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FORORD.
ERMED er saa Esbjergs Historie til 1899 afsluttet. Nævnte
Tidsgrænse er dog ikke altid nøjagtig overholdt; hvor det
syntes af Interesse eller faldt naturligst er ofte f. Eks. nogle
Tal eller andre Oplysninger medtaget, som angaar senere Aar;
derimod er Foretagender, som er opstaaet efter 1899, udeladt.
Desværre ligger der altfor lang Tid mellem Udgivelsen af
første og anden Del. Men Vanskelighederne har været utrolig
store, da Forfatteren selv har maattet skabe Arkivet, og Oplys
ningerne desuden ofte, og tilmed i vigtige Tilfælde, kun var
at faa gennem mundtlige Kilder, som tilmed i høj Grad mod
sagde hinanden. Dertil kommer, at skønt det naturligvis ikke
kan være andet, end at et saadant Arbejde har mødt megen
Interesse og Velvilje hos Byens Borgere, saa er der dog der
fra nogle Undtagelser, hvad der i et enkelt Tilfælde, nemlig
hvad Fagforeningernes og Socialdemokratiets Udvikling angaar,
har medført, at der ikke derom kan meddeles noget som helst.
Men nu da jeg staar ved Afslutningen, maa jeg dog først
og fremmest sige Tak for Hjælpen, jeg har mødt. En Tak til
de gamle „Pionerer“ uden hvis livlige og velvillige Medde
lelser det havde - været mig umuligt at skrive Afsnittet om
Nybyggerne, og jeg maa have Lov til især at fremhæve Enke
fru Olsen, født Ohjf. En Tak til Malermester Jørgen Hansen,
som har tegnet Billederne, der indleder de forskellige Afsnit,
og har gjort det godt. En Tak ikke mindst til Boghandler
Dalsgaard-Olsen, som har vist Foretagendet en ikke heltalmin
delig Interesse og Offervillighed, navnlig har han hverken sparet
paa Tid eller Penge for at faa Bogen saa godt forsynet med
Billeder og for i det hele at faa den saa godt og smukt udsty
ret som muligt. Endelig maa nævnes Ribe Amts historiske Sam
fund, Hjelmstjerne-Rosencronestiftelsen og Esbjerg Byraad som
de Institutioner, der har ydet Foretagendet økonomisk Støtte.

H

Søren Alkær sig.

I.

DE FØRSTE NYBYGGERE.

Mandags og Tirsdags var hier Landinspektør Wilkens for
at opmaale det eksproprierede Terræn og afsætte Skellet
ved at pløje en Fure uden om det hele til Havnen indtagne
Terræn. Da det var gjort, og Folk saaledes fik Vished om,
hvor Havnen skulde være, kom Ejendomshandlerne straks i
fuld Gang og Spekulationerne begyndte, saa der er næsten
ikke en Dag, uden at der kommer fremmede tilrejsende for at
bese Terrænet.“
Saaledes fortæller Cand. polyt. Simoni, Reimers Assistent,
i et Brev af 23. August 1868, og dermed er Byens (saa vel
som Havnens) Historie begyndt. Uden for Havneterrænet,
som altsaa var begrænset af ovennævnte Plovfure (eller rettere
3 Furer) kunde den opvoksende By brede sig temmelig frit
over Esbjerggaardenes Marker, thi Jorden var billig, 1—2 Skil
ling pr. Q Al. Smed Møller gav f. Eks. kun 100 Rd. for Vs
Td. Land, og Bebyggelsesplaner eller Byggeregler var der fore-
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løbig ingen af. Men der var jo heller ingen som kunde tænke,
at den Samling Hytter, som efterhaanden skød op, og som her
paa denne forblæste Kyst stod og krøb sammen som en Flok
Faar i Stormvejr, i Løbet af en
Menneskealder skulde udvikle sig
til en anselig, driftig og moderne
By. —
„Den første, som vovede sig her
ud, var Smedemester Frants Møl
ler. Han fandt en Lyngbakke og
tre Plovfurer, men med frisk Mod
lod han allerede i Sommeren 1868
Laust Tjellesen bygge en lille
Smedie, og med sin smukke Sang
stemme, der lød fra tidlig Morgen
til sildig Aften, ledsagede han Ham
merens Slag paa Ambolten.
Smedemester Frantz Møller.
I November 1868 (skal være:
Sommer 68) byggede Murer Frøkjær et lille Stuehus til ham, og i December 1868 (skal være:
8. November) flyttede han ind med sin Familie.“ — Saaledes
fortæller Dr. med. Bruun i sit lille
Skrift: „Fra Pionertiden i Esbjerg“,
om den første Nybygger.
Frantz Møller var fra Kolding og
havde tjent sig nogle Penge som
„flyvende Smed“ ved Jernbaneanlæget Vejle—Fredericia. Ved sine
Forbindelser her blev han opmærk
som paa Havneanlæget i Esbjerg,
og driftig og modig, som han var,
besluttede han at undersøge de ny
Forhold. Der fortælles, at da han
en Dag, sammen med en bekendt,
gik og saa paa de triste Omgivelser,
spejdende efter en Oase, hvor han
Fru Møller.
kunde bygge, var der en tøjret Ko,
der rejste sig op, da de kom i Nærheden. Møller, som var
livlig og spøgefuld, udbrød da: „Nej se bare, hvor den gamle
Esbjerg Ko dog er høflig, i dens Tøjrslag vil jeg vælge mig
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en Byggeplads!“ En Byggeplads fandt han i alt Fald; Beslut
ningen var taget, han fik Entreprenørerne for Havnen, som
gerne vilde have en dygtig Smed i Nærheden, til at køre hans
Værktøj og Bohave til Esbjerg, og
snart fulgte han og hans dygtige
Hustru efter (August 1868) og flyt
tede ind, som ovenfor fortalt1. Og
det var et godt Varsel, at den ny
By saa at sige blev grundlagt af
disse to, thi de havde den Sejghed
og det Humør, som her skulde til,
og dertil var de meget dygtige,
hæderlige og hjælpsomme Menne
sker. De blev da ogsaa snart me
get afholdt i det lille Samfund, og
det gik jævnt fremad for dem, til
Møller i 1876 gik i Kompagni med
N. J. Poulsen om det første Jern
Ølbrygger Olsen’
støberi (og den første industrielle
Virksomhed i det hele) i Esbjerg. Fra den Tid til sin Død
erhvervede Møller sig ret stor Velstand. Han døde i Februar
1883, efter at Poulsen i Efteraaret
1882 havde overtaget Støberiet.
Den næste Nybygger var Øl
brygger Olsen, som han gerne
kaldtes, en Kulsvier fra Nordsjæl
land. Egentlig var han Tømrer, og
som saadan havde ogsaa han en
Tid Arbejde ved Vejle—FredericiaBanen. Derfra kendte han og Møl
ler hinanden, og det var Møller,
som fik ham til at rejse til Esbjerg
og købe Jord. Den 15. September
1868 købte han 57« Skp. Land for
150 Rd., og ved Juletid flyttede
han med Familie og Ejendele til
Fru Olsen.
Strandby, hvor de boede, til det
nye Hjem blev bygget. Grundstenen til dette blev lagt i Fe1 Dette Esbjergs første Hus er forlængst gaaet op i Støberiet, hvor dog
Dele af det, f. Eks. en Gavl, ses endnu.
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bruar 1869, ikke ret langt fra Møllers, nuværende Havnegade
63. Sten fik man fra de smaa Husflidsteglværker i Omegnen,
Tømmer fra Fanø, som den Gang kunde regne Esbjerg og Om
egn til dets Opland, men Kalken maatte hentes i Kolding. 19.
April flyttede man ind. Huset var temmelig stort, samme Stør
relse som nu, da det var Meningen, at man vilde logere og
beværte Havnearbejdere, og dertil fik man ogsaa, 27. Maj,
Sogneraadets Tilladelse, derimod ikke til Værtshushold. Paa
Loftet var indrettet Soverum til 38 Mand, (se ogsaa I. 42).
Det gik ogsaa helt godt de første 2—3 Aar, saa længe der var
Fart i Havnearbejdet; siden kneb det, ogsaa fordi Olsen havde
købt mere Jord. Hele Jordstykket var nu 84,000 Q Alen (6
Tdr. Land) og stod
med Omkostninger i
1600 Kr. Det var
hans Haab, at disse
Penge en Gang skul
de give gode Ren
ter, og Haabet gik
ogsaa i Opfyldelse,
om han end ikke fik
det at se. Han døde
allerede 1876, og Fru
Olsen, som hjemme
fra var bedre vant1,
Ølbrygger Olsens Hus.
maatte nu, for at
klare sig og faa Børnene opdraget, tjene noget ekstra ved Ren
gøring paa Toldkamret. Desuden fik hun et Par mindre Jord
stykker ret godt solgt, og saaledes sled hun sig igennem, til de
store Jordspekulationer kom hen i 90’erne, da solgte hun paa
een Gang, i 1894, Jord for 50,000 Kr., og nu behøvede hun
ikke længere at gaa ved Rengøringsarbejde. Men det var kun
faa af Nybyggerne, det gik saa heldigt, og der var heller næppe
mange, der kunde handle saa energisk og omsigtsfuld.
En Nybygger, som paa en vis Maade var endnu tidligere
paa Færde end disse to, var Slagter Louis Gebhardt fra Kol1 Fru Olsen var født Ohff, Datter af en holstensk
kom til Danmark c. 1830, og hørte til de ikke faa
ske Familier, som i 40’erne og 50’erne forpagtede
mejerier og derved satte Fart i Mejerivæsenet her

Mejeriforpagter, som
indvandrede holsten
danske Herregaardsi Landet.

5
ding. Han flyttede ganske vist ikke til Esbjerg før 1869 og
byggede først 1870, men han købte allerede Jord 1868 (Dagen
efter Lovens Vedtagelse!), nemlig 50 Tdr. Land af Gaarden Matr.Nr. 1 (Abelone Madsen). Den sydlige Grænse for dette store
Jordstykke var Kongensgade (taget fra Vest) indtil Nr. 52, her
gik den mod Syd til Midten af Borgergade og videre mod Øst
til Banegaardsterrænet, og Gebhardt har altsaa den Gang (og
til 1879) ejet en stor Part af det nuværende Esbjergs
Grund. Resten af Jorden, indtil Statens Terræn begyndte ved
Havnegades sydlige Grænse, ejedes af Niels Christensen og
bortsolgtes efterhaanden til Byggepladser, mens derimod Geb
hardt var vanskeligere at handle
med. Derfor var det ogsaa, naar
vi holder os til Esbjerg Grund,
langs Havne- og Borgergade, at
der byggedes mest. Foruden na
turligvis, som før nævnt, i Sme
degade og Kronprinsensgade, men
her er vi paa Strandby Grund,
d. v. s. Smedegade var Grænsen.
Den store Mængde tyder nærmest
paa, at Jorden var købt udeluk
kende i Spekulationsøjemed, og
efter Sagnet gik han ogsaa særde
les snedig og resolut til Værks.
Da han den paagældende Dag i
Louis Gebhardt.
Strandby Kro traf sammen med
andre lignende Spekulanter, bl. a. Købmænd fra Varde, og de
havde ham mistænkt for at være ude i samme Ærinde som de
selv, forstod han rigtig godt at lade, som han knap nok vidste,
hvad Talen var om, men han gik dog med til Esbjerg, „da han
skulde forhøre, om der var Svin at faa.“ Og mens de andre tog
Syn over Jorderne fra Bavnehøj („Esbjerg“), gik Gebhardt hen
og købte det ovennævnte Areal, efter at han dog længe havde
vægret sig ved at komme ind paa det Thema og kun vilde tale
om Svin. Nogle Aar senere, 1875, købte han endnu 50 Tdr.
Land, som laa tæt Nord ind til hans første Ejendom. Han ejede
da langt Størstedelen, ikke blot af den senere bebyggede Jord,
men ogsaa det meste af den, som der i 90’erne især spekulere
des med, og havde han kunnet udnytte Chancerne lige saa rolig
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og omsigtsfuld, som han havde kunnet gribe dem med Dygtighed
og Resoluthed, saa var han bleven en meget rig Mand. — Hvis han
vilde have solgt afjorden til de ret jævne Priser, som Forholdene
den Gang bød, saa kunde han have tjent godt og sandsynligvis
klaret det; men Gebhardt vilde tjene meget, og Følgen var, at
han beholdt næsten al Jorden, indtil han blev tvungen til at sælge.
Sagen var, at han samtidig blev stærkt engageret i andre
Foretagender. 1876 byggede han en ret stor Eksportstald, ud
lagde gratis en stor Markedsplads for Byen, hvoraf Indtægterne
skulde gaa til Byens Forskønnelse. Aaret efter fragtede han,
paa Grund af de høje Fragtpriser, som D. F. D. S. stadig holdt
(se I. 93), i England en Damper, „Mary“, til Kreatureksport
og drev samtidig selv en stor Kreaturhandel. Men dette blev
tilsidst over hans Kræfter, og navnlig var det Damperen, der
ødelagde ham, da han naturligvis ikke selv kunde magte Kon
kurrencen med D. F. D. S., og han ikke fik tilstrækkelig Støtte.
Han holdt den kun gaaende i to Maaneder og maatte derefter
overlade den til Rudolf Wulff i Aarhus (se I. 93). Men Skibet
havde i den Tid kostet Gebhardt c. 2000 Kr. om Ugen, hvad
der var mere end hans Finanser kunde taale, og 16. April 1879
blev det først indkøbte Areal med hans paaliggende Bygninger
solgt ved Tvangsauktion for 40,000 Kr. For Jorden alene hav
de han vistnok givet 10,000 Kr., saa det kunde vel endda gaaet
an, hvis ikke de andre Foretagender havde slugt Pengene paa
Forhaand. (Se ogsaa Esbjerg Folkeblad 18/i 1895).
Samtidig med Olsens Hus blev ogsaa Murer og Snedker
Chr. Jensen Frøkjærs bygget, og Familien flyttede ind allerede
1. April 1869, 19 Dage før Olsens. I dette Hus, nuværende
Nr. 7 i Kronprinsensgade, hvor senere Entreprenør Hoffmann
boede, blev den første Dreng i Esbjerg født 3. April 1869 og
fik Navnet Jens Louis Carié Harbour Jensen! Og det skal
være efter denne „Kronprins“, at Gaden har sit Navn. Frøkjær, som sammen med Tømrer Abel og Tømrer Christensen
byggede de første 10—12 Huse i Esbjerg, var født i Guldager.
Samme Sommer (69) byggede han Nr. 8 i Smedegade til
Løjtnant Petersen, Cariés Assistent. Aaret efter blev det
købt af senere Havnebetjent Poul Sørensen, som ogsaa hørte
til de første Nybyggere; han var en Skibstømrer fra Fanø,
arbejdede som Tømrer ved Havneanlæget og lavede i den
Egenskab alle Modellerne til Havnen. Endvidere byggedes
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den Sommer Nr. 10 i samme Gade, hvor der kom til at bo
en Skomager Hansen; Nr. 12 til Slagter Iversen, som kom fra
Herning, hvor han havde været Arrestforvarer; Nr. 14 til Rokke
drejer Busk fra Gørding, som her i Esbjerg blev Maler, Nr.
16 til Fisker Søren Hansen, som var Havneanlægets allerførste
Politibetjent, siden i mange Aar Byens eneste og velkendte
Postbud. Lige overfor Møllers (Smedegade 3 og 5) laa nogle
Træhuse, beboet af Havnearbejdere; Aaret efter erstattedes de
af Stenhuse, hvor bl. a. boede Slagter Niels Olsen. Paa samme
Hjørne, ved Havnegade, blev ogsaa den Sommer bygget et Hus,
hvor en Træhandler Mikkelsen boede; endvidere byggede Barkentin, som kom fra Damsmark i
Alslev, helt nede paa Hjørnet af
Havnegade og Stormgade et Bageri,
og skønt han ikke var Fagmand,
prøvede han ogsaa at drive det.
Allerede 1. April 1870 overlod han
det imidlertid til Bager Keller, som
da kom fra Hørning ved Randers.
Han har siden levet som Bager og
Konditor i Esbjerg. Langt fra dette
„Westend“ og Byens Midtpunkt
byggede endelig Tømrer Christen
sen fra Vejle sig en Ejendom nede
paa Hjørnet af Borgergade og Eng
landsgade, altsaa ogsaa 69. Denne
Tømrer Christensen.
Mand var en af Byens ejendomme
ligste Personligheder i de første Aar. Han var en dygtig Haandværker, som deltog i de fleste Nybygninger i Esbjerg i næsten
20 Aar, og han forstod ogsaa godt at bjerge Kunder. Lidt hen
i 70’erne, da Forretningen var godt i Gang, og han ikke læn
gere behøvede selv at tage saa haardt fat, foregik dette sidste
gerne paa den Maade, at han en a to Gange daglig gjorde en
Tur rundt paa Byens Gæstgiverier, navnlig da Hotel Spangs
berg, og til Stationens Ventesal; og opdagede han saa en frem
med, som vilde slaa sig ned i Esbjerg, var Christensen straks
rede til at bygge ham et Hus. Han var paa denne Færd gerne
ledsaget af 3—4 Hunde. Der gaar mærkelige Sagn om de Pud
sigheder, han kunde sige, og de Skælmsstykker, han kunde
finde paa; som naar han f. Eks. indbød sine Venner paa Hare-
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steg, og han saa — efter at han forsigtigvis først havde faaet
sin Kone bort paa en lille Tur — egenhændig tillavede sin
gamle graa Kat til dem og ogsaa fik dem til at spise den; dog
bekom den nok ikke alle vel, da de bagefter fik Besked. Men
forøvrigt var det nok kun en retfærdig Gengældelse; en af
Vennerne havde nemlig et Aars Tid før faaet Christensen til
at spise Odderkød for Lammesteg. Ja Løjerne var lidt grove
dengang, men Løjer var det, og det blev sjældent taget fortry
deligt op!
Sommeren 1870 byggedes der atter en Del, navnlig i Havne
gade og Jyllandsgade. I nuværende Havnegade 53 begyndte
Mads Jørgensen (se det følgende) Foraaret efter en lille Øl
handel, som han dog snart overlod til andre for at begynde
Byens første Manufakturforretning. Endvidere byggedes den
lave Del af Nr. 6 i Jyllandsgade; Nr. 8—10, hvor Anthoniussen fra Sønderho havde Købmandshandel; Nr. 5, hvor Tømrer
Abel boede, og Nr. 7, hvor en Søn af Formand Schrøder havde
Bageri. Til sig selv byggede Schrøder Bygningen paa samme
Hjørne ved Borgergade. Baade han og hans Kone var Hannoveranere. Han var Gartner af Profession og tog ogsaa fat
paa Gartneriet igen, da Havnearbejdet var forbi. Mens dette
stod paa, ledede han Pramsejladsen og var en af de dygtigste
Havnearbejdere. Hans Kone var den første Sommer Kokke
pige for Carié og havde i den Anledning gennemgaaet et Kur
sus hos hans Søster, som boede i København. Fru Schrøder
var en sjælden dygtig og ihærdig Kvinde, vel skikket til at
kæmpe med vanskelige Forhold, som hun ogsaa fik at prøve
mere end de fleste.
Af andre Nybyggere maa nævnes Murermester Chr.J. Møl
ler, som kom hertil fra Løgstør straks Havneanlæget begyndte
og blev Leder af Betonarbejdet ved Kajen. Omtrent samtidig
kom hans Svigersøn, Tømrermester Duncker herned; han le
dede det meste af Tømrerarbejdet ved Havnen og blev siden
selv Ingeniør. Senere Havnebetjent Erichsen, som kom hertil
som Cementarbejder og kom til at lede Støbningen af de store
Betonblokke til Lededæmningen. Formand Frost kom hertil
fra Allinggaard ved Silkeborg Sommeren 1870. Som saa mange
andre Nybyggerfamilier havde Frosts kendt bedre Dage. Han
var en Søn af Kontorchef, Etatsraad Frost, lærte Landvæsen,
blev Forvalter og siden Forpagter af Allinggaard. Men efter
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faa Aars Forløb maatte han opgive Forpagtningen, og i Esbjerg
maatte der saa begyndes igen paa bar Bund. Men da Frost
var i Besiddelse af megen Dygtighed, blev Stillingen ogsaa
snart bedre. Da Havnearbejderne var forbi, fik han en ret
god Stilling paa D. F. D. S.s Kontor. — Henne mellem Esbjerggaardene byggede i Sommeren 1870 Slesvigeren Pogge en Ejen
dom, hvorfra han i mange Aar drev Vognmandsforretning.
Og endelig bør hans nærmeste Nabo, Niels Christensen,
nævnes. Ikke som Ny
bygger altsaa, men dog
som en Skikkelse, der var
med til at give Nybygger
samfundet sit Præg. Han
var ogsaa den eneste rig
tig gammeldags Bonde,
som dette kan siges om;
thi hans Nabo, Peder
Christensen, var død før
1868, og Enken, Abelone
Madsen, havde solgt sin
meste Jord til Gebhardt
og Gaarden tilligemed Re
sten af Jorden til Køb
mænd fra Varde. Under
tiden har man kaldt Niels
Christensen Esbjergs
Konge, en Titel, som og
saa blev givet Carié. Det
har truffet sig saa, at paa
Pionerbilledet er disse to
Niels Christensen Esbjerg.
„Konger“ kommen til at
sidde ved Siden a f hinanden, men de vender sig bort fra
hinanden, som om derved skulde udtrykkes Modsætningen.
Og vist er det, at den næppe kunde være større end her:
Eventyreren ved Siden af Bonden, der bor paa sine Fædres
Jord. Niels Christensen var en i gammeldags Forstand hæ
derlig, dygtig og sparsommelig Bonde, der opdrog sine 15
Børn tarveligt og strengt. Der er fortalt, at naar han om Vin
teren ikke havde andet at gøre, strikkede han Strømper til
Børnene. — Saa kom Havneanlæget og de nye Forhold, men
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Niels Christensen bevarede nogenlunde Ligevægten. Han spe
kulerede ikke i sin Jord, og mens Gebhardt stadig var nervøs
for ikke at faa nok og derfor ikke turde sælge, saa solgte han
væk og til ret moderate Priser, navnlig langs Borgergade og
Havnegade. Og naar Gebhardt og andre foreholdt ham, at
han skulde holde fast, til Jorden gik længere op i Prisen, sva
rede han: „A ska sej Dem, a haa’ manne Bø’en, aa a ka bejer
diel æ Pængg end æ Hie!“ Ved sin forsigtige og rolige Fremgangsmaade blev Niels Christensen da ogsaa en af dem, der
fik mest ud af Esbjergs Jord; man mener, at han tjente mindst
150,000 Kr. Og dog skulde ogsaa han faa at mærke, at slige
hurtige Svingninger ikke er sunde. Pengene gjorde ham langt
fra til en lykkelig Mand, og paa hans gamle Dage voldte de
ham langt mere Bekymring end Glæde.
Gamle Lisbeth, som var Aftægtskone paa Abelone Madsens
Gaard og boede i et Hus tæt ved denne, bør ogsaa nævnes.
Rigtignok var hun død, da man begyndte at tænke paa Havne
anlæg ved Esbjerg, men i sine sidste Aar paastod hun ofte, at
her paa denne Plads vilde ske noget mærkeligt. Ofte saa hun
Ild fare hen over Marken, der var en Hamren og Banken, saa
hun ikke kunde sove, og en Aften havde hun set „æ Kløw“
og Heden ovenfor ligesom overstrøet af røde Huse. Naa ja,
der blev troet paa Varsler dengang, og vi har vel ondt ved
ganske at sige os fri for Troen paa dem den Dag i Dag.
Skønt disse Nybyggere levede tarveligt og i høj Grad fik
Kampen for det daglige Brød at mærke, saa gælder det dog
for flere af dem, at enten havde de en Skilling at tage til, saa
de f. Eks. selv kunde bygge Hus uden at paadrage sig ret me
gen Gæld, eller deres Dygtighed og Omtanke hævede dem
noget over den almindelige Jordarbejder og mildnede deres
Kaar en Smule. Værre var det for de Familier, som skulde
grunde et Hjem herude bogstavelig paa bar Bund, hvis Ejen
dele var faa og fattige, og som ikke havde anden Indtægt at
ty til end Mandens Dagløn som almindelig Havnearbejder. Det
var ganske vist ikke mange af disse Arbejdere, der var gifte,
som det synes er det i Aarene 69—70 en 10—12 Familier af
den Slags, der kom til Byen, men det-var nok til, at det kunde
kendes og bidrage til at give Nybyggersamfundet sit Præg. De
havde ikke Raad til at bygge ordentlige Huse, og da der heller
ikke var Lejligheder nok til Leje, om Fordringerne saa var
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nok saa beskedne, saa maatte en Del af dem klare sig paa an
den og mere primitiv Maade. Paa „Lille Esbjerg“ og hvor
Sprøjtehuset nu er i Borgergade — dengang den indre Skrænt
af „Esbjerg“ — lejede man Jord af Grundejerne og opførte
derpaa, eller deri, et Slags Huse eller Hytter, byggede af Tørv
og Lægter og halvt gravet ned i Jorden. Ved „Esbjerg“ var
der én, beboet af en Tømrer ved Havnen, paa „Lille Esbjerg“
én i Bankens sydlige Skrænt og to i den østlige. De beboedes af Stenhuggerne Schnack, Wieth og Peder Holm. I et
Træskur tæt ved boede Arbejdsmand Gabriel Christensen. Han
havde købt det nede paa Havnen for 28 Kr., han fik en Del
Kammerater til at hjælpe sig, og i
Løbet af en Dag var „Huset“ trans
porteret til „Lille Esbjerg“, stillet
op og Indflytningen foregaaet, ja
der blev endda, som Slutsten paa
det hele, inden man skiltes trak
teret med Kaffe, som var kogt paa
Komfuret i det nye Hjem.
Med Hensyn til den Hygge,
som kunde blive disse Huleboere
til Del, lyder Traditionerne noget
forskelligt, og de er — som saa
ofte i andre og lignende Tilfælde
— saare vanskelige at bringe i
Overensstemmelse. Den poetiske
Peder Holms Kone.
Del — det maa formodes, at der
til hører Solskin og stille Vejr — gaar ud paa, at man „havde
det virkelig helt pænt“, at „alle forbavsedes over, hvor pænt
der var og saa lunt og rart derinde. . . . Man kunde spadsere
oven paa Grønningen af deres Huse, ja ved Peder Holms Hus
var der formelig anlagt en lille pæn Have med Kartofler i den
største Halvdel, og Resten var ofret til Blomstergrupper.“ Den
prosaiske Del lyder noget anderledes, og det kan tilføjes, at
det er Peder Holms Kone, der fortæller, og at hun og hendes
Mand var „Huleboere“ i 17 Aar. I Førstningen var der kun
et Rum, ingen Skorsten og intet Gulv, man gik og æltede i
Sandet, og det raslede ned fra Tørvevæggene. Siden blev der
lagt Stenbro af smaa Sten, og Tørvevæggene blev beklædt med
Lærred og gamle Aviser eller andet Papir, og saa var der no-
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genlunde hyggeligt. Det vil sige i tørt Vejr. Thi naar det
regnede, sivede Vandet gennem Taget, ned ad Væggene og
ofte ned i Sengene, saa Børnene kunde være gennemvaade om
Morgenen. Der blev saa lagt en Bunke Tang paa Taget, og
det hjalp noget, men Væggene (eller den Del af dem, der var
oven Jorden) kunde ikke bære Byrden, og en Gang maatte Be
boerne ud af Sengene midt om Natten for ikke at blive be
gravet levende; en anden Gang væltede en Væg ind over Ild
sted og Middagsmad. Vand var der ikke at faa, det maatte
hentes paa Vatterne, hvor det ganske vist var let at grave til

Schnack og Wieths Jordhytte efter Tegning af Nicolai Schmidt ,8A 1870.

fersk Vand, men det var jo meget besværligt at faa det baaret
op ad den høje Bakke, og desuden blev disse Brønde i Storm
vejr fyldte med Saltvand. Alt dette var jo navnlig besværligt
for Konen, og det tog paa Helbredet at skulle leve det Liv i
saa mange Aar. Det var da ikke saa mærkeligt, at hun flere
Gange indstændigt bad Manden gøre Anstalter til, at de kunde
faa en anden Bolig. Men han mente, at de kunde faa det rin
gere end der!
Det var vel nok den Slags Folk, som i det hele haardest
fik at mærke, hvad det vil sige at være Nybyggere. Om Som
meren kunde det endda gaa, saa længe der var Arbejde ved

13
Havnen, men naar Vinteren kom med Kulde og Slud og ringe
Fortjeneste, saa kneb det! „Der var ikke anden Portemonaie
i Byen end Havnekassen“, men om Vinteren gav denne store
Malkeko lidt eller intet, og naar der saa ikke var Mad i Huset,
saa maatte Manden ud, hvordan saa Vejret var, og have fat
paa det Arbejde, der kunde faas. Mandag Morgen gav han sig
paa Vej til et eller andet Sted inde i Landet — én Vinter var
det Estrup Skov og Omegn, hvor der var Arbejde med at
samle, kløve og læsse de Sten, som Carié købte op rundt om
kring for at komme uden om „Stenkompagniet“ — og ofte kom
han saa ikke hjem før Lørdag Aften. Hænderne revnede af
Slid og Kulde, og Maden frøs; især var det slemt den strenge
Vinter 71—72. Da var der enkelte, der fik Koldbrand i Fød
der og Ører, men det fik ikke hjælpe, Brød skulde der til.
Og naar Familiefaderen var rask og arbejdsdygtig, lykkedes
det ogsaa gerne at holde Nøden ude. Var han derimod svage
lig eller maaske drikfældig, eller han — som i enkelte Til
fælde — var rendt sin Vej, saa var der ikke anden Udvej for
Familien end at gaa til Sognet om Hjælp. Det var for de fleste
en grumme tung Gang at gaa, tungere ogsaa end sædvanlig,
thi de var jo fremmede, og de var mange, og det var kun en
fattig Kommune, de var kommen til. De blev heller ikke mod
taget med milde Ansigter, og det var jo ikke saa mærkeligt,
thi i heldigste Tilfælde havde man en Mængde Ulejlighed, før
man fik Udgiften refunderet, og ofte kom Kommunen selv til
at bære den, og Fattigbyrden øgedes Aar efter Aar, ikke lidt
ud over det for Kommunen passende Forhold (jfr. I. 47—48).
For de fleste af disse Arbejdere var det da et overmaade
haardt og strengt Liv, de her gik ind til, og det samme gælder
meget ofte om de andre, „de bedrestillede“. Her maatte dette
Ord tages meget relativt, og man fik ofte at mærke under de
indskrænkede og fattige Forhold, at man havde kendt bedre
Dage. Husene var smaa, og dog boede der ofte 4 Familier i
hvert, to i Stuen og to paa Loftet. Købmand Debell maatte
den første Tid han var i Esbjerg nøjes med et „Sovekammer“
— eller rettere en Soveplads — under Trappen. Med Husgeraad var det smaat; man maatte saa hjælpe hinanden med
Laan, den „fattige“ hos den „rige“. Der fortælles, at Familierne
paa Loftet tit maatte vente med deres Middagsmad, til de var
færdige i „Stuen“, for de ejede hverken Komfur eller Gryder.
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Denne Mangel paa Husgeraad kunde naturligvis ogsaa stamme
fra, at man ikke kunde faa Tingene i Esbjerg, saa man maatte
vente, til der gik Bud til Varde, — som da i længere Tid 3—4
Familier J var fælles om — en Stoppenaal, og Børnene blev
sendt af Sted „for at laane Stoppenaalen“. Heller ikke var
man altid tilstrækkelig forsynet med Klæder her paa denne
bare og forblæste Kyst, man var ikke saaledes forsynet med
Uldtøj og tykke Vadmelsklæder som Bønderne. Det var Fat
tigdom, man saa for sig, selv om det kunde være en Trøst,
at alle var omtrent lige fattige.
Alt dette kunde være haardt og strengt nok for den en
kelte, men for Samfundet i sin
Helhed var det sundt. Det var
en Prøve, der skulde bestaas. De,
der faldt igennem, maatte for det
meste rejse, og for dem, der blev
tilbage, gav det den Sejghed og
Modstandskraft, som her var nød
vendig, og dermed Sundhed og
Levedygtighed. Dette viste sig i
den mest ligefremme Forstand der
ved, at der blev født en Mængde
Børn, som allesammen var fuldt
saa sunde som andetsteds i Landet.
Det gav Samfundet Vækst. Men
det viste sig ogsaa derved, at der
Hans Philipsen.
efterhaanden skabtes en Foretag
somhed og Dygtighed, som dengang ikke var almindelig, men
som der her var saa saare god Brug for. Det gav Samfundet
Styrke; „rask maa det gaa!“ Det er Sønderjyden, Handels
mand Hans Philipsen, som i 1869 kom til at arbejde ved Hav
nen, der har skabt dette Mundheld. Og naar dette siges at være
bleven Esbjergs Valgsprog, saa er det ikke tilfældigt, — Raskhed
i Tanke og Handling maatte der til, om man skulde klare sig.
Og selvhjulpen blev man og maatte man blive, thi man
havde kun sig selv at stole paa. Man havde ingen Slægtninge
eller Venner fælles med Naboerne, ingen Minder sammen med
nogen, ingen Fortid for andre end sig selv. Det omboende
Bondesamfund, som jo i disse Ting som i andre dannede den
stærkest tænkelige Modsætning til Nybyggerne, saa da ogsaa
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ned paa disse som Folk af en ringere Slags, rendt sammen fra
alle Kanter, mistænkelige alene derved, at man ikke kendte
deres Fortid. Men pudsigt er det, at dette Bøndernes Syn paa
den nye Koloni dog ikke forhindrede, at de var frygtelig nys
gerrige og af og til maatte til Esbjerg og se paa alt dette ny
modens Kram, som der rodedes sammen. „Det kunde hænde,
har en af hine Nybyggere fortalt, at Bønderne fra Omegnen
om Søndagen kom i Flok og Følge, og uden videre, uden en
gang at banke paa, kom de ind i vore Stuer og sagde nok saa
fortroligt, idet de saa sig om: Naa her bor I, ja vi syntes dog,
at vi skulde ud at se, hvordan I har det herude!“
At der var noget uforstandigt og uretfærdigt i Bøndernes
Syn paa dem og Dom om dem, var Nybyggerne sig af Hjertet
bevidst; og man maa for saa vidt give dem Ret, som de i Al
mindelighed ikke blot var dygtige, men ogsaa hæderlige Folk.
Et enkelt sort Faar kunde der jo komme løbende, af og til
ogsaa flere, men de maatte i Almindelighed snart fortrække,
og der var næppe synderlig flere af dem her end andre Steder.
Det blev i denne Henseende mange Gange værre en Snes Aar
senere. Men enkelte anløbne Eksistenser var der allerede den
gang, og at der altsaa kunde være et Gran af Sandhed i Bøn
dernes Dom, følte man vel nok, men „det er en daarlig Fugl,
der beklikker sin egen Rede“, og sligt bidrog da kun til at
øge Sammenholdet. Dette blev snart stærkt. Havde man ikke
Fortid sammen, saa var man i saa meget højere Grad fælles
om Nutiden og dens Vanskeligheder; og det er vel en almin
delig Erfaring, at Hjælpsomheden og Medfølelsen ingenlunde
er mindst, hvor det kun er Fattigdom og Slid, man har at dele
med hinanden. At Samfundets egne Medlemmer fik en Haandsrækning, hvor det tiltrængtes, var en Selvfølge, men ogsaa de
fremmede, der kom, blev hjulpet til Rette. Som da Klaus
Wiehse (s. I. S. 48) med Familie og Ejendele blev sat af paa
Heden ved Esbjerg uden at vide, hvor de skulde faa Husly;
da rykkede en Familie, som havde det indskrænket nok før,
ud af en Stue og lod de fremmede bo der, til de selv fik Tag
over Hovedet. Og skønt man næppe vidste, hvor man skulde
tage det fra, blev der ved en saadan Lejlighed delt ud af Mad
og Klæder, ogsaa til de forhutlede Fyre, der kom for at søge
Arbejde. I al Fattigdommen havde man det hyggeligt sam
men, fordi man var nøjsom selv og hjælpsom indbyrdes.
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Naturligvis sled man heller ikke altid, man fik ogsaa Tid
at more sig, efter fattig Lejlighed, men derfor ingenlunde min
dre. Midtpunktet for Morskaben og Underholdningen saavel
som for det fælles Liv i det hele var i disse allerførste Aar,
som her er Tale om, „Tutten“ (Spangsbergs første Hotel blev
først bygget Sommeren 1875), som ganske vist ikke lignede
Nutidens Hoteller. „Det var en lang etetages Bygning med
smaa lave Døre, hvoraf fire vendte ud til Forsiden eller mere
flot: Facaden. Den første Dør fra venstre førte ind til Restau
rationen, den anden til Skænkestuen, hvor Bordbladene hvilede
paa nedrammede Pæle, Loft var der ikke, og Gulvet var af
Cement. Den tredie Dør førte ind
til Butiken og den fjerde ind i den
ret hyggelige Spisestue og Læseværelse tillige.“ - Men Værtfami
lien, Hr. og Fru Posselt, forstod
udmærket at gøre det hyggeligt og
behageligt for Gæsterne midt i
Tarveligheden. Og saa morede
man sig da. „Vore Klubaftener
havde heltud Folkelighedens Præg,
alle stive Former og al Fornemhed
var lukket ude. Smed Møller hav
de et rigt Forraad af Viser, Post
mesteren fra Nordby deklamerede
humoristiske Sager, og Kaptejn
Gad sang paa sjællandsk Dialekt:
Hr. og Fru Posselt.
„Du skjønne fortryllende Kjesten“,
saa rørende og smægtende, at dette Nummer i Reglen maatte
gives da capo.“ Saaledes har et af Medlemmerne, Lærer Pe
tersen frajerne, som underviste Byens første Børn i sin Skole,
fortalt derom mange Aar efter.
Ja der var en Fart og Frejdighed over Livet her dengang,
som ikke har det allermindste med Kaarene at gøre, men som
mere stammede fra, at man ventede sig noget af den nye By,
og at man saa ogsaa for sit eget Vedkommende kunde gøre sig
Haab for Fremtiden.
Bebyggelsesplanen a f 1870. I Sommeren 1869 var der
bygget 14—15 Huse foruden dem, der var bygget udelukkende
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for Havnens Skyld. I 1870 byggedes en Del mere, godt en
Snes Huse ialt, fremdeles i Kronprinsensgade, Smedegade,
Jyllandsgade, Borgergade, Havnegade og et Par i Kirkegade,
altsammen ovenfor Kongensgade (Skrivelse fra Herredskontoret
til Amtet 28. Februar 1870). Men megen Plan var der ikke
deri, thi det gik altsammen efter Folks eget Hoved, der var
ingen afsatte Gader, ingen bestemte Veje og ingen Vedtægter.
„Man kørte, hvor man vilde, væltede, hvor man skulde og gik,
hvor man kunde. Kun de tre Plovfurer maatte respekteres.“
Det kunde imidlertid ikke blive ved at gaa saaledes, og fra
Skads Herredskontor i Varde var der ogsaa allerede 29. De-

Første Hus i Esbjerg.

Møllers Hus og Smedje 1870.

cember 1869 gjort Indstiling til Ministeriet i den Anledning,
foranlediget netop ved de Ejendomshandeler, Bebyggelser og
Udstykninger, som denne Sommer havde fundet Sted. Fra
Kontorets Side holdt man paa, at Bygningerne skulde ligge i
en vis Orden og at Gaderne skulde have en passende Brede,
især de to Gader, Smedegade og Kronprinsensgade, som saa
ud til at kunne blive Byens Hovedgader, da de begge udmun
dede ved Hovedadgangene til Havnen. Det kneb imidlertid
svært at faa Beboerne til at indse dette, og at det egentlig var
i deres egen Interesse. Skønt Jorden ikke havde kostet dem
store Sager, saa var de dog uvant med og ikke forberedt paa,
at de skulde afgive den gratis til Gader og Veje, og derfor
2
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sparede de til det Brug paa den saa meget som muligt. Og
da der heller ikke fra højere Steder blev gjort den tilstrække
lige Myndighed gældende i dette Spørgsmaal, saa fik de to
ovennævnte Gader den altfor ringe Brede, som de har den
Dag i Dag. — Foruden denne Indstilling fra Herredskontoret
modtog Ministeriet gennem Vandbygningsdirektøren en Skri
velse af 8. Juni 1870, underskreven af 22 Nybyggere, hvori de
klager over, at Sogneraadet har udlagt en Vej fra Strandby til
Esbjerg saaledes, at den overskærer flere af deres smaa Jord
stykker og meget forringer disses Værdi. Denne Vej er den
nuværende Strandbygade. Det var den første offentlige Vej til
Esbjerg, anlagt efter at det fra Amtet — paa Indstilling fra Her
redskontoret 28. Februar 1870 — var blevet paalagt Sogneraa
det1. Den var dog kun indkastet fra Stranden til nuværende
Hjørne af Strandgade, men maa vel saa for Resten have været
udstukket videre ind over Klagernes Jorder. Man hører ikke
mere fra Klagen, men der blev i alt Fald saa vidt taget Hen
syn, at kun det Stykke af Fortsættelsen til nuværende Hjørne
af Stormgade beholdt sin oprindelige Retning, siden kom den
til at bøje endnu mere af (nuværende Kongensgade), saa den
gik uden om Nybyggernes Smaalodder. — Men denne Klage
har maaske nok bidraget til at skynde paa Ministeriet og det
samme er Tilfældet med en Forespørgsel i Rigsdagen angaaende
samme Sag (29. Juni 1870) af Termansen, Fjord og Tuxen.
Af Ministerens Svar fremgaar, at man er betænkt paa at tage
fat derpaa, og 23. Juli 1870 lod Ministeriet gennem Vandbyg
ningsdirektøren Landinspektør Wilkens i Fredericia anmode
om at udarbejde en Plan fo r Bebyggelsen paa det Areal, som
mod Øst begrænses a f Englandsgade, mod Vest a f Stormgade,
mod Syd a f Havnegade og mod Nord a f Skolegade.
Da Wilkens derefter havde forfattet et Udkast, holdt han
Møde med Lodsejerne i Strandby Kro 10. November 1870.
Og efter at Planen var drøftet, besigtiget i Marken og derefter
var undergaaet enkelte Ændringer, blev den vedtaget og under
skrevet af Sogneraadet og samtlige Lodsejere, dog under For
udsætning af, „at Staten udlægger eller afgiver den fornødne
Grund til en 12 Alen bred Vej langs den søndre2 Side af
1 Se Bebyggelsesplanen af 1870 og Sogneraadets Forhandlingprotokol af
9. Marts 1870.
2 Fremhævet af Forf.
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Havneskellet“ (Havnegade) og „at Staten ligeledes afgiver den
fornødne Grund til en 22 Alen bred Vej langs den vestre1
Side af det østre Havneskel“, (nederste Stykke af Englands
gade), . . . . „kun stiller Staten som Betingelse for saadan Ud
lægning, at de nævnte Arealer fraskilles Havneterritoriet ved
2 Alen brede og 3A Alen dybe Grøfter paa hele Strækningen.“
. . . „Derhos skulle Lodsejerne være pligtige til at holde dem
ved Opførelsen af nye Bygninger 3 Alen indenfor det oprin
delige1 Havneskel, saaledes, at det Belte, der skal danne den
fremtidige Vej, i det hele bliver 15 Alen, den førommeldte
Grøft, der med sin ydre Kant skal følge den nye Grænse,
iberegnet.“ En anden Forudsætning var, at der ikke af den
vedtagne Plan skulde følge nogen Forpligtelse for Sogneraadet
til at vedligeholde de projekterede Vejgader. Disse var altsaa
foreløbig private Veje, og først senere blev de lidt efter lidt
draget ind under det offentlige Vejvæsen.
Efter at et Par mindre Ændringer dernæst var foretaget
under 15. og 18. November, blev Planen 26. s. M. approberet
af Ministeriet og tinglæst ved Skads Herreds Ting 13. Decem
ber 1870. (Jfr. Vedtægter for Esbjerg Handelsplads S. 53).
Samme Efteraar blev de vedtagne Vejgader afpælede. Disse
Gader, anført i samme Nummerfølge som i ovennævnte „Ved
tægter“, har nu følgende Navne: 1) Kongensgade og Strandby
gade indtil Skolegades vestlige Endepunkt, 2) Torvet (om en
Forskydning af denne Plads mod Nord til Skolegade, se S. 60
II. i „Vedtægter“), 3) Skolegade (se ogsaa „Vedtægter“ S. 60
III. ), 4) Borgergade, 12) Havnegade. Det er alle Længdega
derne; Tværgaderne er følgende: 5) Stormgade, 6 og 14) Sme
degade, 7) Jyllandsgade, 8) Kirkegade, 9) Torvegade, 10) Eng
landsgade, 11) Østergade, 13) Kronprinsensgade, alle indtil Skole
gade, som jo var nordlig Grænse for Bebyggelsesplanen af 1870.
Disse Gadenavne blev forøvrigt først vedtaget nogle Aar senere,
men for Klarheds Skyld er de her i Bogen brugt fra først af.
Nu vidste man altsaa, hvad man havde at rette sig efter.
Og ved den fremtidige Bebyggelse gik man ogsaa frem efter
de vedtagne Regler, men forøvrigt varede det længe, før Ram
merne begyndte at fyldes, saa det saa ud til noget, selv Kon
gensgade laa endnu en god halv Snes Aar hen mest som Sand
huller og Hedebrinker, og man gik og kørte fremdeles, hvor
1 Fremhævet af Forf.
2*
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man kunde bedst. Foruden i de tidligere angivne Gader blev
der næsten kun bygget i Havnegade og Borgergade. Brolæg
ning var der heller ikke Tale om, og under den stærke Blæst
føg Sandet derfor alle Vegne. Ved Spangsbergs Hotel kunde
der endnu sidst i 70’erne lejre sig Driver af Flyvesand og det
samme var Tilfældet hele Havnegade igennem, saa Beboerne
brugte den Vittighed at sige hinanden Tak for Laan, naar Dri
verne, igen flyttede sig hen til Naboens. Det var heller ikke
al Tid, at man kunde holde Sandet ude af Husene, naar Stor
men rigtig stod paa, de var jo ikke al Tid saa solide og tætte.
Ja, det føg ned i Skorstenene, saa der kunde ligge store Dyn
ger. De fleste gik da ogsaa med Sandbriller, og især var disse
ganske nødvendige for Arbejderne ved Havnen. Men trods
alt maatte dog Esbjerg fra Sommeren 1870 kaldes en By, og
den havde ogsaa c. 350 Indbyggere, de løse Havnearbejdere
ikke medregnede.
Idet vi nu skal gaa over til en Skildring af denne Bys
Historie, indtil den i 1899 blev Købstad, falder det naturligst
at dele denne i tre Afsnit: Det første fra 1870 til Slutningen
af 1883, da Byens første Krise kan siges at være forbi, dens
Indbyggerantal stiger igen, og den i det hele har overvundet
Børnesygdommene. Det andet fra Begyndelsen af 1884 til
Slutningen af 1893, da Byen bliver en selvstændig Kommune,
og den tredie fra Begyndelsen af 1894 til 1. Januar 1899, da
Byen bliver Købstad. Om det første Afsnit skal kun fortælles
i al Almindelighed, de specielle Oplysninger om Fattig-, Skole-,
Vejvæsen osv. i den Tid falder naturligst ind under næste
Afsnit, da alt dette fæstner sig, og det samme gælder de mange
forskellige Institutioner, som vel kan være grundlagt i den
første Tid, men som først senere naar deres fulde Udvikling.
Hvad der derimod har kunnet oplyses om Handel og Industri
i dette første Tidsrum, meddeles her. Angaaende Eksporten
(og Importen) henvises til første Del.
FØRSTE AFSNIT.

1870—83.

Saa længe Havnen ikke var aabnet, og hver Mand i Byen
skulde leve af Havnekassen, kunde Fremgangen kun være
ringe. Men da Havnen fra 15. August 1874 var aaben for
Sejladsen, og ogsaa Banen, baade mod Nord og Øst, kort efter
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blev aabnet, saa skulde i alt Fald Betingelserne for Fremgan
gen være til Stede. Naar denne desuagtet fremdeles var lille
lige til midt i Firserne, saa har det sine let paaviselige Aarsager. Man kan ikke nok holde sig fo r Øje, at de Fordringer,
man den Gang stillede til Esbjerg Havn, var mere beskedne
end vore, og at man ikke ventede sig noget som helst „ameri
kansk“ i Udviklingen, hverken m. H. t. Byen eller Havnen.
Naar denne kunde blive en Eksporthavn for Jyllands vigtigste
Produkt: det levende Kvæg, saa var man tilfreds, saa havde
den svaret til, hvad Estrup og alle de, der havde ønsket Hav
nen, havde ventet af den. 1 den Henseende blev man jo hel
ler ikke skuffet, mindre end 10 Aar efter, at Estrup havde ført
sit Forsvar for Havnen, var de Tal, han havde nævnt (I. 22)
3—5 doblet, men at dette, at være en Udførselsport for levende
Kvæg ogsaa i disse 10 Aar eller mere blev Havnens væsent
ligste Opgave, kan ses af Toldkamrets Statistik.
Men Eksport af en enkelt Artikel, navnlig den, som her
er Tale om, er for lidt at bygge en By paa. Og angaaende
andre Næringsveje — Handel og Haandværk — da var der
jo ogsaa daarlig Plads til en By her, hvor man havde saa nære
Naboer baade mod Nord og Syd og hvor tilmed den Smule
Opland, der kunde blive, var baade mager og tyndt befolket.
Derfor faldt de enkelte dristige Forsøg, der blev gjort paa at
begynde Forretninger, desværre altfor ofte uheldigt ud, og det
er saare faa af disse Forretninger, der har haft Sejghed og
Forsigtighed nok til at klare sig gennem Kriser og sløje Tider
til vore Dage. Noget gjorde det vel ogsaa, at Bønderne paa
Egnen havde deres gamle Handelsforbindelser i Nordby, og
heller ikke havde de Tillid til den nye By, og de vedblev da
ogsaa langt hen i 70’erne at sejle til Fanø i Stedet for at købe
i Esbjerg. Følgen blev da, at det stod meget smaat til med
Handelen; da Dr. Bruun i 1876 vilde begynde egen Hushold
ning, maatte han rejse til Varde for at faa de nødvendige Ting.
Handel 1870— 83. Den ældste af de endnu bestaaende
Forretninger og tillige Esbjergs første Manufakturforretning er
Mads Jørgensens, Kongensgade 78. Mads Jørgensen er født i
Tørring 1843, kom til Esbjerg Nytaar 1871 og begyndte kort
efter en Ølhandel i Havnegade 53 („Hyttefadet“, „det kolde
Ben“) og samme Efteraar samme Steds en Forretning med
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færdigsyede Herreklæder, især Arbejdstøj, med Henblik paa
de ved Havnen beskæftigede Arbejdere. Siden optoges for
skellige Alenvarer og tilsidst gik
det helt over til blandet Manufak
turforretning. I 1890 blev den
flyttet til dens nuværende Plads,
og er her efterhaanden vokset op
til en af de største i Byen af sit
Slags. I 1900 overtog Mads Jø r
gensens Søn, Martin Jørgensen,
født 1873, det meste af Forretnin
gen; den oprindelige Indehaver
beholdt dog alt, hvad der hører
under Herreartikler.
Den første Kolonialhandel var
Antoniussens i Jyllandsgade 8—10.
Mads Jørgensen.
Antoniussen kom fra Sønderho i
1872; han handlede i den første
Tid for Købmand R. Thomsen i Varde, men overtog snart selv
Forretningen og udvidede den til ogsaa at omfatte noget Manu
faktur, foruden Træ og Kul, altsaa
en ret blandet Historie. Efter 3
—4 Aars Forløb maatte han op
give det og gøre Akkord med sine
Kreditorer, som dog ikke tabte
stort ved ham. Straks efter An
toniussen, ogsaa i 1870, kom Si
mon Hansen fra Roborghus, som
først havde Forretning der, hvor
„Hotel Royal“ nu ligger, siden i
Kronprinsensgade 3. Ogsaa hans
Forretning var blandet (Kolonial
og Manufaktur), som Landforret
ninger jo iøvrigt al Tid var den
Gang.
Købmand Antoniussen.
En noget større Forretning af
den Slags (ogsaa Træhandel) fik Købmand Christiansen fra
Nørre Nebel, som i 1875 byggede Ejendommen Kongensgade
70. Dette Hus, „Spangsbergs Hotel“, og Brinchs Hus i Strand
bygade var forøvrigt til langt hen i 80’erne de eneste 2-etagers
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Huse i Esbjerg. Forretningen blev i 1877 overtaget af P. A.
Pallesen, og ændret noget, saa den kom til at omfatte Kolonial
og Isenkram (dog beholdt Chri
stiansen selv Manufakturforretnin
gen), og da den bestaar endnu, er
det den Forretning i sit Slags, som
har haft det længste Liv.
1 1876 begyndte Købmand Debell
fra Varde en Kolonialforretning i
Borgergade 44. Han var dog i
Førstningen etableret af Vardekøb
manden I. W. Palludan, og da han
siden begyndte en ret stor Tøm
merforretning, var det ogsaa en
anden Købmand, Gotfredsen i
Nordby, der stod bag. Dertil føje
des en Kulhandel, som var selv
P. A. Pallesen.
stændig, hvad ogsaa den øvrige
Forretning blev, og den udvidedes efterhaanden, navnlig i Træ
og Kul, saaledes, at den vistnok maa kaldes Byens første en gros
Forretning. Fra 1882 var Debell
Byens første Konsul (Billedel. 138).
Nogen Tid efter opgav han Forret
ningen og flyttede til København.
I 1875 kom Kaptejn F. Boysen
til Esbjerg og begyndte en Handel
med Tømmer og Cement. Han
var desuden Eksportør for de
Kreaturer, som gik med Dampski
bet „Mary“ til England (I. 93) og
Leder af Søforsikringsselskabet
„Esbjerg“ (I. 124). I 1877 gik han
atter til Søs og fo’r paa Ostindien
og Kina, som før han kom til Es
bjerg. I 1880—82 boede han igen
Kaptejn F. Boysen.
i Esbjerg og har siden sejlet fra
og levet i Aabenraa. Han har saaledes ikke spillet nogen stor
Rolle, men hans smukke Skikkelse og hans elskværdige og jo
viale Væsen gjorde, at man satte megen Pris paa ham, og
hans Navn huskes derfor ret godt af „de gamle.“
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Industri 1870—83. De ældste industrielle Foretagender
er Teglværkerne. Det naturlige Grundlag for disse er et tem
melig tykt Lag Glacialler paa det flade og lave Terræn (sand
synligvis gammel Havbund) i Rørkær, Øst for Esbjerg, og som
er kommen den nye By meget tilgode, da der derfra har kunnet
leveres næsten alle de Sten, som Byen er bygget op af. Det
første Teglværk, der saaledes fik Betydning for Esbjerg, var
Ernst’s i Rørkær, anlagt af Barkentin allerede 1850, men det
var først fra 1870, at det ret gik fremad. Det beskæftigede
1881 10 Mand og producerede aarlig 650,000 Sten a. 15 Kr.
og 50,000 Drænrør a 15 Kr. I 1869 anlagde Chr. Møller Fred
sted et Teglværk paa 6 Tdr. Land,
som han købte af Gaardejer Sillasen, Rørkær. Hans Søn, Iver Møl
ler, bestyrede Værket nogle Aar,
hvorefter han overtog det og drev
det til sin Død 1884. I 1881 be
skæftigede Værket 24 Mand og
producerede 1,600,000 Sten a 16
Kr., 200,000 Drænrør a 20 Kr. og
20,000 Tagsten a 50 Kr. I 1884
var Produktionen 2 Mill. Sten. Ved
Iver Møllers Død gik Steffen Møl
ler i Kompagni med hans Enke
og drev Værket sammen med hen
de til 1888, da Møller overtog det
Steffen Møller.
alene. Han købte da 20 Tdr. Land
til, byggede Ringovne og skaffede sig nyt og moderne Maski
neri, og da det store Byggeri midt i Halvfemserne kom, gik
Produktionen op til 6—7 Mill. Sten aarlig, og der var 65 Mand
i Arbejde. I Spekulationsperioden, Januar 1896, solgte Møller
Værket (med tilhørende Kalkværk) for 320,000 Kr. (i Bladene
600,000 Kr., i Indbydelsen til Aktietegning 550,000 Kr.!) Det
var denne Handel, söm — i sine videre Følger — foranledi
gede en af den Tids interessanteste Retssager (se Afsnittet:
„Den „amerikanske“ Periode“). — Da det almindelige Krak
kom og der ikke længere var Brug for Sten, gik Værkerne
istaa og laa stille helt til 1905, da Margarinefabrikant Lund
købte dem og fik dem saa godt i Gang, at der nu produceres
4—5 Mill. Sten aarlig. Aaret efter (1870) anlagde Slagter Geb-
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hardt et Teglværk paa Esbjerg Grund, som dog snart gik ud
af hans Hænder. Det producerede 1881 300,000 Sten a 16 Kr.
og beskæftigede 4 Mand. Endelig anlagde N. Chr. Knudsen i
1875 et Teglværk i Strandby. Det producerede 1881 450,000
Mursten a 15 Kr. og havde 5 Mand i Arbejde. Arbejdskraften
ved disse Teglværker var for en stor Del Tyskere fra LippeDetmold1.
Dahis Skibsværft er det industrielle Foretagende, som føl
ger næst efter Teglværkerne, idet det blev grundlagt 1872. Det
er omtalt i I. S. 123.
I 1876 begyndte det første Jernstøberi, idet Frantz Møllers
Værksted blev udvidet til ogsaa at
omfatte dette. Møllers Kompag
non i den nye Virksomhed og den
Mand, som her tog Initiativet, blev
Niels Jørgen Poulsen, født paa
Samsø 13. Oktober 1853. Den 16.
Marts 1876 begyndte Samarbejdet,
som fortsattes lige til Møllers Død
1884. Fra den Tid drev Poulsen
Virksomheden alene indtil 1896,
da de nuværende Indehavere, L.
B. Jensen (f. 31. Marts 1866) og
H. I. C. Olsen (f. 15. April 1865)
overtog den under Navn af „Es
bjerg Jernstøberi og Maskinfabrik“.
Niels Jørgen Poulsen.
I 1876 var der 18 Mand i Ar
bejde, 1884 30 Mand, 1896 60—90 og i de senere Aar 100—
130 Mand.
Fabrikant Poulsen har deltaget meget i det kommunale
Arbejde, idet han har været Medlem af Sogneraadet 1894—98,
sidste Aar som Formand. Han var med til at oprette Esbjerg
Sparekasse og Esbjerg Handelsbank og var Bankraadets For
mand, indtil Banken overgik til Københavns Handelsbank.
1899 blev han R. af Db.
Fra 1876 stammer ogsaa den af Skibsfører P. Brinch
grundlagte „Strandby Klædefabrik“. Brinch er født i Sønderho
paa Fanø 7. Oktober 1844 og fo’r til sit 35. Aar til Søs. Han
1 De her benyttede Tal er taget efter nogle Optegnelser fra 1881 af Told
forvalter Hassing.
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begyndte Virksomheden i Strandby med en Arbejdsstyrke paa
3—4 Mand, og den aarlige Produktion havde en Værdi af c.
16,000 Kr. I 1894 udvidedes Virksomheden med en større
Tilbygning, og en 10-Hestes Dampmaskine blev indlagt. I
1900 beskæftigede Fabriken 12 Mænd og 8 Kvinder.
Brinch førte et meget virksomt Liv og har bidraget en
Del til at hjælpe Byen frem. Han var med dl at sætte Fi
skeri med Dæksbaad i Gang, og han og Spangsberg var de
første Fiskeeksportører. Siden var han Medstifter af EsbjergFanø Bank og af Esbjerg og Omegns Sparekasse, og ved den
første var han tillige en af Direktørerne. Han var Medlem af
Søretten og 1899 blev han Regerin
gens tilforordnede i Havneraadet.
I Aaret 1900 blev han R. af Db.
I 1880 anlagde Chr. Graff, født
i Svendborg 1832, det Hvidtølsbryggeri, som endnu bestaar og
drives af hans Søn, N. M. Graflf.
I 1881 beskæftigede det 2 Mand
og tilvirkede 350 Tdr. 01; i 1892
1400 Tdr. og 1896 2200 Tdr. Si
den dalede Virksomheden noget,
men i 1900 gik det igen fremad,
da en Forretning, som forhandlede
Bryggeriet „Odense“s Ølsorter,
blev købt ind til Virksomheden.
Skibsfører P. Brinch.
Samme Aar begyndte M. Hen
riksen Bryggeriet „Esbjerg“ ; det producerede 1881 med en
Arbejdskraft af to Mand 400 Tdr. Hvidtøl, men gik ikke ret
længe.
Fra 1881 drev Th. Benisen et Farveri, det første i Esbjerg.
Haandværk. Af de Haandværkere, som er nævnt i det
foregaaende, e rd e t Murer Frøkjær, Tømrer Christensen, Bager
Keller og Formand (Gartner) Schrøder, som mest kommer til
at tilhøre Byen, idet de i en Aarrække bliver dens Borgere.
Af senere tilkomne bør nævnes Snedkermester Chr. P. Jensen
fra Outrup, som kom til Byen 1875 og efterhaanden oparbej
dede en stor Forretning, saa han i 1894, da han afstod den,
havde 25 Svende paa Værkstedet. Svenskeren Jejling, som i
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1876 kom til Esbjerg (fra Viborg), blev Byens første Bogbinder
og Boghandler og har siden været dens Borger. Slesvigeren
Peder Jensen, med Rette kaldet Tusindkunstneren, kom 1869
til Esbjerg som Havnearbejder, men han var tillige Byens første
Fotograf og byggede 1870 et Atelier paa Hjørnet af Englands
gade og Havnegade. Han var oprindelig Snedker og Tømrer,
siden (1878) blev han Blikkenslager, og dette Haandværk drev
han i ret stor Udstrækning, saa han havde flere Svende. I
1884 anlagde han det første Telefonnet i Esbjerg; det blev se
nere solgt til et Interessentskab. Arbejdet dermed gjorde ham
til Elektriker, og i det hele kunde hans Hænder lave de fleste
af de Maskiner, han saa. Der er
fortalt om ham, at naar han saa
en ukendt Mekanisme, havde han
ingen Ro, før han fik den skilt ad
og sat sammen igen. I 1876 grund
lagde han det saakaldte „Esbjerg
Vandværk“, som siden blev solgt
til Breinholt, og var anlagt paa at
forsyne Skibene ved Havnen. En
delig var han Trossefører ved
Havnen.
Dette er ikke meget, men saa
længe Havnearbejdet stod paa, var
Byen dog i jævn god Fremgang.
I 1872 var Indbyggertallet c. 450,
Peder Jensen.
1873 600, Oktober 1875, da den
første nøjagtige Tælling foregik, 1006, November 1877 1397, altsaa en Stigning i disse to sidste Aar af c. 400 eller 40 %. Godt
to Aar efter, Februar 1880, var Tallet 1666, som ogsaa er en god
Stigning; men i August 1883 var Tallet kun 1702, — en Stig
ning af 36 Mennesker i 3*/s Aar! Og for de følgende to Aar
er Stigningen heller ikke stor. Sagen er, at i 1881 ophørte
Havnearbejderne for en Tid; men mere betød det dog, at den
store Strømkæntring i Landbruget just stod paa i disse Aar.
Kreatureksporten gik meget stærkt tilbage, og Eksporten af
Fedevarer var saa at sige ikke begyndt, Danmarks Landbrugs
eksport var, for 80’ernes Vedkommende, lavest 1885 med 133
Mill. Kr. (D. F. D. S.s Jubilæumsskrift 1891). Den samlede
Eksport til England af Hornkvæg og Faar (som allerede da
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for en meget væsentlig Del gik over Esbjerg) sank i Aarene
1883 til 1885 fra henholdsvis 119,000 Stkr. til 67,000 Stkr., og
fra 114,000 Stkr. til 49,000 Stkr., og det var for største Del
Eksporten, Byen skulde leve af. Dertil kom en anden Ting
af ikke ringe Betydning. Den livlige Udvikling lige efter Hav
nens Aabning — man mærke sig de høje Eksporttal for 1875
(I. 132) — havde spændt Forhaabningerne for højt, saa der
kom en Del usund Spekulation frem, navnlig i Jord og Byg
ninger (giver sig bl. a. et godt Udtryk i Gebhardts Utilbøje
lighed til at sælge Jord til rimelige Priser i disse Aar), og
Forretninger startedes, som ikke havde et tilstrækkelig solidt
Grundlag, ja endog nogle, som fra først af var Svindelforret
ninger. En Tysker, der kaldte sig Julius Berg, men egentlig
hed Schernberg, startede i Foraaret 1876 sammen med en an
den „Det sydvestjyske Dampskibsselskab“, som lejede Dam
peren „Rosebud“ og siden „Rio Bento“, som begge fo’r paa
England. Desuden havde han en Kulforretning og Speditions
forretning. Han optraadte med stor Suffisance, og da man
ikke kendte til hans Fortid, havde han let ved at imponere og
fik en hel Del Mennesker til at tegne Aktier og give anden
Kredit. Et Aars Tid efter forsvandt han, da Politiet havde
gjort ham nogle nærgaaende Spørgsmaal angaaende hans Fortid,
og da han igen kom tilbage, blev han arresteret og straffet for
Vekselfalsk. Hans Kompagnon, der her optraadte som køben
havnsk Grosserer, hørte ligeledes til den letteste Slags Forretningsmænd. Han prøvede at holde Dampskibsselskabet oppe,
efter at hans Kompagnon var vist ud af Landet, men i Som
meren 1877 gik det hele i Stykker og Kreditorer og Aktionæ
rer tabte deres Penge. (Se Bruun: Fra Pionertiden i Esbjerg,
S. 20 og 37). Med et Par Smøreksportforretninger gik det paa
lignende Maade, den ene var stiftet af en Georg Hesse, som
lavede en Fallit i forbavsende kort Tid, den anden døde en
lige saa naturlig Død, da Indehaveren, Hr. Schmidt, forsvandt
til England, fordi Politiet gerne vilde haft ham i Tale. Hans
engelske Forbindelser viste sig lige saa usolide, saa det var
meget lidt af Tilgodehavendet, som det lykkedes at faa ind, og
Smørleverandørerne blev da for Størstedelen narret deres Penge
fra. — Det lykkedes virkelig disse Folk og deres Lige for en
kortere Tid at bringe Byens Udvikling ud af Ligevægt. Der
fulgte en Periode, da mange troede, at Esbjerg var et Stykke
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Amerika, at Værdierne hver Dag voksede op af Sandet og
steg ubegrænset. Hvorledes det kunde gaa til, hvor meget der
var Svindel og hvor lidt der var ægte deri, stod dem ikke
rigtig klart, men det gjaldt jo da for al Ting om at følge med.
Men desværre kom dette til ogsaa at gaa ud over Forret
ninger, som ingenlunde var usolide, men hvis Ledere af den
stærkere Udvikling havde ladet sig friste til at tage vel vidt
for. Kracket kom i Februar—Marts 1876, i disse to Maaneder
var der hver Fredag Tvangsauktion i Esbjerg. Meget bidrog
det ogsaa til at øge Vanskelighederne, at der den Gang ikke
var et ordentligt Pengeinstitut i Byen, som kunde hjælpe en
Forretningsmand ud over øjeblikkelig Vanskelighed eller en
foreløbig Stagnation. Betegnende i saa Henseende er Antoniussens Fallit. Da alt var gjort op, viste det sig, at han
kunde give sine Kreditorer 75 pCt. af deres Tilgodehavende,
og det vil jo sige, at han i Virkeligheden var solvent. Han
havde kun ladet sig friste til at indkøbe et alt for stort Lager
i Forhold til sin Omsætning, hvad der selvfølgelig især mær
kedes, da Tilbageslaget begyndte at komme. I Antoniussens
Ejendom fortsatte en Købmand Nielsen fra Faaborg ved Varde
Forretningen, men ogsaa han gik Fallit efter kort Tids Forløb.
Ogsaa hos Købmand P. Lambertsen maatte der holdes Tvangs
auktion, og det gik mange flere paa samme Maade.
Denne Svindelperiode har sandsynligvis gjort Esbjerg stor
Skade og sinket Udviklingen en Del. Det kom tit nok frem,
hvor stor Mistroen til Esbjerg og dens Havn var; og var der
maaske dem, der fandt deres Regning ved at styrke denne
Mistro, saa havde de nu faaet de bedste Vaaben i Hænde!
Følgen blev, at Forretningsmænd og Pengemænd i mange Aar
derefter holdt sig tilbage, flere Lejligheder og Butikker stod
tomme, det hele stod stille eller gik snarest tilbage. Byens
første Stagnationsperiode er inde, — det, som i større Stil
gentog sig en Snes Aar senere. Og rundt om i Landet fik den
gamle Snak ny Fart, at Esbjerg Havn var en mislykket Spe
kulation, og at Byen aldrig blev til noget. Ja, der synes at
være mange af Byens Borgere, der begyndte at tænke det
samme. Det er betegnende, at da et Konsortium i 1879 havde
købt det meste af den ene af Esbjerggaardene for 26,000 Kr.,
skyndte man sig at sælge, da man blev budt 2000 Kr. i For
tjeneste, fordi, som det udtrykkeligt blev sagt, at man ikke
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troede paa Byens Udviklingsmuligheder. Det kan tilføjes, at
omtrent samtidig (1879) var det, at en rejsende Literat skrev
følgende: „Esbjerg er virkelig usigelig prosaisk at se paa, for
tvivlet kedsommelig, et Topmaal af Barhed og Nøgenhed. Naar
Vinden blæser raat, og Vejret rusker vaadt, naar Solen stikker
brændende varm og naar Kulden knuger: al Tid er Esbjerg
lige lidt tiltalende, al Tid er Vandringen eller Kørslen fra Banegaarden til Hotellet lige trættende. Pladsen er amerikansk,
indrettet i stor Stil paa det vordende, men det store er fore
løbig udeblevet, og det vordende viser sig foreløbig som det
ikke værende. Her ligger en Gaard og dér et Hus, her ser
man en halv Række af en Gade, paa et andet Punkt Begyn
delsen til et Stræde, men det meste gør Indtryk af at være
ufærdigt, intet af Hygge og Velvære. De ulykkelige Menne
sker, som skulle bo i dette triste Sidestykke til forrige Aarhundredes Marmorkirke! Ikke en Gang i Maaneskin kan
denne vestjyske Ruin af en stor Tanke gøre Krav paa Tiltræk
ning!“ („Fra Danmarks Far-West“, A. Falkmann). Og naar
man kan sige uden at overdrive, at denne velformede Nedrak
ning den Gang var Udtryk for „den offentlige Mening“, i alt
Fald i den toneangivende Presse, saa vil man forstaa, at ogsaa
dette var en ingenlunde uvæsentlig Hindring for Byens Op
komst.
Men saa var det godt, at der ogsaa var mange, som saa
klarere og havde bedre Tro; som forstod at se det hele fra et
lidt større Synspunkt, at en saadan Krise slet ikke kom Hav
nen ved, og at denne al Tid vilde beholde sin store Betydning
som Udførselshavn for vore Landbrugsprodukter, af hvad Art
de saa var. Og de paavirkede Rigsdagen, saa den bevilgede
de Penge, der stadig maatte til til Uddybninger og Udvidelser
for at holde Havnen i tidssvarende Stand. Just midt i den
sløje Tid, 1881, var den første Udvidelse af Forhavnen bleven
færdig, og det var tydelig nok fremgaaet af Forhandlingerne
derom, at mere vilde følge efter. Og der var tilvisse heller
ingen Grund til at fortvivle. At Tiderne i Almindelighed var
sløje, ogsaa for Landbruget, kunde kun tænkes at være noget
forbigaaende; at „Det forenede Dampskibsselskab“ ikke vilde
taale Konkurrenter i Esbjerg, m en ‘ sejlede dem ihjel eller
handlede af med dem og dernæst satte Taksterne op, det var
en Skæbnens Tilskikkelse, som kunde være slem nok, men
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som vel heller ikke kunde vare evigt, og — hvad Byen angaar
— kunde Kreditoplagsretten ogsaa ventes en Gang. Og ende
lig var det ikke mindst væsentlig, at Havnen allerede den Gang
havde vist sig at være isfri. Baade Vinteren 1878—79 og
1880—81 havde man med Lethed kunnet sejle her, mens alle
andre dahske Havne i længere Tid kun havde kunnet besejles
med store Vanskeligheder, og den sidste Vinter var Køben
havns Havn endog lukket fra 21. Januar til langt ind i Marts.
Denne Faktor fik i Fremtiden meget stor Betydning og kan
ikke let overvurderes, naar der er Tale om Esbjergs Udvikling.
Og forøvrigt modsagde ogsaa Kendsgerningerne, om man ellers
kendte dem og vilde kende dem, al Mistro, thi allerede 1879
besørgede Havnen Halvdelen af Landets Eksport af Hornkvæg
og Faar og godt Trediedelen af Ægudførselen. (Toldforvalter
Hassings Anmærkninger til Toldstedets Aarsberetninger. 1893:
70 pCt. af Flæsket, 20 pCt. af Smørret og 38 pCt. af Kødet).
Ganske jævnt og stille steg nu denne Eksport i de følgende
Aar (se I. 132), og skønt Byen kun var en Station paa Vejen
til Udlandet, idet denne Eksport foreløbig jo ikke blev forædlet
eller bearbejdet og saaledes ikke afgav store Betingelser for
Byens Trivsel, saa gik det dog, fra Slutningen af 1883, igen
saa smaat fremad. Indbyggerantallet var i August 1883 1702, i
Juni 1885 var det 1997, eller en Fremgang af godt 17 pCt. i
knap to Aar. Men Eksporten var nu heller ikke længere den
eneste Næringsvej. Fra 1881 omtrent begyndte ogsaa Fiskeriet
at spille en Rolle og allerede 1882 var der 13 Fiskerbaade, til
Dels Dæksbaade, i Esbjerg foruden en Dampbaad. Disse Far
tøjer fiskede for ialt 46,700 Kr. — Ved samme Tid, 1883, be
gyndte Ditlev Lauritzen sin Forretning i Esbjerg, og der er,
trods Mangelen af Kreditoplagsretten, nogen Fremgang i Byens
Forretningsliv. Den kan da nu siges at have overstaaet sine
Børnesygdomme og at have begyndt paa en kraftigere Udvik
lingsperiode, som 1. Januar 1894 endte med, at den blev selv
stændig Kommune.
Førend vi gaar over til at fortælle derom, kan vi slutte
dette Afsnit med at citere Dr. Bruuns lille Bog, hvor han for
tæller om Nybyggerne, „Pionererne“, og deres Liv i hin Tid.
Ved „Pionerer“ forstaar Bruun formodentlig i det væsentlige
de 36 Mænd, som han selv har givet Plads paa medfølgende
„Pionerbillede“. Det kan tilføjes, skønt det vel næsten er
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overflødigt, at flere af disse, f. Eks. Assens, Carié, N. Chri
stensen og Reimers kun meget uegenlig kan regnes under
denne Kategori og for saa vidt kunde været udeladt, medens
andre med større Ret kunde været taget med. Dermed giver
vi Dr. Bruun Ordet:
„Der lever endnu en Del Mænd, der er kommen herud
med bare Hænder, sejg Energi og stor Arbejdsdygtighed, der
fra bar Bund har arbejdet sig op til en Position. Disse Mænd
har haft ét fælles, der har været noget typisk ved dem, det
var netop det, der gjorde dem til Pionerer, det var den mo
dige „gaa’en paa“ og saa Sejgheden, der fik dem til at be
gynde ufortrødent forfra, om ogsaa der var Uheld med de
første Forsøg. . . . Esbjerg maa blive til noget, det var Om
kvædet! . . . Livsvilkaarene var ikke al Tid blide, der maatte
arbejdes haardt, hvis vi den Gang vilde bjerge Føden. Kun
de Mennesker, der kunde og vilde arbejde, baade for sig selv
og Byen, havde Haab om at naa frem. De dovne faldt af
efterhaanden. Der blev arbejdet baade for en selv og for Ud
viklingen af Byen, — hvor mange Planer blev der ikke lagt,
hvor mange Deputationer, blev der ikke afsendt!“
„Den Gang kneb det at faa noget sat igennem; nu har
Trafikforholdene udviklet sig saaledes, at Kampen ikke blot
skal udfægtes af Byens unge, fattige Borgere, men rundt om i
Landet fordres der Plads for Esbjerg.“
Om „Livet i hin Tid“ fortæller Dr. Bruun:
„Formelt var det just ikke. Nybyggerne var ikke Formmenne
sker. De havde tilmed en Følelse af, at Stivhed og Formalisme
vilde tage sig komisk ud, som Forholdene nu en Gang var.
Som alt berørt, var Føret herude næsten ufremkommeligt,
derfor hørte lange Støvler uden paa Benklæderne til National
dragten. Vi vadede alle rundt i saadanne i mere end det halve
afAaret; Træsko og Træskostøvler saas ogsaa tit paa Fødderne
af Beaumonden.
Til et Aftenselskab hos den daværende Toldforvalter mødte
vi en Gang halvt for Spøg i Kjole, hvidt Halstørklæde og
Fedtstøvler uden paa Benklæderne. Oliefrakker og Sydvester
saas meget almindeligt. Belysning paa Gaderne fandtes ikke
og oplyste Butiksvinduer kendtes ikke, derfor gik man og
rodede med smaa Haandlygter.
Hjemmene var smaa og tarvelige, der var ikke Huse nok
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for de mange Indflyttere, saa man maatte tage til Takke med
et Par smaa Værelser, som det kunde falde sig.

Omgangstonen var meget fri; der var ikke skarp Grænse
mellem Stænderne. Man maatte ikke være kræsen, hvis man
3
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vilde have Omgang, men det skal siges, at som Regel herskede
der al Tid en sømmelig og god Tone, hvor der var Damer
med. Naar Mændene var ene, var der derimod tit en altfor
løftet Stemning, frembragt ved Drikkevarer. Champagne var
en almindelig Drik, og der flød til Tider med den Vare paa
den taabeligste Maade. Sidst i Halvfjerdserne kulminerede det,
og saa kom Reaktionen. Fra 1878 af var Byen som Regel
meget afholdende og rolig.
Det offentlige Liv i Byen domineredes af Borgermøder,
hvor Byens Vel diskuteredes, Beslutninger toges og Udvalg
nedsattes. Undertiden kunde en ren Tilfældighed avle et saadant Møde. En Aften var en Del Mænd kommen sammen rent
tilfældigt paa en Beværtning. Stemningen blev løftet, den blev
rørt, og Resultatet blev, at der blev nedsat et meget mærkelig
sammensat „Udvalg“ for at faa bygget et „Bedehus“. Der blev
drukket paa dets Fremtid til næste Morgen, men med Tømmermændene svandt Begejstringen, og man hørte ikke videre om
Sagen.
Inden de rigtige „Borgermøder“ indvarsledes, blev paagæl
dende Sag ofte først forhandlet med den daværende Toldfor
valter, der residerede paa et Toldkontor, der var lejet i Olsens
Hus, Havnegade 63, og bestod af et lille tofags Værelse for
Opsynet, og saa bagved det af et lille bitte etfags Værelse,
hvor der akkurat var Plads til et Skrivebord, to Stole og et
Pengeskab. Naar Sagen saa var præliminært forhandlet her,
sendtes Bud rundt til Folk, og saa mødte der nogle, der ved
tog et eller andet „til Borgerheldet sigtende.“
Et andet Sted, hvor man ogsaa ofte samledes, var Jernbane
stationen. Omtrent ved Femtiden kom Posttoget fra Køben
havn og Udlandet. Der stillede man som oftest og afhentede
selv sin Post.“
. „Femtoget var en lille Begivenhed hver Dag. Man følte
sig dog noget udstødt af den civiliserede Verden, og Posttoget
bragte Efterretninger, somme Tider Bekendte her over fra den
Kultur, som mangen én af os tit dybt savnede.
Hvorledes man kunde holde ud herovre under Forhold,
der var saa vidt forskellige fra dem, man kom fra, vil maaske
én eller anden spørge. Ja, nu, naar jeg tænker paa hine Dage,
synes jeg ofte, at det var underligt nok, men det gik vel os,
som det gaar de fleste Mænd, man er lykkeligst ved det, man
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haaber at opnaa; — lykkeligere ved Kampen for at naa Maalet,
end ved den rolige Besiddelse af det opnaaede. Og vi haabede; vi haabede trods Haan og Spot, trods mistrøstende Forud
seeiser; vi haabede, at Esbjerg havde Fremtiden for sig, at
den en Gang maatte vinde frem til en hæderlig Plads blandt
Danmarks Byer. I den rigtige Pionertid (1870—76) var det
endda let nok, det gik fremad, der syntes at gro Velstand og
Sundhed frem af Sandet. Men vanskeligere var det i den døde
Periode, der indfandt sig efter at Havnearbejderne var afslut
tede, og der kun sporedes et svagt Liv de to Dage om Ugen,
Onsdag og Fredag, naar Skibene gik. Da var det vanskeligere

Parti fra Havnegade 1875.

at holde Modet og Haabet oppe. Man saa næsten aldrig en
Vogn fra Landet komme ind til Byen, andre end de faa, der
kom og hentede mig ud i Sygebesøg. Købmændene i Esbjerg
havde næsten ingen Forretning; alle Byens Folk rejste ind til
Varde og handlede der, eller hjemforskrev Varer fra andre
Byer.“ ------ - —
„Kampen for Tilværelsen var haard fordern, der vilde søge
at slaa Rod paa Pladsen. Der var kun et fælles Baand, der
bandt os sammen, det var Interessen for Esbjerg og dens
Fremtid. Vi fattede efterhaanden Kærlighed til Stedet, ikke
ganske af samme Art, som føles af Borgerne i ældre Byer,
hvor de er Sønner af Byen, men snarere en Art faderlig
3«
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Kærlighed; vi var ikke voksede op i Byen, men Byen
ved os.“
Som Slutning paa dette Afsnit hidsættes fra den Tid føl
gende Poem:

En ny Vise,
at synge paa Ballet i Esbjerg den 12. Februar 1875.
Omtrent efter Melodien: „Hr. Madsen.“

:,: Ved Esbjerg:,: der skulde være Havn:,:
Og Rigsdagen tænker og taler og vaaser,
Dens store Lys og de smaabitte Praaser,
:,: Og siger:,: det er til Landets Gavn.:,:
:,: Den Carié :,: ved Kroen stiger ud. :,:
For Majestæten alt sig jo bøjer,
Undtagen »die Maüser“, der løber og støjer,
:,: Dem gi’er han :,: af sine skarpe Skud. :,:
:,: Men her kom :,: og Folk af anden Slags.
Petersen, Møller og Olsen med flere,
Som Veteraner i Esbjerg nu ere,
:,: De var her :,: paa Pletten lige straks.
:,: Her bygges :,: aldeles uforsagt. :,:
Huse og Hytter paa Heden man spreder,
Huha! — det va* no’le rædsomme Reder,
:,: Og dermed :,: er Esbjerg By grundlagt. :,:
:,: Den vokste, :,: da vi fik vores Havn :,:
Men Rygtet sa’e noget rent forbandet:
At her boede Røvere og slets inte andet
:,: Og det var:,: jo ikke til vort Gavn.:,:
Men nu da :,: vi Jernebane har,
Saa kommer Kjøbmænd og Bønder og andet
Godtfolk herind fra Byer og Landet
:,: Og ser jo, :,: at pæne Folk det var. :,
:,: Vi leve :,: i Fryd og Herlighed, :,:
Gjør Klubber og Baller, jo det kan nok hændes,
Og sommetider for Alvor vi skændes,
:,: Men nu er:,: der atter kommet Fred.:,:
:,: Gid Byen :,: maa
Herfra til Banen
Men Jerne Kirke
:,: Og derfor:,: skal

vokse rigtig bra’, :,:
den snart kan sig strække,
den ogsaa maa række,
den ha’e et Hurra.:,:

INSTITUTIONERNES HISTORIE.
ANDET AFSNIT.

1884—931.

ommunen.

Det betegnende for dette Tidsrum i Esbjergs Hi
storie er altsaa, at Stagnationen hører op og at der kommer
Liv og Fremgang paa alle Omraader, saa at Esbjerg gaar langt
foran andre vestjydske Byer. En saadan Udvikling maa nød
vendig føre til, at det at være en Del af en gammeldags styret
Sognekommune for den nye By føles som et snærende og
hæmmende Baand, og skulde der fremhæves noget særligt,
som i den nævnte Aarrække optog Sindene og slugte Tid og
Kræfter, desværre altfor længe til ingen Nytte, saa var det
netop Kampen for kommunal Selvstændighed, og om denne
Kamp skal der derfor først fortælles.

K

1 Det er det naturligste at slutte dette Afsnit med Udløbet af 1893, da
Byen bliver selvstændig Kommune; men paa den anden Side er det
dog rimeligst at fortælle de Institutioners og Næringsgrenes Historie til
Ende under dette Afsnit, som ikke paavirkes af denne Forandring. Un
der Afsnittet 1894—98 vil da kun Nydannelser og det, som da kom ind
i et andet Spor, blive omtalt.
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Vanskelighederne ved Samarbejdet mellem Byen og den
øvrige Kommune meldte sig meget snart. De stammer fra
først af maaske endda ikke saa meget fra det uensartede i Ud
viklingen som fra Befolkningens Forskellighed i Tænkemaade
og Levevis, men i hvert Tilfælde kom det tidligt frem, ja lige
fra Begyndelsen, at ingen af Parterne var tjent med Samlivet,
og mange var Rivningerne og Intrigerne, før Skilsmissen ende
lig bevilgedes, og utvivlsomt ventede Autoriteterne ogsaa læn
gere dermed end nødvendigt og gavnligt.
Det første Forsøg paa at opnaa en Særstilling, og som ogsaa
kunde have ført til en virkelig Adskillelse, er et Andragende
af 8. August 1876 til Skads Herreds Kontor (Varde) fra Kaptejn Boysen, Slagter Gebhardt og Ølbrygger Olsen om at Byen
maatte faa Rettigheder som Flække, uden dog at blive skilt fra
Jerne-Skads Kommune. Meningen var, at man ønskede Ad
gang til Laan i Købstadkreditforeningen, da man vel kunde
faa Laan under de daværende Forhold, men ikke uopsigelige,
og Ejendommene havde derfor ikke saa stor Handelsværdi,
som de ellers vilde faa. Indenrigsministeriet, som Herreds
kontoret gennem Amtet havde henvendt sig til, svarede 31.
August 1876, at saafremt der skulde tillægges Esbjerg By nogen
Særstilling, kunde dette kun ske derved, at Byen blev fuld
stændig udskilt af sin nuværende Forbindelse med den øvrige
Del af Jerne Sogn, og at man med Amtet var enig i, at der
ikke for Tiden er Anledning til at træffe en saadan Foranstalt
ning.
Som Tiden, gik blev Ønsket om Adskillelse imidlertid stær
kere, og nu ikke mindst fra Landboernes Side. Og skønt
Fremstillingen af den Byrde, som Esbjerg var for Kommunen,
er overdrevet betydeligt, saa kunde det dog ikke nægtes, at
navnlig Skoleudgifterne til den unge By var meget store. I
hvert Fald troede man paa, at Esbjerg var en uretfærdig Byrde
for den øvrige Kommune, og Virkningen blev den samme: at
man ønskede Adskillelse. I 1883 gjorde Skads et Forsøg paa
at blive selvstændig Kommune, saa skulde Jerne med Esbjerg
sejle sin egen Sø, men Beboerne fra Jerne indgav et Mod
andragende, og i Amtsraadet blev Sagen derfor afvist, 7. Marts
1884.
Det var først 1885, da Byen havde 2000 Indbyggere, at der
blev gjort et Forsøg, som havde nogen Udsigt til at blive til
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Virkelighed. I Februar nævnte Aar indgav 169 Kommunevæl
gere — d. v. s. omtrent alle — fra Jerne-Skads Sogne et An
dragende til Amtet gennem Herredskontoret om at blive skilt
fra Esbjerg, idet man samtidig gør Rede for, hvordan Ophæ
velsen af Fællesskabet i økonomisk Henseende skal foretages.
Naar der nu er saa stor Enstemmighed, saa kommer det sand
synligvis af, at Esbjerg for hvert Sogneraadsvalg stadig fik mere
Indflydelse, og da nu netop et Valg stod for, følte man sig ikke
sikker paa, at Esbjerg ikke fik Flertal, thi de 3/s af Kommune
vælgerne boede i Esbjerg. Naar det frygtede alligevel blev
undgaaet endnu denne Gang — Valget 28. November 1885 fik
det Udfald, at Esbjerg nu havde 3 Pladser af 9 — saa kom
det naturligvis af, at den fattige By havde saa faa Højstbeskattede. Men naar man endvidere i denne for alle lige vigtige
Sag gik udenom Esbjerg, saa er det sagtens med den Tanke,
at Byen ikke vil gaa ind paa Adskillelsen, fordi den ikke kan
klare sig selv, og det sidste var i alt Fald rigtig nok. Dette
saaledes ret ensidige Forslag gav Herredskontoret Anledning
til at kræve Sagen nøjere oplyst af Sogneraadet, og da man
havde faaet de nødvendige Bilag til Oplysning af Skatteforhold,
Skole- og Fattigvæsen osv., udarbejdede Herredskontoret paa
Grundlag af dette Materiale et Forslag til Adskillelsen, hvori
Esbjergs Interesser var varetagne, uden at det kom til at gaa
ud over den øvrige Kommune. Hovedpunktet i Forslaget er
følgende Betragtning: Da Staten ved dette Havneanlæg har
foranlediget, at en fattig By er vokset op, som har faaet Tilløb
fra hele Landet, saa er det ogsaa Statens Pligt at træde hjæl
pende til, hvis en saadan By skal til i et og alt at staa paa
egne Ben. Det oplyses i den Anledning, at af de 2000 Ind
byggere er kun 30 pCt. født i Byen, mens 30 pCt. er tilflyttet
fra Ribe Amt alene og 40 pCt. fra det øvrige Land, og det er
Smaafolk saa godt som allesammen1. For at klare de
øjeblikkelige og nødvendige Udgifter udkræves der derfor et
Tilskud af Staten paa 60,000 Kr., som især skal anvendes til
1 Januar 1894 var Forholdet endnu værre, idet da kun 24 pCt. af Ind
byggerne var født i Byen; 27 pCt. var tilflyttet fra Amtet og 49 pCt.
fra det øvrige Land og Udlandet. Og det ligger i Sagens Natur, hvad
der altsaa ogsaa i 1885 gøres opmærksom paa, at der er et stærkt Mis
forhold til Stede mellem Tallet paa de Tilflyttede og den Mængde af
Kapital, de fører med sig.
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en ny Skole og en Fattiggaard, og desuden et aarligt Tilskud
af 5000 Kr. i 10 Aar af Staten og 3000 Kr. af Amtet i Betragt
ning af den Fattig- og Skolebyrde, som er paalagt Byen fra
det øvrige Land. Et saadant aarligt Tilskud til Skolevæsenet
i 10 Aar har Hjemmel i Skoleloven af 1856. En lignende
Hjemmel for et større Statstilskud ' en Gang for alle er skabt
derved, at Ribe paa Finansloven 1867—68 og 1871—72 fik tilstaaet ialt 48,000 Kr. for Tab a f Opland; Helsingør fik 120,000
Kr. for Tab ved Øresundstoldens Ophævelse 1857. Silkeborg
fik 16,200 Kr., da den skulde have sine Sager ordnet efter By
forhold. Men selv om intet Eksempel paa et saadant Tilskud
kunde findes, saa vilde der dog intet Præcedens være skabt,
fordi Esbjerg fik det, thi de Forhold, der har fremkaldt denne
By, er hidtil uden Sidestykke i vort Land. Naar andre Byer
i en nyere Tid, som Odder, Herning o. fl., er voksede frem,
da har det sin naturlige Grund og Rod i et godt Opland med
tiltagende Velstand, — det, som her jo netop savnedes.
Efter at Herredsfuldmægtig Hansen paa et Møde med Es
bjerg Borgere 24. Juni 1885 paa Herredskontorets Vegne havde
gjort Rede for dette Forslag, fik det stor Tilslutning naar und
tages de Landmænd, som boede indenfor den projekterede
Bygrænse, der omfattede Esbjerg og det meste af Strandby og
Rørkær. Det blev straks underskrevet af 68 af de 100 Til
stedeværende og i de følgende Dage af mange flere.
Men samtidig blev en anden Sag forhandlet, som laa Bor
gerne lige saa meget paa Sinde. Man vedtog tilsidst et For
slag, som blev indsendt sammen med Andragendet om Adskil
lelsen, og som gik ud paa at give Byen samme Stilling i næ
ringsretlig og kommunal Henseende som f. Eks. Marstal Han
delsplads havde faaet ved Lov af 1. Marts 1867 og Nørre
sundby ved Lov af 17. April 1868; endvidere, at Forordning
af 8. Juni 1839 om Fremmedes Handelsberettigelse og Plakat
af 16. April 1841 om Handelsrejsende ogsaa skal gælde for
Esbjerg. — Ved en Højesteretsdom af 9. Januar 1880 er det
erkendt for lovligt, at den fremmede (udenlandske) Handels
rejsende kalder Købmænd fra Landet ind til sig i Købstæderne,
foreviser dem Prøver og handler med dem. Deraf benyttede
Esbjerg sig allerede i stor Udstrækning, men selv om det gav
en vis Uafhængighed af de egentlige Byer, saa var det dog en
Ulempe og et Tab for Byens Handlende, at de skulde rejse
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efter det, og at de udenlandske Rejsende ikke maatte komme
til dem. Endvidere foreslog man, at de Love, som gjaldt for
de andre seks daværende Handelspladser (Frederiksberg, Fre
deriksværk, Marstal, Silkeborg, Løgstør og N.-Sundby) ogsaa
skulde gælde for Esbjerg, saa dertne By fik en lignende kom
munal Stilling og Forfatning. Det man derved vilde opnaa,
var en friere Styrelse af Kommunens Anliggender, idet Kom
munalbestyrelsen kom til at sortere under Indenrigsministeriet
i Stedet for under Amtsraadet, medens Byen vedblev at være
i Forbindelse med Amtskommunen som en Landkommune
saaledes, at Udgifterne til Ting- og Arresthus, Politivæsenet,
Jordemodervæsenet, epidemiske Sygdomme osv. blev at ligne
paa Amtskommunen mod at Esbjerg svarede Bidrag til dennes
Udgifter efter Hartkornet og Folketallet i Følge Landkommunallovens Bestemmelser derom. Endelig vil de forskellige Be
stemmelser, som var gældende for Købstæderne og Handels
pladserne, ogsaa finde Anvendelse paa Esbjerg.
Ved Optagelse i Handelspladsernes Kreds vilde der ogsaa
blive Adgang for Esbjerg til at faa Laan af den jydske Køb
stadkreditforening, og dermed vilde et længe næret Savn være
afhjulpet. Endnu saa sent som 1889 søgte Esbjerg forgæves
om at faa Ret til saadanne Laan.
Disse forskellige Forslag blev formulerede i et „Udkast til
Lov om Handelspladsen Esbjergs Nærings- og kommunale
Forhold“ og vedlagt Andragendet om Adskillelsen. Dette blev,
efter at være sendt til Amtsraadet, behandlet her 30. November
1885. Man tilraadede at standse Sagen med den Motivering,
at dels fandt Amtsraadet for sit Vedkommende Betænkelighed
ved at gaa ind paa det betydelige aarlige Bidrag man havde
gjort til Betingelse for Adskillelsen, og dels mente man ikke,
at Landkommunalloven hjemlede Ret til at skille en Del af et
Sogn ud. Til dette sidste er at bemærke, at det allerede stod
nævnt i Andragendet, og man havde derfor ogsaa henvist til,
at Udskillelsen maatte ske ad Lovgivningens Vej, lige som
ogsaa de øvrige Handelspladser havde faaet kommunal Selv
stændighed paa den Maade. Man fastholdt derfor ogsaa, at
Sagen skulde gaa videre, og 19. April 1886 blev den da, paa
Anmodning af Borgere i Esbjerg, sendt til Ministeriet fra
Amtet.
Den 9. August 1886 gav Ministeriet et afslaaende Svar paa

42
Andragendet under Henvisning til, at „Ministeriet, lige som
Ribe Amtsraad, maa formene, at en Ordning af Esbjergs kom
munale Forhold i den antydede Retning vilde være forbunden
med saa særdeles Vanskeligheder, og at navnlig Byens Evne
til at subsistere som selvstændig Kommune uden Hjælp andet
Steds fra efter Udløbet af det Tidsrum, for hvilket saadan
Hjælp er paaregnet, maa anses for saa tvivlsom, at man har
fundet overvejende Betænkeligheder ved i alt Fald for Tiden
at foretage Skridt til Fremme af denne Sag.“ Man prøve en
Gang at tænke Sagen igennem: Den paaregnede Hjælp var
ialt 140,000 Kr., ydet inden Udløbet af 10 Aar eller i Gennem
snit 14,000 Kr. om Aaret. Da Amtet og Ministeriet ikke en
Gang finder, at man efter dette Tidsrum og efter en saadan
Hjælp tør stole paa Byens Evne til at være selvstændig, saa
maa man altsaa gaa ud fra, at Jerne-Skads Kommune, som i
Aarene 1888—93 havde et Gennemsnitsbudget paa 23—24,000
Kr. (i 1885 mindre), t det mindste skal yde de 14,000 Kr.
aarlig foruden de ordinære Udgifter til Esbjerg! Urimelig
heden heri er iøjnefaldende; og lad nu være, at Byen kunde
klare sig med lidt mindre — det maatte den jo faktisk — saa
vilde dens nødvendigste Udgifter dog blive en uretfærdig Byrde
for en fattig Landkommune. Og disse Udgifter blev da ogsaa
kun ufuldstændig afholdte, og endnu daarligere efter den Tid
end før. Med andre O rd: Disse Vanskeligheder kom næsten
alene til at gaa ud over Esbjerg, — som vi senere skal se,
hyttede Landkommunen sig nogenlunde! Dette Afslag var en
stor Skuffelse for alle vedkommende, — nu maatte man fort
sætte med disse umulige Forhandlinger og Kompromis’er mel
lem en Købstad og en Landkommune, som mere og mere fik
forskellige Interesser.
Skuffelsen kommer tydelig frem i den Ansøgning, som
Jerne-Skads Sogneraad kort efter — 20. August 1886 — sendte
til Indenrigsministeriet om i alt Fald at faa et Laan. Det hed
der i Indledningen m. H. t. Afslaget: „Sogneraadet er bleven
overrasket over dette Svar. De i Andragendet med Bilag
indeholdte Oplysninger om, at Esbjerg By kun med Hjælp
andet Steds fra kan dække sine kommunale Udgifter erkendes
for rigtige, men desuagtet nægtes der Fremme af den Ordning,
som vil gøre det lettest for rette Vedkommende, nemlig Staten
og Amtskommunen, at yde Byen den Hjælp, som den trænger
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til og har Krav paa.“ Der gøres dernæst opmærksom paa, at
det i alt Fald ikke kan gaa, som det gaar, thi de Indtægter,
Kommunen har fra Esbjerg, og som er det eneste, der kan
anvendes paa denne By, er aldeles utilstrækkelige til dens
Fattig-, Skole-, Vejvæsen m. m., navnlig vil Skolevæsenet i de
følgende Aar kræve langt større Udgifter end man kan over
komme. En ny Skole skal bygges straks, og de aarlige Skole
udgifter i Esbjerg kommer for Fremtiden op paa 10—11,000
Kr., mens Kommunen kun kan ofre 3000 Kr. derpaa. I den
Anledning søger Sogneraadet nu et indtil videre afdrags- og
rentefrit Laan af Staten paa 25,000 Kr. til den nye Skole og
et aariigt Tilskud paa 5000 Kr. til Skolevæsenet, ligeledes indtil
videre. Der sluttes: „At det høje Ministerium ikke vil paalægge
en fattig Landkommune en Forpligtelse, som rettelig bør bæres
af det hele Land og at det omfatter Esbjerg By med saa stor
Interesse, at det vil foretage det fornødne til, at Byens kom
munale Institutioner kan blive sat i tilbørlig, tidssvarende Stand,
holder Sogneraadet sig forvisset om, og det haaber derfor, at i
hvert Fald dette Andragende maa blive bevilget.“
Men denne Gang fik Sogneraadet ikke en Gang et Svar.
Det henvendte sig da gennem Kredsens Folketingsmand i 1888
til Rigsdagen om det samme, men man fik det Svar, at da de
omhandlede Ulemper rettest afhjælpes ved en Udskillelse af
Esbjerg som selvstændig Kommune, gør Udvalget ingen Ind
stilling. Ja, men det var jo netop det, som Amt og Stat ikke
vilde gaa ind paa!
Det næste Forsøg paa Adskillelse blev gjort 1889, denne
Gang fra Sogneraadets Side. Amtet nedsatte 29. November
s. A. et Udvalg, som af Sogneraadet forlangte Sagen nøjere
oplyst og en Afstemning blandt Befolkningen foretagen. I den
Anledning blev der i Esbjerg holdt flere Møder, hvor man var
enig om fra alle Sider at ønske Adskillelsen, uden at man dog
kunde blive helt enig om de Betingelser, under hvilke det
skulde ske, idet en Del Borgere (333) ønskede et Tilskud fra
Staten paa 80,000 Kr. en Gang for alle, og desuden 5000 fra
Staten og 2000 fra Amtet aarlig i 10 Aar; medens en anden
Del (215) vilde nøjes med et noget mindre Tilskud, for om
muligt at faa Sagen gennemført snarest. At de første nu for
langer større Tilskud end i 1885 motiveres ved, at Befolk
ningen nu er over dobbelt saa stor som i 1885, — nemlig
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44001 mod 2000 —, og Fattig- og Skoleudgifterne er derfor
ogsaa meget større. Forøvrigt følger der med disse Erklærin
ger en lignende og endnu udførligere Redegørelse og Begrun
delse end i 1885, denne Gang ligefrem som Bemærkninger til
„Udkast til Lov om Handelspladsen Esbjergs Nærings- og
kommunale Forhold.“ Sagen er, at Haabet om at faa Rettig
heder som Handelsplads ogsaa denne Gang spiller en lige saa
stor Rolle for Borgerne som selve Adskillelsen. — Forøvrigt
var der i den Tid Møderne stod paa sendt en Deputation til
Ministeriet for at forberede Sagen. Indenrigsminister Barden
fleth svarede, at han maatte give Deputationen Medhold i, at
en Adskillelse vilde være heldigst, men at der først maatte
forhandles med Sogne- og Amtskommuner og forskellige Stats
myndigheder. Først da kunde man skønne, hvor vidt der fra
Statens Side var Grund til at bringe Ofre for at lette Esbjergs
Stilling.
Heller ikke denne Gang blev Sagen da gennemført, men
alle havde dog en Følelse af, at det nu kun var et Tidsspørgsmaal, naar det vilde ske. Der var ogsaa i .Aarenes Løb fore
taget forskellige Udskillelser, som maatte føre nærmere
Maalet. — Allerede fra 1876 dannede Esbjerg et eget Brand
fogeddistrikt, fra 1887 et eget Jordemoder distrikt, fra 22. Juli
1889 et eget Distrikt for de Fattiges Kasse, fra 21. December
1881 havde Byen sit eget Bygningsreglement, fra 14. Marts
1885 havde den sin egen Sundhedsvedtægt og fra 1. April 1888
sin egen Politivedtægt. Ved en Skrivelse fra Justitsministeriet
af 24. September 1890 blev Esbjerg, Rørkær og Strandby fra
1. Januar 1891 et eget Sognefogeddistrikt og 31. Oktober 1890
kom en kgl. Resolution om, at de samme Byer danner fra nu
af et selvstændigt Kirkesogn, og ved Forhandlingen om dette
havde Indenrigsministeriet netop forlangt, at Sognegrænsen
skulde fastsættes med en frem tidig Adskillelse fo r Øje. Det
var denne sidste Bestemmelse, der var af størst Betydning; thi
nu behøvedes der ikke nogen særlig Lov eller Resolution for
at faa Adskillelsen, nu kunde den med Ministeriets Billigelse
foretages af Amtet ved første Anledning i Følge Lov om Land
kommunernes Styrelse af 6. Juli 1867.
Denne Anledning kom ved Sogneraadsv alget 12. December
1 Det øvrige Jerne Sogn havde 1890 826 Indbyggere, Skads 686. Esbjerg
har altsaa 3/i af Kommunens Indbyggere!
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1891. Disse Valg, som* lige til 1882 kun havde skaffet Esbjerg
1—2 Pladser i Sogneraadet, havde efterhaanden mere og mere
lagt Styrelsen af Kommunens Sager over i Byens Haand, og
det var denne Omstændighed, som især gjorde Landboerne
ivrige for Adskillelsen. — 1871 forhøjedes Antallet af Sogne
rådsmedlemmer paa Grund af det øgede Arbejde fra 7 til 9
(appr. af Amtet 15. Marts 1871). Fra Januar 1871 til 25. Ok
tober 1876 havde Esbjerg et Medlem i Raadet, først Barkentin
(født 30. September 1812, død 13. Juni 1881, første Esbjerggenser, der blev Medlem af Jerne-Skads Sogneraad), siden
Vejopsynsmand Schmidt. Fra 1876 til 19. December 1882 2
Medlemmer, Snedker Mikkelsen og
Købmand M. Jørgensen. Fra 1882
til 17. November 1888 3 Medlemmer,
først Træhandler Mikkelsen, Skibs
bygger Dahl og Postekspeditør Due;
allerede 5. December 1885 blev dog
den sidste ombyttet med Købmand
Jens Nielsen, og 5. Februar 1887 blev
denne og Mikkelsen erstattet med
Lærer Andersen og Murermester N.
J. Pedersen. Fra 1888 endelig havde
Esbjerg de 4 Medlemmer af de 9,
Købmand M. Jørgensen, Lærer An
dersen, Murermester N. J. Peder
sen og Gæstgiver M. Spangsberg1,
Niels Barkentin.
den sidste blev i Efteraaret 1891
erstattet med Arbejdsmand H. P. Johansen.
Saaledes var altsaa Stillingen ved de højstbeskattedes Valg
12. December 1891. Da fik Esbjerg ikke blot Flertal, nemlig
7 Medlemmer ialt (A. Andersen, N. J. Pedersen, Jens Nielsen,
1 Dette Valg ved man endnu at fortælle om. Det var kun ved et Til
fælde, at Esbjerg fik sin fjerde Mand, Spangsberg, valgt. Landboernes
Repræsentant havde 5 Stemmer mere, og man ansaa Valget for sluttet.
Men før man underskrev Protokollen, vilde Lærer Sørensen, Veldbæk
Skole, hos hvem Valget foregik, at man skulde gaa ind og spise, da
Maden ventede, og imedens kom en Vognmand fra Esbjerg kørende
med et helt Læs Arbejdere, som imidlertid havde faaet Fyraften, og da
de fik at vide, at det kneb for Esbjerg, stemte de paa Spangsberg. Ve^
var han nærmest Højremand, men Bypatriotismen var i de Dage stær
kere end de politiske Anskuelser.
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M. Jørgensen, H. P. Johansen, Chr. P. Jensen, C. Knutzen),
men Jerne Landsogn blev endog helt udelukket, idet de to
sidste Medlemmer var fra Skads. Saa var Bægeret endelig
fuldt nok. Kort efter, i Februar 1892, sendte Kommunevæl
gere i Jerne-Skads et Andragende til Ministeriet om Adskil
lelsen, idet man gør Rede for, at det nu er Esbjerg, der raader
over alle kommunale Forhold. — Det varede dog et helt Aar
endnu, før Amtsraadet fik Sagen til Behandling. Dette Raad
havde, som der har været Lejlighed nok til at se, i Tidens
Løb indtaget en ret mærkelig Stilling over for Esbjerg. Skønt
det allerede 1885 var oplyst, at s/io af Esbjergs Befolkning,
udelukkende Smaafolk, var tilflyttet fra Amtskommunen, og
Byen saaledes maatte paatage sig en Del af dennes Fattigbyrde,
saa var der dog ikke i Amtsraadets Optræden den mindste
Anerkendelse af dette Forhold; og skønt Esbjerg i de føl
gende Aar gik over baade Varde og Ribe i Folketal, saa „fandt
man fremdeles ingen Anledning“ til at give Byen, hvad en
saadan By trænger til. Baade i disse Aar og de følgende kla
ges der ogsaa ofte i Bladene over dette.
At Statens Optræden ikke har været synderlig anderledes,
er sandt, men „Staten“ retter sig jo i Almindelighed efter de
underordnede Autoriteters Betænkninger og Afgørelser. Det
maa dog tilføjes, at Staten i dette Tilfælde stod i et enestaaende
nært Forhold til Byen, ja maa jo egentlig siges at være dens
Fader, eftersom det var Statens Havneanlæg, der havde frem
kaldt Byen. Men heller ikke fra den Side har man villet
anerkende de dog nærliggende Forpligtelser, man havde
Øjet henvendt paa Havnen, ikke paa Byen, — hvad der laa
udenfor de tre Plovfurer maatte det gaa med, som det bedst
kunde. —
Skridt for Skridt har Byens Borgere, ved bestandig paany
at stille Kravene, selv om de blev afvist 3—4 Gange, maattet
kæmpe sig til de Institutioner og Ordninger, som var aldeles
nødvendige. Fra alle Sider har det unge Samfund mødt Mod
stand; den gamle Erfaring har bekræftet sig, at Opkomlingen
skal sparkes, dels fordi man nok vil beholde Fadet for sig
selv, og dels fordi han heller ikke ser videre godt ud.
— Først fra 1889, da det andet betydelige Forsøg paa en
Adskillelse blev gjort, forandrede Amtsraadet sin Stilling, idet
det, som foran bemærket, nedsatte et Udvalg til at forhandle
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med Sogneraadet. Det synes, som det er den sikre Udsigt til,
at Landboerne ved næste Valg vil faa Mindretal, der driver
Amtsraadet ud af sin Passivitet. Og da dette i 1891 virkelig
skete, var man villig nok til at tage sig af Sagen. Den 30.
Maj 1893 kom ovennævnte Andragende (af Februar 1892) til
Forhandling i Amtsraadet, efter at Sogneraadets Erklæring var
indhentet, og Amtsraadet, „der maa erkende, at ganske særlige
Omstændigheder taler for Adskillelsen“, vedtog at andrage om
Indenrigsministeriets Bemyndigelse til at tilstaa denne fra 1.
Januar 1894 at regne. Esbjerg Sogn skulde omfatte Esbjerg,
Rørkær og Strandby, ialt 1000 Tønder Land med 32l/i Tønde
Hartkorn.
Den 29. Juli 1893 gav Ministeriet sit Samtykke under For
udsætning af, at Amtsraadet kunde godkende Opgørelsen af de
fælles Aktiver og Passiver. I Henhold hertil forlangte Amts
raadet sig et Forslag til en saadan Opgørelse tilsendt, og Sogne
raadet efterkom Kravet ved at sende et Opgør, som er dateret
25. August 1893. De Aktiver — Skoler og Fattighus, vurderet
til 35,590 Kr. — som er beliggende i Jerne-Skads, overtages
af disse Sogne med den dem påahvilende Gæld, 12,200 Kr.
Endvidere beholder Jerne-Skads alle Legater, ialt 519 Kr. 70
Øre. Ligeledes overtager Esbjerg de Aktiver med den derpaa
hvilende Gæld, som er beliggende i denne By, nemlig to
Skoler til en Værdi af 33,833 Kr., et Sprøjtehus til 900 Kr.
og tilhørende Brandredskaber for 3000 Kr., ialt 37,733 Kr.
Gælden er 25,100 Kr. Kommunens Kassekredit, oprindelig
8000 Kr., men som forventes at ville gaa ned til 4—5000 Kr.,
deles saaledes, at Jerne-Skads betaler en Fjerdedel og Esbjerg
tre Fjerdedele.
Efter Amtets Bestemmelse (af 30. Maj 1893) skal hver af
Kommunerne endvidere overtage sine Fattige og Alderdoms
understøttede, Esbjerg henholdsvis 22 og 18, Jerne-Skads 24
og 6. Arkivet gaar til Esbjerg, men det vedtoges at give —
med Amtets Tilladelse — indtil 50 Kr. af Kommunens Kasse
for at faa de sidste 10 Aars Forhandlings- og Fattigprotokoller
afskrevne. Disse Afskrifter udleveres saa til Jerne-Skads Sogneraad. — Det er denne Sogneraadsarkivets Skæbne, som sy
nes det mindst vel overvejede ved Sagen. Med hvilken Ret
giver Jerne-Skads Sogne disse gamle Minder og snart de eneste
historiske Kildeskrifter fra sig, og hvilken Glæde kunde Es-
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bjerg have af dem? Og dette Arkiv er tilvisse ikke uden
Interesse, thi det gaar tilbage til 1733.
Dette Opgør havde i Forvejen ligget til Eftersyn for Kom
munens Beboere, uden at nogen Indsigelse blev gjort, og da
ogsaa Amtet bifaldt det, var endelig den 10-aarige Kamp ført
igennem til Sejr. Det synes maaske ikke nogen særlig lang
Tid, men man maa huske, at det er en hurtigvoksende By, her
er Tale om. I den nævnte Tid var dens Indbyggerantal vokset
fra 1700 til 6400, og den var saaledes forlængst Vestjyllands
største By, før den kunde opnaa kommunal Selvstændighed!
Men forøvrigt maa man mærke sig, at naar undtages Sogneraadets Medlemmer, saa havde Es
bjerg Borgere ikke denne Gang
blandet sig i Forhandlingerne. Thi
Sagen var jo, at den Løsning, der
var naaet, var den tarveligste, der
i det hele taget kunde tænkes. Om
Rettigheder som Handelsplads var
der slet ikke Tale, og man fik,
ved denne Lejlighed, ikke en Øres
Hjælp til de store Udgifter og
Vanskeligheder, som nu nødven
digvis maatte komme i en By,
hvor intet af det Offentlige stod i
noget passende Forhold til Byens
Størrelse, og derfor fik man ogsaa
Lærer Sørensen, Veldbæk.
i de følgende Aar den store Gæld
og de store Skatter at slaas med. Man gennemførte nu Sagen,
vel ikke imod Borgernes Vilje, thi dette var dog bedre for
begge Parter, end at lade det gaa ved det gamle, men uden
videre Interesse fra deres Side, og Resultatet var heller ikke
megen Tak værd. Naar der alligevel, navnlig ved Jubilæums
festen, syntes at være en Del Glæde der over, saa gælder
denne ikke saa meget selve Sagen som de Udsigter, man troede
at have vundet. Nu maatte Esbjerg blive Handelsplads eller
endog Købstad, og dette var i de flestes Fantasi endnu langt
mere og det store Ideal!
Det havde i de forløbne Aar været en alt andet end mis
undelsesværdig Stilling at være Formand for et Sogneraad, der
skulde varetage saa forskellige Interesser; og da denne Byrde
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især blev lagt paa en enkelt Mand, Lærer Sørensen, Veldbæk,
kan der være Grund til her at mindes ham, saa meget mere,
som det fra alle Sider indrømmes, at han gjorde et ihærdigt
og trofast Arbejde for at løse Opgaven paa bedste Maade. Sø
rensen er født 1839 og blev Lærer i Veldbæk 1873. Fra 1.
Januar 1877 var han i Sogneraadet, og i denne Stilling var han
i 12 Aar, nemlig 1877—82 og 1886—91. Af disse 12 Aar var
han Formand de 9, nemlig 1877—79 og 1886—91, og navnlig i
den sidste Periode krævedes der et stort og besværligt Ar
bejde af ham, ikke mindst i Anledning af de mange Forsøg
paa Adskillelse og Forberedelserne dertil.
Det er ret interessant gennem Sogneraadets Protokoller at
følge denne Udvikling fra et saare primitivt Sognesamfund til
et mere og mere moderne og sammensat Købstadsamfund. Vi
skal nu gaa over til Fremstillingen af de mere betydningsfulde
Sagers Udvikling i denne Periode.
Skolevæsenet. Det fulgte af sig selv, at Nybyggernes Børn
skulde gaa til den nærmeste Skole, Bollesager. Men da Af
standen dog var ’/t Mil og Børnetallet jo voksede stærkt, va
rede det ikke længe, før der opstod smaa private Skoler i Es
bjerg. Vinteren 1871—72 var der 55 skolepligtige Børn; deraf
gik kun de 38 i den offentlige Skole, Resten undervistes pri
vat, og der var vel ogsaa enkelte, som slet ingen Undervisning
fik, i alt Fald klager Sogneraadet over dette i en Skrivelse af
23. November 1873. Denne private Undervisning var dog de
første 3—4 Aar noget tilfældig. En afskediget Lærer fra Søn
derjylland, en Skomagers Kone, Madam Beck, og flere, holdt
Skole en Vinter eller to, især for mindre Børn, — om Som
meren kunde de jo bedre gaa til Bollesager. Madam Beck
var den, der holdt længst ud; hun begyndte 1870 og blev ved
et Par Aar efter, at Langvad var kommen til Esbjerg. Hun
havde en halv Snes Elever, som hun samlede i sit Hjem paa
Hjørnet af Havnegade og Stormgade oven over Barkentins
Lejlighed. En af disse Elever har fortalt, at naar det under
tiden blev for koldt i Skoleværelset, saa rykkede de ind i
Skomagerværkstedet, hvor der var varmere, og fortsatte Ar
bejdet der. Provst Assens, som tilsaa hendes Skole, skal have
været helt vel tilfreds med den.
4
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Dette private Skolevæsen kom dog først i en fastere Gænge,
da Lærer N. K. Langvad kom til Esbjerg i 1873, og da han
fra nu af og gennem 30 Aar var Byens Førstemand paa dette
Omraade, skal her siges et Par Ord om ham. Om Begyndel
sen fortæller han selv saaledes:
„Jeg er født i Tirslund Skole i Haderslev Amt 13. Sep
tember 1843. Sommeren 1869 tog jeg Lærereksamen i Kø
benhavn med første Karakter, og samme Efteraar blev jeg
ansat som Tredjelærer ved Odden Skole paa Fanø. Ved der
fra stadig at have Esbjerg for Øje og af og til gøre en Tur
der over, kom den Tanke snart op i mig, at der muligvis paa
denne Plet kunde blive et Virkefelt for mig. Sommeren og
Efteraaret 1872 gjorde jeg flere Rejser der over, kom i For
bindelse med flere af Beboerne og erfarede derved snart, at
det var et almindeligt Ønske at faa en Skole oprettet paa Plad
sen, ogsaa fordi Bollesager Skole ved den stærke Tilgang fra
Esbjerg var bleven overfyldt. Kort før Jul blev jeg paa For
anledning af Gæstgiver Morten Spangsberg m. fl. indbudt til
et Møde i „Tutten“ med de skoleinteresserede Beboere, hvor
vi efter en længere Forhandling enedes om, at jeg straks i det
nye Aar (1873) skulde begynde en Skole i Esbjerg. Jeg fore
tog da det i manges Øjne vovelige Skridt at opgive et fast
Embede, for at begynde en privat Skole, og det oven i Købet
paa en Plads som Esbjerg. Skolen blev aabnet 10. Januar
1873 med ca. 60 Elever i nuværende Havnegade Nr. 69 og
holdtes gaaende som privat Skole til 1. November 1876, da
der blev gjort Begyndelse til et offentligt Skolevæsen med mig
som konstitueret Førstelærer.“
Allerede tidligere, ja endog før Langvad kom til Byen, var
der dog gjort Forsøg paa at faa oprettet en offentlig Skole. I
Begyndelsen af Aaret 1872 blev der herom sendt en Ansøg
ning til Amtet, men Sogneraadet vilde ikke anbefale den, og
samme Skæbne fik en lignende Ansøgning Aaret efter, idet
man paa Provstens Anmodning om en Betænkning over den
gav følgende baade oplysende og kuriøse Svar:
„I Anledning af Deres Højærværdigheds Opfordring til at
afgive Erklæring over hosfølgende Andragende, skal man ikke
undlade at ytre: Ligesom vi anse det for en ikke meget van
skelig Sag at indordne den ny By ved Esbjerg under de al
mindelige kommunale Forhold, saaledes kunne vi ingenlunde
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give den Mening Medhold, at den nuværende Befolkning kan
anses som fast, da vi tværtimod anser den for meget skiftende.
Det er netop paa Grund heraf, at man ønsker Skolevæsenets nød
vendige Omordning udsat til Havne- og Baneanlægets Slutning.“
Den private Skole i Esbjerg var dog stadig bleven støttet
af Kommunekassen, første Gang, Vinteren 1870—71, med 20
Rd., og sidste Gang, 1875—76, med 200 Kr.; men det var jo
ogsaa billigt sluppet, naar baade Bollesager Skole og Langvads
Skole allerede fra 1874 var aldeles overfyldte. Og det viste
sig da snart, at det ikke lod sig gøre at vente med Omordnin
gen til Havneanlæget var færdigt, og det var der heller ingen
Grund til, thi hvor „skiftende“ Befolkningen end kunde være,
saa var Byen en Kendsgerning, og der maatte skaffes Skole
plads til dens mange Børn.
Sommeren 18751 anmodede daværende Sognepræst forjerneSkads og Provst for Skads m. fl. Herreder R. Assens Sogneraadet om at fremkomme med Forslag til Ordning af Skole
væsenet i Esbjerg og Opførelse af en tidssvarende Skolebyg
ning. Det vil altsaa sige, at Provsten for Fremtiden tænker
sig Esbjerg Skole som kommunal, og da der allerede var ca.
100 skolepligtige Børn i Byen, forstod Sogneraadet, at der
heller ikke var andet at gøre. Ved et Par Sogneraadsmøder
samme Efteraar blev det saa vedtaget, at Kommunen skulde
overtage Skolevæsenet i Esbjerg fr a 1. November 1876, og at
der i Tidsrummet 1. Januar—1. November 1876 skulde gives
et Tilskud til Esbjerg private Skole af 1600 Kr., bl. a. til Leje
af meget større Lokaler, for at ogsaa de Ubemidledes Børn fra
nu af kunne blive i Byens Skole, i Stedet for at gaa til Bolles
ager. — Endvidere blev det i Marts 1876 vedtaget, at der i
Sommeren 1877 skulde opføres en ny Skole i Esbjerg, som
skulde være færdig til 1. September 1877. Denne Esbjergs
første offentlige Skole var en toetages Bygning (Skolegade 41),
som kostede 14,000 Kr., hvoraf 12,000 Kr. laantes af Amts
skolefonden. Den aabnedes 1. Oktober 1877 med 137 Elever
i 3 Klasser og med 3 Lærere: N. K. Langvad som Første1 Kilden til det følgende er næsten udelukkende Hr. Overlærer Langvads
„Beretning om det kommunale Skolevæsen i Esbjerg i Aaret 1902“,
hvori findes en Oversigt over de 25 Aar, Skolevæsenet da havde været
kommunalt. Enkelte Rettelser og Tilføjelser er foretaget efter Sogneraadets Protokoller og andre Kilder, bl, a. Langvads Opgivelser.
4*
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lærer, O. Chr. Niemann som Andenlærer, begge fast ansatte,
og A. Nielsen (siden Kantor ved Ribe Domkirke) som Vinter
lærer. Niemann flyttede kort efter til Sjælland og blev afløst
af P. Hermansen fra Gredsted, som blev i 3 Aar, saa rejste
han til Nebraska.
Hans Efterfølger var
Karl Sørensen fra
Kalvslund, som blev
til 1884, da han blev
Lærer iLæborg. Sko
lens første Inspektrice — den Gang
kaldet Førstelærer
inde — var en Frk.
Esbjergs første offentlige Skole.
Brøns, kaldet fra
Maj 1894, som dog efter blot en Maaneds Forløb fratraadte paa
Grund af Sygdom og blev afløst af Frk. Marie Christensen,
der senere udnævntes til Skoleinspektrice, i hvilken Stilling
hun endnu virker ved Skolen. Hver
Vinter blev desuden ansat en eller
flere Vinterlærere til at undervise de
Børn, som havde haft Sommertjeneste
paa Landet. Det var gerne ueksaminerede, kun med den saakaldte Provsteeksamen; først da Lønningerne efter
1894 blev forhøjede, blev ogsaa disse
Pladser besat med Seminarister.
I de sidste Aar af 70’erne steg Bør
netallet ret stærkt til det i 1880 naaede
216, men paa Grund af Stilstanden i
Byen omkring 1880 gik det endog for
en Tid tilbage, idet det 1881 var 180,
1882 199 og først 1883 er der igen skoleinspektør N. K. Langvad,
kendelig Fremgang, idet Tallet er 239.
I sidste Halvdel af Firserne blev Stigningen en Del stærkere;
de 5 Klasseværelser paa Skolen kunde ikke længere slaa til,
og man maatte leje Lokaler i Byen. I Vinteren 1888—89 var
der endog lejet fem Lokaler i to forskellige Bygninger, og
drevet af Nødvendigheden maatte Sogneraadet saa vedtage at
bygge en ny Skole, Den blev opført Sommeren 1889 i Dan-
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marksgade og kostede 20,000 Kr., som blev laant i Livsforsik
rings- og Forsørgelsesanstalten af 1871.
Den nye Skole havde 8 Klasseværelser, men da"der i Ja
nuar 1890 var 550 Børn i Skolerne, saa maatte de 6 tages i
Brug straks, og det varede da heller ikke længe, før man
paany maatte tænke paa Udvidelser. Det lykkedes dogjerneSkads Sogneraad at faa det udsat, til Esbjerg var bleven selv
stændig Kommune 1894, men da maatte der ogsaa tages fat
straks, thi Januar 1894 var Børnetallet steget til 840! Somme
ren 1894 blev da Skolen i Norgesgade bygget, en toetages Byg
ning med 8 Klasseværelser, for en Sum af godt 37,000 Kr. Den
blev saaledes beliggende, at den fik
fælles Legeplads med Skolen i Dan
marksgade, og den blev iøvrigt
nok saa godt og moderne indrettet,
som de gamle Skoler, men ogsaa
forholdsvis en Del dyrere.
Nu mente man, at være vel for
synet med Skoler for længere Tid;
men netop i de følgende Aar steg
Indbyggertallet og dermed Børne
tallet stærkere end nogen Sinde,
i Januar 1896 var der 1160 Børn
i Skolerne! Og da der fra 1894
tilmed var oprettet mange flere
Klasser,
især
Forskoleklasser,
Skoleinspektrice
Frk. Marie Christensen.
maatte man atter til at bygge.
Sommeren 1896 opførtes de to Skoler i Spangsbergsgade og
Østergade, hver med 8 Klasseværelser; de kostede godt
114,000 Kroner. Samtidig blev saa ganske vist den gamle
Skolebygning i Skolegade (fra 1877) solgt, men man mente dog
nu, og med megen Ret, at kunne have Ro for dette Spørgsmaal for en Tid. — Imidlertid førte netop i 1896 Jordspekula
tionen og den deraf følgende abnorme Udvikling en Mængde
Mennesker til Esbjerg, især Arbejdere, der som oftest havde
mange Børn, og Skolens Børnetal steg derfor atter efter en
uanet Maalestok; Januar 1895 var det 980, Januar 1896 1160,
Januar 1897 1400 og Januar 1898 1545! Man klarede sig, saa
længe, man kunde, med lejede Lokaler, hvor der ofte maatte
være 30 Børn, naar der var Plads til 15, thi Byen havde alle-
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rede paa dette Tidspunkt foretaget Nyanlæg af forskellig Slags
langt over Evne; men i Sommeren 1902 maatte man bygge
den store Skole i Stormgade, langt den største af dem alle,
Ordinære Udgifter til Esbjerg Skolevæsen 1877—98.
Aar

1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898 j

Lærerlø n

1,890
1,981
1,947
2,196
2,235
2,179
2,428
2,566
3,048
3,317
3,862
4,098
4,788
5,594
6,097
6,990
7,849
14,200
16,860
20,824
25,253
28,223

1 Andre Udgifter

72
28 i
03
32
24
58 ,
52
58
45
05
70 ;
84

495
475
364
280
621
1,383
1,621
1,307
2,168
2,021
1,488
1 78
71
2,748
73
2,065
48 j 2,378
2,068
88
! 27
5,144
7,386
1 16
! 07
8,769
91 ' 11,463
80 ! 11,688

1
i

|!

Ialt

1
i
ii
i

00
68
76
42 j
Î
’ 42
54
00
82 i
23
19
' 59
44
52 j
17
30
30
82
13 j
37 i

48 i

i

2,442
2,672
2,600
2,460
3,050
3,950
4,670
4,624
6,031
6,120
6,277
8,343
8,163
9,369
9,918
19,344
24,246
29,593
36,717
39,912

03
00
00
00
00
00
00
05
52
07
; 07
30
17
00
05
57
i 46
j 89
04
17

En mindre Del af Udgifterne er til de private Skoler, f. Eks.
i 1896 1550 Kr. Til Gengæld faar Skolevæsenet et Tilskud fra
Amtet; i 1889 var det 300 Kr., siden, i alt Fald til 1898, 500
Kr. aarlig. I Aarene 1894—99 fik man desuden et aarligt Stats
tilskud af 500 Kr.

med 25 Klasseværelser, foruden Haandgernings- og Sløjdloka
ler, Skolekøkken, Opholdsrum for Børnene osv.
Det ligger i Sagens Natur, at der til denne stærke ydre
Udvikling svarer en indre.
Den 1. November 1887 oprettedes en Heldagsklasse, hvori
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der foruden de almindelige Fag undervistes i Naturfagene,
Tegning og Engelsk, og samtidig indførtes Fællesundervisning
for Drenge og Piger hele Skolen igennem. Den 1. Maj 1894,
da Byen var bleven selvstændig Kommune, traadte en hel ny
Skoleplan i Kraft. I Følge denne blev Skolen delt i tre Af
delinger: Hovedskolen for Børn fra 10 til 14 Aar, Forskolen
for Børn fra 7 til 10 Aar og Vinterskolen for Børn fra 10 til
14 Aar, der tjener paa Landet om Sommeren og kun søger
Skolen i Vinterhalvaaret. Skolens Førstelærer (Langvad) blev
Overlærer, og til at føre det øverste Tilsyn med Forskolen
ansattes en Førstelærerinde (Frk. Brøns, siden Frk. Marie Chri
stensen). 1 Sommeren 1899 begyndte Skolekommissionen i
Overensstemmelse med Skoleloven af 24. Marts 1899 at ud
arbejde en ny Skoleplan; og ganske vist blev den først endelig
vedtaget 1902 (stadfæstet af Ministeriet 30. Juli 1902), men den
traadte dog for væsentlige Punkters Vedkommende i Kraft tid
ligere, saaledes m. H. t. Lærerlønninger, Oprettelse af flere
Heldagsklasser, Deling af Børnene i en Majafdeling og en No
vemberafdeling m. m.
Realskolen. Foruden de Børn, som har gaaet i den offent
lige Skole, er naturligvis en Del blevet undervist privat. I
Slutningen af 90’erne var det mellem 300 og 400 og deraf langt
de fleste i Realskolen.
Denne er oprettet 1889. Der var dog allerede før den Tid
en Slags Realskole, som var Bestyrerens Ejendom, dog var
Lokalerne lejet. Da det imidlertid ikke gik videre godt —
Skolen havde saaledes ikke kunnet faa Eksamensret — blev
det paa et Møde i Sommeren 1889 bestemt, at Byens Borgere
selv skulde tage Sagen i deres Haand. Man vedtog at danne et
Aktieselskab, som skulde købe den gamle Skole og faa oprettet
— eventuelt bygget — en ny; den første Bestyrelse var Pastor
Kemp, Formand, Skibsbygmester Dahl, Købmand Bilgrav og
Dr. Bruun; siden kom dertil endvidere Hotelejer Spangsberg.
Den gamle Skole blev købt for 2000 Kr. Til Bestyrer for
den ny valgtes O. Riibner-Petersen, daværende Bestyrer af
Hinnerup Realskole. Den begyndte 19. August 1889 med 40
Elever fra den gamle Skole og 10 ny, ialt 50, og dette Tal
steg inden Aarets Udgang til 99. Der var altsaa godt begyndt,
og det bidrog yderligere til, at man selv ønskede at bygge.
Der blev da købt en Byggegrund i Skolegade, lige over for
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Kirken, og Bygningen blev opført Sommeren 1890 og blev
taget i Brug ved det nye Skoleaars Begyndelse, Lørdag 23.
August. En lille Højtidelighed blev holdt i den Anledning, ved
hvilken Pastor An
dersen, Jerne (Kemp
var rejst), Pastor
Kløvborg, Guldager,
og Bestyreren talte.
Skolen havde med
Grund, Inventar og
Samlinger kostet ialt
29,163 Kr. Deraf var
indbetalt i Aktiebe
løb 9800 Kr. og
20,000 Kr. laantes af
Esbjerg Realskole.
Staten.
Trods den gode Begyndelse blev Skolens første Aar ret
trange. Da Børnene kom ind i Skolen i mange forskellige Al
dere, var deres Standpunkt i de enkelte Fag ogsaa saare forskel
ligt, hvad der meget øgede Besty
rerens og Lærernes Arbejde, og
gjorde det umuligt foreløbigt at
naa et godt Resultat og dertil kom
den stærkt skiftende Befolkning.
Derfor blev den første Eksamen,
som man, efter Ansøgning, fik Lov
at holde (Foraaret 1892) ogsaa kun
tarvelig; Tilliden til Skolen vaklede
noget, og Tilgangen var i et Par
Aar ikke meget større end Af
gangen, idet der 1891 var 107 Ele
ver, 1893 122. Men det viste sig,
at Riibner-Petersen var den rette
Mand under disse vanskelige For- Realskolebestyrer Riibner-Petersen
hold. Han var omhyggelig for at
skaffe gode Lærerkræfter, var ivrig og dog taalmodig i sit
Arbejde; han fik Børnene vænnet til Orden, fik efterhaanden
Bugt med Hjemmenes Træghed og Modstand, saa der blev
skabt et bedre og bedre Samarbejde mellem Skole og Hjem.
Ved den gensidige Tillid, som deraf fulgte, lykkedes det Riib-
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ner-Petersen at faa gennemført Fællesundervisning, hvad der
først mødte nogen Modstand. Og da dette den Gang var
sjeldent, blev Esbjerg Realskole en af de Skoler, som ret ofte
modtog Besøg af Udlændinge, ja som endog nød den Ære at
blive omtalt i den tyske Rigsdag. Det varede heller ikke
længe, før der kom jævn og støt Gang i Skolens Udvikling.
I 1895 var der 193 Elever, 1896 250. En Udvidelse var da
forlængst blevet nødvendig, den blev foretaget i Sommeren
1894 og kostede, med Istandsættelse af de gamle Lokaler, 15,000
Kr., hvoraf 14,000 Kr. blev laant af Sorø Akademis Midler.
Skolen begyndte med 6 Klasser, fra 1893 havde den 9 og fra 1896 12
Kl.; desuden fra 1897 en Latinklasse, som dog blev nedlagt 1902.
I 1890 fik Skolen 1500 Kr. i Statsunderstøttelse, siden hvert
Aar 2000 Kr. Samme Aar 300 Kr. fra Amtet, siden 500 Kr.
Kommunens Tilskud begyndte med 75 Kr., 1891—93 var det
100 Kr., 1895 550 Kr., de sidste Aar af 90’erne 900 Kr.
Pigeskolen. Af de private Skoler skal endvidere Pigesko
len ganske kort omtales, da den, som Navnet siger, er oprettet
fordi enkelte ikke var tilfreds med den Fællesundervisning,
som var gennemført i Borgerskolen og Realskolen. Det var
Frk. Hedvig Bønsdorff som i 1896 tog Tanken om en højere
Pigeskole op, og det viste sig, at der var ikke faa Forældre,
der vilde støtte hende. Man søgte Lokaler, men da intet pas
sende kunde findes, blev der bygget en særlig Bygning dertil
i Skolegade. Skolen ophævedes 1901.
Frøken Kirstine Pedersens Privatskole. Frøken Pedersen,
der har faaet sin Uddannelse paa Askov Højskole, kom til Es
bjerg i 1888 og overtog her Frøken Karen Andersens private
Skole, hun begyndte med 5 Elever, men havde i de sidste 10
Aar gennemsnitlig godt 100 Elever.
Fru K. Sørensens Skole oprettedes i 1896 og har nærmest
arbejdet som Børnehave, Eleverne har dog kunnet fortsætte til
Konfirmationsalderen. Elevantallet har været c. 40.
Teknisk Skole. Det er foran nævnt, at en af Haandværkerforeningens Opgaver var at tage sig af de unge Haandværkeres Oplysning og theoretiske Uddannelse. Den første tekniske
Undervisning blev givet 1883 til nogle faa private Elever af
Lærer Langvad og Værkfører Christoffersen. Men paa en Ge
neralforsamling 11. Oktober 1886 vedtog Haandværkerforeningen at oprette en teknisk Skole under Tilsyn af en Bestyrelse
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paa 5 Mand; Skolen begyndte dog ikke før 10. September
1888, da var der indtegnet 30 Elever. Svendene skulde betale
2 Kr. maanedlig, Lærlinge 50 Øre. Aaret efter fik man det
første Statstilskud,
100 Kr. — Undervis
ningen maatte de
første Aar foregaa i
lejede Lokaler, men
man havde hele Ti
den det Maal for
Øje at faa en selv
stændig Skolebyg
ning. I den Anled
ning blev der 4.—
5. December 1887
Teknisk Skole.
afholdt en Bazar, som
gav et Overskud af
981 Kr. 73 Øre; og i 1889 udarbejdedes der saa Planer til en
Bygning, hvis Overslagssum var 16,898 Kr. 61 Øre; i November
s. A. indsendes Andragende om et Statstilskud, og da et saadant ogsaa blev bevilget (9. Juni
1890) med 9500 Kr., blev Skolen
opført i Sommeren 1890 og samme
Efteraar taget i Brug.
Skolens Virksomhed.
Aar

1886—87
1889—90
1894—95
1899—00
1905

Elever 1 Klasser I! Lærere

i

35
63
163
197
222 1

h

2
2
2
3
5 '
6
14 ! 9
24 1 12

Malermester Jørgen Hansen.

Forstander for Skolen var 1890—1901 Malermester Hjermind,
som 1901 afløstes af Malermester Jørgen Hansen. Endvidere
har Hr. Realskolebestyrer O. Riibner-Peiersen været en god
Støtte for Skolen baade ved at arbejde for den og ved stadig
at give gode Vink med Hensyn til Skolens Ledelse.
I 1905 blev opført en ny teknisk Skole (den gamle blev
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solgt), som blev taget i Brug 8. Oktober 1905. Den kostede
c. 60,000 Kr., hvoraf Staten ydede 17,000 Kr. Det er en selv
ejende Institution, som styres af 7 Mand, hvoraf 1 vælges af
Kommunen, 1 af Amtet.
Handelsskolen. Ved en Generalforsamling i Handelsfor
eningen 12. Oktober 1890 blev âet besluttet, at der skulde op
rettes en Handelsaftenskole for Lærlinge og unge Kontorister.
Den begyndte 1. November 1890 med Realskolebestyrer Riibner-Petersen som Forstander, som Medhjælpere havde han et
Par af Kommuneskolens Lærere. Der blev undervist 4 Aftener
öm Ugen, hver Aften 2 Timer; Betalingen var 10 Kr. for hver
Elev for hele Vinteren, og des
uden gav Foreningen fra 1891 50
Kr. aarlig til Skolen. Det var altsaa meget smaa Midler, der stod
til Skolens Raadighed, især da der
heller ikke de første 7—8 Aar var
ret mange Elever (1895—96 12);
men da man havde fri Lokaler paa
Realskolen, og Lærerne de første
Aar heller ingen Løn fik, saa der
kun var Varme, Lys og Rengøring
at betale, saa gik det økonomisk
dog nogenlunde. Fagene var: Dansk,
Engelsk, Tysk, Regning og Skriv
ning; dertil blev fra Nytaar 1892
Lærer Rasmus Jensen.
føjet Bogholderi og Vekselret.
Ved en Generalforsamling 8. November 1898 blev det be
sluttet, at Skolen skulde reformeres efter Samraad med „Cen
tralforeningen for jydske Handelsforeninger“, saa der skulde
stilles de samme Fordringer til den, som til de andre jydske
Handelsskoler, der var inde under Centralledelsen, bl. a. at
der skulde afsluttes med Eksamen. Fra November 1898 blev
den da delt i 3 Klasser, den sidste med 2 Afdelinger og det
var Tanken, at Lærlingene skulde gaa en Vinter i hver Klasse.
Første Eksamen afholdtes i Foraaret 1900. Der undervises i
de samme Fag som før, dog er Geografi kommen til. Skolen
fik fra nu af 9 Lærere, mest Kommunelærere, og en af disse,
Rasmus Jensen, blev dens Forstander, hvorimod Riibner-Petersen trak sig tilbage. Betalingen blev betydelig forhøjet,
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nemlig henholdsvis 10—15—20 Kr. i 1., 2. og 3. Klasse, i 3.
Klasse B. dog 5 Kr. om Maaneden (videregaaende Sprogunder
visning). Lærernes Løn blev fastsat til 2 Kr. i Timen. Ind
tægten den første Vinter var 1050 Kr., hvad der nogenlunde
slog til. Hele Reformen førte til stor Fremgang for Skolen,
som allerede Vinteren 1898—99 havde 75 Elever; men der
blev ogsaa gjort et ihærdigt Arbejde for den, først og fremmest
af Forstanderen, men ogsaa af andre, f. Eks. H. Pagh og Thor
vald Møller.
Kirken og Kirkegaarden. 1 næsten tyve Aar fra Byens
Grundlæggelse var Jerne Kirke dens Sognekirke, og om end
Vejen kunde kommes over (*/« Mil), saa var der dog, efterhaanden som Indbyggertallet blev meget større end i den øv
rige Kommune, ingen Mening i dette Forhold, saa meget mere,
som Jerne Kirke snart blev for lille. Der kom da snart stærke
Ønsker op om, at Byen kunde faa sin egen Kirke. Allerede
1880, da Indbyggertallet var c. 1700, var der i den Anledning
en Deputation hos Kirkeministeren, som ogsaa gav mange gode
Løfter om Hjælp, men det ene Aar gik efter det andet, uden
at man hørte noget til Sagen, og i 1885 besluttede man selv
at tage fat. Den 13. Februar blev der ved et „Borgermøde“
paa Hotel Spangsberg valgt en Komité bestaaende af Sogne
præst Kemp, Toldforvalter Hassing, Proprietær Breinholt,
Skibsbygger Dahl og Træhandler Mikkelsen, som skulde ar
bejde for Sagen. Den sendte i samme Maaned et Opraab om
Hjælp ud til de danske Menigheder og desuden et mere privat
til enkelte Mænd rundt i Landet. Der indkom paa denne
Maade i Løbet af 4 Maaneder 12,000 Kr., hvoraf 3000 fra
Kongehuset og 3000 fra Byen selv, men da man regnede med
en Udgift af 40,000 Kr., saa forslog det ikke, og det havde
man da heller ikke ventet. I Juni 1885 søgte man om et Til
skud af Statskassen paa 25,000 Kr., men skøndt det i dette
Tilfælde syntes et rimeligt Krav, navnlig i Betragtning af, at
det var Statens Havn, der var Skyld i Byens Fremkomst, saa
blev det dog nægtet.. I Juni 1886 blev der atter søgt om Til
skud og tillige om Tilladelse til nu i alt Fald at begynde Ar
bejdet, da man havde faaet samlet 17,000 Kr. Saa kom de
25,000 paa Finansloven 1887 (12,500 af Statskassen, 12,500 af
Stiftsmidlerne). Hele Udgiften blev dog 51,000 Kr., og der
kom saaledes ved Arbejdets Fuldendelse til at mangle c. 5000
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Kr., som Skatteyderne i Esbjerg paatog sig at afbetale i 5 Aar
(i Forhold til Kommuneskatten), hvis det ikke skulde lykkes
at faa Staten til at dække dem. Pengene blev imidlertid be
vilget af Rigsdagen, saa dette Offer blev unødvendigt.
Efter godt to Aars Arbejde var man da naaet saa vidt, at
Grundstenen kunde nedlægges 10. Maj 1887. Under den blev
indmuret et Dokument indeholdende Kirkens Historie og slut
tende med Ef. 3, 18—19. Allerede 18. December s. A. blev
Kirken ved en stor og smuk Højtidelighed indviet af Biskop
Balslev (Esajes 12). Den fik Navnet „Vor Frelsers Kirke“ ;
paa dens største Klokke staar Ordene: Audite! Voco vos ad

Esbjergs første Kirke.

gaudia vitae! (hører! jeg kalder eder til Livets Glæder!) Kir
kens Inventar var for det meste skaffet til Veje ved frivillige
Gaver. Der var Siddeplads til 400 Mennesker.
Pastor Kemp i Jerne havde lovet at besørge Gudstjenesten
indtil Byen fik sin egen Præst; han havde altsaa i den Tid 3
Kirker, og fra 31. Oktober 1890, da Esbjerg, Rørkær og Strandby
i kirkelig Henseende blev et Sogn for sig, havde han altsaa
ogsaa 3 Sogne. Han havde dog fra 1. Januar 1888 Hjælp af
Pastor Kløvborg i Guldager, idet denne hver tredje Søndag
prædikede i en af Kirkerne.
Det var dog Meningen, at der saa snart som muligt skulde
kaldes en Præst til den nye Kirke, og da Byen havde ikke

62
saa lidt over 4000 Indbyggere, var det heller ikke for tidligt.
Den 29. Januar 1891 blev Esbjergs første Sognepræst, C. Bruun,
kaldet; han blev indsat i Embedet 3. Søndag i Fasten 1891.
Christian Bruun er født i Fanefjord paa Møen 1852 som
Søn af Kapellan Andreas Larsen Bruun. Han blev theologisk
Kandidat 1876, og efter at have været Huslærer, Kateket og
Førstelærer i Faaborg, blev han 1884 kaldet til Vorde, Fisk
bæk og Romlund og derfra forflyttet til Esbjerg.
Sammen med Jerne og Skads Sogne har Byen før den Tid
haft tre Præster. . Den første var R. Assens (se Billedet I., S48), 1858—80, siden i Gauerslund. Skøndt han ikke hørte
med til Pionererne, saa interes
serede alt det nye og ejendomme
lige, som disse Folk bragte med
sig, ham i høj Grad. Han kom
ofte ind til Havnen for at se paa
Arbejdet og blev hurtig kendt med
de nye Folk. Carié fældede om
ham sin sædvanlige summariske
Dom i følgende Ord: „Den Jerne
Pastor ist ein ganz vakker Mann,
aber schiebt immer umher mit den
dumme Bauern.“ Den første Del
af Dommen var vist meget rigtig,
og det sidste er næppe blevet lagt
Sognepræst C. Bruun.
ham til Last af andre end Carié.
— Assens var altsaa Nybyggernes
Præst; men det var nok smaat med det kirkelige Liv i Es
bjerg i 70’erne. Assens var navnlig Skolemand, som Præst
var han noget gammeldags og konservativ og havde liden Forstaaelse af de religiøse Krav, som de unge Nybyggere stillede.
Her skulde en mere moderne og stærkere religiøst bevæget
Natur til at gøre fyldest.
Her var hans Efterfølger, A. Kemp, langt mere den rette
Mand. Og det siges da ogsaa, at det var i rigtig Forstaaelse
heraf, at Biskop Balslev fik ham til Jerne i 1880. Axel Gud
mund Kemp er født 1844. 1. April 1880 blev han Sognepræst
for Jerne-Skads, hvor han var til 1890, da han kom til Nykø
bing paa Falster. Han var altsaa en Mand i sine bedste Aar,
da han blev Præst for Esbjerg, og da han var livlig og ildfuld,
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saa vel i sin Færd som i sin Forkyndelse, viste det sig snart,
baade i Sognet og Byen, at der var Øre for hans O rd; i store
Skarer drog Nybyggerne ud til Jerne Kirke for at høre ham,
og denne blev ofte saaledes fyldt, at der knap var Plads til
Sognets øvrige Folk. — Han var ogsaa meget villig til at tage
Del i Livet i den opvoksende By, hvor der var noget godt at
hjælpe frem, og ved det muntre og raske, der var over ham,
blev hans Hjælp ofte af stor Betydning, thi et saadant Væsen
kunde ikke mindst Esbjerg Borgere godt lide. Han var f. Eks.
Sjælen i Arbejdet for den nye Kirke i Esbjerg.
Kemps Efterfølger, Pastor Andersen, blev kun Præst for
Esbjerg et Aars Tid, indtil Pastor
Bruun overtog Embedet, som oven
for nævnt.
Byens raske Vækst i 90’erne
gjorde snart en Forøgelse af de
gejstlige Kræfter nødvendig. Fra
1. September 1894 til 1. Septem
ber 1895 prædikede Pastor C. C.
Warming i Guldager hveranden
Søn- og Helligdag i Esbjerg Kirke
som Pastor Bruuns Medhjælper.
Fra først i September 1895 var
Cand. theol. Mads Jacob Madsen
ordineret Medhjælper hos Pastor
Bruun indtil 1. Januar 1897, da
Pastor A. G. Kemp.
han flyttede til Engesvang. Ved
kgl. Resolution af 30. September 1896 oprettedes et residerende
Kapellani i Esbjerg fra 1. Januar 1897; hertil blev kaldet Cand.
theol. E. F. P. Melbye, som var i dette Embede til han 23.
Marts 1906 blev Præst for Gørding og Veirup Menigheder. I
Maj 1898 blev desuden Cand. theol. F. F. Nørballe ansat som
ordineret Medhjælper for Sognepræsten. Han maatte efter et
Aars Forløb opgive denne Stilling paa Grund af Svagelighed.
Ogsaa Kirken viste sig snart at være for lille, uagtet der
fra September 1894 blev holdt Gudstjeneste 2 Gange hver
Søndag. Efter langvarige Forhandlinger opnaaedes i 1896 et
Tilskud paa Finansloven paa 35,000 Kr. til Kirkens Udvidelse.
Tegningen til Arbejdet og Ledelsen deraf blev overladt til Ar
kitekt Axel Møller, som var Kirkens oprindelige Bygmester.
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Ved at tilbygge to Korsarme og Pulpiturer, blev der Plads til
800 Mennesker i Stedet for 400, og naar løse Bænke tages til
Hjælp, kan Kirken nu rumme 1000 Mennesker. Anden Søn
dag i Advent 1896 toges Kirken atter i Brug ved en højtidelig
Gudstjeneste, hvor Biskop Gøtzche holdt Indvielsestalen. Samme
Dag opfordredes Menigheden til at give en Gave til en ny
Kirke, lige som man siden fik Biskoppens Tilladelse til at ind
samle til en ny Kirke ved de tre store Højtider. Indtil 1896
vedligeholdtes Kirken i Følge tinglæst Deklaration paa Ejen
dommene af Borgerne. Fra den Tid har Byen overtaget Ved
ligeholdelsen.
Den første Kordegn ved Esbjerg
Kirke var Lærer Christian A l
brecht Petersen, født 1833 i Hjer
ting. Var indtil 1864 Lærer i Sun
deved, blev da, fordi han ikke
vilde gaa ind under Fremmedherredømmet, afskediget. 26. Decem
ber 1865 blev han kaldet til Kir
kesanger ved Jerne Kirke og Læ
rer ved Bollesager Skole, til hvil
ket Skoledistrikt Esbjerg den Gang
hørte. Han har saaledes været
den første Lærer for den op
voksende By, hvis Børneantal sær
lig øgedes i Begyndelsen af 70’erne.
Lærer C. A. Petersen.
1876 fik Esbjerg sin egen Skole,
medens Degne-Virksomheden vedblev at høre under Lærer
Petersen, saaledes ogsaa da Esbjerg fik sin egen Kirkegaard
1884. Ved „Vor Frelsers Kirke“s Indvielse 4. Søndag i Ad
vent 1887 overtog Lærer Petersen Kirkesangertjenesten i samme,
ligesom han fra 1888 daglig holdt Klokkerkontor i Esbjerg.
Da han 1895 tog sin Afsked som Lærer ved Bollesager Skole,
blev han Kordegn for Esbjerg indtil 1901. Han har saaledes
ikke blot oplevet „Æventyret Esbjerg“, men han har som den,
der var levende interesseret og medvirkende i den ny Bys
Forhold og Opblomstring, været en af de gode og rige Kilder
at øse af til denne Bys Historie.
Nu henlever Lærer Petersen som afholdt pensioneret Degn
sin Alderdom i Esbjergs stærkt voksende Forstad Jerne. Han
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blev Dannebrogsmand 1913 ved en større Festlighed paa hans
80-aarige Fødselsdag.
Kirkegaarden. Allerede 9. Januar 1884 var der ved en
ministeriel Skrivelse givet Tilladelse til, at der maatte anlægges
en Kirkegaard i Esbjerg. Der var i den Anledning nedsat en
Komité, bestaaende af Breinholt, Dahl og Spangsberg, som
købte Jorden, 48,620 Q Alen, for 1275 Kr.; til Plantning og
Planering blev anvendt 1571 Kr. 62 Øre, ialt 2846 Kr. 62 Øre.
Deraf var indkommen c. 1300 Kr. ved frivillige Bidrag, Resten
betalte Breinholt foreløbig, indtil han ved Salg af Grave var
fyldestgjort, og fra den Tid „bliver Kirkegaarden én Esbjerg
By tilhørende Ejendom, og Bestyrelsen af den overgaar til
Værger, valgt efter Anordning af 23. November 1829.“ I Kraft
af en ministeriel Skrivelse af 22. August 1892 overtog Kom
munen Begravelsesvæsenet og Kirkegaarden i det hele. Det
bestyres af Kirkeinspektionen (Sognepræsten, Borgmesteren og
et af Byraadet valgt Medlem). Den 22. Juli 1884 begravedes
den gamle Huleboer, Stenhugger Wieth, og ved denne Lejlighed
blev Kirkegaarden indviet af Pastor Kemp. 1 December 1884
flyttedes 14 Lig fra Jerne Kirkegaard til Esbjerg.
Da denne Kirkegaard snart viste sig at være for lille, købte
Kommunen i 1896 7 Tdr. Land til en ny Kirkegaard for 7500
Kr. Straks efter mageskiftedes de med 9 Tdr. Land noget
nordligere, saaledes at man fik de 7500 Kr. i Bytte, og Kom
munen fik da den nye Kirkegaard gratis. Et smukt Ligkapel,
tegnet af Arkitekt Møller, blev bygget og kostede 11,000 Kr.
og Beplantningen 1325 Kr. Kirkegaarden indviedes af Sogne
præsten 17. September 1897.
Det ret rige kirkelige Liv, som efterhaanden udviklede sig
i Esbjerg, har her, som overalt, sin væsentlige Rod i gammel
Gudsfrygt, men en ret stærk Missionsbevægelse har dog givet
et betydeligt Bidrag dertil. Det siger sig selv, at mange af
Nybyggerne, hvoraf de fleste havde mere end nok at gøre med
at skaffe det daglige Brød, maatte staa ret fremmede for Kir
ken. Men da de ingenlunde den Gang var bevidste Modstan
dere, saa kunde de gode efterhaanden vindes, og det var gan
ske naturligt „Indre-Mission“, der havde de bedste Betingelser
for at gøre dette Arbejde.
Da derfor Trangen til en Forsamlingssal i 1880 kom frem,
opfordrede Vilh. Beck i „Indre-Missions Tidende“ til at give
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Bidrag dertil. Pengene, 4000 Kr., hvoraf 1500 Kr. fra Esbjerg,
kom ogsaa ind og allerede 25. Maj 1880 blev Huset indviet
med en Tale af Vilh. Beck. Mere Betydning fik det imidler
tid, at den mærkelige Frimenighedspræst Trandberg, tidligere
paa Bornholm, den Gang i flere Aar Missionær i Vestjylland,
ogsaa talte ved denne Lejlighed, og derved havde gjort Be
gyndelsen til et stort og opofrende Arbejde i Esbjerg, som
ogsaa hans Hustru deltog i; „han var maaske den første, der
flyttede til Byen uden den Hensigt at tjene Penge.“ „Nybyg
gerne mærkede snart, at han var af en anden Aand end de;
de var kommen for at tjene Penge, og den Drivkraft var ab
solut ukendt for ham. Derfor
kunde Esbjerg aldrig faa noget
mere passende Vidne. Han talte
i Missionshuset Aften efter Aften,
og efter hvert Møde samlede han
sine Stuer fulde og talte og bad
med alle, der blot vilde komme.
De faa Troende glædede sig og
styrkedes i deres Trosliv, mange
blev Modstandere, men Liv blev
der vakt, meget Liv, naturligvis
ikke godt og ægte altsammen, men
dog meget, som er bleven beva
ret.“ (Kristel. Dagbi. ’/is 96). Og
hans Hustru, en Søster til Gods
Pastor Trandberg og Hustru.
ejer Lüttichau, var ikke mindre
virksom. Sammen med Murer Frøkjærs Kone begyndte hun
i 1880 en Søndagsskole med kun faa Børn, men ved sit ihær
dige og kærlige Arbejde fik hun snart stor Tilslutning, og i
1893, da Trandberg og Hustru forlængst var borte fra Esbjerg,
blev det endog for Børnenes Skyld nødvendigt at udvide Hu
set. Tilbygningen kostede 7000 Kr. og Huset kunde nu rumme
700 Mennesker. Det blev indviet Søndag 20. Maj 1894 af
Pastor Bruun og 20.—27. Maj holdtes saa den første Missions
uge under stor Tilslutning. — Ogsaa Ynglinge- og Pigeforenin
gen havde i mange Aar deres Hjem i Missionshuset, og ende
lig er ogsaa „Samaritanen“s Børnebespisning foregaaet derfra i
Aarene 1894—99.
Da Esbjerg er et ret centralt Sted, er der ogsaa bleven
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holdt større Missionsmøder her, bl. a. et 21.—22. Juni 1887,
hvor Vilh. Beck atter var til Stede og talte til 2—3000 Men
nesker. Mødet skulde begynde med Gudstjeneste i Jerne
Kirke, men dette blev umuligt paa Grund af den store Tilslut
ning, og det maatte da holdes i en Kreaturstald paa Bane
terrænet.
Som Hjælpere ved Arbejdet i Missionsgerningen havde
Præsterne sidst i 90’erne to bosatte Missionærer. I Alminde
lighed har disse Kræfter arbejdet godt sammen, og dertil har
det selvfølgelig ogsaa været en Hjælp, at det næsten var givet
i hvilken Retning det kristelige Arbejde hovedsagelig maatte
gaa. Esbjerg har været de mange Modsætningers By, maaske
mere end nogen anden uden for Hovedstaden, og dette gælder
ogsaa i religiøs Henseende, men det var dog Indre-Missions
Maade at lede Mennesker til Gud paa, som tiltalte langt de
fleste mest, saa kun i nogenlunde Tilslutning hertil kunde en
Præst udrette noget. Men forøvrigt kom der, navnlig hen i
90’erne, forskellige Afskygninger til begge Sider: Der kom en
Metodistmenighed (med en anerkendt Præst), en Baptistmenig
hed, Mormoner (dog uden videre Tilslutning) og Frelsens Hær
har naturligvis ogsaa i en By som Esbjerg kunnet gøre et vel
signelsesrigt Arbejde i flere Henseender. Til den anden Side
har den grundtvigske Menighed faaet en ret stor Tilslutning,
— i Førstningen dog mest fra Omegnen, og da Højskolehjem
met blev bygget 1892, var det ogsaa væsentlig ved Landboer
nes Hjælp, men de kirkelige Møder og folkelige Foredrag, som
under Præsterne Ingerslevs og Hammers (i Jerne) og Melbyes
og Konsul Møllers m. fl.s Ledelse er bleven afholdt her, har
da ogsaa efterhaanden faaet god Tilslutning fra Byen, og der
er nu dannet en grundtvigsk kirkelig Forening.
Forøvrigt blev Højskolehjemmet her som andre Steder fuldt
saa meget bygget med folkelige som med kirkelige Formaal
for Øje. Man vilde have et Sted, hvor man kunde samles om
den Tale, man kendte fra Højskolen og de grundtvigske Me
nigheder, og Landboerne ønskede et mere hjemligt Sted at ty
ind, end Hotellerne og Gæstgivergaardene kunde være, og
hvor man nogenlunde kunde være fri for de Ulemper, navnlig
Drikkeriet, som Opholdet saadanne Steder let fører med sig.
Og naar endelig ogsaa mange af Byens Borgere gik med, saa
var det i den Tanke, at man ved et saadant Hjem vilde faa
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Bønderne mere knyttet til Byen end før, thi paa det Punkt
kneb .det, de handlede ikke meget i Esbjerg.
Efter nogle forberedende Møder blev der 8. Maj 1892 holdt
et Møde paa Hotel Esbjerg, hvor Lovene blev vedtaget og
Bestyrelse valgt. Denne kom til at bestaa af følgende 7: Eng
mester P. Thomsen; Gaardejer H. P. Pedersen, Saderup; Karl
Laursen, Teglbrænder, Esbjerg; Gaardejer Gregers P. Greger
sen, Gjesing; Fabrikant C. Lund, Esbjerg; Træskomand H. K.
Larsen, Esbjerg, og Pastor Nielsen, Allerup (sidstnævnte som
Formand). Det var i Forvejen vedtaget, at Interessentskabet
skulde være et Aktieselskab, for at man i fornødent Fald
kunde løse Næringsbevis, og det
viste sig, at der var tegnet 315
Aktier a 50 Kr. = 15,750 Kr.,
deraf 168 fra Esbjerg. Disse Penge
skulde indbetales, og Resten af
Anlægssummen — 22,780 Kr. for
Bygninger o g jo rd og 11,620 Kr.
for Montering, ialt 34,400 Kr. —
skaffedes til Veje ved et 1. Priori
tetslaan paa 7000 Kr. og et 2. Prio
ritetslaan paa 20,000 Kr.
Fattigvæsenet. At der i en By
som Esbjerg lige fra først af maatte
være megen Fattigdom er indly
Pastor Nielsen, Allerup.
sende, og det er ogsaa i det foregaaende tilstrækkelig belyst. Det er ogsaa forstaaeligt, at man
ud fra, hvad man jo kunde se for sine Øjne, har sluttet, at
ikke mindst paa det Punkt maatte Nybyggerbyen være en stor
Byrde for den øvrige Kommune, og det er da ogsaa bleven
sagt, og det er gentaget saa tit, at det er bleven noget af et
Dogme, som endog ud over Landet var med til at give Esbjerg
sit Præg og har gjort den Skade.
Det kan da synes noget dristigt at ville prøve paa at om
styrte dette Dogme, men Tallene maa vel staa til troende. Er
der et lidet Gran af Sandhed, som vi senere skal se, i den
Tale, at Byen var en Byrde for Kommunen, saa er det i alt
Fald kun i saare ringe Grad de fattige, der er Skyld deri,
snarere er det Skolevæsenet ; de fattige i Esbjerg har vistnok
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stridt fuldt saa tappert, som de fleste andre Steder, simpelthen
fordi de var nødt dertil, da de ellers vilde blive hjemsendt.
Ja det forstaar sig — dem, der meldte sig, voldte Sogneraadet
langt mere Arbejde, end man var vant til, thi de var jo næsten
alle fra andre Kommuner eller endog fra Udlandet, saaledes
set var Byrden øget mange Gange, og dette større Arbejde
kan have bidraget til det almindelige Indtryk; men vil man
undersøge Sagen økonomisk, efterse Regnskaberne, og det er
vel det, man tænker paa, naar man taler om Byrde, saa ser
Sagen noget anderledes ud. I den hosføjede Liste er der gjort
Rede for Udgifterne til Fattig- og Alderdomsunderstøttelse i
de 25 Aar (1869—93) Esbjerg hørte sammen med den øvrige
Kommune. Til Sammenligning er medtaget baade Tallene for
Jerne-Skads Kommune 1866—67—68 (længere gaar Regskaberne ikke tilbage) og for Esbjerg Kommune 1894—98.

Udgifter til Fattigvæsen og Alderdomsunderstøttelse
i Jerne-Skads Kommune 1866—1893 og Esbjerg Kommune
1894—1898.
(Fra 1877 er Esbjergs Andel udskilt).

(Refusion fradraget)
Aar
Hele
2 euo
Kommunen c '5 Esbj. alene
<
t2
Kr.
Kr.

1866 1024.00 —
1867 1020.00 —
1868 1244.00 —
934.00 —
1869
1870 1310.00 —
1871 1262.54 —
1872
381.35 —
1873
853.60 —
1874 1365.68 —
1875 1370.22 —
1876 1360.08 —
1877! 2248.54 1 __

Hele Alderdomsunderstøttelse
Kommu (Statens Refusion ikke fra! nens
Bi
drag til
den fri
Fattig
kasse
Kr.

idraget, men den er omtrent
1
det halve)
1 Hele
Esbj. alene
Kommunen
Kr.
Kr.

—
I —
—
—
—
—
—
80.00
—
80.00
—
80.00 i
—
80.00
—
80.00 !
—
; 80.00
1
—
80.00
—
80.00
406.00
80.00 '

Antal

Fattigunderstøttelse

—
—
—
—
—
_

—

—
—
—
—
—
—

—

—
—
—
—
—

---

—

---

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
---
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(Refusion fradraget)
Hele
Kommunen
Kr.

Antal j
fattige i

Aar

1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889

2004.26
1988.75
2983.34
2653.02
2937.48
3433.99
3618.60
3334.05
3729.88
3305.43
3576.77
4793.78

—
—

1890
1891
1892
1893

6582.31
6959.63
9590.45
9887.53

1894 !
1895
1896
1897 ,
1898

—
—
—
—
—

Esbj. alene
Kr

Hele iAlderdomsunderstøttelse
Kommu 1 (Statens Refusion ikke fra
nens Bi-1
drag til idraget, men den er omtrent
det halve)
den fri iI
Fattig ! Hele
Esbj. alene
kasse Kommunen
Kr.
Kr.
!
Kr.
Antal

Fattigunderstøttelse

—
—
: -80.00
403.00
—
—
—
588.00 ! 110.00 i
—
—
—
1379.00 150.00
—
—
—
1405.00 ; 150.00
—
—
— 1 —
1563.00 150.00
—
—
—
—
1842.00 150.00
—
—
—
—
1850.00 170.00
_ 1 1250.00 200.00
—
—
—
—
—
—
—
1400.00 250.00
—
—
—
15 1 1749.57
250.00
1843.88
250.00
—
18
1
18
2738.60 300.00
—
i Nu Esbjerg ;i
,
alene
1
i!11_
200.00
—
19
3418.02
1 ’
35
4156.17 250.00 i 1242.07 , 17 1242.07
39
7671.28 250.00 3246.08 1 24 2872.08
7027.12 300.00 3156.86 ; 18 2649.86
50

38
34
23
41
38

Esbjerg
6075.64
5869.35
6481.14
7417.83
10613.91

Kommu ne
300.00 ! —
—
800.00
800.00 i
—
—
800.00
1200.00
—

i 20
i 20
i 24
; 26
38

2740.20
3386.63
4020.71
4340.37
5947.11

Anm. : Vil man foretage en Sammenligning mellem Antallet af de un
derstøttede og Summen, der er medgaaet dertil, da maa man erindre, at en
mindre Del af Udgifterne stammer fra, at ikke hele Udgiften til understøt
tede fra andre Kommuner bliver refunderet.

Disse Tal viser altsaa ikke nogen større Stigning i de Aar,
Havnearbejdet stod paa, i alt Fald ikke før 1877, og af de 11
Aar, 1866—76, giver de tre første, da Havnearbejdet jo ikke
var begyndt af Betydning, endog et lige saa stort Gennemsnit,
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som de 8 sidste, nemlig 1100 Kr. aarlig! — Fra 1877 stiger
Udgifterne betydeligt, men fra dette Aar af og fremad haves
heldigvis et Opgør (for 1877—86 foretaget af daværende Sogneraadsformand, Lærer Sørensen, Veldbæk), som viser, hvor
stor en Del af Udgiften, der er gaaet til de fattige i Esbjerg.
Disse Tal er, som man ser, her jævnført, og sammenligner
man et Gennemsnit af dem for en vis Aarrække med et Gen
nemsnit af Befolkningstallet i den samme Aarrække (for at al
Tilfældighed skal være udelukket, er der valgt saa langt et
Tidsrum, som 11 Aar, 1880—90), kommer man til det mærke
lige Resultat, at den øvrige Kommunes Befolkning i disse Aar,
c. 1500, har brugt akkurat samme aarlige Gennemsnitssum til
sine fattige, 1860 Kr., som Esbjergs Befolkning til sine, men
denne Befolknings Gennemsnitsstørrelse er ikke 1500 men
2600! Man kan prøve at lægge Gennemsnittet andre Steder,
eller man kan tage hele Perioden 1877—93 (for den Tid er jo
Tallene til Raadighed, Gennemsnittet af Befolkningstallet vil
omtrent være som ovenfor), saa vil Resultatet meget nær blive
det samme.
Disse Tal viser selvfølgelig ikke andet, end at Nybyggerne
har været meget beskedne i deres Fordringer, eller lad os
hellere sige, at det er en beskeden Del af dem, de har faaet
opfyldt. Derimod kan de ikke bruges til at vise, at Talen om
den store Fattigbyrde er en Fabel, thi var end Fattigudgifterne
til Esbjerg altsaa forholdsvis meget mindre end til den øvrige
Kommune, saa var det jo muligt, at ogsaa Indtægterne derfra
var forholdsvis endnu mindre, og at dette i nogen Grad var
Tilfældet, skal vi senere se. — Imidlertid kan vi ogsaa komme
ind paa Sagen ad anden Vej. I Anledning af Udskillelsespla
nerne er der af førnævnte Lærer Sørensen foretaget et interes
sant Opgør af alle Indtægter og Udgifter i Esbjerg for 1877—
86 (findes i Arkivet). Deraf fremgaar, at Fattigudgiften i Es
bjerg for denne Aarrække er knap 16 pCt. af hele Udgiften i
Esbjerg; undersøges nu det samme Forhold for hele Kommu
nen (Esbjerg iberegnet), bliver Resultatet ikke stort mindre,
nemlig 14V8 pCt., og vil man regne Tallet ud for Landkom
munen for sig, faar man 13‘/a pCt. Men disse Tal viser dog
altsaa, at Fattigudgiften, trods alt, har spillet en noget større
Rolle (i Forhold til de øvrige Udgifter) i Esbjerg, end i den
øvrige Kommune. Det kan tilføjes, at dette dog i langt højere
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Grad er Tilfældet med Skoleudgifterne. For nævnte Periode
(1877—86) er Skoleudgiften for hele Kommunen 36 pCt. af
hele Udgiften; for Esbjergs Vedkommende alene bliver det
43 pCt. Derimod er det omvendte Tilfældet med Vejudgifter.
Det maa af denne Redegørelse være tilladt at slutte, at no
gen særlig stor Byrde kan Esbjergs Fattigvæsen ikke have
været for den øvrige Kommune. Det har i alt Fald mere
været Besværet, der trykkede, end Udgifterne. Derimod kan
den, som ovenfor bemærket, ikke bruges til at vise, at Fattig
dommen i Esbjerg var en Fabel, men kun, at man her (eller i
alt Fald mange af de fattige) ikke meldte sig til Fattigvæsenet,
inden det kneb meget haardt. Denne Tilbageholdenhed har
vel næppe sin Grund i en særlig stor Ærekærhed, men mere
i det Forhold, at mange kunde vente at blive hjemsendt1, og
det havde de alle en stor Skræk for. Men Resultatet var i alt
Fald til Held for Kommunen. En anden Sag er, at Admini
strationen, som før antydet, blev vanskelig og vidtløftig, især
netop paa Grund af Fattigsagerne. For 1886 maatte man saaledes støtte ikke mindre end 40 Familier fra andre Kommuner,
og Refunderingen af Udgifterne førte selvfølgelig en Masse
Korrespondance med sig. At man baade her, og ogsaa overfor
Nybyggerne, var paapassende med at skubbe alle de Udgifter
fra sig, man kunde, er der ikke noget at sige til, thi i en Kom
mune med saa ringe Skatteevne, mærkedes de Paalæg, her
kunde blive Tale om, ret føleligt. Man kunde vel ønske, at
den gamle Kommune noget villigere havde anerkendt Nybyg
gerbyen som „Barn af Huset“, men Kommunen var i alt Fald
her meget mere imødekommende end Amt og Stat.
At Byen fra 1894 blev selvstændig Kommune kom ikke i
og for sig til at paavirke disse Forhold kendeligt, i alt Fald
gik det saa snarest i Retning af Udgifternes Nedgang, vel sag
tens paa Grund af de gode Tider for Arbejderne 1894—96.
Men da disse gode Tider var forbi, kendes det ogsaa, som det
1 Se f. Eks. Skrivelse fra Sogneraadet. til Andst-Gjesten af 27. December
1882: „En stor Del af Arbejderne i Esbjerg er Familier, som ikke har
kunnet nære sig andre Steder, og gaar det som oftest (saaledes), at det
ikke gaar dem bedre der. Hvorfor man, da herværende Sogneraad er
overlæsset med Fattigsager fra Esbjerg, og Skolerne tilmed er over
fyldte, har vedtaget at forlange en Del a f de mange fremmede og mest
trængende hjemsendte“
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ses af foranstaaende Statistik, paa Fattigudgifterne, og navnlig
stiger Tallet paa de fattigunderstøttede, som ikke var hjemme
hørende i Kommunen (ikke opført i Listen), meget stærkt.
Dette var i 1894—95—96 henholdsvis 144—113—130, noget
lignende som Aarene forud, snarest mindre; men i 1897—98
er de tilsvarende Tal 231—240, og vel fik Kommunen de fle
ste af Udgifterne refunderede (efter Loven 3A), men det maatte
dog blive en betydelig forøget Byrde. Dertil kommer, at ogsaa
Tallet paa Kommunens egne fattigunderstøttede steg, om end
ikke nær saa stærkt, og hele Fattigudgiften er da ogsaa (se
Statistiken) steget med over 70 pCt. fra 1896 til 1898! Og
endnu tydeligere ses denne abnorme Udvikling, naar man tager
Tallene for 1899 og 1900 med, nemlig henholdsvis 20,995 Kr.
og 27,907 Kr. I de følgende Aar kommer man saa igen ind i
noget roligere Tilstande.
Hvad Alderdomsunderstøttelsen angaar ses vel noget tilsva
rende; Stigningen kommer dog først i 1898, men fortsættes
meget stærkt i de følgende Aar: 8512 Kr. i 1899, 11,392 Kr. i
1900, 23,013 Kr. i 1902. Dog kan denne Stigning ogsaa bero
noget paa det almindelige Forhold, at det varede ikke faa Aar,
før Befolkningen ret lærte at benytte Alderdomsunderstøttelsen.
Vejvæsenet. Mest Bryderi voldte dog Vejvæsenet i Esbjerg.
I Følge Regnskabet er Udgifterne hertil ganske vist ikke sær
lig store i Forhold til de øvrige, men naar de ikke er større,
saa kommer det netop fra, at man paa dette Punkt maatte
holde igen mere end paa noget andet, da Kravene her næsten
var uendelige.
Den 4. Maj 1876 optog dog Amtsraadet Hovedvejen gennem
Byen1 (fra Banegaarden ud til Strandby—Varde-Vejen, nuvæ
rende Kongensgade) som Amtsvej, saa den var man i Frem
tiden fri for, men der var ogsaa nok endda, thi det var ikke
en Bivej her og der, der var Tale om, men efterhaanden som
Husrækkerne rejste sig, maatte Vejene mellem dem ogsaa hol
des i nogenlunde farbar Stand, selv om de ikke kunde kaldes
Gader, og da Jordbunden var Flyvesand, var det en vanskelig
og bekostelig Opgave, som voldte Sogneraadet mange Kvaler.
Den 24. Februar 1875 behandledes i Amtsraadet en Skri1 Den første offentlige Vej til Esbjerg (nuværende Strandbygade) er om
talt foran.
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velse fra Herredskontoret1 om, at Vejene i Esbjerg formentlig
i det mindste maa henregnes til første Klasses Biveje, og at
de derfor bør istandsættes og Rendestenene brolægges. En
Erklæring fra Sogneraadet fremlægges, hvori man udtaler sin
„Forbavselse“ over et saadant Forslag, som aldeles vil over
stige Kommunens Kræfter (11,000 Kr.), og man vil „ærbødig,
men bestemt“ afvise det, navnlig under Hensyn til den Passus
i Planen af 1870, som siger, at der ikke af den vedtagne Plan
skulde følge nogen Forpligtelse for Sogneraadet til at vedlige
holde de projekterede Vejgader. Og „hvad Henvisningen til
Sognets Indtægter af Esbjerg angaar, da tillader man sig om
fornødent at supplere den med en Udsigt over Udgiftea, idet
vi med Glæde tilbyder at dække Sognets deraf opstaaede Ud
bytte, saafremt Esbjerg i et og alt fraskilles os, og overtager
sin egen Risiko.“ Amtsraadet vil da heller ikke indlade sig
paa Forslaget.
Dette var maaske ogsaa at forlange for meget. Rimeligere
er et Forslag af 7. Marts 1878, som Beboerne i Esbjerg gen
nem Sogneraadet sender til Amtet. Det gaar ud paa, at naar
Sogneraadet vil istandsætte Vejbanen (i Gaderne) som første
Klasses Bivej, saa vil Beboerne selv lægge Rendesten og For
tov, og saa vil man endda laane Sognet 3000 Kr. rentefrit til
11. December 1880. Sogneraadet er ikke utilbøjelig til at gaa
ind paa Forslaget, hvis Amtet vil betale det halve (altsaa af Vej
banens Istandsættelse), men herpaa kan dette ikke indlade sig2.
Sagen er, at saa længe disse Veje eller „Vejgader“ er pri
vate, ikke optaget paa Regulativet, mener Amtsraadet ikke at
1 I Henhold til S 13 i Vejlov af 21. Juni 1867.
2 Det ses af Sogneraadets Protokol, at man kort i Forvejen, i Januar 1878,
har vedtaget at anlægge Sag mod Gæstgiver Spangsberg og Fabrikant
Brinch, hvis de ikke tilbagekalder de „Injurier“ mod Sogneraadet, som
de har skrevet paa den offentlig fremlagte Vejfortegnelse (Regulativet),
bl. a. „at Sogneraadet paa forskellig Maade har tilkendegivet, at det ikke
vil foretage noget til Istandsættelse af Vejene i Esbjerg, med mindre
det bliver tvunget dertil.“ — Regulativet blev imidlertid kasseret af
Amtsraadet og et nyt optaget, og da den ovennævnte Indsigelse her
udeblev, frafaldt Sogneraadet at foretage videre i Sagen. — Indsigelsen
har heller ikke været uberettiget, men paa den anden Side forstaar man
let Sogneraadets Tilbageholdenhed. Aarsagen til Konflikten ligger i
dette Tilfælde som i saa mange andre ikke i nogen særlig Uvilje hos
nogen af Parterne, men i de vanskelige Forhold, man var sat til at
styre med.
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kunne have med dem at gøre, og dette har Sogneraadet ikke
Lyst til at gaa ind paa, thi saa kunde Beboerne i Esbjerg fo r 
lange som en Ret, hvad de nu kun fik af Raadets gode Vilje,
og saa øjnede man ingen Grænser for Kravenes Udstrækning,
thi Byen voksede jo netop stærkt i disse Aar1. — Man skim
ter denne Sogneraadets Tilbageholdenhed i en Skrivelse fra
Amtet af 10. Marts 1880, hvori man minder om, at Raadet har
erklæret sig villig til at istandsætte Vejene i Esbjerg ved at
indtage to Gader ad Gangen, altsaa som offentlige Veje, og
man forlanger Raadets bestemte Erklæring om, hvor vidt der
er begyndt paa dette Arbejde. Endvidere henleder man Op
mærksomheden paa Ministeriets Cirkulære af i3/g 1877, hvor
efter saadanne Veje kan optages som offentlige, naar Sogne
raadet derom bliver enig med Amtsraadet. I Overensstem
melse dermed er ogsaa det Svar, som Sogneraadet 30. Sep
tember 1880 faar paa en Skrivelse til Amtet om Lov til at
anvende 1000 Kr. paa de private Veje i Esbjerg. Svaret gaar
ud paa, at saa længe disse Veje ikke er optagne paa Regula
tivet, er de Kommunekassen uvedkommende.
Endelig bøjede man sig. Den 29. September 1881 blev der
i Amtsraadet behandlet et Andragende fra Jerne-Skads Sogneraad om, at én Vej, Borgergade, samt fem Forbindelsesveje
mellem Havnegade og Kongensgade (Smedegade, Jyllandsgade,
Kirkegade, Torvegade og Englandsgade), maa optages paa Re
gulativet. Dette bevilgedes. Og da Havnegade, Stormgade og
Kronprinsensgade i Forvejen var optaget (vistnok 1876), er nu
alle Veje, som er begrænset af Havnegade og Kongensgade
(begge iberegnede) offentlige Veje. Fra den Tid gik Sagen
nogenlunde let; Isen var brudt, men da havde Byen ogsaa
allerede 1650 Indbyggere!
En anden væsentlig Ting for Færdselen var Afløbet. Vel
skulde der være Grøfter, men de var til stor Gene for Færd
selen, og Beboerne havde derfor ogsaa, som ovenfor nævnt,
tilbudt selv at lægge Rendesten, naar ellers Vejene maatte blive
gjort i Stand paa offentlig Bekostning. Men da dette trak ud,
1 Sogneraadet synes ikke at have kendt, eller i alt Fald ikke tænkt paa
at anvende, Lov af 14. April 1865, som giver Regler for, hvordan de,
som har Pligt dertil, kan tvinges til at istandsætte og vedligeholde pri
vate Veje, naar der er ført Klage over dem af en af de færdselsberet
tigede.
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saa blev ogsaa Grøfterne slet vedligeholdte, saa de laa hen som
Arnesteder for al Slags Uorden og Urenlighed. Baade 1880,
1883 og 1884 indgav man forgæves Andragender til Amtet for
at faa Ulemperne afhjulpne, hvad Amtsvejen (Kongensgade)
angik, det var først 14. Marts 1885 at Amtsraadet endelig gik
ind paa at bekoste Rendesten langs denne Vej. Det var det
første Skridt til at skaffe et nogenlunde ordentligt Afløb i en
By, der nu havde c. 2000 Indbyggere!
Da det sidst i 80’erne atter begyndte at gaa fremad for Byen,
blev der snart for snæver Plads indenfor den ved Planen af
1870 givne Ramme, man begyndte rask at sælge Jorder udenfor
og disse blev bebygget, uden at man altsaa havde nogen Plan
at rette sig efter. Paa Foranledning af Bygningskommissionen,
men forøvrigt efter alle Grundejeres Ønske, udarbejdede Land
inspektør Madsen da i 1886 en Bebyggelsesplan for disse
Jorder; Gaderne blev afsat, saavidt muligt under rette Vinkler,
og det blev bestemt ligesom i 1870, at Grundene til disse Gader
skulde afgives af Lodsejerne uden Erstatning, og at Udlæggelsen
til Alfarvej skulde ske, saasnart en af Grundene ved en saadan
Gade blev bebygget. Disse Gader — anført i samme Num
merorden som i „Vedtægter for Esbjerg Handelsplads“ — har
nu følgende Navne: I Danmarksgade, Norgesgade og Nørregade;
II Østergade, Englandsgade, Torvegade, Kirkegade,Jyllandsgade,
Kronprinsensgade, Stormgade, Spangsbergsgade, d. v. s. den
Del af disse Gader, som laa nord for Skolegade, som jo var
Bygrænsen efter Planen af 1870; III Strandbygade; IV Vester
gade; V Havgade (se ogsaa X og IX); VI P. Skramsgade, Cort
Adelersgade, Norgesgades Forlængelse, Danmarksgades Forlæn
gelse; VII Tømrergade; VIII Strandgade; IX Fiskergade. Og
Gadeplanens Grænser bliver efter dette P. Skramsgade og
Nørregade mod Vest og Nord, og Østergade mod Øst. Deri
mod omfatter Bygrænsen alt det, som Bygningsreglementet gæl
der for: Esbjerg, Strandby og Rørkjær Jorder, c. 1000 Tdr.
Land ialt. Planen blev underskrevet af alle vedkommende
Lodsejere 30. Maj 1886, og approberet af Indenrigsministeriet
15. Januar 1887. (Se Vedtægter for Esbjerg Handelsplads.)
Man havde hidtil klaret sig uden Gadenavne, thi Navne
som Havnegade, Kongensgade, Smedegade, Kronprinsensgade
o. fl. havde vel været ret almindelig brugt, men de havde ikke
noget officielt Stempel. Det blev nu nødvendigt at faa fast-
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slaaet engang for alle baade disse ældre Navne og tillige at faa
Navne paa de nye Gader, og i December 1887 fremkom de
tre daværende Sogneraadsmedlemmer for Esbjerg, Dahl, N. J.
Pedersen og A. Andersen, med følgende 23 Navne: Længde
gader: Jernbanevej, Toldbodvej, Havnegade, Borgergade, Kon
gensgade, Strandbyvej, Skolegade, Danmarksgade, Norgesgade,
og Nørregade, og Tværgader: Østergade, Englandsgade, Torve
gade, Kirkegade, Jyllandsgade, Smedegade, Kronprinsensgade,
Havnevej, Stormgade, Strandgade, Tømmerbygade (sid), Fisker
gade, Havgade. Denne Liste blev dernæst vedtaget af Sogneraadet og siden, 23. December 1887, approberet af Amtet.

Udgifter til Veje og Gader i Esbjerg 1878—93.
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893

389.50
268.55
986.73
95.83
339.75
534.18
442.90
865.35
499.25
791.63
1717.49'
1321.56
1425.87
1514.55
2368.31
2297.74

Skatteligning og Skatteforhold. Det fremgaar klart af det
foregaaende, at Sogneraadet med Hensyn til Udgifterne til Es
bjergs Fattig-, Skole- og Vejvæsen holdt tilbage saalænge det
kunde og undertiden længere end det burde. Dette bunder selvDeraf 550.00 for Brolægning af Torvet nærmest Kongensgade, hvor der
dreves Torvehandel.
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følgelig i den Opfattelse, som var den almindelige baade da og
senere, og som blev gjort gældende langt ud over Kommunens
Grænser, at den øvrige Kommune havde stort Tab ved Byen,
navnlig ved Underholdning af dens fattige. Man kan godt forstaa,
at en saadan Opfattelse kunde komme frem, saadan som Forhol
dene var, men angaaende Fattigvæsenet er det alt vist i det foregaaende, hvor uholdbar, set fra en vis Side, den alligevel er,
nemlig naar man jævnfører Befolkningstallene henholdsvis i
Esbjerg og den øvrige Kommune med Fattigudgifterne til hver
Del for sig. Og det vil ikke gaa anderledes, hvis man gør
samme Regnestykke for de to andre vigtige Udgiftsposter:
Skole- og Vejvæsen.
Naar der alligevel er noget om den Tale, at Esbjerg var en
Byrde for den øvrige Kommune, da stammer det naturligvis
fra Esbjergs ringe Skatteevne i den første Snes Aar. Det er
ganske vist uimodsigeligt, at hver Esbjergborger gennemsnitlig
i de 25 Aar forbrugte fæ rre af Kommunens Penge end en af
Kommunens øvrige Beboere; men det var jo en ringe Trøst
for disse sidste, naar Esbjergborgerne alligevel gav endnu min
dre gennemsnitlig i Skat. Og at dette var Forholdet, ses for
det første af den Sammenligning, som Herredsfuldmægtig Han
sen i 1885 foretog mellem de tre Byer: Varde, Esbjerg og
Nordby med Hensyn til Indbyggerantal, Skatteydere og Skat.
I følgende Liste er ogsaa medtaget Esbjerg for 1890 til yder
ligere Sammenligning.
»
By

Esbjerg
—
Varde
Nordby

1 Indbyggere

1885
2000
1890
4400
1885
4200
1885 1 2500

Skatteydere

i
■

352
784
1007
541

1
!

Skat
Kr.

7414
15187
42090
19945

Og en lignende Uformuenhed fremgaar af det forannævnte
af Lærer Sørensen foretagne mere omfattende Opgør for de
10 Aar 1877—86. En Aarrække efter kan et saadant Opgør
ikke eftergaas i Enkeltheder, ikke en Gang af Forfatteren selv,
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men hvor det kan gøres, viser det sig paalideligt, hvad man
ogsaa kunde vente efter Forfatterens nøje Kendskab til Forhol
dene i disse Aar. Hans Resultat er, at Kommunens Indtægt
af Esbjerg By i disse 10 Aar har været 62,627 Kr. og Udgift
71,594 Kr., altsaa et Underskud af 8967 Kr. — Af Kommune
regnskaberne ses dette at være godt 7 pCt. af den øvrige
Kommunes Udgift, 126,035 Kr. — I denne Beregning er imid
lertid Skatten for de 10 Aar af Hartkornsejere i Rørkær og
Strandby, ialt c. 8500 Kr., ikke medtaget, lige som ogsaa Bi
draget til Amtsfonden for Esbjerg, Rørkær og Strandby i de
10 Aar, 4750 Kr., er fradraget, fordi det væsentlig var en
Hartkornsskat. Meningen dermed er selvfølgelig saa meget
som muligt at isolere den egentlige Bybefolkning, for at Bille
det kan blive saa korrekt og navnlig saa skarpt som muligt.
Men det er et stort Spørgsmaal, om en saadan Adskillelse er
berettiget. Det er sandsynligt, at Billedet vilde være mere
korrekt, om en saadan Adskillelse ikke foretages, thi ikke blot
er Udgifterne til Esbjerg kommen ogsaa disse Hartkornsejere
tilgode, men deres Skatteevne maa ogsaa antages at være steget
meget betydeligt i Kraft af Esbjergs Tilværelse. Og at de
ellers i andre Forhold ogsaa regnedes med til Esbjerg — da
som siden — kunde der ikke være Tvivl om; allerede i 1886
fremgik dette klart nok baade af Vedtægten for Brandvæsenets
Ordning af 1876, af Bygningsreglementet af 1881 og af Sund
hedsvedtægten af 1885. — Det vil da være det rigtigste ogsaa
at tage disse to Summer med i Beregningen, altsaa at trække
8500 -r- 4750 = 3750 Kr. fra Underskudet 8967 Kr., hvad der
giver et endeligt Underskud af 5217 Kr., der altsaa skal være
betalt af den øvrige Kommune, eller 4 pCt. (i Stedet for 7
pCt.) af dennes særlige Udgift.
Ikke andet! vil nu mangen én sige. Og det er meget rig
tigt, at i vore Dage vilde man ikke regne et saadant Tilskud
af 520 Kr. om Aaret for stort. Men skønt det kun er 25 Aar
siden, saa var dog Sagen den Gang en ganske anden. For det
første var 520 Kr. om Aaret en anselig Forøgelse paa de da
værende Budgetter, og for det andet er her Tale om et Par
den Gang fattige Hedesogne. Og at det virkelig af og til kneb,
haves der et Par Vidnesbyrd om fra de samme Aar, idet man
baade 1877 og 1878 maatte søge Amtets Tilladelse til Paaligning af højere Skat, end der efter Landkommunallovens § 26
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var lovligt. Tilladelsen blev givet. Den første Gang var det
800 Kr., den anden Gang 1102 Kr.
Det er da forstaaeligt, at Sogneraadet var paapassende med
at lægge den størst mulige Skat paa Nybyggerne, og det er en
Selvfølge, at den overalt kendte Forskydning mellem den Del
af Skatten, der lignedes paa Hartkorn, og den Del, der lignedes
paa Formue og Lejlighed, var endnu kendeligere her. I 1868
lignedes ‘/s paa Hartkorn, Vs paa Formue og Lejlighed; men
allerede 1871 er Forholdet 7» og Vs, og 1877 bliver disse to
Tal endog vendt om. Maaske er dette Spring vel stort, og
Skatteklagerne begynder i al Fald nu at strømme ind fra Es
bjerg, — for 1877 er der 12 og 1878 13 — og for at vurdere
disse Tal maa man vide, at det den Gang var ret sjælden, at
nogen klagede over sin Skat. I 1886 blev der kun lignet Vs
paa Hartkorn, ‘/s paa Formue og Lejlighed og 1890 blev det
'/s og ’/«; her blev det saa staaende til Kommunen skiltes i to,
hvorefter Esbjerg for 1894 satte Tallene til ’/«o og 79/»o, og
Jerne-Skads til Vs og Vs.
Eftersom Byen udviklede sig, blev der Brug for en Mængde
andre Institutioner: Politivæsen, Lægevæsen o. s. v. Der skal
nu gives en Oversigt over disses Udvikling, og det ligger da
nær at begynde med Ordningen a f J urisdiktionsforholdene.
Herredskontoret. I 1877 — da Byen havde 1400 Indbyg
gere — var Ulemperne ved at man skulde rejse til Varde —
uden for Herredet — for at komme til Herredskontoret, bievne
saa store, at man besluttede at indgive Ansøgning om at faa
Kontoret flyttet, idet man tilbød gratis Byggegrund og 6000 Kr.
til et Ting- og Arresthus. Men da Amtsraadet opfattede dette
som et Forsøg paa at hæve Esbjerg ad kunstig Vej, gav det et
Afslag, og i Overensstemmelse dermed svarede Justitsministe
riet under 17. April 1877, at da Amtet ikke var villig til at
lade opføre Ting- og Arresthus i Esbjerg, fandt man ikke til
strækkelig Grund til den ansøgte Flytning. 1 1884 gjordes et
nyt Forsøg, en Komité blev nedsat i Byen for at forhandle
med Amtet om Sagen, men man fik paany Afslag; 25. Juni
1885 svarede Ministeriet saa i Overensstemmelse dermed.
Et tredie Forsøg blev endelig gjort af Jerne-Skads Sogneraad i Begyndelsen af 1889, altsaa omtrent ved samme Tid
som man kunde forudse, at Kommuneadskillelsen i en ikke
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fjern Fremtid vilde blive til Virkelighed. Man forsøgte at faa
Amtsraadet til straks at vedtage Opførelse af et Ting- og Ar
resthus i Esbjerg, dog under den Forudsætning, at Ministeriet
fø rst gav tilkende, at Skads Herreds Tingsted vilde blive flyt
tet til Esbjerg, naar et saadant Hus var bygget. Men Amtsraadét skød snildt nok Sagen fra sig med den Bemærkning, at
naar et saadant Tilsagn fra Ministeriet først forelaa, saa vilde
man ikke undslaa sig for at afholde de dermed forbundne Ud
gifter! Under 15. August 1889 svarede Ministeriet, at man
erkendte de uheldige Jurisdiktionsforhold i Amtets vestlige
Del, men da Retsbetjenten i Varde (Herredsfoged Rosenørn)
ikke ønskede at flytte, maatte Sagen udsættes indtil videre.
Derimod kunde man ved en fremtidig Ordning gaa in<t paa
Amtets Forslag om en Deling af Distriktet, saa Varde med de
nærmeste Sogne blev et Distrikt for sig og Esbjerg med Om
egn et for sig. Under det sidste tænkes Fanø, som hidtil har
været en selvstændig Jurisdiktion, henlagt.
Skønt altsaa ogsaa dette Svar var et Afslag, saa var det dog
tydeligt nok kun et foreløbigt; Tiden, da Sagen maatte blive
gennemført, kunde ikke være langt borte. Men nu var Spørgsmaalet i Tilfælde af en Deling: Hvor meget skulde høre til
Esbjerg og hvor meget til Varde? Og i den følgende Tid
agiteredes der ivrigt fra begge Byer for at faa Grænsen draget
saa langt ude som muligt. Den 2. September 1889 sendte
Jerne-Skads Sogneraad Opfordring ud til de forskellige Sogneraad i Herredet til at lade Befolkningen afgive Erklæring om,
hvor man helst vilde høre hen. Svarene indkom i Løbet af
September Maaned og Resultatet var, at 11 Sogne og noget af
Øse Sogn med ialt 10,880 Indbyggere erklærede helst at ville
høre til Esbjerg, mens 4 Sogne og Resten af Øse Sogn med
ialt 2388 Indbyggere ønskede at blive ved Varde. Fanø der
imod ønskede, som naturligt var, at beholde sin egen Jurisdik
tion. Samtidig med at disse Svar blev indsendt til Herreds
kontoret af Jerne-Skads Sogneraad (8/io) gjorde dette dog gæl
dende, at der næppe var nogen Grund til Deling af Jurisdik
tionen, man ansaa det for rigtigst, at Retsbetjenten ved Vakance
flyttede fra Varde til Esbjerg.
Sagen blev dog paany lagt til Side. Og det var Esbjerg
Borgere, som gjorde et sidste og heldigt Forsøg. I Anledning
af, at der i Begyndelsen af 1891 var Udsigt til, at Herreds6
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foged Rosenørn vilde tage sin Afsked paa Grund af Svagelig
hed, underskrev 129 Esbjerg-Borgere 2. Februar en Erklæring
om, at de, i Tilfælde af at Embedet ved Vakance maatte blive
flyttet til Esbjerg, vilde udrede Udgifterne ved et midlertidigt
Ting- og Arrestlokale og Bolig til Retsbetjenten indtil saadanne
Bygninger maatte blive opført for Amtsfondets Regning. Denne
Erklæring blev gennem Amtet indsendt til Ministeriet, og dette
forlangte 18. Februar 1891 Amtets Erklæring baade om denne
og et Par ældre Ansøgninger om det samme. Amtets Svar af
19. Marts gik ud paa at anbefale Sagens Fremme i Overens
stemmelse med de Ønsker, som Beboerne i Landdistrikterne
to Aar før havde udtalt, dog gik man ud fra, at ogsaa AlslevHostrup skulde høre til Esbjerg, sandsynligvis fordi de i For
vejen hørte til Esbjerg Lægedistrikt. 7. April kom der Gen
svar fra Ministeriet, at man var tilsinds i førstkommende Rigs
dagssamling at forelægge et Lovforslag om Jurisdiktionens
Deling i Overensstemmelse med Amtsraadets Indstilling, og at
man ogsaa vil nedlægge allerunderdanigst Forestilling om, at
Retsbetjenten for det ene Distrikt tager Bolig i Esbjerg, naar
Amtet der har ladet opføre et Ting- og Arresthus.
Det ovennævnte Forslag blev fremsat i Folketinget af Ju 
stitsminister Nellemann 19. Oktober 1891. Den af Folketingets
Udvalg afgivne Betænkning af 6. Februar 1892 kom dog til at
afvige en Del fra Regeringens Forslag, idet man ønsker 4 Sogne
mere: Nebel, Grimstrup, Aarre og Faaborg (samt en Del af
Øse) lagt til Varde, saa kun 7 Sogne: Guldager, Brøndum,
Jerne, Skads, Tjæreborg, Sneum (Vest for Aaen) og Nykirke
kommer til at høre til Esbjerg. Naar Udvalget fremsatte denne
Ændring, endskønt Flertallet i de 4 Sogne (302 af 478 Skatte
ydere) havde ønsket det modsatte, og endskønt de for største
Del havde længere til Varde og tilmed hørte til Esbjerg Læge
distrikt, saa synes det at have sin Rod i en meget hidsig Agi
tation fra vardensiske Borgere, som for det første ønskede at
beholde det samme Antal Embedsmænd — derfor skulde Di
striktet deles —, men som naturligvis ogsaa vilde gøre alt for
at bevare saa meget Opland som muligt. Man gik endog i
Foraaret 1891 fra Hus til Hus og fik mange til at skrive under
paa at ville høre til Varde, før Sagen var overtænkt og drøftet
Beboerne imellem. Til alt dette er der dog næppe noget at
sige; men det er uheldigt, naar den Slags stedlige og ret snevre
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Næringsinteresser kommer til at spille den store Rolle i Rigs
dagen. For at værne dem, gik man i dette Tilfælde ikke blot
imod Amtets og Regeringens Forslag, men ogsaa stik imod
Landboernes egne Ønsker, som man dog skulde tro maatte
blive afgørende her. Den ogsaa fra andre Tilfælde kendte
Bestræbelse for at værne saakaldte „hævdvundne Interesser“
synes denne Gang at have spillet en vel stor Rolle.
Et andet særdeles tydeligt Udslag af disse Byinteresser har
man i Sagen om „N. Nebel—Billum—Varde-Banen med Side
bane fra Billum til Esbjerg“, som blev vedtaget ved Lov af
8. Maj 1894. Under de Forhandlinger, som før den Tid havde
været ført om en Bane fra de vestlige Sogne til Varde, havde
denne By ikke ønsket en saadan Bane, men da Loven kom,
og der var Udsigt til, at en Del af Byens Opland vilde gaa til
Esbjerg, forandredes Stillingen. Nu var man villig til at give
Bidrag til Banen, men kun paa den Betingelse, at Sidegrenen
fra Billum til Esbjerg blev skaaret bort. Denne Ændring i
Loven lykkedes det mærkværdigvis ogsaa at faa gennemført,
(Lov af 27. April 1900), navnlig, som det synes, fordi Amtsraadet ikke vilde bidrage til den oprindelige Plans Gennem
førelse, naar Varde ikke vilde være med, som dog, hvad der
ogsaa blev bemærket under Forhandlingerne i Folketinget,
skulde synes at være den retfærdigste, fordi den alt i flere
Aar havde været Lov. (Forh. paa Folketinget 1899—1900, Sp.
4815 og 4901).
Og trods to Henvendelser fra Flertallet af de 4 Sognes
Skatteydere, den ene, 27. November 1891, til Folketingsudval
get, den anden, 9. Februar 1892, til Folketinget, blev Ændringen
ogsaa staaende og Forslaget blev saaledes til Lov, 11. Marts
1892, men traadte dog først i Kraft fra 1. April 1893. Fanø
var ikke blevet inddraget under Forandringen, da baade Øens
Befolkning og Amtsraadet havde udtalt sig imod det. Først
ved Lov af 3. April 1900 blev Fanø inddraget under Herreds
kontoret i Esbjerg, dog skal Herredsfogden her hver 14. Dag
afholde Ret paa Fanø, og han skal til enhver Tid holde Kontor
med en Fuldmægtig der ovre.
Da der ikke i Esbjerg fandtes Lokaler til det nye Herreds
kontor, og da man ogsaa haardt savnede Arrestlokaler, saa lod
Amtsraadet i 1892 opføre et Ting- og Arresthus. Man havde
før den Tid faaet indrettet et Detentionslokale i Byens Sprøjte6
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hus, som man brugte til 1890. Da blev der gjort Aftale med
P. Breinholt om, at han for en Godtgørelse af 170 Kr. straks
og 80 Kr. i aarlig Leje skulde indrette et saadant Lokale i den
saakaldte Gebhardts Stald, og det var altsaa det eneste man
havde af den Art, indtil Tinghuset blev bygget.
Byggepladsen dertil blev givet af en Del af Borgerne, som
tegnede sig for et Beløb hver, men da ikke alle Pengene kom
or
¥

Ting- og Arresthuset.

ind, endte det med, at Byen maatte betale Restsummen, 2300
Kr., (Sogneraadets Forhandlingsprotokol 387 og 394). Til at
forberede Opførelsen af selve Bygningen, blev der nedsat en
Komité, bestaaende af D. Lauritzen og M. Spangsberg, som
besaa forskellige Fængselslokaler omkring i Landet og dernæst
førte Opsyn med Bygningens Opførelse. Den blev liciteret
bort til Murermester Lund af Kolding for 68,162 Kr., hvortil
senere kom et Tillæg af 2304 Kr. 65 Øre. Ved et Møde i

85

Esbjerg 1 7 . August 1 8 9 2 overtog Amtsraadet de færdige Byg
ninger.
Ved samme Lejlighed fik Esbjerg sit første Vaaben. Arki
tekt Amberg, som stod for Bygningens Opførelse, ytrede en
Dag, at nu burde Byen jo have et Vaaben at anbringe paa
Huset, lige som andre Byer, og D. Lauritzen
tilbød da, at hvis et saadant Vaaben kunde
bringes til Veje, saa vilde han betale Udgif
terne. Tilbudet blev modtaget, og Amberg
fik det Hverv at tegne det. Hans første
Udkast viste et Sejlskib „med en Stud eller
et andet hornet Kreatur om Bord“, hvad der
altsaa skulde hentyde til Byens vigtigste Næ- ß
ringsvej den Gang, Eksporten. Men for det
første mente Komitéen, at der ogsaa burde
være et Symbol paa Fiskeriet, og for det E s b je rg g a m ie Vaaben.
andet ønskede man Skibet i mere real Over
ensstemmelse med Nutidsforhold. Saa tegnede Arkitekten det
nuværende Vaaben med Dampskibet og Ankeret, som Symbol
baade paa Eksporten og Importen, og Delfinen og Nettet
som Symbol paa Fiskeriet; og iøvrigt har enhver jo Lov tillige
at tage Ankeret i dets sædvanlige sym
bolske Betydning. Dette Vaaben er da
blevet til ganske paa samme Maade og
under lignende Forudsætninger, som
alle gamle Byvaaben, saa vidt det kan
efterspores, og da det ogsaa ved en
Skrivelse af 1. August 1 8 9 2 blev god
kendt af Justitsministeriet, saa skulde
man tænkt, at den Ting var i Orden.
Imidlertid ønskede Statsbanestyrelsen et
mere „stilfuldt“ Byvaaben at anbringe
Esbjerg nye Vaaben.
paa den ny Esbjerg Banegaard, og da
Byraadet ikke var uvillig til at imødekomme Ønsket og kas
sere det gamle Vaaben, fik man Arkivar Thiset til at tegne et
andet, en Sølvlind med to Ankere. Meget betegnende for
Byen synes dette Vaaben imidlertid ikke at være, og originalt
er det heller ikke, da Linden er Skads Herreds gamle Vaaben.
Den første Herredsfoged i Esbjerg blev Sophus Severin
Jespersen, udnævnt 1 1 . Marts 1 8 9 3 . Han er en Søn af Kam-
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merraad Jespersen, Endrupholm, blev Kandidat 1870, var fra
1873 en Tid Bogholder ved Nobels Tobaksfabrik, derefter var
han Fuldmægtig ved Søndre Birk, til han kom til Esbjerg.
Ved Kontoret er endvidere ansat Fuldmægtig Brix fra 1. Ja
nuar 1889 (til 1893 altsaa i Varde), og Fuldmægtig Thorsen fra
1897 foruden 3 Fuldmægtige til.
Politivæsenet. Byens første Politibetjent, Fahrner (se Bil
ledet I., 48), var ansat fra l.Ju n i 1869, men i de to Maaneder,
som Havnearbejdet allerede da havde staaet paa, havde der dog
været et midlertidigt Politi, idet et Par Mænd (den ene var
senere Postbud Søren Hansen),
var forsynet med Politiskilt. Fahr
ner lønnedes først af Havnekassen,
siden af Statskassen, hvad der jo
forøvrigt bliver det samme. Men
3. Maj 1876 fik Amtet fra Justits
ministeriet Meddelelse om, at man
ikke længere kunde lønne en saadan Betjent, og at Amtet altsaa nu
maatte gøre det, uagtet det dog
varede to Aar endnu før Havneanlæget var færdigt. Da Amtet
ogsaa fik Afslag paa en Ansøgning
om, at Statskassen vil lønne Be
tjenten endnu for 1877, vedtog
Etatsraad Jespersen.
man at lønne ham af Amtskassen
med 1000 Kroner om Aaret.
En Politivedtægt havde man ikke endnu, men 7. Marts 1878
behandledes i Amtsraadet et Udkast til en saadan for Skads
Herred, og det er vel med Henblik paa Esbjerg, at det er
blevet til. Man finder dog ingen Anledning til at fremme det.
24. November 1880 behandles det samme Forslag paany, paa
Foranledning af Jerne-Skads Sogneraad og alene med Henblik
paa Esbjerg, men „Formanden bemærkede, at han overhovedet
ikke skønnede en Politivedtægt fornøden for Esbjerg.“ Da
havde Byen henved 1700 Indbyggere! 16. Marts 1888 var Sa
gen til Behandling for tredie Gang, denne Gang paa Foranled
ning af Justitsministeriet, idet dette 3. Februar 1888 havde be-
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myndiget Amtmanden til at udfærdige en saadan Vedtægt. Den
traadte i Kraft fra 1. April 1888.
Indtil 1885 havde man kun én Politibetjent, men dette Aar
fik Fahrner en Hjælper i Simon Christensen, og da der samme
Aar kom en lille Gendarmafdeling paa en Korporal og fire
Menige til Esbjerg, var man vel hjulpen, men her var for en
Gangs Skyld ogsaa god Brug for dem. Da dette Korps i 1894
blev inddraget, blev en af de Menige, H. Jørgensen, Politibe
tjent, og Korporalen, P. Nielsen, var allerede 1893 blevet Ar
restforvarer, som han har været siden. I 1896 blev Politiassi
stent Schousboe og Betjentene Rasch og Wiirtz ansatte. Des
uden havde man i 90’erne to Nat
vægtere.
Fra 1. Januar 1891 dannede Es
bjerg med Rørkær og Strandby et
særligt Sognefogeddistrikt. Ud
pantningerne i Anledning af Skatte
restancer var bleven saa talrige, at
Sognefogden i Jerne ikke længere
kunde overkomme dem, og 29.
November 1889 blev denne Ud
skillelse forhandlet i Amtsraadet
efter en Forestilling fra Herreds
kontoret. Ved en Skrivelse af 24.
September 1890 blev Udskillelsen
foretaget af Justitsministeriet. Den
Fuldmægtig Steffen Brix.
første Sognefoged var Politibetjent
Fahrner, men da han kort efter døde, afløstes han af oven
nævnte Korporal ved Gendarmeriet, P. Nielsen. Han var i
Embedet til 1897, da han blev afløst af Anton Nielsen. P.
Nielsen var derimod Lægdsmand til Byen blev Købstad.
Brandvæsenet. Den 14. Marts 1876 gav Amtet efter Forslag
af Sogneraadet sit Minde til, at der anskaflfedes en Sprøjte m.
v. i Esbjerg. Udstrækningen af den ny Brandfogedkreds blev
derimod først fastsat i Vedtægten om Brandvæsenets Ordning
af 5. Juli 1876; den kom til at omfatte Esbjerg, Rørkær og en
Del af Strandby. 31. Maj 1877 blev det bevilget paa Ansøg
ning af Sogneraadet, at der maatte optages et Laan paa 3600
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Kr. til Sprøjte og Sprøjtehus m. v. Grunden til Huset blev
skænket af Niels Christensen, Esbjerg. 1889 laante man atter
1200 Kr. til en ny Sprøjte og en Vandvogn. Det nuværende
Sprøjtehus er bygget 1897 og har kostet 8155 Kr.
Indtil 1. Juli 1896 var der almindelig Tjenestepligt ved
Brandvæsenet for alle Mænd over 18 Aar. Nævnte Dato blev
der fast ansat 10 uniformerede og lønnede Brandmænd, til
hvem der blev indlagt Ringeapparater. Fra 1. Januar 1898
kom Styrken op til 26 Brandsvende og 4 Brandmestre foruden
Assistenten og Inspektøren. — Brandinspektør er Maskinfabri
kant Christoffersen. Han kom til Esbjerg som Værkfører i
1883 og har været ved Brandkorp
set siden. Fra 1893 har han be
klædt Posten som Inspektør, og
en raskere og mere resolut Mand
kunde vel ogsaa vanskelig faas
dertil.
Fra 1893 til 1898 var Tømrer
mester Peters hans Assistent, siden
har det været Arkitekt Qvist. Før
ste Brandinspektør var Fabrikant
N. J. Poulsen.
Bygningsinspektionen. — Efterhaanden som Bebyggelsen tiltog,
var de Bestemmelser, angaaende
Brandinspektør Christoffersen.
Bygningers Opførelse, som inde
holdtes i Protokollen af 26. November 1870, ikke fyldestgø
rende. Indenrigsministeriet skrev derfor 26. Juli 1879 til Am
tet, at der helst maatte tilvejebringes et Bygningsreglement i
Henhold til Lov af 11. Februar 1876. Sagen blev behandlet
i to Amtsraadsmøder, 31. Maj og 24. November 1880, og i
sidste Møde blev et Udkast fremlagt, som Politimesteren og
Sogneraadet var blevet enig om. Da Amtet ingen Ændringer
foretog, blev det sendt til Justitsministeriet, hvor nogle Ændrin
ger blev foretaget. Det behandledes da atter i et Amtsraadsmøde 29. September 1881, blev tiltraadt baade af Amtet, Sogne
raadet og Politimesteren og underskrevet af Justitsministeren
21. December 1881.
Efter dette Reglement udnævnes en Bygningskommission
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paa 5 Medlemmer. To Medlemmer vælges af Sogneraadet paa
3 Aar, et Medlem og en Formand vælges af Amtet, ligeledes
paa 3 Aar; paa Forslag af disse fire udnævner Amtet desuden
en Bygningsinspektør. Denne Post var til 1896 besat med
Overbanemester Larsen, men da Byen dette Aar fik en Stads
ingeniør (approberet af Amtet 22. Maj 1896), overtog han Po
sten. Reglementet er undergaaet en mindre væsentlig Æn
dring i 1896 og en større Ændring i 1899, da Byen blev
Købstad.
Formand var Havneingeniør Westergaard til 1. Januar
1899. Siden er det Borgmesteren. Stadsingeniør og Byg
ningsinspektør er H. H. Schmidt.
Sundhedsvedtægt. I to Amtsraadsmøder, 28. November 1884
og 13. Marts 1885 forhandles for
første Gang et Forslag til en Sund
hedsvedtægt for Esbjerg, indsendt
af Sogneraadet med Erklæringer
fra Herredskontoret og Ribe Fy
sikat. I første Møde nedsattes et
Udvalg, som foretog nogle Ændrin
ger efter Samraad med de ved
kommende, og 12. November 1885
fik den Justitsministeriets Stadfæ
stelse. Der oprettes i Følge Ved
Stadsingeniør H. H. Schmidt.
tægten en Sundhedskommission
paa 5 Medlemmer, valgt af Sogneraadet, som selv skal sætte
et af dets Medlemmer ind i Kommissionen. Saa vidt muligt
skal et af Medlemmerne være Læge. Kommissionen vælger
selv sin Formand.
Dyrlægekontrollen. Paa Grund af Eksporten af levende
Dyr og af dyriske Fødemidler, har det spillet en stor Rolle —
ikke mindst for Landbruget — at have et paalideligt Dyrlæge
tilsyn nær ved Haanden. Det var da saa meget uheldigere, at
man ingen Dyrlæge havde nærmere end i Varde, men da det
laa i Eksportørernes egen Interesse, at Kvæget var sundt ved
Afsendelsen, og man ogsaa, især i England, flere Gange havde
gjort Vanskeligheder angaaende mistænkelige Dyr, saa havde
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disse Eksportører i flere Aar ofte selv sørget for det nødven
dige Tilsyn, før der nogen Sinde blev udstedt Paabud derom,
idet Distriktsdyrlæge Berg i Varde gav Møde i Esbjerg og
eftersaa Ladningen før Afrejsen.
Allerede 1870 havde dog Indenrigsministeriet sin Opmærksom
hed henvendt paa dette Spørgsmaal, idet det i et Cirkulære af
2. Juli havde paalagt Amtsraadene at gøre Rhedere og Ekspor
tører opmærksom paa, hvor nødvendigt det var, at lade en
saadan Undersøgelse foretage, at ikke Udførslen til England
skal blive undergivet de samme hæmmende Baand, som den
tidligere havde lidt under. Først ved Lov af 25. Februar 1876
kunde man paabyde en saadan
Undersøgelse, og denne Lov blev
forøvrigt fremkaldt ved Forhand
linger mellem større Eksportører
og Landmænd (især i Jylland) paa
den ene Side og Ministeriet paa
den anden. Det blev fremdeles
Distriktsdyrlæge Berg, som kom
til at føre Tilsynet, som for ham
var ret besværligt, da han til 1890
boede i Varde, — 16. September
s. A. flyttede han til Esbjerg og
har boet der siden, fremdeles som
Statens Tilsynsmand ved Ekspor
ten, samtidig var han dog frem
Dyrlæge J. Berg.
deles Distriktsdyrlæge, men en
Broder bestyrede Embedet for ham.
Dyrlæge J. Berg er født i Mariager 1840. Han blev 1864
demitteret som Dyrlæge med en stor Første-Karakter, og straks
efter blev han kaldet til Distriktsdyrlæge i Varde. I 1869 fik
han en Hjælper i sin yngre Broder, V. Berg, som ogsaa hjalp
ham ved Kontrolvirksomheden i Esbjerg; efter 1890, da J.
Berg tog Bolig i Esbjerg, dog sjeldnere. I 1878 havde han
Rejsestipendium for at sætte sig ind i Eksportforholde i Tysk
land og Holland og Importforholdene i England, særlig Lon
don. I 1891 fik han af Veterinærskolens Jubilæumsfond Præ 
mie for en Afhandling om „Svinets Rødsyge“, den Gang kaldet
„miltbrandartet Rosen“. Ved Christian den 9.s Guldbryllup i
1892 blev han Ridder af Danebrog.
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Loven af 1876 indledede en lang Række af Love og For
anstaltninger, som alle tilsigter at yde den højeste Grad af
Sikkerhed for sunde Varer. Der fortsattes med en Bekendt
gørelse af 30. April 1879 om, at alt ferskt Kød og Flæsk, som
i Skib skulde sendes til Udlandet sammen med levende Krea
turer, skulde være forsynet med Attest fra en Dyrlæge. 1880
byggede Staten, paa Foranledning af Veterinærkontrollen, to
Afsondringsstalde, en for Dyr, som led af smitsom Sygdom, og
en for Dyr, som mistænktes derfor.
I 1888 byggede Staten endvidere en Eksportstald for Svin,
men da der, uagtet al Kontrol, blev lagt Hindringer i Vejen
fra Englands Side for denne Udførsel, og den fra 1892 blev
helt forbudt, blev denne Stald i 1893 omdannet til Kvægstald,
og samme Aar overtog Staten alle Eksportstalde her og om
dannede dem saaledes, at de let kunde desinficeres, og et lille
sanitært Slagtehus for syge eller forulykkede Dyr blev ogsaa
bygget.
Efter at England i 1892 havde lukket for alle levende Dyr
fra Danmark, blev der paa Havnens Grund af D. F. D. S.
bygget et faareslagteri, som dog snart overgik til Staten. Og
saa det blev underlagt Dyrlægekontrollen, der fik Paalæg om
at syne alt det Kød, der udgik derfra og at give Sundheds
attest for det. Siden blev dette Slagteri omdannet til Kvæg
slagteri og udvidet og fik nu Navnet „Statens Eksportslagteri“.
Efter at Dyrlæge Berg i 1904 efter Ansøgning er fritaget
for Kontrollen med Kød,, er Dyrlæge Christensen blevet kon
stitueret i hans Sted. Han har ogsaa Kontrollen paa „Esbjerg
Svineslagteri“, medens Dyrlæge L. Hansen kontrollerer An
delsslagteriet.
Den 13. April 1894 udkom en af de vigtigste af disse sani
tære Love, idet den bemyndigede Landbrugsministeriet til i
Fremtiden paa egen Haand at sørge for de fornødne Anstalter
til, at der kun udføres sundt Kød her fra Landet. I Henhold
til denne Lov udsendtes 17. Juli 1895 en Bekendtgørelse, som
paabød Dyrlægeundersøgelse af alt ferskt Eksportkød. Senere
er ogsaa let saltet Kød draget ind derunder.
Ved Bekendtgørelse af 18. Februar 1905 er ogsaa let saltet
Flæsk draget ind under Kontrollen, saa at al Bacon og tillige
alt Affald fra Svineslagterierne nu eksporteres med Sundheds
attest fra en af Staten ansat Dyrlæge.
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Lægevæsenet. I Byens første Aar var man i Sygdomstil
fælde henvist til enten at hente Læge i Varde eller Nordby,
mest det sidste. Var det om Natten maatte der „blusses“ efter
ham, og Strandvagten paa Fanø, den Gang al Tid en Kvinde,
sørgede saa for at faa Lægen purret ud.
Saadan gik det, til O. J. L. Bruun 1. November 1875 ned
satte sig som Læge i Esbjerg. Det var kun en i alle Hen
seender tarvelig Stilling for en dygtig Mand at gaa ind til, og
Beboerne maatte da ogsaa sikre ham en mindre Sum aarlig, og
saa gjorde Ungdom og Lysten til det nye Resten. Bruun er
født 14. September 1848 paa Bornholm, hvor hans Fader var
Præst. Han tog Eksamen 1875 og kom altsaa til Esbjerg samme
Aar; fra 1. Januar 1876 var han tillige Jernbanelæge. Den 6.
November 1886 blev han Dr. med. for en Afhandling: „Studier
over Scorbutens ætiologi og pathogenese“. Da Distriktslægen i
Varde 1887 døde, blev Bruun fra 21. September 1887 konsti
tueret som Distriktslæge, og da Distriktet var altfor stort, 24
Q Mil med 30,000 Mennesker, indgav Stiftsfysikus Kjær i Ribe
14. Oktober s. A. en Forestilling til Justitsministeriet om De
ling af Lægedistriktet, saaledes at Esbjerg med 13 omliggende
Sogne, ialt 10 Qj Mil med 11,000 Indbyggere, blev et Distrikt
for sig. Efter at Beboerne i de 13 Sogne næsten alle havde
udtalt sig for Delingen, blev denne gennemført ved kgl. Reso
lution af 10. Maj 1889, og 31. Juli s. A. blev Bruun udnævnt
til Distriktslæge for det nye Distrikt.
Udtrykket „Byens Fædre“ er noget elastisk, men at Dr.
Bruun bør regnes blandt dem er utvivlsomt. Han var her
temmelig tidligt, og skønt han med sine Evner havde haft let
ved at komme frem i en betydelig Stilling andet Steds, saa
holdt han dog trolig ud i sin Afkrog, til han var kommen til
at holde af den og den af ham. Han var, som de fleste af
hans Byfæller, Bypatriot, de haabede meget for deres By, og
naar andre trak paa Skulderen af den eller endog haanede den,
da gjorde de dens Ære til deres, holdt des mere af den og
arbejdede des ivrigere for dens Fremgang. De var alle Mænd,
der, som Bruun selv siger, var „lykkeligere ved Kampen for
at naa Maalet, end ved den rolige Besiddelse af det opnaaede.
Vi haabede trods Haan og Spot, trods mistrøstende Forud
sigelser; vi haabede, at Esbjerg havde Fremtiden for sig, at
den en Gang maatte vinde frem til en Plads blandt Danmarks
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Byer.“ Bruun var da ogsaa al Tid blandt de ivrigste, naar
der skulde tages fat paa noget „til Borgerheldet sigtende“.
Især optog det ham meget at faa Plantning i Gang her ude paa
denne nøgne Kyst; at Anlæget om „Bavnehøj“ er den kønne
Plet, det nu er, har han især sin Del i, og Esbjerg-Gjesing

Distriktslæge, Dr. med. O. J. L. Bruun.

Plantage var han ogsaa med at anlægge. — Mest satte hans
By fæller dog vistnok Pris paa ham for hans ligefremme Væsen
og hans livlige og aabne Sind. Dette gav sig iøvrigt ikke blot
Udslag i Væsen og Tale, men ogsaa i hans Maade at føre en
Pen paa. Skønt han ikke var noget skrivende Menneske, saa
formede Sproget sig dog let og muntert under hans Pen, —
Mage til saa fornøjelig og virkelig illustrerende et Stykke Kul-
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turhistorie som „Fra Pionertiden i Esbjerg“, som han skrev
1893 i Anledning af 25-Aars Jubilæet, skal man lede længe
efter.
Men dertil kommer, at han var en dygtig Læge. Han var
f. Eks. en af de første her i Landet, som behandlede Difteritis
med Serum. Han havde læst om Metoden i tyske Fagskrifter,
og han tog da en 14 Dages Tur til Hamborg, for at lære den,
og reddede derved mange Børn fra Døden. Og det var i en
Tid, da endnu Hovedstadens berømte Læger stillede sig skep
tisk over for Serumbehandlingen. Det var da med god Grund,
at Bakteriologen, Professor Salomonsen, stadig sendte Bruun
sin Serum til Prøve, inden den
blev udsendt til Landets Sygehuse.
Han døde temmelig pludseligt,
efter et apoplektisk Anfald, 30. Ok
tober 1898.
Efter Bruuns Død blev Valde
mar Nielsen, som 21. Juni 1889—
30. April 1890 havde været Ama
nuensis hos Bruun og fra 1. Maj
1890 praktiserende Læge i Esbjerg,
konstitueret som Distriktslæge ind
til 1. November 1900, da Distrikts
læge Hamburger blev ansat. Ham
burger er født i København 1854.
Han tog Lægeeksamen 1880, blev
Læge Vald. Nielsen.
22. Oktober 1883 udnævnt til of
fentlig Læge og Hospitalslæge i Frederikssted paa St. Croix,
og fra 1895 til 1900 Kommunelæge i Ballerup.
Fra Oktober 1895 virkede Læge Th. Brinch i Esbjerg. Han
er født i Sønderho 1869, tog Lægeeksamen 1894, var saa et
Aars Tid i Vejen og siden 1895 i Esbjerg. Som Læge og som
Medlem af Byraadet (1902—05) virkede han ivrigt for at faa
St. Josephssøstrene til at opføre Hospitalet i Nørregade (70
Senge), da Byen ikke havde noget Sygehus, men kun en 6—8
Senge til Raadighed paa Epidemihuset, og den heller ikke
havde Raad til at bygge et. Ointrent paa samme Tid begyndte
han at virke for et Sanatorium S il Helbredelse af Brystsyge
under Vestkystklima, hvad der førte til, at St. Josephssøstrene
byggede Spangsberg Sanatorium.
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Sygehuslæge Cold kom til Esbjerg 1. Januar 1900. Han er
født 1865, tog Eksamen 1891 og fik sin videre Uddannelse paa
forskellige Sygehuse og Hospitaler i København.
Lægerne E. Darum, født 1869, Cand. 1896, og C. Westergaard, født 1870, Cand. 1893, nedsatte sig begge her i Byen
som praktiserende Læger 1896.
Sygehuse. Indtil 1890 havde Byen intet Sygehus, uagtet
den havde 4000 Indbyggere. Man havde ikke en Gang et Lo
kale, hvor Tilskadekomne kunde indlægges, saa Dr. Bruun
maatte arrangere sig privat, for at Skandaler kunde undgaas. —
I 1890 byggede Amtet saa endelig
et Epidemihus i Esbjerg for 90,000
Kr. (Forslag fremme i Amtsraadet
15. Marts), men da Byen i 1899
blev Købstad, blev det delvis over
taget af Byen. Indtil St. Josephs
Hospital i 1904 blev taget i Brug
var det tillige Byens eneste Syge
hus, hvor der ogsaa var indrettet
4 Værelser for Tilskadekomne.
Apoteket. Ogsaa Savnet af et
Apotek mærkedes snart, men fire
Gange (!% 77, l9/s 81, 3% 82, 17/5
83) fik man Afslag, før endelig Ju 
Distrtktslæge Hamburger.
stitsministeriet meddelte Ejeren af
Varde Apotek Tilladelse til at oprette et Hjælpeapotek i Es
bjerg ( 18/ i 2 83), som det første Aar blev bestyret af Cand.
pharm. Hartvig Jensen. Ved kgl. Resolution af 23. April 1894
blev det bestemt, at Apoteket fra 1. Februar 1895 skulde være
selvstændigt. Den første Apoteker (1895—1903) var Cand.
pharm. Lange, født ved Assens 1847.
Jordemodervæsenet. Det viste sig hurtigt, at der i Esbjerg
var Brug for en Jordemoder foruden Distriktsjordemoderen.
Og i 1873 nedsatte Marie Christensen sig da for egen Regning
i Esbjerg som Jordemoder. I 1875 søgte hun Amtet om en
Understøttelse; denne Gang blev det afslaaet, men 1877—79
fik hun aarlig 30 Kr. og 1880—86 aarlig 100 Kr. af Amtsfon-
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den. 9. Oktober 1885 androg Sogneraadet Amtet om, at Di
striktet maatte deles, hvad der ogsaa blev anbefalet, men det
blev dog først gennemført 1887, da den hidtidige Distriktsjor
demoder var gaaet af. Delingen blev approberet af Ministeriet
27. Maj 1887, og fra den Tid havde Byen altsaa sin egen Di
striktsjordemoder. Den første var ovennævnte Marie Chri
stensen, ved hendes Død 1909 blev Fru Hansen hendes Af
løser.
I 1887 begyndte Fru Andrea Lund født Niedermann som
praktiserende Jordemoder her i Byen. Ved hendes 25-aarige
Jubilæum i 1912 blev der vist hende megen Opmærksomhed.
Hun har i ovennævnte Tidsrum
modtaget c. 3000 Børn.
Postvæsenet. Før 1866 var der
hver Tirsdag og Fredag gaaende
Post fra Varde til Strandby Kro,
hvor Beboerne saa selv afhentede
Posten.
Turen udførtes af Svend Post,
som al Tid maatte passe at an
komme til Kroen ved Højvandstid
af Hensyn til Posten, der skulde
til Fanø.
Det første Landpostbud var Mor
ten Mortensen, kaldet Morten UglJordemoder Marie Christensen.
vig. Han boede i Jerne og udførte
sit Arbejde med Orden og Punktlighed, indtil han den sidste
Dag efter endt Vandring faldt død om paa Landevejen i Nær
heden af sit Hjem.
Paa Indstilling af daværende Postmester i Varde, Kammerraad C. F. H. Lepper, var der allerede fra 1. Juli 1866 oprettet
et Brevsamlingssted i Strandby Kro. Hans Efterfølger, Post
mester Rohlfs fik det flyttet til Esbjerg Banegaard fra 1. O k
tober 1874, og det var ligeledes efter hans Indstilling, at der
fra 1. Juli 1875 blev oprettet en Postekspedition i Esbjerg, som
fra 1. Oktober 1889 gik over til at blive Postkontor. — Lo
kalerne var indtil 1. September 1888 paa Banegaarden, nævnte
Dato flyttede man til Lokalerne i Havnegade.
Fra 1. Juli 1866 til 1. Oktober 1874 var Kromand Kresten
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Spangsberg Brevsamler, 1. Oktober 1874—1. Juli 1875 var det
Stationsforstander Bruhn. Dernæst var M. V. Due Postekspe
ditør 1. Juli 1875—27. August 1885;
han afløstes af Postekspedient N.
I. Selmer, som var konstitueret
27. August 1885—1. Oktober 1885,
da han blev afløst af Postekspe
dient ved Københavns Overpostmesterembede Schøning, som var
Postekspeditør 1. Oktober 1885—
1. Oktober 1889, Postmester af 3.
Grad til 1. September 1902 og
siden Postmester af 1. Grad.
løvrigt bestod Personalet i 1876
af 1 Postekspeditør, 1 Postbud
og 1 Landpostbud; i 1886: 1
Postekspeditør, 1 Assistent, 1
Kresten Spangsberg.
Postbud og 1 Landpostbud; i 1896:
1 Postmester, 2 Fuldmægtige, 1 Assistent, 1 Elev, 4 Post
bude og 4 Landpostbude1. Til Ombæring af Byposten anvend
tes indtil 1886 kun Drenge.
Første Postbud i
Esbjerg var Dren
gen Bastian Andre
sen („Fra Pionerti
den“ 44), siden var
det Søren Hansen,
som i flere Aar var
eneste Postbud, og
som betragtes som
den første statsan
satte.
1908 flyttede Post
kontoret til den paa
Det gamle Posthus.
Esbjerg Torv efter
Tegning af Arkitekt Piessner opførte Post- og Telegrafbygning,
der er en Pryd for Byen, og som vækker Beundring hos Fag
folk for den praktiske Maade, hvorpaa den er indrettet.
1 1906: 1 Postmester, 1 Kontrollør, 3 Ekspedienter, 4 Assistenter, 12
Postbude og 5 Landpostbude.
7
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Udviklingen ses iøvrigt af følgende Statistik :
Agr

1 Porto
K r-

1875—76

jlAlmindel.
J

3636.78 |

B reve

24,897

Pengebreve

Aim, Aviser

lÄ n ta l I Værdi Kr. 1P k *

442 ]

307,329 1641

PA.& P.O.

S tk r '

Antal jBel. Kr.
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913 ! 545,802 . 3810 47627| 2093 ’ 42954
1895 - 96 49331.92 !j 497,800 ' 6033 13,057,379'18353 Ü256406!113,478 284843

Telegrafvæsenet. Telegrafstationen er oprettet 1875, og havde
indtil 1883 Lokale paa Banegaarden, dernæst til 1895 Hjørnet af
Torvegade og Havnegade og siden
Torvegade. Den var til 1883 be
styret af Postvæsenet, 1883—88 af
H. V. C. Gries, 1888—94 af I. E.
Schmitt og siden af Vilhelm Westergaard. Fra 1. Januar 1896 har

P o s tm e s te r S c h ø n in g .

der tillige paa Telegrafstationen
været Statstelefon.
Følgende Tal oplyser Frem
gangen:2
1"
A ar

1875
1885
1895

!
T e le g r a m m e r j In d tæ g t K r.
1
1

2,460
9,212
70,594

790.73
4093.23
22700.16

Postbud Søren Hansen.

1 1905—06: Porto Kr. 129,986.24; Aim. Breve 1,119,476; Pengebreve: An
tal 13,372, Værdi Kr. 5,482,051 ; Aim Pakker 39,849 ; Aviser, Stkr. 508,209;
Udbetalte P. A. & P. O. : Antal 45,893, Beløb Kr. 1,109,239.
2 1903—04: Telegrammer 136,880, Indtægt Kr. 45,066.18. I 1903—04 stør
ste udenlandske Korrespondance udenfor København, nemlig: til Ud
landet 12,695 Telegrammer, fra Udlandet 19,298.
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Telefonen. Telefonanlæget i Esbjerg gaar tilbage til 1884, og
er saaledes et af de første i Landet (København, Aarhus og
Vejle var tidligere), og da der ikke den Gang var større Selska
ber, som paatog sig sligt, saa var det fra først af en hel privat Hi
storie. Det begyndte med, at Proprietær P. Breinholt fik indlagt
Telefon fra Hjemmet til D. F. D. S.s Kontor ved Stalden, hvor
nu „Kasernen“ er, hvor Sønnen, C. Breinholt, den Gang var Chef.
Derved fik ogsaa andre Mod paa det, især Fabrikant Brinch
og Gæstgiver Spangsberg. Disse to Mænd var nemlig den
Gang Fiskehandlere, og det var derfor af Betydning for dem
at have en hurtig Forbindelse mellem Havnen og Banegaarden,
og gennem Banebestyrelsen fik de ogsaa Tilladelse til at an
bringe en Telefon paa sidstnævnte Sted. Ogsaa Skibsbygger
Dahl og Grosserer Lauritzen gik med, og især havde den
sidste god Brug for Telefon, da han, skønt han fra 1883 havde
Forretning i Esbjerg, dog endnu boede i sit Hjem i Ribe; han
fik Ledningen til Ribe for et Tilskud af 4000 Kr. Men for
øvrigt var der de første Aar næsten heller ikke andre „Abon
nenter“ end de nævnte, og Foretagendet nød ikke megen An
seelse; det betragtedes nærmest som et Legeværk, at Telefonen
virkelig kunde faa praktisk Betydning for Forretningsfolk, vilde
man ikke tro og end mindre, at man skulde kunne opnaa at
tale med Folk i København og Berlin. Men da man efterhaanden, foruden Ribe, fik Forbindelse med Fanø, Varde og
Hjerting, begyndte Opfattelsen at blive en anden, og Abonnent
tallet gik da stærkt opad, saa man i 1895 var naaet til 240.
Nævnte Aar solgte Ejerne Anlæget til et Konsortium i Es
bjerg, som atter solgte til Grosserer Wulff i København. Han
købte paa den Tid tillige Anlægene i Horsens, Fredericia, Kol
ding, Vejen og Varde, og omdannede det hele til et Aktiesel
skab: „Forenede sydjyske Telefonselskaber“, som fik Kontor i
Kolding. Selskabets Abonnentpris var i Begyndelsen 35 Kr.
om Aaret i Byerne, men blev kort efter sat op til 40 Kr. og
et Par Aar efter til 60 Kr., ja en Tid endog til 70 Kr. Man
opdagede nemlig snart, at Udgifterne til Vedligeholdelse, Be
tjening osv. blev langt større end beregnet.
I Anledning af Salget til Wulff rejste der sig forøvrigt en
stærk Opposition i Esbjerg, som endog en Tid syntes at ville
resultere i et helt nyt Selskab. Man faldt dog tilføje imod at
faa følgende tre Fordringer opfyldte: 1) at Centralen ombygges
7*
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og gøres mere tidssvarende, 2) at den nuværende Abonnent
pris, 60 Kr., ikke forhøjes for de første 10 Aar, heller ikke
selv om man vilde telefonere ud over Esbjerg og Omegns
Omraade, 3) at man fik en Mand ind i Repræsentantskabet.
At der saaledes var sat en Maksimumsbetaling, og at Esbjergkredsen ikke, som i de andre Byer, maatte nøjes med at om
fatte de nærmeste Landcentraler, men strakte sig ud over
baade Ribe, Nordby og Varde, har givet denne Kreds en sær
lig fordelagtig Stilling.
Banker og Sparekasser. Sidst i 80’erne, da der begyndte
at komme lidt mere Fart i Forretningslivet, blev Savnet af en
Pengeinstitution meget følelig. I 1889 kom der imidlertid to
paa én Gang, idet baade Varde Bank og Vestjyllands Land
mandsbank (i Varde) oprettede Kontorer i Esbjerg; begge
traadte i Virksomhed først i April og havde aabent to Efter
middage om Ugen. Varde Banks Kontor havde i flere Aar
kun en ubetydelig Omsætning, men sidst i 90’erne steg den,
saa at der fra Oktober 1898 maatte holdes aabent hver Efter
middag, og der var Arbejde til 3 Mand. — Kontoret fra Vest
jyllands Landmandsbank blev derimod kort efter Oprettelsen
— September 1890 — forfremmet til Filial, og med denne fik
Byens Borgere en Del mere at gøre, idet Fabrikant Brinch,
Grosserer Pagh, Smøreksportør Beyer og Gaardejer Jesper
Madsen, Jerne, blev kontrollerende Direktører. De udtraadte
dog alle paa Beyer nær, da Esbjerg-Fanø Bank oprettedes
1892. Til Bestyrer valgtes Assistent ved Moderbanken, Gustav
Forum, som ogsaa fik Forretningen godt i Gang; men da den
Sikkerhed, Banken fik ved Udiaan, ofte viste sig at være for
ringe, endte det med, at han i Februar 1896 maatte fratræde
sin Stilling. Hans Efterfølger blev Detaillist H. A. Guldager,
Varde, men det viste sig snart, at Filialens Stilling var saa
ødelagt, at den ikke kunde reddes, og den blev da hævet, 1.
Oktober 1898. 16 Maaneder efter gik Moderbanken fallit,
uden at dette dog kan siges at være Esbjerg-Filialens Skyld,
om denne end havde sin store Del deri.
I 1890 blev „Esbjerg Sparekasse“ oprettet. Det var P.
Brinch, C. Breinholt, N. J. Poulsen, Th. Dahl m. fl., der
traadte til som Garanter, men den egentlig drivende Kraft i
Arbejdet for Oprettelsen var Sagfører Knutzen, lige som han
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ogsaa hele Tiden var den ledende, og Kassen havde Lokaler
i hans Kontor. Den fik imidlertid aldrig ret nogen Betydning,
og i 1904 maatte den likvidere.
Først da Esbjerg-Fanø Bank i 1892 blev oprettet, fik Byen
en selvstændig og virkelig udviklingsdygtig Pengeinstitution.
Den blev stiftet 25. Juni 1892, især paa Foranledning af P.
Breinholt, Th. Dahl, H. Pagh og Skibsrheder C. H. Nielsen
af Nordby. Den traadte i Virksomhed 22. Juli samme Aar
med P. Breinholt som Formand for Bankraadet; efter hans
Død, 1897, blev Th. Dahl hans Efterfølger, og da han døde,
1898, valgtes C. Breinholt. Til administrerende Direktør valg
tes Assistent i Københavns Handelsbanks Filial i Randers, J.
Nielsen, og til kontrollerende Direktører P. Brinch, J. Madsen
og Sagfører Brasch.
Banken begyndte med en Aktiekapital af 125,000 Kr., der
i 1897 forhøjedes til 250,000 Kr., i 1899 til 500,000 Kr. (1904
til 1,000,000 Kr.). Omsætningen, der i 1893 var c. 10 Mill.
Kr., var i 1905 steget til 105 Mill. Kr.
Banken boede først til Leje i Kongensgade 40. Men da
disse Lokaler blev for smaa, blev der i 1897 bygget en ny
Bygning paa Torvet med store og rummelige Lokaler. Der
er Filialer baade i Nordby og Sønderho.
Naar Banken kom saa godt over de vanskelige Aar i 90’erne,
saa skyldes det særlig den Omstændighed, at den ikke blev
meget engageret i Jordspekulationerne, men langt mere blev
Bank for Købmandsstanden og Forretningslivet i det hele.
Markeder og Torvedage. Ved kgl. Resolution af 19. No
vember 1877 blev det bestemt, at Esbjerg skulde have Torve
dag hver Tirsdag. Reglementet approberedes af Amtet 7. Marts
1878. Ministeriet havde først afslaaet det, fordi Esbjerg kun
var en Landsby, men da Herredskontoret kunde henvise til
Resolution af 14. Juli 1838 om Torvedage i Løgstør, som den
Gang var Landsby, blev det bevilget.
Ved Bekendtgørelse af 15. September 1876 fik flere Pladser,
deriblandt Esbjerg, et Marked. Dette første Marked var for
Fedekvæg og skulde afholdes første Tirsdag i hver Maaned,
men det gik meget smaat med Tilgangen, og det gik snart
istaa. 1 1890 begyndte flere et Arbejde for at faa det i Gang
igen, og Handels- og Kontoristforeningen henvendte sig, til-
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skyndet af P. Breinholt, til Amtet om at faa Marked med Fedekvæg hver Onsdag. Amtet anbefalede det og Ministeriet gav
saa, 20. December 1890, sin Tilladelse. Disse Markeder be
gyndte 7. Januar 1891, men varede kun i nogle faa Aar, og fik
efterhaanden mindre Betydning, skønt de atter fik officiel
Stadfæstelse 1894, gik de tilsidst helt ud. Det var først i 1898,
da Tyskland skærpede Indførselsbetingelserne, at der paany
blev et Marked af nogen Betydning, idet man som et Led i de
Bestræbelser, der blev gjort for at klare de Vanskeligheder,
som fulgte af Tysklands Optræden, fik indrettet et Marked med
Fedekvæg i Esbjerg hver Onsdag fra 23. Marts til hen paa
Efteraaret. Dette Marked har været afholdt siden og har
efterhaanden faaet en meget stor Betydning for hele Vest
jylland.
Handelsforeningen blev stiftet 7. Juli 1886 med det Formaal, „at søge at fremme Byens Handel og Industri ved Sam
menkomster og Diskussionsmøder, navnlig af Emner af saavel
almindelig merkantil Interesse, som vedrørende de stedlige
Omsætningsforhold.“ I de første 5—6 Aar virkede Forenin
gen tillige som selskabelig Forening (et Par Baller, en Som
merudflugt), men siden har den indskrænket sig til merkantile
Opgaver. Ved sit Arbejde paa disse Omraader har den iøvrigt faaet en meget stor Betydning for Byen; f. Eks. er det
ved dens og andre Handelsforeningers Virksomhed i Vest- og
Sydjylland, at Toggangen stadig er bleven udvidet og mere
bekvem, men oftest har det været Esbjerg, der maatte tage
Initiativet, thi det var her, at Ulemperne føltes stærkest. End
videre spillede den en stor Rolle ved sin Virksomhed for
Dokuddybningen i 90’erne, og for Oprettelse af Frilageret
1899—1900.
Dens første Formand var Købmand Jens Nielsen. Siden
har D. Lauritzen, Thorvald Möller og H. Eriksen været meget
virksomme for Foreningen.
Esbjerg Handelsforening a f 1898 blev stiftet i 1898 under
Navnet Detailhandlerforeningen med det Formaal at samle De
tailhandlerne til Varetagelse af denne Stands særlige Interesser.
Foreningen, der senere antog sit nuværende Navn, har været
medvirkende til, at 7-Lukningen blev gennemført her i Byen.
Foreningens første Formand var Købmand Carl Hansen.
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Haandvœrkerf or eningen er stiftet 15. Oktober 1882 med
27 Medlemmer. Den første Bestyrelse var Farver Bentsen,
Bager Schrøder, Bogbinder Jeiling, Fabrikant Poulsen og Ba
ger Keller; Bentsen blev Formand, Jeiling Kasserer. Samme
Aar, 21. November, besluttedes det paa Foreningens første
Generalforsamling at søge Ministeriets Tilladelse til at holde
Udstilling.
En af Foreningens Opgaver har været at sørge for de unge
Haandværkeres Oplysning og Uddannelse. I 1890 byggedes
den gamle tekniske Skole (Billede II, Pag. 58) (Englandsgade)
med nogen Støtte fra Staten. I 1905 byggedes den ny tekniske
Skole (Torvegade) med Støtte fra Kommune, Stat og Haandværker- og Industriforeningen.
I 1901 blev Foreningen slaaet sammen med den 1896 op
rettede Industriforening (Formand Brygmester Ulrich Brinch)
under Navn af „Esbjerg Haandværker- & Industriforening“,
med Fabrikant Mollerup som Formand. I 1905 havde denne
Forening 120 Medlemmer.
Lederne har været: Farver Bentsen 1882—83, Uhrmager
Hansen 1883—85, Skomager F. Sørensen 1885—90, Bogbinder
Jeiling 1890—91, Arkitekt Peters 1891—93, Maler Hjermind
1893—1901, Fabrikant Mollerup 1901—03, Fabrikant Lehde B.
Jensen fra 1903.
1888—94 ejede Foreningen en Pavillon ved Anlæget ved
Nygaardsvej; Teknisk Skole er nu bygget paa Grunden.

NÆRINGSGRENE.
iskeriet1.

Enkelte af de Mænd, som var kommen til Es
bjerg i Anledning af Havneanlæget og som siden blev
boende der, tog hen i 7O’erne fat paa Fiskeriet lejlighedsvis
eller til Stadighed, f. Eks. Søren Hansen (Billede II, Pag. 98),
Byens første Postbud, som begyndte Fiskeriet i 1877 og fort
satte med det i 5—6 Aar. Men de fleste af dem, for hvem
Fiskeriet blev den egentlige Levevej, og som derfor ogsaa satte
Fart i det, indvandrede efterhaanden fra „Klitten“ og den øv
rige Vestkyst: Niels Jensen kom fra Hanstholm i 1878 og drev
Fiskeriet til Stadighed til 1888, Jens Johansen kom fra S.
Lyngvig midt i 80’erne, Ole Christiansen (i mange Aar For
mand i Fiskeriforeningen) kom (tillige med to Brødre) fra
Fjand sidst i 80’erne og Poul Knopper kom fra Harboøre i
1896. — 1 de første Aar dreves Fiskeriet paa gammeldags Vis
med Liner og Kroge („Bakker“) fra de almindelige aabne Robaade (Fangsten var Torsk, Kuller og Hvidling), og der kunde
heller ikke paa den aabne Vestkyst bruges større Fartøjer med
Dæk. Dette kunde lade sig gøre fra Esbjerg, og der viste sig

F

1 Ligesom foran bemærket ved Institutionernes Historie, vil ogsaa her
Fiskeriets og andre Næringsvejes Historie blive fortalt til 1899 (eller
lidt længere, hvor det ses at være hensigtsmæssigt).
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i det hele snart her paa dette som paa andre Omraader en
Foretagsomhed og Lyst til at prøve nyt, som bragte Fremskridt
med sig. Den første Foregangsmand var dog ikke hjemme
hørende i Esbjerg. Det var Lambert Sørensen, født i Hjer
ting 1832. Han havde i sin Ungdom været i Amerika, hvor
han ogsaa havde været ved Fiskeriet og havde lært en Del
nyt, især at sejle Bakkerne ud, i Stedet for at ro dem ud.
Man kunde da bruge større Fartøjer med Dæk, altsaa gaa læn
gere til Havs og i haardere Vejr, og saa kunde man endda
nøjes med færre Folk. Da han i 1872 kom hjem og begyndte
at fiske med Dæksfartøj, var der vel kun faa, der fulgte efter
i Førstningen, ikke alene fordi man
var mistænksom overfor det nye,
men mere fordi her skulde større
Sammenslutninger og andre ind
gribende Forandringer til. Efterhaanden blev Fordelene dog saa
indlysende, at man maatte med, og
ikke mindst i den lille Fiskerko
loni i Esbjerg blev det nye grebet
og udnyttet. — Lambert Sørensen
fik forøvrigt den samme Skæbne
som saa mange andre Fiskere, idet
han døde paa Havet tilligemed
sine to Sønner Natten til 21. De
cember 1894, da hans Fartøj gik
Ole Christiansen.
under i en orkanagtig Storm. —
En anden Foregangsmand, især ved sin Energi og Dygtighed,
var Esbjergfiskeren Chr. Peder Sørensen fra Holmslands Klit.
Da han 23. December 1885 forliste paa Fanøs Sydspids, efter
lod han sin Enke en lille Formue, der menes 12,000 Kr., som
han havde tjent ved Fiskeriet.
I Esbjerg blev det dog foreløbig ikke Fiskerne, men andre
foretagsomme Mænd, som søgte at udnytte det ovenfor nævnte
Fremskridt. I Oktober 1879 købte P. Breinholt, Th. Dahl,
M. Spangsberg og P. Brinch (de to sidste var Fiskehandlere)
en Dæksbaad paa Fanø, „Delphinen“ ; og man købte Ejeren
med, d. v. s. han skulde flytte til Esbjerg og derfra drive Fi
skeri for Selskabets Regning med Andel i Udbyttet. Esepiger
var der nok af, da mange Arbejderes Koner gerne vilde tjene
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en Skilling, og „Es“ fandtes paa Vatterne, desuden fik man en
Del Marsvinsaffald fra Middelfart til det Brug. Tanken med
Foretagendet var især at prøve at udnytte den Mulighed, som
her kunde være for Byens Trivsel. Det første Aar gik det
ogsaa meget godt, og man fik Lyst at fortsætte. Man købte da
endnu en Dæksbaad paa Fanø, bestilte et tredie („Colus“) i
Norge, og desuden blev der i Gothenburg købt en lille Dam
per, „Bylgia“, for 16,000 Kr. Man havde altsaa nu 4 Fartøjer:
Damperen, 13 Tons, og 3 Dæksbaade paa 8—11 Tons; des
uden blev der bygget Ishus og Fiskehus og anskaffet Slæbevaad til Damperen. Aktiekapitalen, som oprindelig var 4000
Kr., maatte nu forhøjes til 37,000
Kr., og der blev optaget flere Med
lemmer i Aktieselskabet, saa der
nu var noget over tyve. — Men
1881, 82 og 83 gik det kun daarligt, dels fordi kun faa af Fiskerne
havde ordentlig Kendskab til den
nye Fiskemaade, men ikke mindst
fordi Føreren jo ikke heltud var
sin egen Mand, selv om han vel
var interesseret i Fangsten. De
fleste af Medlemmerne tabte nu
Tilliden til det nye Foretagende,
dertil kom, at en af Baadene for
liste, og Forsikring af Fiskerfar
Poul Knopper,
tøjer kendte man ikke. Selskabet
blev nu opløst og dets Ejendele: to Baade, Damperen, Red
skaber og Bygninger, blev solgt til et Konsortium paa 7 Mand,
hvoriblandt de 4, som begyndte i 1879. Det gik dog stadig
daarligt med Fiskeriet, men da man havde faaet Posten til
Fyrskibet paa Horns Rev at besørge for Staten, og Damperen
derved tjente 3200 Kr. aarlig, holdt man det gaaende et Par
Aar endnu til 1885. Da blev Damperen solgt for 8000 Kr., og
de to andre Baade med Redskaber blev solgt for en billig Pris
til Fiskerne, der saaledes blev selvstændige, og da først kom
der Fart i Fiskeriet. Kunde dette første Forsøg saaledes ikke
kaldes vellykket i økonomisk Henseende, saa var det dog et
meget betydningsfuldt Forarbejde, her var gjort, thi dermed
var den Næringsvej kommen vel i Gang, som siden kom til
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at spille saa stor en Rolle for Byens Trivsel. — Efter Told
stedets Aarsberetninger skal, angaaende Udviklingen i disse
Aar, anføres følgende Tal (den egentlige Fiskeristatistik, se det
følgende, ved Toldkontrollør Lorck Madsen, begynder først
1885):
fra Esbjerg fisket for
1881 har 8 Fiskerbaade
,,
1882 „ 13 (deraf 1 Dampbaad) „
»
1883 „ 11
»
»
»
„
1884 „ 14
»
1’
»
»
»

c.
„
»
„

20,000
46,700
23,550
36,615

Kr.
„
„
„

Men trods det ovenfor omtalte
Fremskridt, var man dog langt bag
efter. Det var fremdeles kun det
gamle Bakkefiskeri man drev, og
Fangsten var, som fra Arilds Tid,
Torsk, Kuller og Hvidling. Men
længere ude, noget udenfor dansk
Søterritorium, laa store, tyske Kut
tere paa omkring 30 Tons, forsy
nede med Trawl, Dam og andre
moderne Ting, og fiskede Rødspæt
ter i Massevis, som var en langt
værdifuldere Vare, da den kunde
taale at opbevares i Kutternes Dam
me og i Hyttefade og saa siden
kunde sælges levende, medens de
danske Fiskeres Fangst al Tid
maatte forhandles i død Tilstand,
og da tillige Pakningen i Is, saa vel
Lambert Sørensen.
som Indretning af Ishuse stod paa
sit første, tarvelige Trin, saa kunde den ikke gemmes ret længe
eller forsendes ret langt. Vore Fiskere saa nok, at de frem
mede løb af med Fortjenesten, men man manglede Kapital og
vel ogsaa nogen Foretagsomhed, for at kunne tage Konkurren
cen op. Og saa gik det saaledes, at Spot og Skade fulgtes ad,
thi Blankeneserfiskerne, som de gerne kaldtes, ødelagde ofte
hensynsløst vore Fiskeres udstillede Garn. Og kom de ind
til Esbjerg, saa lod de ogsaa her, som de var Herrer i Huset
og slog sig rigtig løs. De holdt stor Drikkeballade, og endte
ofte med for Morskab at slaa alt i Stykker i Beværtningen;
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Dagen efter kom de og spurgte, hvad det kostede, hvorpaa de
uden Vrøvl betalte, hvad der blev forlangt. Denne hovne Op
træden skabte megen Vrede imod dem, og endelig en Gang
drev de det for vidt. Den 8. November 1886 ragede de ved
Spangsbergs Hotel i Klammeri med danske Fiskere, uden at
disse dog gav Anledning eller indlod sig videre med dem;
men de blev ikke des mindre forfulgt af Blankeneserne til
deres Hjem med Skældsord og Stenkast, og i et af Husene
slog de Ruder ind og lavede anden Molest. Der blev saa
hurtigst muligt telefoneret til Varde efter Politi, mens Urostif
terne blev holdt fast af Gensdarmerne, og i det paafølgende
Forhør maatte fire af dem gaa ind paa at give en Bøde af 50
Kr. hver. Efter denne Afklapsning var de mere skikkelige og
kom i det hele sjeldnere til Esbjerg.
Ganske ene om Fiskeriet i Vesterhavet blev Tyskerne dog ikke.
Fra omtrent 1880 begyndte Kattegatsfiskere (især fra Frederiks
havn) at konkurrere med dem, idet ogsaa de anskaffede sig
Dæksfartøjer (hvoraf en Del med Dam), Snurrevaad og Haandeller Dampspil. Da der allerede den Gang var ret dygtige Fi
skehandlere i Esbjerg, bragte enkelte af Kutterne Fangsten der
ind, og saaledes blev Esbjergfiskerne opmærksom paa, at ogsaa
danske Fiskere kunde drage Nytte af disse Ting. I 1884 skrev
Fiskehandler M. Rasmussen saa til Bangsbostrand efter et Snurre
vaad, som kostede 60 Kr.; men det blev foreløbig kun brugt
én Gang, thi da man ikke havde Spil af nogen Slags i Baadene,
men maatte trække det med Hænderne, var Arbejdet altfor
strængt, og det blev da hængt paa Loftet. Besøgene af Katte
gatsfiskerne blev imidlertid hyppigere, og flere af dem fandt
det praktisk til Stadighed at stationere i Esbjerg, der jo var
Fiskepladserne langt nærmere end Frederikshavn; ja i 1887 var
der ikke mindre end 18 udenbys, men altsaa indenrigske, Kut
tere, som fiskede fra Esbjerg med Snurrevaad, mens de 15 Esbjergkuttere fremdeles drev Bakkefiskeri. Denne Tilstand kunde
ikke vare længe; flere af Esbjergbaadene fik den Sommer, eller
i alt Fald Foraaret 1888, indlagt Haandspil og anskaffet Snurre
vaad, og Sommeren 1888 fangedes i disse 41,516 Pd. Rødspæt
ter af Esbjergbaadene, — Begyndelsen var gjort! Rigtignok var
Fisken død, og den kostede derfor ogsaa kun 4'A Øre pr. Pd.1,
1 I Aarene 1885—87 var Priserne paa Rødspætter om Foraaret omkring
5 Øre, om Efteraaret omkring 8 Øre pr. Pd.
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thi Damme havde man ikke endnu, og det skulde ogsaa vare
flere Aar, før de blev almindelige; lige til Prisforskellen paa
død og levende Fisk blev saa stor, at det slet ikke betalte sig
at fiske uden Dam. — Heller ikke var der i de første Aar
Tale om Maskinkraft, Spillene var Haandspil, og Snurrevaadet
maatte roes ud fra Kutteren. Men alligevel var Fremskridtet
betydeligt, hvad der ogsaa fremgaar af Statistiken. Efterhaanden hørte Kullerfiskeriet næsten helt op.
Hen i 90’erne blev man dog, efterhaanden som Snurrevaadene blev stør
re, nødt til at
anskaffeDampkraft eller Mo
torkraft til Spil
lene, og det laa
da nær ogsaa
at sætte Moto
ren i Forbin
delse med en
mindre Skrue
og lade den
hjælpe til at
drive Baaden.
Her var imid
lertid den Van
skelighed, aten
Eksplosions
Kutter til Linefiskeri.
motor— og det
vilde udelukkende blive dem, der blev Tale om som Driv
kraft — kun kunde drive Skruen den ene Vej og saaledes
ikke kunde bakke. Det var daværende Kaptejn Bræstrup,
Chef for Fiskeriinspektionen i Vesterhavet, som fik Opgaven
løst, idet han fik Orlogsværftet til at eksperimentere dermed,
og det lykkedes omsider i 1898 at finde en saadan Form og
Stilling af Skruen, at man ved en Omstilling af selve denne
kunde drive Baaden baade frem og tilbage. Omtrent samtidig
blev der saa baade i Esbjerg og Frederikshavn bygget en Kutter
(„Harriet“ og „Ellen“), hvori den ny Skrue blev indlagt. „Har
riet“ byggedes af et Fiskeriaktieselskab „Vestkysten“, som stif
tedes i den Anledning, ogsaa paa Bræstrups Initiativ. Selskabet
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fik siden to Kuttere til, men uagtet man hertil fik billige Stats
laan lige som andre Fiskere, kunde Virksomheden dog ikke
svare sig. Fartøjerne blev solgt 1901—02 og Selskabet opløst.
Imidlertid virkede det givne Eksempel. Allerede 1898 fik
et Par af Fiskerne Skrue indlagt, og 1899 fulgte flere efter.
Det var dog kun i faa Tilfælde, at man vovede sig til at lægge
Skrueakslen under Dækket, fordi man ikke turde gennembore
Stævnen, og paa de fleste Fartøjer laa da Akslen ovenpaa
Dækket og stod i Forbindelse med Skruen ved en Kæde.
Anvendelsen af Motorkraften til Inddragning af Vaad og til
Fremdrift af Fartøjerne er sikkert det følgerigeste Fremskridt,
som Fiskeriet har gjort, — det var hidtil ukendte Muligheder,
der hermed aabnede sig. Men naar Fiskerne har kunnet ud
nytte disse Muligheder som de har, saa maa det ikke glemmes,
at de billige Laan fra Staten dertil har været en saare væsent
lig Hjælp.
En god Haandsrækning fik Fiskerne ogsaa i den 1884 stif
tede „Forsikringsforening for Fiskerfartøjer“. Indtil den Tid
var det nemlig meget vanskeligt for en Fisker at faa et Fartøj
bygget, da ingen vilde laane Penge ud dertil, naar Fartøjet ikke
kunde forsikres. Med Toldassistent Lorck Madsen som O rd
fører henvendte flere Fiskere sig da til Toldforvalter Hassing,
som al Tid var parat til at hjælpe Fiskerne, hvor han kunde.
11. Januar 1884 sammenkaldte han til et Møde af Fiskere fra
Esbjerg, Fanø og Hjerting og af andre, som var interesserede
i Fiskeriets Udvikling, og her blev Foreningen dannet, Love
vedtaget og Bestyrelse valgt. Den sidste kom til at bestaa af
Toldforvalter Hassing, Proprietær Breinholt, Fiskehandler Lo
rentzen, Fanø, Købmand N. Nielsen, Hjerting, og Fisker H.
0 . Nielsen, Hjerting, hvoraf de to første fungerede alle de 14
Aar Foreningen bestod; og det samme gælder Assistent Lorck
Madsen i Egenskab af Kasserer. Den sidste var den eneste,
som modtog nogen Løn, saa Administrationsudgifterne var ikke
store, og da man dels ved indbyrdes Kendskab og dels ved
Bestemmelser i Lovene kunde sikre sig mod uretmæssige Er
statningskrav, saa kunde ogsaa Udgiften for Fiskerne være
smaa: 2 pCt. af Forsikringssummen i Indskudspræmie og det
samme Beløb i aarlig Præmie; ja denne blev endog enkelte
Aar nedsat til Halvdelen, naar Status viste sig at være god.
Disse Præmier var naturligvis Foreningens væsentligste Penge-
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midler, men der kom dog ogsaa store Gaver ind, saa man
kunde begynde med et anseligt Grundfond. Virksomheden
begyndte 1. April 1884 med et Antal af 27 Fartøjer, forsikrede
for 30,000 Kr., men de var altsaa ikke alle fra Esbjerg. — I
1886 vedtog man, dels i Foreningens, dels i Førernes Inter
esse, at foranstalte en Slags Eksamen for disse, hvorved de
skulde godtgøre deres Kendskab til Kompasset, til Grunde,
Sømærker osv. i den paagældende Del af Vesterhavet, til Lan
terneføring m. m. Denne Eksamen, som førse Gang blev af-

Kutter til Snurrevaadsfiskeri.

holdt i August 1887, gjorde utvivlsomt god Nytte og bidrog sit
til, at det i hele Foreningens Levetid ikke blev nødvendigt at
udbetale Erstatning til mere end 20 Fartøjer. Endvidere tog
Foreningen flere Gange Initiativet til en bedre Afmærkning af
Farvandet, hvortil der saa haardt trængtes i hine Aar. Man
henvendte sig til Regeringen med Andragende i saa Henseende,
og fik Dampskibskaptejner og andre sagkyndige til at medun
derskrive dem.
Efter at Fiskeriet imidlertid, tildels ved denne Forenings
Hjælp, havde udviklet sig derhen, navnlig i Esbjerg, at man
(til Rødspættefangsten) maatte anskaffe større Fartøjer, som der
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altsaa ogsaa var større Risiko ved, begyndte den Mening at
gøre sig gældende, især blandt Ejerne af mindre Fartøjer, at
Medlemmernes Interesser ikke længere i tilstrækkelig Grad
var fælles. Samtidig var der blevet oprettet et Forsikringssel
skab for Fiskerfartøjer, som omfattede hele Landet, og som fik
et aarligt Statstilskud af 25,000 Kr., og det var da rimeligst, at
man meldte sig ind i det. Paa en Generalforsamling 12. Fe
bruar 1898 blev det derfor besluttet at opløse Foreningen.
Dens daværende Formue, 5312 Kr. 12 Øre, blev fordelt blandt
Medlemmerne i Forhold til den ialt indbetalte Præmie.
Det var ogsaa denne Forening, som i 1888 tog Initiativet
til Dannelse af „Understøttelsesforeningen fo r Enker og .Børn
efter paa Søen forulykkede Fiskere, hjemmehørende i Esbjerg
(med Hjerting) og Fanø Tolddistrikter“. Ved et Møde paa
Spangsbergs Hotel 7. April nævnte Aar blev Foreningen stiftet
og Love vedtaget; Virksomheden begyndte dog først 1. April
1890, med 46 Medlemmer, den fik samme Bestyrelse som For
sikringsforeningen.
Efter 6 Aars Virksomhed kom Foreningen ind i et nyt
Spor, idet nemlig Stiftamtmand Ahnfeldt paa Foranledning af
Indenrigsministeriet opfordrede Foreningen til at søge sig ud
videt til at omfatte hele Fiskeribefolkningen indenfor Ribe
Amt. Der blev i den Anledning 15. Februar 1896 afholdt
Generalforsamling paa Spangsbergs Hotel, hvor man besluttede
at udvide Foreningen som ovenfor nævnt. Den kom nu til at
hedde: „Understøttelsesforeningen fo r Enker og Børn efter
paa Søen forulykkede Fiskere, hjemmehørende i Tolddistrik
terne inden Ribe Am t“, og Love blev vedtaget. Medlems
bidraget sattes til 2 Kr. baade for ordinære og ekstraordinære
Medlemmer. Kun de første fik Ret til Understøttelse. I Hen
hold til § 12 i disse Love henvendte man sig derefter til
„Fiskeri- og Understøttelsesforeningen ved Nymindegab“, og
tilbød dens Medlemmer Optagelse i den nystiftede Forening
under lige Vilkaar med de gamle Medlemmer, imod at nævnte
Forening gav et Tilskud til den fælles Kasse af mindst 1000
Kr., lige som selvfølgelig ogsaa den ophævede Forenings Kasse
beholdning skulde indgaa i den fælles Kasse. Om denne Sag
blev der forhandlet ved en ekstraordinær Generalforsamling
paa Damkjærs Hotel i Varde 12. September 1896 med det
Resultat, at Sammenslutningen kom i Stand.
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Medlemstallet var som følger:
Aar

1896
1904

1
1
i

Medlemmer

1,

| Esbjerg

!
!! Fanø |Nymindei Hjerting
jl gab
i
1

i
!1
i
O rdinæ re........ 1 62
20
Ekstraordinære
O rdinæ re........
110 1
Ekstraordinære 11 20 !

32
9
38
5

i.

'

—
17
—

j

|

22
17
14
4

Foreningen har i sin udvidede Skikkelse gennemsnitlig
aarlig uddelt 900 Kroner i Under
støttelse.
En værdifuld Støtte var straks
tilflydt den nye Forening, idet
Stiftamtmanden allerede 20. Juni
1895 tilskrev Toldforvalter Has
sing, at Kongen paa Indenrigsmi
nisteriets Forestilling havde bifaldet,
at Renterne af „Ribe Amts Kollekt
fond til Fordel for de ved Storm
eller Vandflod i Ribe Amt skade
lidte“ maa tilfalde Foreningen „ind
til videre“, medens dog Kapitalen,
nu 13,762 Kr. 35 Øre, fremdeles
bevares efter sit Øjemed.
Toldkontrollør Lorck Madsen.
I Overensstemmelse hermed, har
Foreningen efter sin Udvidelse hver Juni og December Ter
min modtaget fra Stiftamtet 250 Kroner, første Gang 11. De
cember 1896.
I 1892 dannedes der en Fiskeriforening. Stødet blev givet
ved et Møde, som Fisker P. Willumsen af Snekkersten, Med
lem af Dansk Fiskeriforenings Bestyrelse, afholdt i Esbjerg
nævnte Aar. Den stiftende Generalforsamling blev afholdt paa
Spangsbergs Hotel 7. Marts 1892, Love blev vedtaget og Be
styrelse valgt. Foreningen, som er et Led af „Dansk Fiskeri
forening“, har til Formaal „ved alle Midler, som staar til dens
Raadighed, at virke for Fiskeriets Fremme, særlig med Hen
syn dl Forholdene ved Esbjerg og Omegn“. Der indmeldte
sig til at begynde med 27 Medlemmer; Bestyrelsen kom til at
8
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bestaa af C. Chr. Thomsen, Formand, P. Breinholt, Jens Heide
Sørensen, Ole 1. Christiansen og Enevold A. C. Pedersen.
1906 har den 160 Medlemmer, Formand er Fisker Kr. A. Bank.
Den følgende Statistik er udarbejdet af Toldkontrollør
Lorck Madsen, som baade paa dette og andre Omraader har
udfoldet en ihærdig og sjælden uegennyttig Virksomhed til
Gavn for Fiskerne og Fiskeriet.
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Et „Fisker- og Sømandshjem“ blev i 1903 oprettet ved
Havnen. Det var Sømandsmissionær Vilh. Rasch, den Gang
i Odense, som baade her og andre Steder tog Initiativet dertil.
I Esbjerg fik han meget snart Fiskerne og andre interesseret
derfor, og i Løbet af et Par Aar blev der i frivillige Gaver ind
samlet c. 10,000 Kr. Der blev valgt Bestyrelse (1901): Pastor
Bruun, Konsul Breinholt, Cigarhandler Chr. P. Jensen, Fisker
Th. Enevoldsen, Fisker Ole Christiansen, Fisker T. P. Jensen og
Vilh. Rasch, og i 1903 tog man fat paa Bygningen, som ko
stede 30,000 Kr.; Grunden er givet af Staten uden Vederlag i
50 Aar. Hjemmet blev indviet 13. December 1903 af Biskop
Koch i Ribe. Det ledes nærmest i Indre-Missions Retning.
Husfader L. O. Kynde.
I Efteraaret 1904 begyndte her paa Hjemmet en Fisker
skole, ledet af Navigationslærer B. K. Jiirgensen. Den giver
om Vinteren baade Dag- og Aftenundervisning, men især det
første, og har vundet god Tilslutning. Der synes hos Fiskerne
i de senere Aar at være vaagnet en Trang til Kundskaber og
en Forstaaelse af, at disse kan være til Nytte i det praktiske
Arbejde. Der tages Fiskeskippereksamen fra Skolen.
Om Fiskerbefolkningens Størrelse har Navigationslærer B.
K. Jiirgensen i 1907 givet Forfatteren den Oplysning, at der i
Esbjerg da var c. 300 bosiddende Fiskere og c. 200 som er
tilrejsende og kun fisker derfra i Sommertiden.
Fiskehandelen. Byens første Fiskehandler var M. Ras
mussen, som i 1876 kom til Esbjerg fra Grenaa, og saaledes
er en af Byens ældste Borgere. Sammen med P. Brinch be
gyndte han samme Aar paa Fiskehandelen, men da der endnu
næsten ingen Fiskeri var fra Esbjerg, og det i alt Fald først
begyndte i 1877 under meget beskedne Former, saa var det
især Blankeneserne og Fiskere fra Klitten, man købte hos. I
1880 var der f. Eks. gjort Akkord med 37 Vesterhavsbaade og
Rasmussen modtog Fisken — Torsk, Kuller og Hvidling —
dels i Ringkøbing og dels ved Blaavand, fra sidstnævnte Sted
blev de kørt til Varde, hvorfor betaltes 1 Rm. pr. 100 Pd.;
man regnede al Tid med tyske Penge, da det baade ved Køb
og Salg for største Del var Tyskere, man handlede med; Ind
købsprisen var 6—11 Pf. pr. Pd., men i de første Aar købtes
al Tid i Snese. Naar Fisken kom til Esbjerg, blev den gjort
8*
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ren, der var Arbejderkoner nok, som gerne derved vilde tjene
en Skilling; saa blev den pakket i Is, saa godt man forstod,
og sendt af Sted til Tyskland, et Par Gange ogsaa lidt til Eng
land. Som Eksempel paa de vanskelige Afsætningsforhold for
Fiskerne den Gang kan nævnes, at da Rasmussen en Gang
først i 80’erne var i Thisted for at købe Fisk op og læste i
Bladene om en vældig Rødspættefangst ved Løkken, rejste han
derop og købte mange Vognlæs til 1 Kr. Snesen, og det var
meget store Fisk til flere Pd. Stykket, — det var den bedste
Forretning, han nogen Sinde har gjort, for de blev solgt fra
Esbjerg for 25 Pf. Pundet!
I de store Fangsttider, Foraar og
Efteraar, især Efteraar, kunde hel
ler ikke Fiskehandlerne saa nær
afsætte alt, hvad de kunde købe.
Efteraarsfangsten blev saa renset
og nedsaltet Vinteren over. Hen
paa Foraaret blev den taget op
igen og tørret og saa solgt, især i
Ribe og de slesvigske Byer. Det
var oftest Fanøkoner, der paatog
sig Salget. Inden de tog hjemme
fra, beordrede de en vis Mængde
sendt til hver By, og de drog saa
rundt fra By til By og solgte det
paa Gaden; mange af dem var
Fiskehandler M. Rasmussen.
meget dygtige og tjente gode Penge,
men det forstaar sig, Fanødragten hjalp dem ogsaa meget; naar
Folk saa den, saa maatte jo Varen absolut være god. Især var
Karen Skjold dygtig som Sælgerske, ved Siden af hende for
slog nok de andre ingen Ting, og især kom Mændene galt af
Sted, om de vilde tage Konkurrencen op med hende. En
Gang mente nogle Fiskere, at hun tjente for meget ved sin
Mellemhandel, og de tog da selv til Ribe med Fisken. Karen
var ogsaa med; men da hun havde udsolgt, havde ingen af
Fiskerne solgt det mindste, for de havde jo ingen Fanødragt
paa, og nu maatte de bede om godt Vejr hos hende, for at faa
hende til at overtage Fisken til samme Pris, som hun plejede
at give i Esbjerg, — saa havde de Fornøjelsen selv at betale
Fragt og andre Udgifter. — Karen Skjold blev formuende ved
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sin Handel, men hun forstod ogsaa at være om sig paa alle
Maader, f. Eks. handlede hun paa sine Ture ogsaa med Rav
genstande, de var jo fra Fanø, forstaar sig, men for ikke længe
siden var de dog nok kommen fra Østprøjsen! Penge brugte
hun ikke mange af, — paa Gæstgivergaardene gik hun ikke
sjælden ud i Køkkenet og hjalp Pigerne, og saa fik hun gratis
Mad. Der er vel ingen Tvivl om, at hendes ejendommelige
Dragt ogsaa her var hende en Hjælp.
Ved Siden af Rasmussen og Brinch optraadte ogsaa Spangs
berg (sammen med et Par andre) som Fiskehandler, og andre
var der ikke til først i 90’erne, hvad der navnlig i de sidste
Aar resulterede i, at Fiskerne fik
altfor lidt for Varerne. De første
Aar af 90’erne fik saa „Vendsys
sels Fiskeforretning“ en Filial her
ned (inddraget 1896), men det var
dog først, da G. Taabbel i 1894
kom til Esbjerg, at Fiskehandelen
kom ind i et nyt Spor. Han er
født i Thisted 1870; i sin Ungdom
havde han lært meget baade i
Tyskland og England, hvor han
havde arbejdet i lignende Forret
ninger. Det var som Leder af en
af „Struer Mikkelsen“s Filialer, at
han 1. Marts 1894 begyndte i Es
Fiskeeksportør G. Taabbel.
bjerg, men efter et Aars Forløb
hævedes Kompagniskabet, og siden har Taabbel drevet Forret
ningen for egen Regning. Hans Hensigt var især at faa Fiske
handelen, som hidtil næsten udelukkende havde været en Eks
portforretning, til ogsaa at omfatte Indlandet, men skulde det
lykkes, saa maatte Fisken være levende, og ogsaa i Tyskland
vidste han, at Afsætningsbetingelserne var meget bedre under
denne Forudsætning. Skønt Snurrevaadsfiskeriet (efter Rød
spætter) altsaa den Gang havde staaet paa i flere Aar, saa var
der dog kun faa Baade, der havde Dam, og Fisken var derfor
næsten al Tid død. For nu at faa Fiskerne til at skaffe Va
ren levende i Land, satte Taabbel en langt større Prisforskel
paa levende og død Fisk, end man var vant til, og det hjalp.
Damme blev anskaffet, og Handelen kom fra nu af til mere og
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mere at omfatte levende Rødspætter, som Taabbel efterhaanden
forstod at skaffe Afsætning for, saa de „Frederikshavns Rød
spætter“ ikke længer var ene paa Markedet. Forretningen i
Esbjerg var da inden faa Aar en af de største i sin Slags, som
efterhaanden ogsaa fik Filialer paa andre Fiskepladser. I 1898
blev Virksomheden udvidet med et Fiskerøgeri, opført ved
Fiskerihavnen. — Af andre Fiskehandlere i 90’erne maa især
nævnes Svarrer, H. Nielsen og Enevoldsen.
Det maa tilføjes, at ogsaa her blev der i disse Aar gjort et
Forsøg med Andelssalg. I 1886 blev der dannet et Andelssel
skab for Fiskeeksport, men det bestod kun i tre Aar.
Som et af de Haand værk, der
er nær knyttet til Fiskeriet, maa
nævnes Sejlmageriet, og det har
derfor haft sin store Betydning for
Fiskeriet, at dette Haandværk har
været repræsenteret her i Byen
ved en saa dygtig Mand, som Sejl
mager H. M. Mathiasen, der i 1885
flyttede hertil fra Fanø.
Mathiasen begyndte sin Virk
somhed her i Kompagni med N. C.
Federsen i Aarhus, men fra 1.
April 1895 drev han Forretningen
for egen Regning. Mathiasen var
en
praktisk Mand, til hvem Fi
Sejlmager H. M. Mathiasen.
skerne ofte henvendte sig om Raad
og Hjælp, og det blev derfor et føleligt Savn for Fiskerne, da
han døde i 1903. 3 af hans Sønner driver nu Sejlmageriet her
i Byen.
ANDRE VIRKSOMHEDER 1883—94.
Andelsmejeriet „Jerne“, først i Kongensgade, siden i Skole
gade, stiftedes ved et Møde i Veldbæk Skole 6. Maj 1888.
Der blev valgt en Bestyrelse, hvori Søren Pedersen, Maade,
blev Formand og Kasserer, og har været det lige siden. Sam
me Sommer blev Mejeriet opført i Kongensgade (nuværende
Nr. 55), og begyndte sin Virksomhed 12. Oktober 1888 med
390 Køer og en Mælkemængde af 1'A Mill. Pd.
Inden man besluttede sig til at bygge i Kongensgade, var
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der ført Forhandlinger med daværende Mejeriejer Beyer, som
i 1884 havde bygget et Mejeri i Skolegade, om Overtagelse af
dette, men da han netop paa dette Tidspunkt havde faaet sin
Kontrakt med Leverandørerne fornyet paa 5 Aar, vilde han
ikke gaa ind derpaa. Imidlertid var denne Kontrakt dog kun
fornyet paa den Betingelse, at Beyer, om Leverandørerne øn
skede det, skulde afstaa sit Mejeri til dem, tidligst 1. Oktober
1890, efter Vurdering af to af Retten udnævnte uvildige Mænd.
Deraf benyttede Leverandørerne sig, idet de købte Mejeriet til
nævnte Tid, og da de tillige ønskede, at være Interessenter i
Andelsmejeriet ,Jerne“, blev de to Mejerier slaaet sammen,
idet Bygningerne i Kongensgade blev solgt og hele Virksom
heden flyttet til Mejeriet i Skolegade, som samtidig blev ud
videt. Grundet paa stadig ny Tilslutning og øget Salg til Byen,
maatte der atter udvides i 1895, og i 1898 maatte der bygges
et helt nyt Mejeri, som fik Kølemaskine og anden moderne
Udstyrelse. Det kostede 30,000 Kr. I 1905 havde Mejeriet
1300 Køer og en aarlig Mælkemængde af 5—6 Mill. Pd.
Lunds Margarinefabrik blev oprettet af Mejeriejer Carl
Lund, født i Hammerum 1858. Virksomheden begyndte 1.
Oktober 1890, og Omsætningen var det første Aar 100,000 Pd.,
men er gaaet stærkt fremad, saa det i 1906 var paa 2 Mill.
Pd. — Foruden Margarinefabriken driver Carl Lund ogsaa
Smøreksportforretning, begyndt 1. November 1894. Den aarlige Omsætning var i 1905 2 Mill. Kr.
Schaub & Co.s Fabriker. Disse Fabriker, som især sø
ger at udnytte Slagteriaffald, er begyndt af Firmaet Schaub &
Co., Hamborg, hvis ledende Mand var Købmand H. Leube,
født i Altona 1861. Virksomheden begyndte 1892 som et min
dre Tarmrenseri med en Mester og nogle faa Svende. Det er
imidlertid stadig udvidet, saa det nu omfatter et større Byg
ningskompleks, hvori der foruden Tarmrenseri, Salteri og
Tørreri drives en større Forretning med Kødvarer og Affalds
dele, der er Fedt- og Talgsmelteri, Kødkonservesfabrik m. m.
I 1905 beskæftigede Virksomheden 80—100 Arbejdere. — Den
blev i de første Aar ledet fra Hovedkontoret i Hamborg, men
blev siden selvstændig under Hr. Direktør Brünings Ledelse,
idet den blev slaaet sammen med lignende Virksomheder i
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Slagelse, Odense, Aarhus, Randers, Aalborg, Frederikshavn og
Skive, med Hovedkontor paa Fabriken i Esbjerg.
Hotellerne. Strandby Kro, Hotel Spangsberg og Færgeriet.
En Fjerdingvej nordvest for Esbjerggaardene laa i gamle Dage
Landsbyen Strandby, og den ligger der da endnu, kun at man
knap lægger Mærke til den. Den Gang var det anderledes,
da var denne Smule Landsby et Midtpunkt paa Egnen, navnlig
fordi at her var Kro og Overfartssted til Fanø. Her samledes
man til Folketingsvalg, her var fra 1866 Egnens Poststed og

Strandby Kro.

fra 1864 Købmandshandel, og her var Mødestedet for Esbjergs
„Borgere“ i Nybyggerbyens ganske grønne Dage, og det var
jo ogsaa her, at man fra først af tænkte sig Havnen anlagt.
Nu er det gaaet slemt tilbage for Strandby, ikke blot relativt,
men absolut, idet hele dens Velstand, Kroen og Færgefarten,
er flyttet til Esbjerg. Den sidste, som forøvrigt til 1890 havde
sit Hjemsted paa Fanø, stammer fra 1793. Før den Tid havde
Fanø næppe megen Forbindelse med Fastlandet, men havde
nok i sig selv og sin Søfart. Dette Aar fik Niels Jakobsen af
Nordby for en aarlig Afgift af 4 Rd. Privilegium paa Færgefart
mellem Nordby og Strandby, det gjaldt 'A Mil til hver Side
af Strandby Vej (Færgevejen). 11 Aar tidligere havde samme
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Mand faaet Beværterbevilling, og samme Aar og Dag, 5. O k
tober 1782, faar Hans Madsen Spangsberg Bevilling til at holde
Gæstgiveri i Strandby, og det er altsaa Begyndelsen til Strandby
Kro. Den gaar nu i Arv fra Fader til Søn 3 Gange til Morten
Christensen Spangsberg overtager den 1863. Han var født

Morten Christensen Spangsberg.

1835 og var altsaa i sine bedste Aar, da Esbjerg Havn blev
anlagt, og man kan sikkert sige med Rette, at han var den af
Egnens Beboere, som havde det roligste og klareste Blik for
den Udvikling, der nu vilde komme. I 1875 byggede han
Hotel Spangsberg i Esbjerg, og fik samme Aar Krobevillingen
flyttet hertil, og her blev nu Samlingsstedet for Nybyggerne,
naar der skulde „vedtages noget til Borgerheldet sigtende“.
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Herom skriver Dr. Bruun i sin lille Bog: „Fra Pionertiden“
saaledes:
„Spangsbergs Hotel spillede i gamle Dage en meget domi
nerende Rolle. Det var et Slags Centrum i Byen, idet dér
var det eneste større Lokale, hvor man samledes og holdt
Møder, og dem blev der holdt mange af — om alt muligt.
Der var ingen Avtoriteter i det unge Samfund, ingen Politi
mester, Borgmester, Byfoged eller Sogneraadsformand, ingen,
der havde nogen Ret til at optræde som Leder. Derfor maatte

Hotel Spangsberg 1877.

alt afgøres af Borgerne selv, og da der ingen Aviser, ingen
toneangivende Redaktør, der kunde tale i „pluralis majestatis“,
fandtes, foregik alt mundtligt og som oftest hurtigt — tit for
hurtigt, da Spørgsmaalene fremlagdes uden at være bearbejdet
af Indbyderne, hvorfor de kunde faa en meget overfladisk Be
handling. Og al Tid var Mødet indvarslet paa Spangsbergs
Hotel, man gjorde sig ikke al Tid den Ulejlighed at spørge
Værten, om han vilde laane Lokale til Mødet, det blev al Tid
forudsat, at han vilde, og han har vist næppe nogen Sinde
nægtet Plads. Spangsberg var Tjenstvilligheden selv. Hans
Hotel-Omnibus benyttedes som almindelig Omnibus af en-
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hver, og man syntes aldrig, at det var nødvendigt at betale for
Kørslen.
Spangsberg var selvskreven Medlem af enhver Komite, der
blev nedsat, og hans Interesse for Byen og dens Udvikling
var ubegrænset.“
Ja i det Stykke havde Morten Spangsberg det vist som Dr.
Bruun selv og som saa mange andre: Deres Interesse for Byen
og dens Udvikling var ubegrænset. Ogsaa han hørte til „Byens
Fædre“ og kom, ved sin lyse Tro til Byens Fremtid og ved
sin gode Vilje, til at gøre et godt Arbejde for den, — for
Havnens Udvikling, for en Kirkebygning, for at Byen kunde
blive selvstændig Kommune og endelig for Herredskontorets

Hotel Spangsberg 1882.

Flytning, men de to sidste Sagers Gennemførelse oplevede han
desværre ikke. — Hans Færd var stilfærdig, men hans Indfly
delse derfor ikke mindre, thi han havde en vis moderat og
forstandig Maade at tage Tingene paa, og alle vidste, at han
baade var klog og godhjærtet. Derom vidner forøvrigt ogsaa
hans Ansigt,
I Esbjerg gik det godt fremad for ham. To Gange maatte
han udvide Hotellet, 1877 blev Facaden mod Havnegade ud
videt, 1882 blev Teatersalen opført, og Esbjerg havde altsaa nu
sit første Teater, og 1890 blev Hjørnegrunden ved Stormgade
bebygget. Samtidig drev han en ret betydelig Vognmandsfor
retning og var tillige Fiskeeksportør. De sidste Maaneder af
hans Levetid var han Medlem af Sogneraadet. Han døde 14.
August 1891.
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Færgeriet gik i 1829 over til Jens Hansen Jessen af Nordby
og med hans Enke (i 1839) over til hendes anden Mand, Styr
mand Carl Vilhelm Colvig. Denne solgte det 1855 til Sned
ker Chr. Johnsen fra Varde, som fik en hel Del Bryderi og
Bekostning deraf, — først skyllede Vandet en kostbar Dæm
ning væk (ovre paa Strand bysiden), som han maatte bidrage
500 Rd. til, (Resten, 900 Rd., var betalt af Amtet og Postvæse
net). Dernæst havde han Vrøvl baade med Færgemateriellet

Hotel Spangsberg 1893.

og Signalerne, som ikke længere synes at have været tidssva
rende, og endelig borttog og ødelagde Tyskerne en hel Del af
Materiellet i 1864. Paa Grund af disse Besværligheder synes
han at have haft vanskeligt ved at holde alt i tilbørlig Stand,
i alt Fald forbød et Syn i 1866 Brugen af den store Færge
(foruden denne, som kunde tage 40 Personer, var der den
Gang to mindre Baade, hver til 25 Personer, desuden en
Isbaad og 3 mindre Robaade), og han fik Ordre til at anskaffe
en ny, som blev taget i Brug i August 1867; den var 33 Fod
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lang, og med den kunde man ikke lande paa den flade Strand
(hvad man iøvrigt aldrig kunde med de større Baade), og der
maatte da enten roes ud til den med mindre Baade eller køres
derud, naar det kunde lade sig gøre. Resterne af Kørevejen
paa Strandbysiden har iøvrigt for ikke længe siden været at
se ude ved Tivoli, gaaende et Stykke ud i Stranden. Johnsen
solgte i 1871 Færgeriet til sin Brodersøn Chr. Johnsen, der
overtog det i 1872, men allerede i 1875 solgte han det til H.
Svarrer i Nordby for 70,000 Kr. Samme Aar, 20. Januar,
lagde Færgen til ved Strandby for sidste Gang, fra nu af
(Dokhavnen aabnet i Oktober 1874) gik den til Esbjerg. Og
Planerne om en Dampfærge, som
længe havde gæret, blev nu snart
efter til Virkelighed, idet Damp
færgen „Fanø“ blev anskaffet i
1878, — den strandede ganske vist
paa Skallingen, da den blev hentet
i Gøteborg, men kom dog tilsidst
velbeholden i Havn. 1890 skiftede
Færgeriet igen Ejer, idet Svarrer
solgte det til et Konsortium for
102,500 Kr. (MøllerJHansen, Skibs
bygmester Dahl og Proprietær
Breinholt); i 1898 solgtes det igen
til C. E. Møller (Repræsentant for
et Aktieselskab) og denne solgte
Kaptejn H. Svarrer.
det i 1901 til et Konsortium i Aar
hus (Grosserer Filtenborg, Direktør Gulmann og Sagfører N.
Christensen) for 306,000 Kr. De stadig stigende Priser er selv
følgelig Udtryk for den stigende Trafik mellem Fanø og Fastlan
det, og dertil kommer, at Færgeriet fremdeles er et Privilegium.
Hotel Esbjerg, senere Jernbanehotellet, er opført 1875 af
Hans W ulff Petersen, som havde købt Bevillingen af en Frø
sig. Dette Hotel er altsaa samtidig med Hotel Spangsberg, og
lige som dette blev opført saa langt fra Stationen (og nær
Havnen) af Hensyn til Færgeriet, saa blev Hotel Esbjerg, som
det ogsaa udtrykkelig forudsættes i Bevillingen, opført i den
anden Ende af „Byen“ af Hensyn til Stationen, og dermed
kunde Nybyggerne ogsaa foreløbig have Hoteller nok. Nede
paa Havnepladsen laa jo ganske vist „Tutten“ endnu, hvor
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Posselt (Billede II, Pag. 16) fremdeles drev Beværtning, men da
Havnen endelig i 1878 blev færdig, solgte han det (han havde
den Gang selv ejet det i nogle Aar) til Hoffmann & Gundesen
og lejede samme Aar Hotel Esbjerg af Hans Wulff. Her boede
Posselt til sin Død 1881, hvorefter hans Enke drev Hotellet
endnu i 4 Aar; da flyttede hun til Jernbanerestaurationen i
Tommerup, og Hans Wulff overtog atter selv Hotel Esbjerg.
Centralhotellet hed fra først af „Skandinavien“ og blev byg
get 1888 til en Enkefru Jensen, som ogsaa fik Bevillingen. I
1890 solgte hun det til Hans Jørgen Beier fra Skærbæk, som igen
i 1892 solgte det til Louis Dünweber fra Korsør (f. 1861). Indtil
den Tid var det en almindelig Beværtning, men Dünweber
søgte og fik Hotelbevilling i Begyndelsen af 1893. Efter Byens
Jubilæum samme Sommer nedbrød han den Side, der vender
mod Torvet, og opførte det i den nuværende Skikkelse, og
samtidig gav han det det nye Navn Centralhotellet. I 1896
solgte D. det til et Konsortium bestaaende af Grosserer Pagh,
Grosserer Bøtker, Tømrermester J. Rasmussen og H. N. Svarrer.
Hotel Royal blev begyndt i den Ejendom, der siden blev
kaldt „Gammel Royal“, og blev bygget i 1889 af Chr. J. N.
Christensen fra Ribe (f. 1858) og taget i Brug December s. A.
Bevillingen er af 1890. Hr. Christensen har drevet Hotellet i
hele den Periode, her er Tale om, og det gik saa godt fremad
for ham, at han maatte udvide. Han byggede da i 1895 det
nye Royal, medens det gamle blev solgt.
Boghandelen. Den første Boghandler i Esbjerg var Bog
binder Jejling, som dog ikke var selvstændig, idet han blev
forsynet med Bøger fra Hansen i Nordby. — Byens første,
virkelige Boghandler var Dalsgaard-Olsen, født i Løgstør 1862.
Han aabnede sin Bog- og Kunsthandel i Esbjerg 12. Novem
ber 1890, og har drevet den lige siden. — I 1893 begyndte
Anton B. Nielsen fra Fanø paa en Boghandel, som dog blev
ophævet 1899. Derimod stiftede J. N. Ejersted November
1896 en Boghandel, som endnu bestaar. Ejersted overdrog
den 1899 til Chr. L. Grottrup (nu i Ribe), og denne solgte
igen til Engers Hansen i 1903.
Aviser. Den første Avis, som benyttede Navnet Esbjerg i
sin Titel, var et Aftryk af „Kolding Avis“ (Redaktør B. Møller),
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som en kort Tid først i 80’erne blev sendt til Esbjerg under
Navn af „Esbjerg Dagblad“. Den indeholdt ganske enkelte
lokale Ting foruden Avertissementer, ellers var der ikke ofret
meget derpaa, og det gik da heller ikke ret længe.
Esbjerg var 20 Aar gammel, inden den fik sin egen Avis.
Det var „Esbjerg Folkeblad“, oprettet 1889 af Cand. pharm.
Niels Bendixen, som ogsaa ledede Bladet, men det meste af
hans Redaktørtid var det ellers udgivet af et Aktieselskab. 1.
Marts 1890 blev det overtaget af C. Berg, og blev fra nu af
trykt i „Kolding Folkeblad“s Trykkeri. Efter Bergs Død blev
det udgivet af hans Enke, var 1892—94 redigeret af den be
kendte Jacob Jacobsen fra Vejen,
„Tejelownssjow“s Forfatter, som
døde som Gæstgiver i Esbjerg i
Foraaret 1901. Fra 1894 var det
redigeret af Fr. Petersen, som i
Juli 1900 købte det og slog det
sammen med „Esbjerg Avis“.
Dette sidste Blad er stiftet 2.
Januar 1890 af Bogtrykker J. N.
L. Lund, født i Roskilde 1851.
Den 1. Oktober 1892 overgik Bla
det til et Aktieselskab, og indtil
1. Juli 1898 blev det nu redigeret
af Kr. Olesen, født i Røgind 1863;
Lund var fremdeles Bladets Bog
Redaktør Fr. Petersen.
trykker til 1894, da han begyndte
paa „Esbjerg Dagblad“. Den 1. Juli 1898 blev „Esbjerg Avis“
med Trykkeri købt af Realskolebestyrer Bertelsen, Grenaa;
han var født i Sønderjylland 1846 og tog Skolelærereksamen
1869. Han var nu Bladets Udgiver og Redaktør til 29. Juli
1900, da det blev overtaget af N. Fr. G. Petersen, født i Køge
1861. Det blev nu, som før nævnt, slaaet sammen med „Es
bjerg Folkeblad“, dog beholdt Bladet sit Navn. Det er siden
under Fr. Petersens Ledelse blevet et af de største og mest
udbredte Blade i Vestjylland.
Oktober 1894 begyndte Bogtrykker Lund paa endnu et
tredie Blad, nærmest af radikal Farve, det fik Navnet „Es
bjerg Dagblad“. Det førte en noget usikker Tilværelse indtil
det endelig i 1905 gik ind.
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„Vestjyllands Social-Demokrat“ begyndte at udkomme den
1. Maj 1898 under Redaktion af J. P. Sundbo. I de første
seks Maaneder blev Bladet trykt
i Aarhus, men fik snart eget Tryk
keri, hvorfra det begyndte at udgaa den 1. November 1898. Redak
tør Jens Peter Sundbo er født den
11. Juni 1860 i Ølstykke Sogn i
Nordsjælland. Sundbo besøgte i
18-Aars Alderen Vejstrup Højskole
paa Fyn, læste senere 3 Aar paa
den udvidede Højskole i Askov
og virkede derefter i 5 Aar som
Højskolelærer. Har fra 1887 vir
ket som Journalist ved forskellige
Blade. Fra 7. Februar 1900 har
Sundbo
været Medlem af Esbjerg
Redaktør J. P. Sundbo.
Byraad.
Folketingsmænd. Indtil Folketingsvalget 1873 havde Es
bjerg Borgere Valgsted i Strandby, og Kredsen kaldtes Strandbykredsen, men fra Valget i 1876 har
Valgstedet været i Esbjerg, — en
Flytning, der var saa selvfølgelig,
at den vilde være kommet af sig
selv. Men naar den kom netop
paa dette Tidspunkt, da hænger det
sammen med, at Krobevillingen i
Strandby af Ejeren, Morten Spangs
berg, i Sommeren 1875 var over
flyttet paa det nye Hotel, som han
da byggede i Esbjerg, og Kroen
i Strandby var fra nu af kun en
Bondegaard.
Den første Gang Esbjergs Bor
gere kom med til Folketingsvalg
Folketingsmand Bluhme.
var 22. September 1869. Skole
lærer C. J. Fjord fra Holmsland, Fader til N. J. Fjord, blev
valgt med 160 St. Konsul Bork fik 132 og Lærer Højmark 96,
— det var ialt 16,2 pCt. af alle Kredsens Stemmer! — Lidt
livligere er Deltagelsen næste Gang, 20. September 1872, da
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er jo „det forenede Venstre“ blevet til. Fjord blev genvalgt
med 293 St., Bork fik 277 og Købmand Smidt, Hjerting, 139;
det giver en Valgdeltagelse af 27,9 pCt. — Ved Opløsnings
valget 14. November 1873 i Anledning af I. A. Hansens „Eks
periment“, Finanslovsnægtelsen, som Fjord var en Modstander
af, (han sluttede sig til Mellempartiet), blev han genvalgt med
397 St., Grmd. Terkil Nielsen fra Andrup fik 372. Deltagel
sen var denne Gang 28,s pCt.
Ved Valget 25. April 1876 blev Venstremanden, Skolelærer
Hviid fra Odder, valgt med 750 St., Fjord fik kun 225; Valg
deltagelsen var denne Gang 35,2 pCt. Der er altsaa i disse
tre Aar, som forøvrigt mange andre Steder, sket en betydelig
Forskydning til Venstre, hvad der jo er ensbetydende med, at
Kredsen er ved at blive politisk vaagen, hvad ogsaa den større
Valgdeltagelse tyder paa. — Med stor Stemmeflerhed blev
Hviid genvalgt 4 Gange, nemlig ved det ordinære Valg 3. Ja 
nuar 1879, ved de to Opløsningsvalg 24. Maj og 26. Juli 1881
og ordinært Valg 25. Juni 1884, sidste Gang ved Kaaring, de
andre Gange med henholdsvis 714, 855 og 1026 St. Valgdel
tagelsen var 33,<, 41,s og 43,3 pCt. Men 28. Januar 1887 blev
han, der var „Moderat“, slaaet af „Bergianeren“, Sagfører J.
L. Hansen fra Kolding, med 868 St. mod 707. Valgdeltagelsen
var større end nogen Sinde: 57,9 pCt.
Den 21. Januar 1890 valgtes Kaptejn Bluhme med 945 St.,
mange flere end de to Modkandidater tilsammen. Han gen
valgtes, ligeledes med stor Stemmeflerhed, 20. April 1892, 9.
April 1895 og 5. April 1898, sidste Gang ved Kaaring. Del
tagelsen var i disse Aar nedadgaaende: 45,e, 43,2 og 40,8 pCt.
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BYENS 25-AARS JUBILÆUM 1893.
var i og for sig en rimelig Tanke, at en By, der i Lø
bet af 25 Aar var vokset op af Sandet og nu havde 6400
Indbyggere, i den Anledning holdt Fest. Men dertil kom den
nu helt sikre Udsigt til endelig at blive selvstændig Kommune
og endvidere den vældige Fremgang, de sidste 5—6 Aar havde
bragt, — Indbyggertallet var steget fra 2983 til 6400! — og der
var som Følge deraf Fart baade i Byggeriet og mange andre
Ting. Det kunde nok give Festhumør. Og endelig vilde man
nu gøre et kraftigt Forsøg paa at rive Esbjerg ud af sin Ube
mærkethed, der skulde gøres Reklame. For der var jo det
sære og ærgerlige ved det, at trods al Fremgang, saa var der
dog fremdeles kun faa, der regnede med Esbjergs Tilværelse,
Fremgangen var kommen for hurtig til, at man endnu var ble
ven opmærksom. Det var denne Opmærksomhed, der skulde
vækkes.
Festkomiteen (Formand, Toldforvalter Hassing, Billede I.
Pag. 130), skaanede sig heller ikke. Til Udsmykningen lejede
og laante man ikke mindre end 10 Jernbanevogne fulde af Flag,
Stænger osv. Der blev skrevet Artikler om Esbjerg og den
forventede Fest i de betydeligste af Landets Blade, Sagfører
Eriksen skrev f. Eks. en Artikel med 6 Billeder til „Illustreret
Tidende“. Og hvor godt denne Forhaandsreklame lykkedes,
ses bl. a. deraf, at der endog var engelske og tyske Korre
spondenter med til Festen. Mest betød det dog, at man fik
Løfte om Kongehusets Besøg (Kongen, Dronningen og Kronet
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prinsen), dette drog paa Jubilæets første Dag, Onsdag den 28.
Juni, Tusinder af Mennesker til Byen i lange Ekstratog baade
fra Øst og Nord.
Festen blev holdt den 28.—29. Juni og Søndag den 2. Juli.
Tirsdag Aften den 27de kom Kongen med Ekstratog og kørte
lige til Havnen, hvor Kongeskibet „Dannebrog“ laa. Her blev
han budt velkommen af Sogneraadets Formand, Lærer Ander
sen, derefter gik man om Bord paa Skibet, hvor Sogneraadet
og Byens Embedsmænd var indbudt til en Soupér.
Det var med megen Spænding, man imødesaa den følgende
Dag, den egentlige Festdag. Et Par Dagbogsoptegnelser fra
den Tid fører os lige ind i Stemningen:
„Onsdag den 27. (o: 28.) Juni, Kl. 6 i Morgenstunden. Jo r
den er endnu vaad af Regnen og Himlen overtrukken af mørke
Skyer, men der er alligevel stor Færdsel og Travlhed overalt
i den store Landsby. Esbjerg begynder at vise sig for første
Gang i komplet Festdragt, særlig er Raadhuset i Nattens Løb
bleven underkastet en fænomenal Forvandling. I Gaar Aftes
saa man kun de røde Mure og tomme Flagstænger, i Dag
vajer der ikke mindre end 50 Flag. Foran Indgangsdøren er
rejst to store, forgyldte Løver, bærende det danske Vaaben.
Fremmede er allerede begyndt at ankomme; om nogle faa
Timer vil de strømme til fra alle Kanter, og Esbjerg vil i Dag
samle flere Mennesker, end nogen Sinde før, men vi har ogsaa
anstrængt os af yderste Evne for at gøre alt til Hans Majestæt
Kong Christian den Niendes Modtagelse saa festligt som muligt1.
Kl. 8 Formiddag. Mørkt ser det ud endnu, Himlen er
ganske sort, og det ene Lyn skarpere end det andet farer uaf
brudt, Regnen bryder løs med store, tunge Draaber, men det
klarer maaske hen imod Middag.
Kl. 9 Formiddag. Musiken drager nu gennem Gaderne.
Man kunde fristes til at sige, at det er en Vandgang, efter som
Musikerne med Følge vader gennem Vandet, der flere Steder
staar som smaa Damme. Det er naturligvis mest det unge Es
bjerg, der traver bagefter, saa Vand og Pøl overstænker dem;
men det hjælper ikke, at de hvide Kjoler og blanke Sko bliver
1 Der var anvendt 10,000 Kr. paa at pynte Raadhuset og Festpladsen
(Pladsen mellem Kongensgade, Skolegade, Stormgade og Kronprinsensgade), men af disse Penge kom ganske vist de 4000 ind for Pladsleje
osv., for Karusseiler og lignende.
9*
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vaade og overstænkede, det er som en Livssag at følge med
gennem tykt og tyndt“.

Esbjerg Torv. Jubilæumsfesten 1893.

Vejret blev dog nogenlunde. Kl. 11 Vs kørte Kongen og
Kronprinsen en Tur i Byen, og saa slap de heller ikke før
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omtrent ved samme Klokkeslet om Aftenen. Kl. 12 tog de
Kirken i Øjesyn, Biskop Balslev holdt en kort Tale. Derfra
tog man til Raadhuset, hvor Amtsraadet gav Frokost og Stift
amtmand Ahnfeldt talte for Kongen. Derefter tog Kongen med
Følge Plads paa Raadhustrappen for at se paa Haandværkernes
Optog. Dette var Festens Højdepunkt, Bladene anslaar For
samlingen paa Torvet til 10,000. Saa kom Optoget, i hvilket
især Gartnernes og Fiskernes Vogne blev beundrede. Da Op
toget var passeret, spadserede Kongen og hans Følge gennem
Folkemængden til Festpladsen, hvor Kongen holdt en lille Tale
for Esbjerg og udbragte et Leve for dens Borgere. Derefter
holdt Toldforvalter Hassing den egentlige Festtale, hvori han
kort og klart gjorde Rede for Byens Udvikling. Kl. 6 var der
Festmiddag paa Hotel Spangsberg og siden Bal paa Festpladsen
til Kl. 2.
Kl. lO'A om Aftenen ankom Dronningen og tog straks om
Bord i Kongeskibet, hvor en Del Esbjergdamer var indbudt
til Souper. Kl. PÅ Torsdag Morgen lettede Skibet for at sejle
videre til England.
Torsdagen var ogsaa Festdag: Musik om Morgenen, Fest
pladsen aaben fra Kl. 3, Middag paa Hotel Spangsberg Kl. 6
og Bal til Kl. 3 Morgen. Men skønt baade Estrup og Tietgen,
de to, som havde haft mest med Havnens Tilblivelse at gøre,
var til Stede, saa var dog Stemningen kendelig mattere’ efter
Anstrengelserne Dagen i Forvejen. Men da man havde hvilet
et Par Dage, kunde man igen. Søndag den 2. Juli førte Ekstra
togene atter en Mængde Mennesker til Byen; der var Musik
i Gaderne om Morgenen, Haandværkernes Optog gentoges i
en noget udvidet Form, om Aftenen var Festpladsen glimrende
illumineret, og i det hele synes Stemningen at have været lige
saa høj, som den første Dag. „Under Festpladsens vajende
Faner sad Byens ældste Borgere ved deres Glas og gav hin
anden Haandslag paa, at de vilde leve og fejre et 50-Aars Ju 
bilæum endnu mere glimrende end det 25-Aars, der er fejret
i disse Dage“.
Der er heller ingen Tvivl om, at Bihensigten med Festen:
at gøre det øvrige Land opmærksom paa Esbjergs Tilværelse,
opnaaedes fuldkommen. Mange af de tilrejsende saa sig for
bavset om : hvor har vi dog haft vore Øjne henne, dette er jo
et helt Eventyr! Og Esbjerg blev ikke glemt mere. — Sam-
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tiden var selv klar over, at Festen, som „Esbjerg Avis“ skrev,
var „en dundrende Reklame“. Og „Politiken“ skrev: „Hvad
der herefter skal gøres, vil have en lettere Gang, end hidtil“.
Om en saadan Reklame saa er ønskelig er en anden Sag.
Blev den nogle til Glæde, saa blev den i alt Fald ogsaa mange
til Sorg.
SANG VED ESBJERG HAVNS O G BYS JUBILÆUM
DEN 28. OG 29. JUNI SAMT 2. JULI 1893.
M e l.: Danmarks d ejlig st Vang og Vænge.

Kommer hid et Sagn at høre
fra den nye Tid,
ristet ej med Runer skjøre
af en Barde blid,
men i selve Landets Bringe
skaaret ud med Spade-Klinge,
virket til af Hænder mange
under Havets Sange.
Der, hvor før i Vesterlide
Esbjerg Kløve mørk
laa imellem Klitter hvide
som en sandet Ørk,
medens Graadybs Revler trued’
Snekken, man kun sparsomt skued,
Havn og By nu stolt sig lejrer,
smykt med Graner fejre.
Velfærdskravet løfted’ Mælet.
Industriens Aand
med Naturen sig formæled’.
Kongen rakte Haand.
Højt paa Baunhøj Flaget hejstes,
Skure og Barakker rejstes.
Dampmaskinen, varm til Dysten,
mødte snart ved Kysten.
Eja, hvilken sælsom Færden!
Som en broget Flom
trindt om fra den jydske Verden
Arbejdsstyrken kom.
Trommende paa Kasserollen
drog de ind bag Lyngsværs-Volden
med en Hakke og en Spade
som Pionerer glade.
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Hvilket Liv af Friskhed præget
og Nybygger-Flid!
Hvilken haabfuld og bevæget
ny Landnamma-Tid !
I en Kæmpehøj ved Kysten,
der, hvor Lærken løfted’ Røsten,
Mand og Hustru, frejdig farne,
bygged’ Hjem og Arne.
Men for hver en Høj man sænked,
ned i Havets Skjød,
hvor Cementen sammenlænket
Søens Vælde brød,
rejste sig paa Bakkekammen
Hus ved Hus, saa Arneflammen
luned’ snart mod Vestenvinde
trindt om Mand og Kvinde.

Mangen Næringsvej blev prøvet
her i Mark og Bod.
Mangen driftig Knøs fik øvet
her sit Handelsmod.
Hvilke Fremtidssyner vide:
Færdsel snart til hver en Side,
Damp i Vesten! Damp i Østen!
Bro til Bretlandskysten !

Fem og tyve Aar bar Snekken,
Esbjerg, alt dit Navn
over Havets blanke Dækken
frem fra Havn til Havn.
Fem og tyve Aar har Dampen
til Udførsels-Væddekampen
ildnet op de danske Bønder
trindt i Nord og Sønder.

Hil Dig, Du vor danske, unge
San Francisko-By !
Skriv os paa din jydske Tunge
ind en Saga ny!
Lad den Slægt, som her du ammer
hvor i Luften Ilten flammer,
plante op om dine Planer
lutter Sejersfaner.
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Vesterhav, Du høje Grande
til vort Fædreland,
Du har signet før vor Pande,
hærjet haardt vor Strand.
Lad os end i Fremtidsdage
rigest dog din Naade smage!
Bring Du Sejers-Bør tillige
over Land og Rige.
Holm Hansen.

BYEN SOM SELVSTÆNDIG SOGNEKOMMUNE
1894—1898.
Ministeriet 29. Juli 1893 havde givet sit Samtykke til, at
Esbjerg blev skilt fra Jerne-Skads og blev en Kommune
for sig selv fra 1. Januar 1894 at regne, maatte en af de første
Opgaver være at faa valgt det første Sogneraad for den ny
Kommune. — Amtsraadet havde givet sit Samtykke til, at Raadet skulde bestaa af 9 Medlemmer. Deraf blev de 4 valgt af
den almindelige Vælgerklasse den 28. November 1893 efter
en temmelig stærk Valgkamp, hvori især to Momenter spiller
en Rolle, som kan siges at være lige betegnende for Esbjerg,
nemlig om Kandidaten er en fuldtro Esbjergenser (dette var
absolut endnu Nr. 1, og det synes ikke at være Smaating, man
her forlanger), og om han er en Ven a f Sm aafolk; og begge
Dele var utvivlsomt ogsaa af den største Interesse for Byen.
Valgte blev Vognmand H. P. Johansen med 401 St., Tømrer- *
mester Chr. Petersen 388 St., Lærer A. Andersen 311 St. og
a
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Købmand Jens Nielsen 249 St., hvoraf især den første regne
des for Arbejdernes Repræsentant, tildels dog ogsaa Petersen
og Nielsen. Dernæst fik Grønthandler Ole Schmidt, som lige
frem kaldes Socialdemokraternes Repræsentant, 190 St. — De
højstbeskattedes Valg af de tilbageværende 5 Repræsentanter
foregik faa Dage efter, 5. December, efter en endnu voldsom
mere Valgkamp, som resulterede i, at af 159 stemmeberettigede
mødte de 142, d. v. s. alt, hvad der var hjemme og oven
Senge. Valgte blev Fabrikant N. J. Poulsen med 134 St., Sag
fører E. Hansen med 85 St., Sadelmager Jensen med 80 St.,
Skibsbygmester Dahl med 78 St. og Grosserer H. Pagh med
70 St. Enkelte af disse Folk var
meget omstridte, men alle maatte
erkende, at det var dygtige og
selvstændige Mænd, og da det kom
til Stykket, blev dette alligevel for
Vælgerne det afgørende, thi efter
alt, hvad der i mange Aar var for
sømt, trængtes der nu først og
fremmest til Folk, der vilde have
noget udrettet. — Fuldtro Esbjerg
ensere var de vist alle 9, og Smaafolks Tarv blev heller ikke over
set under dette og de følgende
Sogneraad i Esbjerg, for saa vidt,
som
der vel næppe nogen Sinde
Lærer Andersen.
(Formand for Esbjergs første Sogneraad).
i nogen Kommunes Historie er
skabt saa store Eksistensbetingelser for Arbejdere som her, i
Aarene 1895—98! — Men det, som især kan siges at særtegne
dette Raad, er en stor Dygtighed og Sagkundskab, og det var
heldigvis ikke blot Raadets stærkt fremadstræbende Medlem
mer, der besad disse Egenskaber, men ikke mindre de enkelte
konservative. Det var da for saa vidt et fornuftigt og godt
Valg, Byen havde gjort, men der var rigtignok ogsaa dermed
skabt Betingelser for, at der i Raadet kunde komme stærke
Brydninger og Vanskeligheder, og som desværre heller ikke
udeblev.
Det nyvalgte Sogneraad holdt sit første Møde Tirsdag den
2. Januar 1894. Det blev besluttet at holde de ordinære Mø
der den første Tirsdag i hver Maaned, og de ekstraordinære
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den tredje Tirsdag i hver Maaned. Der blev nedsat forskel
lige Udvalg, bl. a. til „at affatte et Udkast til Forretningsorden
og Vedtægt“, og endelig blev det besluttet at lade afholde Fol
ketælling. — Til Formand valgtes Lærer Andersen, som afløstes
af Sagfører Hansen allerede i Maj s. A., og han var saa For
mand Aaret ud. Fra Januar 1895 til Maj 1897 var Skibsbyg
mester Dahl Formand; da han paa Grund af Svagelighed fratraadte, var Lærer Andersen konstitueret Aaret ud, og i 1898,
Sogneraadets sidste Aar, var Fabrikant Poulsen Formand.
Allerede 26. November 1894 blev der igen afholdt Valg for
de 4 af den almindelige Vælgerklasse valgte Medlemmer, da
Valgperioden var udløben. Genvalgt blev Lærer Andersen og
Købmand Jens Nielsen, medens Vognmand H. P. Johansen og
Tømrermester Chr. Petersen blev erstattet med Arbejdsmand
Jakob Thomsen (Socialdemokrat) og Tømrermester Niels Møller.
Samtidig havde de højstbeskattede Udfyldningsvalg, idet Køb
mand H. Friis Nielsen blev valgt i Stedet for Sagfører Hansen,
der var fratraadt. I Juni 1896 kom Snedker C. A. Kaas (So
cialdemokrat) ind i Stedet for Købmand Jens Nielsen, og i
December 1896 erstattedes Sadelmager J. Jensen (valgt af de
højstbeskattede) af Tømrermester M. Clausen, og endelig af
løste Malermester J. M. Busk i Januar 1898 Th. Dahl, da denne
blev syg og døde en Tid efter.
Fra 1. April 1896 var hidtidige Hérredsfuldmægtig Vedel
Petersen Sogneraadets Sekretær og Kasserer.
Gas- og Vandværk. Det er i det foregaaende ofte frem
hævet, hvor paafaldende langsomt Autoriteterne havde erkendt,
at man her i Esbjerg stod overfor ganske særlige Forhold, som
aldrig før er set i Danmark, og at der maatte handles derefter.
Man havde taget det med den sædvanlige Ro, uagtet det sti
gende Folketal talte tydeligt nok, og Følgen var da, at da Es
bjerg endelig slap ud af Forbindelsen med Jerne-Skads, laa
der en Masse Opgaver og ventede, som en Landkommune
umulig kunde løse, og som det nye Sogneraad, trods al Dyg
tighed, ogsaa fik store Vanskeligheder med, dels fordi der kom
for meget paa én Gang, og dels fordi man manglede Øvelse.
Byen havde nu c. 7000 Indbyggere, var paa Størrelse med
Kolding og Vejle, men den havde hverken Vandværk eller
Kloaker eller brolagte Gader, dens Skolebygninger var altfor
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smaa, og endelig vilde ogsaa Belysningsspørgsmaalet ligge for
inden ikke lang Tid.
Allerede i det første Sogneraadsmøde den 2. Januar 1894,
var der nedsat et Vej- og Belysningsudvalg. 13. Februar 1894
behandledes der i Sogneraadet et Forslag fra dette Udvalg om,
at der skulde bygges et Gasværk i Esbjerg, og at Udvalget
blev bemyndiget til at foretage de fornødne Skridt. Raadet
mente dog, at man først skulde høre Borgernes Mening, og 3
Dage efter blev der saa holdt et Borgermøde om Sagen. De
fleste var vel imidlertid paa Forhaand bange for de store Ud
gifter, som dette vilde volde, og da det paa Mødet blev oplyst,
at Gassen, i alt Fald for mindre Byer, var 2—3 Gange saa
dyrt som Petroleum
— hvad der vist og
saa var rigtig den
Gang, da Glødenet
tene endnu var i de
res Barndom — saa
blev Sagen foreløbig
lagt hen, og da den i
Sommeren 1895 kom
op igen, var vel ikke
Gasværket tabt af Sy
ne, for saa vidt som
det var mest praktisk
Vandposten paa Esbjerg Torv.
at udføre det samtidig
med Vandværket, men det var dette sidste, som nu havde
Hovedinteressen og med Rette; Byen havde nu 9000 Indbyg
gere, saa den gammeldags Ordning med Brønde ligefrem var
sundhedsfarlig, og heller ikke var der tilstrækkeligt Vand, da
Brøndene naturligvis ved den tætte Beliggenhed stjal fra hin
anden. — Den af ældre Esbjergensere kendte Vandpost paa
Torvet, blev derfor ogsaa flittig benyttet af Beboerne i Nær
heden, den maa maaske betragtes som Esbjergs første offentlige
Vandværk.
Dog var der ogsaa før den Tid et Vandværk i Esbjerg,
men det havde Byen rigtignok ingen Gavn af. Det laa — og
ligger — paa Havnens Terræn, ved Foden af Bakken med
Havnens Administrationsbygning, og var indrettet paa at for
syne Havnen og Skibene. I Følge Overenskomst af 14. Juli
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1875 fik Brøndgraver Peder Jensen Tilladelse til at søge efter
Vand og, om han fandt det, indrette Vandledninger, saa Ski
bene og Havnen derfra kunde forsynes til en nøjere fastsat
Takst. Anlæget skulde være færdig inden Aarets Udgang;
men dette oversteg Bygmesterens Kræfter, og 15. Februar
1876 maatte han overdrage det paabegyndte Værk til Ingeniør
Emil Petersen og Proprietær Breinholt, som i Sommeren 1876
fik Værket i Stand: Brønd med Pumpe og Mølle, Vandbehol
der og Vandledninger, hvad der ialt kostede 6500 Kr. 1886
blev Breinholt Eneejer; forskellige Udvidelser var imidlertid
bleven nødvendige, da ogsaa Staldene skulde forsynes, saa
Værket nu stod i 10,000 Kr., og senere Udvidelser bragte det
op til 17,000 Kr. Under 11. August 1900 blev det overdraget
til Staten for 11,100 Kr.
Ved et Sogneraadsmøde den 6. Juni 1895 blev der, paa
Forslag af Belysnings- og Vejudvalget, H. Pagh, Formand, N.
J. Poulsen og Friis Nielsen, bevilget 5000 Kr. til Boringer og
andre forberedende Arbejder i Anledning af et Vandværk for
Byen, og Udvalget fik Bemyndigelse til at søge sig den nød
vendige tekniske Assistance. Brøndgraverne Chr. Mejnert og
P. Jensen kom til at foretage den første Boring. Arbejdet be
gyndte den 12. Juni og den 13. Juli havde man boret 3 Huller
(Øst for Byen), det dybeste ned til 384 Fod, rent Blaaler det
meste; men da man her traf paa et Stenlag, maatte man, efter
endnu 4 Dages Arbejde, opgive det. Udgiften hertil var c.
2000 Kr. Imidlertid havde man søgt teknisk Assistance i In
geniør English, København, for at faa et Skøn over Bekost
ningen. Paa hans Anbefaling henvendte man sig nu til Ingeniør
Marius Knudsen, Odense, som kom til at fortsætte Boringen.
Nord og Vest for Byen, mellem Bollesager og Vognsbøl, blev
foretaget 9 Boringer til en Dybde af 40—100 Fod og med en
Udgift af 1254 Kr., og endelig to større i Vognsbøl til en
Dybde af 40—50 Fod og en Bekostning af c. 1800 Kr. Med
de to sidste syntes man at have naaet et endeligt og tilfreds
stillende Resultat, idet ikke blot Vandmængden var rigelig —
c. 12,000 Tdr. i Døgnet — men Tilstrømningen var saa stor,
at naar Pumpningen ophørte, saa stod Vandet efter en Times
Forløb i samme Højde igen. Vandanalysen viste vel i Først
ningen ikke tilfredsstillende Resultater, men dette blev efterhaanden bedre og tilsidst saa godt, at man mente at kunne
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spare Bekostningen til Filtrering og Iltning. — Efter Tilende
bringelsen af disse Undersøgelser stillede Udvalget 21. No
vember Forslag til Sogneraadet om Anlæg af et Vand- og Gas
værk. Naar man ogsaa medtog Gasværket, skønt der Aaret
før havde været en overvejende Stemning imod det, saa havde
det sin Grund i, at man da kunde nedlægge Gas- og Vandrør
i de samme Render, og saaledes slippe omtrent med den halve
Udgift til denne Del af Arbejdet. Vandværket blev anslaaet
til 195,500 Kr. og Gasværket, som skulde ligge Øst for Byen,
til 191,000 Kr. Til Bestridelse af disse Udgifter forelog Ud
valget et Laan optaget i „Bikuben“ paa 400,000 Kr. — Skønt
der nu i Sogneraadet viste sig god Stemning for at tage fat
paa Sagen, saa blev Afgørelsen dog udskudt til næste Møde,
navnlig for at man kunde faa Tid til paany at erfare Stemnin
gen i Byen. Der blev dog ikke denne Gang afholdt noget
Folkemøde, men der gik Afstemningslister rundt mellem Hus
ejerne. Resultatet var, at 167 stemte for Anlæg af begge Vær
ker, 33 for et Vandværk alene og 8 stemte imod begge Dele.
Den 10. December kom Sagen paany til Behandling i Sog
neraadet og Forslaget blev vedtaget med 8 Stemmer mod 1
(Hans Friis Nielsen), som mente, at det var for stor en Ud
gift at paalægge Byen paa én Gang. — Udvalget havde dermed
endt sit Arbejde, og der blev nedsat et nyt, bestaaende af H.
Pagh, N. J. Poulsen og N. Møller, som skulde staa for Udfø
relsen af Arbejdet, dér skulde være færdig til 1. Oktober 1896.
Efter at have foretaget et Par Rejser for at se paa andre Gas
værker, besluttede Udvalget at overdrage den tekniske Ledelse
til Ingeniør English, København. Denne udarbejdede derefter
et nyt og mere detailleret Overslag, som kom til at lyde paa
211,000 Kr. for Vandværket og 197,200 Kr. for Gasværket;
Værkernes enkelte Dele blev derefter, i Januar 1896, udbudt
til Licitation. De endelige Summer blev en Del højere end
Overslaget, navnlig fordi der i 1896 byggedes saa overmaade
meget og Arbejdslønnen derfor blev lidt højere end beregnet.
— Grunden til Gasværket kostede c. 15,000 Kr., Bygningerne
38,000 Kr., Gasbeholderen (med Murerarbejde) 49,000 Kr. Til
Vandværket kostede Grunden 3800 Kr., Bygningerne 18,000
Kr., Vandtaarnet med Beholder 31,000 Kr., Rør til begge Vær
ker etc. 177,000 Kr., Nedlægning iberegnet; Ingeniøren fik 8000
Kr., og Boreundersøgelserne kostede godt 5000 Kr. Men dertil
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kommer en hel Del andre Poster, saa Anlægene kom paa ialt
497,000 Kr., deraf 285,000 Kr. for Vandværket og 212,000 Kr.
for Gasværket1. Vandtaarnet blev bygget paa „Esbjerg“, og
ved denne Lejlighed var det, at Gravhøjen paa Toppen blev
sløjfet. Grunden er altsaa Statens, men Byen har den uden
Vederlag i 50 Aar.
Begge Anlæg skulde være færdige til 1. Oktober. Det lod
sig dog ikke gøre, men for 15. November melder Udvalgspro
tokollen: „Gassen tændtes første Gang i Aften i c. 60 Gade
lygter i Kongensgade og Havnegade under Publikums udelte
Tilslutning“. Den 9. December kom ogsaa Vandværket i Virk
somhed under Ledelse af Maskin
mester V. Siercke, som har forestaaet det siden.
Det første Aar (1897) oppumpedes godt 1 Mill. Tdr. Vand, 1904
godt 4 Mill. Tdr. Dette stærkt
stigende Forbrug nødvendiggjorde
flere Boringer, saa der til de 4
første siden er kommen 10 i en
Dybde af 42—48 Fod. Heller ikke
Vandtaarnet, som kun rummede
1000 Tdr. Vand, kunde svare til
denne Stigning, og 1903 byggedes
derfor Beholderen ved Nygaardsvej, som rummer 4000 Tdr. Lige
V. Siercke.
ledes maatte Maskinkraften øges.
Vandet blev fra først pumpet op af en Gasmotor til 28 Hestes
Kraft, og som kunde give 900 Tdr. Vand i Timen; da Forbruget
imidlertid steg til 1200 Tdr. i Timen, blev en Gasmotor til 25
Hestes Kraft (780 Tdr. Vand i Timen) og en Petroleumsmotor
til 9 Hestes Kraft (200 Tdr. Vand i Timen) opstillet. Den ene
Motor og Pumpe haves al Tid i Reserve. Vandet pumpes
direkte til Forbrugerne, og kun hvad der ikke bruges, løber
1 Dette Opgør er foretaget af Udvalgets Formand, H. Pagh, og siden be
nyttet ved Sogneraadets Fratrædelse af dets daværende Formand, N. J.
Poulsen (Esbjerg Avis, 30. December 1898). Det er nu desværre den
eneste Kilde, der findes, thi ud fra Kommunens Regnskaber er det ikke
muligt at naa et Resultat, som er blot nogenlunde paalideligt, da An
lægsudgifterne, især i 1897, er aldeles blandet sammen med Driftsud
gifterne.
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til Beholderne. Afgiften betales efter Assurancesum, dog i
enkelte Tilfælde efter Vandmaalere, f. Eks. Esbjerg Havn.
Gasværket er fra først af og til 1. Oktober 1908 ledet af
Værkmester Chr. Mikkelsen. Forbruget, som 18/ti 1896—s,/i2
1897 var 19V2 Mill. Kbf., var 1901 steget til 30 Mill. Kbf. og
1905—06 (fra V«—Vi) 471/« Mill. Kbf. Ogsaa her blev det da
nødvendigt at udvide. Første Gang, 1898, kostede Udvidelsen
c. 15,000 Kr., anden Gang, 1903, c. 50,000 Kr. Prisen var fra
først af saaledes: Koge- og Motorgas 3.00 pr. 1000 Kbf., Lys
gas 4.00 pr. 1000 Kbf. Siden er Prisen forhøjet til henholds
vis 3.50 og 4.50, dog er Lysgas igen sat ned til 4.00.
Gader, Veje og Kloaker. — Lige saa vigtigt som at faa
Gas- og Vandværk, var det for Byen at faa „Vejgaderne“ for
bedret og at faa et ordentligt Afløb i Stand. Man havde indtil
1894 maattet nøjes med „Gader“, som ikke en Gang var makadamiserede, men kun vedligeholdte med harpet Grus, og
med aabne Grøfter og Rendestene. „Kommunens Veje eller
Gader er ikke makadamiserede eller blot i mindre Grad grund
forbedrede, idet de kun er paaførte ubetydelig harpet Grus
paa et Par Alen af Midten af Banen. Denne Gadernes Til
stand medfører, at Støv og Sand fyger omkring, saa snart det
blæser. Lægerne mener, at Støvet fra Vejene er Aarsag til de
særlig hyppige Difteritisepidemier her. Af sanitære Hensyn
alene er det særdeles ønskeligt, at Gaderne bliver brolagte,
lige som ogsaa at der bliver anlagt i det mindste nogle Kloak
ledninger“. (Andragendet til Indenrigsministeriet 14. August
1894). Til Vedligeholdelse af disse Veje ydede Sogneraadet
ikke mere end det strengt nødvendige, lige som man ogsaa,
som foran (Pag. 73) fortalt, stod imod det længst mulige, før
man optog en Vej paa Regulativet. Der var da især paa dette
Omraade et stort Arbejde at gøre og meget at indhente for det
nye Sogneraad. Og allerede i det tredie Møde, 6. Februar
1894, fremlægger Sogneraadets Vej- og Belysningsudvalg (Poul
sen, Dahl og Pagh) Overslag over de først nødvendige Vejar
bejder og tillige et Forslag om at faa Byens Terræn nivilleret,
saa man derefter for Fremtiden kan regulere Gader, Kloaker
og Byggegrunde. Et saadant Nivillement blev samme Sommer
udført af Landinspektør B irk’, 7. August anviser Sogneraadet
ham Betalingen derfor, 1042 Kr. 70 Øre, tillige med en Tak
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for Arbejdet. I Mødet den 2. Oktober 1894 fastsættes ud fra
dette Nivellement de Regler, hvorefter Veje, Fortov og Rende
stene skal være gjort i Stand, inden Kommunen kan optage
dem paa Regulativet.
I 1894 kostede Veje og Gader 10,362 Kr. til Vedligehol
delse, medens det Aarene forud kun havde været omkring
1500—2000 Kr. Dog er Gadebelysningen ogsaa medregnet
her, lige som ogsaa for 1895 og 96, den synes at have kostet
omkring 2000 Kr. aarlig*. I 1895 brolægges Torvet, og den

Gadeparti i Esbjerg 1904 (Østergade.)

Maade, man her gik frem paa, viser, at der i alt Fald i Først
ningen var nogen Vilje til at spare; det var nemlig kun en 20
Alen bred Kørebane, som blev lagt med kvadrerede Sten, Re
sten maatte nøjes med almindelige Brosten. Da man derimod
i 1897 skulde have Kongensgade brolagt, blev der lagt om paa
en anden Bov. Den var jo Byens Hovedgade, og den burde
som saadan gøres godt i Stand, men den kunde godt derfor
vedblevet at være Amtsvej, saaledes som det er Tilfældet i
andre Byer, f. Eks. Varde og Ribe, hvor større Landeveje gaar
igennem. Imidlertid var der paa den Tid her er Tale om —
’ 1896: 2019 Kr. 94 Øre.
to
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Udviklingen gik rask i disse Aar — kommen et saadant Sving
i Esbjerg, at man ikke kunde nøjes med mindre end Asfalt i
Hovedgaden, og for at man her kunde faa frie Hænder ønskede
man helst selv at overtage Vejen, og da Amtet tilbød Byen
60,000 Kr. for Stykket gennem Kongensgade ud til Strandby,
slog man til, skønt Renterne af denne Sum ingenlunde vilde
forslaa til Vedligeholdelsen (Møde 8% o 96 og 9/s 97. Justits
ministeriets Samtykke 1. Februar 1897). Straks efter blev det
besluttet, at Gaden skulde asfalteres, forudsat, at Lodsejerne

Parti fra Kongensgade 1875.

vilde paatage sig deres Del af Udgiften, som rigtignok her
vilde blive usædvanlig stor, ikke blot fordi Asfaltering var dyrt,
men j ogsaa procentvis, da man her skulde betale 8A, medens
man ved almindelig Brolægning kun plejede at refundere det
halve. Man gik imidlertid ind herpaa i Haab om, at Ejendom
mene vilde stige tilsvarende i Værdi, og dette er sikkert ogsaa ble
vet Tilfældet. — Hele Bekostningen (Asfalt, et mindre Stykke
Træbrolægning og Fortov) blev Kr. 96,956.23, hvoraf Lodsejerne
skulde betale Kr. 74,344.50, men man fik desværre ikke alle Pen
gene ind, fordi man ikke havde sørget for ordentlig Sikkerhed i
Ejendommene. Tabet er dog for Kongensgade kun 7800 Kr.
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Kloakerne blev der taget fat paa i 1895 (Kongensgade og
Englandsgade med Sidetilløb) og især 1896 og 97 (det meste
af det øvrige af Gadeplanen af 1887; om Kloakeringsplanen
se Møde 30. August 1895), de to sidste Aar var Udgifterne til
Gader, Veje og Kloaker henholdsvis 110,000 og 150,000 Kr.
(efter fradragen Refusion fra Lodsejerne). — Hvormeget disse
Nyanlæg i det hele har kostet kan ikke opgøres efter Regn
skaberne, og navnlig kan Kloakanlæg og Brolægning ikke skilles
ad, da Kommunen selv anlagde et Cementstøberi i hine Aar,
hvor baade Fortovsfliser og Kloakrør blev støbt, og de to Ting

Kongensgade 1900.

er ikke holdt ude fra hinanden. Imidlertid har Udvalgets
Formand, H. Pagh, i foran nævnte Redegørelse anslaaet Kloakernes Anlægssum til 143,000 Kr. og Gader og Vejes Istand
sættelse til 191,000 Kr., ialt 334,000 Kr. Saa er de 60,000 Kr.
fra Amtet holdt udenfor, men Meningen maa vel ogsaa være,
at Renterne af denne Kapital skulde bruges til Vedligeholdelse,
ikke til Nyanlæg.
Naar saa hertil kommer Gas- og Vandværket, som koster
497,000 Kr., de tre nye Skoler, som jo ogsaa blev bygget i
disse Aar, 165,000 Kr., en ny Brandstation 8200 Kr. og et nyt
Ligkapel 12,300 Kr., saa kommer Kommunens Udgifter til
Nyanlæg i disse 5 Aar op til over 1,000,000 Kr.
10*
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Af rede Penge til Afholdelse af disse Udgifter havde man
kun de 60,000 Kr. man fik for Overtagelsen af Kongensgade
og Strandbygade. Rigtignok indbragte Salget af Skolen i Skole
gade 30,000 Kr., men dette kunde kun netop opveje den Gæld,
som Kommunen maatte overtage ved Adskillelsen fra Jerne—
Skads. — Det var da en Selvfølge, at der maatte optages be
tydelige Laan. Allerede 14. August 1894 sendte man et An
dragende til Ministeriet (Møde 13. August 1894) om et rentefrit
Laan paa 300,000 Kr. at afbetale med 12,000 Kr. aarlig i 25
Aar. Dette Andragende er i mange Henseender oplysende for
Byens Forhold dengang. For at illustrere Byens ringe Skatte
evne sammenlignes den med Varde. De to Byer havde 1890
omtrent lige mange Indbyggere, godt 4000, men Varde har
1007 Skatteydere1) mod Esbjergs 784; men endnu større er
Forskellen i den paalignede Skat, nemlig henholdsvis 42,090
og 15,187 Kr., og medens Varde har 492 Skatteydere under
10 Kr., har Esbjerg 576! Den Mistillid til Kommunens øko
nomiske Evne, som bl. a. viste sig deri, at „Livsforsikrings
anstalten af 1871“, hos hvem Jerne—Skads Kommune havde
et Laan, ikke vilde tillade, at Esbjerg ved Adskillelsen overtog
sin Del deraf, er da desværre vel begrundet. — En væsentlig
Aarsag til det ringe Antal Skatteydere var, at saa mange af
Indbyggerne, dengang over 5/is, var Børn under 14 Aar, mens
denne Omstændighed netop krævede et forholdsvis kostbart
Skolevæsen, saa meget mere, som dette hidtil var forsømt.
Endvidere har den ringe Skatteevne sin Grund i, at det for
langt største Del var fattige Folk, Arbejdere, der flyttede til
Esbjerg; derimod volder en saadan Befolkning, at Esbjerg faar
forholdsvis langt større Udgifter til fattige og alderdomsunder
støttede end nogen anden Kommune i Landet. Og da det er
Staten, der ved at anlægge Havnen har kaldt alle disse fattige
Folk sammen, saa kan Staten heller ikke komme udenom sin
Forpligtelse til at hjælpe. Der henvises til, hvorledes Staten
har traadt til i andre ekstraordinære Tilfælde, overfor Helsingør
ved Øresundstoldens Ophævelse (120,000 Kr.) og overfor Ribe
ved Sønderjyllands Afstaaelse (200,000 Kr.).
Paa dette Andragende, som kan siges at være klart og godt
begrundet, fik man ikke noget Svar (om Forhandlingen paa
1 Egentlig er disse Tal for Vardes vedkommende fra 1885, men det gør
ikke stor Forskel.
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Rigsdagen se Esbjerg Folkeblad 1895, Nr. 16, 17 og 18). Som
Forklaring af Regeringens og Rigsdagens mærkelig passive
Stilling overfor Esbjerg — i dette Tilfælde som i andre —
har man sagt, at man vel erkendte det rimelige i Kravene,
men at man af Hensyn til Konsekvenserne maatte afvise dem.
Naar man imidlertid ser Statens Penge anvendt baade her og
der til ret tvivlsomme Formaal (det kgl. Theaters Underskud!),
saa kan der tvivles om Vilje og Evne til at se, hvad der er
væsentligt og uvæsentligt. Vilde man tænke sig om og have
Ulejligheden med at sætte sig ind i Tingene, saa maatte der
nok kunne skelnes imellem et saa særligt og vel begrundet
Tilfælde som dette og de mer eller mindre private og ugrun
dede Krav til Statskassen, som der ganske vist siden er kom
men nok af!
Hen i Marts 1895 blev der saa sendt en Deputation til
København (Th. Dahl og H. Pagh), men heller ikke det førte
foreløbig til noget. — Der blev da, 29. August 1895, indsendt
et nyt Andragende, denne Gang om et rentefrit Laan paa
350,000 Kr. og afdragsfrit i 10 Aar, men Resultatet blev det
samme. Derimod oplyses det ved Sogneraadsmødet 9. Oktbr.
1895, at Indenrigsministeren (Ingerslew) paa Finansloven 1896
—97 vil søge Hjemmel til at yde Esbjerg et Tilskud af 150,000
Kr. fordelt paa 5 Aar. Heller ikke dette kunde dog gennem
føres; dennegang var det Rigsdagen, som lagde sig i Vejen.
I Udvalgsbetænkningen til § 26 paa Finansloven staar ved
denne Post kort og godt: „Den her foreslaaede Bevilling kan
Udvalget ikke tiltræde.“ Af Diskussionen ser man, at det især
e r j. Hage og C. Hagç der optræder som Ordførere for Mod
standen (ligesom A. Hage i 1868!). Indvendingerne gaar i det
væsentlige ud paa, at Regeringen gør tilstrækkeligt for Byen
ved den stadige Udvidelse af Havnen, Subventioner osv., og
at Byen jo ogsaa nu er i Opgang, at der tjenes store Penge
paa Jord. Den sidste Indvending fortjener neppe noget Svar,
og angaaende den første, da øger disse Arbejder jo netop Til
strømningen af fattige Borgere og gør saaledes — ialfald i en
Række Aar — Byens Stilling vanskeligere. — Tilskuder faldt
saaledes bort, men blev paa samme Finanslov erstattet med et
Laan paa 350,000 Kr. at forrente og afdrage med 4’/s %, hvoraf
32/s °/„ Rente og U/io °/o Afdrag. Den første Rate af Laanet
150,000 Kr. fik man 1890 og i de følgende to Aar 100,000 Kr.
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om Aaret. Disse Penge blev med Amtets Tilladelse (22/s 1896)
brugt til Gader, Kloaker og Skoler. Dog blev der til Skolen
i Norgesgade 26/n 1894 laant 40,000 Kr. i „Bikuben“. Fra
samme Sted fik man Penge til Vand- og Gasværket, først
400,000 Kr. 18/s 1896 (Amtsraadets Tilladelse w /s 1896), og da
det viste sig, at disse Værker havde kostet mere, end man
havde regnet med, laante man i 1897 først (9A) 25,000 Kr. og
siden (19Ao) 50,000 Kr. Man havde nu hos „Bikuben“ laant
ialt 515,000 Kr., som forrentes og afbetales med visse bestemte
Summer halvaarlig, ialt 15,377 Kr., Renten er 4 %, Resten
Afbetaling; hos Staten havde man laant 350,000 Kroner, ialt
865,000 Kroner.
Af den Million, der altsaa nu var brugt til kommunale
Foretagender, vilde det halve, nemlig hvad der var sat i Gasog Vandværket, naturligvis kunne forrente og afbetale sig selv,
men dan anden halve Million, som var brugt til Gader, Klo
aker og Skoler, maatte for langt største Delen forrentes og
afbetales gennem forøgede Skattepaalceg. Dertil kommer, at
medens Befolkningen i de 5 heromhandlede Aar voksede til
det dobbelte, saa voksede ogsaa Fatligudgifterne til næsten
det dobbelte, fra 6375 Kr. 1894 til 11,813 Kr. i 1898, Alder
domsunderstøttelsen til langt over det dobbelte, fra 1385 Kr. i
1894 til 3031 Kr. i 1898; noget lignende gælder de ordinære
Skoleudgifter, som i samme Tidsrum steg fra 19,344 Kr. til
37,458 Kr.
Skatten maatte da under disse Forhold stige overordentlig
stærkt, baade absolut og i Forhold til Befolkningstallet, saa
meget mere, som de store kommunale Arbejder i disse Aar
faldt sammen med Udvidelsen af Havnen til et Beløb af 3
Mill. Kr., og alle disse Arbejder vel bragte Befolkningstallet
til at stige meget stærkt, men, som før antydet, ikke i samme
Grad Skatteevnen, da langt den største Part var fattige Arbej
dere, ofte med mange Børn. Det var især det første Aar, at
Stigningen mærkedes; de i 1894 paalignede Skatter, 36,349 Kr.,
var i 1895 steget til 79,651 Kr. For 1896 er Stigningen ikke
saa stor (se iøvrigt medfølgende Liste), men for 1897 kulmi
nerede det med næsten 200,000 Kr. paalignet Skat. Aarsagen
hertil er selvfølgelig de store kommunale Bekostninger; men
nu havde man ogsaa spændt Buen til det yderste, Skattekla
gerne strømmer ind — 80 imod 50 Aaret forud — og man
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maa opføre næsten 20,000 Kr. paa Posten: „uerholdelige Kom
muneskatter“, og i 1898 kom Skatterne da ogsaa betydeligt ned.
I 1894 havde man forøvrigt gjort et Forsøg paa at slippe

en Del af Fattigbyrden, idet man samtidig med Andragendet
om det rentefrie Laan sendte en Ansøgning til Ministeriet om,
at Staten vilde erstatte Kommunen den Fjerdedel af Udgiften
til fattige og alderdomsunderstøttede, hjemmehørende i andre
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Kommuner, som Opholdskommunen ifølge Loven af 1891 var
forpligtet til at yde. Især dette Krav maatte man i Esbjerg
anse for fuldt berettiget, da det var paa dette Punkt, at Byen
kom til at lide under de Følger, som Statens Havnebyggeri
havde ført med sig. Men „for Konsekvensens Skyld“ blev
ogsaa dette afslaaet, og det maa indrømmes, at disse Konse
kvenser her kunde blive ret betænkelige.
Gadeplanen a f 1896. Det er foran omtalt, at der i disse
Aar blev bygget meget1), ikke blot udenfor Gadeplanen af 1887
(mod Nordvest begrænset af Peder Skramsgade, mod Nord af
Nørregade til Kronprinsensgade, siden Nygaardsvej og mod
Øst af Østergade), men ogsaa udenfor Bygningsreglementets
Omraade (se § 1 i Bygningsreglement af 1881). Hvordan Be
byggelsen imidlertid artede sig herude, havde dog ikke saa
stor Interesse denne Gang som i 1870 og 1887, thi indenfor
den sidste Gadeplan var der Plads nok til 40—50,000 Menne
sker, og det kunde heller ikke være i Borgernes — Skatte
ydernes — Interesse at faa Vej- og Kloaknettet gjort mere
vidtløftigt end det allerede var. Desuden kunde Bebyggelsen
ogsaa i Kraft af Bygningsreglementet af 1881 ret godt reguleres,
thi her var ligefrem indsat den Bestemmelse (§ 4), at de Reg
ler, den paa Ejendommen thinglæste Bebyggelsesprotokol inde
holdt, fremdeles skulde gælde ogsaa for nye Gader og Veje.
Her var da ikke for Kommunen nogensomhelst Grund til at
søge Gadeplanen udvidet og faa vedtaget en ny Bebyggelses
protokol, saadan som i 1870 og 1887.
Men de private Jordspekulanter vilde det anderledes. Naar
man vilde handle med Jorden, og navnlig naar den saa hyppig
skiftede Ejer, var det selvfølgelig ogsaa aldeles nødvendigt at
have tydelige Grænser, og det var ogsaa rimeligt, selv om en
Bebyggelse laa fjærn, at Vejene mellem Grundene blev afsat.
Lodsejerne henvendte sig i den Anledning til Landinspektør
Madsen, som i Efteraaret 1895 opmaalte og kortlagde Jorderne
1 1894 blev bygget 83 nye Bygninger med 190 Lejligheder og 20 Butiker
(foruden Fabriksbygninger, Lagerbygninger osv.); 1895 81 Bygninger
med 309 Lejligheder og 39 Butiker; 1896 125 Bygninger med 604 Lej
ligheder og 79 Butiker; 1897 56 Bygninger med 212 Lejligheder inden
for Gadeplanen af 1887, 67 Bygninger med 219 Lejligheder udenfor
denne Plan.
(Hassing).
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nord før Nygaardsvej og i Rørkær, og denne Plan kom i det
hele til at omfatte hele Esbjerg Sogn, naar undtages Enge og
andre lave Jorder. Men dette vedkom ikke Kommunen, og
denne havde ikke behøvet at have med det at gøre. Imidler
tid vedtages allerede i Mødet den 31. Decbr. 1894 et Forslag
om, at Bygningsreglementet skal udvides til hele Kommunen,
hvad dog først skete 1899, og der nedsattes et Udvalg, der
paa Raadets Vegne skulde forhandle med Lodsejerne om en
Bebyggelsesplan for Jorderne Nord for Nygaardsvej. En Frugt
af denne Forhandling blev da Landinspektør Madsens oven
nævnte Arbejde, som blev fremlagt i Mødet den 14. Jan. 1896,
og i Mødet den 10. Juni s. A. blev Planen endelig vedtaget,
dog ikke enstemmigt, og Hr. Pagh gennemførte siden i Vandog Gasudvalget, at Rørnettet kun maatte omfatte den gamle
Bydel. Naar man saa desuden skulde rette sig efter Bygnings
reglementet, saa var der jo ikke særlig megen Grund til at
bygge herude. I Rørkær blev heller ikke bygget og Nord for
Nygaardsvej kun lidt, og det gik helt i Staa, da Byen blev
Købstad. Det vedtoges endvidere, at Gaderne Nord for Ny
gaardsvej og parallelt med denne skulde have danske Sagnkongenavne og Gaderne i Rørkærkvarteret Digternavne. Da
hele Planen var færdig og baade Nygaards, Strandby og Rør
kærs Jorder var lagt ud i Gader og Byggepladser, havde man
lavet 57 nye Gadenavne og projekteret ikke mindre end 6 nye
Torve (!), som det ses paa Gadeplanen a f 1896. I Spekula
tionsperioden, som jo den Gang i det væsentlige var forbi,
havde man altsaa maattet klare sig uden Gadenavne; man talte
om den 4. eller 5. Gade fra Nygaardsvej, saa og saa mange
Alen fra Torvegade eller Kirkegade (disse „Tværgader“ blev
nemlig uden videre forlænget ud gennem det ny Terræn). Og
da en nøjere Afpæling først fra Kommunens Side blev gen
nemført i Foraaret 1898 (Møde den 17. Marts), saa maatte man
ogsaa her hjælpe sig selv.
I Almindelighed var hver Grund
omgivet af et Lægtehegn, og da der var mange af dem, gav et
Blik ud over Marken et ret mærkeligt Indtryk.
I Efteraaret 1895 henvendte Sogneraadet sig til Landinspek
tør Birk om et Tilbud paa et Nivillement over det ny Terræn.
Det Tilbud, han gav, blev modtaget, og i 1897 blev der udarbej
det et fuldstændigt og nøjagtigt Kort over hele Terrænet med Ni
villement og Vejregulering. Det kostede Kommunen 3760 Kr.
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DE VIGTIGSTE POSTER AF
1. JANUAR 1894

1894
Kr.
I 0.
Indtægt.
Laan (til Skolen i Norgesgade)............................................. i 40000
»
Paalignede Skatter (‘Ao 4" ’9/8« ) ........................................... ' 36348 ! 83
Staten og Amtet hver 500 Kr. til Skolevæsenet............... 1 1000 , »
Skolem ulkter............................................................................ [
787 92
Afgifter og Kendelser.............................................................. [! 6728 04
I
!
i
1
1

1
1895
Indtægt.
Paalignede Skatter ..................................................................
Amtets og Statens Tilskud til Skolevæ senet.....................
Skolem ulkter............................................................................
Afgifter og Kendelser..............................................................

1
1i Kr.
0.
79651 12
1000
»
1037 21
10013 i ”
i
i

i
1896
Indtægt.
Laan i „Bikuben“ ....................................................................
Af et bevilget Statslaan..........................................................
Salg af en Skolebygning (i Skolegade)...............................
Paalignede Skatter....................................................................
Af Staten og Amtet til Skolevæsenet...................................
Afgifter og Kendelser..............................................................
Skolem ulkter............................................................................

Kr.

400000
150000
30033
100795
1000
12599
1193

! 01 w
1 w
33
01
1
1 w
1 52
23

155
ESBJERG KOMMUNES REGNSKAB
I. JANUAR 1899.

1894
Kr.
Udgift.
Renter og Afdrag (heri ikke Fiskerilaan).......................
2933
Fattigvæsen (Refusion, 7380 Kr., fradraget), heri 300 Kr.
til de Fattiges Kasse............................................................
6375
Alderdomsunderstøttelse (Refusion fradraget).....................
1385
Skolevæsen, ordinært, (deraf Lærerløn 14,200 K r.)..........
19344
—
Nybygning (i N orgesgade).........................
37347
Veje og Gader (heri ogsaa Nyanlæg og Gadebelysning) .
10361
Brandvæsen .............................................................................. ! 1734
Uerholdelige S k a tte r..............................................................
2291

0.

75
64
80
57
80
92
54
76
1895

Udgift.
Renter og Afdrag paa L a a n ...................................................
Fattigvæsen (Refusion, 7876 Kr., fradraget) deraf 800 Kr.,
til de Fattiges Kasse ..........................................................
Alderdomsunderstøttelse......................... ...............................
Skolevæsen, ordinært, (Lærerløn 16,860 K r .) ...................
Veje, Gader, Kloaker, Gadebelysning (Refusion fradraget)
B randvæ sen..............................................................................
Forberedende Arbejder til et Vandværk.............................
Uerholdelige S k a tte r..............................................................

0.
5849 , 85

Kr.

,

6669
1685
24246
38987
1420
5835
5851

35
37
46
55
55
65
50
1896

Udgift.
Renter og Afdrag paa L a a n ................................. .................
Fattigvæsen (Refusion 10,282 Kr.), 800 Kr. til de Fattiges
K asse......................................................................................
Alderdomsunderstøttelse........................................................
Skolevæsenet, ordinært, (Lærerløn 20,824 Kr.)..........
—
Nybygning (Spangsberggade og Østergade)
Veje og Gader, Vedligeholdelse og Belysning . . . .
Veje og Gader og Kloaker, Grundforbedring og Nyanlæg
B randvæ sen.......................................................... ...................
Vand- og Gasværket (hidtil).................................................
Uerholdelige S k a tte r........................... ...................................

16270

0.
74

7281
2010
29593
114118
7965
103548
5040
324416
9956

14
35
89
54
69
17
50
86
22

Kr.
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1897
Indtægt.
Laan i „Bikuben“ ....................................................................
Af et bevilget Statslaan..........................................................
Paalignede S k a tte r..................................................................
Amtets og Statens Tilskud til S kolen.................................
Afgifter og K endelser............................................................
Skolem ulkter............................................................................
Af Amtet for Overtagelse af Kongensgade.........................

1898
Indtægt.
Resten af et bevilget Statslaan...............................................
Paalignede S k a tte r..................................................................
Amtets og Statens Tilskud til S kolen.................................
Skolem ulkter............................................................................
Afgifter og K endelser............................................................

Kr. 1
75000 1
100000
193288
1000
10578
1107
60000

0.

92
58
65

--------- —
Kr.
0.
100000
119662 50
1000
840 27
8537 36

NB. Al Refusion er fradraget. Dette gælder saavel Vej- og Kloak
udgifter som Udgifter til Fattig- og Alderdomsforsørgelse. I „Renter og
Afdrag“ er Fiskerilaan o. lign. holdt udenfor.
Hvor meget de nye Gadeanlæg og Kloakanlægene hver for sig har
kostet kan ikke mere gøres op, da Rør og Fliser blev støbt paa det af
Kommunen anlagte Cementstøberi, og de to Ting er ikke her holdt ude
fra hinanden. Lige saa lidt kan det nøjagtig opgøres efter Regnskaberne,
hvad Gasværket og Vandværket hver for sig har kostet, da Anlægs- og
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1897
Udgift.
Renter og Afdrag paa L a a n ..................................................
Fattigvæsen (Refusion 15,362 Kr.), 800 Kr. til de Fattiges
K asse.....................................................................................
Alderdomsunderstøttelse........................................................
Skolevæsenet, ordinært, (Lærerløn 25,254 Kr.).................
—
Nybygning etc.................................................
Veje og Gader, Vedligeholdelse og Belysning..................
Veje, Gader og Kloaker, Grundforbedring og N yanlæg..
B randvæ sen..............................................................................
Vand- og Gasværket (deraf dog ca. 50,000 Kr.s Drifts
udgifter) ..................................................................................
Uerholdelige Skatter................................................................

Kr.

0.

47770

77

8217
2171
36717
13193
12436
137312
12422

83
18
04
64
28
37

225065
18712

57
52
1898

Kr.
1 ø.
Udgift.
61273 , 07
Renter og Afdrag paa L aan ...................................................
Fattigvæsen (Refusion 24,606 Kr.), 1200 Kr. til de Fattiges
11813 91
K asse......................................................................................
3031 30
Alderdomsunderstøttelse........................................................
Skolevæsenet, ordinært, (Lærerløn 28,224 Kr.)................. i 39912 17
19932 01
Veje og Gader, Vedligeholdelse og B elysning.................
45024 67
Veje, Gader og Kloaker, Grundforbedring og N yanlæg..
B randvæ sen..............................................................................
5889 68
9837 78
Uerholdelige S k a tte r...............................................................

Driftsudgifter er blandet sammen, navnlig for 1897, og heller ikke er der
foretaget noget Opgør af, hvordan Udgifterne til de for begge Anlæg fæl
les Jordarbejder skulde fordeles.

PLANTNINGER OMKRING ESBJERG.
første Plantage ved Esbjerg er anlagt af Staten 1879,
da Bakken omkring „Bavnehøj“ („Esbjerg“) ned til, hvor
Musikpavillonen staar, blev beplantet; i 1884 fortsattes der med
Skraaningen derfra ned til Englandsgade, — alt plantet med
Fyr og Gran i Render som de almindelige Hedeplantninger.
Dog fik Dr. Bruun Tilladelse til at beplante det sydøstlige
Hjørne med Løvtræer-, den større Udgift dertil (udover hvad
Naaletræsbeplantningen vilde koste) fik han dækket ved en
Indsamling mellem Beboerne. Han interesserede sig hele sin
Levetid meget for denne Plet, og hele det i 1884 plantede
kaldtes da ogsaa i mange Aar „Doktorens Anlæg“.
I 1884 beplantedes ogsaa Kirkegaarden (efter Dalgas’s egen
Anvisning), og man begyndte i
det hele nu, da den slemme Re
aktionsperiode omkring 1880 var
nogenlunde overstaaet, at inter
essere sig ogsaa for Plantning i
Omegnen. Her havde Møller
H. C. Hansen, Spangsberg Mølle,
foregaaet med et godt Eksem
pel, idet han ved Møllen havde
anlagt en smuk Have og uden
for den en Hedeplantage. Op
til disse Plantninger laa Gje
sing Hede, ikke altfor langt (ca.
Møller,H. C.tHansen, Spangsberg.
Vs Mil) fra Esbjerg, og ganske
naturligt rettede Tanken sig mod den. Det var Købmand Thor
vald Nielsen, som tog Initiativet, og som kom til at udføre det
første Arbejde, nemlig at faa Hedelodderne indkøbt, og dertil
var han vel skikket, da han var en dygtig Købmand og vel
en
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lidt af Egnens Befolkning. Ogsaa Dr. Bruun bistod ivrig med
Raad og Daad fra først af, og
da Aktieselskabet skulde dan
nes og Plantningsarbejdet skulde
begynde, fik disse to Hjælp af
fem andre, nemlig Møller Han
sen, Gr. P. Gregersen i Gjesing
og af Esbjergborgerne Købmand
D. Lauritzen, Gartner Pedersen
og C. Breinholt. Disse 7 dan
nede ogsaa den første Bestyr
else.
Aktieselskabet, der blev stif
tet
22. April 1890, fik under
Købmand Thorvald Nielsen.
Hedeselskabets Ledelse og Til
skud derfra hele Arealet, der kom til at hedde „Esbjerg-Gjesing Plantage“, ca. 107 Tdr. Land, beplantet i Løbet af ca. 10
Aar, men savnede saa Midler til Vedligeholdelse og navnlig
til de Forandringer i Retning af Plantagens Omdannelse til
Lystanlæg, som Opinionen i den i Mellemtiden stærkt op
voksende By krævede. 1 1906 solgtes derfor Plantagen dels
til St. Josephs Søstrene (til Anlæg af et Sanatorium), dels til
Esbjerg Kommune, som fik 897s Td. Ld. (af de 107), der nu
fører Navnet „Esbjerg Nørreskov“.
En anden Esbjergborger, som ad denne Vej har gjort en
Del for at forskønne Byens Opland, er Borgmester Lyngbye.
I 1901 fik han dannet et Aktieselskab, som med en Bekostning
af 18,100 Kr. opkøbte og beplantede (for en stor Del med Løv
træer) ca. 22 Tdr. Land i Vognsbøl. Det var Hensigten at
sætte denne Beplantning, der fik Navnet „Strandskoven“, i
Forbindelse med „Esbjerg-Gjesing Plantage“, hvorfra den kun
adskilles ved et Engdrag. Som en af dem, der var mest virk
som ved dette Arbejde, maa ogsaa nævnes Ebbe Ebbesen, Søn
derskov Mølle, som i 1899 havde taget Bopæl i Esbjerg som
Direktør for Valsemøllen. — I 1903 fortsatte Lyngbye dette
Arbejde, nu i den Hensigt efterhaanden at faa de omliggende
Plantninger i Forbindelse med selve Byen, idet han fik dannet
et Selskab, som med en Bekostning af 11,000 Kr. købte og
beplantede ca. 12 Tdr. Land, der i et Bælte af ca. 40 Alens
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Bredde under Navn af „Skovvejene“ satte „Strandskoven» i
Forbindelse med Byen, idet Skovvejene førtes indtil og i en
Bue om en større Del af Byen, saaledes at flere Gader, sær
lig Stormgade, kom i umiddelbar Forbindelse med disse Veje.
De overdroges siden til Kommunen uden Vederlag, og denne
har forøget deres Areal.
I de samme Aar havde ogsaa mange andre plantningsinter
esserede Folk anlagt Plantager i Esbjergs videre Omegn, saa
denne efterhaanden i betydelig Grad vil forandre Karakter.
Der kan nævnes følgende Plantager: H. Windfelds, Kaptejn
Hansens og S. Sørensens, ialt 2087* Td. Land, Breinholt’ernes
255 Td. Land, Hoffmanns Familie-Plantage 335 Td. Land, Lauritzen Solbjergs 304 Td. Land og Guldager 220 Td. Land.

DEN „AMERIKANSKE“ PERIODE.
første Bind, Side 98 flg., er der gjort Rede for, hvor stor en
Betydning dels Isvintrene og dels de Hindringer, som Eng
land og især Tyskland har lagt i Vejen for vor Landbrugs
udførsel, har haft for Esbjergs Udvikling. Især fra 1888, da
disse Hindringer ret begyndte at virke (Tysklands Forbud er
af 29. Novbr. 1887) kendes Fremgangen. Dette mærkes ogsaa
paa den stigende Import. Esbjerg begyndte at faa dygtige Forretningsmænd, som tænkte paa at faa hele Vestjylland til Op
land og saaledes tage Konkurrencen op med de gamle Byer
paa Østkysten. Disse søgte vel at ignorere denne Konkurrence,
men Esbjergs Beliggenhed gav den en naturlig Overvægt ogsaa
fordi den var Frihavnen i Hamborg nærmest (aabnet 1888).
Der gik vel nogle Aar endnu før man omkring i Landet ret
blev opmærksom paa Esbjerg, men efter Jubilæumsfesten 1893
kendes det tydeligt, at man nu venter sig noget af Byen.
Ved denne Tid mærkes det derfor ogsaa, at der er kommen
mere „Sving“ i alting, og navnlig kendes det, som altid i saadanne Tilfælde, paa Jordpriserne. Da Jubilæumsfesten er forbi
begynder man at sælge Jord til hidtil ukendte Priser, mens
man før har regnet med 1—2 Kr. pr. Q-Al., selv paa Byens
bedste Pladser, saa sælges der nu (Oktbr.—Novbr. 93) Jord
til 3—7 Kr. pr. Q-Al., til den sidstnævnte Pris blev f. Eks.

I
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baade Pladsen overfor Raadhuset og en Byggeplads paa Hjør
net af Englandsgade og Kongensgade solgt. — Men det er dog
først med de store kommunale Nyanlæg i 1895—97 at der
kommer noget eventyrligt over Udviklingen. Man har ofte
kaldt Forholdene i Esbjerg amerikanske, men Tiden indtil 1893
havde der saa vist ikke været noget amerikansk ved i den
Forstand, man tager dette Udtryk; først nu kan man virkelig
tale om en amerikansk Periode, som dog heldigvis ikke skulde
vare længe.
Det som især berettiger til at bruge dette Udtryk, og som
i det hele satte Gæring i Forholdene, er Jordspekulationen.
Denne er selvfølgelig lige saa gammel som Byen (se I S. 40),
men den havde hidtil været drevet under saare beskedne For
mer, thi vel havde en Mand som Niels Esbjerg faaet ca. 150,000
Kr. ind, men egentlig ikke ved Spekulation, men derved, at
han igennem mange Aar solgte saa en Stump og saa en anden
til ret smaa Priser, 20—50 Øre pr. Q-Al. En Modsætning til
ham, en virkelig Spekulant, var Gebhardt,1 men han blev jo
snarest en fattig Mand derved, thi her var, lige til 1893, ingen
Betingelser for, at sligt kunde trives. Men for dem, som havde
faaet Jord, som havde Klogskab nok til at vente, og som ogsaa havde Raad dertil, kom der nu en gylden Periode, og
nogle faa af dem blev rige Folk i hine Aar, dels ved Jordhan
del og dels ved andre Forretninger. Mange flere var der dog,
som bekendt, der tabte alt, selv om de til Tider havde ejet en
Formue, fordi de ikke havde tilstrækkelig Ro og Overblik, ja
der var dem, som i den vilde Svindel tabte al Besindighed.
De fleste af disse Folk hørte imidlertid slet ikke hjemme i
Esbjerg, og da det tilmed for største Del ikke var Forretnings
folk, manglede de alle Betingelser for at forstaa, hvad der fore
gik; de stod overfor et Fænomen, som de aldrig før havde set
fjærneste Glimt af, og de var næsten paa Forhaand bestemt
til at blive Jordspekulationens forsvarsløse Bytte. Vi skal i
det følgende fremdrage nogle Træk fra den Tid, efter mundtlig
Fortælling, efter Bladene og enkelte Retssager, som Spekula
tionen affødte.
Det er mærkeligt, hvor hurtigt Synet for de virkelige For
hold tabes, saasnart man har oplevet noget, som er lidt usæd
vanligt. Skal man tro den mundtlige Fremstilling, saa gik den
1 Billede Side 5, 11.
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allerede efter blot 10 Aars Forløb ud paa, at man i omtrent et
Par Aar levede i en almindelig og bestandig Rus, en vild
Guldtørst, som ogsaa greb Omegnens Bønder, saa de lod Ploven
staa og løb til Esbjerg, thi naar Værdierne saaledes mylrede
op af Jorden her, saa kunde det jo aldrig betale sig at dyrke
sin egen. „Efter Middagstogenes Ankomst var Torvet sort af
Mennesker, men efter faa Minutters Forløb var her atter øde,
tilfods eller tilvogns var de spredt ud over Byens Marker for
at se paa Byggegrunde“, og naar Bønderne om Aftenen kom
til deres Hjemstation, stod Konerne paa Perronen og tog imod
dem med det Spørgsmaal: Naa, fik Du saa noget Jord? og
Glæden og Forventningen var stor, om det var lykkedes. — I
Virkeligheden indskrænker den egentlige Jordsvindel sig væ
sentlig til Januar og noget a f Februar 1896, og det var selv
følgelig ogsaa kun en ringe Del, som lod sig forstyrre deraf,
Handel og anden Forretning gik fremdeles rolig sin Gang, selv
i den værste Tid. Men det var ogsaa slemt nok endda. Efter
Bladene at dømme synes det især at være de første og sidste
Maaneder af Aaret, det gaar løs. Efter den lille ovenfor om
talte Indledning i Novbr.—Decbr. 93 er der nogenlunde Stil
hed til Novbr. 94, da det ret tager fat. Nu gaar Grundene i
Byen op til 4—8 Kr., i Kongensgade, hvor de altid er dyrest,
endog 10—13 Kr. Q-Al. Men denne Gang omfatter Handelen
ogsaa større Jordstykker paa Byens Marker, især ved Nygaardsvej (omkring 50 Øre [^j-Al.), og Spekulationens egentlige
Kendetegn, det hyppige Ejerskifte, begynder at vise sig. En
Tømrer Petersen har i Foraaret købt en Byggeplads paa Kon
gensgade for 17,000 Kr., den sælges. 29. Novbr. til et Konsor
tium for 25,000 Kr., men allerede 4. Decbr. sælges den til et
Konsortium fra S. Bork fo r 50,000 Kr. En Fotograf Ander
sen køber et Hus for 4500 Kr. og sælger det Dagen efter for
4800 Kr. En anden Ejendom skifter Ejer to Gange paa en
Eftermiddag og en tredie 2 Gange i Løbet af 10 Minutter uden
at Priserne dog stiger ret meget o. s. v . — „rask maa dét gaa!“
Det var især i disse Aar at dette Udtryk blev grebet som et
Slags Valgsprog (oprindelig brugt af Sønderjyden Hans Philipsen, nu, som det synes, især ført i Folkemunde af Fuldmægtig
Brix, som brugte det ved Auktioner); man kunde ogsaa have
anvendt Vestjydens gamle: „Æ Handel mo ett sto still!“ Dette
blev ved December Maaned ud og noget ind i Januar 1895,
ti*
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men Kulminationspunktet synes at være første Halvdel af De
cember 94, da noteres der i Bladene 5—20 Ejendomshandler
daglig, og mange kom slet ikke til Bladenes Kundskab. Der
sælges nu Grunde i Byens Udkant til Kr. 2,75, som for 3 Aar
siden kunde købes for 50 Øre pr. Q-Al., og Konsortierne be
gynder saa smaat at optræde, dog alle, med en enkelt Und
tagelse, fra Esbjerg, som denne Handel i det hele hidtil synes
mest at have været et „indre“ Anliggende.
I Decbr. 1895 begynder det saa smaat igen og naar saa
Højden hen i Januar 1896. Nu er man bleven opmærksom
omkring i Landet og der strømmer Købere til fra alle Kanter.
„Rundt fra hele Landet (!) kommer man i disse Dage til Es
bjerg for at købe større og mindre Stykker af de stadig stig
ende Byggegrunde. Forleden gik to Mænd ude paa Nygaards
Mark, den ene var fra Silkeborg, den anden fra Outrup ved
Varde. De gik der i samme Tanke: Bare Du havde et ordent
lig Stykke af denne Grund. Og dette Ønske førte de to Mænd
sammen. De havde aldrig set hinanden før, men havde dog,
førend Enden tog, købt et større Stykke i Kompagni.“ (Esbjerg
Avis 8. Jan. 96). Ja, nu kommer Konsortiernes Tid. Ofte bestaar Kônsortiet, som her, kun af to, men for det meste er
der flere; Handlerne kommer nemlig efterhaanden til at dreje
sig om saa store Summer, 50—300,000 Kr., og der bliver saa
meget at vove, at man er nødt til at danne disse Sammenslut
ninger, som saa ganske vist gærne har flere end et Jærn i
Ilden. De fleste er fra Esbjerg, men mange ogsaa fra Sognene
baade nord og syd for. Thi det er i den Tid, at Bønderne
kommer med. Dette her var altfor fristende for Vestjydernes
gamle Handelsblod. Men for en Gangs Skyld kom de tilkort;
de stod jo nemlig her overfor en Handel, hvis Væsen de al
deles ikke forstod sig paa, og vel reddede den medfødte For
sigtighed de fleste fra Ruin, men mange havde dog store Tab
derved, og enkelte, som endog havde solgt deres Gaarde for
at købe Byggegrunde, tabte alt. En væsentlig Aarsag til, at saa
mange Bønder blev indviklet i dette, er, at efterhaanden havde
ikke faa Bønder fra Omegnen, som ikke havde kunnet klare
sig ved deres Ejendomme, slaaet sig ned i Esbjerg. De havde
ikke selv noget at spekulere med, men de fik nu Bekendte og
Slægtninge kaldt til Esbjerg for at prøve Lykken. Og ikke
sjælden narrede de dem saa dernæst i Jordhandelen.
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I denne Periode (Decbr. 1895 til Jan. 1896) gaar Grundene
i Byen op til det storstadsmæssige. Festpladsen fra 1893 (ved
Kongensgade mellem Stormgade og Kronprinsensgade) som
der indtil da var handlet med til 3—6 Kr., gik nu op i 12 Kr.
□-A1., ja en Grund paa Hjørnet ligeoverfor (ved Stormgade)
kostede 15 Kr. Da Esbjerg—Fanø Bank skulde bygges, maatte
man give 28 Kr., og Grunden, hvor Handelsbanken er, blev
holdt i 40 Kr.; fem Aar senere kunde de været købt for højst
Vs deraf. Men disse Grunde var nu ogsaa bleven saa dyre,
at de kommer noget uden for den egentlige Spekulation. Des
ivrigere kaster denne sig over Grundene i Byens Udkant, Nygaardsmarken, Rørkær og Strandby Mark. Betegnende for Ud
viklingen er Prisen paa Grundene ved Nygaardsvej, de kostede
endnu i Jan. 95 kun 50 Øre, men i Decbr. er de oppe paa
3—4 Kr. og i Jan. 96 naar de 5—6 Kr. pr. Q-Al., fem Aar
efter var de at faa for 0,50—1,00, og det siger da sig selv, at
der skulde tabes mange Penge, selv om Grundene blev noget
billigere, jo længere man kom ud ad Nygaardsmarken. Men
selv ved „Tivoli“ kostede Jorden omkring 1 Kr., ved Strandby
Kro 1,25 Kr. og ved den ny Kirkegaard 1,50—2,00 Kr. Her
blev faa Aar senere solgt til 25 Øre pr. C “A1., og Konsortiet
(Bønder fra Gjesing) tabte da ogsaa mange Penge; helt ud til
Jerne Kirke og til Gammelby naaede Spekulationen, det første
Sted kostede Grundene 1 Kr. Q-Al., og Mikkel Skov i Gam
melby solgte 2 Tdr. Land til 4500 Kr. og 28 Tdr. Land for 10
Øre Q-Al. eller henved 40,000 Kr.
Mange af disse Handeler drejede sig om meget store Sum
mer, ialfald efter Tidens og Stedets Lejlighed. Proprietær
Breinholt havde i 1875 købt 5 Vs Td. Land deromkring hvor
Tobaksfabriken nu ligger, for 10,000 Kr., hvad den Gang var
meget dyrt, men i Januar 96 solgte han det for 87,500 Kr.
Breinholt, Møller Hansen og Dahl solgte omtrent samtidig 2'/t
Td. Land mellem Østergade og Jærnbanen for 175,000 Kr.;
14. Jan. solgte Peder Pedersen i Strandby 2 Td. Land af sin
Gaard for 45,000 Kr., 21. Jan. solgte N. P. Sillasen i Rørkær
16 Tdr. Land (nord for Jernevejen) for 224,000 Kr., Hans
Hansens Gaard i Rørkær (30 Tdr. Land) blev købt af et Fanøkonsortium for 244,000 Kr., 28. Jan. sælges 4 Tdr. Land ved
Bollesager Bryggeri for 140,000 Kr. til Gæstgiver Sørensen i
Bramminge m. fl., og endelig købte et Konsortium fra Gjesing
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Jord der omkring hvor Kommunens Sygehus nu ligger for
henimod 100,000 Kr.
Da disse Priser aldeles ikke svarede til de virkelige For
hold, men tildels endog var fremkommet ad kunstig Vej, saa
maatte der komme en Reaktion, der blev lige saa voldsom og
pludselig, som hele Udviklingen havde været forloren og over
dreven. Hans Hansens Gaard i Rørkær (se ovenfor) blev
solgt 14. Febr. og dermed synes Handelen saa temmelig at
være gaaet istaa. 18. Febr. er der to Ejendomshandeler, 25.
Febr. én, 5. Marts én, 10. Marts én o. s. v., ikke mere, snarere
mindre end normalt. Og Prisfaldet fulgte hurtigt efter til
Ulykke og Ruin for mange Mennesker. Selvfølgelig gik det
først og fremmest ud over dem, som var bleven „hængende“
ved Ejendommene, thi det hele havde været et Spil, hvorved
de, der kom sidst, var værst farne. Af det Konsortium, som
havde købt Hans Hansens Gaard, gik de fleste fallit. Gjesing
bønderne, som indtil den Tid havde været meget formuende,
endte, for de flestes vedkommende, med stor Gæld paa Gaardene; om et andet Konsortium, som købte Christian Christen
sens Gaard i Strandby for 150,000 Kr. og udbragte den i
750,000 Kr., fortælles der, at de endte som fattige Mænd
de fleste. Men ogsaa næstsidste og tredjesidste Ejer kunde
det mange Gange, som netop i sidste Eksempel, komme til at
gaa ud over. I langt de fleste Tilfælde blev nemlig kun en
ringe Del, V s — V i o , af Købesummen udbetalt, og hvis nu Sæl
geren virkelig selv ejede Jorden, saa kunde han jo faa den
tilbage og saa tjente han ialfald den udbetalte Del; saaledes fik
Sillasen sin Jord tilbage (se foran), men beholdt de 35,000
Kr., han havde faaet udbetalt; ligeledes maatte Breinholt
m. fl. tage Jorden ved Østergade tilbage, men ogsaa her blev
dog tjent 35,000 Kr. paa samme Maade. Men i de fleste Til
fælde skyldte Sælgeren jo selv store Summer paa Jorden, og
en eller to Forgængere var det samme Tilfældet med, og om
end Summerne stadig blev mindre efter som Tidspunktet for
Salget rykkede tilbage, saa var de dog alle altfor store for de
virkelige Forhold, som man nu hen i Sommeren 96 vendte
tilbage til, og Tab led de derfor alle; og da de fleste af dem
var indviklet i flere Handeler af den Slags, saa blev Kracket
ødelæggende for mange af dem, som havde deltaget af nogen
Betydning. Navnlig skal det være gaaet haardt ud over Fanø-
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boerne og Gjesing Bønder; de var kommen for sent med.
Enkelte var der jo ogsaa, som tjente gode Penge, navnlig de
af Byens egne Borgere, som bedst kunde skønne över Forhol
dene og var forsigtige nok til ikke at vove sig for langt ud.
Som Helhed er det imidlertid ikke det økonomiske Tab
ved saadanne Kriser, der er værst, den moralske Tilbagegang,
som altid følger med, er værre. „Spekulantere“ er ikke den
fineste Race, og i det vilde Jag efter Penge tog man det ikke
altfor nøje med Midlerne; ja dette kommer endog i denne Tid
til at gælde om Folk, som under jævne Forhold var hæderlige
i al deres Færd, som naar et Par af disse engang meget naivt
og aabent sagde, at et Par Fabriker, som de havde været med
at starte, bl. a. blev anlagt for at faa Jorden til at stige i Pris!
Ogsaa var de sig saa godt som alle fuldkommen bevidst, at
dette ikke kunde gaa ret længe, „det gjaldt blot om ikke at
blive Sorteper!“ Det er da vistnok fuldkommen rammende,
naar det under en af Retssagerne, som Spekulationen affødte,
siges, at „i denne Spekulationsperiode sløvedes Retsbegreberne;
et stort Antal Forretninger kunde ikke staa for Moralens Dom
stol, og der foretoges ikke faa Transaktioner, som var paa
Grænsen af det lovlige.“ Der skabtes en Race af .Jordgros
serere“ af den tarveligste Sort, som spekulerede fuldt saa
meget i Bøndernes Godtroenhed og Jordgriskhed, i Virkelig
ligheden Bondefangere, som ogsaa trolig hjalp hinanden, dels
efter gammelkendte og dels efter nyopfundne Methoder, at
snyde Bønderne. Enkelte af dem siges ikke at have haft anden
Opgave end at gaa omkring fra Grundstykke til Grundstykke
(naar de købelystne efter Togenes Ankomst var kommen ud
paa Marken) og byde paa Jorden, saa den nye Køber kunde
tage og føle paa, at den var i Pris. Det forstaar sig, dertil
hørte Bondeklæder og Bondemaal, men det kunde de fleste
af dem nok præstere, eftersom de selv var Jyder! Om en af
dem er der fortalt, at han en Gang havde fanget et Par Kun
der og faaet dem ind paa en Beværtning; mens man bedst sad
og forhandlede, blev „Grossereren“ kaldt til Telefonen, og han
kom kort efter tilbage til sine Kunder med den Besked, at
nu var der gode Bud paa Jorden, saa hvis de vilde have den
efter hans Tilbud, saa skulde de skynde sig, og selvfølgelig
slog de saa til.
Det er en Selvfølge, at der flød Masser af Drikkevarer ved
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de mange Handeler, „Grossereren“ sparede ikke, som han
selv var flot udhalet — høj Hat, Spadserepels, Guldkæde og
Ringe — saa skulde Lidkøbet være derefter, og ved større
Handeler kunde man ikke nøjes med mindre end Champagne.
Men da Sogneraadet ganske naturligt holdt tilbage m. H. t. at
anbefale Gæstgiveribevillinger, saa oprettedes alle Slags For
eninger, „Klubber“, hvor Drik, Spil og anden Uorden holdt
til, og hvor det ikke var til at komme til Livs. I disse „Klub
ber“ og de mange Beværtninger holdt mandlige og kvindelige
Snyltere til. Deres egentlige „Arbejdstid“ kom ved Nattens
Frembrud, at da levedes der ofte paa disse Steder et vildt Liv.
Det er Jord-handelen, man husker bedst fra hin Tid, og
det var vel ogsaa den, som spillede den største Rolle, men
selvfølgelig maatte Spekulationen ogsaa bemægtige sig andre
Omraader, thi Handel, Haandværk og al Forretning stimule
redes. Dette gælder især Byggeriet. Og der er her en virke
lig god Grund dertil, thi der flyttede i hine Aar en Mængde
Arbejdere til Esbjerg, Befolkningen steg i de 5 Aar til det
dobbelte; baade dette og de høje Jordpriser bragte Huslejen
til at stige, saa Smaafolk blev nødt til at indskrænke sig, og
der blev derfor pludselig en meget stærk Efterspørgsel efter
smaa Lejligheder. 1 Esbjerg Avis for 2. Marts 96 hedder det:
„Saa stor er Manglen paa mindre Lejligheder her i Byen, at
flere Arbejdere har maattet lade Kone og Børn flytte til Varde,
mens de selv har installeret sig paa et Kvistværelse i Esbjerg.“
Der blev da bygget i disse Aar som aldrig før, især ude i
Udkanten eller helt ude paa Marken, hvor Jorden var billigst,
og hvor man tilmed ikke var generet af Bygningsreglementet,
og Byggeriet kaldte end flere Arbejdere til Byen.
Her var da et andet Felt, hvor der kunde spekuleres og
blev det. Og dette gælder ikke mindre Teglværkerne. Tegl
værksindustrien maatte under disse Forhold have gode Ud
sigter, og det er saa heldigt, at der sydøst for Byen er Ler
nok til dette Brug. Der kunde da ogsaa let afsættes alt, hvad
der kunde produceres og til stadig stigende Priser, ja man
kunde slet ikke tilfredsstille Efterspørgslen, saa da Hotel
„Spangsberg“ skulde bygges, maatte der hentes Sten fra Tysk
land. Her var gode Betingelser for at tjene Penge, og der
blev ogsaa startet flere Teglværker, som med det samme blev
Genstand for Spekulation og Handel.
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Det samme gælder forskellige andre Industrier. Naar der
blev rejst en Cementfabrik, en Margarinefabrik, et Ølbryggeri,
en Tekstilfabrik o. s. v., saa troede man jo vel paa, at der var
Brug for dem, men Meningen var ogsaa dels at handle med
dem, men især at faa Jorderne til at stige i Pris paa den
Plads, hvor de blev lagt. Der er derfor paa Forhaand noget
usundt ved deres Anlæg, og ogsaa ofte ved deres Drift, og
man kom til Tider langt ud over baade Hæderlighedens og
Lovlighedens Grænser.
Betegnende i saa Henseende er et Par Handler, hvoraf
den sidste affødte en Retssag (se Højesteretstidende 1904 S. 701).
— I Januar 1896 solgte Steffen Møller sine Tegl- og Kalk
værker til et Konsortium i Esbjerg for 350,000 Kr. med 100,000
Kr. Udbetaling. For at skaffe disse Penge og for i det hele
at slaa saa megen Mønt af Handelen som muligt, benyttede
Køberne den ikke helt ukendte Fremgangsmaade at „sætte paa
Aktier“. I Indbydelsen blev Købesummen angivet til 550,000
(i Bladene staar 600,000 Kr.), deraf, hedder det, lader Sælge
ren staa 250,000 Kr., 200,000 Kr. er allerede tegnet (!) og
Resten, 100,000 Kr., (d. v. s. den Sum, der i Virkeligheden
skulde udbetales) udbydes. De fleste af Pengene blev ogsaa
tegnet, men da Købesummen var altfor høj (i 1905 blev det
hele udbudt for 60,000 Kr. og maatte sælges for meget mindre!)
saa bragte det Køberne stort Tab.
Tanken havde vel nok været at danne en „Teglværksring“
og saa at sætte Prisen paa Produkterne en Del op. Saadan
blev det i al Fald opfattet af Byens Haandværksmestre, og en
Del af disse sluttede sig da sammen, først i den Tanke at an
lægge et nyt Teglværk, hvortil de allerede havde købt Jord,
men da Teglværksejer Carl Laursen tilbød at sælge dem sine
Teglværker for 350,000 Kr., gik de ind paa det, og der blev i
den Anledning dannet et nyt Aktieselskab. Det er især For
manden for dette Selskab, der har forstaaet at være om sig.
Ved en Proformahandel afhænder han først et Par Jordstykker,
som han ejer ved Teglværket, til en af sine Venner, som faar
1000 Kr. for denne Villighed. Et Par Bestyrelsesmedlemmer
faar han, ligeledes ved en Godtgørelse af 1000 Kr. til hver,
til at stemme for, at Teglværket skal købe Jordstykkerne, og
saaledes gaar Handelen, som han tjener godt 20,000 Kr. ved,
i Orden. Endvidere ejer han et Jordstykke ude paa Nygaards-
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mark (ved Rolfsgade), som han ikke i Tide er bleven af med,
og sammen med en Del andre, som det er gaaet paa samme
Maade, faar han i Begyndelsen af Aaret 1897 startet en Mar
garinefabrik, som han og 4 andre bliver Leder af, og som man
„sælger“ 15,000 Q-Al. Jord til for 2,50 Kr. pr. Q-Al., hvoraf
han selv leverede Vi. Denne Jord var paa den Tid, her er
Tale om, kun højst 50 Øre værd, og han havde to Aar før
selv givet 8V7 Øre pr. Q-Al.! Ved Indbydelse til Aktieteg
ningen maatte dette dyre Jordkøb derfor ogsaa skjules og det
hed sig derfor kun, at Anlægskapitalen vilde blive 70,000 Kr.
Det gik daarligt med Aktietegningen, fordi man ikke havde
Tillid til Lederne, og da Fabriken alligevel blev sat i Gang,
27. Maj 1898, kom den snart i Pengevanskeligheder, og efter
at forskellige Laan var optaget, gik den fallit efter knap fire
Maaneders Forløb. Men ogsaa under Administrationen og siden
under Fallitten forstod „Formanden“ at dække sig, saa hele
Foretagendet — uden Hensyn til hvem det gik ud over — i
hans og andres Hænder blev et Middel til at faa deres Jord
solgt til en ublu Pris, og til — om muligt — at faa Grunden
til at stige i Pris i Fabrikens Omgivelser.
Vil man nu spørge om Aarsagerne til saa uhyre Stigninger,
som har været omtalt i det foregaaende, da har de selvfølge
lig deres første Rod i en virkelig og reel Fremgang for Byen.
Men dernæst kan det ikke overses, at meget deraf er fremkaldt
ad kunstig Vej, og saa har Folks overdrevne Forventninger
og ringe Indsigt i slige Ting gjort Resten. — Det er allerede i
det foregaaende nævnt, hvorledes industrielle Virksomheder
blev anlagt langt fra Byen, bl. a. for at faa Jorden derude til
at stige i Pris. Men en langt større Rolle, dels direkte, men
navnlig indirekte, spiller dog de store kommunale Arbejder,
der blev sat i Gang i hine Aar. I Indledningen til den før
omtalte Retssag hedder det saaledes: „I 1895 og de nærmest
følgende Aar hørte Flertallet af Esbjerg Sognerådsmedlemmer
til den Kreds af Mænd, der beskæftigede sig med Spekulations
forretninger, Handel med Byggegrunde og Huse. Denne Sogne
råd ets Sammensætning gav sig stærkt til Kende i Ledelsen
af kommunale Anliggender. Der besluttedes samtidig saa store
Arbejder som at kloakere den væsentligste Del af Byen, at
istandsætte betydelige Gadestrækninger ved Brolægning og
Asfaltering og at anlægge et Vand- og Gasværk. Ved disse
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for en lille By overordentlig store Arbejder, blev Spekulationen
i høj Grad stimuleret; dette var selvfølgeligt og kunde let
forudses, om det var tilsigtet, skal ikke undersøges her.“
Der er kun dertil at sige, at Vandværk, Kloaker og Bro
lægning var aldeles nødvendige, og, som tit nok fremhævet,
udsat altfor længe, og Sogneraadet fortjener i hvert Fald Tak
for den Beslutsomhed og Kraft, hvormed det straks tog fat paa
disse Ting. Gasværket kunde vel nok have været udsat nogle
Aar, men naar man tog det samtidig med de andre Anlæg, saa
var det, som før sagt, for at spare en Mængde Jordarbejde.
Maaske havde Bladene kunnet lægge en Dæmper paa Svin
delen, om de ret havde været sig deres Ansvar bevidst; en
ædruelig og klar Opredning baade af Aarsagerne til Spekula
tionen og hvilke Følger den vilde faa, vilde næppe været uden
Virkning, men noget saadant søger man forgæves i hin Tids
Blade. De nøjes med en og anden Bemærkning, som konsta
terer Tilstanden, og forøvrigt offentliggør man de gjorte Han
deler og har sandsynligvis derved snarest givet Spekulationen
ny Næring.
Det er en Selvfølge, at der ovenpaa en saadan Svindel
maatte følge en Stagnation, især da Byen kort efter blev fær
dig med de store kommunale Arbejder. Det mærkedes alle
rede i 1897, dog ikke stærkt, thi dels er disse Arbejder ikke
afsluttede, og dels maatte der den Sommer bygges mange Huse
til de i de sidste Aar indvandrede. Men i de følgende Aar
mærkes Stilstanden paa alle Omraader, tydeligst ses det paa
Indbyggerantallet. Byens gamle Forretninger holdt sig vel,
men mange af dem kun med Besvær og under trykkede For
hold, og af de nyere og mindre vel funderede Forretninger
gik mange fallit. I Haandværk og Industri er det ganske na
turligt især Bygningshaandværkere og Teglværksindustrien, det
gaar ud over. Og denne Stagnation blev mere langvarig end
den stærke Fremgang, thi mens den sidste strækker sig over
3 Aar, fra Efteraaret 1893 til Efteraaret 1896, saa varer den
sidste i omtrent 5 Aar. I Februar 1900 hedder det i Byens
Blade: „Aaret (1899) har for Esbjerg By været et ikke blot
mindre godt, men uomtvisteligt et trist Aar. Forklaringen herpaa er ikke vanskelig at give. En stor Del i Spekulationspe
rioden paadragne Forpligtelser m. H. t. Betaling af Afdrag og
Renter kunde for manges vedkommende ikke udsættes længere,
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og da Lejeindtægterne af mange paa kostbare Grunde opførte
kostbare Bygninger, ikke svarede til de paa disse hvilende
mangeartede Byrder, ligesom Salg af Byggegrunde, der i tid
ligere Aar var en rig Indtægtskilde for mange, saa godt som
ophørte, blev Følgen, at ikke faa Grundejere, som hidtil ansaa
sig for velsituerede, maatte afstaa deres Ejendomme til Priori
tetshavere og Pengeinstituter.“ (Toldforv. Hassing). Og i Fe
bruar 1901 skrives fra samme Haand: „Som en naturlig Føl
ge af Begivenhederne i de to nærmest foregaaende Aar, gik
Befolkningens Bestræbelser i det sidst forløbne Aar saa godt
som udelukkende ud paa, næst at tjene det daglige Brød, yder
ligere at afvikle de i Spekulationsperioden overtagne Forplig
telser, medens enhver Bevægelse hen imod nye Foretagender
blev stillet i Bero.“ Beretningen for 1902 lyder lidt lysere,
men ogsaa først i Løbet af dette Aar kan Byen siges at være
kommen over Krisen og igen at være i rolig Fremgang.

BYENS OVERGANG TIL KØBSTAD.
Esbjerg havde man allerede siden Opgangen begyndte 1888
—89 haabet paa, at Byen skulde blive Købstad, og man havde
ogsaa af og til arbejdet for i alt Fald at faa den gjort til Han
delsplads. Da den saa blev selvstændig Kommune fra 1894,
ansaas det kun for et Tidsspørgsmaal, naar det vilde ske, især
da Kongen i sin Tale ved Jubilæet 1893 havde udtalt sig i den
Retning. Næppe var Byen bleven selvstændig, før der blev
taget energisk fat paa dette Punkt som paa andre. 14. August
1894 ansøgte man Ministeriet om at blive ligestillet med Han
delspladserne, men endnu denne Gang undlod Regeringen at
tage Hensyn dertil, skønt der netop 1893—94 og 1894—95 be
handledes et Lovforslag om Handelspladsers kommunale Sty
relse. Forslaget blev dog ikke til Lov, og da det kom frem
igen, fremsat i Landstingt af Indenrigsminister Hørring den 22.
Januar 1897, var Esbjerg taget med. Folketinget standsede
imidertid den 3. April Forslaget ved en motiveret Dagsorden,
hvori gøres gældende, at Fordelingen af Amtsfondsbidragene
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mellem Handelspladserne og Kommunerne „er i høj Grad
ubillig“. Landboerne i Rigsdagen er altsaa nu bleven opmærk
som paa, hvad en Handelsplads, bl. a. altsaa Esbjerg, vilde opnaa ved at være Handelsplads i Stedet for Købstad, nemlig en
billigere Administration, men da det menes at ville blive paa
Sognekommunernes Bekostning, saa vender man sig derimod.
Endnu inden Forslagets Skæbne var afgjort, havde imidler
tid Byens Repræsentant i Folketinget, Kaptejn Bluhme, (m. fl.)
den 27. Marts 1897 indbragt et „Forslag til Lov om Handels
pladsen Esbjergs kommunale Forhold“. Det blev ogsaa be
handlet de sædvanlige tre Gange baade i Folketing og Lands
ting, og der var vist ogsaa god Stemning for nu at faa Ende
paa Sagen, men da Forslaget var vedtaget i forskellig Skikkelse
i de to Ting, og der alligevel ikke var Stemning for et Fælles
udvalg (Forhandling 29. April), saa bortfaldt det.
Men Stemningen i Esbjerg, og ikke mindst i Sogneraadet,
gik nu ogsaa absolut i Retning af, at Byen skulde være Køb
stad. Efter at man igen havde forhandlet med Bluhme, lod
han udarbejde et Lovforslag, som han fremsatte i Folketinget
7. Maj 1897 (Dagen efter behandles det i Esbjerg Sogneraad).
Det blev vedtaget 25. Maj og gik saa til Landstinget, men blev
ikke behandlet til Ende her, da Samlingen sluttede 1. Juni.
Fra Esbjerg forfulgte man Sagen ihærdig, idet Sogneraadet
16. Juli 1897 vedtog paany at indgive Ansøgning til Regering
og Rigsdag om at Esbjerg faar Købstadret. — I næste Samling
fremsatte Indenrigsminister Bardenfleth 12. Jan. 1898 saa For
slag til Lov om, at Esbjerg bliver Købstad fra 1. Jan. 99. Det
var ikke uden Betænkeligheder, som det ses af Landstingets
Udvalgsbetænkning, at man valgte denne Udvej, „navnlig fordi
Oprettelsen af nye Købstæder vil medføre en Forrykkelse af
den Landets Købstæder ved Grundloven tillagte Indflydelse
ved Landstingsvalgene“1, men da alle andre Forsøg paa at faa
Byens Forhold ordnede, er glippede, saa mener man dog at
burde tilraade Lovens Vedtagelse. Det er ganske afgjort, at
Kongens Ord ved Festmiddagen i 1893 har haft en stor Ind
flydelse paa selve Byens Holdning i denne Sag, der blev atter
1 1 og for sig en Motivering, der er værd at mærke sig, for det vil altsaa
sige, at der — i Følge Grundloven — ikke godt kan oprettes nye Køb
stæder her i Landet, hvad der yderligere fremgaar af Betænkningens
Slutning.
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og atter mindet om dem; om de ogsaa har haft nogen Indflyd
else paa Regeringens Stilling, kan selvfølgelig ikke afgøres, men
det er vel ikke umuligt. Loven fik Kongens Underskrift 19.
Marts 1898.
Der var stor Jubel i Esbjerg, da Telegrammet kom om Lo
vens Underskrift. Sogneraadsformanden gjorde Festmiddag for
Sogneraadet og enkelte andre, og Hotellerne holdt aaben hele
Natten og arrangerede gratis Baller.
I Følge Loven skulde der inden Juni Maaneds Udgang væl
ges et Byraad. Det almindelige Valg blev afholdt 16. Juni og
de valgte var: Cigarhandler K. Simonsen, Bogholder F. Lauritzen, Journalist C. Nielsen-Hauge, Læge Chr. Westergaard,
Murermester J. Chr. Hansen, Sagfører Erich Erichsen, Vej
mand Chr. Thomsen og Tømrermester N. Møller.
De højstbeskattedes Valg blev afholdt 24. Juni og valgte
blev: Malermester J. M. Bask, Grosserer H. Pagh, Fabrikant
N. J. Poulsen, Grosserer D. Lauritzen, Realskolebestyrer Riibner-Petersen, Havneingeniør V. Westergaard og Købmand H.
Friis Nielsen 15 ialt foruden Borgmesteren, som er beskikket
Formand
I Loven var dette Byraad vel betegnet som foreløbigt, men
det var dog samtidig fastslaaet, at det skulde sidde til næste
Valg (1901 og 1904). Loven havde jo foreskrevet det visse
Opgaver, som skulde løses inden Aarets Udgang. Der skulde
indsendes til Ministeriet Forslag til Vedtægt for Styrelsen af
de kommunale Anliggender, der skulde afgives Betænkning om
Næringslivet, særlig hvad der er at anse som bunden Næring,
der skulde endvidere indsendes Forslag til Politivedtægt, Brand
vedtægt, Bygningslov og Sundhedsvedtægt, og endelig skulde
der inden 1. Oktober 1898 udarbejdes et Budget for 1899. —
Ting, som ikke var nævnt i Loven, men som ogsaa krævede
meget Arbejde, var: Fastsættelse af Grænsen mellem Købstad
jorder og Markjorder, Beskatning af Købstadens faste Ejen
domme og Afvikling af Mellemværendet mellem Amtskommu
nen og Esbjerg Sognekommune.
Det ses let af de ovennævnte Ting, at der tilstræbes mere
Orden og Kontrol end i en almindelig Sognekommune. Og
det trængtes der haardt til. Byen havde egentlig allerede længe
været for stor til at kunne styres som Sognekommune; meget
tyder paa, at man var ved at miste Overblikket, og det gælder
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da navnlig Regnskaberne. Det var heldigvis hæderlige Folk,
som stod for det, og de gjorde deres bedste, men her trængtes
baade til en anden Plan og meget mere Hjælp. Nu blev der
ansat Kommunebogholder og Kommunekasserer med en hel
Stab af Medarbejdere.
I Følge Lovens § 2 fik Esbjerg sin særlige Borgmester,
hvad der kun er Tilfældet med 5 andre Byer foruden, nemlig
Aalborg, Randers, Aarhus, Odense og Helsingør. Det blev
Jørgen Lyngbye, født i København 1836. Han havde tidligere
været Assistent i Indenrigsministeriets Kontor for Kommune
sager; derfra gik han over i Inspektørstillingen ved Frederiks
berg Kommunes Fattigvæsen og Hospital, hvorfra han flyttede
til Esbjerg. Han var i Følge Loven (om Byens Overgang til
Købstad) konstitueret, indtil Embedet som Birkedommer paa
Fanø blev ledigt. Dette skulde da forenes med Herredsfogedembedet i Esbjerg By og Skads Herred, og først fra den Tid
var Borgmesteren fast ansat.
Sidste Sogneraadsmøde blev holdt 30. Decbr. 1898. Ved
Midnatstid 31. Decbr. samledes Sogneraadet med Byraadet
(mange var jo dog Medlem af begge) og andre indbudte paa
Raadhuset og gav sit eget Gravøl, medens et Musikkorps spil
lede paa Torvet. Her blev ogsaa Sogneraadets Efterladenska
ber højtidelig overleveret til Byraadet, for at Overgangen fra
den gamle til den ny Tid kunde foregaa paa den værdigste
Maade. „Det viste sig, at Sogneraadet havde en Klokke og
et Signet med dets Navn (Byens Segl) samt en Nøgle (til
Pengeskabet). Disse Attributer overgav Sogneraadets For
mand, N. J. Poulsen, til Borgmester Lyngbye, der takkede med
en Skaal for Esbjerg Sogneraad. Man begyndte nu et gemyt
ligt Punschesold, men der kom Melding fra de paa Torvet
forsamlede Borgere og Borgerinder, at de nok kunde lide at
se og høre lidt fra de høje Raader. Saa var der ikke andet
at gøre end at vise sig. Og i Procession med Musiken i Spid
sen drog nu By- og Sogneraadsmedlemmer Arm i Arm Torvet
rundt under Folkejubel og livlig Kanonade fra Altanerne. Med
Møje naaede man gennem Tilskuernes Masse tilbage til Raadhustrappen. Nu vinkedes der til Tavshed, og Fabrikant Poul
sen sagde, at nu var Esbjerg ikke længere et Sogn med et
Sogneraad, men en Købstad med et Byraad. Han fik sig et
Hurra til Afsked, og saa kom Borgmester Lyngbye frem og
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ESBJERG KOMMUNE EJEDE 31. DECEMBER 1898:
■
Kr.
Skolebygningen i Danmarksgade m. Grund.
22558
—
- Norgesgade
—
30378
—
- Østergade
—
71096
—
- Spangsberggade —
64744
Skolernes Inventarium og Løsøre og Bogsamlinger.........................................................
11864
Kontorinventarium o. lign................................
3820
Sprøjtehus i Borgergade................................. i 10651
Brandredskaber ................................................. j
5000
Vandværk med Grund og Vandtaarnet........ ! 212000
Gasværk med G rund.......................................
278000
Obligation fra A. Jensen og L. Mathiasen ..
20000
Den nye Kirkegaard.........................................
9000
Obligationer fra F is k e re .................................
21304
Beholdning af Sten, Rør, F lis e r ...................
18000
Grundejeres Skyld for Brolægning, Asfalte
ring o. s. v.....................................................
89410
Restancer og Kassebeholdning.......................
60073
927900

Øre

00
00
00
49
00
00
00
00
00
00
00
00
43
00
45
67
04

KOMMUNEN SKYLDTE 31. DECEMBER 1898:
Kr.

Øre

16383
Statsanstalten for Livsforsikring opr. 20.000 Kr.
- 40.000 36566
Bikuben................... ..........
* 383766
do.
........ ............... - 400.000 - 25.000 24246
do.
; 10500
do. ................. ................ - 15.000 - 50.000 35000
do..........................
490U5
do.......................... . .............. - 50.000 Statskassen.............. ................ - 150.000 - ! 146029
98363
do.
........ ................ - 100.000 do.
.......... ............... - 100.000 99321
21304
do.
for Fiskerilaan .....................
Prior og Goldmann, Asfaltering af Kongensg.
25000

32
83
51
62
00
00
49
73
87
27
40
00

945488

04
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hilste paa Borgerskabet. Ogsaa han og Byfogden, Hr. Jesper
sen, fik et Leve. Musiken spillede nu fra Raadhustrappen,
medens Taler holdtes rundt om paa Torvet; ogsaa Raaderne
tog paany kraftig fat med Skaaltalerne, og det blev mange, thi
først henad Kl. 3 var man færdig dermed. Redaktør Lund
holdt Talen for Kongen, og et Telegram blev afsendt affattet
af Borgmester Lyngbye“. („Esbj. Folkeblad“ 3. Januar 1899).
Bladene meddeler iøvrigt, at ogsaa en Del fremmede fra andre
Byer var til Stede ved denne Lejlighed.
Tilsidst hidsættes Sogneraadets Opgør af Byens Formue og
Gæld, som den var ved Byraadets Overtagelse af Kommunens
Sager 1. Januar 1899. Dette vil antagelig have nogen Interesse
for Efterslægten. — Naar man vil betragte dette Regnskab lidt,
saa ser man snart, at trods de store Udgifter, som var paaført
Kommunen, saa er Stillingen ikke saa gal endda. En Del af
Ejendommene er ganske vist af den Natur, at de ikke forren
ter sig, f. Eks. Skolebygningerne; men til Gpngæld forrenter
to saa betydelige Ejendomme som Gas- og Vandværket sig
særdeles godt; Obligationerne, ialt godt 41,000 Kr., er ogsaa
gode nok, og selv om der tabtes noget baade ved Grundejer
nes Refundering af Udgifterne til Brolægning osv. og ved
Skatterestancer, saa giver dog de rentable Poster over 650,000
Kr., og trækker man det fra Gælden, saa har altsaa Kommu
nen paa dette Tidspunkt ikke fuldt 300,000 Kr.s Gæld Netto
at forrente. Det kan jo ogsaa være nok, thi sammen med an
dre store Udgifter skaffede det allerede da Borgerne et ret
stort Skattetryk; men det er vist mindre, end de fleste tæn
ker sig.
Kongens Rytterstatue. Det var i Foraaret 1896, at Tanken
om at rejse en Rytterstatue af Kongen kom frem. Man be
sluttede at forsøge at faa tegnet Bidrag dertil, et Arbejde, hvor
ved navnlig Byfoged Jespersen var virksom, og da der i faa
Dage blev tegnet 22,000 Kr., henvendte man sig til Billedhug
ger Brandstrup, som for 30,000 Kr. tilbød at rejre Statuen med
Sokkel og alt. Samme Foraar blev der saa forespurgt hos
Kongen, om han vilde give sit Minde til et saadant Arbejdes
Udførelse, mens han endnu levede. Det blev vel afslaaet, men
Arbejdet blev dog ikke derfor opgivet. Der blev tværtimod
nu nedsat en Komite (med Skibsbygmester Dahl som Formand)
til at arbejde videre, og den besluttede, at da man nu havde
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saa godt som alle Pengene tegnet, skulde Statuen i alt Fald
gøres færdig, saa fik man se Tiden an. Kongen blev da ogsaa
efterhaanden venligere stemt for Tanken, og da det i 1899
kunde anses for afgjort, at han ikke længere havde noget imod
dens Gennemførelse, tog man atter fat, og Byfoged Jespersen,
som ved Kongens Afslag havde trukket sig tilbage, blev nu
Komiteens Formand. Statuen kom ogsaa til Esbjerg den Som
mer, men paa Grund af Lock-out’en kunde Fundamentarbejdet
ikke blive udført, og Afsløringen maatte derfor udskydes et
Aar og blev først foretaget 28. Juni 1900, 7-Aarsdagen for Kon
gens Besøg i Esbjerg.
Om Eftermiddagen den 27. Juni ankom Kronprinsen og
hans Sønner (Kongen var af Helbredshensyn taget til Gmun
den); Dagen efter ankom de af de øvrige indbudte, som havde
kunnet komme: De fleste af Ministrene, en Del Rigsdagsmænd
og Presserepræsentanter, Stiftamtmanden og Biskoppen m. fl.
— Samme Dag Kl. 3 foregik den egentlige Højtidelighed, idet
Byfoged Jespersen holdt Afsløringstalen, hvori han bl. a. fik
Lejlighed til paa Byens Vegne at takke Kongen for de Køb
stadrettigheder, man havde faaet kort i Forvejen. Efter Dæk
kets Fald takkede han dernæst de Mænd, der havde udført
Arbejdet, Billedhugger Brandstrup og hans Medhjælpere: Zink
støber Rasmussen, Arkitekt Magdal Nielsen og Stenhugger
Nielsen, og endelig overgav han Mindesmærket til Esbjerg By.
— Da en Sang derefter var sungen, takkede Kronprinsen alle
som havde bidraget til at faa Statuen rejst, og endelig modtog
Borgmester Lyngbye i en kort Tale Statuen paa Byens Vegne
og lovede, at der skulde blive fredet baade om den og om
Kongens Minde. Man regnede, at der ved Festen, som i et
og alt var smukt og vellykket, havde været ca. 8000 Mennesker
til Stede, deraf 3000 fremmede.
Siden var der Festmiddag paa Hotel Spangsberg, hvor Apo
teker Lange talte for Gæsterne, og ved den Lejlighed var det,
at „Esbjergsangen“ af Viggo Stuckenberg blev sunget første
Gang offentligt. Der var baade ved denne og andre festlige
Lejligheder skrevet en Mængde Sange, men de var næsten alle kun
Øjeblikkets Børn, og da man gerne vilde have en Sang, som kunde
give et dybere og varigere U dtryk, for hvad Byen var og skulde blive,
henvendte man sig til Stuckenberg, som saa skrev efterfølgende
Sang, som baade i Indhold og Form er smuk og rammende.
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Esbjerg, Lykken, Æventyret
i et nedstemt Land,
Modet, der har guldbaldyret
Klittens golde Sand,
Æventyrets Prins, hvis Vilje
skabte Marehalm til Lilje,
stred en Nat din Strid mod Dragen,
stod med Sejr i Dagen.
Imod Syd de grønne Enge,
Lyng mod Øst og Nord,
vesterpaa det salte Vænge,
som med Storme gror;
bygget paa en Brink ved Havet
solbeskinnet, uvejrsgnavet,
Sus og Suk dig evigt gæster,
Danmarks Port mod Vester.
Intet Læ og ingen Hvile
stakket Stund til Fest,
vil du drømme, vil du smile,
drøner det mod Vest;
udad, fremad, evigt vaagen,
Raab med Slid og Slæb bag Taagen,
evig, evig Porten aaben,
evig Sus af Vaaben.
Som en Maageflok paa Sandet
dine Mænd slog ned,
skreg og sloges, stred og blanded
Blod, og blev og led,
led til deres Vilje sejred,
blev til de vandt Fred og fejred
midt i Hverdagslivets Larmen
Hvilen, Arnevarmen.
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Bred dig som de frie Vinde,
der mod Stranden staar,
stænk os Havets Salt paa Kinde,
højn os vore Kaar.
Nabo til den rige Britte,
By med Kongen i din Midte,
spred dit Liv ud over Landet,
tving os, bind os Sandet.
Viggo Stuckenberg.
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