m else af, at de trak på sam m e ham 
mel, og så skulle det jo gå.


Kan man finde det sam m e sam m enhold i dag?
Nej, m en det er ikke fordi, esbjergenserne har forandret sig syn


derligt siden da. Det ligger efter min m ening udelukkende i byens 
størrelse i dag. Når en by har nogle og fyrre tusind indbyggere, er 
det ikke så sært, at der ikke findes det samm e sam m enhold som  
i de gode gamle dage, hvor indbyggerantallet var så lille, at næsten 
alle m ennesker kendte hinanden. Og sam m enhold er der jo stadig. 
Det viste sig da i hvert fald under besættelsen . . .


Malermester H. Brorsen Petersen  er født i 1882 i Kvaglund ved 
Jerne, men allerede som 10-årig kom han til Esbjerg, hvor han har 
boet siden, kun afbrudt af soldatertj enesten og de år, da han gik 
»på valsen«. Brorsen Petersen er den typiske »naver«.


I 1896 kom jeg i lære hos m alerm ester Busch i Esbjerg, derefter 
arbejdede jeg to år som svend hos m alerm ester Holm. Efter sol
datertjenesten rejste jeg til udlandet — gik »på valsen«, som det
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hed. I Hamburg arbejdede jeg nogle m åneder og derefter i Berlin. 
Her var jeg flere gange så heldig at se kejser Vilhelm  den II og 
hans søn køre gennem gaderne m ed fire skim ler for vognen. Så 
blev gaderne altid afspærret for anden trafik en tim e før. Jeg tog 
hjem  for at holde jul, m en i februar drog jeg atter sydpå. Først 
arbejdede jeg 3 m åneder i Hamburg, så 2 m åneder i Diisseldorf. 
Herfra tog jeg  sammen med en 
kam merat til verdensudstilling  
i Liége sam t en 14 dages tur 
langs Rhinen. Jeg rejste så til 
Frankfurt, hvor jeg en kort tid 
arbejdede på et stort gods tilhø
rende en fyrst Vegenberg. Denne 
mand ejede iøvrigt nogle store 
glasfabrikker både i Tyskland og 
Polen og var kendt som en hu
man arbejdsgiver, der bl. a. byg
gede et stort hjem  for børn og 
forældre, der kom til skade på 
hans fabrikker.


Da jeg efter julen i hjem m et 
for tredie gang drog sydpå, ar
bejdede jeg igen en kort tid i 
Hamburg, hvorefter jeg tog direkte til Schweitz til den gamle, 
smukke by Chur i kantonen Graubiinden. Her arbejdede jeg på 
hotellerne samt i byens gam le rådhus. — Fritiden brugte jeg mest 
til udflugter og bjergbestigninger. Det sidste var ofte spændende 
og ikke ufarligt. — 8 dage før jul drog jeg til Italien gennem  pas
set ved St. Mouritz. Turen foregik m ed kane over den evige sne 
og is ned til den henrivende by Como ved søen af samm e navn. 
Juleaften var jeg i domkirken i Milano, hvor jeg overværede den 
katolske gudstjeneste. Fra Milano drog jeg til Venedig, hvor jeg  
sejlede i gondoler, sejlede derfra over lagunen til den gam le by


M alerm ester H. B rorsen  Petersen  
som  »na ver« .
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Chioggia, hvorfra jeg gik til fods gennem hele Podalen. Her slog Om
jeg følge med to tyske stålarbejdere, hvilket jeg senere fortrød, de bel
da de viste sig at være et par store tyveknægte, hvorfor jeg, så der ^
snart lejlighed gaves, stak af fra dem. Jeg drog til Bologna, derfra de mi
til Florens og endelig til Rom, hvor jeg blev i 14 dage for at gen-
nem trave den hellige stad på kryds og tværs, og jeg så selvfølgelig , Fisl
Peterskirken, Vatikanet, am fiteatret, katakomberne, og hvad nu
en turist iøvrigt skal se. — Fra Rom gik turen til Neapel, hvor jeg
for første gang i mit liv stiftede bekendtskab m ed det dyr, som
kaldes lus. Neapel var meget smuk og m eget urenlig. — Da jeg
fra Pom peji klatrede op af Vesuv, var jeg i følge m ed to danske
kolleger, nogle rigtige kraftkarle, hvilket jeg var meget glad ved, g
da vi ustandselig blev plaget af tiggere og vejvisere, og da vi sad 
ved Vesuvs krater, stod der pludselig fire italienere, alle med stok
— og jeg tror stadig, at det var m ine kraftige følgesvende, der 
forhindrede dem i at gå til angreb. — Fra Capri gik turen til So- 
rento og derfra til fods langs havet til Salerno og så tilbage til 
Neapel, hvorfra jeg sejlede til Genua. — Genua — den franske 
Riviera — Marseille. Her slap vore penge op, og den danske konsul 
gav os da en billet til Genf. Lausanne — Bern — Luzern — Ziirich
— Innsbruch var alle stationer — arbejdssteder — på vej til W ien.
I nogle af disse byer var der skandinaviske foreninger, hvor vi 
sam ledes med kam merater fra Danmark, Norge og Sverige og
sang vore naversange og udvekslede nyheder hjem m efra. —  I tion, d
W ien fik  jeg straks arbejde hos en m alermester Jurs, der ligesom  salt til
sin m estersvend stam m ede fra Sønderjylland, den sidste havde jeg så
forøvrigt arbejdet sam m en med brødrene Hansen fra Esbjerg, og sejle n
jeg fik  en hilsen med. — W ien var en fortryllende by, absolut den stemm
blandt de store byer, som jeg syntes bedst 0111, og når jeg og en Eftei
dansk kam merat alligevel rejste efter tre m åneders ophold, var at fisk
det bogstaveligt talt væggelusene, der drev os bort. — Efter korte 1880 —
ophold i Munchen og Niirnberg tog jeg hjem  til Esbjerg, hvor jeg dede j<
nedsatte m ig som m alerm ester den 7. august 1907. . bygger


F h v . .
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Om disse vandreår kan siges, at de udvidede m in horisont, og 
de betød et stort plus til min faglige uddannelse. Jeg lærte meget, 
der blev m ig til stor nytte efter m in hjemkom st, og sam tidig gav 
de m ig m inder at leve på.


Fiskeriet er mere end noget andet Esbjergs store erhverv og har
iøvrigt været det i hele Esbjergs 
købstadsperiode. Dets historie er 
fortalt andetsteds, her lader vi 
fiskeskipper og redningsbådsfø
rer Søren Hansen fortælle sin h i
storie:


Jeg er født i Guldager som søn 
af bygmester Hans Jørgen Han
sen. Fra m it 9. år tjente jeg hos 
bønderne 0111 som m eren og gik 
i skole 0111 vinteren. Efter min  
konfirm ation sejlede jeg en som 
mer med en lægteskipper fra 
Fanø. Næste somm er tog jeg med 
en skonnertbrig fra Fanø. Turen 
gik fra Antwerpen til Afrika med 
en ladning mursten og am muni


tion, derfra gik vi i ballast til Portugal, hvor vi indtog en ladning  
salt til København. På denne min første rejse som sømand blev 
jeg så m ishandlet, at jeg lovede m ig selv, at jeg ikke ville ud at 
sejle mere, før jeg blev voksen og selv kunne være med til at be
stem me, hvad der kan bydes et m enneske.


Efter et par år hos min far som bygningshåndværker tog jeg ud 
at fiske m ed Lambert Sørensen fra Hjerting. Dengang — omkring  
1880 — fiskedes der kun forår og efterår, så i m ellem tiden arbej
dede jeg hos m in far. I 1884 — da jeg var 21 år — fik jeg hos skibs
bygger Dahl bygget en 12 tons kutter for 2600 kroner. Det var et


Fhv. redn ingsbådsfø rer Søren  H ansen .







dejligt fartøj, som jeg gav navnet »Søblomsten«. Vi var 3 mands > installer
besætning og fiskede kun med kroge — det såkaldte linefiskeri. i skruefai
Ormegravning og esning var akkordarbejde, som udførtes af nogle år
koner og piger. Prisen for at grave orm til en bakke med 600 kroge ! det, forl
samt esningen var 1 kr. 50 øre. og dels


På hver fisketur havde vi fra 12 til 14 bakker med, og m ed hyttefad
nogenlunde stabilt vejr gjorde vi en fisketur i døgnet. Vi sejlede I 1907
ud med ebbe og kom ind med flod. gik efter


Vi drev som sagt ikke helårsfiskeri, men fiskede ca. 3 m åneder ? skønt je;
om foråret og 4 om efteråret. I de øvrige m åneder tog jeg fat på og jeg gi
al slags arbejde. Da den første fiskerihavn ved Englandskajen blev | gå, når i
bygget, tog jeg f. eks. arbejde som tømrer, men ellers har jeg > til det n
iøvrigt prøvet næsten alt: losset kul, kørt med grustog, kastet sne, nen dog
arbejdet ved gade- og vejanlæg etc. etc. [ øvelser i


Omkring 1890 begyndte nogle store kuttere fra Grenå og Frede- — og fo
rikshavn at søge til Esbjerg, og de fiskede m ed snurrevod. Jeg 20 var di
satte straks dam i mit lille  skib og begyndte som snurrevodsfisker; Min d
m en det gik ikke så godt. Mit skib var for lille. Året efter solgte jeg den førs
det derfor og købte et større, lidt ældre skib — »Jylland« —  på Skalling
30 tons for 5500 kroner. I denne kutter var der dam pspil til ind- jeg ikke,
hivning af voddet. Skibet skulle have 4 mands besætning. Det var ude ved
iøvrigt ikke nogen stor forretning dengang at fiske rødspætter. i arbejde
Ganske vist var der fisk nok, men de kostede kun fra 8 til 12 øre [ båden, n
pundet. vor hjæl


Nogle år senere blev jeg på en fisketur overrasket af storm. \ fare for,
Skibet drev ind på Skallingen, hvor det gik fast i sandet. Grund- , ud til at
stødningen skete ved ebbe, så skibet blev i de følgende timer slået [ anden m
længere og længere ind m od kysten. Hele tiden måtte vi pumpe, i søgte sid
da skibet var læk. Det var vort held, at skibet var stærkt nok til / des ikke
at holde for det store pres af storm og sø, ellers havde vi ikke red- ikke ske
det livet. Skibet kunne dog ikke bjerges, men blev vrag. : vrag.


Jeg lod straks et nyt skib bygge på Abrahams skibsværft på j Efter <
Fanø. Det var på 35 tons og kostede 12000 kroner. I dette skib blev > iøvrigt k
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installeret en 4 hestes motor med skrue. Det var et af de første 
skruefartøjer i Esbjergs fiskerflåde. Med dette skib fiskede jeg  
nogle år, men’ da fortjenesten blev ringere og ringere, solgte jeg  
det, forlod fiskeriet og gav m ig til at lave hyttefade, dels til salg 
og dels til udleje. I de følgende år lavede jeg adskillige tusinde 
hyttefade.


I 1907 oprettedes der en redningsstation på Esbjerg havn. Jeg 
gik efter flere opfordringer ind på at overtage stillingen som fører, 
skønt jeg var over 40 år, og man ellers ikke m åtte være over 30, 
og jeg gik først, da jeg fyldte 65, skønt regelen var, at man skulle 
gå, når m an var 60. Lønnen var 20 kr. pr. m åned til føreren og 15 
til det m enige mandskab. Under den første verdenskrig blev løn
nen dog fordoblet. Endvidere fik vi 10 kroner pr. gang for at holde 
øvelser m ed båden — det skulle gøres m indst fire gange om året
— og for hver redningsdyst fik vi udbetalt fra 20 til 50 kroner. 
20 var dog det alm indelige.


Min drøj es te tur m ed redningsbåden havde jeg et år lige efter 
den første verdenskrig. Der var strandet en tysk trawler ud for 
Skallingen. Hvad det var for m ennesker, der var ombord, aner 
jeg ikke, m en noget mærkeligt var der ved dem. Tre gange var vi 
ude ved skibet, og det var hver gang et næsten um enneskeligt 
arbejde at m anøvrere i den stærke storm og strøm m ed sejl på 
båden, men m andskabet rørte sig overhovedet ikke for at modtage 
vor hjælp. Forøvrigt troede jeg nu heller ikke, der var nogen stor 
fare for, at de skulle drukne, blot de blev ombord, for skibet så 
ud til at være stærkt, og vi sejlede derfor hjem. — På en eller 
anden m åde må besætningen dog være blevet bange, for de for
søgte siden at bjerge sig i land på en tøm m erflåde, m en det lykke
des ikke, og de druknede alle. Var de blevet på skibet, var der 
ikke sket dem noget, for det tålte stormen uden at blive slået til 
vrag.


Efter denne tur fik vi en ny redningsbåd m ed motor. Jeg blev 
iøvrigt kort tid efter hædret m ed Dannebrogskorset. Da jeg i 1928
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Men lad os også dykke ned blandt de helt ukendte borgere og 
finde en, der har gjort »turen« med.


Finsensgade 11 i bagbygningen bor fru Nielsine Mortensen. Hun
er nu 79, hun har været enke de 
sidste 41 år, hvilket vil sige, at 
hun selv har m åttet forsørge sine 
8 børn, hvoraf de 6 endnu lever. 
Hun er stadig rask og rørig og 
ønsker ikke at kom m e ud på al
derdomshjemmet, så længe hun 
kan klare sig selv.


Fru N ielsine M ortensen.


gik af som redningsbådsfører havde jeg været med til at redde 
(50 m ennesker fra druknedøden.


Der er ikke noget særligt ved 
mig, siger hun, jeg har bare ar
bejdet, og kan da Gud ske lov ar
bejde endnu.— Heri har hun måske 
ret, men det er heller ikke blot 
dem, der er noget særligt ved, der 
har skabt Esbjergs historie, men 
vel netop snarere folk som hende.


Jeg er født 1869 i Sønder Broby på Fyn og har været ude at 
tjene, fra jeg var en stor pige — en overgang var jeg  barnepige 
hos lensgreven på Brobygård — Schaffalitzky de Muckadell — det 
var en dejlig tid.


Min m and var bødker. Vi var i Odense, da m in m and fik  besked  
om, at han kunne få arbejde på sm ørpakkeriet i Esbjerg.


Esbjerg! — det er jo halvvejs i Amerika, sagde jeg, og jeg m ente 
det, for jeg har aldrig lært geografien. Og da vi kom  til Esbjerg og 
stod ud af toget, så var stationen ikke andet end et gam melt grimt 
bræddeskur.
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Da jeg spurgte hende om, hvordan det så ud i Esbjerg dengang, 
svarede fru Mortensen:


Det ved jeg såmænd ikke, for jeg havde travlt i m it hus med 
m ine børn der kom et barn hvert år — og jeg kom ikke andre 
steder end i de nærmeste butikker. Men jeg kan huske, at de to 
ældste børn var m ed deres far på torvet den dag, da rytterstatuen 
blev indviet. Det skal have været en stor fest.


I 1908 lå både m in mand og jeg på sygehuset. Min mand havde 
været syg og arbejdsløs i to år efter et uheld på arbejdspladsen, og 
jeg havde efter en streng fødsel m ed barselfeber og hver sit også 
fået gigtfeber, der havde slået sig på hoften, som blev stiv. Her 
døde min mand. Guldsmed Erlandsen og andre gode m ennesker 
sørgede for begravelsen, og det var jeg glad for, for det gjaldt om  
endelig ikke at kom me på fattigvæsenet. Da jeg langt om længe 
kom  hjem, m åtte jeg gå m ed stok. Fattigundersøger Marcussen 
kom så og sagde, at nu måtte han hellere sørge for at få børnene 
anbragt. Ikke tale om! — Jeg vil have m ine børn hjem  med det 
samm e! — Og jeg fik  dem da også sam m e dag. — Jeg knækkede 
forresten den fine stok samm e dag, og så gik det også uden.


Hvordan jeg bar m ig ad med at forsørge m ine børn? Ja, jeg  
arbejdede ved, hvad jeg kunne få; og så snart børnene var gam le 
nok, arbejdede de med — det enedes vi godt nok om. — Jeg havde 
først og frem m est kontorarbejde — ?? — Ja, altså, jeg gjorde rent 
på kontorer. I m ange år var det Valsem øllen, hvor jeg hver m or
gen gjorde rent og fyrede op i kakkelovnene. Jeg syede også sække 
for m øllen, det var jo hjem m earbejde ligesom  skjorter og den 
slags, som jeg syede for forretninger. Det var et m eget rart arbej
de, som jeg så kunne have m ed på min plads som vågekone på 
kom m unens sygehus.


Brugte man vågekoner derude?
Ih ja, jeg har mange nætter siddet og passet på tossede, der var 


indespærret i celler derude. En af disse — en slagter fra omegnen, 
som havde dilerium, brød ud for mig, og så fik jeg m in afsked;
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men m in efterfølger var natten efter lige så uheldig, og så blev jeg  
igen taget til nåde. Mens jeg boede på Østerbro, arbejdede jeg for
resten også på teglværket m ed at skære sten. Det var helt godt 
betalt.


Var der aldrig tid til glæder og fornøjelser udenfor hjemm et?
Nej, det synes jeg ikke — m en jeg havde det også m eget godt 


endda. Vi var glade ved hinanden, 
og børnenes glæder var mine 
glæder.


Blev De aldrig træt?
Jo, hver dag! — Men så kunne 


man jo gå i sin seng. Det værste var, 
når det dårlige ben gjorde knuder 
og svulnlede op, så måtte børnene 
hjælpe mig i seng. Næste dag var 
benet dog som regel i orden igen.


Hvad nu?
Ja, nu passer jeg mit hjem og 


min yngste søn — og så har jeg 
børnebørnene og børnebørnsbør- 
nene, de skal jo også passes.


D rej er m ester J. N. H. Jørgensen .


Drejermester J. N. H. Jørgensen 
er også en af de håndværkere, der har oplevet Esbjergs købstad
periode med dens onde og gode dage. Han fortæller:


I 1893 rejste jeg til Esbjerg, fordi arbejdet i Slagelse var sluppet 
op. Drejerm ester Lund i Esbjerg søgte en svend, og jeg  tog afsted  
og fik  pladsen til 6 kroner om ugen samt kost og logi.


På værkstedet var vi 3 svende. Lund var tillige pum pem ager og 
solgte m ange pumper ude på landet. Jeg blev snart den af sven
dene, der blev m est benyttet som installatør rundt om ved bøn
derne. Når vi var færdige, skulle mester og jeg nem lig altid smage 
vandet tilsat kaffe og brændevin, og det blev for det m este til flere
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kaffepuncher, end en voksen mand kunne magte, men da jeg var 
afholdsm and, var jeg altid en god følgesvend, når vi skulle hjem.


Hen på som m eren flyttede jeg til drejer N ielsen, der gav en 
krone mere om ugen. Det blev dog kun en kort tid, jeg arbejdede 
hos ham, for i oktober m åned begyndte jeg  selv som  mester og 
blev installeret på savværkspladsen, der hvor nu Danmarkshus og 
Østre Skole ligger. Savværket havde dam pm askine, og derfra fik  
jeg kraften til drejem askinerne, så det gik let.


Esbjerg havde dengang 4000 indbyggere, m en det gik fremad  
m ed rivende hast. Det ene hus blev opført efter det andet, og folk  
strøm m ede til fra alle egne af landet. Det var den store spekula
tionsperiode, der var begyndt. Overalt, hvor man så, var der for
virring. Træskure, rigtige huse, ingen ordentlige gader og så en 
træbarak til banegård. Om den hedder det i en vise fra den tid:


Kommer man så hertil med banen  
og står af på vor station, 
siger man, det var som fa’en, 
kaldes dette en stasjon.
Dette skur af gammelt træ, 
som jo knap kan give læ.


Godt et par år efter —  det var 96 —  brændte tømm erlageret og 
savværket, og m ine drejebænke og m it lager brændte med. Bran
den skete en tirsdag, og om torsdagen købte jeg Lunds gamle for
retning, der lå i Skolegade lige overfor kirkegården. Der hvor nu 
læge Baks villa  ligger. Drivkraften her var en vindmotor, som  
enten gik for hurtig eller for langsom —  aldrig helt tilpas. Når vi 
derfor havde store stykker træ i en af bænkene, og der var kuling 
fra nordvest med byger, så skyndte vi os at kravle ind under dreje
bænken, når vindstødene kom, for vi kunne aldrig vide, hvor træet 
fløj hen.


Bortset fra fiskerne har vel ingen stand betydet m ere for Es
bjerg end arbejdsmændene. Esbjerg blev faktisk bygget af arbejds- 
mænd, og deres tillidsm ænd var altid mænd af betydning. En af
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dem, arbejdsmand Søren Peder Thomsen, fortæller: Jeg er født i 
Udbybøj den 31. oktober 1871, m in barndom oplevede jeg i H ylle
sted pr. Trustrup, hvor jeg fik min skolegang.


Da jeg var 21 år, blev jeg gift m ed kokkepige Sardine Marie
f. Sørensen, vi tjente samm en paa »Frydensberg«.


I 1895 rejste jeg med fam ilie til Esbjerg, der dengang nærmest
var en barakby, der lå hulter 
til bulter med marker m ellem  
skramlet. —  Begyndelsen for os 
var ikke lystelig, for i de første 
3 m åneder havde vi ingen lejlig
hed. Tilgangen eller tilflytnin
gen til Esbjerg var dengang så 
eventyrlig, at der i et døgn kun
ne kom m e indtil 200 fam ilier til 
byen. I m ange lejligheder boede 
der både 3 og 4 fam ilier, — så 
jeg føler m ig ikke særlig forfær
det over bolignøden i Esbjerg år 
1948.


Mit første arbejde i Esbjerg 
var som vognm andskusk med en 
m ånedsløn på 30 kroner og fri 
station. Jeg var jo straks klar over, at jeg ikke for de penge kunne 
klare husleje og føde til fam ilien. Jeg tog derfor — så snart det 
var m uligt — fat på andet arbejde som  arbejdsmand hos entre
prenør Mejer, der havde nedlægningen af en stor kloakledning  
gennem Englandsgade ned forbi Fanøhus. Jeg tjente 18 kr. om  
ugen. Arbejdstiden var fra 6 morgen til 6 aften.


I efteråret 1896 blev der arbejdsstandsning. Jeg tog da ud som  
søfyrbøder med skibet »Koldinghus«, og som sådan fortsatte jeg  
vinteren ud. Da foråret kom, gik jeg i land og tog fat som m urer
arbejdsmand og fortsatte dermed indtil århundredskiftet. Jeg tog


A rbe jd sm a n d  Soren  Peder T hom sen .
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da atter ud at sejle m ed forskellige skibe. —  I 1902 blev der sø
mands- og slagteriarbejderstrejke. Den varede fra 5. januar til 
10. maj. Da strejken var forbi, fortsatte jeg  atter som fyrbøder. 
Jeg var m ed på »Koldinghus«, da den strandede på Fanøs vestkyst, 
det var i 1904. Straks derefter fik jeg arbejde på bavnen ved land
brugseksporten hos Det forenede Dam pskibsselskab, et arbejde 
jeg fortsatte m ed til 1938.


Under m it arbejde på havnen blev jeg i 1920 valgt som repræ
sentant for Sømændenes og Søfyrbødernes Fagforening, et hverv 
jeg passede i 20 år.


Mit arbejde på havnen m åtte jeg gå fra på grund af m in kones 
langvarige sygdom, hun måtte på sygehus. H eldigvis overvandt 
hun sygdom men og kom atter hjem og kunne passe vort hjem.


Foruden at passe mit arbejde på havnen var jeg som sagt repræ
sentant for sømændene og søfyrbøderne, og derforuden har jeg 
været m edlem  af Esbjerg byråd fra 1913 til 1937 m ed undtagelse 
af en fireårig periode.


Det, der særlig havde min interesse i byrådet, var sygehusarbej
det. — Da C. P. Pedersen gik ud af byrådet, blev jeg form and for 
sygehusudvalget. — I m in tid blev der bygget funktionærbolig og 
vaskeri. Jeg var også meget oppe for, at selve sygehuset skulle ud
vides. Vi lod udarbejde tegninger og overslag; m en denne bekost
ning kunne ikke magtes, kom munens økonom i var ikke stærk nok.


I ca. 50 år har jeg været organiseret afholdsm and indenfor  
N. I. O. G. T., hvor jeg har beklædt flere tillidsposter.


Jeg har nu i 10 år boet på Vardevej nr. 57, m en nu til julen 1948 
er der lovet m ig plads på De gam les Hjem, hvor jeg da får et væ
relse, og det passer bedst for m in alder og m ine kræfter.


Den kendte gymnastikpædagog, fhv. højskoleforstander Rasmus  
Vind er også en af byens ældste og m est kendte borgere. Han er 
tillige en god fortæller og dex-for let at kom m e på talefod med.
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Rasmus Vind fortæller: Min slægt på m ødrene side hører til på 
Esbjergegnen, idet m in bedstefar var ejer af Spangsbjerg Mølle. 
Da m øllerinæringen blev givet fri, solgte han m øllen og købte en 
gård i Obbekær. Et af børnene — en datter, der senere blev min moder
— var dengang 11 år, senere som voksen pige blev hun gift med min 
far, gårdejer Jacob Vind i Obbekær. Jeg blev født den 18. april 1868.


I m it hjem  var vi 11 søskende. 
Skolegangen var kun vinterskole. 
Fra 1. maj til 1. novem ber var 
skolen lukket.


Da jeg var 13 år, var m in skole
tid forbi, og jeg fik da plads på 
»Kjemsgård« hos den kendte Nis 
Kjems, der var en m eget dygtig 
og oplyst bondem and. Hos ham  
lærte jeg forskelligt, blandt an
det også at løse geom etriske op
gaver. Da året var omme, kom  
jeg atter hjem  i et par år.


I 1884 fik jeg plads for som 
meren i Askov hos Nutshorn som  
m edhjælper på hans gård. Jeg 
oplevede dengang at have hver 


aften fri —  også de søgne dage, det var noget, jeg aldrig havde op
levet før.


Jeg var atter hjem m e et par år som karl. I vintrene 1886—87 og 
1887— 88 var jeg elev på Askov Højskole. Sommeren 1887 tjente 
jeg hos den kendte bonde Jacob Kloppenborg i Harreby.


Efter m it højskoleophold rejste jeg den 10. april 1888 til Frede
ricia som  soldat. Det blev en lang tjenestetid, for jeg blev udtaget 
til underkorporal mod m in villie. Jeg har altid været m odstan
der af soldatervæsenet.


Som soldat oplevede jeg lidt af hvert — blandt andet også, at


F hv. hø j sko le fo rstander  R a sm u s  Vind.
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jeg som underkorporal blev straffet sam m en med en m enig soldat Da st
med 5 gange 6 dages vand og brød. me afte


Grunden var, at mange soldater liavde aftalt at underskrive en Salen a
ansøgning til kom pagnichefen om at få lov til at holde nogle flere imellen
aviser til soldaterhjem m ets læsestue. — Der var blandt andet kun smukt !
eet venstreblad (Ribe Am tstidende), og af østkystens venstreblade der i Fi
var der ingen. — Da flere kom pagnier indsendte ansøgning sam  Efter
tidig, og det væsentlig var venstreblade, der stod på ønskeseddelen, gårdens
var det ganske naturligt, at befalingsm ændene talte sam m en og tede, j<
opfattede det som en sam m ensværgelse — man må nem lig huske gymnas
på, at det var i de år, da venstre og højre kæmpede om m ilitær kursus.
væsenet. Resultatet blev, at ansøgningen blev nægtet. ansat s<


Da var det, at en m enig soldat, Thomas Thomsen fra Terpling, I årel
som var min gode ven og kammerat fra højskolen, skrev et stort nastikk
stykke til avisen. Artiklen blev sat op med store typer på avisens var byg
forside, og det vakte røre blandt befalingsm ændene. Der blev ind domme
kaldt til stort forhør og dom fældelse. Jeg havde ikke skreven Hiinme
artiklen, m en der hævdedes, at jeg vidste, at artiklen var sendt til med del
avisen. Det kunne ikke slå til, at jeg netop i den uge, som det år, rejsl
hele var sket, lå på sygehuset. Jeg blev som  underkorporal og den, u n d erf
der havde ansvaret for min deling, dømt samm en med soldaten Om s
(i dette tilfæ lde m in ven) til samme straf. anden i


Sagen vakte stor opsigt i bladene, og vi blev betragtet blandt delse m
venstrebefolkningen som banebrydere for folkefriheden indenfor om som
m ilitærvæsenet. Sjællan


Straffen udm åltes med 5 dages vand og brød og derefter 5 dage I Esb,
med oplukkede vinduer, sengetøj at sove i og alm indelig kost, for skole, 0;
så atter at begynde m ed skodder for vinduerne, en træbriks at fik plad
sove på og som føde vand og brød. Strak


Vi fik fra Den folkelige Forsam lingsbygning i Fredericia tilbud lede »H
om, at de ville sende god mad over til os i de 5 dage, men vi sagde, det kur
at angående maden, da havde vi dette ordnet med vort pensionat, blive lij
derfra fik vi den sendt.
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Da straffen var udstået, og vi kom ud af arresten, blev der sam 
me aften holdt stor fest for os i Den folkelige Forsamlingsbygning. 
Salen var fyldt af m ennesker, og der blev holdt taler med sang 
im ellem , vi fik hver overrakt et sæt guldm anchetknapper og et 
smukt sølvbæger med indgraveret: »Fra danske frisindede Kvin
der i Fredericiaegnen den 10. Oktober 1889«.


Efter udstået straf rejste jeg hjem. Far havde på et stykke af 
gårdens mark bygget en m indre ejendom, som jeg straks forpag
tede, jeg påtog m ig ved siden af at passe gårdens drift at lede 
gym nastikken i sognet, og i den anledning tog jeg på delingsfører
kursus. Der blev jeg kendt m ed K. A. Knudsen, der senere blev 
ansat som gym nastikinspektør.


I året 1898 forlod jeg landbruget og tog på statens etårige gym 
nastikkursus, derfra fik jeg plads som vært i Ry sognehjem , der 
var bygget af en kreds, der var interesseret i arbejdet blandt ung
dommen. Jeg havde pladsen i et par år og kom så til Rudde på 
Himmelbjerggården, hvor jeg skulle lede avlsbruget og have opsyn 
m ed det ene af de 3 drengehjem. — Da jeg havde været der i nogle 
år, rejste jeg til Janderup H øjskole og var der i nogle år som lærer 
under forstander Rlinkenberg.


Om som m eren var højskolen lukket, og jeg måtte i den tid på 
anden m åde tjene penge. Jeg kom gennem  bekendtskab i forbin
delse m ed en større fotografforretning, og så blev jeg rejsefotograf 
om somm eren. Jeg har blandt andet fotograferet så godt som alle 
Sjællands kirker og daværende præster.


I Esbjerg blev der på den tid bygget og indrettet en arbejderhøj
skole, og da der søgtes forstander, indsendte jeg m in ansøgning og 
fik  pladsen fra 1. november 1910.


Straks efter min ankomst til Esbjerg blev jeg opfordret til at 
lede »Hermod«s gym nastikhold, hvad jeg også gik ind på; men 
det kunne, som årene gik, ikke blive ved, da jeg var nødt til at 
blive hjem m e på skolen hos eleverne.
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»Hermod« fik  så en anden i nogle år; da han rejste fra byen, »j j
overtog jeg atter ledelsen. jjan ^


Den 1. april 1921 forlod jeg arbejderhøjskolen. Jeg tog om som- Oblitz.
meren atter fat som rejsefotograf, og om vinteren var jeg lærer §e> c
ved Esbjerg kom m uneskole. —  Da dagarbejdsskolen blev oprettet, jjj. je^
fik jeg pladsen som leder, senere blev jeg pantefogedassistent, til , Semini
jeg faldt for aldersgrænsen. kun gj]


Og så lidt om privatlivet. I   j
Den 24. juni 1891 blev jeg gift med frøken Andrea f. Dam gaard ansat a


fra Hygomskov, — vi opdrog 8 børn, der med undtagelse af den j e^
yngste alle er gift og har det godt. ^en j


I nogle år var jeg m edlem  af Esbjerg byråd. j nove
Da gym nastikselskabet med kontor i København blev stiftet for sætteis*


at støtte den nye danske gymnastik, blev jeg m edlem  der. helt of
Esbjerg by kan jeg godt lide, fordi den er så ægte vestjydsk, og 


befolkningen er jævne og lige for hverandre. Det gør, at alle, der jyjen
kom mer til byen, straks føler sig hjem m e og er godt tilfredse. gynde


Min første rejse til Esbjerg var kort tid efter, at banen blev åb- Esbji
net, jeg skulle besøge min moster, der tjente på Hotel Spangsberg, Jerne s
og det var en stor oplevelse for mig, blandt andet derved, at det byggels
var første gang, jeg kørte i lukket vogn. Strand


Esbjerg var nærmest dengang en stor mark med nogle enkelte byggeri
huse. Fra Hotel Spangsberg kunne jeg se banegården. sen j


Jeg kunne ikke dengang ane eller drømme om så rivende en var j-
udvikling af byen og heller ikke, at jeg skulle kom m e til at leve tjenes ;
m ange år og min alderdom i byen. er af se


__ Brugsfe
n a v n .I


Der forlangtes ikke meget i sin tid, fortæller den gam le over- rej3 ^
lærer J. H. Ganderup. I 1888 udstedte Hans H øjvelbårenlied — som Esbjere
han skulle kaldes — provst Chr. Oblitz i Varde mit eksam ensbevis. Medli
Sem inarieeksam en havde jeg ikke dengang — men provsten skrev, vilj e ti]
efter at jeg havde aflagt prøve: Brydnii
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Fhv. overlæ rer J. H. G anderup er fo d t i Fåborg  
ved Varde den l i .  ja n u a r  1871. A n sa t som  7. 
læ rer i Esbjerg  1893, viceinspektør ved Vestre 
Skole 1. a pril 1925, overlæ rer (sko leinspek tør) 


ved sa m m e skole 1934.


Men lad m ig se tilbage og be
gynde 1889:


Esbjerg, den yders te krog i 
Jerne sogn, var da kun spredt be
byggelse m ellem  Rørkjær og 
Strandby, en by på ca. 3.000 ind
byggere. Nørregade var bygræn
sen i nord, Vor Frelsers Kirke 
var lige taget i brug og skulle be
tjenes af sognepræsten ved Jerne-Skads kirker, m edens rådhuset 
er af senere dato. Den bygning, som nu ejes af Esbjerg og Omegns 
Rrugsforening, var da byens første skolebygning og gav gaden 
navn. Endnu i nogle år efter gik rebslagerne baglæns og lavede 
reb på pladsen overfor m ellem  Torvet og Kirkegade. —  I 1893 blev  
Esbjerg selvstændig kom m une og holdt sit 25 års jubilæum.


Medlemmer af det nyvalgte sogneråd besad dygtighed og havde 
vilje  til at udrette noget godt, m en gik dårlig i spand sammen. 
Rrydninger og rivninger fandt ofte sted, og tit skiftedes formand.


»J. H. Ganderup har dags dato bestået prøve som vinterlærer. 
Han kan undervise en førsteklasse. Han har sangstem me. Chr. 
Oblitz.


Se, det var al det eksamensbevis, jeg kunne tilkom me. Senere 
fik jeg selvfølgelig  slum ret m ig til en lærereksam en fra Gjedved 
Seminarium, hvor jeg forresten  
kun gik 1 år.


—  Hvornår blev De egentlig  
ansat ved Esbjerg skolevæsen?


Jeg fik  ansættelse i Esbjerg  
den 1. novem ber 1889, og den 
1. november 1893 fik  jeg  fast an
sættelse som 7. lærer, der var 
helt op til 9. lærer.
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I det andet år efter adskillelsen var der således form andsskifte 3 fangst,
gange. En som m eraften, vel sagtens efter en lumm ervarm  dag er indkt
fuld af elektricitet, indtraf en lille  pudsighed i sognerådet. Man på denn
drøftede en sag med sprængstof i og var nået til afstem ningen. der hav
Form anden advarede m edlem m erne og lod dem vide, at han, om bjergs s
afgørelsen gik ham imod, ville udtræde af rådet. Spændingen var > flere ug
stor — også blandt tilhørerne. Da resultatet forelå, afbrød for- hav — f
m anden videre forhandling, gjorde en protokoltilførsel, forlod vej og j
mødet og flyttede med stol og seng til Jerne. En stund sad de gæve , strømmi
rådmænd m ålløse og noget længere rådvilde, inden de fik  sig sam- os og Fi
let sam m en til at gå hjem. Nå, rådet fik  sig atter en ny form and, dermed
og alt gled atter i de vante gænger. slået na


Med asfalteringen af Kongensgade forsvandt de sidste rester plads n
af landevejsgrøften, der kunne være så ubehagelig for en sen nat- en stors
tevandrer, der gerne ville holde sig på den slagne landevej. Rørkjær


Ikke blot m ejeriet og skolen uddybede skiftevis deres brønde pladser,
og arbejdede sig længere og længere ned, men overalt i byen førte om en b
nabo og genbo en hård vandkamp, der sluttelig fik  en naturlig fandt da
udgang: 1896 opførte sognerådet Esbjerg Vandværk og det tilhø- Skolern
rende smukke vandtårn i byparken; den store vandgryde ved Ny- hundred
gårdsvej er af langt senere dato. Dette, det første kom m unale hjørne
værk, har kun en eneste gang gjort knuder og nægtet os det nød- mange;
vendige forbrug af vand. Og kun en enkelt gang er det blevet m is- manden
brugt, da politiet nytårsaften 1897 gav tykt strålevand ad gaderne fra flere
og lempeele i en fart byens borgere hjem; nogle fik ela vandskræk ven og i
og flere en våd trøje. Længe efter at byens brønde var tørlagte, køb —
stod »Posten« endnu på Torvet og gav vand til dem, der ville slå I Under d
ele nøelvenelige slag. ieleen til


Vor fiskerflåde var endnu kun lille — af større og små fartøjer Rask bl
vel et par snese. Deres leje var i elen daværende bådhavn ved told- gjort. Al
revisionen. Fiskeriet havde kun lokal betydning og interesse, af- delig op
sætning til udlandet var endnu ukendt; rødspættefiskeriet var i måtte bi
sin første vorden. Hændte det, at fiskerne kom ind med en stor man høj







iskifte 3 j fangst, måtte »Spil-Thomas« ud at forkynde: Friske rødspætter
rm dag er indkom m et og uddeles gratis på havnen. Kunne der endda ikke
et. Man på denne m åde skaffes rent bord, kom der m eddelelse til skolen,
iningen. der havde den daglige forbindelse m ed hjem m ene. Så kom  Es-
lan, om bjergs stortid, som indvarsledes ved to isvintre i 1894 og 1896. I
gen var flere uger var havnen her landets eneste udgangspunkt mod åbent
'ød for- hav — fast is havde lukket øvrige danske havne. Ad Esbjerg vand


forlod vej og jernbaner gik hele Danmarks eksport og import. Men bag
le gæve strøm men ind til havnen havde isen bygget en stærk bro m ellem
ig sam- os og Fanø —  en fin prom enade til m idlertidig brug. Esbjerg var
rmand, dermed rykket op m ellem  Europas store trafikstæder og havde


slået nabobyerne ud af al frem tidig konkurrence. Denne fører
rester plads måtte holdes, østre havn blev anlagt, dokken uddybet, og


en nat- [ en storstilet byplan projekteret. Hele Nygårdsmark, Strandby- og
i- Rørkjær jorder blev taget ud af dyrkning og kortlagt som bygge
brønde i pladser. Gader og Torvet blev afstukne. — Man (regnede) drømte
n førte om en by med Jerne kirke som m idtpunkt; —  en vældig tilflytning
laturlig fandt da også sted, byens indbyggerantal voksede med 2 å 3000 årlig,
t tilhø- i Skolerne overfyldtes. Håndværkere en gros indførtes, og flere
ed Ny- , hundrede huse opførtes. En bygning med tårn og spir på hvert
nunale hjørne var tidens fordring og byggeskik. Vild spekulation greb
et nød- mange; jordpriserne steg ustandselig, mens handelen gik. Køb
et mis- manden forlod sin butik og håndværkeren sit værksted. Bønder
aderne fra flere m iles omkreds kom herind og dansede m ed om guldkal-
Iskræk ven og m istede sluttelig gård og grund. Man drak ustandselig lid-
irlagte, ! køb — og havde til sidst kun kreditbanknoter at betale med.
ille slå j Under denne babelske forvirring med knald og fald undfangedes


ideen til en kongestatue på Torvet, spekulanternes samlingsplads, 
irtøjer Rask blev »Vandposten« fjernet, Rrønden fyldt, og bestillingen
d told- gjort. At man m anglede gangbar mønt at betale med, blev en ke-
se, af- delig opdagelse, man senere gjorde; andre mere nøgterne mænd
var i I m åtte betale. — Ryen var kom met i folkem unde, for den havde


n stor i man højest et m edlidende skuldertræk, og de allerfleste, der havde
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været med i den vilde spekulation, havde fået et knæk, de aldrig 
forvandt, og gled ud -— de lå, som  de havde redet. Kun ganske få, 
som mureren, der i overm odig foragt for nyttigt arbejde, havde 
kastet sin m urske i dokken, fik den atter i hænde, og gik tilbage 
til sit håndværk. Ja, og manden, der altid betalte med guld og al
drig tog tilbage, blev igen en jævn m and m ed sølv og kobbermønt.


Nytårsmorgen 1899 frem trådte Esbjerg som købstad. Det ny
valgte byråd overtog styret og gik i arv og gæld efter sognerådet. 
Kl. 12 nytårsaften vekslede sognerådsform and N. J. Poulsen og 
kgl. borgmester Lyngbye håndtryk på Rådhuspladsen i folkets 
påsyn, og byen gled ind i en lysere dag.


Efter skoleplanen af 1894 skulle halvdelen eller den største 
halvdel af lærerne være på ældste lønning. På dette tidspunkt var 
6 lærere fast ansatte. Lærerinderne stod udenfor nummer. Det til
kom derfor Langvad, Sloth og Rand at kom m e på ældste lønning, 
m edens fjerdelæreren som den ældste og den, der havde været 
her længst, havde skubbet Rand til side til fordel for sig selv. 
Provsten fastholdt im idlertid, at Rand, der var kaldet som tredje
lærer, ikke kunne forbigås af fjerdelæreren. Sagfører Hansen, der 
da var blevet sognerådsform and, hævdede det samme som prov
sten, og da flere m edlem m er tog ordet for at hjælpe fjerdelæ re
ren, foreslog form anden sluttelig oprettelse af et syvendelærer- 
embede. Dette vedtoges, fjerdelæreren var reddet, og appelsinen  
faldt i m in turban, jeg fik embedet som syvendelærer.


Lærere kaldet  m ed  num m er:  Førstelærer Langvad 1877. Anden
lærer Sloth 1884. Tredjelærer Rand 1890. Fjerdelærer Andersen  
1890. Fem telærer Enkegaard 1892. Sjettelærer Holst 1894. Syven
delærer Ganderup 1895 og ottendelærer Jakobsen 1897. (Fra 1894 
konstitueret i embedet 1 år inden kaldsbrevet og kollats gaves).


Lønninger  ved Esbjerg skolevæsen før 1894: Yinterlærere 
150 kr. +  skolepenge eller 37,50 kr. mdl., de øvrige lærere nærmest 
efter sognerådets forgodtbefindende. Fra 1894— 1899 enten som  
lærer på yngste løn 850—1150 stigende m ed 100 kr. hvert 3. år
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eller som lærer på ældste løn 1150—1450. Fra 1899 efter stigende 
skala til 2400 kr. Fra 1908 ligeledes lønnet efter anciennitet stigen
de til 3000 kr. efter 20 års forløb. Fra 1919 m ed 2820 kr. Grundløn 
stigende til 4820 kr. efter 18 års forløb. Fra 1931 fra 2880 kr. til 
4860 kr. efter 18 års forløb.


Vinterskolen:  Fra 1894 til henim od århundredskiftet havde den
ne skoleafdeling sin glanstid. 4 var da det gængse klassetal. Der
efter svandt tallet ind og gled til sidst helt ud af skoleplanen. 
Landsbyskolen bød ikke på tilstrækkelig skolegang i som m erti
den, og vinterskolen alene kunne ikke give det antal undervis
ningstimer, som loven krævede. I årsberetningen for 1909 henvises 
til m inisteriets skrivelse af 27. septem ber 1905: Udskrivning til 
som m ertjeneste skal for frem tiden være betinget af, at børnene, 
der skal have somm er tjeneste uden for Esbjerg, i somm erhalvåret 
kan få sam m e ugentlige antal skoletim er i de befalede skolefag  
som her.


Vinterlærere:  Indtil 1894 krævedes for at blive vinterlærer i 
Esbjerg en hos provsten aflagt og bestået prøve. Fra 1894 kræve
des alm indelig læreruddannelse. Af vinterlærere før nævnte års
tal kan nævnes landstingsm and Gregersen, dennes broder gård
ejer Gregersen, Spangsberg, og J. H. Ganderup. Af senere kan næv
nes overlærer M. P. Jensen ansat 1/11 1901, Astrup ansat 1/11 1902 
og Agersnap ansat 1/11 1903.


I 25 år fra 1884 til 1909 sad godsejer, kom m andør Bluhm e inde 
m ed esbjergkredsen, og hverken engm ester Thomsen fra radikal 
side eller Olaf Jørgensen, der anglede for Indre Mission, eller se
nere Lars Mose, begge fra m oderat side, kunne trænge ham ud. 
Kaptajnen, som de fleste kaldte ham, forstod ikke blot søkort, 
m en kunne også skib føre. Sundbo var hans sidste og mangeårige 
m odkandidat og øjensynligt den, han satte m est pris på. Hans 
stående replik var: Når jeg bliver konsejlspræsident, skal Sundbo
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være krigsm inister, for han ved, hvordan det skal være. Venstre 
ønskede im idlertid en mere hårdhændet politik, vragede den gam 
le og lod Pinholt og Slebsager konkurrere, sidstnævnte havde 
kredsen, indtil den i 1918 deltes, og Sundbo blev valgt; denne hav
de kredsen til sin død 1928.


Indtil 1915 var valgdeltagelsen til Folketinget i tyndt befolkede  
egne såre ringe. Mange vælgere havde 3— 4 m il til valgstedet og 
måtte meget tidligt hjem m efra for at nå frem, til valghandlingen  
begyndte. På Torvet var rejst en mægtig tribune, pyntet m ed flag  
og grønt, med plads til kandidaterne, deres stillere, interpellanter
ne og pressen. Hver kandidat havde sine talende stillere, som kort 
anbefalede, og når kandidaterne havde bejlet til vælgernes stem 
mer, blev de interpellerede om dit og dat. Den offentlige valg
handling sluttede med, at vælgerne stem te ved håndsoprækning. 
Var der ingen modkandidat, eller denne havde trukket sig tilbage, 
var valget afgjort. Dog kunne vælgerne eller kandidaten forlange 
hem m elig afstemning. Denne foregik i byens skoler, hvert sogn 
havde sit lokale, og til dette begav sognerådsform anden sig fulgt 
af sine sognebørn. Når alle havde haft lejlighed til at afgive deres 
stemme, sam ledes valgbestyrelsen på Rådhuset, hvor stem merne 
blev optalt, og hvorfra valgbestyrelsens form and afgav resultatet 
og ønskede den nyvalgte folketingsm and til lykke. — Valgdagen  
var stadig for byens folk en begivenhed af rang og blev im ødeset 
m ed spænding og forventning. Også de mange, der kom ind ude
fra, fik en god dag ud af det og var samm en m ed venner og be
kendte, som de kun traf ved slig lejlighed. Valgdagen m istede for 
m ange sin charme, da sogneafstem ningen hjem m e i forsam lings
huset indførtes.


Mon der er mange esbjergensere fra de sidste 40 år, som ikke 
på en eller anden m åde har været undergivet fhv. oversygeplejer
ske frk. K. J. Nielsens  omsorg? Ikke m ange esbjergborgere har
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haft så lang og travl en arbejdsdag som hun. Frk. N ielsens liv er 
tillige et godt b illede af, hvilken enorm og hastig udvikling syge
plejen har haft.


Frk. N ielsen er født i 1879 i Vejlø ved Næstved, men opvokset 
på Falster hos sine bedsteforældre, hvor navnlig bedstefaderen  
betød meget for hende. Lige fra hun var barn ønskede hun at blive


sygeplejerske, hvilket bedstefa
deren stærkt tilskyndede hende  
til, og da hun som 20-årig passe
de en ung kone, som lå dødssyg  
af tuberkulose, gjorde dette så 
stærkt indtryk på hende, at hen
des beslutning tog endelig form. 
Den gam le bedstefar nåede lige 
at opleve, at hun blev sygepleje
elev, og gav hende følgende råd, 
som vist kan stå som motto for 
al sygeplejegerning: »Vær glad, 
venlig, beskeden, kvik og hurtig 
i vendingen og frem for alt m ild  
og kærlig.« — Men nu fortæller 
frk. N ielsen selv:


Lige fra min barndom havde 
jeg næret ønske om at blive sygeplejerske. Dette ønske blev gen
nem m ine oplevelser stærkere, og jeg henvendte m ig i efteråret
1899 til to hospitaler i København, m en her antog man ikke elever 
under 22 år. Efter forgæves forsøg flere steder så jeg i somm eren
1900 et avertissem ent fra Esbjerg sygehus, jeg søgte og fik  pladsen  
og begyndte på det gam le sygehus på Bavnehøj 10. oktober 1900.


Sygehuset havde kun 10 m edicinske og 8 kirurgiske sengeplad
ser +  25 epidem iske. Esbjerg var jo i 99 blevet købstad og havde 
indrettet sygehus i det fra amtet overtagne epidem ihus’ økonom i
bygning. Overlæge Cold var blevet ansat 1. januar 1900, og der var


Fhv. oversygeplejerske fr k .  K . J . N ielsen.
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to dygtige ledende sygeplejersker, så jeg havde godt udbytte af at 
være der. På grund af sygehusets ringe størrelse antoges elever 
kun for et år ad gangen, så året efter måtte jeg flytte til Ørsted 
sygehus et par år, derefter fik  jeg resten af min uddannelse på 
kom m unehospitalet i København.


Efter et ophold på sygehuset i Ålborg som operationssygeplejer
ske og et kursus i barnepleje i København, tog frk. N ielsen til Ber
lin efter samråd med Dansk Sygeplejeråd. Her var hun et år på 
et stort m oderne sygehus og tog så tilbage til Ørsted. Endelig blev  
hun 1. juni 1910 ansat som  oversygeplejerske og operationssyge
plejerske på det nye kom m unale sygehus i Esbjerg, hvor hun be
stred begge stillinger til 1920 for så at fortsætte som oversyge
plejerske til 1. juni 1943. — Og så giver jeg igen ordet til frk. 
Nielsen:


Min sygeplejetid er faldet i en periode, hvor der er foregået en 
m eget stor udvikling indenfor lægevidenskab, hospitalsvæsen og 
sygepleje.


Da jeg i 1900 begyndte som elev, var kravet om en 3-årig uddan
nelse helt nyt, udgået fra det internationale sygeplejeråd, som var 
stiftet i London 1899. Dansk Sygeplejeråd blev stiftet 99 med det 
form ål at sam le alle danske sygeplejersker og arbejde for en ens
artet uddannelse. —  Sygepleje i nutids betydning kendtes kun fra 
1860, da Florence N ightingale åbnede sin sygeplejeskole i London. 
Men lang tid herefter var det regelen, at sygepleje udførtes af 
stue- og vågekoner. Her i Danmark skete begyndelsen i 1863, da 
D iakonissestiftelsen oprettedes. I 70erne kom nogle unge piger ind  
på københavnske hospitaler som sygeplejersker, og i 1899 var næ
sten alle stuekonerne afløst af sygeplejersker, m en vågekoner 
benyttedes endnu i m ange år ved hospitalerne — også her i Es
bjerg. På Ørsted sygehus var det dog eleverne, som  m åtte stå op, 
når patienterne ringede, og her havde jeg en pudsig oplevelse. Jeg 
var en nat blevet kaldt op gentagne gange af den samm e patient 
for at fortælle hende, hvad klokken var o. 1. ligegyldige ting. Da
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det blev bebrejdet hende den følgende dag, svarede konen: »Ja, 
a vil no ha lieg for mi kroen«. Hun betalte en krone om dagen for 
sit ophold. Jeg har ofte siden moret m ig over dette svar. Forhol
dene var iøvrigt m eget prim itive. Kakkelovn, intet rindende vand 
og derfor heller ikke ordentlige toiletter, petroleum slam per — og 
så var arbejdstiden 14— 15 timer uden fast fritid. Lønnen og 
arbejdstiden har nu forøvrigt været de to ting, som sygeplejer
skerne har haft sværest ved at få forbedret.


Da jeg kom tilbage til Esbjerg i 1910, var det jo til et nyt syge
hus — kun eet år gam m elt -  så det var naturligvis m oderne ind
rettet. Her som de fleste andre steder var det elever, som vågede 
om natten, m en da jeg som oversygeplejerske kendte alle patien
terne, forlangte jeg, at de skulle vække mig, hvis der var noget, de 
var i tvivl om. Jeg huskede nok fra min elevtid, hvor vanskeligt 
det var at skønne rigtigt. Som operationssygeplejerske blev jeg  
også vækket om natten, som m etider endda flere gange, m en jeg  
har det held at have let ved at falde i søvn. Som tiden gik, blev  
arbejdsforholdene langsomt bedre, vi fik afdelingssygeplejersker, 
vi fik fridag — dog først i 1909. Et af sygehusudvalgets m edlem 
m er fandt det unødvendigt m ed en fridag, når de dog havde søn
dagen. Han havde aldrig skænket en tanke, at sygehuset også fun
gerede om søndagen. Belægningen her i Esbjerg var altid foran  
sygehusets kapacitet, og det var tit svært at gå og se på, hvorledes 
personalet overanstrengtes. Derfor glædede det mig, hver gang det 
lykkedes at indføre en lille lettelse.


En ting, som havde m in særlige interesse, var den teoretiske 
uddannelse, som eleverne fik ved siden af den praktiske. Her 
underviste læ gerne'og jeg selv, og ved eksam en var overlægerne 
censorer.


Men livet på sygehuset var ikke kun arbejde. Vi havde også 
m eget privat samvær. Ved udvidelsen i 1919 fik  vi en dagligstue
— indtil da sam ledes vi i min stue. Denne dagligstue blev i årenes 
løb ramm en om mange hyggelige aftener, m ange fornøjelige og
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sm ukke fester — særligt kan nævnes eksam ensfesterne og nytårs
festerne. Vi sam ledes fast een aften om ugen til højtlæsning, sang 
og håndarbejde, og mange gam le elever liar i årenes løb skrevet 
til m ig og m indedes de dejlige aftener i dagligstuen. Ind under jul 
lavede vi julepynt, syede og strikkede julegaver til patienterne, 
alt im ens passiaren gik livligt, og en god kop kaffe virkede op
livende. En fast tradition var pinsem orgen-frokosten i haven. 
Overlægen, lægerne, forvalteren m ed fruer og børn deltog altid i 
denne frokost såvel som iøvrigt også i de andre fester. Nogle år 
havde vi et trestemmigt kor, som blev dirigeret af reservelæge 
Ludvig Christensen — nu overlæge i Brovst. — Hele dette private 
samvær betød m eget for såvel sygeplejersker som elever, gav 
en hjem lig følelse, som var overordentlig værdifuld.


Udviklingen på sygehuset kan udtrykkes ganske kort i nogle tal:
1910 — 50 med. senge, 8 kirurg, senge, 2 celler, 25 epidem. senge, 


og hertil svarede: 1 oversygeplejerske, 4 afdelingssygeplejersker,
11 elever og 3 gangpiger.


1943— (hvor sygehuset er delt i tre afdelinger med hver sin 
overlæ ge): 70 med. senge, 103 kirurg, senge, 25 epidem. senge —  
og hertil svarede: 1 oversygeplejerske, 9 afdelingssygeplejersker,
8 sygeplejeassistenter, 10 vikarassistenter, 46 elever samt et stort 
antal gang- og stuepiger.


Det har været interessant at leve med i denne udvikling, og når 
jeg nu ser tilbage på de mange års sygeplejegerning, er det med  
stor taknem lighed over at have haft et arbejde, der helt kunne 
fylde mig, og med tak til alle de m ennesker, jeg har mødt, og som  
på forskellig m åde fik betydning for mig, de trofaste venner, jeg  
vandt, alle de sygeplejersker og læger, med hvem  jeg har sam 
arbejdet, og de mange elever, jeg har været med til at uddanne.







Først og sidst går m in tak til Gud for hans store nåde mod mig 
gennem  hele m it  liv.


Da frk. N ielsen i 1943 tog sin afsked som oversygeplejerske efter 
33 års trofast gerning, fik  hun overrakt fortjenstm edaljen i sølv.


}


Man si 
hvis detl 
nu være 
des byer 
vi se, hv{


Først i 
ager 186 
Esbjergs 


Da de 
bønder -  
sterhaw 
ingeniør 
han måti 


Jeg ka 
eftermid 
til den j 
»Tutten« 
far og n: 
tog mig i 
de blev c 
bejdede 1 
te dem fi 


Forøvr 
bønder, < 
således ti







O m e g n e n s  f o l k  og E s b j e r g
V E D  F O R F A T T E R E N  


T.  T O B I A S S E N  K R A G E L U N D


Man siger om m ennesker, at de er voksne, når de bliver 50 år —  
hvis dette kan overføres også på købstæder, skulle Esbjerg altså 
nu være over vokseperioden. I det foregående har vi set, hvorle
des byens egne borgere så på dens lømm elår. I det følgende vil 
vi se, hvad tre af omegnens bønder, der har levet tiden med, synes.


Først fortæller gårdejer P. Gyde Petersen, der er født i Boldes
ager 1862. Hele sit liv  har han levet i sin fødegård og har fulgt 
Esbjergs vækst på nærmeste hold:


Da de begyndte at grave ud til havnen, sagde en af omegnens 
bønder — Niels Dam fra Sædding —- at det v ille  gå galt, for æ vej- 
sterhaw æ et såen å spøeg mej — og den første havnebygm ester, 
ingeniør Carlé, m åtte da også erfare, at der var noget om  det, thi 
han måtte opgive.


Jeg kan huske —  fortsætter Gyde Petersen — at jeg en søndag  
efterm iddag i 1869 var med m ine forældre på en spadseretur ned 
til den påbegyndte havn. Vi var også inde i m arketenderiet -— 
»Tutten« som den kaldtes —- Her var en forfærdelig leben, og m in  
far og naboen, Peder Kristiansen, trak sig skyndsom st tilbage og 
tog m ig med, m en konerne var m ere dristige — og nysgerrige — 
de blev derinde i nogen tid. —  De fleste af de arbejdere, som ar
bejdede her de første år, var rene »børster«, sådan som man kend
te dem fra de m ange jernbaneanlæg.


Forøvrigt kendte vi dem godt nok, for de boede jo ude hos vi 
bønder, da der jo slet ikke var huse nok endnu. Min mor havde 
således til stadighed 3— 4 af dem på kost og logi. Philipsen — op
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havsm anden til Esbjergs valgsprog »rask må det gå« —  boede et 
par år hos min bedstemor. Oprindelig var han vist slagter, senere 
blev han kendt af enhver esbjergenser som fiskem and. Han sagde 
godt nok »rask må det gå« til hvert andet ord. Han var forøvrigt 
en rå fyr, og vi børn var bange for ham.


Ved sognerådsvalget i 1891 var »Gøgeungen« Esbjerg blevet så
stor, at den kunne vælge 7 af de
9 m edlem m er. 2 blev valgte i 
Skads, m en Jerne og Boldesager 
fik ingen repræsentanter. Blandt 
de valgte fra Esbjerg var dog en 
bonde — nem lig Peder Pedersen  
fra Strandby. Ham måtte jerne- 
boerne så trøste sig med. Min 
svoger Gregers P. Gregersen —  
den senere landstingsm and —  
var dengang vinterlærer i Es
bjerg og gik vældigt op i valget 
på byboernes side. Dengang var 
valgretsalderen 30 år, så jeg  kun
ne ikke deltage, da jeg  kun var 
29. —


Valgresultatet gjorde naturlig
vis sognets landboer m eget forskrækkede, og de satte nu ind af al 
kraft, for at få Esbjerg skilt ud som en selvstændig kom mune. 
Medvirkende til forskrækkelsen var også de stigende udgifter, 
som den stærkt voksende by skaffede den fattige landkom m une —  
alene skoleproblem et var næsten uløseligt lokalem æssigt. En vin
ter holdtes der skole i m ine forældres storstue, det var forresten  
m in anden svoger, den senere pastor Gregersen i Åbybro, der var 
lærer. — Hans løn var 150 kr. for hele vinteren. Da han kom ud 
til sognerådskassereren, Therkel N ielsen i Andrup, og ville hæve 
pengene, syntes denne, at beløbet var for stort, og da m in svoger


P. G yde Petersen.
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anførte, at han måtte betale 70 kr. for kost og logi hos m ine foræl- 
dre, antydede Therkel Nielsen, at dette var grov udnyttelse af si
tuationen.


Esbjergs første sognerådsform and var den kendte sagfører Han
sen. Han var dygtig og meget sparsomm elig, m en tillige også m e
get egenrådig; og da afstem ningen i rådet engang gik ham imod, 
slog han protokollen i og gik sin vej. Han flyttede til Jerne, så 
m an blev nødt til at vælge en anden form and. I de fem  år, der gik, 
inden Esbjerg blev købstad og fik  kongevalgt borgmester, havde 
man ikke m indre end fire sognerådsformænd, nem lig foruden sag
fører Hansen, skibsbygger Dahl, lærer Andersen og N. J. Poulsen.
— Jeg var også lidt med i de meget om talte jordspekulationer i 
slutningen af 90erne — man kunne jo ikke lade være —  m en jeg  
klarede m ig dog nogenlunde uskadt ud af det — jeg behøvede jo 
ikke at købe, men kunne nøjes med at sælge.


De ældre bønder i om egnskom m unerne lærte aldrig at se m ed  
m ilde øjne på Esbjerg. Vi unge derimod kunne godt se, at det var 
en fordel for os, at byen og havnen kom, og vi har egentlig aldrig 
haft andet end glæde af naboskabet. Mænd som borgmester Lyng
by e, redaktør Sundbo og borgmester Mortensen har jeg kendt, og 
jeg satte pris på deres dygtighed og retsindighed.


Dernæst giver jeg ordet til kom m issionær Jørgen Pedersen, der
— skønt landm and — er født og opvokset indenfor bygrænsen 
praktisk talt sam m en m ed byen i en lille  gård i nærheden af 
Strandby kro. J. P. er født 24. Januar 1875;


Strandby kro, der lå, hvor nu Gormsgade skærer GI. Vardevej, 
havde stor købm andshandel og landbrug og var nærmeste nabo 
til m in fars gård. Her var rykind af folk næsten døgnet igennem. 
Fra kroen gik der en vej ned til stranden, her lagde færgen fra 
Fanø til. Mindet herom er bevaret i gadenavnet GI. Færgevej.


Når Fanø-søm ændene skulle på langfart, var Strandby kro den
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første holdeplads. Min bedstefar har for at tjene en ekstra skilling  
kørt m ange af dem videre til østkystens byer — helt op til Hor
sens. På en sådan tur kom han iøvrigt ulykkeligt af dage ved at 
falde ned blandt hestene.


Da m in far overtog gården var den på 40 tdr. land og havde 10 
køer og 3 heste. Den ene hest trak m ælkevognen rundt i Esbjerg.


Jeg gik i skole i den bygning, 
hvor nu E. O. B. har sin smukke 
hovedafdeling. Jeg kunne gå 
tværs over alle m arkerne til sko
len. Hele strækningen var bevok
set med lyng.


I 1892 købte m in far Strandby 
kro af ejeren, Morten Spangs- 
berg, som da havde bygget Hotel 
Spangsberg, og begge gårde blev 
nu lagt samm en. I 1903 blev den 
gam le kro brudt ned m ed undta
gelse af kørestalden, som blev  
stående til 1911, da storm floden  
tog den.


Min barndom og første ung
dom hører altså m ere til landet 


end til byen, m en efterhånden som  denne voksede, slugte den 
m ere og mere af vor jord, og på denne m åde gled jeg ind i byens 
liv. — På nært hold har jeg fulgt byens og havnens vækst. Skibs
farten var selvfølgelig det, der fulgtes med størst interesse. Dam p
skibene »Esbern Snare« og »Biberlius« var de første, der sejlede  
på Esbjerg, senere fulgte hjuldam peren »Koldinghus«, der var 
betydelig større. Deres væsentligste fragt var levende kreaturer til 
England og så lidt smør.


De første tre mænd af betydning, jeg kan huske, var gam le  
Breinliolt, skibsbygger Dahl og m øller Hansen på Spangsberg


K o m m iss io n æ r  Jørgen  Petersen.







m ølle, ja, og så distriktslæge Bruun, der anlagde det smukke an
læg ved vandtårnet, det, der nu kaldes Byparken. Af senere fore
gangsmænd m ed hensyn til plantning husker jeg bedst direktør 
Ebbesen på Valsem øllen, sagfører Hansen og konsul Lauritzen.


Konsul Lauritzen og Esbjerg by og havn er uløseligt sam m en
knyttet. Også fiskeriet skylder ham meget. Han satte fart i det, 
sm ittede det m ed sit gå-på-mod. Hans store forretning deltes for
øvrigt senere i en lang række særlige enkelt-virksom heder, der 
stadigvæk er rygraden i Esbjergs erhvervsliv: Eriksen & Christen
sen, der nu ledes af Harald Eriksen, en søn af en af m edstifterne
—  J. Lauritzens kulforretning — Valsem øllen, der under direktør 
Langergaards ledelse er blevet en af Nordens største og m est m o
derne m øller, og m in nabo gennem mange år, tovværksfabrikken. 
Jeg husker, da konsulen byggede den første lille  reberbane, som  
dog hurtigt voksede, ikke m indst efter at den nuværende leder, 
konsul Broegaard, kom til i begyndelsen af århundredet. Nu er 
den vel en af Danmarks største virksom heder af sin slags.


I 1911 eksproprierede byen en del jord og deriblandt også min  
ejendom, som jeg dog forpagtede indtil 1914, hvilket år jeg defini
tivt forlod landbruget og blev kreaturkomm issionær, og det har jeg  
været siden, sam tidig m ed at jeg har passet en række offentlige  
hverv — heriblandt kassererposten i Esbjerg og Omegns Landbo
forening gennem  40 år.


Endelig går vi til Guldager, hvor den gam le sognefoged Mads 
Peter Hansen, født 7. Maj 1866, fortæller:


— Efter en vinter på højskole og en på landbrugsskole kom sol
daterårene, og da jeg derefter kom hjem, blev gården delt m ellem  
min bror og mig, jeg for min part byggede en ny gård.


I 1900 blev jeg valgt til sognefoged. Esbjerg var jo vor naboby, 
og dens vækst blev fulgt m ed interesse af os alle. Flere gange er 
vi her i Guldager kom m et i forbindelse m ed adskillige af byens 
dygtige mænd. Deres initiativ mærkede vi også her i Guldager
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sogn. F. eks. var Breinholt, skibsbygger Dahl og m øller Hansen, 
Spangsberg, en overgang ejer af Sønderris og byggede da det store, 
sm ukke stuehus. —  Konsul Lauritzen så vi alle op til som den 
frem synede og driftige mand, både når det gjaldt handel og f i
skeri, og vi bønder var meget interesserede i den måde, hvorpå 
han skabte gården »Hedelund« med dens m ange plantninger.


Talte vi om Esbjerg, var det 
altid havnen, vi så hen til som  
byens gode ven. Det var havnen, 
vi troede på.


Byens vilde tid i 1896 og 97 var 
en dans om guldkalven, som vi 
i begyndelsen stod uforstående 
overfor, m en efterhånden for 
nogles vedkom m ende blev gre
bet af.


Jeg husker, når jeg tog ind til 
byen m ed toget, hvorledes jeg  
da kunne se Nygårdsm arken tæt 
besat m ed folk, der ville købe 
jord. — Uden varsel kom om sla
get, og i sam m e nu var alle kø
berne væk, og sælgerne stod til
bage m ed smerterne. Mange m ennesker tabte så meget, at de 
måtte være glade, om de kunne sidde ved deres ejendomm e. Også 
Jeg fik et lille tab, men dog ikke større, end jeg kunne smile ad det.


Men trods bølgegang og vildskab tabte vi aldrig her i omegnen  
troen på Esbjerg. — Det var stadig havet, vi så hen til. Handel og 
søfart kunne klare skærene, m ente vi, og det slog da også til — 
for byen er trods skiftende konjunkturer stadig vokset.


Sognefoged M ads Peter H ansen .


I Guldager sogn har vi fra gam mel tid haft nær tilknytning til 
havet, fordi vi havde Hjerting som havneplads, fiskeplads og til-


87







I


lige handelsplads. Jeg husker tydeligt som dreng, at vi i sognet 
havde to lukkede vogne: Herskabets på »Sønderris« og storkøb
mandens fra Hjerting. — Men vestkystboerne blev ikke ved Hjer
ting, Esbjerg løb af m ed sejren. Jeg har selv været vidne til, hvor
dan sejladsen og fiskerflåden flyttede til Esbjerg. Rent økonom isk  
har Hjerting dog ikke tabt, m en er bestandig gået fri. Nu er den 
blevet den hyggelige forstad til Esbjerg, hvor mange fiskere stadig 
ønsker at bo.


Min kone og jeg husker særlig godt kongebesøget i 1893, fordi 
m in kone havde en særlig oplevelse. Festpladsen lå på nordsiden 
af Kongensgade i nærheden af Kronprinsensgade — og blev for
resten i mange år derefter kaldt kongepladsen. —  Min kone, der 
sad på en af de forreste bænke, fik under kongens (Chr. IX) tale et 
ildebefindende. Det så kronprinsen, den senere Frederik VIII, og 
sprang hen til hende m ed et glas vand sam tidig med, at han støt
tede hende. Det var et kønt træk af kronprinsen.
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E s b j e r g  s e r  f r e m a d !
S A M T A L E  M E D  


B O R G M E S T E R  L. HØ YE  R- N I E LS E N


De tiltrådte under besættelsen!
Var det svært at være borgmester 
i disse år?


Det var  et noget besværligt job, 
som  jeg dog ikke skal komme 
nærmere ind på, m en det gik  jo!
Vor hovedopgave var den at 
skåne byen og dens borgere mest 
muligt, og uden at jeg iøvrigt 
skal frem hæve m ig selv eller an- 


^ dre, må jeg have lov til at sige,
at, til trods for den udsatte post,
Esbjerg lå på, det store antal ty
skere, der var her, og den frem 
skudte stilling, Esbjerg indtog i 
m odstandsbevægelsen, bl. a. med 
den første folkestrejke, så slap såvel borger som by forholdsvis 
smertefrit. Vi slap for privat indkvartering f. eks., schalburgtagen 
kunne have været langt større, og antallet af m enneskeofre, hvor 
tragisk og beklagelig hver enkelt end var, blev ringe i forhold til 
flere andre steder.


H vilke planer har Esbjerg for frem tiden?
Vi må først og frem m est have sporene fra besættelsestiden ud


slettet i den udstrækning, vi kan få lov til det. De m ange bunkers 
og de store kanonstillinger (Esbjerg var jo efter tysk sigende


B orgm ester L . Iløger-N ielsen .
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Nordeuropas stærkeste fæstning) er der jo endnu ikke givet tilla
delse til at fjerne. På de mange områder, hvor ejendom m e eller  
ting blev ødelagte, og på de endnu flere områder, hvor al udvik
ling gik i stå, er der foreløbig nok at tage fat på. Alene at bringe 
en ting som gadebelysningen op på, hvad den bør være, vil koste 


m illion kr., og at få boligforholdene gjort normale, når vi m ang
ler ca. 1200 lejligheder og knap nok kan følge m ed i den årlige 
tilvækst, vil beløbe sig til m eget store summer; men det er til gen
gæld den vigtigste af alle de foreliggende opgaver — hvis man da 
tror på Esbjergs udvikling i frem tiden!


Tror De  på Esbjergs udvikling i frem tiden?
Ja, det  gør jeg! Landets vise fædre så rigtigt, da de i sin tid 


placerede en havn på Jyllands vestkyst. Og denne beliggenhed, 
der er Esbjergs største aktiv, kan ingen tage fra os.


Esbjergs eksistens er baseret på indførsel og udførsel m ellem  
Danmark og det vestlige Europa, og selv om det synes at gå meget 
langsom t m ed at kom m e i gang igen efter krigen, så kan der ikke 
være nogen tvivl om, at de fornylig afsluttede englandsforhand
linger, m arshallhjælpen og den alm indelige udvikling såvel her
hjem m e som i Vesteuropa må give forøget om sætning på Esbjerg 
havn — ligesom  det strålende initiativ, der udvises af fiskeri
erhvervets mænd i Esbjerg, sildefiskeri, grønlandsfiskeri m. v., 
naturligvis må give os tro på og tillid til, at Esbjergs andet  store 
hovederhverv, der langsomt, men sikkert er vokset op sideordnet 
m ed havnens øvrige udvikling, også har en god frem tid for sig.


Ved siden af disse to hovederhverv er det ved forenede private 
og offentlige kræfter lykkedes i den nyere tid at oparbejde en del 
industri udover den, der direkte er knyttet til havnen og fiskeriet. 
Disse bestræbelser fortsættes naturligvis stadigvæk, — Esbjerg by 
har lige sikret sig et ret stort areal til industribrug — , således at 
ensidigheden i byens udvikling bliver knap så iøjnefaldende som  
tidligere.


Får verden og dermed Danmark lov at udvikle sig i blot nogen-
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lunde ro i de kom m ende år, tror jeg, at Esbjerg står overfor en 
m eget rig udvikling, der yderligere vil placere vor by smukt i ræk
ken af danske købstæder.


H vilke enkelt-planer har man med hensyn til havnens og byens 
udvikling i den nærmeste tid?


For havnens  vedkom m ende foreligger der fuldt færdige planer 
om udvidelse af fiskerihavnen m ed to bassiner mod nord tillige
m ed en række andre foranstaltninger. For trafikhavnens vedkom 
m ende -— hvor der desværre foreløbig er altfor rigeligt m ed kaj
plads — er den næste udvidelse også projekteret i form  af en bred 
m idterpier parallel med den nuværende hovedkaj.


For byens  vedkom m ende foreligger en lang række udvidelses
planer. Nøglen til al virksom hed i vor m oderne tid er elektricite
ten, og derfor er udvidelsen af dampcentralen  det første, der bør 
nævnes. Her bygges i øjeblikket en ny kedel og en ny turbine på 
18000 kW  (centralens nuværende kapacitet er ca. 8000 kW ), og 
der er allerede givet i ordre to nye kedler og en ny turbine på 
30.000 kW . Ialt vil udvidelserne indenfor »Vestkraft« m ed led
ningsnet — hvor vi bl. a. over Skive får ringforbindelse m ed År
hus —  i de kom m ende år kom m e til at koste ca. 32 m illioner kr. 
Til gengæld vil elektricitetsprisen —  lige forhold iøvrigt forudsat
— kunne kom m e ned på under det halve. Gasværket  er ligeledes 
i stærk udvikling og kræver i den nærmeste frem tid et helt nyt 
ovnanlæg for at kunne være på højde med, hvad borgerne kan 
kræve. Det tredie og m åske ikke m indst vigtige af vore værker —  
vandvæ rket  — har længe i bogstavelig forstand kørt på pumperne, 
og udarbejdelsen af projektet m ed et nyt vandværk 7—8 km syd 
for byen og prøveboringerne er nu så langt frem me, at det næppe 
kan vare ret længe, før der skal ofres adskillige m illioner kroner 
på denne opgave.


Vedrørende skolevæsenet  kan siges, at den tid, der er gået siden 
besættelsen, har været brugt til istandsættelse af de stærkt øde
lagte skoler samt til udbygning af skolerne i den del af Esbjerg,
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der blev indlem m et i den sidste del af besættelsestiden, og nu m el- Det
der der sig nye, store krav til kom munen for at holde trit med dende
byens vækst både befolkningsm æssigt og arealmæssigt. Skole- senere
væsenet har m eget store planer både om udvidelser af de be- idræts
stående skoler og bygning af nye, hvorfor man foreløbig har reser- par m
veret en plads bagved fiskerhøjskolen og en plads ved Stormgades V- snart
forlængelse til nye skoler. offent]


Mens vi er ved nye skolers placering, kan jeg nævne, at der m ed Af t
hensyn til boligbyggeri er planer om en hel ny by, som Esbjerg begyn<
Boligselskab vil opføre på Spangsberggårdens jorder, ligesom  de ningen
to gam le boligforeninger, som i øjeblikket i fællesskab bebygger må bli
den gam le dyrskueplads m ed en hel lille  by, har store planer om koram
nyt byggeri. Og endelig har kom m unen selv planer om et betydeligt tionsbi
byggeri ved Strandvejen, ved Strandbyplads og ved Jernbanepladsen. men e


I de kom m ende år forestår en lang række gade-, vej- og kloak-  Til s
arbejder, navnlig i de indlem m ede distrikter, således at Esbjergs nøjes;
»nye beboere« også på dette om råde skal kunne føle sig hjem m e — na\
i vor by. Sam tidig arbejdes der naturligvis stadig på bygningen af byplar
det vejnet til det øvrige Jylland, der er af så stor betydning for Det
både Esbjerg havn og det øvrige Jylland, hvis interesse i den kor- hemrm
teste og bedst m ulige forbindelse til eksport- og importhavnen er havnei
indlysende. D iagonalvejene til Åbenrå, Århus og Banders står ikke h
stadig på arbejdsprogrammet. vedtag


Sygehusudvalget har meget store udvidelsesplaner der blev ak- Da Esl
tuelle, efter at det kom m unale sygehus i Esbjerg for få år siden nåle li
blev centralsygehus  for Bibe amt. Disse planers gennem førelse bjergs
afhænger af m ange forskellige ting, men glædeligvis ser det ud være g
til, at behovet ikke længere er så stærkt, som overbelægningen for Det
få år siden gav udtryk for. forarbi


Også på De gamles Hjem  er der planer om forskellige udvidel- nemfø:
ser, hvis gennem førelse ligeledes er afhængig af m ange forskellige og den
forhold, m en på dette område tør Esbjerg vist rose sig af, at den derjyll
altid har om fattet sine gam le pionerer m ed interesse og velvilje. % marks
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Det sam m e »praleri« må jeg m åske også have lov at gøre gæl
dende med hensyn til stillingen overfor ungdommen, hvor de 
senere år har bragt en række goder fra ungdomsskolen  til den nye 
idrætspark  — som for tiden er under bygning for en sum af et 
par m illioner kroner — og til ungdomskollegiet,  som forhåbentlig  
snart påbegyndes efter et godt samarbejde m ellem  private og 
offentlige kræfter.


Af andre offentlige byggeforetagender skal nævnes, at det på
begyndte kom pleks »Retsgården« —  hvoraf hidtil kun arrestbyg
ningen er fuldført — forhåbentlig i en ikke altfor fjern frem tid  
må blive færdiggjort med både politigård og domhus, og at Esbjerg 
kom m une selv arbejder med spørgsm ålet om en ny adm inistra
tionsbygning, ikke  et rådhus med mere eller m indre fjollede tårne, 
m en en ganske alm indelig adm inistrationsbygning.


Til slut skal jeg om tale 3 store projekter, der ikke alene står i 
nøje samm enhæng med vort arbejde m ed byplanen, m en også har
— navnlig for det enes vedkom m ende — direkte indflydelse på 
byplanens udseende:


Det første projekt er lufthavnen, hvor det ikke skal være nogen 
hem m elighed, at vi er m eget skuffede over, at staten, der overtog 
havnen efter dens totale ødelæggelse under besættelsen, endnu 
ikke har foretaget sig noget for at få gennem ført det af rigsdagen 
vedtagne forslag om at gøre Esbjerg til en lufthavn af klasse B. 
Da Esbjerg i sin tid ved oprettelsen af Danmarks første kom m u
nale lufthavn viste frem syn på dette vigtige område, og da Es
bjergs beliggenhed på landkortet også i luftm æssig henseende må 
være god, burde disse planer have været m eget længere fremme.


Det andet projekt er Fanø-broen, på hvis forundersøgelser og 
forarbejde Esbjerg kom m une har ofret ca. x/± m illion, og hvis gen
nem førelse vil være af m eget stor interesse ikke alene for Esbjerg 
og dens nærmeste omegn, m en for hele det østlige Sydjylland, Søn
derjylland og Fyn, derved at den giver uhindret adgang til Dan
marks fineste badestrand.







Det tredie og allerstørste af sam tlige nævnte projekter er det, 
der for tiden arbejdes m ed i Generaldirektoratet for Statsbanerne, 
nem lig flytningen af Esbjergs jernbanestation og jernbanelinierne  
til og fra Esbjerg, således at den deling af Esbjerg i østerby og 
vesterby, som jernbaneterrænet nu bevirker, bortfalder. Dette 
projekt, hvis bekostning løber op i m ange m illioner, er der endnu 
ikke taget stilling til fra Esbjerg byråds side, og før man kender 
dets plusser og minusser, vil det naturligvis være svært at vurdere 
det, m en personlig tror jeg, at dets gode sider for Esbjerg er så 
store, at bekostningen ikke bør virke afskrækkende.


Jeg håber, at jeg med det billede, jeg her har oprullet, har be
vist, at bystyret i høj grad arbejder for at gøre Esbjerg til en by, 
som det er værd at leve i — og det er også m it indtryk, at borgerne 
i alm indelighed ikke alene skatter til dette, m en også skatter på  
det!


De år, der kommer, vil m åske på m ange m åder blive vanskelige, 
m en når bystyret v il arbejde sagligt og nøgternt, og borgerne støt
ter styret i dets bestræbelser, så skal vi også nok kom m e godt igen
nem  disse år. To verdenskrige og adskillige verdenskriser har ikke 
kunnet rokke ved Esbjergs placering i vort land og byens betyd
ning for det danske samfund, og der er ingen tvivl om, at ved for
nuftigt arbejde og samarbejde i de kom m ende år vil vi ikke alene  
kunne bevare, m en også yderligere forstærke den smukke position, 
Esbjerg ved sit 50 års købstadsjubilæum indtager blandt de dan
ske købstæder — en position, som  kun de tusinder sam virkende 
kræfter har kunnet skabe, og som der er grund til ved denne lej
lighed at sige tusinder af nuværende og tidligere esbjergensere, 
der stadig m ed interesse følger deres gam le by, en velm ent tak for.











