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Folkebladet 14. Maj 1943
85 Aar
Mandag den 17. Maj fylder en af Vejens ældste Haandværkere,
Blikkenslager Chr. Olsen, Nørregade, 85 Aar.
Olsen er af gammel sønderjydsk Slægt og er født i Haderslev.
Først i Firserne bosatte han sig i Kolding, men i Sommeren 1887 flyttede han til Vejen,
hvor hans mange og dygtige Arbejdsaar kom til at ligge.
Det var i de Tider, hvor Haandens Arbejde betød noget mere end nu
og Arbejdstiden tog flere af Døgnets Timer.
Olsen skaanede ikke sig selv, han havde en stor Familie at forsørge,
og han tog fat, som kun faa har gjort Mage til.
En rask og energisk Mand har Olsen altid været,
og selv nu i hans høje Alderdom er det kun Tidens Mangel paa Materialer,
der kan bremse hans Arbejdskraft og Mod.
Olsen har været Enkemand siden Aarhundredskiftet,
men fik dog Held til at se sine Børn og Børnebørn
godt anbragt i gode Stillinger og egne Hjem.
Tidens Tegn 13. Maj 1948
Der var Blikkenslagere nok i Kolding, men ingen i Vejen
Blikkenslagermester Chr. Olsen, Vejen, der stadig arbejder, fylder 90
Vejens ældste Haandværker, Blikkenslagermester Chr. Olsen,
der i over 60 Aar har haft Forretning i Vejen, fylder Mandag den 17. Maj 90 Aar.
Trods den høje Alder er Chr. Olsen rask og frisk
og passer hver Dag sit Arbejde i Værkstedet i Nørregade.
Den gamle Blikkenslager er født i Haderslev, men stod i Lære i Aabenraa,
og hvor Lønnen var Kost og Logi hos Mesteren.
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- Kan De huske noget fra Barndommen?
Set fem danske Konger
- Ja, jeg kan huske, at jeg saa Frederik den Syvende og Grevinde Danner,
da de var i Haderslev.
Jeg har for resten set alle de Konger, der har været siden.
Frederik den VIII var engang her i Vejen og da var baade Prins Christian og Kong Haakon med.
- Kan De huske noget fra 64?
- Mine Forældre boede i Slotsgade og jeg saa Tropperne komme igennem Byen.
Prøjserne og Ungarerne var haarde,
men Østrigerne var godmodige Folk, som vi syntes bedst om.
- Var Deres Fader født i Haderslev?
Faderen gik i Skole sammen med H. C. Andersen
- Nej, han var fra Odense.
Han boede for resten som Barn i Huset ved Siden af H. C. Andersens Hjem
og gik i Skole sammen med H. C. Andersen.
Senere flyttede Far saa til Haderslev,
men han døde af sorte Kopper, der raserede efter Krigen 1870-71.
- De følte ikke Trang til at blive i Sønderjylland under tysk Styre?
- Nej, da jeg var blevet Svend fik jeg Udrejsetilladelse og rejste til Kolding,
hvor jeg fik Arbejde hos Blikkenslagermester Schultz i Laasbygade
og senere hos Kobbersmed Brandt.
Derefter fik jeg selv Forretning i Søndergade, hvor jeg boede i otte Aar.
Der var Blikkenslagere nok i Kolding, men ingen i Vejen
- Hvordan fandt De saa paa at rejse til Vejen?
- tekst mangler - paa Strækningen fra Kolding til Bramminge
og han boede i Holsted.
Jeg havde meget Arbejde her paa Egnen
og da der ingen Blikkenslager var her i Vejen
og der var nok om det i Kolding, flyttede jeg her til Vejen.
Det var i 1887.
- Vejen er vokset betydeligt siden den Gang.
- Ja. Paa Strækningen fra Banelinien og op til Svendehjemmet
var der ingen Huse, men kun et stort Dige
og paa den anden Side Nørregade var ogsaa kun enkelte Huse,
saa jeg har set Byen vokse og fulgt med i dens Udvikling.
Større Glæde ved Faget, da det var mere haandværksmæssigt
- Blikkenslagerfaget har vel forandret sig siden De lærte Faget?
- Ja, det var mere alsidigt den Gang.
Da jeg havde Forretning i Kolding, var jeg paa Værkstedet fra September til April.
Da havde vi jo alting selv.
Kaffekander, Kedler, Spande og meget andet, som vi solgte i Butikken.
Nu kommer alting jo fra Fabrikkerne
og Faget er mere gaaet over til Reparationer og Bygningsarbejde.

2

- Var der mere Glæde ved Faget, da det var mere Haandværksarbejde?
- Ja, det var det absolut. Men Arbejdstiden var jo lang - fra 6 Morgen til 8 Aften.
Da Lønnen var 3 Kr. om Ugen
- Hvad var Lønnen for en Svend?
- Da jeg fik Arbejde i Kolding fik jeg Kost og Logi og 3 Kr. om Ugen.
Men saa rejste jeg til Middelfart, hvor jeg fik 7 Kr. om Ugen
og det var jo et stort Fremskridt.
- De blev Mester i en ung Alder.
- Ja, jeg var kun 21 Aar, da jeg blev Mester.
Men jeg rejste ogsaa en Del, efter at jeg var blevet Mester,
idet jeg var den eneste Skiferdækker i Jylland.
Det var ellers et Firma i Flensborg, der havde alt Arbejde med Skiferdækning,
men jeg lærte det og fik paa den Maade Arbejde i flere Byer i Jylland og paa Øerne.
- tekst mangler –
Folkebladet 13. Maj 1948
90 Aar og aktiv Haandværker
Mandag den 17. Maj fylder Blikkenslagermester Chr. Olsen, Nørregade, Vejen, 90 Aar.
Han nedsatte sig som selvstændig Haandværker i Vejen den 23. Juni 1887,
efter at han i 8 Aar forinden havde virket i Kolding.
I Vejen havde Olsen Bopæl et Par Steder,
inden han i 1893 opførte den Ejendom i Nørregade, hvor han siden har boet.
Dengang var der saa nogenlunde frit Valg med Hensyn til, hvor man vilde bo.
Der var Plads nok mellem Stationen og den gamle By.
Hele det Øst for Gaden liggende Areal
fra Købmand Karmarks Ejendom ( det nuværende Materialhandel )
og til Haandværkerforeningens Bygning ( nu Svendehjemmet ) var ubebygget,
idet gamle Jacobsen, der ejede Gaarden ønskede at sælge Grunde.
Olsen har altsaa gennem de mange Aar set Vejen vokse op
fra en lille Landsby til en af Landets største Stationsbyer.
Som Haandværker har det naturligvis glædet ham at være med i denne Udvikling,
men som Borger i Samfundet synes han ikke, at der er sket noget,
som har gjort Livet eller Tilværelsen bedre.
Den ny Generation er saa helt forskellig for den tidligere.
Dengang der var færre Mennesker i Vejen, var Sammenholdet meget bedre.
Man var ligesom en stor Familie, siger Olsen i en Samtale med Folkebladet
i Anledning af den forestaaende Fødselsdag.
Men hver Tidsalder har vel sin Maade at tage Tilværelsen paa.
Dengang jeg begyndte som Haandværker, havde man mere Plads at røre sig paa.
Jeg rejste i de første Aar som Skiferdækker over det meste af Landet.
Der var ikke mange, der kendte dette Arbejde dengang.
Vi lærte det af Slesvig-Holstenerne.
Desuden havde jeg Blikkenslagerarbejde for Statsbanerne fra Kolding til Tistrup ved Varde,
og saa var det mere praktisk at bo lidt mere Vest paa.
- Hvordan kom De omkring til Arbejdspladserne?
- Man maatte jo benytte Toget, hvor det kunde lade sig gøre,
og desuden fik jeg i 1898 en Cykle, og den kunde man komme langt omkring paa.
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- Husker De nogle af de større Begivenheder i Vejen Bys Udvikling?
- Ja, dem er der jo flere af, men jeg kan da huske
Frederik den 8.s Besøg her i Byen som Kronprins.
Det gjorde vi meget ud af, og Haandværkerne, der var de fleste,
maatte selvfølgelig ogsa tage ders Tørn med i Arbejdet.
Johs. Lauridsen ledede naturligvis Foretagendet,
og der blev opført ikke mindre end 3 Æresporte for Kronprinsen,
een ved Banen, een ved Jyllandsgade, hvor Prinsen skulde igennem til Grønvang,
og endelig een ved Askovvej.
- De har vel deltaget meget i Haandværkerforeningens Virke?
- Ja, særligt i de første Aar,
men al den Slags Repræsentationspligter tog efterhaanden for vidt for,
saa der gik alt for megen Tid dermed, og jeg maatte sige mig det fra.
Der var ogsaa en Gang stærkt Bud efter mig til et Sogneraadsvalg,
men jeg gjorde, hvad jeg kunde for at undgaa det,
og til sidst truede jeg med at flytte over paa den anden side Gamstbro,
hvis jeg blev valgt, og saa slap jeg.
Jeg har aldrig haft Lyst til at have med andre Folks Sager at gøre
og har stadig befundet mig bedst paa Værkstedet.
- Arbejder De stadig?
- Ja, naar ellers Benene kan holde til det, men det kniber en Del.
Samtalen glider derefter ind paa Familielivet,
og Olsen fortæller livligt og interessant om sin Barndom i Haderslev og Aabenraa,
hvor ogsaa Børnene tidligt lærte at tage Del i Kampen om Dansk eller Tysk.
Blandt Drengene gik det løs paa Næverne,
og da Olsen og en anden dansk Dreng engang havde maltrakteret
den tyske Kriminaldommers Søn og kastet ham i Rendestenen,
var det lige ved at blive alvorligt, saa han maatte forsvinde hjemmefra et Par Dage.
Olsen erindrer ogsaa den store Stormflod i Aabenraa i November 1872,
da Vandet stod mandshøjt i Gaderne, og en Mængde Mennesker omkom,
mange Huse styrtede sammen, og store Skibe blev skyllet langt op paa Land.
Blikkenslagerhaandværket har Olsen iøvrigt ladet gaa i Arv til en Søn,
der allerede nu en Aarrække har haft Forretning i Faderens Branche
og selv har en Søn, der nu følger i sin Fars og Farfars Fodspor.
Olsen, der har været Enkemand i 48 Aar, bliver passet af en Datter.
Han har en stor Flok af Børnebørn og ikke mindre end 26 Oldebørn,
hvoraf de ældste er i den giftefærdige Alder,
saa Olsen meget let kan opnaa den sjældne Værdighed at blive Tipoldefar,
og det glæder han sig til.

- fortsættes -
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Folkebladet 11. Februar 1950
Dødsfald

Blikkenslagermester Chr. Olsen, Vejen er i Morges død, knap 92 Aar gl.
Han nedsatte sig som selvstændig Haandværker i Vejen i 1887,
efter at han forud i nogle Aar havde arbejdet i Kolding,
saa han har set det meste af Vejen By blive til.
Olsen har ved en tidligere Lejlighed fortalt om,
at han tydeligt kunde erindre Frederik VIII.s Besøg her i Vejen som Kronprins.
Afdøde, der stammede fra Sønderjylland og havde gaaet i tysk Skole,
kunde fortælle mange Træk fra Livet dernede,
hvor det ofte gik haardt til blandt Skoledrengene.
I de yngre Aar var han en ivrig Deltager i de offentlige Anliggender i Byen
og har gjort en betydelig lndsats i Foreningslivet og paa forskellige andre Omraader.
Haandværket har han drevet lige til det sidste,
og helt uvirksom har han kun været i denne Vinter.
Han var sengeliggende en halv Snes Dage
og ønskede nu selv Afslutning paa den jordiske Tilværelse.
Med Blikkenslager Olsen har Vejen mistet ikke blot en at sine ældste Borgere,
men ogsaa en af de sidste, der havde direkte Forbindelse med de helt gamle Tider.

- kom tilbage til side 1 ved på tastatur at taste Ctrl og Home samtidigt –
- eller vend tilbage til foregående side - Nørregade 17
- ved klik på pil allerøverst tv. på skærmen !
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