
ir s Telefonfabriker 75 aar
Den landskendte virksomhed i Horsens fejrer jubilæum paa tirsdag — Netop flyttet ind i ny
fabrik, hvor der bl. a. fremstilles 60.000 telefoner aarligt

Kristian Kirks Telefonfabriker
A/S — en af de storste og mest
kendte virksomheder i Horsens
— fejrer paa tirsdag den 6. juni
75 aars jubilæum. Helt nøjagtigt
er det vanskeligt at sige, hvor-
naar virksomheden startede, men

denne dag regner man som 75
aaret for fabrikant Emil Møllers
egentlige start.

Jubilmet vil paa virksomheden
betyde, at alle ansatte faar udbe-
talt et gratiale, men derudover vil

dagen kun i beskedent omfang bli-
ve markeret, oplyser direktør N. P.
Thogersen.

Den virksomhed, som Emil Mol-
ler 1 1892 lagde grunden til, be-
gyndte under meget beskedne for-
hold, og 1 1917 foretog man en
sammensiutning af Emil Møllers
Telefonfabrik i Horsens og Aarhus-
virksomheden Niels Geertsens elek-
tromekaniske Fabrik.

Emil Mailers værk
Den unge Emil Moller havde en

medfødt interesse for mekaniske
sysler, og han kom i lære som ur-
mager. Efter endt læretid tog han
til udlandet for at uddanne sig yder-
ligere indenfor sit fag. Derefter
kom han hjem til sin fodeby og
nedsatte sig som urmager. Det for-
te til fremstilling af elektriske rin-
geapparater, og hermed var vejen
banet til telefonapparatet. — Den
egentlige telefonfabrik blev saa op-
rettet 1 1882, hvorefter arbejdet for
alvor tog fart.

Emil Moller var en af de første,
der — for den kommunale forsy-
ning begyndte — selv fremstillede
elektricitet til sin virksomhed, og
han var ogsaa en drivende kraft,
da man 1 Horsens skabte det første
telefonselskab.

Efter de første beskedne og van-
skelige aar kom der rivende udvik-
ling i telefonien, og et væsentligt
opsving foranledigedes af at fabri-
kant Emil Moller kobte den tidlige-
re trævarefabrik „Bastian" paa Ma-
devej — nu Emil Mollersgade.

Direktør A. Bønding.

fonfabriker A/S, og Ejner Hytten
udnævnes til direktor.

Efter Kristian Kirks dod i 1940,
blev direktor, eand. polit Gregers
Kirk formand for bestyrelsen. Fra
1948 bestaar direktionen af to di-
rektorer, A. Bønding og N. P. Tho-
gersen, medens Gregers Kirk fort-
sat er formand for bestyrelsen.

Efterhaanden som forbruget af
telefoner steg, blev det nødvendigt
a t bygge et stort, nyt fabriksanlæg
med plads til storre produktion og
mere rationelle maskiner. Det skete
paa Langmarken, hvor virksomhe-
den 1 dag har ca. 500 ansatte i den
ny, smukke fabrik med plads til

det dobbelte antal mennesker. De
nye lokaler er netop taget i brug,
og der er tale om et utraditionelt,
men særlig godt byggeri.

Fabrikken har reception paa
jubilæumsdagen kl. 11-12.

Fejrer jubilæet med
en ny telefon-model

Virksomheden har i dag ca. 500
ansatte, men i den ny og smukke
fabrik ved Langmarksvej er der
plads til det dobbelte antal menne-
sker. De nye lokaler er netop taget
i brug, og der er tale om utraditio-
nelt, men særdeles godt byggeri.

Om fremtiden siger direktor N.
P. Thøgersen, at der er meget haard
konkurrence fra udlandet, men at
virksomheden er godt rustet til at
mode de vanskeligheder, der

maat te opstaa.
Iøvrigt er Kirks Telefonfabriker

i jubilæumsaaret ved at sætte en ny
telefonmodel 4 fabrikation. Den kan
først leveres til næste aar, men de

første eksemplarer af den er from-
stillet. Det er et apparat, der er
lavet af termoplast i stedet for ba-
kelit. Apparatet er baade lettere og
bedre end det hidtil anvendte, og
det kan fremstilles 4 flere farver,
nen skal 4 første omgang kun fa-

brikeres i graa farve. Der er an-
vendt en række nye, magnetiske og
elektroniske materialer i appara-
tet.

Om fabrikken kan man endvide-
re nævne det flotte tal ,at der aar-
ligt produceres 60,000 telefonappa-
rater foruden en række andre pro-

Virksomheden blev i 1917 omdan-
net til et aktieselskab med Emil
Moller som formand. Nogle aar se-
nere — 1 1923 — blev ingenior Kri-
stian Kirk direktør for fabrikken,
og efter Emil Møllers død i 1926
tillige formand for bestyrelsen. —
Fremgangen fortsatte jævnt og
stot, og i 1937 foretog Kristian Kirk
med overingenior Ejner Hytten som
daglig leder, en udvidelse af fabrik-
ken paa Madevej til mere end dob-
belt storrelse. Navnet blev samti-
dig ændret til Kristian Kirks Tele-
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