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•	 Tømrerarbejde	samt	tagudskiftning	inkl.	tagudstilling
•	 Vinduer	og	døre	af 	højeste	kvalitet
•	 Markiser,	der	matcher	den	enkeltes	behov
•	 Professionel	rådgivning
•	 Opmåling	og	montering
•	 Vestjyllands	eneste	og	største	udstilling	af 	vinduer,	
døre	og	markiser

Ådalsparken	13,	6710	Esbjerg	V	•	Tlf.	75	15	49	66	•	www.vinduescenter-esbjerg.dk

SALG 

RÅDGIVNING 

OPMÅLING 

MONTERING

Salg af kvalitetsprodukter til private og erhverv

 

Guldagervej 97  -  6710 Esbjerg V

Lars Kongsbak – 30 års erfaring MEDLEM AF LANDSFORENINGEN AF KLINISKE TANDTEKNIKERE

NY TANDPROTESE?
Ring 75 13 50 13

Specialist for tandproteser
klinisk tandtekniker

LARS KONGSBAK
Nygårdsvej 2  6700 Esbjerg  Tlf. 75 13 50 13

HVIS DET HASTER - SÅ TRYK 
PÅ DISSE TASTER 75 11 71 07

PETERS AUTOVÆRKSTED

Sidste nyt inden for bremse-, prøvestander og styretøjs- 
 udmålingsapparat og motortest · Opretning · Reparationer

Bytoften 2 · Hjerting · 6710 Esbjerg V · Tlf.: 7511 7107

HAR DU BRUG FOR ET FRITIDSJOB ELLER EKSTRA JOB?

Lige nu har vi brug for omdelere i alle aldre  
– unge, studerende, voksne og ældre*.

Jobbet som omdeler er meget fleksibelt,  
og du har mulighed for at få enten én  
eller flere ruter.

Vi leverer de pakkede reklamer og  
aviser på din adresse – klar til  
omdeling. Du kan låne en  
cykeltrailer af os.

Vi har omdeling 1-2 gange om ugen 

Bestem selv, hvornår på dagen, du vil arbejde, 
indenfor vores deadline

Som voksen får du udover din løn skattefri   
kørselsgodtgørelse på landruter

De pakkede reklamer og aviser leveres hos dig  
– klar til omdeling

Du optjener løbende point til vores gaveshop,  
hvis du er fast omdeler under 18 år

VI                     OMDELERESØGER  
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LÆS MERE
blivomdeler.nu
OG SØG JOBBET PÅ

MASSER AF GODE GRUNDE TIL AT BLIVE OMDELER:

*Du skal være fyldt 13 år for at søge jobbet

TLF. 70 10 40 00
ELLER RING TIL OS PÅ

LOKALHISTORIE – Es-
bjerg var som ’wild west’ 
i år 1900. Kassebedrøvere, 
drukkenbolte, spekulan-
ter, spillere og kværulanter 
strømmede til den hastigt 
voksende by. Og byen sejle-
de i sprut. 

At få en spiritusbevilling 
var let. Man skulle bare 
stifte en forening.

”Resultatet var, at en-
hver driftig mand lavede 
sin forening og dermed 
sin beværtning. Folk kom 
ind, skrev deres navne i 
den fremlagte ’Forenings-
protokol’, betalte 50 øre i 
indskud og fik et par the-
punser i tilgift, og så kun-
ne man forøvrigt drikke 
løs. De bedre foreninger 
var desuden tilholdssted 
for løsagtige piger, og dem 
var der mange af. Jo, det 

var en rask by,” skriver af-
døde godsekspeditør Frans 
Buch, 1881-1959, i sin yderst 
velskrevne dagbog. 

Bog fra Tønder-par
Den har Tønder-parret Bir-
gitte Buch og hendes mand 
Jens Frørup Madsen net-
op udgivet med støtte fra 
Velux Fonden. 

De er begge pensionere-
de gymnasielærere, så det 

er en velredigeret bog med 
mange gode fotografier og 
tegninger.

”Vi fik jo masser af tid til 
overs, da coronaen kom, og 
så sad vi skiftevis og læste 
passager op for hinanden 
og skrev det ned,” fortæller 
Jens Madsen.

”Og vi har holdt os til 
teksten for at bevare ægt-
heden,” fortæller Birgitte 
Buch.

Det er som at være 
der selv, når man i 
Frans Buchs  
erindringer læser 
om Esbjergs ’wild 
west’-tid i år 1900

Esbjerg-historie  
fra øjenvidne
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VI TILBYDER 
Fliserens

Algebehandling
Imprægnering

Facaderens
Tagrens 

Tagrenderens
Graffi tiafrensning

Miljø
Industrirengøring

Smæk benene op og nyd sommeren på din terrasse eller 
i din indkørsel, der ser ud som ny med en fl ise rens fra 
KGS Flise- og Facaderens. 
Kontakt os på tlf. 31 555 833 og hør nærmere. 
Husk at du kan benytte servicefradrag på fl iserens.

Graffi tiafrensning

Smæk benene op og nyd sommeren på din terrasse eller 

FLISERENS
kun kr. 35 pr. m2

inklusiv alge behandling. 

TILLÆGSPRISER:
Imprægnering kr. 15 pr. m2

IBF fugesand kr. 10 pr. m2

GODKENDT 
ALGE -

BEHANDLING 
AF TAG

fra kr. 795

TRÆNGER DINE FLISER
TIL EN KÆRLIG HÅND?

BEHANDLING 

795

Bogen, der mest er lavet 
til glæde for den nuvæ-
rende og de kommende 
slægter, kan læses af alle. 
Den handler til dels om 
Frans Buchs liv i DSB. Og 
Esbjerg-årene har en lidet 
flatterende plads i hans 

erindring. Han fortæller, 
at DSB i Esbjerg var som 
en slags straffeanstalt, men 
han søgte dertil for at kom-
me tættere på familien på 
Fanø.

”Jeg vil antage, at mellem 
2/3 og 3/4 af personalet be-

stod af tvangsforflyttede 
eksistenser… De var uden 
fremtidshåb og var smeltet 
sammen som en fordruk-
ken og utrolig, rå masse, 
der dominerede det hele,” 
skriver han.

Skandale på stationen
Hans skildringer af perso-
nerne og tiden er med an-
dre ord uden forskønnende 
elementer. Lad os tage en 
fortælling fra foråret 1900, 
da kronprins Frederik og 
prins Carl Haakon kom til 
byen for at afsløre en kon-
gestatue. Stationsforstan-
der Bruhn håbede på, at det 
ville udløse et ridderkors. 
Men han drak så heftigt, at 
han midt i menneskemyl-
deret ved afskeden med 
de kongelige brækkede sig 
på stationen, selv om over-
assistent Goele prøvede at 
trække ham væk.

”Hvad …… bilder De 
dem ind? Det manglede 
bare, at jeg ikke skulle ha’ 
lov å’ brække mig på min 
egen station.” 

Frans Buch konstaterer 
derefter:

”Han blev aldrig Ridder. 
Selvfølgelig.”

Navnefællen Buch, hvis 
fornavn vi ikke får at vide,  
får også nogle ord med på 
vejen i Frans Buchs dag-
bog:

”Et mærkeligt menne-
ske var han. Han var i høj 
grad et arbejdsmenneske 
med næsten pedantisk or-
denssans, og ved siden af 
var han underligt nok en 
kunstnerisk begavelse. Jeg 
har set ham spille løjtnant 
von Buddinge, så selv Olav 
Poulsen ikke kunne have 
gjort det bedre.”

Efter nogle år slap Frans 
Buch væk.

”Det kunne være fristen-
de at præsentere nogle af 
den store skare af tvangs-
forflyttede. Men – nej – jeg 
vil bare nævne, at deres 
færd var drukkenskab og 
liderlighed, og deres tryk 
på de unge var uudhol-
deligt, Vi slap alle derfra i 
løbet af et par år eller tre, 
men der var vist ingen af 
os, der ikke havde taget 
mere eller mindre skade.”

Bogen på 356 sider kan 
bestilles på mail@hjerting-
posten.dk. Pris: 275 kr. plus 
fragt. Kan eventuelt afhen-
tes på Bytoften 2a efter af-
tale.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Birgitte Buch og Jens Frørup 
Madsen med den originale 
dagbog og erindringsbogen. Esbjerg-historie  

fra øjenvidne

Frans Buchs tegning af stationsforstander Bruhn i den uheldige 
situation, da byen tog afsked med Kronprins Frederik.

Den unge Frans Buch i hans flotte uniform anno 1900.


