
Afskrift af en artikel i Detailhandlerbladet den 28. juli 1908. 
 
 

 

TÆNDSTIKFABRIKKEN 
 

Købmændenes Tændstikker 
 
Da vi selvfølgelig anser der for at være vor Pligt stadig at følg alt, hvad der maatte fremkomme 
som Følge af Bevægelsen, som Følge af Sammenholdet mellem Detailisterne, har vi længe haft til 
Hensigt at fortælle vore Læsere noget om Købmændenes sidste Fællesforetagende: 
"Købmændenes Tændstikfabrik". 
Naar man kommer med Banen til Skelskør, faar man Øje paa det Bjerg af Træ, som man ser en Del 
af paa ovenstaaende Billede. 
Det er Aspetræ, hentet direkte fra Ruslands mægtige Skovarealer. 
Trælageret og den mægtige Skorsten imponeres man af, derimod ikke af selve Fabriksbygningen, 
der kun indeholder Stueetage, - netop af Hensyn til de nyeste tekniske Fremskrift indenfor denne 
Fabrikationsgren. 



Brandfare i denne Bygning er næsten en Umulighed. I hele Bygningen er der kun af Træ Døre, 
Vinduer og - Tændstikker. Alt det øvrige er af Cement og Jern; Taget er af Jern og Grus. Hvert Rum 
er afgrænset ved Skydedøre, hvis Tændstikkerne skulde tage til at fænge i Utide. 
Derimod imponeres man i høj Grad af Bygningens Længde og Areal, den Snille, der er udvist, og 
hvorved man har forstaaet at tage alle ny tekniske Forbedringer i Brug, en Omstændighed, der jo 
spiller en mægtig Rolle for en ny Fabrik. 
Vi tager os nu en Tur gennem hele den interessante Virksomhed. 
Aspetræs-Stammerne føres paa et Tipvogns-Spor til en Rundsav, hvor Stammerne skæres i 
bestemte Længder. Derefter høvles Barken af Siderne, hvorefter den saaledes tildannede runde 
Blok sættes i den Maskinen, der skærer Spaan til Tændstikkerne (der senere høvler Stikkerne ud), 
eller i den Maskine, der skærer Spaan til Hylstre og Æsker. 
Kniven sættes til, Blokken gaar rundt og Spaanen "rulles" af som man ruller et Stykke Lærred. Når 
derefter kun den tynde Marv er til Rest, sættes en ny Blok i Maskinen. 
Derefter sættes disse lange Spaaner i mange Lag i ny Maskiner, der frembringer en Syndflod af 
Stikker, Bunde og Hylstre. 
Stikkerne samles i mægtige Beholdere, der sænkes ned i Imprægneringsvæsken, hvorfra de efter 
nogle Minutters forløb tages op, og kommer op i Tørreapparatet, der indeholder 12 mægtige 
Bakker ad Gangen, og hvor det stærke Lufttræk fremkommer, der skal til for at tilendebringe 
Tørringen af alle disse Mængder af Stikker i ca ½ Time. 
Derpaa gaar Stikkerne over i en ny Maskine der renser for Affald og Støv, hvorefter de slaaes op i 
Rammer fæstes og sætte op i et Slags Jalousi-Apparat. Herefter svides Stikkerne lidt i Enderne, 
dyppes i Parafin, hvorefter de transporteres til Satsmesteren, og efter at være forsynet med Sats, 
tørres den færdige Tændstik i mægtige Kanaler, der hver har Plads til 1000 Rammer a 36 Æsker 
Tændstikker! 
Saa gik vi over i den Afdeling, hvor Æskerne frembringes. Den første Slags Maskiner bøjer og 
klistrer Bunde og Hylstre med en Hurtighed og Akuratesse, som er imponerende. Disse Maskiner 
frembringer hver ikke mindre end 33.000 Hylstre og 23.500 Skuffer pr. Dag! 
Det hele føres saa paa et mægtigt Baand til det store Tørreapparat, hvorfra det bringes til 
Etiketeringsmaskinerne, der hver etiketerer 45.000 pr. Dag. 
Derefter gaar vi gennem et Lokale, hvor de store Oplag af færdige og Hylstre og Skuffer findes, og 
kommer derefter til Fyldemaskinerne, der avtomatisk fylder Æskerne med Tændstikker, og hvor 
hver Maskine laver 50.000 Æsker færdig om Dagen! 
Nu kommer Turen til Strygesats-Maskinerne, der forsyner alle Æsker med Strygesats, og en saadan 
Maskinen præsterer det enorme Resultat af 200.000 Æsker pr. Dag! 
Meget imponerende er Pakkemaskinerne, som næsten giver Indtryk af et intelligent Væsen i 
Stedet for en Maskine. Den griber avtomatisk 12 Æsker Tændstikker ad Gangen, pakker dem ind 
sætter Pakke-Etiketten udenpaa, og leverer 120.000 Pakker om Dagen! 
Disse Et Hundrede og tyve Tusinde Pakker Tændstikker giver maaske det bedste Billede af den 
storeslaaede Virksomhed, der her er Tale om, og dette Billede svækkes ikke, da vi til Slutning 
passerer Pakkeriet, hvor de indløbne Ordrer effektueres umiddelbart ved Siden af de mægtige 
Lagerlokaler. 
Den stærke Tilslutning, som denne Købmændenes Tændstikfabrik har faaet, vidner mere end 
noget om den Standsfølelse, der er Kendetegnet for Detailhandelens Mænd i vore Dage. 
Men Foretagendet vidner ogsaa om det betydelige Købmandssnille, der er lagt for Dagen baade 
fra Bestyrelsens og Direktørens - Købm. Vald. Focks - Side. 



Her har man rejst en Fabrik, der uden en Øres Risiko efterhaanden gør Aftagerne af Fabrikatet til 
dens Ejere. 
Man faar Aktier som Bonus, og en skøn Dag er Detaillisterne uden at mærke til det bleven Ejere af 
Fabriken. 
Der er saavidt et Eventyr i moderne Udstyr, og man omponeres uvilkaarlig, naar man paa de 
færdige Sendinger læser Navne og Adresser, paa faa mange kendte Kolleger fra alle Landets Egne. 
Heldigvis har man indrettet sig - når den stedste stigende Tilslutning maatte gøre det nødvendigt - 
saaledes at Arealet ikke lægger Hindringer i Vejen for Udvidelser. 
VI forlader Fabriken, som den elskværdige Direktør ikke uden en vis Købmandsstolthed - der gør 
ham Ære - har forevist os, og medens Direktøren iler tilbage til sin Pult og de mange Forespørgsler 
fra Kolleger, snapper vi et Billede af i det Øjeblik, Arbejderne vender tilbage efter Middagen som 
et sidste Minde om Fællesskabet mellem Detaillisterne, som Købmændenes Tændstikfabrik er så 
smukt et Udtryk for. 
 

 


