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Brdr. Andersens Møbelfabrik Vejen
Logo:

Begyndelsen:
Jens Thomasberg Andersen er udlært snedkersvend ved Søren Willadsen, og Egon Thomasberg
Andersen er udlært polstersvend ved Georg Thams.

1959:
Efter at de i nogle år havde arbejdet som svende fik lyst til at starte for sig selv, så da mugligheden
opstod købte Jens og Egon Andersen i 1959 et Snedkerværksted (Dall & Baagø) af (Charlotte
Dall), værkstedet lå på hjørnet af Fredensgade og Brøndsvej, de køber også Mindevej 6, snedkeriet
lå ved huset Fredensgade 7, mens de måtte leje sig ind for polsterværksted i den gamle
husholdningsskole på mindevej 4, indtil de byggede ny polsterværksted på adressen mindevej 6. i
1961.

Billede af huset Fredensgade 7
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1964:
I 1964 var Jens og Egons forældre (Anders og Johanne Andersen) for svage til at passe Deres
ejendom som lå på Skodborghusvej, nu Fuglesangsalle 16.
De købte ejendommen som herefter blev revet ned og byggede her en ny fabrik, der hvor den gamle
ejendom havde lagt.

Nedrivelse af forældrenes ejendom.

Hønsehuset

Et lidt utydeligt billede ved starten i 1964
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I den nye fabrik blev der produceret mange flotte kvalitetsmøbler til både indland samt export.

Stolene på billedet samt den røde stol i baggrunden er prod. på møbelfabrikken, ligesom sofaen på
det andet billede.

1982:
I 1982 blev bygningerne på Fuglesangsalle solgt til Phønix A/S (i dag NCC Roads) og
produktionen flyttede til Nygaardsvej hvor man lejede nogle lokaler ved Thams, her fortsatte
de i nogle år indtil virksomheden blev solgt i 1984 til John Vendelberg.

1988:

John Vendelberg som var svend ved Thams, overtog firmaet og videreførte den under navnet:
BRDR ANDERSENS MØBELFABRIK V/JOHN VENDELBJERG, samtidig fik firmaet nyt logo.
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John fortsætter med at fremstille de meget fine polstermøbler som Jens og Egon havde designet +
nogle nye, herunder nogle eksempler:

Her er der billeder af Produktion og Systuen på Nygårdsvej:
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Produktionen fortsætter indtil 01-04-2000 i År 2000 hvor John Vendelbjerg sælger til Per Runge
Hansen som også køber Vejen Polstermøbelfabrik af Jesper Thams, det hele fortsætter nu under
navnet Thams Furniture Aps og det hele lukker 31-12- 2008.

Skrevet af John Kristensen
Billedmaterialer fra: Solveig Andersen og John Vendelbjerg

