
Om Handelsstandsforeningen 

 

fra 

 

       Vejen Sogn i Malt Herred – et Stykke Kulturhistorie 

 

       ved Søren Alkærsig 

 

       Vejen MCMXL – 1940 

 

 

Handelsstandsforeningen. I en lang Aarrække sluttede de ret faa 

Handlende sig til Haandværkerforeningen, siden naturligvis ogsaa til Borger-

foreningen, og først 18. Februar 1913 blev en særlig Handelsforening — 

eller, som den fra 1919 kalder sig Handelsstandsforening — dannet. Den 

begyndte med 28 Medlemmer og fik iøvrigt ikke stort flere, i 1923 35.  

Den første Bestyrelse var Isenkræmmer Fr. Kasten, Manufakturhandler 

H. C. Lund og H. Kiel, Boghandler Bruun Møller og Sagfører Sivebæk. Kasten 

har hele Tiden været Formand.  

Af de Opgaver, Foreningen har taget fat paa, har enkelte udelukkende 

berørt Handelen, men de fleste har været i hele Byens Interesse, og man 

har derfor som oftest arbejdet sammen med den tidligere stiftede 

Borgerforening eller fortsat, hvor den har begyndt.  

Gratis Udbringning af Jernbanemærkepakker og Ilgods søgte Borger-

foreningen om allerede 1900, men det blev først gennemført 1918. End-

videre Husnumre, bedre Telefonforbindelser, og navnlig har man gjort et ret 

stort Arbejde for bedre Togforbindelser og grebet ind sammen med 

Borgerforeningen, hvor det saa ud til, at Vejen vilde blive forsømt.  

Men især har Foreningen taget sig af to Ting: Handelsskolen og et 

Toldhus i Vejen. Det sidste kneb det meget med at faa gennemført, og da 

det endelig gik, skete det kun paa den Betingelse, at Købmændene selv skal 

betale for Bygningen og holde den vedlige.  

Paa denne vigtige Sag, hvis Gennemførelse vilde spare baade Tid og 

Penge, navnlig det første, tog man fat lige straks i 1913, og det er muligvis 

den, som har foranlediget Foreningens Dannelse. Det saa først ud, som der 

var gode Udsigter: Allerede 1915 forhandlede man med Toldforvalteren i 

Vamdrup, og i 1916 stillede man sig baade fra Banens og Toldvæsenets Side 

imødekommende. Men 1921 fik man den Besked, at det f. T. ikke var muligt 

at gennemføre det. Saa er der en lille Pause, men allerede 1923 tager man 

fat igen, og 1935, efter 22 Aars Forløb, blev Sagen endelig gennemført.   
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