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En af Roskildes største arbejdsgivere var også
verdens største eksportør af træklemmer
13-06-2022
Tomas Skov har skrevet en bog om C.C. Hansen A/S, en familievirksomhed der har gået i generationer
siden 1800-tallet, men nu er det slut; Robert la Cour har ingen familiære arvtagere til imperiet af
træklemmer, som har dannet grundlag for flere generationers virke.
Klemmefabrikanten giver et spændende indblik i dansk
erhvervshistories succeser, og formår at sætte perspektiv på det
generationelle spænd og den udvikling, virksomheder har gennemgået
siden 1800-tallet. Bogen er relevant læsning for enhver med interesse
i erhvervshistorie, og særligt dem med rødder i Roskilde og omegn.
Klemmefabrikanten er historien om den entreprenante tømrermester,
C.C. Hansen, der ender som en af Roskildes største arbejdsgivere
og verdens største eksportør af træklemmer. Han vokser op i en stor
børneflok under trange kår i Hersegade i slutningen af 1800-tallet,
men mod alle odds lykkes det moren at hjælpe dem alle videre i livet.
C.C. Hansen bliver med tiden en betydelig producent af brændsel,
træmel og ikke mindst de berømte tøjklemmer, der både skaber
arbejdspladser på fabrikken og bibeskæftigelse med samling og
pakning af klemmerne i mange hjem i Roskilde.
C.C. Hansen overlader ved sin død virksomheden til sine sønner, og
C.C. Hansen A/S er i dag fortsat i familiens eje. Klemmefabrikanten
beskriver således også det videre arbejde med virksomheden
i generationerne efter C.C. Hansen, herunder den tiltagende
globalisering, udflytningen af produktionen til Polen og Kina,
udviklingen af andre produkter samt de svære generationsskifter i en
familievirksomhed.
Om forfatteren
Tomas Skov er journalist på Roskilde Avis og (tekst)forfatter med
enmandsvirksomheden Alfabetfabrikken. Han begår sig i tekster
inden for alle områder, men har med denne udgivelse fået en fornyet
interesse for erhvervshistorie.
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