S. Willadsens Møbelfabrik
I året 1904 begyndte snedkermester S. Willadsen
sin virksomhed her i byen. Willadsen havde netop
afsluttet et flere årigt ophold i udlandet og indgik
straks ved hjemkomsten kompagniskab med
snedkermester Nielsen i Jernbanegade.
Firmaet Nielsen og Willadsen, der interesserede sig
for bygning og møbelarbejde havde til huse i
`Stryejernet` det beskæftigede 4-5 svende, og det
var det første snedkerfirma her i byen, som
installerede moderne maskiner.
Forretningen kom i god gænge, og det gav sig
synligt udslag i en fortsat udvidelse af værkstederne
op langs Skovvejen.
Efter 4 års samarbejde med Nielsen overtog
Willadsen i 1908 virksomheden, der nu
beskæftigede en halv snes mænd (10 mand *), for
egen regning, og i 1913 opgav Willadsen
detailhandlen, hvorefter fabrikationen i en årrække
særlig omfattede polerede dagligstue
møblementer, der solgtes en gros.

Imidlertid svandt
mulighederne for
nødvendige udvidelser helt
bort, hvert tomt grundareal
var taget i brug, og
rammerne kunde stadig ikke
holde, derfor opførtes det
nye fabrikslokale i
Søndergade, som toges i
brug 1919.
I den mellemliggende tid til
dato er fabrikationen mere
en fordoblet, alle lokalerne i
bygningen er efterhånden inddraget til værksteder, og der forestår atter en udvidelse, idet der
savnes lagerplads til halvfabrikata.
En bygning hertil vil nu blive opført sydvest for møbelfabrikken.
I virksomheden beskæftiges daglig ca. 35 mand, og der fremstilles udelukkende polerede møbler i
ædle træsorter. Siden 1925 har Willadsen været fast udstiller på Det Danske Købestævne i

Fredericia, og i år androg møblerne, indbefattede en `Nøddetræsopholdsstue`, der havde plads i
kunstafdelingen, 76 stykker.
I virksomhed lægges der stor vægt på den håndværksmæssige side af sagen, idet snedkeren
forstår materialernes forarbejdelse og sammensætning helt fra bunden af og til det færdige
møbel. Derved for han del i skaberglæden, men også samtidig medansvar for kvaliteten til forskel
fra den rent fabriksmæssig møbelindustris håndværker.
Willadsens møbler er kendt og har et godt ry ud over landets grænser, og i krigsårene (1914-1918
*) og efterkrigstiden fandt der en væsentlig eksport sted til Norge og Sverige, hvor det ikke var
vanskeligt at opnå gode priser for de smukke og gedigne møbler.
Flere af håndværkerne har været beskæftiget i virksomheden i mere end 20 år, og det siger sig
selv, at de gennem den lange tid har indstillet sig på at arbejde helt selvstændigt, hvorfor hvert
stykke møbel bærer præg af personlighed og derved bidrager til at skabe hygge i det hjem eller
den stue, hvor de finder anvendelse. **
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