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FORORD.
Den 18. Januar 1926 fyldte min Moder, Fru Agnes Plum, firsindstyve
Aar. Ved denne Lejlighed lod jeg aftrykke den ældste Del af en Dagbog,
som jeg med Afbrydelser har ført helt siden Barndommens Dage; Eks
emplarer af dette Privattryk forærede jeg til Fødselsdagsbarnet og til Ven
ner og Bekendte, for hvem Bogens Indhold kunde have Interesse.
Dagbogen tager sin Begyndelse ved mit tolvte Aar, og de aftrykte Af
snit indeholdt Træk og Begivenheder fra Barndommen og Ungdommen,
der var egnede til for Moder og hendes endnu levende Venner at tilbage
kalde Mindet om forsvundne Tider, deres Glæder og Sorger.
Som det fremgik af Slutningen paa dette første Bind, forefindes der
ogsaa for de følgende Aars Vedkommende Dagbogsoptegnelser. Man har
derfor fra forskellige Sider udtrykt Ønsket om, at jeg skulde lade i hvert
Fald en Del af Fortsættelsen trykke. Navnlig er dette Ønske blevet frem
sat af dem, der, direkte eller indirekte, har haft Interesse i de Firmaer,
for hvilke jeg senere har været Chef eller Stifter. Over Aarsagerne til disse
Firmaers Dannelse, over deres indre Liv og deres Nederlag eller deres
Sejre har man formodet, at Dagbøgerne for den paagældende Tid vilde
kunne kaste Lys, affattet som de er blevet enten samtidigt med Begiven
hederne eller dog i meget nær Tilknytning dertil. Man har udtalt, at en
Udgivelse af disse Dagbøger nu, medens det store Flertal af dem, der har
kendt de omhandlede Forhold, er i Live, vilde have større Betydning end
deres Fremkomst i en uvis Fremtid.

Derfor udsender jeg da nu andet Bind af Dagbogsbladene. De aftrykkes
i den Form, hvori de foreligger fra den Tid, da de blev affattet uden Of
fentliggørelse for Øje, og de ledsages ikke af Kommentarer. De er nedskrevne
i Aarene 1918—19, men omhandler i det væsentlige Tiden forud for disse
Aar, altsaa Begivenhederne fra Aarene kort før og under Verdenskrigen.
Skønt denne Periode kun ligger faa Aar tilbage i Tiden, maa den be
tragtes som uigenkaldelig afsluttet, og det kan derfor maaske allerede nu
have Interesse at stifte Bekendtskab med det Billede af den, som Dag
bøgerne indeholder.
Imidlertid, andet end en Dagbog fra en forsvunden Tid er disse Blade
ikke, og Interesse vil de kun kunne have for dem, der maatte ønske at faa
et Indblik i, hvorledes de deri omhandlede Foretagenders Liv formede
og udviklede sig under de vanskelige Forhold, som Krisetider og Krigstider
i Aarhundredets første Femtedel medførte.
Imellem de Oplevelser, som jeg har nedskrevet, findes naturligvis tillige
adskilligt, som er af mere personlig Natur. Disse Træk hører imidlertid
med i Sammenhængen, og for ikke at ændre i det en Gang skrevne har jeg
ikke villet springe disse Stykker over, men overlader til enhver Læser at
gøre dette efter Behag.
Medens første Bind af Optegnelserne blev udsendt til den Kreds, til
hvilken det paa forskellig Maade havde Bud, vil dette ikke ske med nær
værende Fortsættelse, alene fordi den Kreds, for hvilken den kan have In
teresse, maa siges at være en delvis anden og mere ubestemmelig. Det over
lades til enhver selv at afgøre, om man har Ønske om at gøre sig bekendt
med den. Det vil for en saadan Bogs Vedkommende altid blive et beskedent
Mindretal; men ogsaa et Mindretal bør til Tider kunne faa sit Ønske
opfyldt.

HARALD PLUM

2. Februar 1918. Ved Faders Død den 25. November 1905
afsluttedes, hvad man kan kalde første Kapitel af mit Livs Dag
bog, idet min Tilværelse derved fik ændrede Opgaver ogMaal.
Først og fremmest krævedes der en Løsning af de vanskelige
Spørgsmaal, som maatte opstaa ved Omordningen af de store
Forretninger, for hvilke Købmandsgaarden i Assens og dens
gamle Chefskontor havde været Centrum. Den Omlægning, som
min Onkel Frederiks Død havde nødvendiggjort, og som endnu
ikke var bragt til Ende, da Fader saa kort efter døde, maatte
naturligvis blive meget omfattende, naar saaledes begge de
gamle Chefer pludseligt og umiddelbart efter hinanden gik bort.
Ganske vist herskede der ingen Tvivl om den juridiske Side
af Sagen, idet den Interessentskabskontrakt, som var blevet
udarbejdet og underskrevet for saa kort Tid siden, indsatte
min Fætter Thorvald og min Broder Kay som Chefer for Fir
maet „N. M. & F. Plum“ og som Kompagnoner i det andet
Firma „Brødrene Plum“, af hvis Indehavere Hr. Chr. Olsen,
Faders og Onkels Kompagnon, endnu levede. Men medens det
rent juridiske Spørgsmaal saaledes ikke voldte nogen Tvivl,
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foraarsagede de praktiske og financielle Problemer desto større
Vanskeligheder.
Den store, gamle Forretning i Assens var paa dette Tids
punkt baseret financielt paa et nøje Samarbejde med Brødre
firmaet T. & S. Plum, det gamle
Smørfirma i København. Af
dets Indehavere var Onkel So
phus død det foregaaende Aar.
Han var den af alle Onklerne,
der stod Fader og Firmaerne i
Assens, hvor han tidligere havde
været Parthaver i Firmaet Brdr.
Plum, nærmest. Tilbageværende
Eneindehaver af det københavn
ske Firma var nu Onkel Thorvald.
Han lever endnu og er, paa
Grund af sine paafaldende Ejen
dommeligheder, en meget kendt
Onkel Sophus.
og omtalt Mand i vort lille Land,
hvor ellers de fleste ligner hinanden. Han er paa en mærkelig
Maade paa een Gang en stor Købmand, der levende interesse
rer sig for at skabe denne Verdens Værdier, og en ivrig Kristen
domsbekender, der ikke tillægger noget af, hvad der hører
denne Verden til, nogen som helstVærdi. Alt, hvad han tjener
paa sine Forretninger, skænker han derfor atter, for saa vidt det
kan afses ved Forretningernes Drift, til religiøse og velgørende
Formaal. Endnu paa den Tid, da Fader døde, sad han om
Formiddagen paa sit Kontor og ledede personlig alle Fore
tagender, og om Eftermiddagen gik han rundt paa Gader og
8

2. Februar 1918
Stræder og uddelte religiøse Skrifter og Traktater, idet han
prædikede Evangeliet for enhver, der lod sig indfange som
Tilhører; en Virksomhed, som han nu, da han er traadt til
bage fra den daglige Ledelse af Firmaet, helliger næsten hele
sin Tid, og hvorved han utvivlsomt udretter meget godt, særlig
blandt de smaa og fattige i Samfundet.
Samarbejdet mellem min Onkel Thorvald og Firmaerne i
Assens blev ved Faders Død af endnu større Betydning end
tidligere, fordi den urokkelige Tillid, der, medens Fader le
vede, var blevet vist ham fra de forskellige Bankers Side, na
turligvis ikke straks uden videre kunde overføres paa de nye
Chefer, og Følgen heraf var, at Bankerne forlangte, enten at Kre
ditterne nedbragtes, eller at større Sikkerhed stilledes. Det før
ste lod sig ikke gøre, naar Forretningen skulde bevare det
samme Omfang som tidligere; og en Indskrænkning af indgri
bende Art vilde det i hvert Fald tage Tid at gennemføre. Tvært
imod krævedes der i Virkeligheden paa det givne Tidspunkt
yderligere ny Kapital til Reorganisation af forskellige af For
retningens Afdelinger og til en Række planlagte og meget ønske
lige Ombygninger af Gaardene. En Forøgelse af Sikkerheden
lod sig under de givne Forhold kun tilvejebringe paa den Maade,
at det Indskud, som T. &S. Plum havde i Firmaerne, forandre
des fra almindelig Kreditorkapital til Kommanditistkapital; og
jeg havde ikke ret længe beskæftiget mig med de opstaaede Van
skeligheder, inden jeg stillede Forslag herom, idet jeg indsaa,
at dette var Vejen, ad hvilken man burde løse de Problemer,
der forelaa. Havde Onkel nu udelukkende været den store Fi
nansmand og Købmand, da havde han uden Tvivl ogsaa straks,
eller i hvert Fald ret hurtigt, antaget dette mit Forslag, der i
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sin Helhed i Virkeligheden bragte T. & S. Plum ligesaa store
Fordele som N. M. &F.Plum, gennem dette sidste Firmas Mod
ydelser overfor T.&S. Plum. Nu kom imidlertid hans religiøse
Ideer paa tværs, og det paa den ejendommelige Maade, at han
nok fandt, at hans Firma ikke
tog Skade af at være Kreditor
i Firmaet i Assens, selv om dette
ikke lededes af een eller flere
af Herrens Udvalgte, men at det
derimod efter hans Overbevis
ning vilde tage Skade, hvis det
indtraadte som Interessent i et
Firma, der ikke lededes paa hans
særlige Maade. Mit Forslag blev
derfor kategorisk afvist, og Grun
den hertil var, som det ses, af en
Art, der afskar enhver Diskussion.
Jeg mente da at maatte prøve at
finde andre Veje, og lange, lange
Tider gik med Drøftelser af alle mulige Forslag, der medførte
uendelige Diskussioner og Konferencer og usikre og vaklende
Forhold i Aarevis for N. M. & F. Plum, hvilket voldte de unge
Chefer Bryderier nok; indtil endelig Onkel Thorvald antog mit
oprindelige Forslag. Jeg bør dog tilføje, at Onkel Thorvald,
efter at det afgørende Dokument var underskrevet og den Bunke
af andre Udkast, som jeg i Mellemtiden havde udfærdiget, var
brændt, meget beredvilligt selv erklærede, at det ikke var min,
men hans Skyld, at den paagældende Ordning ikke straks var
bleven gennemført; og at han siden da bestandig fremhæver
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den Forhandlingsvillighed overfor alle Parter, som jeg havde
udvist ved min Medvirkning til Sagens Ordning.
9. Februar 1918. Faders Bortgang og de ovenfor nævnte Van
skeligheder, som hans Død førte med sig for de gamle Firmaer i
Assens, maatte gribe stærkt forstyrrende ind i min Livsplan.
Der var eet Hoved-Hensyn, hvorefter alt andet maatte rette
sig, nemlig det at faa disse Vanskeligheder bragt ud af Verden.
Den store Virksomhed, som Fader havde skabt, maatte ikke
gaa i Staa eller Bekymringer og Savn af nogen Art beredes for
nogen af dem, der havde været knyttet til ham, lige fra Mo
der, den sidste overlevende af den gamle Generation, til de
talrige Arbejdere i de omfattende Forretninger.
Jeg havde straks da jeg blev cand. jur., og endnu før Eks
amensterminen var afsluttet, stiftet mit første „Firma“, nem
lig et Manuduktionsfirma, hvis andre Medlemmer var Cay
Hegermann-Lindencrone og V. de Coninck Smith samt for et
enkelt Fags Vedkommende N. Hertel-Wulff, hvilket Manu
duktionsfirma modtog Manuducender til 1. Del af den nylig re
formerede juridiske Eksamen. Dette Firma havde jeg sat i Gang
allerede om Efteraaret før min tidligere omtalte Rejse til Paris,
idet jeg i September Maaned opholdt mig ovre i København i
den gamle Lejlighed i Frederiksgade og selv paabegyndte Manuduktionen med første Hold. Denne Manuduktion gik senere
foreløbig over til mine Kompagnoner i Firmaet, medens jeg
var optaget af Forhandlingerne i Assens vedrørende den tid
ligere omskrevne Interessentskabs-Kontrakts Affattelse, hvor
efter Afrejsen til Frankrig foregik. Forinden havde jeg paa
Østergade 46 lejet en lille Lejlighed, bestaaende af tre Væ
relser, eet større og to ganske smaa, for at have den til min
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Disposition, naar jeg atter vendte tilbage. løvrigt var det min
Plan foreløbig i Ind- og Udland at drive Specialstudier over
juridiske Emner og endvidere i Udlandet at perfektionere mig
i fremmede Sprog, da det, jeg havde lært af disse i Skolen,
ikke forslog ret meget i det praktiske Liv. Endelig vilde jeg
samtidig afvente min eventuelle Indtræden som Fuldmægtig i
Højesteretssagfører P. G. C. Jensens bekendte store, juridiske
Forretning, i hvilken han paa Grund af gammelt Venskab med
Fader havde stillet mig en Ansættelse i Udsigt.
Af disse Planer maatte jeg foreløbig give Afkald paa det
videre Studieophold i Udlandet, da Forholdene i Assens kræ
vede min stadige Nærværelse herhjemme; og bortset fra nogle
faa Tusinde Kroner, som jeg havde tilbage i Arv fra Morbro
der Harald, kunde jeg ikke, eller vilde under de daværende
Forhold ikke, regne med andre Indtægter end dem, som jeg selv
skaffede mig ved eget Arbejde. I saa Henseende var det først og
fremmest mit lige stiftede Manuduktionsfirma, som jeg maatte
stole paa, idet Manuduktions-Arbejdet jo ikke forhindrede mig
i at rejse frem og tilbage mellem København og Assens; saa
snart som muligt sørgede jeg derfor ogsaa for Indretningen og
Installeringen af mine Kontorer paa Østergade i Nr. 46.
Af de omtalte smaa Værelser skulde det ene, med to Fag ud
til Østergade og møbleret nærmest som en privat Dagligstue,
blive Arnestedet for min nuværende Forretning, der strækker
sig over den halve Verden, med utallige Kontorer og et Per
sonale, der løber op i Tusinder, med Jordarealer og Skove, der
i Sydamerika og Rusland spænder over et Fladerum større end
Lolland og Falster tilsammen, og med et københavnsk Central
kontor, som selv Kong Georgs Palæ ikke kan rumme, saa kun
12
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en Del deraf nu kan flytte derind. Det er hvad Folk i Almin
delighed kalder et Eventyr; men for den, der har skabt det,
har det kun været en anspændt og meget anstrengende Virk
somhed og kun en Begyndelse til det, som nu skulde kunne
naas, hvis da ikke Verdenskrigen i Stedet for ender med
at sønderslaa det, der allerede er
naaet.
75. Februar 1918. Saa snart jeg
havde indrettet mig Kontorer og
Beboelse Østergade 46, fik jeg min
Dag svært optaget. Manuduktionerne tog megen Tid, jeg havde mange
Hold, de nye Manuducender skulde
alle til mig, da Hegermann og de
andre Kompagnoner saa længe hav
de passet Firmaet uden mig; og ikke
alene Timerne tog Tid, men ogsaa
Forberedelsen dertil, da jeg selv
havde absolveret juridisk Eksamen i dens gamle Skikkelse,
medens jeg nu skulde manuducere til den nye, delvis efter andre
Bøger end dem, jeg selv havde benyttet. Imidlertid blev jeg
hurtigt en kendt Manuduktør, der havde fuldt op at gøre, og
navnlig Manuduktionen til 1. Del, hvor det drejede sig om
de almindelige Forudsætninger for det juridiske Studium, inter
esserede mig meget. Jeg havde en Følelse af, at jeg virkelig
gjorde nogen Nytte som Manuduktør, idet jeg lagde Vægten paa
at gøre Juraen levende for de unge Studenter og faa dem til
gennem den at forstaa det menneskelige Samfund og de me
todiske Regler, som nu engang i Form af Jura maa opstilles
13
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for dets Indretning. Senere i Livet har det været fornøjeligt
atter og atter, naar jeg traf de gamle Manuducender, at høre
dem tale med Glæde om disse Timer med mig, skønt jeg efter
ganske faa Aars Forløb maatte opgive hele denne Manuduktionsvirksomhed for andre og større Foretagender, saa at jeg
for de flestes Vedkommende kun naaede at meddele dem Ind
vielsen i Juraens Grundelementer.
Foruden af denne Virksomhed var jeg tillige optaget af Ar
bejdet paa Ordningen i Assens, der tog en utrolig Tid for mig;
og endelig fik jeg, trods det jeg ikke var Overretssagfører end
nu, en Del private juridiske Forretninger navnlig for Slægt og
Venner, hvilket ogsaa optog adskillig Tid for mig.
Jeg havde dengang ikke, som senere, et stort Personale til
min Raadighed. Alt Arbejdet maatte jeg udføre selv, idet jeg
dog i Aaret 1906 som Kontorist antog en juridisk Student, der
en vis Tid hver Dag sad og arbejdede i det meget lille Forkon
tor, som jeg havde.
Den første af disse Kontorister var en Student fra Ribe. Han
var ikke den mest kvalificerede af de mange Ansøgere, men
flittig og enbenet, og jeg syntes at han burde have Pladsen, da
han trængte mest til den. Imidlertid mødte engang kort efter
Sommeren 1906, paa Grund af hans Sygdom eller Bortrejse, i
hans Sted en af hans Skolekammerater, en nybagt Rus fra Ribe
Skole ved Navn Eskil Yding. Denne havde tænkt sig at studere
Statsvidenskab, men opgav det for atgaa over til Juraen og kom
derfor ind paa et af mine Manuduktørhold; det faldt da natur
ligt, at han, da hans Skolekammerat af en eller anden Grund
i samme Efteraar helt opgav sin Plads hos mig, arvede dennes
Stilling. Dermed var det første Skridt taget til det usædvanlig
14
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omfattende Arbejde, som Yding i de senere forløbne 12 Aar
har haft indenfor saa mange og saa store Firmaer, hvor hans
Virksomhed paa de fleste Felter har ligget langt udenfor Lan
dets Grænser; han er saaledes for Øjeblikket, i disse Krigens
Aar, udsendt paa en langvarig Forretningsrejse i Nord- og Syd
amerika under Ledsagelse af sin unge Frue, medens deres lille
Datter, min Guddatter Kirsten, er betroet min
øverste Varetægt saalænge.
Om Aaret 1906 er der iøvrigt ikke meget
at fortælle. Jeg var fuldt optaget af Arbejdet
for at skaffe mig selv de fornødne Indtægter,
af Kampen for at faa de vanskelige Forhold
i Assens udredede og bragt i Orden, samt af
at lægge Planer for min egen Fremtid under
Kirsten Yding,
de nye og forandrede Vilkaar.
som jeg „administre
Om Efteraaret flyttede Moder fra Assens
rer“ under Forældre
nes Rejse.
herover til København, idet hun efter Faders
Død ikke længere kunde udholde at bo der, hvor Sorgen og
Savnet Dag efter Dag mødte hende lige ny fra hver Stue og ude
paa hver Brosten i Gaden. Hun lejede en Lejlighed paa Øster
bro med store Værelser og vid Udsigt til alle Sider, og baade jeg
og Munke, der nu læste til polyteknisk Eksamen, flyttede ud til
hende. Beboelsesrummene i min lille Lejlighed Østergade 46
blev derved ledige, og Yding, der paa dette Tidspunkt var
blevet fast ansat paa Kontoret, fik da et af Værelserne til Leje.
Dette bevirkede, at han i højere Grad, end det ellers vilde
have været Tilfældet, fik Lejlighed til at træffe mig og tale med
mig, særlig da der blev saa meget Arbejde, at jeg ret jævnlig
tog ind paa Kontoret om Aftenen. Uden Hensyn til Over15
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skridelse af Kontortiden stillede han sig da altid til Raadighed
for Ekstraarbejde, og til Gengæld inviterede jeg ham nogle
Gange til Aften med mig paa en af Restaurationerne i Nær
heden, hvor jeg plejede at spise, inden jeg tog hjem. Dette

Mit første Kontor, Østergade 46, hvor The Crown-Butter Export Co. blev grundlagt.

blev Indledningen til, at vi ofte spiste til Aften sammen, først
paa Continental-Kafeen paa Hjørnet af Kongens Nytorv, derpaa hos å Porta Kongens Nytorv og endelig i hans senere Hjem,
Stockholmsgade 43.
Disse Aftensamtaler, i hvilke vi gennem Aarene drøftede
alle mulige Planer for Forretningerne, har haft stor Betyd
ning for det Samarbejde, der har fundet Sted ham og mig
imellem i de meget vanskelige Aar, hvor det af saa at
sige intet lykkedes at skabe det Kompleks af Eksport- og
Importfirmaer, der efterhaanden voksede op. Endnu bestaar
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som et sidste Minde om hine Aftener den Skik, at jeg, naar Yding
ikke er ude paa en af sine mange og lange Rejser, om Vinteren
som Regel Lørdag Aften besøger ham og hans Frue paa
„Skovbo“ ved Klampenborg, hvor de nu har indrettet deres

X

XX

Gæster paa Skovbo.
X Fru Yding, XX Yding.

Hjem, og hvor jeg paa de nævnte Vinteraftener føler mig kær
kommen som Gæst og selv i høj Grad glædes ved det Ven
skab, der vises mig af dem begge.
17. Februar 1918. Aaret 1906 var tungt og trist og svært paa
alle Maader, og det staar endnu den Dag i Dag for mig i et
Skær af graat i graat. Jeg husker egentlig kun een glædelig
Begivenhed, nemlig det Bryllup, som min Barndomsven Carl
Stub fejrede med Rigmor Havemann, efter at han havde for
bavset Verden ved at købe det forholdsvis store Apothek i
3
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Skanderborg uden at eje en Øre. Mit Besøg i Skanderborg,
efter at Købet var bragt i Orden, er en af de faa lyse Oplevel
ser, som jeg erindrer fra hin Tid; et godt og lykkeligt Hjem
har min Barndomsven og hans Hustru haft i de mange Aar,

Herreværelset i Moders Lejlighed, Østerbrogade 13, Aar 1906.
Hanne, Ego, Munke, Malvina.

der er gaaet siden; men desværre har jeg været alt for optaget
til at kunne gæste dem mer end en ganske enkelt Gang.
Ikke alene i sig selv var Aaret ret tungt, trist og mørkt; men
da jeg i dets Forløb engang blev syg, opdagede min Læge, at
jeg havde Sukker. Jeg led altsaa allerede af den Sygdom, som
Fader kort Tid forinden var død af; og man sagde mig, at i
en saa ung Alder vilde for mig denne Sygdom praktisk talt
betyde, at min Levetid kun blev ganske kort. Dette bevirkede
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naturligt, at jeg alt i alt opgav alle Fremtidsplaner for eget Ved
kommende. Jeg tænkte i Stedet at anvende den korte Tid, som
jeg efter min Læges Mening havde tilbage at leve i, til at bringe

Fra Moders Stue, Østerbrogade 13, Aar 1906.
Fotografen, Kay, kan ses i Spejlet.

Orden i Assens-Forretningerne og — hvis der endnu levnedes
mig en Frist — til eventuelt selv at skabe et eller andet, som
jeg muligvis kunde naa at faa bragt saaledes i Gang, at det
kunde fortsættes, selv om min Person forsvandt fra denne Ver
dens Skueplads. Af nogen særlig trist og lammende Følelse
grebes jeg ikke ved den — indtil nu ubekræftede—Spaadom om,
at jeg skulde dø ung. Tværtimod, jeg betragtede den Gang mit
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Liv som sønderbrudt ved Faders Død og havde aldrig følt no
gen videre udpræget Glæde ved Tilværelsen. Jeg syntes, at
Tilrettelæggelsen af en Livsplan under de saa forandrede For
hold var en Syssel, som det næsten vilde være en Lettelse at
blive fritaget for.
Nu netop i disse Dage har en Specialist i Sukkersyge efter
omhyggelig Undersøgelse af mit Helbred overfor mig udtalt,
at vel kan Sygdommen bryde pludseligt ud igen ved en
ringe Foranledning; men iøvrigt har jeg samme Udsigt som
Flertallet af Mennesker til at opnaa et nogenlunde langt Liv.
Det er første Gang siden 1906, at jeg har modtaget en saadan
Erklæring, og hele mit Liv i Mellemtiden maa man derfor se
under den Synsvinkel, at jeg stadig har regnet med „Døden i
Morgen“. Jeg har i dette lange Tidsrum altid stillet mig paa
det Standpunkt, at min Mission her i Verden maatte begrænses
til at skabe noget, som jeg med nogenlunde kort Varsel kunde
forlade, hvilket „Noget“ da, efter at have henlagt den obligatori
ske Krans paa min Baare, kunde leve videre bedst muligt paa
egen Haand. Det har for mine Dispositioner med Hensyn til
mit Hovedforetagende, der bærer Navnet „Det Transatlanti
ske Kompagni“, været en betydelig Vanskelighed, at jeg ikke
har kunnet disponere ud fra den Forudsætning, at jeg person
lig en lang Aarrække ud i Fremtiden kunde vedblive at være
dets Chef. Paa den anden Side har det maaske ogsaa givet
mig en vis Styrke, idet det har medført, at jeg altid har gaaet
ud paa at supplere mig selv og at skabe Virksomheder, der vel
samledes til en Enhed gennem Det Transatlantiske Kompag
ni, men som dog hver for sig og under deres egne ansvarlige
Chefer skulde kunne klare sig fuldt selvstændigt; og endelig at
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gøre mig selv saa overflødig som mulig og personligt at træde
saa lidt frem som muligt. Derved har jeg paa en Maade kun
net udrettet mere end andre, trods det at jeg altid (hvad der
vil forekomme underligt, eftersom jeg i alle disse Aar hvert
eneste Døgn har arbejdet fra Morgen tidlig til langt ud paa
Natten) har bestræbt mig for selv at udrette saa lidt som muligt
og faa andre til at overtage alt det Arbejde, som jeg ikke nød
vendigvis maatte gøre selv personlig. Jeg er blevet ved med at
overføre de Foretagender, der var i Gang, til andre, for saa selv at
tage nye Opgaver op, der i Nødsfald atter vil kunne henlægges,
men som, hvis jeg lever længe nok, vil kunne bringe det alle
rede skabte endnu et Stykke videre. Det er paa en Maade dette,
der har bragt og stadig bringer de opnaaede Resultater. En
særlig lykkelig Maade at leve og virke paa kan det imidlertid
ikke kaldes; der er mange Ting, som man under saadanne
Vilkaar ikke kan foretage sig, og som vilde være nødvendige,
hvis Livet her paa Jord skulde blive nogenlunde lykkeligt.
For Eksempel gaar man ikke hen og gifter sig; og noget mere
utilfredsstillende, naar man er kommen over en vis Alder, end
ikke at have en Kone og nogle Børn at holde af, ejheller et
virkeligt Hjem, kan ikke tænkes, især naar man er udstyret
med saadanne Traditioner og Instinkter vedrørende Familie
og Samfund som jeg, paa hvem de er nedarvet i talrige Led.
20. Februar 1918. Aaret 1907 var noget bedre end 1906. Det
var altsaa saaledes, at en ret lang Levetid kunde jeg ikke vente
mig, og det nyttede derfor ikke at planlægge eller paabegynde
langtrækkende Foretagender. Hvad det først og fremmest gjaldt
om, var at faa Assens-Forretningerne indrettede paa et tilstræk
kelig sikkert Grundlag. Ordningen af Forholdene vilde imidler-
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tid tage lang Tid, og mange af Ændringerne vilde kræve ny Kapi
tal, der først maatte tjenes, hvilket under de foreliggende For
hold ikke var en let Opgave for Thorvald og Kay. Da Stillingen
var saaledes, fandt jeg det rigtigt i Forbindelse med mit Arbejde
i denne Sag at søge etableret en Forretning her i København,
der kunde være til Støtte for Firmaerne derovre — direkte og
indirekte. Kunde jeg naa at sætte en saadan Forretning i Gang
og knytte den til de gamle Firmaer, vilde den jo eksistere og ved
blivende kunne udnyttes, selv om jeg i Mellemtiden maatte give
tabt overfor Knokkelmanden. Ved Valget blandt de forskellige
Omraader, som der i saa Henseende kunde være Tale om, blev
et Tilfælde, som det saa ofte sker, afgørende. Tilfældet bestod
i en Pakke Smør, som jeg havde sendt over til Assens til Un
dersøgelse, idet det var tilvirket mere holdbart end Smør, der
var kærnet paa den sædvanlige Maade. Denne Pakke blev lig
gende længe i Faders gamle Kontor, og da jeg endelig rykkede
for den, fik jeg Brev fra Assens, at Smørret, da det omsider
blev prøvet, virkelig havde holdt sig forbavsende. Dette be
virkede, at der blev anstillet mere rationelle Forsøg, idet der
paa et af Mejerierne under N. M. & F. Plum blev foretaget
Kærninger efter denne særlige Fremgangsmaade, samt endelig,
at jeg i Maj Maaned dannede et lille Forsøgsselskab paa
20.000 Kr. til at foretage mere indgaaende Undersøgelser for
mulig Etablering af et større Selskab. Dette lille Forsøgssel
skab fik Navnet „The Butter Export Co.“
Kort før dette Forsøgsselskab blev dannet, fik jeg definitivt
Tilbud fra Højesteretssagfører P. G. C. Jensen om Indtrædelse
i hans Forretning som Fuldmægtig. Tilbudet skyldtes dels en
gammel Aftale med Fader, dels at hans yngste Søn var kommen
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ind paa et af mine Manuduktionshold og havde bragt mit gode
Omdømme som Manuduktør videre til Faderen.
Henvendelsen, der paa det givne Tidspunkt kom uventet,
gjorde et betydeligt
Indtryk paa mig.
Ved at modtage
dette Tilbud vilde jeg
med det samme blive
ført lige ind paa den
Løbebane, som jeg
havde tænkt mig at
følge, da jeg blev
cand. jur. Der var for
mig ikke nogen Tvivl
om, at jeg, hvis jeg
traadte ind i Højeste
retssagfører P. G. C.
Jensens Forretning,
hurtigt vilde komme
Højesteretssagfører P. G. C. Jensen.
Efter Maleri af Wentorf, ophængt paa
til at arbejde til hans
Frederiksborg Slot.
Tilfredshed. Jeg vilde
kunne regne med, at jeg i hans store og højt ansete Sag
førervirksomhed kunde skabe mig en Stilling, der saa hur
tigt som overhovedet muligt vilde føre til Prædikatet Høje
steretssagfører; og havde jeg først naaet denne Stilling, da
vilde de vidtstrakte Felter, som der er for en dansk Højeste
retssagførers Initiativ, staa mig aabne. Der vilde blive me
get at udrette for mig, saa meget som man kan opnaa paa
den lille Plet af Jord, der hedder Danmark. Tillige vilde jeg
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da igen glide ind i rolige og befæstede Forhold; og ved Hjælp
af min juridiske Manuduktion, som det vilde være muligt i For
bindelse med en saadan Stilling stadig at varetage, maatte jeg
kunne opnaa et rigeligt om end ikke særlig overdaadigt Ud
komme. Jeg vilde tillige sikkert faa Tid til igen at fremtage de
Forarbejder til juridiske Specialundersøgelser, som nu laa nedlaasede i en af mine Skuffer, og som efter min Beregning skulde
skaffe mig den juridiske Doktorhat; en saadan fandt jeg nem
lig, at jeg burde have, eftersom jeg dog er den første Jurist i
Slægten efter hin gamle Forfader, der var den første danske
juridiske Professor ved Københavns Universitet.
Men talte disse Grunde end for Modtagelsen af Tilbudet, var
der paa den anden Side mange Grunde, der talte imod. For det
første maatte jeg efter min Læges ovenfor gengivne Udtalelse
anse det for ret formaalsløst at gaa ind i en Stilling, som først
efter flere Aars Forløb vilde kunne medføre Resultater af In
teresse for mig og af Betydning for andre. Og dernæst, for at
komme til Hovedsagen, var Stillingen uforenelig med det
Hverv, som jeg ansaa for min vigtigste Opgave efter Faders
Død, nemlig Arbejdet for at sikre Forretningen i Assens til
Ære for hans og min Onkels Minde og til økonomisk Betryg
gelse for mine nærmeste og mange andre. Hertil krævedes, at
jeg var ubunden, saa at jeg, naar Tid og Lejlighed gjorde det
nødvendigt, kunde være til Raadighed saavel i Assens som i
København.
Jeg afslog altsaa med Tak det venlige Tilbud; Højesterets
sagfører P. G. C. Jensen blev meget overrasket over dette Nej
tak, og jeg benyttede da Lejligheden til at forklare ham, at jeg
blandt andet var interesseret i Etableringen af det før omtalte
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lille Forsøgsselskab for en særlig Fremgangsmaade ved Smørkærning. Han var saa elskværdig at tilsige mig sin Støtte i
denne Sag, skønt han erklærede, at det var i Strid med hans
egen Interesse, da det, som han mente, kostede ham mig som
Fuldmægtig. Allerede ved den første Forhandling mellem os
lagdes Spiren til det Venskab, som, den store Aldersforskel til
Trods, forbandt os lige til hans Død i Aaret 1909. Hvad han
imidlertid aldrig fik noget at vide om, var den virkelige Sorg,
med hvilken jeg den Dag, da jeg havde sagt mit Nejtak, lukkede
Døren til hans Yderkontor, hvor alle de mange Mennesker sad
travlt beskæftigede. Jeg troede for stedse at have givet Afkald
paa Udsigten til at udrette noget, der virkelig kunde give mig en
Følelse af, at jeg ikke havde betraadt denne Jord helt forgæves.
27. Februar 1918. Den 23. Maj 1907 — Munkes Fødselsdag,
derfor kan jeg huske Dagen — stiftedes det tidligere omtalte
The Butter Export Co. A/S., det første Aktieselskab, for hvilket
jeg blev Direktør. Egentlig havde jeg stiftet det nogle Dage før
sammen med nuværende Overretssagfører de Coninck Smith,
imidlertid var det næppe blevet oprettet, før vi maatte stifte
det om igen. Ihukommende sit elskværdige Løfte til mig fore
slog Højesteretssagfører P. G. C. Jensen nemlig, at han skulde
opsætte Udkast til Stiftelseskontrakt, og vi unge Jurister turde
da ikke røbe overfor ham, at vi allerede havde ordnet det
hele paa egen Haand. Følgen blev altsaa, at det ved sin Li
denhed opsigtsvækkende Selskab blev stiftet højtideligt hele
to Gange. Meget interesseret i det lille Selskabs Start var
Yding, der paa hint Tidspunkt allerede havde været tre Fjerdingaar paa mit Kontor og var blevet suppleret med en Kon
torist. Kort efter den dobbelte Stiftelse af Selskabet overlod
4

25

Dagbogsblade

jeg ham at passe saavel Kontoret som sin filosofiske Eksamen,
der forestod. Selv tog jeg med Kay og nogle andre afsted med
„Willemoes“ til Rügen og flere andre Steder.
Det blev den sidste
Fart, jeggjorde med dette
prægtige Skib, den gamle
Toldkrydser, som Kay
sammen med en Del an
dre havde købt, og som
var blevet omdannet til
Lystfartøj. Det var paa
28 Tons, havde tre-fire
Mands Besætning og var
udmærket egnet til læn
gere Sejladser. Turene
med den Baad staar for
mig i en særlig Glans —
jeg husker navnlig en
saadan, paa hvilken vi
sammen med Fader og
Moder og Familien Lind
Willemoes for Rumskødssejlads.
sejlede Sjælland rundt, og
en anden Tur, hvor vi var fjorten Fætre om Bord og gæstede
Møen og flere andre Steder; endvidere ogsaa den tidligere
omtalte Tur med Kay, Munke, Frederik Frijs og Otto Scheel,
paa hvilken vi gæstede Norge. Det var, hvis jeg ikke husker
fejl, lige efter nævnte Tur til Rügen, at vi med Sorg afhændede
Baaden, fordi vi under de forandrede Forhold ikke syntes, at
vi havde Tid eller Raad til — nu efter Faders Død heller ikke
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rigtig Lyst til — fremdeles at sejle med den. Jeg har senere
faaet mig en Baad igen, netop ogsaa paa 28 Tons, men den
kan aldrig blive, hvad „Willemoes“ var. Alene de gamle Ka
noner paa Dækket, som den medførte fra sin Tilværelse som
Toldkrydser, gav den en
Duft af Eventyr og Spæn
ding, som selv den fineste
Yacht ikke kan hamle op
med.
Saa snart Turen var slut
tet, tog jeg tilbage til Kø
benhavn, hvor jeg ordnede
mine Sager paa den prak
tiske Maade, at jeg i Sommermaanederne flyttede
mit Kontor d.v. s. Yding
sammen med mig selv til
Assens, medens den enlige
N. m. & f. Pium udstiller Æg i England.
Kontorist blev siddende
paa Østergade og omadresserede Posten til os. Jeg har tit se
nere misundt mig selv den Tid, da jeg havde et saa mobilt
Kontor, at det om Sommeren kunde tage paa Landet med sin
Chef. Nu maatte der flyttes adskillige Bygninger og andet,
hvis det samme skulde lade sig gøre.
1. Marts 1918. Sommeren i Assens 1907, den sidste som jeg
har tilbragt der, var kun delvis en Ferie. Først og fremmest
skaffede Ordningen af de mange endnu svævende Punkter ved
rørende Assens-Forretningerne mig meget at bestille, og dernæst
gav ogsaa The Butter Export Co. meget Arbejde. Min Mening
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var, at dette Selskab, naar det blev udvidet, skulde omfatte en
Afdeling for Eksport af fersk Smør til England med Sæde i As
sens og i nært Samarbejde med N. M. & F. Plums Afdeling
for Eksport af Æg til England, samt en Afdeling for Eksport
af Smør til sydeuropæiske og oversøiske Lande med Sæde i
København. Den førstnævnte Afdeling skulde staa under
Direktion af Thorvald og sidstnævnte af mig. For det første
skulde nu altsaa Afdelingen for Assens lægges til Rette af mig
sammen med Thorvald, og dernæst skulde Korrespondancen
med de oversøiske Lande paabegyndes. Dette udførtes med
en saadan Grundighed og i et saadant Omfang, at en gammel
Bogholder, der i sine yngre Dage havde været ude i Østen og
derfor altid følte sig som Repræsentant for den store, mærk
værdige Verden uden om det lille Assens og kunde fortælle
de mest usædvanlige Historier fra sit Liv derude, erklærede
The Butter Export Co. for en Verdensforretning. Senere i mit
Liv har jeg atter og atter hørt mine Foretagender betegne som
Verdensforretninger. Jeg mindes da gerne den gamle Bog
holder Charnewski og det interimistiske lille Kontor i Assens,
hvortil Breve fra Mexico og andre mærkværdige Steder i Ver
den strømmede ind.
En og anden Ferieadspredelse blev der dog ogsaa Tid til;
jeg husker specielt en Sejltur med den kære gamle „Fox“ Syd
om Fyn, med Besøg paa Øerne ved Svendborg og Faaborg.
Det er vel nok den sidste Gang, at jeg har været ordentlig om
Bord paa Fox, som endnu stolt fører Splitflaget ovre i Lillebælt
med Kay eller Thorvald om Bord og stadig med Samuel ved
Roret. Maaske kan jeg endnu komme til at eje mange Baade,
men ingen vil kunne skænke mig en saadan Rigdom af gode
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Minder som Fox og Willemoes og Turene med dem, — især
naar Fader og Moder var med om Bord. Det er uforstaaeligt,
at saa faa af Ungdommen her i Danmark, dette Eldorado for
Lystsejlads, faar Adgang til at nyde Livet paa Søen, den skønne
ste og rigeste Form for
Ferieliv, der findes.
Da Sommeren var
gaaet, flyttede jeg at
ter her tilbage til Sta
den og optog min Til
værelse fra før.
MitManuduktionsfirma voksede godt i
Vejret. Min private
Forretning
syntes
ligeledes paa en lang
som, men solid Maade at skulle udvikle
sig tilfredsstillende;
og de forskellige Un
dersøgelser og For
søg, der var foretagne
angaaende The Butter Export Co.s Muligheder for at blive en
1 Efter Hanne Thieles Forlovelse med min Broder Niels Munk, i Dagbogen kaldet
Munke, tog hun samtidig med ham Eksamen som Sætteskipper og blev dermed Dan
marks første kvindelige Sætteskipper. Jeg havde en Del Besvær med at faa Ministeriets
Tilladelse dertil; og jeg husker bl. a., at der, da Eksamen var taget, stod opslaaet i et
Middagsblads Vinduer paa Strøget et stort koloreret Fantasibillede af hende i Skip
perdragt. Nu vækker sligt ikke mere saadan Opmærksomhed, idet Kvinderne saavel
i Sejlsporten som i Sporten paa Landjorden paa det livligste konkurrerer med os
Mandfolk.
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Forretning med Trivsel, faldt ud efter Ønske, selv om den sær
lige Kærningsmetode ikke viste sig at have videre praktisk Be
tydning.
Med Hensyn til The Butter Export Co. mente jeg derfor at
kunne skride til Etable
ring af et effektivt Han
delsselskab, naar det blot
sikredes, at Selskabet be
sad en Direktion, der kun
de fortsætte, selv om jeg,
som spaaet af Lægen, nød
sagedes til at forsvinde fra
den jordiske Skueplads.
Dette Spørgsmaal fandt
imidlertid en Løsning der
igennem, at Thorvald
overtog Ledelsen af den
oprettede Afdeling for
Eksport af Smør til Eng
land, der skulde have et
Etatsraad Holger Hammerich.
anseligt Omfang; han
kunde da, naar det skulde være, overtage den hele Direktion,
og derved vilde Assensfirmaerne opnaa den Udvidelse til Kø
benhavn, som jeg ved hin Tid ansaa for en Nødvendighed, saafremt Forretningerne skulde vinde frem i første Linie igen.
Højesteretssagfører P. G. C. Jensen lovede straks, at han vilde
indtræde i Bestyrelsen som Formand, og min senere gode Ven,
Etatsraad Holger Hammerich, erklærede sig ogsaa villig til at
indtræde, hvorefter jeg rejste over til Kammerherre Bech paa
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Engelsholm, der dengang ikke alene var Præsident i Land
husholdningsselskabet, men tillige Formand for De forenede
Landboforeninger, i den Hensigt at spørge, om han ogsaa vilde
gaa med. Kammerherren erklærede sig ligeledes beredt til at
indtræde. Derefter — eller muligt før — foreslog jeg min da
værende Bankier Hr. Valdemar
Goldschmidt, Seniorchef i D. B.
Adler & Co., at tage Plads i Le
delsen; og da ogsaa han viste sig
villig, var Højesteretssagfører
P. G. C. Jensen og jeg enige om,
at Bestyrelsen kunde anses for
fuldtallig, hvis der hertil endnu
føjedes en større Landmand fra
f. Eks. Fyen. Henvendelse skete
da telegrafisk til Hofjægermester
Sehestedt Juul til Ravnholt. Den
Kammerherre Sehestedt Juul
skriftlige Henvendelse, som vi
til Ravnholt.
først havde sendt ham, havde
han nemlig puttet ulæst i Papirkurven, da han, saasom den var
maskinskrevet, havde antaget den for en almindelig, trykt Re
klameskrivelse, saa lidt kendt var Maskinskrivning ude paa
Landet i det Herrens Aar 1907. Han modtog nu Valget med
Tak.
Dermed var Bestyrelsen fuldtallig, og den 17. December
1907 konstitueredes Aktieselskabet The Crown-Butter Export Co.
med en Aktiekapital, der, som det vil fremgaa af det efter
følgende, blev ansat til 150.000 Kr. Det havde, som min Be
retning ovenfor viser, en udsøgt Række af Fædre, nogle af de
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bedste Navne i Landet; men ingen af dem, der paa Stiftelses
dagen var til Stede, vilde dog have troet det muligt, at dette
lille Selskab i Løbet af en forholdsvis kort Aarrække skulde
blive Udgangspunkt for et Antal — i Øjeblikket over halvtred
sindstyve — Handels- og Industriselskaber, tilsammen ud
gørende den antagelig videst forgrenede Handelsorganisation,
der nogensinde er blevet oprettet i Skandinavien.
Uendelig mange Besværligheder skulde imidlertid gennemgaas, forinden vi kom saa vidt; og mange Gange havde det
paa Grund af stærke ydre Rystelser, indenlandske saa vel som
udenlandske, forekommet ugørligt at føre Selskabet — eller
senere Selskaberne — igennem de overordentlige Vanskelig
heder, som Aarene bragte, lige fra det store Bankkrak her i Lan
det i 1908 til Verdenssammenbrudet nu i 1918, i Verdenskri
gens fjerde Aar, da vore næsten over hele Jorden udbredte For
retninger omsuses af Krigens og Revolutionernes rasende Uvejr.
Den første Storm, der skulde ramme Selskabet, kom meget
hastigt. Grundlaget for Konstitueringen den 17. December 1907
var trods Aktieselskabets udmærkede Fædre ikke fuldstændig
i Orden, idet Garantien for Kapitalens Tegning ikke var ende
lig tilvejebragt. Den bindende Aftale herom skulde træffes
definitivt med D. B. Adler & Co. eller rettere sagt den Bank,
som dengang faktisk ejede D. B. Adler & Co., nemlig Grund
ejerbanken. Det var imidlertid — som det senere viste sig af
gode Grunde — ikke muligt at faa denne Bank til at oprette
Emissions-Overenskomsten, og Aar 1907 gik til Ende, uden
at det lykkedes at tilvejebringe denne.
Aaret 1907, der nu var ved at udløbe, havde i alle Hen
seender været en anstrengende og opslidende Tid uden mange
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Glæder. Jeg havde arbejdet fra Morgen til Aften og havde saa
at sige trukket mig tilbage fra al Omgang. Den eneste, der ikke
lod sig afskrække af mine stadige Afslag paa Invitationerne,
var Frederik Frijs. Han havde først paa Aaret været hjemme
i Besøg paa Juellinge i Anledning af sin Søsters Dødsfald og

Juellinge, hvis Navn nu er ændret til det oprindelige: Halstedkloster.

senere i Anledning af sin Faders Sygdom. Faderen boede da en
lang Tid paa Hotel Phønix her i Byen, og han forlangte jævnlig
Frederiks og mit Selskab til at underholde sig. Lidet tilfreds
med det ham uvante Byliv kedede han sig nemlig frygteligt her
inde. Som oftest spillede vi da Kort med ham til langt ud paa
Natten, hvad der morede os, men ikke var den sundeste Ad
spredelse under Arbejdet. Hen paa Efteraaret modtog Frede
rik til Legationen i Berlin, hvorhen han havde begivet sig, et
Telegram om snarest at komme hjem, da Faderen skulde
underkastes en farlig Operation. Inden han naaede herop, var
Grev Frijs død, og Frederik overtog da Godserne.
5
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Endnu kom jeg ogsaa stadig i Troels-Lunds Hjem; endvi
dere gæstede Hegermann-Lindencrone, indtil han blev gift,
mig ofte paa Østerbro, naar jeg en enkelt Aften var hjemme
fra Kontoret. Men ellers forsvandt alle mine Bekendte efterhaanden fra min Synskreds, idet Arbejdet opslugte mig helt.
Imidlertid, da jeg pr. ultimo December 1907 for første Gang
gjorde Status op for mig selv og førte den ind i en virkelig Sta
tusbog, havde jeg Grund til at være tilfreds. Tallene var meget
beskedne, men de viste, hvor fornuftigt og planmæssigt jeg
havde arbejdet i det forløbne Aar, og at det var berettiget at
nære gode Forhaabninger til 1908, — Forhaabninger, der imid
lertid af Aarsager, som jeg ikke var Herre over, skulde blive
fuldstændig tilintetgjorte.
5. Marts 1918. Som ovenfor omtalt var det ikke lykkedes in
den Udgangen af 1907 at faa den endelige Aftale truffet om
Garanteringen og Emissionen af The Crown-Butter Export
Co.s Aktiekapital, og Konstitueringen den 17. December var
derfor sket under Forudsætning af, at dette Spørgsmaal blev
ordnet. Heller ikke i Begyndelsen af 1908 var det imidlertid
muligt at faa nogen Ordning derpaa. Hr. V. Goldschmidt
havde lovet at tale Selskabets Sag i Grundejerbanken, og selv
konfererede jeg adskillige Gange med dennes Direktion; men
Sagens Afgørelse blev — som det senere viste sig: af gode
Grunde — stadig udsat. Tilsidst forekom det mig umuligt at
vente længere, og jeg opnaaede da den Ordning, at Emissionen
blev foretaget uden i Forvejen at være garanteret, dog med
Støtte af saavel D. B. Adler & Co. som Grundejerbanken. Det
var først i Slutningen af Januar Maaned, at vi naaede saa vidt,
og jeg fremskyndede da Trykningen af Indbydelserne, saa at
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endelig — saa vidt jeg husker den 3. Februar — de første af
disse kunde ekspederes fra Kontoret. Aktiekapitalen blev sat
til 300.000 Kr., og det var Meningen ikke at benytte offentlig
Emission, men en privat Udsendelse af Indbydelserne dels fra
Firmaet selv, dels fra de to interesserede Banker. Jeg husker
endnu tydeligt, hvorledes Yding
og jeg den Dag, da de første Ind
bydelser var udsendt, efter at det
øvrige Kontorpersonale var ble
vet permitteret, gik over paa Café
Continental, hvor vi allerede
dengang var begyndt at spise til
Aften og drøfte Dagens Begiven
heder og Fremtidens Perspekti
ver sammen, og hvorledes vi, da
vi skiltes, var enige om, at nu
maatte endelig Udbyttet vise sig
Bankier V. Goldschmidt
af det langvarige og store Ar
Seniorchef for D. B. Adler & Co.
bejde, som var nedlagt i Sagen.
Næste Morgen tog jeg som sædvanlig med Sporvognen ind
til Kongens Nytorv for at staa af ved Stoppestedet og spadsere
det lille Stykke hen til Kontoret paa Østergade.
Da jeg sprang af, stod Yding der til min Overraskelse og
modtog mig med Ordene: „Ved De, at Grundejerbanken har
standset sine Betalinger!“
Jeg har senere som Forretningsmand faaet mange uventede
Meddelelser, men intet har indtil nu som denne faaet Jorden
til at forsvinde under Fødderne paa mig. Grundejerbanken,
den store Millionbank, i hvilken jeg ærbødigt havde anticham-
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breret og set Pengene i Dynger vandre ud og ind over Pultene,
var 1 ukket og stænget; de mægtige Direktører under Anklage; og
Millionerne antagelig forsvundne. Forunderligt nok havde jeg
hverken den foregaaende Aften, da Sagen allerede var bekendt,
eller i Sporvognen om Morgenen hørt et eneste Ord derom;
og de Rygter, der havde været i Omløb før Krakket, var gaaet
mig sporløst forbi.
Beredte Ydings første Ord mig allerede en Rystelse, var den
Fortsættelse, som fulgte, ingenlunde mere beroligende. Aarsagen til, at han opsøgte mig ved Sporvognen, var, at D. B.
Adler & Co. paa Grund af sin nøje Forbindelse med Grund
ejerbanken ogsaa havde været nødt til om end midlertidigt
at stænge sine Døre, og da Folk vidste, at jeg plejede at betale
med Checks paa dette Bankhus, var Nervøsiteten allerede saa
stor, at man bestormede mit Kontor for at faa hævet Tilgode
havender, inden det muligvis var for sent. Heldigvis havde jeg
nogle af mine egne Bankaktier liggende i mit Pengeskab, Yding
blev da sendt hen i Nationalbanken for at belaane dem, og Na
tionalbanken var — som den erklærede, paa Grund af Navnet
Plum — saa elskværdig øjeblikkelig at gøre det, saa jeg straks
kunde svare enhver sit.
I Virkeligheden var Standsningen af Grundejerbanken, hvor
store Fejl der end af Bankens Ledelse var begaaet, et skæbne
svangert og utilgiveligt Misgreb af de Mænd, der havde An
svaret derfor; et Misgreb, der blev saa meget des farligere
derigennem, at Mistilliden, desværre jo med Rette, vendte
sig ogsaa mod Detailhandlerbanken, der dengang ligesom
Grundejerbanken var en af de større Banker. Denne maatte
da ligeledes lukke, og det viste sig beklageligvis snart, at den,
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i Modsætning til Grundejerbanken, var bundinsolvent. Der
med var selvfølgelig Udbrudet af en fuldstændig Panik ind
ledet. For at undgaa Katastrofe maatte Staten sammen med
Storbankerne, baade de, der var solide, og de, der ikke var
det, træde til og garantere samtlige Sparere i Bankerne de
res Penge. Dette skete dog naturligvis ikke samme Dag; og
ikke mindst i de første Dage efter Grundejerbankens Stands
ning var der bogstavelig ingen, der vidste hverken ud eller
ind. Selv de solideste Banker og de solideste Firmaer maatte
vente hvert Øjeblik at blive kastet ud i Ødelæggelse eller
Forvirring. Under disse Forhold beherskedes mit Kontor i
hine Dage af et Virvar, hvorunder mine egne Sager traadte i
Baggrunden. Det sker altid, at mange Folk søger til mig, naar
der er noget rigtig galt paa Færde, og derfor stod hverken min
Dør eller min Telefon stille i hine Dage, indtil endelig Stats
garantien traadte i Kraft, og Folk nogenlunde kunde faa Rede
paa, hvad der var tabt, og hvad ikke, saa vel som ogsaa hvad
der var truet, og hvad ikke.
6. Marts 1918. Det store Bankkrak tvang Etableringen af The
Crown-Butter Export Co. helt i Baggrunden. Emissionen vilde
det være haabløst at tænke paa at redde, og Bestyrelsens ledende
Mænd fik deres Tid fuldt optaget af alle de Følger, som Bank
krakket drog med sig. Selve Selskabets Bestyrelses Formand,
Højesteretssagfører P. G. C. Jensen, blev Statens Repræsentant
ved Likvidationen af Grundejerbanken. Ogsaa jeg fik mer end
nok at gøre med forskellige Sager. Ikke alle nøjedes med at
ringe til mig, men jeg fik adskillige store Mellemværender
overdraget som Repræsentant for Kreditorer i de mange Kon
kurser og Likvidationer, der fulgte i Bankkrakkets Spor. Min
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lille juridiske Forretning, der egentlig var rent privat, da jeg
endnu ikke var Overretssagfører, tog derfor et uformodet Op
sving.
Imidlertid var allerede paa dette Tidspunkt The CrownButter Export Co. blevet mig det vigtigste, og med dettes
Etablering var det idel Modgang. Ikke alene havde Bankkrak
ket umuliggjort Emissionen, men der viste sig Vanskeligheder
for Eksporten af fersk Smør. Og da jeg, ved Hjælp af en ener
gisk Agent, fra København optog Forretningen i salt Smør
paa England, tørnede jeg sammen med T. & S. Plum, der
overfor Assens-Firmaet nedlagde Indsigelse mod, at jeg gav
mig til at konkurrere med det paa Drittel-Eksportens Omraade. Det blev derfor langt hen paa Sommeren, inden det
lykkedes mig at faa en Ordning, som gik ud paa, at Selskabet
startedes med en Kapital paa 150.000 Kr. og kun optog Forret
ning med Eksport af Smør i tins til oversøiske Pladser. Ved
Hjælp af Yding, der viste sig at kunne optrædesom en udmær
ket Lager-Forvalter, havde jeg i de forløbne Maaneder faaet
indrettet et lille, meget godt Pakkeri for Smør i tins, d. v. s. Kon
servering i Blikdaaser; og vi havde straks pakket et lille Kvan
tum for Salg i den kommende Vintersæson. Regnskabsaaret
udsattes til at begynde den 1. August. Jeg havde saaledes redet
den første Storm af, men jeg var klar over, at der var en meget
langVej igen. Da jeg imidlertid var naaet saa vidt som saa, tog
jeg en lille Ferie, inden det næste Sæt Vanskeligheder skulde
begynde, og besøgte sammen med de Coninck Holland, hvil
ket Land i lige Grad tiltalte mig ved sin Kultur og sit velind
rettede Samfundsmaskineri, og derefter London. Efter ti Dages
Fraværelse vendte jeg forfrisket hjem i Storm over Nordsøen.
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WM. RUSSELL.
CMUt AOOMM •RUSSELL'
A. B c cooe USCO

w

W. S. YOUNG.
WHOLESALE AND RETAIL

GENERAL GROCERIES. PBOVTSIONS,
W1 N ES. SP I R r IX E r< •. Etc .

Den første oversøiske Smørordre til Crown-Butter,
hvilken Ordre paa nogle faa Kasser senere er efterfulgt af Ordrer paa Millioner og atter
Millioner af vore smaa Daaser med Smør og Mælk til Jordklodens fjærneste Egne.
Ordren er, som det fremgaar af Ordlyden, fra Firmaet Wm. Russel, Limon, Costa
Rica, og dateret d. 13. Marts 1908. Brevet, hvis Tekst er blevet noget udvisket i Aarenes
Løb, lyder som følger i sit noget ubehjælpsomme spansk-engelske:
„I beg to acknowledge receipt of your letter also price current. I now avail myself of
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8. Marts 1918. Efter Hjemkomsten fra London, hvor jeg
blandt andet studerede den store fransk-engelske Udstilling,
optog jeg med fuld Kraft Arbejdet i Kontorerne Østergade 46.
Der var nu gaaet tre Aar, siden jeg blev cand. jur., og jeg
kunde derfor hæfte Titelen Overretssagfører ved mit Navn,

Franco-British Exhibition under Besøget i London 1908.

idet jeg stadig havde holdt den formelle Sagfører-Fuldmagt, som
dertil krævedes, løbende; Yding havde ved Siden af sine mange
andre Hverv ogsaa passet min Fuldmægtigstilling med Møder
i Retten og andet. Jeg havde saaledes endelig det behørige
Grundlag i Orden for en Sagførerforretning, der antagelig med
det Materiale, som jeg allerede havde erhvervet dertil, hurtigt
your kind offer of a shipment of butter on consignment, or I will remit 30 days after
receipt of your shipping of
4 C/ 100/400 grams tin each
2 „ 200/200
„
„ „ Butter
I hereby enclose your circular, I hope the trial order will prove satisfactory, and lead
to our mutual advantage.“
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vilde kunne vokse sig stor og indbringende. Samtidig var ogsaa Smørforretningen kommen nogenlunde i Orden efter
Bankkrakket og alle de andre Vanskeligheder.
Da indtraadte det næste store Krak, der rystede Danmark i
dets Grundvold. Justitsminister Adler Alberti, Danmarks mæg
tigste Mand, Højesteretssagfører, Excellence, Geheimekonferensraad p. p., meldte sig selv paa Raad- og Domhuset for Be
drageri, og disse Bedragerier opgjordes derefter til et Beløb
paa mellem 15 og 20 Millioner Kroner; et efter den Tids For
hold svimlende Tal, der gjorde et overvældende Indtryk paa
Offentligheden, ikke mindst ovenpaa det knap nogenlunde
overstaaede Bankkrak. Alle, selv Albertis bitreste Modstandere
i det politiske Liv, var fuldstændig lammede. Mig ramte denne
Katastrofe ganske vist ikke direkte, men hele Begivenheden
havde den Virkning at forgifte det danske Folks Sind med en
Mistillid, som vedvarede i Aarevis og gjorde det næsten umu
ligt at etablere Foretagender, der søgte udenfor de mest gængse
og velkendte Veje.
I Februar Maaned 1908 indtraf det store Bankkrak, i Au
gust Maaned 1908 fandt det store Alberti-Krak Sted, begge
Dele altsaa netop i det Aar, indenfor hvilket jeg skulde rejse
den fornødne Kapital til at begynde med. Udpræget Medgang
tør man saaledes ikke paastaa at der forundtes mig ved min
Forretnings Begyndelse.
Alberti-Krakket var saa meget mere generende, som jeg
netop da havde faaet den foreløbige Ordning med The CrownButter Export Co.’s halverede Kapital sat igennem. Denne
Ordning var baseret paa Forventningen om, at det skulde
lykkes at finde Lejlighed til i Løbet af Efteraaret eller i hvert
6
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Fald inden Aarets Udgang at faa Aktiekapitalen bragt op til
den Højde, som var nødvendig for at faa Selskabet til at be
tale sig; nemlig som oprindelig bestemt 300.000 Kr. Ved Ud
gangen af Aaret 1908 stod det mig derfor klart, at jeg med
Hensyn til Crown-Butter trods den midlertidige Ordning be
fandt mig i en vanskelig og farlig Situation. Større Kapital var
nødvendig. Selskabet maatte udvides og have sin Omsætning
forøget betydeligt, hvis der skulde være Tale om, at det virke
lig kunde komme til at svare sig; og hvorledes vilde det være
muligt at ordne dette under de forviklede og fortvivlede finan
cielle Forhold, som nu raadede i Landet?
17. Marts 1918. Saa opfyldt af alle mulige Vanskeligheder
som Aaret 1908 havde været, levnedes der mig ikke Tid til pri
vate Glæder eller overhovedet til noget Privatliv. Saa at sige
det eneste, som jeg husker af saadant udover den allerede om
talte korte Rejse, var to Bryllupper indenfor min nærmeste
Kreds.
Det første af disse var Frederik Frijs’ Bryllup med næst
ældste Datter til Frijsenborg Komtesse Helle Krag-Juel-VindFrijs. For Frederik kunde jeg kun glæde mig over dette Bryl
lup, thi hende eller ingen tror jeg for ham var Løsenet. Men
hvorledes med vort gamle Venskab? Vilde det nu kunne fort
sættes uforandret? Det er jo saa almindeligt, at Ægteskab skil
ler tidligere Venner fra hinanden. Aarene har besvaret Spørgsmaalet paa bedste Vis. Hvor mange Gange har ikke vi tre,
Frederik Frijs, Grevinden og jeg, med en vekslende Fjerde
mand, paa vor ugentlige Bridgeaften siddet her i denne Stue,
hvor jeg nu sysler med at nedtegne Minderne om længst for
svundne Dage; de hyggelige Aftener, som vi saaledes har til42
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bragt sammen, har ikke mindst i disse Verdenskrigens Aar
været mig til en virkelig Forfriskning og Glæde. Straks efter
Brylluppet saa jeg imidlertid ikke ret meget til dem, idet
de umiddelbart efter begav sig ud paa en Rejse til Østen med
Hjemtur over Japan og Rusland.
Det andet Bryllup berørte mig
endnu nærmere, idet det var min
Broder Munkes; herom næste Gang.
1. April 1918. Da i Aaret 1904
den tidligere omtalte Sejltur til
Norge med „Willemoes“ fandt
Sted, var Munke mindre selskabe
lig end nogensinde; og det vilde
navnlig for denne Periode af hans
Liv sige ikke saa lidt. Yderst paa
faldende var hans Hang til at trækLensgrevinde
ke sig tilbage for at skrive Breve,
Helle Krag-Juei-Vind-Frijs. 1918. noget der ellers ikke havde haft
hans særlige Interesse. Forklaringen fik jeg kort efter Hjem
komsten; han var blevet forlovet med Hanne Thiele, Datter
af Herredsfogeden i Svendborg. Han havde lært hende at kende
samme Sommer under et Ophold i Svendborg med „Fox“,
medens Fader og Moder boede oppe i Land paa Christiansminde. Der var mange indtagende Døtre i det gamle, fine
Herredsfogedhjem, men Munke fandt nu, at den prægtigste
af dem alle var Hanne.
Forlovelsen blev officiel den 5. Maj 1905, og Hanne havde
da ikke alene vundet Munkes Hjerte, men om muligt i lige
saa høj Grad Faders, Moders, Kays og mit. Ikke mindst Fa-
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der var virkelig lykkelig over endelig at have faaet sig en
Datter, og det en Datter som Hanne. Prægtig og stolt af Ud
seende og med en Sjæl lige saa rig og fuld af Følelse som Fa
ders egen, kunde ingen være mere værdig til at blive Sviger
datter af Fader end netop Hanne. Desværre var det ikke længe,

Munke og Hanne som forlovede
i Baad paa Kaals Mølledam i Assens.

at Fader kunde glæde sig over sit nye Barn, thi samme Efteraar gik han bort; men en af de faa Gange, hvor jeg ved Syge
lejet øjnede et Skær af virkelig Glæde og Lykke udbredt over
Fader, var, da han saa Hanne træde ind i Stuen. Selv om han
vidste, at han nu saa hende for sidste Gang, var Glæden ved
at have hende for Øje igen for ham som et Solstrejf i det mørke.
Da Moder flyttede her til København, drog Munke som alle
rede omtalt ogsaa ind i Lejligheden paa Østerbrogade.
Da han paa dette Tidspunkt læste til polyteknisk Eksamen,
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saae han og Hanne væsentligt kun hinanden i Ferierne, og det
syntes de var alt for lidt, da Munke endnu havde langt tilbage
til Afslutningen.
Deres Ønske om at indgaa Ægteskab blev derfor stærkere

Fra Munkes og Hannes Bryllup i Svendborg.
I Baggrunden: S. Benzon, Ego, Brudeparret, Fru og Herredsfoged Thiele.
I Midten: Moder, Malvina, Kay, Anny Thiele, Fru Wanscher.
I Forgrunden: Anna Sophie Thiele, Fru Benzon.

og stærkere, skønt Munke kun var Student og ikke maatte
siges at have Udsigt til i nær Fremtid at kunne forsørge Kone
og eventuelle Børn.
Ægteskabsplanerne vakte af sidstnævnte Grund en vis Mod
stand ikke alene hos Moder, men ogsaa hos Hannes Forældre.
I 1908 kundgjorde imidlertid baade Munke og Hanne, at
nu var de kede af at vente længere, og Brylluppet blev da be-
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rammet til den 4. April 1908. Det fejredes naturligvis i Svend
borg, og de Nygifte flyttede straks ind i en lille Lejlighed i
Nordre Frihavnsgade, hvorefter et harmonisk Samliv tog sin
Begyndelse, der ikke alene for dem selv, men ogsaa for alle
deres Venner i de henrundne Aar har været en sand Rig
dom. De har i Løbet af disse ti Aar,
som det om faa Dage bliver, selv
bygget deres Tilværelse op; fra de
yderst knappe og smaa Forhold,
dengang Hanne i den lille Lejlig
hed paa Kvisten i Nordre Frihavns
gade hjalpMunke med hans Studier,
har de arbejdet sig frem til de Livskaar, som de nu nyder paa deres
herlige, af dem selv opførte Ejen
dom Haraidsgave, ude i Bagsværd,
med tilhørende Park og alle andre
Herligheder, fra Tennisbane til
Drivhus, fra Løngangen i Jordens Dyb til Højenloftssalen, der
danner en særlig Fløj af Gaarden. Men selv er de gennem alle
disse Aar forblevne uforandrede.
Ja, Hanne og Munke har bevaret deres ideelle Tro paa Livet
og Menneskene, selv gennem den nærværende Krigstids Af
sløringer af Tilværelsens forfærdende Afgrunde. De har bevaret
deres utrættelige Higen mod alt smukt og godt og deres uende
lige Hjælpsomhed mod alle, der uforskyldt eller selvforskyldt
er kommet paa Livets Skyggeside. Deres udstrakte Gæstfrihed
er uforandret den samme fra dengang de i sin Tid bød paa
en Sofa eller en Madras i et ubenyttet Pigeværelse ude i Nor46
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dre Frihavnsgade, til nu, da man indkvarteres bekvemt i et af
de smukke Gæsteværelser paa Haraidsgave. Et Menneskepar,
som spreder Lys og Varme til alle, der kommer i deres Nær
hed, og som evner at gøre deres Hjem, hvad enten det er ind-

Haraldsgave set fra Nordsiden.1

rettet paa en Kvist eller paa en saa smuk Ejendom som deres
nuværende, til en festlig Oplevelse for hver den, der kommer
over dets Tærskel.
2. April 1918. Var Aaret 1908 svært at komme igennem, blev
1909 ikke synderlig lettere. Endnu ved Aarets Begyndelse
1 Navnet Haraldsgave, som Ejendommen uden min forudgaaende Sanktion fik ved
Grundstensnedlæggelsen 23. Maj 1915, var dengang en venlig Tak for et forholdsvis
ringe Beløb, som jeg havde skænket til Opførelsen. Først langt senere er Ejendommen
— med særlig Bopælsret for min Broder og hans Efterkommere — overgaaet til Harald
Plums Legatstiftelse.
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var det et uløst Spørgsmaal, hvorledes det skulde blive mu
ligt at skaffe den fornødne Kapital til The Crown-Butter Export Co. Alle Forsøg herpaa var hidtil glippede, og det var
som foran omtalt kun lykkedes at finde en Ordning, der fore
løbig kunde gøre Tjeneste. Det vilde tage for lang Tid, hvis
jeg skulde skabe en Forretning af intet. Altsaa maatte en
allerede bestaaende Forretning overtages; og hvis man virke
lig fandt en, der var tilstrækkelig god, kunde man ogsaa
lettere rejse Penge til Overtagelse og Fortsættelse af denne
end til en helt ny Forretning. Med andre Ord, der lod sig der
ved tilvejebringe en Kombination, hvorved man baade opnaaede at faa Foretagendet hurtigere i Gang, end hvis det
skulde bygges op fra ny, og tillige fandt Udvej til at skaffe den
Kapital, der var nødvendig. Som Objekt for en saadan Over
tagelse forekom The United Danish Butter Preserving Co. mig pas
sende. Dette Firma drev ligesom The Crown-Butter ExportCo.
udelukkende Forretning i Eksport af Smør i tins. Det ejedes af
Grosserer I. C. Lembrecht, der ansaas for meget velhavende,
og som formodedes at være villig til at afstaa Firmaet, eftersom
hans Kompagnon, der hidtil havde ledet dette, var traadt ud.
At købe andre Menneskers Firmaer med deres egen Kapital
lader sig imidlertid ikke saa let gøre, og de 150.000 Kr. i The
Crown-Butter Export Co. forslog ikke til Firmaet selv, endsige
til en saadan Overtagelse. Vejen, der maatte vandres, var der
for den noget usædvanlige, først at købe Firmaet eller sikre sig
det og dernæst at skaffe Kapitalen dertil; og efter hvad jeg er
farede om Grosserer Lembrecht, vilde han sikkert være den
Mand, der straks spurgte efter Kontanterne. Forsøget maatte
imidlertid gøres, og jeg opsøgte derfor Hr. Lembrecht i hans
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Hule, et mørkt Kontor i Mellembygningen til Ny Toldbod
gade 31-35.
Hr. Lembrecht var Sælger, det viste sig klart allerede ved
den første Konference, og han havde sine Betingelser paa rede
Haand. Særlig ved
Kammerherre Bechs
Hjælp lykkedes det at
faa Bestyrelsen stemt
for Planen. Vedtagel
sen fandt da Sted paa
et Bestyrelsesmøde,
under Forudsætning
af, at Selskabets Kapi
tal kunde blive ud
videt fra 150.000 Kr.
til 350.000 Kr., idet
det var Meningen, at
The United Danish
Butter Preserving Co.
skulde omdannes til
Kammerherre C. Bech til Engelsholm.
et særligt Aktieselskab
med en Kapital paa 175.000 Kr., der ejedes af The CrownButter Export Co., hvilket skulde ske pr. første Maj.
Ved Begyndelsen af Juni 1909 havde jeg saaledes, efter at
alle Vanskeligheder var overstaaede, endelig faaet Smørforret
ningerne anlagt paa et sundt og holdbart Grundlag og endog
i Tilgift erhvervet The United Danish Butter Preserving Co.s
Ejendomme Ny Toldbodgade 31-35, der i en Aarrække skulde
blive Hovedsædet for de Selskaber og Virksomheder, som
7
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under mangfoldige Former efterhaanden kom til at omspænde
mange Lande.
Anstrengende, meget anstrengende havde dette Tidsrum
været, ikke alene for mig men ogsaa for Yding, der havde haft
med hele den praktiske Ordning at gøre, først Indretningen af

Ejendommene Ny Toldbodgade 31-35 efter Ombygning 1910.

The Crown-Butter Export Co.s Pakkelokaler m. m. og dernæst
Sammenslutningen med og Omorganisationen af The United
Danish Butter Preserving Co. Sommer var det ogsaa blevet,
men Tid til at holde Sommerferie var der paa ingen Maade.
Jeg lejede derfor paa Skodsborg Søbad nogle Værelser og ind
bød Yding som Gæst. Vi havde da i hvert Fald Middag og Aften
fri, og det staar for mig som en virkelig hyggelig og lykkelig
Tid, naar vi kom derud og spiste til Middag paa Terrassen
med Udsigt over det herlige Øresund. Efter Middag gik
eller kørte vi gerne en Tur langs Stranden eller i Skovene og
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endte oppe paa Altanen udenfor mit Værelse, hvor vi ved
vore Cigarer og en Whisky nød den pragtfulde Udsigt over
Sundet, der sendte sine Bølger sagte ind imod Land, medens
Lanternerne og Stjernerne tændtes derude. Vi kunde ikke blive
trætte af at drøfte Forretningerne, der hver Dag bød paa Stof
til nye Samtaler; og vi drømte os ind
i den store Fremtid, som skulde kom
me, og som ogsaa kom, men som det
ganske vist skulde koste et betydeligt
Maal af Arbejde at skabe.
Samme Aar opgav jeg Manuduktionsvirksomheden og overdrog Fir
maet til mine tidligere Kompagnoner
de Coninck Smith, Hegermann-Lindencrone og Hertel Wulff. Mit Ar
bejde med Organisationen af de to
Smørforretninger forhindrede, at jeg
V. de Coninck Smith.
vedblivende kunde faa Tid til andet,
og medførte, at jeg tilbragte bogstavelig Dag og Nat paa mit
Kontor i Toldbodgade 31-35. Dette bevirkede atter, at Moder
fattede Ønske om at opgive sin forholdsvis store Lejlighed
Østerbrogade 13 og i Stedet derfor flytte ind i en mindre Lej
lighed i Nærheden af Munkes og Hannes Hjem i Nordre Fri
havnsgade, hvor hun kunde have den Glæde at se dem til Mid
dag saa at sige daglig.
Jeg indvilligede straks i disse Planer, og Resultatet blev, at
en meget lille Lejlighed blev fundet ude i Nordre Frihavns
gade, hvor Moder selv lige kunde faa en nogenlunde ordent
lig Dagligstue, men hvor for Eksempel mit Værelse ikke var
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større end et af de mindste Kontorværelser i den gamle Instal
lation paa Østergade. For de faa Minutter, jeg opholdt mig der
om Dagen, var dette Rum aldeles tilstrækkeligt. Men jeg havde
derved definitivt afskaaret mig fra at føre nogen som helst Sel
skabelighed, noget som jeg dog i disse første vanskelige Forretningsaar absolut ikke beklagede. For mange unge Forret
ningsfolk vilde det sikkert
være gavnligt, om de gjor
de ligesom jeg dengang, i
Stedet for at lade Privat
lejligheden udvide sig i
Trit med Forretningen.
26. Oktober 1918. Foraaret, Sommeren og Største
parten af Efteraaret 1918
Hanne i Munkes og Hannes Dagligstue,
er gaaet, siden jeg sidst
Nordre Frihavnsgade.
aabnede denne lille Bog.
Imens har de voldsomste Begivenheder rystet Jorden. Uhørte
og forfærdende er Forholdene blevet nu i dette Øjeblik, da
Verdenskrigen nærmer sig Katastrofen. „Kronerne ruller hen
ad Gaden ! “ udraabte for et Par Dage siden en Socialist i Rigs
dagen i Berlin under en Debat, der syntes at fremmane Ud
sigten til Kejser Wilhelm den Mægtiges mulige Tronfrasigelse.
Men det er ikke alene Konger og Kejsere, som nu staar for
Fald. Det er kun en Art Symbol paa alt det, der styrtes i Grus
ved den endelige Afslutning paa fire Aars utrolige Hændelser
og de uophørlige Lidelser, som Verden har maattet gennemgaa. Mennesker omkommer i Hundredtusindvis ved Fronten
under Kampens Rædsler eller hjemme i Husene som Ofre for

52

26. Oktober 1918
de Epidemier, der nu som i Fortiden følger i Krigens Spor.
En pestagtig Sot, der gaar under Navn af den spanske Syge, faar
ogsaa her i København Ligvognene til at rulle ved Dag og
ved Nat; iøvrigt lider det danske Folk vistnok mindre under
Krigens Plager end nogen anden Nation i Europa.

Europa ved Verdenskrigens Slutning. Skovdistrikt ved Sourin i Champagne.

Under disse Forhold føler jeg ikke nogen udpræget Lyst
til at optage Traaden og berette om de gamle Dage, hvis Hæn
delser synes uendelig smaa mod disse sidste Begivenheder.
Da jeg ifjor igen begyndte at skrive i denne Bog, fandt jeg, at
jeg i kortfattet Beretning maatte forbinde Fortid med Nutid;
men endnu tre Fjerdingaar efter er jeg i dette Arbejde endnu
ikke engang naaet til Krigens Begyndelse. Jeg maa derfor vist
se at finde en knappere Form for min Fremstilling, saa jeg
ganske kort skitserer Begivenhederne i de tidligere Aar for
hurtigst at naa til Nutiden.
27. Oktober 1918. Jeg vil altsaa fatte mig saa kort som muligt
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om de forgangne Tider og skal derfor om 1910, ved hvis Be
gyndelse jeg sidst standsede, kun oplyse, at det i dette Aar
lykkedes at faa alle Spørgsmaal vedrørende The Crown-Butter
Export Co. bragt lykkeligt i Orden. Jeg kunde afslutte det før
ste egentlige Regnskabsaar pr. ultimo April 1910 med et til
fredsstillende Resultat og derigennem sikre Udvidelsen af Sel
skabets Kapital til 600.000 Kr., hvorefter dette fuldt ud kunde
staa paa egne Ben.
Vejen var saaledes banet til virkelig Fremgang for The
Crown-Butter Export Co., saa det kunde udvikle sig til det
store Firma, som jeg havde drømtom. Nye Vanskeligheder af
en mere farlig og betænkelig Art end de tidligere skulde dog
opstaa. De meldte sig i Form af en ondartet og taabelig Kon
kurrence mellem Smørpakkerierne her i Landet eller rettere
sagt to af disse, nemlig Firmaerne L. E. Bruun og Philip W. Heyman, der begge dengang regnedes blandt Landets største, og
mellem hvilke der bestod en meget stærk Spænding. De andre
Smørpakkefirmaer var foruden The Crown-Butter Export Co. (der
under The United Danish Butter Preserving Co.) min Onkels
Firma T. & S. Plum, Grosserer N. O. Christensens Firma P. F.
Esbensen og Grosserer Buscks Firma Busck jun. & Co. Endelig
eksisterede et ubetydeligt Firma, hvis Navn jeg ikke erindrer,
skønt det ikke er mere end et Aarstid siden jeg købte og likvi
derede det for at gøre Ende paa den Skade, som det ved
usømmelig Konkurrence forvoldte de andre Firmaer, blandt
andet ved at sælge sibirisk Smør som dansk, — uden at det iøvrigt opnaaede nogen Fordel derved, hverken i Retning af Om
sætning eller Fortjeneste.
For mit Vedkommende havde det altid ved Ledelsen af The
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Crown-Butter Export Co. været Formaalet saavidt muligt at
undgaa Konkurrence dels ved at fastholde de Markeder, som
vi havde optaget ved Købet af The United Danish Butter Preserving Co., dels ved, saavidt det lod sig gøre, at søge Afsæt
ningsmarkeder paa nye
Egne af Verden. Paa sam
me Maade levede ogsaa T.
& S. Plum, P. F. Esbensen
og Busck jun. & Co. trods
Konkurrencen
fredeligt
sammen med de andre
Firmaer. Dette var ogsaa
ganske nødvendigt, hvis
man vilde have noget Ud
bytte af Forretningen, da
Omsætningsmarkedet for
dansk Smør i tins er be
grænset, og Indkøbsprisen
for Smørret stadig var stin. o. Christensen
gende, medens det paa
Chef for P. F. Esbensen.
Grund af Konkurrencen
var umuligt at faa Udsalgsprisen i Vejret. Anderledes var For
holdet med Firmaerne L. E. Bruun og Philip W. Heyman.
Mellem disse var Konkurrencen alt andet end fredelig, ethvert
Kneb anvendtes af den ene for at drive den anden ud. Da Phi
lip W. Heyman i Aaret 1910-11 ved nærgaaende Manøvrer be
gyndte at trænge ind paa et af L. E. Bruuns Hovedmarkeder,
tabte Bruun den sidste Rest af Taalmodighed og erklærede
Heyman den store Krig i Form af Prisernes Nedsættelse
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til under Kostpris. Af de andre Firmaer var vort uheldigvis
det, der herved blev ramt haardest, idet vi igennem The Uni
ted Danish Butter Preserving Co. var lige saa stærkt inter
esserede paa vedkommende Marked som L. E. Bruun. Jeg er
ikke sikker paa, at dette
ikke var en yderligere
Grund for Herr Bruun til
at erklære Krigen, da han
utvivlsomt paa det givne
Tidspunkt frygtede, at jeg
med Aarene skulde blive
en farlig Mand i Laget, og
derfor fandt det raadeligst
allerede nu at lægge saa
mange Sten paa min Vej
som muligt. Formelt staaende udenfor Krigen, reelt
indblandet deri fandt jeg
det rigtigt straks at gøre
Forestillinger hos begge
L. E. Bruun.
Parter. Herr Heyman,
som jeg søgte først, modtog mig høfligst muligt, men røbede
ikke nogen Tro paa et lykkeligt Resultat af det Forslag, som
jeg medbragte. Dette gik ud paa en Koalition af samtlige Pak
kerier, saa den meningsløse Konkurrence hørte op. Herr Bruun
modtog mig ligesom Herr Heyman høfligt, men med Hensyn
til Forslaget afvisende. Bevares, han talte i det uendelige, men
Summen af hans Svar laa i Virkeligheden i den Ytring, hvis
Ordlyd jeg endnu husker: „Hvis gamle Gliickstadt levede,
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kunde han mulig have ordnet en Sag som denne, men nu er
der ingen her i Danmark, der vil være i Stand til det.“
Ethvert Forsøg paa Indvending fra min Side druknede altsaa ganske i hans Tales ustandselige Strøm. Han kunde eller
vilde ikke forstaa et fornuftigt Ord, og jeg maatte beslutte at
vente og se Tiden an, idet jeg drog Omsorg for ikke helt at
afbryde min dobbelte Forbindelse med ham og med Heyman.
Imidlertid stod det mig klart, at kunde jeg ikke standse
denne Smørkrig, da maatte jeg regne med, at den, som For
holdene laa, vilde, medens den varede, — og baade Heyman
og Bruun var stærke nok til at holde ud i flere Aar —nedsætte
The Crown-Butter Export Co.’s Indtægt til et Minimum. Alle
rede Aaret 1910-1 l’s Indtægter var truede, om end Aaret trods
Vanskelighederne gik nogenlunde og lod sig føre tilende paa
tilfredsstillende Maade; næste Aar derimod laa fuldkommen
usikkert. Med andre Ord, næppe havde jeg faaet mit Firma
bragt i Orden og god Gænge, før Vanskelighederne igen taarnede sig op, saa jeg paa en Maade var lige vidt. Under disse
Forhold besluttede jeg at fremskynde Etableringen af det Eks
portfirma, som det havde været min oprindelige Tanke at
skabe, og hvortil Smørfirmaet skulde bane Vejen. Allerede
efter Erhvervelsen af The United Danish Butter Preserving
Co. havde jeg indenfor dette Firma etableret en lille selvstæn
dig Underafdeling og givet den det Navn The United Export Co.,
der siden da er bleven saa vel kendt. Denne Underafdeling drev
Eksportforretning med alle andre Varer end netop Smør. Det
syntes dengang meget vanskeligt at faa noget bragt ud af
dette Eksportfirma, og Forudsætningen syntes i hvert Fald at
maatte være, at man ude paa selve de oversøiske Pladser skaf8
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fede sig tilstrækkelige Forbindelser. Resultatet af Overvej
elserne blev, at Yding i Slutningen af 1910 begav sig ud paa
en langvarig Rejse til Vestafrika, hvor han gæstede frem
mede Guvernører og ind
fødte Konger, idet han først
besøgte de forholdsvis civi
liserede Pladser og derefter,
ledsaget af 40 Negere, for
dybede sig i Urskovene ad
Veje, som ingen hvid Mands
Fod før havde traadt. Kort
at fortælle, paa alle Maader
samlede Yding sig gennem
Selvsyn den Rigdom paa
Erfaring om alt, hvad der
vedrører Vestafrika, der har
gjort ham til en af de euro
pæiske Specialister paa det
te Omraade. Hjemkomsten En af Kongerne, som Yding besøgte i Afrika,
med sin Yndlingshustru.1
fandt Sted antagelig i April
1911. Samtidig afsluttedes The Crown-Butter Export Co.’s
nye Regnskab, hvis Udfald som foran nævnt trods Vanskelig
hederne var tilfredsstillende; og jeg ansaa det da for rigtigt
straks at skride til Etableringen af The United Export Co. som
særligt, selvstændigt Firma for Import og Eksport af alle Slags
Varer mellem europæiske og oversøiske Havne, med en Aktie
kapital paa 2 Millioner Kr.
Dette Forslag blev forelagt Bestyrelsen, der fandt det over1 I højre Haand holder han en Tand, Tegnet paa hans Kongeværdighed.
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ordentlig interessant. Emil Gliickstadt, der var paa Rejse i Norge,
kom herned til et Bestyrelsesmøde, som fandt Sted hos Høje
steretssagfører P. G. C. Jensen, der endnu levede, men var
meget svag. Alle Tilstedeværende bifaldt Planen, men den
blev særlig kraftigt støttet af P. G. C. Jensen, Hammerich og
Collstrop. Paa Forespørgsel af P. G. C. Jensen erklærede alle
sig villige til at indtræde i den nye Bestyrelse; naar jeg imid
lertid ansatte Aktiekapitalen til 2 Millioner Kroner, fandt man
dette Tal fuldstændig fantastisk, og der var udpræget Stemning
for, at jeg skulde nøjes med at begynde med 200.000 Kr. Denne
Forhandling er navnlig Collstrop atter og atter spøgende vendt
tilbage til som betegnende for Forskellen paa Bestyrelsens Op
fattelse og mine Ideer. Tiden har jo vist, hvilket Antal Millioner
The United Export Co. direkte og indirekte har krævet og sat
i Omløb med god Fortjeneste i de forløbne Aar. Det lykkedes
os dengang at enes i Kompromis om en Kapital paa en halv
Million Kr.
Den manglende Forstaaelse for dette Punkts Vedkommende
hos Bestyrelsens daværende Medlemmer var i hine Dage ikke
saa mærkelig, som den maaske nu tager sig ud. Dels var For
holdene dengang ikke saa store som nu; et Selskab paa en
halv Million var virkelig et stort Selskab. Dels var de Forret
ninger, som jeg foreslog, paa det givne Tidspunkt ganske
ukendte her i Danmark. Østasiatisk Kompagni eksisterede, men
det havde selv sine Plantager, Filialer og Skibe. I Hamburg
fandtes ganske vist mange Forretninger af lignende Type, som
den jeg havde tænkt mig for The United Export Co.; men de
havde jo hele det vældige Tyskland bag sig som Opland.
Naar Gliickstadt deltog i den omtalte Modstand, var der sik59
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kert for hans Vedkommende andre, særlige Grunde, der gjorde
sig gældende; hvis nemlig 2 Millioner Kroner skulde skaffes,
maatte det være ham, der skaffede dem; og dels vilde dette
være vanskeligt ved et Foretagende af saa ualmindelig Art, dels
havde han ingen Sikkerhed for, at jeg, hvis jeg fik de to Mil
lioner, ogsaa var i Stand til at forvalte dem paa rette Maade. Øst
asiatisk Kompagni havde hidtilbragt Landmandsbanken adskil
lige Bryderier. Og viste det sig virkelig, at jeg formaaede at for
valte den halve Million, kunde Kapitalen jo altid senere forøges.
Kompromis’et lød altsaa, som nævnt, paa en halv Million Kro
ner som Kapital. Paa Grundlag af dette Beløb var imidlertid Pla
nen om Vestafrika-Forretningen, med egne Huse dernede, ikke
gennemførlig. Dertil forslog en slig Kapital ikke. Men Forret
ning maatte der alligevel, gennem Agenturer i Stedet for egne
Filialer, kunne gøres, særlig i Sydamerika, og saa maatte man
senere se at naa det egentlige Maal, det, som jeg forgæves
havde søgt at virkeliggøre allerede ved Etableringen.
28. Oktober 1918. Etableringen af The United Exfrort Co. blev
Indledningen til et helt nyt Afsnit af min Tilværelse. Vel var
The Crown-Butter Export Co. startet med fuld Bevidsthed om,
at det rummede Muligheder for Etableringen af et internatio
nalt stort Handelshus, idet Smør, Danmarks eneste VerdensEksportartikel af Betydning, dannede det naturlige Udgangs
punkt for et saadant; men med Hensyn til Planens Udførelse
var det dengang min Ide at flytte N. M. & F. Plum her til Kø
benhavn og selv kun være den, der blev Redskabet til, at der af
det store Provinsfirma dannedes et Verdensfirma. Fader burde
have været Storkøbmand i København i Stedet for Storkøb
mand paa Fyn, og hvad han ikke blev, kunde hans Efterføl60
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gere Kay og Thorvald Plum blive. Derved vilde en ubegrænset
Udvikling staa aaben for det gamle Firma.
Førend The United Export Co. startedes, var det imidlertid
lykkedes at finde den endelige Ordning for Firmaet ovre i
Assens. Financielt var For
holdet blevet ordnet saaledes, at T. & S. Plum havde
indvilliget i at indtræde som
passiv Interessent i Firmaet
for en betydelig Del af sit Til
godehavende, medens Thor
vald og Kay fortsatte det
gamle Firma som dettes
Indehavere og Chefer, idet
der mellem dem oprettedes
en indre Deling af dets For
retninger.
Efter at denne Ordning var
truffet, viste det sig, at Thor
Kay Plum.
valds Lyst til at være Del
tager i en københavnsk Forretning var forsvundet. Dette havde
antagelig for ham kun haft Interesse, dersom Afslutningen af
de mange Forhandlinger ikke kunde medføre et tilfredsstillende
Grundlag for Forretningen i Assens. Da samtidig Crown-Butter’s Forretning derovre, Drittelforretning for fersk Smør, ikke
gik tilfredsstillende, idet dansk fersk Smør hverken da eller se
nere har kunnet konkurrere med det franske i England, traadte
han efter gensidig Aftale ud af Direktionen, saa at jeg blev EneDirektør. Hvad Kay angik, da viste det sig, at Tanken om at
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blive knyttet til en københavnsk Forretning paa ingen Maade
havde noget tillokkende for ham; da dette blev mig fuldkom
men klart, opgav jeg ethvert Forsøg paa at bevæge ham dertil.
The Crown-Butter Export Co. stod derefter som en Forret
ning, der var fuldstændig
løsgjort fra Forbindelsen
med N. M. & F. Plum, og
dette Firmas Fremtid var
ligeledes løsgjort fra Til
knytning til Etableringen af
et internationalt Handels
hus med The Crown-Butter
Export Co. som Udgangs
punkt.
29. Oktober 1918. I Aften
begynder jeg paa et nyt
Dagbogsbind med lutter
hvide Blade. Den gamle Bog
er skrevet ud til sidste Side;
den begyndte med Aaret
1900 og endte med Sommeren 1911 og Omtalen af The Uni
ted Export Co.’s Etablering. Jeg opfattede Oprettelsen af dette
Firma som Udgangspunktet for en ny Periode af mit Liv; og
kuriøst nok sluttedes da netop dermed den Bog, hvori jeg med
Mellemrum havde skrevet om Tidernes Gang, og hvis Indhold
spændte over 11 Aar. Fortællingen om den ny Tid begynder
nu i denne Bog, ganske som Fremtiden dengang laa med
ubeskrevne Blade for det nyskabte Firma. Det var et nyt LivsAfsnit, der for mit Vedkommende indlededes, ikke fordi jeg
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derved blev Chef for et Firma, det var jeg jo i Forvejen; men
fordi alt, hvad jeg tidligere havde taget mig for, havde haft det
gamle Hjem og det gamle Firma i Assens til Udgangspunkt og
Basis. Nu var min Forbindelse dermed løst i det væsentlige,
og dets Anliggender var bragt i Orden, eller der stod dog i hvert
Fald kun forholdsvis ubetydeligt tilbage at ordne — ikke mere,
end hvad der, om det skulde være, kunde afgøres uden min
Medvirkning. Jeg kunde altsaa for mit eget Vedkommende
disponere frit; og jeg traf da den Afgørelse, at jeg ikke vilde
gaa tilbage til Juraen, men videre ud i Handelslivet, som altid
paa mig havde øvet den stærkeste Tiltrækning, fremkaldt, an
tager jeg, først og fremmest ved Livet i det gamle Købmands
hjem, hvori jeg er født og opvokset.
Jeg afsluttede altsaa nu min juridiske Forretning; dels af
vikledes den, dels overdroges den — nemlig de Dele deraf, der
ikke var af personlig Art, — til min Fuldmægtig, Overretssag
fører Poul G. Cohn. Jeg lukkede i Begyndelsen af 1912 defi
nitivt mit Kontor paa Østergade 46, idet ogsaa dette overdro
ges til denne, endvidere trak jeg mig tilbage fra al anden
uvedkommende Virksomhed, saaledes fra Bestyrelsen for det
allerededengang betydelige Chokoladefabrikations-Firma „Glo
bus“, som jeg havde været med til at danne. Kun mine egne
to Firmaer, Smørfirmaet og Eksportfirmaet, havde jeg tilbage.
Disse to Selskaber og deres mange Børn Verden over har jeg
siden da skænket alt mit Arbejde og al min Energi. Resultatet
har unægtelig til Dato været straalende. Naar jeg bruger netop
denne Betegnelse, er det maaske, fordi jeg netop nu, her fra mit
Skrivebord, i Frederiksgade 7, hvor disse Linier skrives, ser
over til det gamle Palæ, Bredgade 42, der af Hensyn til Haand63
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værkerne, som i en sen Aftentime har travlt med Omlægning af
Varmeapparater, ligger oplyst og straalende. Det ser pragtfuldt
og imponerende ud saaledes. Jeg kan, fordi jeg kender det saa

Palæets Rococo-Sal i Kong Georgs Tid.

godt, herfra skimte det pragtfulde gamle, gyldne Loft i den
skønne Rococosal, hvor jeg har mit Chefskontor.
Det er første Gang, at jeg selv ser Palæet ligge fuldt oplyst
foran mig; der plejer nemlig ellers at være slukket, naar jeg
gaar derfra. Og det giver mig i denne Stund ved sin Skøn
hed og sin Størrelse ligesom et Billede paa, hvad jeg har ud
rettet og naaet siden den Dag, da jeg holdt det første Foredrag
om The United ExportCo. ude hos Højesteretssagfører P.G.C.
Jensen i hans Villa paa Frederiksberg, medens den øvrige Be
styrelse sad og hørte efter. Mine Ord er i de forløbne Aar ikke
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blevet gjort til Skamme. Virksomheden her i Palæet i Bred
gade er kun en ringe Del af mit Omraade. Ikke alene rundt om
i København og andre Steder i Landet ligger store Firmaer,
Kontorer og Fabrikker, der er Annekser til Palæet, men vidt
omkring i de største Stæder i Verden er Forretningsbygnin-

Palæet Bredgade 42. Efter et gammelt Stik.1

ger og Kontorer fordelt; det er Foretagender, der indtil Dato
har hævdet sig og som, om alt gaar vel, hvert Aar med voks
ende Eftertryk fremdeles vil kunne hævde sig i den interna
tionale Handel til Fordel for de store Interesser, som de tje
ner, og for hvilke en saa stor Indsats af Kapital og Arbejde er
gjort.
Imidlertid, let har Vejen ikke været fra Begyndelsen til nu.
Den første Tid efter, at The United Export Co. i Sommeren
1911 var etableret, var dog forholdsvis rolige og lykkelige Dage.
1 Er bygget af Grev Johan Hartvig Ernst Bernstorff. Dets sidste Ejer, før mit Køb af Pa
læet til Det Transatlantiske Kompagni, var Kong Georg af Grækenland, herfra Navnet
Kong Georgs Palæ.
9
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Jeg havde for den Sommer lejet en Villa paa Marienlyst, „Villa
Daisy“, som i mange Aar efter blev Sommerresidens for Moder,
og jeg boede der hele Sommeren. Det var ganske vist ikke for
min egen Skyld, at jeg tog Bopæl der, det var mig i Virkelig
heden en stor Plage at skulle tage
ind og ud hver Dag den lange Vej,
naar jeg først kunde begive mig
derud saa sent, som Arbejdet i For
retningen tillod det. Men Moder var
ikke rask. Hun var blevet mere og
mere træt og forpint, kunde ikke
komme sig efter Faders Død og
syntes, at hun selv var bleven over
flødig i Tilværelsen. Jeg havde saa
meget at gøre, som hun ikke kun
de følge, og jeg var næsten aldrig
hjemme; Kay var blevet lykkelig
gift med Malvina Thiele, en Søster
til Hanne, saa han foruden de store
Forretninger nu ogsaa havde sit eget Hjem at passe; og Munke
og Hanne boede, efter at Munke havde overstaaet sin Ingeniør
eksamen, paa vekslende Steder rundt omkring i Landet, hvil
ket var en Følge af hans Ingeniør- og Entreprenør-Virksom
hed, idet han var indtraadt som Medindehaver af et Firma,
der gav sig af med saadant. Det hjalp ikke, at jeg fik Moder
til at flytte fra den lille Lejlighed i Nordre Frihavnsgade hen
i et hyggeligt Hus paa Gammelholm, hvor blandt andre hen
des gamle Veninde, Kommandørinde Holm, boede. Først da
Munke og Hanne fik Sønnen Niels Munk, som han blev kaldt
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To Skaldepander.
Munke med sin Førstefødte, Niels Munk, kaldet Niels.

To i Humør.
Kay med sin Førstefødte, Else.

efter sin Fader, Bedstefader og Oldefader, var det, som om
Moder virkelig foryngedes paany. For hende var det nu, lige-
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som Fader gik igen i den lille Dreng; hun elskede ham,
som kun en Bedstemoder kan elske sit Barnebarn, og Drengen
lærte hurtigt at holde lige saa meget af hende som hun af ham.
Imidlertid brød en gammel Lidelse ud paany hos hende med
den Virkning, at hun ikke kunde gaa. Jeg fandt da, at Villa

Villa Daisy. Moder, Malvina.

Daisy maatte være et godt Sted for hende, hvor hun hver Dag
kunde sidde nede ved Stranden og indaande den styrkende
Søluft, samtidig med at alle, som hun satte Pris paa, kunde
komme og besøge hende, selv Niels trillende i sin Barnevogn.
Heller ikke Yding var helt rask, de voldsomme Angreb af
Malaria under hans Rejser i Vestafrika og de altfor anstren
gende og nerveopslidende Aar, som han havde tilbragt under
mit Styre, havde rokket hans Helbred paa en saadan Maade,
at han aldrig siden helt har forvundet Følgerne. Ogsaa ham
indbød jeg til Villa Daisy.
De to Patienter kom sig begge godt den Sommer, og jeg
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tror ogsaa, at dette forholdsvis lempelige Kurophold havde en
gavnlig Indvirkning paa mit eget Helbred.
Under Opholdet deroppe foregik Fremlæggelsen af Aktie
tegningen iThe United Export Co., min første offentlige Emis
sion, idet Emissionen i The Crown-Butter Export Co. havde
været privat. Beløbet blev øjeblikkelig overtegnet. Det var en
uventet og dengang for et Aktieforetagende sjælden Modtagelse.
I hin Tid var Emissionernes Antal nemlig ikke saa stort som
nu. Alle Blade bragte Artikler om United Export, spækket med
Interviews af Etatsraad Gliickstadt og Direktøren for det nye
Firma. Jeg husker endnu tydeligt, hvorledes jeg en Sommer
dag, efter Middagen paa Villa Daisy, stod paa den lille Have
trappe ud mod Stranden og i de nys ankomne Blade læste de
første Artikler om The United Export Co., medens Moders
Tjener ventede bag mig med Kaffebakken, og foran mig Øre
sund sendte sine stille Bølger ind over Strandkanten udenfor
Haven. Jeg husker dette Øjebliks harmoniske Stilhed og Ro,
fordi jeg fyldtes med Følelsen af at have Fred med Fortiden
og at staa overfor en Fremtid, der kunde rumme det bedste.
Samme Sommer aabnede vi vor Filial i Hamburg med en
norsk og en tysk Prokurist som Chefer, begge oplærte i tyske
Eksporthuse; og vistnok ogsaa samme Sommer flyttede jeg
mine private Kontorer fra de mørke Rum i Mellembygningen
Ny Toldbodgade 31-35 til de store og lyse Stuelokaler i For
huset samme Steds, i hvilke Grosserer Lembrecht tidligere
havde haft sin private Bopæl.
Om Efteraaret døde Højesteretssagfører P. G. C. Jensen, For
mand saavel i The Crown-Butter Export Co. som i The Uni
ted Export Co. Hans Bortgang beredte mig en stor Sorg, han
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havde været en udmærket Ven for mig, og jeg beklagede Ta
bet af ham og hans kraftige Støtte for mine to unge Selskaber.
Til hans Efterfølgere foreslog jeg Grosserer A. Collstrop
som Formand i The
Crown-Butter Export
Co. og Højesterets
sagfører Møldrup, P.
G. C. Jensens Sviger
søn og Kompagnon,
som Formand i The
United Export Co.
Begge Valg fandt der
efter Sted i Løbet af
Efteraaret.
30. Oktober 1918.
Paa Mødet den 27.
April 1910 hos Høje
steretssagfører P. G.
C. Jensen, da The
A. Collstrop.
United Export Co.
Efter Maleri af Knud Larsen.
konstitueredes, hav
de jeg fremhævet, at Selskabet udmærket kunde have sit Hoved
sæde her i Byen, selv om dets Forretninger kun for en me
get ringe Dels Vedkommende kunde gaa over København di
rekte, men at der som Stedet for dets Indkøbskontor maatte
vælges mellem Byerne Hamburg, Paris eller London, hvor alle
større Eksportfirmaer har deres Agenter og Repræsentanter.
At henlægge Kontoret til London var der mange Grunde,
der talte imod. Paris var utvivlsomt det Sted, som egnede sig
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bedst, men det laa langt borte fra København, og med en Ka
pital paa kun en halv Million Kroner gjaldt det om at gøre Or
ganisationen saa billig som muligt. Hamburg, hvor man kunde
være om Morgenen, naar man tog fra København om Aftenen,
blev derfor at anbefale som det rette Sted; og Indkøbskontoret

Varer udskibes i Vestafrika, hvorfra vore første Importforretninger fandt Sted.

blev da, som allerede omtalt, sat i Gang der straks efter Sel
skabets Stiftelse. Tilbage stod endnu Afgørelsen af, hvilke Omraader vi skulde vælge som Hovedmarkeder for vort Arbejde.
Vestafrika vilde foros have været det naturlige Marked først
at gaa ind med paa Grund af Ydings store Rejse og hans deraf
følgende Kendskab dertil. Men det var af andre Grunde ude
lukket at begynde der. Bortset fra Forretninger paa portugisisk
Vestafrika fordredes nemlig hertil egne Huse paa vedkom
mende afrikanske Pladser; og til saadanne forslog
Million
Kroner ikke, medmindre man vilde binde hele Kapitalen paa et
eneste Omraade; og jeg har aldrig hørt til dem, der ønskede at
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sætte alt ind paa eet Kort. Nogle Forretninger kunde ganske
vist gøres paa Afrika; men det Omraade, som det under de
foreliggende Forhold maatte være naturligt at vælge til Hoved
marked, var Sydamerika, specielt Brasilien. Dertil krævedes
nemlig ikke egne Huse og heller
ikke, som til Østenforretningerne,
egenTonnage. Vi slog derfor straks
fast, at vort Hovedmarked skulde
være Sydamerika samt Vestafrika,
for sidstnævnte Lands Vedkom
mende dog kun i det Omfang,
hvori det maatte vise sig muligt
at gøre Forretninger uden egne
Huse. Desuden var der to euro
pæiske Lande, som der kunde
være Tale om at gøre Forretnin
ger paa, det ene var Portugal, det
andet Rusland. Med det sidste
Moses Melchior.
Land søgte særlig gamle Moses
Melchior, der interesserede sig levende for mine Foretagender,
og som dengang var en af Landets største og kyndigste Storhandelsmænd, at bevæge mig til at tage Forretninger op.
Kendskabet til Handelsforetagender paa Rusland var dengang
her i Landet omtrent lig Nul, og Grundlaget til Bedømmelse af
Udsigterne for saadanne var mere end mangelfuldt, da det trykte
Materiale for Tysklands Forretninger paa Rusland langt fra
var saa tilgængeligt som for dets Forretninger paa de over
søiske Lande. Til Gengæld var imidlertid Rejsen dertil meget
kort, og jeg tog derfor straks efter Sommerens Afslutning der72
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over i det Øjemed at studere Forholdene paa Stedet. For at
sikre mig Indpas i de rette Kredse havde jeg samtidig paataget
mig den Opgave, for Handelsministeriet at undersøge Mulig
hederne for en Eksport af Landbrugsmaskiner til Rusland.
Ved min Hjemkomst afleverede jeg en smuk og udførlig Rap
port, hvis Indhold imidlertid havde kunnet sammenfattes i føl
gende Ord: „Der er for de nuværende danske Organisationer
absolut intet at gøre og heller ingen Udsigt til, at der kan blive
noget. “
Det samme var ogsaa Resultatet af Rejsen for mit eget Ved
kommende. Jeg fik den absolute Overbevisning, at man kun
kunde drive virkelig Storforretning paa Rusland, hvis man
selv sad der eller havde et eget, meget dygtigt og stort Firma
der og mindst den femdobbelte Kapital af den, som jeg raadede over. Det vilde være langt lettere fra København at drive
Forretning paa de fjerneste Pladser i Sydamerika end paa de
nærmeste Pladser i Rusland. Men dersom man havde haft til
strækkelig Kapital og virkelig kunde etablere sig derovre, da
vilde Mulighederne være saa at sige uden Grænser. Jeg gav
altsaa fuldstændig Afkald paa ethvert Forsøg i denne Retning
eller rettere sagt jeg opsatte Sagen, til den Tid kom, da jeg
mente at kunne magte den. Nu er mit Firma derovre et af
de største i Rusland, i den seneste Tid ogsaa noget nær det
eneste fremmede derovre; og jeg mener stadig, at jeg dengang
i Aaret 1911 ved The United Export Co.s Etablering bedømte
disse Forhold rigtigt.
Paa Tilbagerejsen fra Moskva gjorde jeg Ophold i Warschau,
hvor man viste mig forskellige Minder fra Napoleons Nær
værelse der. Ingen tænkte sig da, at Kejser Wilhelm skulde
10
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blive den næste Krigsfyrste, der i Spidsen for sine Tropper
rykkede ind i Staden og tog det gamle Kongeslot i Besiddelse.
Og nu — kun saa faa Aar efter — er den Mægtige styrtet, an
tagelig lige saa dybt som Napoleon for 100 Aar siden.

Udsigt over Moskva fra Klokketaarnet paa Kreml.

Paa Tilbagerejsen gjorde jeg endvidere Ophold i Berlin, og
jeg husker, at jeg i Kaiserhof fandt Telegrammer om de første
af de store Forretninger, som vi da og i de efterfølgende Aar
skulde gøre paa Portugal. De fik mig til tidligere end oprinde
lig bestemt at vende tilbage til de hjemlige Kontorer, hvor jeg
siden da er blevet holdt fast, først af den stadig voksende For
retning og senere af de overordentlige Forhold under Verdens
krigen — denne Krig, der nu endelig synes sin rystende Afslut
ning nær: i Gaar brød det tidligere saa mægtige Rige ØstrigUngarn uigenkaldeligt sammen og afsendte til Amerikas Præ-

74

30. Oktober 1918
sident, Wilson, den Note, der faktisk betyder Dobbeltmonarkiets Kapitulation.
En af de første Rejser, som jeg vil foretage, naar det engang
igen bliver muligt, skal have Rusland og Moskva til Maal. Jeg vil

En Del af Russisk Handelskompagnis Personale i Moskva.

da besøge det store Forretningspalæ, som jeg købte i 1916, og
som siden da har været Hjemstedet for vor store danske Virk
somhed derovre, Russisk Handelskompagni. Det er mit faste
1 Personalet er i Anledning af Kongens Fødselsdag den 26. September samlet til Fest
i Moskva sammen med enkelte andre Danske. Fra venstre: 1ste Række: Ingeniør
Sparre-Ulrich, Rasmussen, Mørkeberg, Koskinen, Ing. Larsen, Orla Hansen, Sekretær
Iversen, Ing. Claudi-Magnussen, Baron Wedell, Hovedrevisor P. Dreyer. (Bag Iversen
Kierulff). 2den Række:........... Frøkei* Hornemann,.........Fru Ingeniør Smith-Petersen,
Fru Malmberg, Fru Inger Plum, Fru Gormsen. 3die Række:...........Dr. Ib Hansen, Frø
ken Bøjesen, Ingeniør Smith-Petersen, Erik Plum, Ingeniør Knap, Christoffersen, In
geniør Sønnichsen, Ingeniør Lomholt, Frøken Raffenberg, Konsul Kramer, Frøken
Funch-Jørgensen. 4de Række:........... Fru Knap, Boserup......... Munch-Petersen, Koch,
Herbert Jensen, Steffensen.
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Haab, at det til den Tid vedblivende vil eksistere og florere.
Endnu vajer i hvert Fald Dannebrog og Røde Kors’ Flag
Side om Side fra Husets to Taarnfløje. Men mere og mere
bliver dette under Bolchevikernes rasende Fremfærd omdannet
til en Fæstning imod dem; og jeg har derfor givet Ordre til,
at det saa vidt muligt og snarest muligt skal evakueres. Jeg —
der ellers besidder den Gave
at kunne sove fast Natten
igennem trods alt — faar uro
lige Drømme af Angst for de
mange brave Danske, der
med Erik Plum i Spidsen
tjener mig derovre. Hidtil
har jeg følt mig mægtig nok
til at beskytte dem, men nu Russisk Bondevogn, hvori Russisk Handels
kompagni under Revolutionen borttranspor
driver der Blod for Lenins og
terer 4 Miil. Rbl.
Trotzkys Øjne. De føler vel, at deres Tid er omme, de ved,
at deres Gerninger maa faa deres Straf, de ser intet Sted at
flygte hen. Det russiske Bourgeoisie er udryddet, pint til Døde,
alle Udlændinge med Undtagelse af os har forlængst maattet
flygte, overladende deres Gods og Ejendom til en usikker
Skæbne, mange af dem hjulpne af os. Nu er kun vi tilbage.
For hver Dag, der gaar, frelser vi nogle. Men der er en Grænse,
som er naaet; og derfor har jeg med Kurer sendt Bud, at mine
Folk maa komme tilbage. De trækker imidlertid deres Afrejse
ud fra Dag til Dag, de vil gerne ordne alt saa godt som mu
ligt for Tiden under deres Fraværelse, de vil ikke indse, at vi
hellere maa tabe alt, hvad vi har derovre, end at de skulde
miste deres Liv, der er langt mere værd end Gods og Guld.

3 1. Oktober 1918
Forhaabentlig gaar det godt, men jeg kunde ikke nævne
Moskva i denne sene Aftenstund uden at give Luft for den
Angst, der i disse Dage sidder i mit Hjerte. Ingen skal mis-

Ivan den Grusommes Kirke paa Kreml.

unde dem, der har oplevet disse Tider, som vel engang af
Eftertiden vil blive kaldt store.
Foruden vort eget Hus er der dog ogsaa andre Ting, som jeg,
om den Tid kommer, vil se i Moskva. Jeg vil skynde mig op i
det herlige gamle Kreml, hvor hele Ruslands Historie findes
sammentrængt som i et Uddrag, der gaar helt tilbage til Ivan
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den Grusommes Tid — saaledes vises den Tronstol, hvorfra
hin Tyran holdt Riget i Gru. Jeg vil se, hvad der endnu maatte
findes levnet efter det nuværende Rædselsherredømme; des
værre vil der vel ikke være meget tilbage. Jeg vil i saa Fald
med Sørgmodighed erindre de Dage i 1911, da jeg i straalende
Solskin vandrede rundt deroppe blandt de ærværdige Minder
og følte, hvor jeg selv voksede blot ved at betragte dem og
ligesom fyldtes af den primitive Handlekraft, der straaler ud
fra dem. Der var Skaberkraft for dem, der forstod af Fortid
at drage Lære for Nutid. Og dette er dog her paa Jorden det
sunde Grundlag for enhver Fremtid — et Grundlag, der ikke
findes i den Militarisme, der hersker nu, og mindst af alt i
Bolchevismen.
31. Oktober 1918. Medens The United Export Co. forsøgte sig
med sine første, vanskelige Skridt ud i Verden, kæmpede Mo
derfirmaet The Crown-Butter Export Co. samtidig en haard
Kamp for Tilværelsen.
Jeg havde haabet, at L.E. Bruun og Heyman, naar de saa,
hvor unyttig og tabbringende deres indbyrdes Krig var, og
at The Crown-Butter Export Co. trods denne deres Fejde
kunde afslutte sit Regnskab 1910-11 med et tilfredsstillende
Resultat, vilde blive modtagelige for Tanken om at gøre Over
gangen fra Krig til Forbund; men L. E. Bruuns Stædighed syn
tes at danne afgørende Hindring for en Afslutning af Fjendt
lighederne. Og jeg maatte nu have en Ende derpaa, idet mit
Firma var for ungt til at udholde en langvarig Fejde. Selv
om den formelt førtes mellem de to andre Firmaer, var Kri
gens Virkninger, der bestod i smaa eller ingen Indtægter, dog
i lige saa høj Grad følelige for mig. Jeg maatte gribe til det
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skrappe Middel selv at erklære Krig og sørge for at føre denne
paa en saadan Maade, at de andre, skønt de var langt de rige
ste og stærkeste, for Eftertiden vilde savne Mod og Lyst til
slige for alle Parter tabgivende Metoder.

Mit private Kontor Østergade 46,
hvor den første Smør-Fredskonference fandt Sted.

Jeg udarbejdede derfor en nøje gennemtænkt Plan til An
greb ind over de to Kamphaners Distrikter. Og jeg aabnede der
efter Krigen i Sommeren 1911 og satte den for hver Maaned,
der gik, op i et stadig kraftigere Tempo. Resultatet blev et
tiltagende Antal Telefonopringninger særlig fra L. E. Bruun, og
endelig i December Maaned mødtes Herr Bruun med Herr
Heyman paa mit Kontor Østergade 46 og optog Fredsforhand
linger.
Forhandlingerne med de to Herrer varede 1911 til Ende,
og de rakte endda et godt Stykke ind i 1912, før vi var naaet
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saa vidt, at det var muligt for mig at se, hvad der kunde opnaas. Jeg forslog da, at en Jurist skulde træde til ved den
endelige Overenskomst, hvilket jeg antog vilde fremskynde For
handlingernes Gang. Der opnaaedes Enighed om Valget af Høje
steretssagfører Rée, der den Gang indtog en meget fremskudt
Stilling i den juridiske Verden efter sit Aktorat i Rigsretssagen
mod Albertis tidligere Minister-Kolleger J. C. Christensen og
Sigurd Berg. Herr Rée udfoldede en eminent Dygtighed og
Opfindsomhed med Hensyn til at fremme Sagen, idet han nøje
holdt sig til det Grundlag, der med saa meget Besvær var frem
skaffet; men heller ikke ham lykkedes det at bringe Forhand
lingerne ud af deres slæbende Tempo. Langt om længe kom
vi en Dag saa vidt, at jeg ansaa Tidspunktet for kommet til at
opfordre de andre Smørpakke-Firmaer af Betydning, dels Che
fen for P. F. Esbensen, Hr. N. O. Christensen, dels min Onkel,
Chefen for T. & S. Plum, til at deltage i Forhandlingerne, me
dens jeg ansaa det for haabløst at opfordre Chefen for Busck jun.
& Co., den gamle og meget ejendommelige Hr. Gunni Busck,
til at være med. Dette var heller ikke nødvendigt, idet han ved
en Konference, som jeg havde med ham, da hele Sagen var
afsluttet, med fuld Ret kunde udtale, at han aldrig havde an
vendt Prisnedsættelse som Middel til at drive Konkurrence.
De to andre Herrer, som jeg henvendte mig til, erklærede
sig straks villige til at deltage i Forhandlingerne, dog med alt
muligt Forbehold navnlig for min Onkels Vedkommende, da
der, som han erklærede, kun fandtes een, som han kunde have
Kontrakt med, nemlig Vorherre. En saadan Udtalelse vil maaske forekomme mærkelig, men den var for min Onkel den
dybeste Alvor. Han var fuldt og fast overbevist om, at naar
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hans Forretning gik saa godt, da var det, fordi han anvendte
største Delen af sin Indtægt til religiøse Formaal.
Jeg førte altsaa nu Forhandlingen videre med fire i Stedet
for med to, og mangen anden vilde vist efter det første Møde
have opgivet ethvert videre Forsøg; mere uforligelige Hoveder
at bringe sammen under een Hat kunde nemlig umulig tæn
kes, og aldrig senere under de mange Forhandlinger, som jeg
har deltaget i, har jeg maattet anvende saa megen Diplomati
og Taalmodighed som under disse.
Endelig den 5. Marts — Faders Fødselsdag — underskreves
den store Overenskomst mellem samtlige Smørpakkefirmaer,
idet den dog af særlige Grunde dateredes den 1. Marts 1912.
Den fyldte ikke mindre end 16 trykte Foliosider, saa det var et
omfangsrigt Værk. Det var min første mere betydende Indsats
i Danmarks Handel, idet den ikke alene reddede de større
Smørpakkefirmaers Forretninger udaf en tabgivende Situation
og omorganiserede den danske oversøiske Smøreksport, saa
den atter fik en Blomstringstid, men tillige skabte Grundlaget
for den betydelige Virksomhed i anden udenrigsk Handel,
som disse Firmaer senere har givet Anledning til.
Et omfattende Arbejde havde det imidlertid kostet, et Ar
bejde, som mangen anden vist ikke alene vilde have frasagt sig
længe forinden, men maaske have været fysisk udelukket fra at
kunne gennemføre. Bogstaveligt hver Dag af Maanederne De
cember til Martsvar optaget af disse Forhandlinger fra Morgen
til Aften; det hændte, at vore Møder først sluttede Klokken
2, ja en enkelt Gang endog Klokken 4 Morgen. Derefter sov
sikkert de andre til næste Dag, men jeg havde endnu alt at
ordne med Tilrettelæggelsen af Stoffet for næste Møde, og dertil
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mine egne betydelige Forretninger at passe; hvor meget jeg
end har arbejdet baade før og senere, har jeg dog aldrig været
saa haardt spændt for som i hine Maaneder.
6. November 1918. Med Undertegnelsen af den store Hoved-

Mit Konferenceværelse Ny Toldbodgade 31-35,
hvor Smøroverenskomsten af 1912 forhandledes og afsluttedes.

kontrakt var Vanskelighederne for The Crown-Butter Export
Co. endnu ikke til Ende. Den voldsomme indbyrdes Fejde
havde bragt store Tab, og jeg maatte ikke alene nøjes med for
dette Aar at deklarere 4 °/o i Udbytte, — det laveste jeg endnu
til Dato har givet i noget af mine Selskaber, — men jeg maatte
endog for at naa dertil personlig tage en betydelig Del af Ta
bet, hvad der dengang for mig betød mere end meget. Frug
terne af det store Arbejde viste sig iøvrig hurtigt. De nye Pri-
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ser, som de andre Kontrahenter havde anset det for umuligt
at faa antagne af Kunderne, blev uden Vanskelighed anerkendte
Verden over paa alle Markeder. Forhandlerne af Varen var
tilfredse med at faa Orden i Tingene i Stedet for at være
underkastet en Krigstilstand, der, da de aldrig vidste, til hvad
Pris Naboforretningen solgte, kun gav dem Ærgrelser og Tab.
Jeg vil anslaa Nettofortjenesten paa den Kontrakt, som jeg fik
tilvejebragt, til i det første Aar for det danske Samfund at have
udgjort ca. 1 Million Kroner, et Beløb som dog dengang betød
noget for vor Økonomi og derigennem ogsaa for vor udenland
ske Handelsbalance, der jo desværre var lidet tilfredsstillende.
Af dette Beløb fik naturligvis The Crown-Butter Export Co.
kun en forholdsvis ringe Part — om jeg ikke husker fejl ca.
150.000 Kroner — som Nettooverskud i sin Kasse; men Op
gørelsen hver Maaned viste nu paany den samme regelmæs
sige Fremgang som tidligere, og Udsigterne for Kompagniet
var altsaa heldigvis endelig blevet virkelig lovende.
7. November 1918. Det var saa meget mere glædeligt, at det
lykkedes at tilvejebringe Orden i The Crown-Butter Export
Co.s Forretning i 1912, som Indarbejdelsen af The United Ex
port Co. gav store Vanskeligheder. Aaret 1912 var for Europa
det sidste i en Periode af udpræget Højkonjunktur for over
søisk Handel; og er det vanskeligt at begynde i Nedgangs
tider, kan det ogsaa have sine Skyggesider at begynde under
udpræget Højkonjunktur, navnlig hvor Talen er om Eksportog Import-Forretninger i generel oversøisk Handel. Egne Huse
havde vi jo ikke Raad til at etablere, og det var derfor nød
vendigt at opbygge Foretagender ved Tilknytning til allerede
bestaaende, dygtigt arbejdende Huse paa de oversøiske Plad-
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ser. Men disse havde enten allerede deres gode Forbindelser
i Paris, Hamburg og London eller de var oversvømmede af
Tilbud fra de konkurrerende store Eksporthuse. Det var saa
at sige haabløst for os at melde os som Deltagere i denne

Ego i mit første Kontor, Ny Toldbodgade 31-35.

Kappestrid. Midlet til at slaa Medbejlerne af Marken maatte en
ten være en mere omfattende og langvarig Kreditgivning end
de andre Huses; men dertil strakte vore Finanser absolut ikke;
eller Repræsentation for første Klasses særlig konkurrence
dygtige Specialfabrikker, hvis Varer havde betydelig Omsæt
ning paa de oversøiske Markeder; saadanne Fabrikker kunde
imidlertid ikke tænkes at ville overlade Repræsentationen til
os, eftersom de største og ældste Eksporthuse sloges om at
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byde dem de bedste Betingelser ved faste Afsætningskontrak
ter, hvis Beløb aldeles oversteg vor Evne.
Hvad vi maatte arbejde paa, var dels ved Hjælp af Agenter,
saa dygtige som de nu kunde skaffes, at slutte Forretninger gen
nem almindelige konkurrencemæssige Tilbud paa saadanne
oversøiske Pladser, hvor der fandtes mindre, nationale Køb
mandshuse af nogenlunde god Kvalitet; dels trods ovennævnte
Vanskeligheder at prøve, om der kunde, findes større Huse,
med hvilke det skulde vise sig muligt at afslutte Generalkon
trakt for deres respektive Import- og Eksportforretninger.
I første Henseende tog vi som tidligere omtalt væsentlig fat
paa Portugal og Sydamerika, specielt Brasilien, og det lykkedes
ved et meget stort Arbejde og ved at benytte enhver Chance,
der bød sig, at faa en nogenlunde anstændig Forretning i Gang
efter dette System; men Udgifterne var saa store i Forhold til
Indtægterne, at det ikke ad denne Vej vilde blive muligt inden
for en nærmere Fremtid at opnaa et tilfredsstillende Udbytte.
En enkelt Rejsende, som var sendt ud, og hvis Resultat var
ret negativt, kostede os 50.000 Kr. Den Art Hændelser gør et
særlig smerteligt Indtryk i en ung Forretning; og Tilfældet vi
ser, hvor vanskeligt det Farvand var, hvori vi prøvede os frem.
Ved den anden af de nævnte Fremgangsmaader syntes det
trods alle vore Anstrengelser ikke muligt at opnaa nogen Art
af Resultat. Enten var de vedkommende Huse villige til at
entrere med os, men da var det paagældende Firma eller
dets Ledelse ikke tilstrækkelig gode til, at vi turde indlade os
med dem; eller ogsaa var Husene gode nok, men i saa Fald
vilde de ikke opgive deres gamle Forbindelser, af hvilke der
var indrømmet dem de ypperligste Betingelser. Disse Betin85
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gelser blev af Tyskerne stadig forbedrede ved gentagne For
længelser af Eksportkrediten, til største Harme og Ærgrelse for
Englænderne, der nødtvungent fulgte med, men bestandig var
et Stykke bagefter; en stor Mængde Forretninger overflyttedes
derved fra Englænderne til Tyskerne; og for Frankrigs Ved-

Yding i afrikansk Transport paa Vej til Grand Bassam.

kommende var Gangen i Udviklingen den, at Størstedelen af
dets oversøiske Forretninger i Virkeligheden erobredes af ty
ske Huse, om end i en Mængde af Tilfælde disse Firmaer for
melt indregistrerede sig som franske Huse i Paris.
Blandt de Forhandlinger, der optoges om slige Generalkon
trakter for Import- og Eksport-Forretninger, var der dog to,
der førte til positive Resultater.
Det ene af disse Tilfælde var vor Forhandling med Firmaet
Caloust & Cie, Grand Bassam, Vestafrika, med hvilket vi havde
staaet i Forretningsforbindelse før i Tiden, ja endog, førend
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The United Export Co.s Udskillelse fra The Crown-Butter Ex
port Co. havde fundet Sted. Direktøren for dette Selskab, der
gentagne Gange besøgte os her i København, hed Caloust; han
var ikke just absolut indtagende, men han støttedes i Paris af
en velhavende spansk Familie ved Navn Castanon og havde

Compagnie Française de la Côte d’Ivoire’s Kontorbygning
og Magasiner i Grand Bassam.

gode engelske og belgiske Forretningsforbindelser. Ved disses
Hjælp fik han sit Firma omdannet til et Aktieselskab under det
smukke Navn Compagnie Française de la Côte d’ivoire, med en
Aktiekapital, der efterhaanden blev forhøjet til 1 Million Francs ;
og med dette Aktieselskab sluttede vi en Generalkontrakt for
delvis Overtagelse af dets Import og Eksport paa fordelagtige
Vilkaar og med en Risiko, der syntes passende.
Det andet Tilfælde, i hvilket vore Forhandlinger i 1912
førte til et Resultat, drejede sig om en Overenskomst med
Herr Otto Schlodtmann af Firmaet Siegl & Schlodtmann, Sao
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Paulo. Otto Schlodtmann var af særdeles god Familie, hans
Fader var Justitiarius i Overretten i Hamburg og hans Broder
en af de mest ansete Sagførere samme Steds. Han selv var i de
yngre Aar gaaet til Brasilien, hvor han havde været Parthaver
i nogle store Importforretninger for Manufakturvarer, og Fir
maet i Sao Paulo, for hvilket han nu var den øverste Chef, havde
en betydelig Størrelse og ejede flere Filialer bl. a. i Curityba.
Til samtlige disse Forretninger var hans Kapital ikke tilstræk
kelig, selv om han havde en ikke ubetydelig Formue, og han
var derfor aaben for et Finansarrangement. Jeg havde det Ind
tryk, at her endelig var fundet den Mand, det Firma og de For
hold, der kunde faa afgørende Interesse for os, og et større Ar
rangement blev truffet, der aabnede fast Udsigt til, at vi efter
Afslutningen af Regnskabsaaret 1912 vilde være i Stand til
at udnytte vor Aktiekapital i Overensstemmelse med vore
Planer.
Dermed var Hovedlinierne trukket op for The United Ex
port Co., og jeg kunde derfor foreslaa Yding, at han benyttede
Tiden inden næste Aar til at aflægge et længere Besøg i Syd
amerika. I Efteraaret 1912 begav han sig ud paa denne Rejse.
8. November 1918. Efter Ydings Afrejse til Sydamerika, og efter
at alle foran omtalte Sager var ordnede, havde jeg haabet at
faa en forholdsvis rolig Tid, men Skæbnen vilde det ander
ledes. Forholdene var dengang saaledes ordnede, at samtlige
Forretninger laa her i København, hvor Selskabets første Pro
kurist, Hr. Karl Wegener, som Leder af de daglige Forretnin
ger ved sit dygtige Arbejde i høj Grad medvirkede til Sel
skabets Fremgang i de paafølgende Aar. Filialen i Hamburg
fungerede blot som Indkøbskontor for dette vort Hoved-

88

8. November 1918
sæde. Men en Undtagelse var der gjort for Forretningen paa
Portugal. Denne var det nemlig af praktiske Grunde nødven
digt at henlægge fuldstændigt til Hamburg. Imidlertid havde
jeg indrettet et Centralsystem, saa at alt kunde kontrolleres
her oppe fra. Dette lod sig gøre
bl. a. ved Hjælp af den lette Tele
fonforbindelse, som man dengang
havde med Hamburg. Nu i Aare
ne under Krigen har man jo næ
sten glemt, at man engang i for
dums Dage kunde ringe Hamburg
op og tale med Folk der, naar
man vilde.
En Dag kort efter Ydings Af
rejse fattede jeg Mistanke til et
Forhold vedrørende disse Portugal-Forretninger. Jeg begyndte
da at trævle Sagen op. Min For
nemmelse af, at der maatte være
noget galt fat, bestyrkedes. Jeg satte mig i direkte telegrafisk
Forbindelse med vor Hovedagent i Oporto, en meget dygtig
Mand ved Navn Camizao. Indholdet af det Svar, der indløb,
forvandlede min Mistanke om, at en af Prokuristerne i Ham
burg havde indladt sig paa svigagtige Dispositioner, til saa
at sige Vished. Jeg kaldte ham herop under Paaskud af Kon
ference, holdt ham hen med Snak og lod samtidig HamburgKontoret undersøge hans Papirer. Noget absolut fældende blev
ikke fundet, men jeg følte mig stadig overbevist om, at der
forelaa Svindel; og da Manden, der anede Uraad, med eet
12
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forsvandt, meldte jeg ham til Politiet. Han var taget afsted
med Korsørtoget, men havde forladt dette undervejs, enten i
Slagelse eller et andet Sted, og væk var han. Telegrafisk kaldte
jeg da den anden Prokurist herop, der mødte med Kufferten

Et af Kontorerne Ny Toldbodgade 31-35.1

fuld af Papirer og ladet med Forklaringer. Naar jeg lagde alt
dette sammen med det Materiale, som jeg selv besad, gav det
til Resultat, at der i Portugal eksisterede et stort Svindlerkom
plot, der opererede paa den Maade, at det udstedte Ordrer
med falsk Firmaunderskrift til os og andre Hamburg-Firmaer.
1 Personerne f. v.: Prokurist Henry Åkerlund (nuværende Indehaver og Chef for
Chr. C. Rahr & Co.), Johs. Petersen (senere død i Amerika som Følge af en Skibsulykke),
Hovedbogholder V. Christensen, Hovedbogholder Ejnar F. Jensen (nu De Forenede
Papirfabrikker), Bogholder O. Starup, Korrespondent M. Terkildsen, Direktør Chr. Mik
kelsen, Prokurist A. Svindt.
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Naar Varerne derefter kom til Portugal, satte man sig i Besid
delse af disse og indkasserede det Beløb, der dannede Forskel
len mellem den Pris, de var købt til, og den Pris, som de lod sig
sælge til. Svindelen gav for saa vidt ikke noget Tab direkte
for Firmaerne i Hamburg, vel at mærke, naar det driftige
Konsortium i Portugal kunde vedblive at betale Varerne og
ikke en skønne Dag indstillede sine Betalinger og fandt det
fordelagtigere at indkassere de fulde Beløb i Stedet for Pris
differencen. En af Brødrene til vor forsvundne Prokurist var
med i Banden, og nævnte Prokurist havde støttet den dels
ved at lade de illegitime Ordrer passere, dels ved at foretage
Indkøb og Salg, som Kompagniets Ledelse aldrig vilde have
indladt sig paa, selv om Ordrerne havde været ægte.
Vor Risiko beløb sig paa det givne Tidspunkt til flere Hun
drede Tusind Mark, hvilket dengang for os var et overordent
lig stort Beløb. Jeg bestemte derfor ved Konferencen, at de
Coninck Smith, der var tilkaldt som Sagfører, straks den næ
ste Dag skulde afrejse til Portugal forsynet med vidtgaaende
Instruktioner om den mest energiske Optræden.
Hans Rejse blev meget eventyrlig, og jeg skal, da Sagen den
gang var af stor Betydning for The United Export Co.s Velfærd,
søge at optrække dens Linier, der minder om en Film. Skønt
vore Telegrammer til Portugal ikke skulde kunne forskrække
Svindlerne og ikke havde omtalt de Coninck Smiths Formaal
med Rejsen, var man dog blevet alarmeret, antagelig ved Tele
grammer fra vor forsvundne Prokurist, og de Skyldige befandt
sig ved de Coninck Smiths Ankomst paa Vej ud af Landet.
Hovedmanden lykkedes det imidlertid at arrestere, netop som
han skulde passere over Grænsen til Spanien, ligesom vi fik fat
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paa nogle af de andre, saa at det allerede syntes givet, at vi
kunde undgaa Ulykker. Da begik vor Jurist i Lissabon den Fejl
at modtage et mindre Depot for Varerne, og efter portugisisk
Lov kan man ikke holde en Mand i Fængsel, naar man har
modtaget Sikkerhed, lige meget hvor ubetydelig denne er.
Følgen blev, at Arrestanten slap ud, og vi kunde altsaa be
gynde forfra. Endelig lykkedes det dog at trænge Svindlerne
saa stærkt op i en Krog, at de underskrev et Dokument, hvor
ved de overlod samtlige Varer til os, hvilket de Coninck Smith
sejersstolt telegraferede her hjem. Jeg lykønskede telegra
fisk, men tilføjede dog det Forbehold:
saafremt Ordningen
holder!“ Og de Coninck Smith maatte erkende mit Forbe
holds Berettigelse, for Dagen efter fragik Svindleren den under
skrevne Overenskomst; paa Grund af, at Oprettelsen var sket en
Søndag, havde den ikke kunnet bekræftes af Notarius Publi
cus, og det var da efter portugisisk Ret fuldkommen lovligt at
fragaa den. Vi var altsaa atter lige vidt. Jeg lod nu de Coninck
Smith afbryde Forhandlingerne og tage fra Lissabon til Oporto
samtidig med, at jeg foretog de yderste Skridt for paany at gøre
Lederen af Svindlerbanden bange. Han rejste da efter de Co
ninck Smith til Oporto og opsøgte midt om Natten denne, der
senere har udtalt, at han i Øjeblikket følte sig fuldstændig over
bevist om, at han ikke vilde komme til at opleve næste Mor
gen. Deres bevægede Forhandlinger endte imidlertid med
Oprettelsen af et Dokument, der vilde bringe os omtrent ska
desløst ud af Sagen, hvis vi selv kunde realisere de paagældende
Varer paa tilfredsstillende Maade.
Desværre fulgte Uheldet os i saa Henseende, idet for det før
ste Varerne i Portugal var blevet stærkt beskadiget i den Tid,
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der medgik under de langvarige Forhandlinger med Svindleren;
her led vi navnlig et stort Tab paa et Vareparti, der havde lig
get oplagret i nogle Pramme og ventet paa Udlevering. End
videre blev ogsaa de Kontrakter, som de falske Ordrer havde
givet Anledning til i Hamburg, Aarsag til betydelige Tab paa
Grund af stærkt Prisfald i den Artikel, som det her drejede sig
om, nemlig Ris.
Denne Sag medførte altsaa ikke alene betydelige Tab, men
var tillige en Kilde til langvarige Ærgrelser. For det første førte
vi en meget langstrakt og trættende Kriminalproces med den
forsvundne Prokurist, der havde den Frækhed pludselig at
komme tilbage til Hamburg og paastaa, at han ikke kendte
det mindste til Svindlerierne, han var blot flygtet paa Grund
af Nervøsitet; og afgørende Beviser mod ham lykkedes det os
ikke under Processen at tilvejebringe. For det andet blev en
Række kedelige Civilprocesser i Hamburg Resultatet af de
uheldige Dispositioner, som Svindleren havde foretaget for
det stolte Konsortium i Portugal. Hertil kom endnu, at de
københavnske Blade fyldtes med lange Telegrammer om de
mægtige Bedragerier, som var øvet mod os, hvilket ikke kunde
undgaa at virke saare ubehageligt paa et ungt Firma som The
United Export Co.
Selv om denne ret store Sag var spændende nok og fuld af
dramatiske Optrin baade her i Landet og i Hamburg, hvor
blandt andet en af Hovedmændene tog sig af Dage ved Gift,
og skønt vi i selve Portugal tog fat paa den med en Energi,
der førte til det bedst mulige Resultat, var den dog i sine
Virkninger alt andet end glædelig. Det var derfor langt fra
nogen gunstig Periode for os, navnlig da som Følge heraf
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Aarsafslutningen for 1912 vel viste Overskud, men kom til
at omfatte en Konto, som det i Øjeblikket paa Grund af de
svævende Processer var umuligt at opgøre. Der var ikke
anden Udvej for mig end paany at gaa i Brechen og efter
passende Afskrivninger garantere Restbeløbets Indgang; en
Garanti, ved hvilken jeg maatte deponere alt, hvad jeg paa
det Tidspunkt ejede, og til Fordel for Selskabet paadrage
mig et Tab, som jeg var længe nok om paany at indvinde gen
nem min Gage og Tantième. Har jeg senere haft betydelige
Indtægter af mine Selskaber, saa vil man af ovenstaaende Be
retning og af hvad tidligere er fortalt om The Crown-Butter
Export Co. kunne se, at jeg paa den anden Side, ogsaa mens
Selskaberne endnu var unge og ukonsoliderede, har maattet
skærme deres Fremtid ved at sætte alt, hvad mit var, ind for
dem.
Som Følge heraf kunde Regnskabsaaret 1911-12, det første
for The United Export Co., afsluttes med omtrent samme Re
sultat, som hvis Svindlerbanden i Portugal ikke havde eksiste
ret. Jeg mente dog ikke at kunne indlade mig paa at sætte
Dividenden højere end 5 pCt.; og udvide Kapitalen, som jeg
havde haabet og regnet paa, turde jeg nu ikke. For at gøre dette
maatte jeg have haft et Resultat at fremlægge, der paa sikrere
Basis, end der her var opnaaet, kunde vise Selskabets Fremgang
og Rentabilitet. Selve Omsætningen, der i 1911 kun beløb sig
til ca. 185.000 Kr., var i 1912 gaaet op til ca. 2.200.000 Kr.,
et Tal, som jeg dengang fandt tilfredsstillende, men som jeg nu
ofte omsætter om Dagen i Finansdispositioner alene her i Kø
benhavn.
24. November 1918. Ikke mere end fjorten Dage er gaaet, si-
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den jeg sidst aabnede denne Bog; men der er i disse fjorten
Dage indtruffet større Begivenheder end vel nogensinde tid
ligere i Historien i et Tidsrum af tilsvarende Længde.
Verdenskrigen er endt. Mellem Tyskland og de allierede
Stormagter er sluttet Vaabenstilstand. Forhandlingerne førtes

Marechal Fochs Tog i Rethondes-Skoven,
hvor de tyske Vaabenstilstands-Delegerede indfandt sig.

i en Jernbanevogn inde i en fransk Skov, hvor Marechal Foch
havde sit Hovedkvarter. Det var saa ydmygende og forfærde
lige Betingelser, som vel nogensinde en Stormagt har maattet
modtage. Der var ikke Tale om nogen virkelig Drøftelse af
de Vilkaar, der blev forelagt de Besejrede. Der var kun at
underskrive. Kejseren af Tyskland, der i en Menneskealder
har holdt Verden i Respekt for sin pansrede Næve, og som i
de sidste halvfemte Aar har faaet hele Europa til at svømme
i Blod og Taarer, er sammen med sin Søn underVerdens Spot
og Smæderaab flygtet til Holland; og ikke engang her er hans
Liv sikkert. Frankrigs hærgede, nedtrampede, med Ruiner dæk
kede og af Granater pløjede Nordprovinser er blevet befriet for
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den tyske Invasion. De franske Hære er under uendelige Ud
brud af Glæde rykket ind i det smerteligt savnede og frydefuldt
genvundne Elsass-Lothringen, efter at det i 38 Aar har været un
dergivet tysk Herredømme. Alt tysk Land Østen for Rhinen
er blevet besat af franske, engelske og amerikanske Tropper
som Sikkerhed for, at det besejrede Rige ikke skal kunne gen
optage Krigen. Belgien er befriet. Kong Albert har holdt sit Ind
tog i Briissel, som han efter det heltemodige Forsvar af Grænse
fæstningerne i 1914 maatte forlade som Flygtning. Han selv,
hans Dronning og Børn er blevet tiljublet af Folket, som vel
sjældent nogen anden Kongefamilie er blevet hyldet.
Serbien og Rumænien er blevet udfriet af Slaveriet under
deres Erobrere, Tyrkiet er knust og har mistet Muligheden for
fremtidigt at kunne fortsætte sit blodige Herredømme over
Armenierne og de andre undertrykte Stammer. England har
med sin stolte Flaade i fuld Kamporden modtaget Overgivel
sen af Tysklands Højsøflaade, der var Kejser Wilhelm en Kilde
til berettiget Stolthed, men Verdensfredens stadige Trusel.
Ogsaa dets Flaade af Undervandsbaade er udleveret. Under
vandskrigen, den værste Form for Krig, der i nyere Tid har
været bragt til Anvendelse, er afsluttet. Frit kan atter Ski
bene befare Søen uden pludselig at faa Døden plantet i de
res Side ved en lynsnar Torpedo, medens en Granatregn
sænkes over de skrøbelige Baade, der i Søerne søger at redde
dem, som det er lykkedes at slippe bort fra det synkende Skib.
Endt er paa Havene Faren for et Sammenstød med Miner, der
i et Nu kan sønderflænge et Fartøj fra For til Agter med alt
levende indenbords.
Selv paa mine fredelige Sommerferiesejladser her i vore
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Farvande har jeg maattet krydse mellem Minefelter med saa
smalle Sejlrender, at en Fejlmanøvre vilde have været tilstræk
kelig til, at Baad, Besætning og Gæster var blevet splittede til
Atomer paa samme Maade, som det baade i Storebælt og her
i Øresund er gaaet med Skibe, der ved Uforsigtighed er komne
indenfor Grænserne af de danske eller tyske Minefelter. Saavel paa svensk som dansk Kyst har jeg været ved at strande,
fordi Fyr, der skulde være tændt, af sømilitære Grunde plud
selig er blevet slukkede. Jeg er blevet prajet og visiteret af
fremmede Orlogsskibe, og det var kun ved et Lykketræf, at
min Baad engang ved en saadan Visitation, da jeg ikke havde
faaet Skibspapirerne med, undgik at blive gjort til tysk Prise.
Jeg har set uhyggelige og faretruende Undervandsbaade plud
selig dukke op ved Siden af mit Skib for atter at forsvinde i Ha
vets Dyb, uden at man vidste, hvilken af de krigsførende Na
tioner der her var ude paa Undervandsbaadenes frygtelige
Færd. Mit fredelige Skib har en Sommerdag endog været ud
sat for Beskydning, — dog ikke med skarpt. Ved en Fejl havde
vi nemlig en Dag i Storebælt overset Signaler om Standsning
fra en tililende Torpedobaad, indtil en af dens Kanoner be
gyndte at spille mod os. Saa fik vi unægtelig ogsaa drejet bi i
en Fart, og jeg maatte tilgive Torpedobaadens Chef saavel de
truende Skud, som at Baaden under den herskende Ophidselse
gik saa tæt til os, at den med Stævnen knuste Siden paa min
Storjolle; thi var vi ikke blevet stoppede saa brat, saa vilde
denne Verden ikke haft flere Oplevelser for os, end Fornem
melsen af et nyt os ukendt Minefelt og Rummet derover i de
Højder, hvortil et Minefelt kan springe eller sprænge.
Til Erindring om disse Tider har jeg erhvervet Ankeret fra
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den engelske Undervandsbaad E. 13, der for at undgaa sine
tyske Forfølgere løb ind paa dansk Territorium under Salt
holm, men desuagtet stadig, og selv efter at den var blevet Vrag,
blev beskudt af de tyske Skibe. Da lagde som bekendt den til
ilende danske Torpedobaad sig i Linien mellem den engelske

Dansk Skonnert sprængt med Drivmine ved Skagen.

og de tyske Baade, saa Myrderiet af de engelske Sømænd
maatte høre op, medmindre Tyskerne vilde behandle den dan
ske Baad paa samme Maade. Dette skete dog heldigvis ikke,
og de engelske Sømænd, der ikke allerede var blevet dræbte,
kunde bjerges i Land for at interneres som Krigsfanger her i
Landet under Krigen. E. 13’s Anker skal nu engang rejses paa
det yderste Næs paa Thorø. Fra Skibene, der sejler gennem
den østlige Del af Lillebælt, vil man da kunne se dette store
Anker støttet op mod en af Øens Granitsten til Minde om de
Tider, da fremmede Krigsskibe gjorde vore Sunde fulde af Fa
rer, og hvor mangen brav dansk Sømand, selv her i vore egne
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Farvande og trods vort Lands absolutte Neutralitet, led Dø
den ved Granatskud eller springende Miner.
Sønderjylland, som af Tyskland i 1864 blev revet bort fra
Danmark med Vold, skal vel nu atter tilbagegives os, efter at
vore Brødre i de mange Aar har baaret Aaget, medens vi var
tavse Vidner dertil og kun under Skjul og Dække kunde yde
dem en Haandsrækning. Atter skal da vort gamle Flag hejses
over det gode danske Land, i hvilket vi alle har haft Slægt
eller Venner, der har lidt og kæmpet. Og Wilson, Amerikas
Præsident, der ved sin Indsats blev den, som endelig afgjorde
Verdenskrigen, kommer nu selv til Europa for at føre sine
universalpolitiske Ideer ud i Virkeligheden og skabe et Na
tionernes Forbund, der for Eftertiden skal kunne hindre, at
en saa forfærdelig Ulykke som de sidste fire Aars Krig igen
kommer over Verden.
Er da ikke alt godt, er vore Hjerter efter alt dette ikke fyldte
af Taknemlighed og Glæde?
Nej desværre. Den Revolution og det Anarki, der i et Aar
har hærget det store Rusland — værre og frygteligere end no
gen havde tænkt det muligt — har omsider nu ogsaa bredt sig
til andre Stater i Europa. I Dag synes alt Forvirring. Intet ga
ranterer os for, at vi ikke fra Verdenskrigen gaar direkte over i
Verdensrevolutionen — som vil kunne blive endog mere lang
varig og frygtelig end selve Krigen. Alt er usikkert. Maaske
de allierede Stater kan besejre den russiske Bolchevisme, efter
at de nu har gjort en Ende paa den tyske Militarisme. Men
vi veed intet. Fremtiden er mere mørk og truende end nogen
sinde. Der er ingen Glæde mulig.
Selv her i vort lille fredelige Land har den røde Fane været
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udfoldet. Heldigvis dog kun paa Taget af en Sporvogn i Frederiksborggade. Bedriften blev udført af en af de forrykte Per
soner, der leder Bolchevismen herhjemme. Det lykkedes dem
dog blot at gøre deres røde Fane komisk; og noget værre kan
som bekendt ikke times en Sag her i det latterlystne Køben
havn. Et stort Antal saarede Politibetjente foruden massakreret
Pøbel eller tilfældigt Publikum var hele Resultatet af det køben
havnske Oprør. Det strakte sig kun over nogle Dage og endte
en Aften neden for mine Vinduer i det gamle Palæ, hvor Po
litiet splittede de sidste Rester af Hoben. Jeg fik ikke engang
noget Stenkast eller Skud sendt ind gennem de store, oplyste
Ruder, bag hvilke jeg fredeligt havde siddet ved mit Arbejde, da
jeg blev afbrudt ved den larmende Pøbels Storm gennem Ga
den. Alene som jeg var i hele Palæet, vilde det have været et
let Bytte for Angribere, men Politiets Knipler var i alt Fald
denne Gang tilstrækkelige til at holde Urostifterne i Ave.
Urolighederne er nu forbi, og Lederne sidder vel forvarede
i Arresten; men hvis Anarkiet Syd paa fortsættes, kan det for
plante sig til de sejrrige Veststater, og hvad saa? Trods det, at
den saa længselsfuldt ventede Fred er inde, veed vi i dette Øje
blik mindre end nogensinde før om Arbejdsro og om Fremtiden.
Faren hidrører ikke blot fra det opdukkende Anarki; men
det skorter ogsaa Sejrherrerne paa sund Sans, deres Hjerner
har ikke kunnet taale Spændingen, men koger over; den sid
ste Rest af Logik er forsvundet hos dem. Det er mig ikke
muligt her at gaa i Enkeltheder, jeg vil blot ved et enkelt
Eksempel vise, hvor utroligt vanskelig min og Kompagniets
Stilling stadig er; derfra vil man da kunne slutte sig til, hvor
ledes Forholdene stiller sig med Hensyn til alle andre Pro-
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blemer, ogsaa dem, der er af fundamental Betydning. En
Officer fra den herværende franske Legation henvendte sig
for et Par Dage siden til mig med energisk Henstilling om, at
jeg definitivt skulde afbryde Forbindelsen med Bolchevikerne
i Moskva; og han blandede dette Spørgsmaal, sandsynligvis
dog uden at have Kompetence dertil, sammen med det søn
derjyske Spørgsmaal.
En tre Timers Kon
ference evnede ikke
at bringe nogen væ
sentlig Forandring til
veje trods alle Hen
visninger til Umulig
heden af at flytte vore
Forretninger totalt
bort fra Moskva, med
Fransk Flyver over Petrofski-Parken, Moskva.1
mindre de Allierede
ønskede at betale Tabene derved. Forgæves fremhævede jeg
det urimelige ved hele Sagen, da ingen til den Grad som vi
havde varetaget og endnu varetog Frankrigs og de øvrige Alli
eredes Interesser. Det nyttede intet, vi skulde rykke ud af Rus
land og det omgaaende. Jeg overvejede allerede, om jeg næste
Dag skulde optage en ny Konference med Udenrigsministeriet
om det russiske Spørgsmaal, da en anden Officer, ligeledes fra
den franske Legation, blev meldt. Henvendelsen gik denne
Gang ud paa at bede os om Hjælp for de endnu i Moskva
tilbageværende Franskmænd, en Anmodning, der var di1 Dette Fotografi ligesom flere af de andre russiske skyldes Frøken Edith Lindegaard,
en af de sidste danske Damer i Russisk Handelskomp.s Korrespondanceafd. i Moskva.
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rekte i Strid med en hurtig Afbrydelse afvore Forbindelser med
Rusland. Jeg forlangte nu en skriftlig Opfordring fra den fran
ske Gesandt. Denne har jeg modtaget i Dag, og dermed er altsaa den første Henstilling indtil videre bortfalden, — saa meget
mere som jeg har præciseret, at den sidste Henvendelse af os
opfattes som en Handling af Frankrigs Gesandt ikke som Pri
vatperson, men som Repræsentant for sin Nation. Jeg har som
Følge deraf da ogsaa videregivet Meddelelse derom til Uden
rigsministeriet. Det er imidlertid klart, at disse vaklende Stand
punkter skaber en yderliggaaende Usikkerhed og Fare for os.
Vi er de smaa. Hvis vi ikke kan holde os udenfor det Verdens
kaos, der nu under forskellige Former har bestaaet siden 1914,
vil vi være udsat for at gaa fuldstændig til Grunde deri. Ingen
Magt vil kunne have Tid eller Raad til eller nogen Interesse
af at bringe os Hjælp, hvis vi styrter i Dybet, det være sig for
medelst Krig eller Anarki.
Derfor: Efterslægt, som ser tilbage paa disse Tider! Tro
ikke, at vi her i Danmark i November 1918 følte den Glæde
og Sikkerhed, som man vel vilde anse for en naturlig Følge
af den verdenshistoriske Situation, der blev skabt i denne
Maaned.
1. December 1918. Sidste Gang bukkede jeg under for Fri
stelsen og opridsede med flygtige Træk Konturerne af den be
vægede Nutid i Stedet for at se tilbage til de forgangne Da
ge, da Ordet Verdenskrig endnu ikke var skabt, da Tanken
om en Krig mellem alle Jordens Folkeslag blev betragtet som
et urimeligt Hjernefoster, der aldrig kunde forvandles til
Virkelighed.
Imidlertid maa jeg nu atter tage min Traad op, hvor meget
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jeg end er fristet til at fortsætte fra sidst og springe lige ind i
en Skildring af de forløbne Dages voldsomme Begivenheder
— blot for faa Minutter siden hørte jeg de engelske Matroser
larme ned gennem Bredgade for at naa om Bord, inden Eska
dren i Morgen ved Gry skal lette for at staa ned gennem Sun
det med forseglede Ordrer for Landgang i Tyskland.
Jeg vender altsaa tilbage til Begivenhederne fra 1912.
Ved Genoplivelsen af disse er jeg forøvrigt sidste Gang uden
at ænse det sprunget frem til Aaret 1913. Det var nemlig først
i Begyndelsen af 1913, at Yding, der i Slutningen af 1912 var
fuldt optaget af vor Etablering af Firmaet Richter & Co. i Shang
hai (med en tysk Købmand Richter som Chef og Indehaver),
tog afsted til Sydamerika. Endnu om Bord paa Hamburg-Amerika-Damperen skriver han til mig om Forhold vedrørende Ind
retningen af vort Hamburg-Hus og deriblandt om den Proku
rist, som jeg faa Dage efter fattede Mistanke til og afslørede
som Medskyldig i den eneste større Svindleraffære, der endnu
har berørt vore samlede Firmaer.
Sagen voldte os som nævnt store Vanskeligheder ved vor
Regnskabsafslutning for 1912; disse blev imidlertid paa den
foran omtalte Maade saa nogenlunde vel overstaaede.
Henimod Paaske var Forholdene atter blevet tilsyneladende
rolige, og jeg besluttede at tage paa Ferietur til Sverrig. Paa
Vejen til Toget gjorde jeg en sidste Visit paa Kontoret og fandt
der nogle længere Kodetelegrammer fra Siegl & Schlodtmann.
Jeg stak dem og en Kode i Haandtasken for at dechiffrere dem
i Toget. Dechiffreringen oplyste mig om, at et nyt Uvejr var
ved at trække op. De usikre Forhold, der var indtraadt i Bra
silien, efter at Højkonjunkturen i 1912 var afsluttet, havde
103

Dagbogsblade
ogsaa bragt Vanskeligheder i Staten Sao Poulo, og vi maatte
træde hjælpende til, hvad der med vore dengang saa be
grænsede Finanser ikke var saa let. Foran Trollhåttans mæg
tige Vandmasser overvejede jeg, hvad der var muligt at gøre,
og vendte derefter hurtigt hjem, idet jeg telegraferede til

Trollhåttan.

Yding om at fremskynde Rejsen til Sao Paulo, medens jeg
selv tog Forhandlingen op med Siegl & Schlodtmann’s anden
Hovedkreditor, det store Hamburg-Firma A. G. Freitag. Jeg
foreslog Siegl & Schlodtmann omdannet til Aktieselskab med
Hovedsæde her i København, Kapital 1.500.000 Mark og
Bestyrelsen sammensat af tre tyske og to danske Herrer.
Efter en Række besværlige Forhandlinger lykkedes det at
faa Sagen saa vidt fremmet, at det formelle var fuldtud i Or
den og Selskabet underlagt en Bestyrelse, der var sammen
sat saaledes, at den kunde ventes at muliggøre Tegning af
Aktiekapital i Tyskland. Paa dette Tidspunkt, i Forsommeren
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1913, indskibede Yding sig, efter at have udført et meget stort
Arbejde i Brasilien, fra Sydamerika direkte til Europa. De sid
ste Telegrammer, som han modtog inden sin Afrejse, var me
get forhaabningsfulde, saa at han nærmest maatte tro, at hele

E. Yding i sit Kontor, Ny Toldbodgade 31-35.

Sagen ved hans Ankomst hertil vilde være bragt i Orden. Imid
lertid viste det sig umuligt at faa Aktiekapitalen placeret i Tysk
land, her i Landet kunde der under de daværende Forhold
ikke være Tale om at anbringe den, og der var da kun een
Mulighed tilbage, nemlig at søge den fordelt paa Schlodtmanns
større Kreditorer i Europa. Af saadanne havde Firmaet i Over
ensstemmelse med de daværende Eksportkrediters Omfang
betydelige saavel i England og Frankrig som i Tyskland og
Schweiz.
14
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Det er aldrig let at faa Folk til at forandre deres Fordringer
paa et Firma til Aktier i samme, specielt ikke under nedadgaaende Konjunkturer, og navnlig da ikke, naar man opfordres
dertil af Hovedkreditoren, og denne ikke selv vil tegne Aktier.
Og det vilde vi ikke; eller rettere sagt vi kunde ikke, det var
aldeles udelukket, at det kunde lade sig gøre med vor til Raadighed værende Kapital og under de foreliggende Forhold.
Da der imidlertid ikke var anden Vej farbar, tog Yding efter
nogle Dages Hvil ud paa den til Sagens Gennemførelse fornød
ne Europarejse, og han løste Opgaven.
Paa Forhaand maatte denne synes noget nær haabløs; men
efter at have gennemrejst Tyskland fra Hamburg til Miinchen,
Frankrig fra Paris til Lyon, dertil England og vistnok ogsaa
Schweiz, kunde Yding præsentere en Liste, hvorefter hele Ka
pitalen var tegnet af Schlodtmanns forskellige Kreditorer, vel
ca. 20 i Tallet rundt i disse Lande; der manglede ialt kun
180.000 Mark, som vi selv overtog. Kun for nogle enkelte
Kreditorers Vedkommende havde det for at vinde dem for Pla
nen været nødvendigt at yde nogle forholdsvis begrænsede Ga
rantier fra vor Side. Jeg tror, at jeg tør sige, at vanskeligt no
gen anden end netop Yding kunde have løst denne saa ufrem
kommelige og indviklede Sag, hvis Traade forgrenede sig over
det halve Europa.
Overenskomsten var nu i Orden; Selskabet kunde under
Navnet Schlodtmann & Co. fortsætte med en fuldt indbetalt Ak
tiekapital paa 1.500.000 Mark, med Hovedsæde her i Køben
havn og med Yding og Schlodtmann som henholdsvis euro
pæisk og brasiliansk Direktør, — Stillinger som de begge har
beklædt indtil i Aar, da Schlodtmann afmeldtes, efter at han
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paa Grund af sin Nationalitet havde maattet opgive sin Stil
ling samtidig med Brasiliens Indtræden i Verdenskrigen, hvor
efter Yding benyttede Lejligheden til at søge fra Direktionen
over i Bestyrelsen, idet samtidig Navnet Schlodtmann & Co.,
som det strenge Krigsministeriüm i Washington forlangte æn-

Mit Kontor i Hamburg.

dret paa Grund af det tyske Element deri, veg Pladsen for
Firmanavnet A. Boye & Co.
Var Sagen end bragt i foreløbig Orden ved Firmaets oven
for beskrevne Omdannelse til Aktieselskab, saa skaffede det
os dog endnu i 1913 og Begyndelsen af 1914 betydelige Van
skeligheder ved den store Kredit, det maatte benytte, og som
paa Grund af vor begrænsede Kapital stadig var os en haard
Belastning; men Aaret 1913 kunde dog løbe ud i nogenlunde
Ro, efter at Sagen med Bedragerkomplottet i Hamburg og Re
organisationen af Siegl & Schlodtmann var overstaaede.
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Jeg husker i hvert Fald i denne sene Aftentime ikke andre
Begivenheder fra 1913 af særlig Interesse.
1913 er for mig Hamburg-Aaret, idet Begivenhederne for
mit Vedkommende kon
centrerede sig om denne
By, som jeg havde lært
at kende og forstaa, det
Hamburg, der var den
store Udskibningshavn
for det vældige tyske
Rige, Ballins Hamburg,
Amerika-Liniens Stifters,
Kejserens Dusbroders. —
Jeg husker Møderne i
Bestyrelsesværelset paa
vore Kontorer, med Al
tan ud mod den smukke
gamle Kirke i den travle
Storby, og Diner’erne
paa de store Restauran
ter, hvor et elegant Publi
Parti fra det gamle Hamburg.
kum optog hvert Bord i
de mægtige Lokaler; hyppigst og helst mindes jeg Køre- og
Spadsereturene ud gennem Staden med den gamle, fine Jurist
Dr. Goldfeld, Formand for Schlodtmann & Co.; han var Med
lem af Raadet i Hamburg og viste mig med Stolthed alt, hvad
der var udrettet i Løbet af de sidste faa Aar, lige fra Opførelsen
af de smukke Villabyer i de ydre Bydele til de brede, pragt
fulde Anlæg ned mod Aisteren inde i Byens Hjerte.

4. December 1918

Hamburg var dengang Europas nyeste Vidunder, skabt til
Smykke og Velsignelse for hele Tyskland. Det Øjeblik kom, da
Preussen, svulmende i Følelse af den Blomstringstid, paa hvil
ken Hamburgs Udvikling var som et Tegn, slyngede sin Strids
handske mod en hel Verden. Og nu ligger denne By knust,
saa den maaske aldrig rejser sig igen. Hvis Tyskland, saaledes
som det kan se ud til i disse Revolutionens Dage, paany bli
ver splittet i en Række Smaastater som i tidligere Tider, vil
Hamburgs Fremtid have faaet et ulægeligt Knæk.
4. December 1918. I Slutningen af 1913 maatte Yding igen
afsted til Sydamerika og se til vore mange Affærer derovre, men
ellers erindrer jeg i hvert Fald i Øjeblikket ikke særlig mærke
lige Begivenheder fra dette Aar ud over, hvad der allerede er
omtalt. Det var et drøjt og strengt Arbejdsaar, der i høj Grad
bar Præget af de nedadgaaende Konjunkturer; og der raadede
meget ugunstige Forhold for alle Eksporthuse, ikke mindst for
vort, saa ungt som det var. Store Prisfald paa næsten alle ledende
Verdensartikler gjorde sig gældende, den ene Fallit afløste
den anden i de oversøiske Lande; alligevel forcerede navn
lig Tyskland Eksporten op, saa at det slog enhver tidligere
Rekord. Ved Indgangen til 1914 haabede vi imidlertid at skulle
gaa over til jævne Opgangstider igen, i hvilke den megen Usund
hed, der bredte sig, atter lod sig trænge tilbage.
Jeg havde i 1913 kunnet afslutte The Crown-Butter Export
Co.s Regnskab med et fuldt tilfredsstillende Resultat — det var
den første Følge af den store Smøroverenskomst af 1912; og pr.
Ultimo December 1913 kunde jeg ogsaa afslutte The United
Export Co.s Regnskab med et tilstrækkelig tilfredsstillende Re
sultat og notere en Opgang i Omsætningen fra ca. 2 Millioner
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Kroner i 1912 til ca. 6 Millioner i 1913. Endelig saa jeg mig
derfor nær det Maal at kunne faa en relativt tilstrækkelig Ka
pital ind i Firmaet. Forhandlinger herom førte til det Resultat,
at Selskabets Kapital udvidedes til l1/« Million.
Det syntes derfor virkelig, som jeg nu nogenlunde skulde
staa ved det Maal, som jeg foreløbig havde sat mig, og at jeg
endelig kunde finde no
gen Ro og Glæde ved
Tilværelsen til Afveks
ling fra det forcerede og
enerverende
Arbejde
Dag og Nat, som i saa
lang en Aarrække havde
hvilet paa mig.
Dels var det ældste
Firma, The Crown-Butter Export Co. med Un
derfirma The United Danish Butter Preserving Co., nu i Be
siddelse af tilstrækkelig Kapital til i Ro at drive sin Forret
ning og tjene gode Penge. Det nød, takket være den store
Overenskomst, en taalelig Fred og fordrageligt Samarbejde
med de Konkurrenter, der havde gjort baade os og sig selv
Tilværelsen saa lidet hyggelig.
Dels var ogsaaThe United Export Co., som det syntes, kom
met ud over sine store Begyndelsesvanskeligheder. For det før
ste var dets Kapital nemlig, som lige nævnt, nu endelig bragt
op til et Beløb, der stod i et nogenlunde rimeligt Forhold til
de Opgaver, som stilledes et Eksporthus, og til det Beløb, som
jeg straks havde sagt var nødvendigt for et saadant Firma; og
110

4. December 1918

endvidere var der for Kompagniet skabt en virkelig verdens
omspændende Forretning, der skulde kunne danne Grund
laget for dets sunde og, om alt gik vel, rolige Udvikling til et
Eksport-Import-Firma af Betydning. Foruden de talrige Agen-

Soerabaya.
Prøve-Værelse i Koelner Handelsgesellschafts Filial.

turer, som vi havde rundt omkring i Verden, stod vi i me
get nøje Alliance med Schlodtmann & Co. i Sao Paulo, Com
pagnie Française de la Côte d’Ivoire i Grand Bassam, Firmaet
Martini i Manila, Richter & Co. i Shanghai, og endelig Koelner
Handelsgesellschaft i Soerabaya, der var blevet inkorporeret som
en Slags Datterhus af vor Hamburg-Filial; i Begyndelsen af
1913 knyttede vi yderligere West Africa Mahogany Syndicate i
Secondee til os. Alle disse Firmaer, der var meget nøje for-
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enede med Hovedfirmaet, skulde kunne give os mer end til
strækkelige Forretninger at leve af, og dertil kom vore virke
lig betydelige Agenturforetagender, specielt Jahiel & Corkidi,
Paris, Wohl & Nagorsen, Porte Allegre, Carlos Zuchermann,
Buenos Aires, og Müller, Guayaquil. Disse Firmaer og For
retninger var, som det vil fremgaa af Stedbetegnelserne, saaledes fordelte Verden over, at man syntes at kunne regne
med, at selv om der opstod Vanskeligheder enkelte Steder,
saa vilde det blive opvejet ved Fremgang paa andre Steder,
og at altsaa hele Foretagendet hvilede paa et ubetinget sundt
Grundlag og skulde kunne undgaa de Rystelser, som ellers
nødvendigvis af og til maa indtræde for saadanne Eksport- og
Importhuse, naar de enten udelukkende eller dog hovedsage
lig interesserer sig for et enkelt Distrikt, det være sig Brasilien
eller andre Egne.
Jeg havde altsaa virkelig, trods de Vanskeligheder der endnu
kunde forestaa, Grund til atvære tilfreds. Der var skabt en For
retning, hvortil der ikke fandtes andre tilsvarende her i Lan
det, og det paa forholdsvis kort Tid og under Forhold, der i
mange Henseender gik os imod.
Jeg var da ogsaa paa dette Tidspunkt fornøjet med Tingene.
Jeg husker endnu den Aften, da jeg kørte hjem fra Bestyrel
sesmiddagen hos Nimb, efter at Udvidelsen af Aktiekapitalen
var blevet besluttet og garanteret af Landmandsbanken. Det
havde været en behagelig og stilfuld lille Fest, i hvilken de
betydelige og interessante Mænd, som Bestyrelsen talte, havde
deltaget. Jeg husker, at jeg, da min Vogn kørte forbi Østergade
46, hvor jeg var begyndt, opgjorde, at nu var der virkelig
naaet et Resultat, der kunde betyde noget. Alt mit Arbejde og
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min til Tider virkelig ualmindelige Anspændelse havde ikke
været forgæves.
Jeg begyndte allerede at indrette mig paa, at der vilde kom
me roligere og behageligere Forhold end hidtil.
Den eneste Fornøjelse, jeg egentlig havde undt mig i de
foregaaende Aar, var
Sejlads om Somme
ren. Jeg havde opta
get denne min gamle
Yndlingsadspredelse
paany. I 1912 købte
jeg migen lille Kutter
paa ca. 4 Tons, der
var egnet til Kapsej
lads. Dens Navn blev
Ejgin, senere Ejgin I,
og med den laa jeg og
sejlede rundt i Øre
sund hver Søndag og tog den ene Præmie efter den anden.
Her hvor jeg sidder og skriver disse Linier, kan jeg se hele
tre Hylder fulde af Sølvbægere fra disse Aar. Ellers havde jeg
fuldstændig taget Afsked med alt, hvad man kalder Frihed og
Fornøjelser. Det eneste af denne Art, der blev holdt gaaende
trods Arbejdet, var Aftenerne med Frijs’s, der var flyttet her
ind for Vinteren; nogenlunde regelmæssigt spillede vi Bridge,
jeg hos dem og de hos mig, skiftevis hver anden Uge. En en
kelt Gang var jeg til Middag i Kvæsthusgade 5 hos Professor
Troels-Lunds, der blev ved at være trofaste mod mig, skønt
1 Søn af Etatsraad H. N. Andersen. 2 Døtre af Apotheker O. Benzon.
15
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jeg ogsaa der hyppigst maatte sige Nejtak. Til Udenlandsrejser
eller Søture udover omtalte Kapsejladser havde der heller ikke
været nogen Tid; men nu bestemte jeg, at det skulde være
anderledes. Moder havde netop i Begyndelsen af 1914 beslut-

1

Ejgin passerer som Nr. 1 Startlinien i Københavns Havn.

tet at rejse til Italien og Frankrig sammen med Frøken C. Kaarsberg, og jeg lovede at komme ned og besøge dem i Rom og
vilde da samtidig se mig om i Syden, hvorhen jeg hidtil endnu
ikke havde naaet. Jeg glædede mig som et Barn til denne
Rejse og til at faa nogen Fred og Frihed igen.
7. December 1918. Det skulde imidlertid komme til at gaa helt
anderledes, end jeg havde forestillet mig. Der var andre og
større Planer i Gære end mine, Planer der skulde faa Følger
af utrolig Art, Planer, som ved deres Iværksættelse først kryd
sede min lille Rejseplan og siden efter saa at sige lagde øde,
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hvad jeg med saa stor Møje havde bygget op. Min Trøst har
jeg maatte søge i et commune naufragium, idet det er gaaet Tu
sinder andre som det gik mig; og de færreste af disse har haft
Spændighed og Ungdom nok til at bygge alt op i fuldstændig
ny og endog i høj Grad udvidet Skikkelse af de Stumper, som
Uvejret levnede.
Den første Plan, der blev tilintetgjort, var som antydet Be
søget i Italien. Moder havde efter et Ophold ved Rivieraen
begivet sig til Rom, hvor vi skulde mødes. Men jeg maatte
telegrafere Afbud. Forholdene var blevet alt for usædvanlige
og alvorlige.
Den Fordel, som vi skulde opnaa ved at vor Forretning
var forgrenet over hele Verden, saaledes at Modgang paa et
enkelt Sted kunde opvejes af Medgang paa de øvrige, viste
sig ikke at ville holde Stik; thi vi mødte saa at sige overalt
Vanskeligheder. Disse skyldtes naturligvis paa nogle Punk
ter personelle og særlige Forhold; men i det hele var der no
get andet i Vejen, en Katastrofe, der var ved at forberedes, og
som bebudede sig stadig mere truende. Det er ikke let at
nævne de bestemte Kendemærker. Et af de faa ydre Tegn var,
at Guldet forsvandt. Naar det indløb fra de oversøiske Ste
der, skulde det, for at alt kunde fungere normalt, strømme til
bage igen. Det skete ikke, det forsvandt fra Overfladen her i
Europa, hvor og hvorfor var ikke dengang til at spore. Vi var
i Virkeligheden i Foraaret 1914 i en vanskeligere Situation
med vor forholdsvis store Kapital, end vi tidligere havde væ
ret med den langt mindre. Og det var ikke med os alene,
det var med Danmark, det var med Europa, det var med Ver
den som Helhed, at det var galt. Jeg var ængstelig og be115

Dagbogsblade

tænkelig ved Situationen, det bar hen imod noget, som man
dengang ikke forstod, eller som man ikke vilde tro muligt.
Den store europæiske Krig stod dengang som et Skrækkebillede, der saa ofte var tonet frem for atter at opløse sig,
at ikke alene den daværende Krigsminister her i Danmark,
men Majoriteten af den civiliserede Verdens Beboere erklæ
rede og regnede den for et taabeligt Hjernefoster. Man nærede
den Overbevisning, at en saadan Krig ikke længere kunde være
mulig. Tanken derom maatte anses for et Mareridt i onde
Drømme. Jo mere der rustedes, jo større Hære der stilledes
paa Benene og jo stærkere Flaader der byggedes, des mere
usandsynlig blev en Krig mellem Stormagterne anset for at
være. Ingen vilde have Mod til at begynde paa noget saadant,
ingen vilde kunne faa Menneskene til at deltage deri. Det kunde
ikke begynde, og hvis det begyndte, maatte det ende, før det
endnu rigtigt havde grebet om sig, ifølge et enstemmigt For
langende fra de Millioner Mennesker, der stod i Fare for at
skulle ofres i de tilstundende Begivenheder. Afrustning kunde
maaske lede til Fred, men de store Rustninger maatte nødven
diggøre Freden — saaledes talte de betydelige Statsmænd i hine
Aar, og saaledes endte i Regelen enhver Diskussion Mand og
Mand imellem om den Sag. Indtil vi alle blev belært om noget
andet.
8. December 1918.1 de Aar, da jeg sammen med Yding arbej
dede The Crown-Butter Export Co. og The United Export Co.
op til den fremskudte Stilling, som begge disse Firmaer indtog
i 1914, havde Forholdene her i Europa været nogenlunde
fredelige. Ganske vist havde Italien ført en Krig med Tyrkiet
om Tripolis, men ellers havde ingen af de saakaldte Stormag116
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ter indladt sig paa noget Krigseventyr. Derimod havde Euro
pas urolige Hjørne været yderst ufredeligt i de samme Aar.
Først erklærede det lille Montenegro Tyrkiet Krig, og da det
viste sig at have Alliance med Serbien, Bulgarien og Græken-

Kong Nicolaus af Montenegro hyldes af sine Tropper.

land, der var bleven enige om at give deres fælles Nabo en
Lektion og fratage ham betydelige Landstrækninger, maatte
Tyrkiet forholdsvis hurtigt give tabt overfor sine allierede
Modstandere.
Straks efter blev disse imidlertid uenige om Rovet, og en ny
Krig udbrød, ved hvis Slutning Kong Ferdinand af Bulgarien
udtalte disse Ord: „Vi folder vore Faner sammen, men den
Dag vil komme, da vi kan føre dem i Marken igen.“ Dette lød
jo ikke meget betryggende. Imidlertid, det havde altid før været
et Dogme, at naar der først blev Krig paa Balkan, - og den maatte
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komme, — saa vilde Gnisten derfra tænde i de øvrige Lande
som i en Krudttønde, og vi vilde faa den store europæiske
Krig. Dette havde nu ved de nævnte Balkankrige vist sig ikke
at holde Stik. Hovedsagelig paa Grund af Englands kloge og
fredelige Optræden var det lykkedes Stormagterne at enes om
en lempelig Nyordning paa Balkan, selv om Løsningen af de
mange indviklede Spørgsmaal bragte
saa mærkelige Ting tilveje som et nyt
Fyrstendømme Albanien med en lille
tysk Fyrste af Wied indsat af Stormag
terne som Regent. Den videre Udvik
ling af disse Forhold formede sig som
en Farce af den Slags, der opføres paa
Forstadsteatrene. Imidlertid, Fred var
der nu vedblivende paa Balkan saa
vel som i det øvrige Europa; og kloge
Folk mente derfor, at heraf kunde
Prins Wilhelm af Wied,
Fyrste af Albanien.
man de facto se, at den europæiske
Krig var et Fantasifoster, Krig overhovedet en Barbarisme,
som højst kunde tænkes og trives mellem Folkefærd som dem
paa Balkanhalvøen.
Her i Danmark mærkede vi overhovedet ikke noget videre
til disse Balkankrige. Man fulgte dem i Bladene, der indeholdt
Artikler og Telegrammer derom; men nogen Indvirkning paa
vore Forhold øvede de ikke. Den nærmeste Føling med Be
givenhederne havde vi gennem Kong Georg af Grækenland,
Søn af Christian den Niende og Broder til vor egen Konge.
Et meget stærkt Indtryk maatte det derfor gøre her i Landet,
da Kong Georg kort efter sit Sejersindtog i Saloniki blev myr118
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det i denne Stad. Han skulde saaledes ikke opleve den ende
lige, for Grækenland lykkelige, Afslutning paa Krigen, ved
hvilken Landets Omraade udvidedes saa betydeligt. Han op-

Kcng Georg af Grækenland holder sit Indtog i Saloniki 1912.
Efter Maleri paa Christiansborg Slot af L. Tuxen.

levede heller ikke Sønnen Konstantins Sejre — disse Sejre,
der ikke har kunnet forhindre, at han nu opholder Livet
som landflygtig Monark i Schweiz. Hans Fald blev en Følge
af hans Venskab med Tyskland, et Venskab, der havde sin Op
rindelse fra hans Giftermaal med en Søster til Tysklands Kej
ser Wilhelm, nu ogsaa forhenværende Monark og Flygtning
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i Holland. Det har, som allerede omtalt, bl. a. ogsaa medført,
at han har solgt os Faderens Palæ her i København.
9. December 1918. Skønt al sund Fornuft i Verden talte mod
Muligheden af en europæisk Krig, og skønt alle var enige om,
at de store Rustninger maatte medføre, at Folkeslagene til sidst
udmattedes af de enorme
økonomiske Byrder og der
for krævede Vaabnenes Ned
læggelse, saa at Militærud
gifterne i Virkeligheden førte
hen imod Freden i Stedet
for bort fra Freden, kunde
det dog ikke undgaas, at ikke
alene Cheferne for de store
Eksport- og Import-Huse og
Banker, der havde særlig
Kong Georgs Segl paa den Kuvert, hvori jeg
Adgang til at fornemme af den gamle Palæforvalter modtog Nøglen
til Kongens private Dør til Palæet.
Verdens-Pulsen, men ogsaa
mange andre Kyndige følte sig mere og mere ængstede af de
almindelige Forhold, jo længere man kom ind i 1914.
En Mandag Morgen, da jeg vendte tilbage til Byen fra
Aarhus, hvor jeg havde deltaget i en Kapsejlads, fandt jeg paa
Hotel Phønix i Bladene Beretningen om Mordet paa den
østrig-ungarske Tronfølger Franz Ferdinand. Han var blevet
dræbt under sit Ophold i en lille By i det sydøstlige Hjørne
af det broget sammenflikkede Rige. Jeg følte en stor Lettelse
ved at læse om hans Død. Jeg ansaa ham for en af de Mænd
i Europa, der var farligst for Verdensfredens Bevarelse. Naar
han var borte, var det kun lidet sandsynligt, at den gamle Kej-
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ser Franz Joseph, hvis lange Liv havde været saa fuldt af tra
giske Begivenheder, skulde lade sig rive med i en Europakrigs
blodige Hasard.
Anderledes gik det imidlertid: de Skud, der dræbte Tron
følgeren og hans Gemalinde,
indledede i Virkeligheden
den gigantiske Kamp. Det
blev den gamle Kejsers Lod
at ende sine Dage midt un
der det vældigste Sammen
stød, som Verden har kendt.
I sin høje Alderdom savnede
han Kraft til at modstaa de
Indflydelser, der fremtvang
Krigen. Mordet paa Tron
følgeren viste sig at være an
stiftet fra Serbien, og For
handlingerne om denne Sag
endte med et Ultimatum fra
Wien til Belgrad, der atter
Erkehertug Franz Ferdinand med Gemalinde.
førte Verdenskrigen med sig.
Straks var Udsigterne dog ikke saa farefulde. Selve Kejser
Wilhelm tog paa sin sædvanlige Ferierejse til Norge om Bord
paa sin prægtige Flaade. Præsidenten af Frankrig aflagde sam
tidig Besøg hos Czaren af Rusland, og det var Meningen, at
han paa Hjemrejsen skulde gæste København. Og England
lagde under Krisens Begyndelse al sin Indflydelse i Vægtskaalen
for at mægle mellem Østrig-Ungarn og Serbien, der fandt en
vis Støtte hos sin Ven Rusland.
16
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Trods alle disse Fredens Tegn og trods Tilliden til den
gamle østrigske Kejsers Fredsvillie blev imidlertid for hver Dag
af Juli Maaned, der hengik, Synskredsen mere mørk og fare
truende.
12. December 1918. Den sidste Lørdag i Juli 1914 kom der
Meddelelse hertil om Østrig-Ungarns Ultimatum til Serbien. Det
var af en saadan Karakter, at Krig
syntes uundgaaelig. Hvis den ud
brød, maatte Rusland støtte Serbien,
Frankrig atter Rusland, og dermed
vilde den brændende Fakkel være
sat til Europas let fængelige Hus.
Jeg telefonerede straks ud til
Taarbæk, hvor Moder boede i en
Villa den Sommer. Hun var heldig
vis vendt hjem fra Italien. Jeg havde,
da vort Møde i Rom ikke blev til no
Kejser Franz Joseph
get, lovet at hente hende i Paris, som
af Østrig-Ungarn.
hun gæstede paa Hjemvejen. Men
paa Grund af de urolige Forhold sendte jeg Afbud. Jeg med
delte hende i Telefonen, at jeg ikke kom ud til Middag, men
bad hende sige Besked om, at min Kutter Ejgin skulde ligge
sejlklar i Havnen. Sent om Aftenen gik jeg om Bord og for
søgte at lade den friske Vind svale mine Tanker. Om Nat
ten ankrede jeg op paa Landskronas Red, og næste Morgen
stod jeg i Bygevejr op gennem Sundet, gik i Land i Hel
singør og fik fat paa Morgenbladene. De bragte intet Haab.
Der syntes ikke længer at gives noget Middel til at afværge
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Verdenskatastrofen. Krigen kunde bryde ud hvert Øjeblik.
Jeg tog ud til Marienlyst, idet jeg gerne endnu engang under
fredelige Forhold vilde se dette Sted, som jeg altid har holdt
meget af, fordi det paa een Gang har et Skær af det inter-

Moders Villa i Taarbæk.
Niels og Karen Johanne paa Besøg.

nationale over sig og af det, der er skønnest og mest na
tionalt her i Danmark; jeg vilde se det, medens Folkefreden
og den universale Ro og Orden, som jeg har lært at holde af for
Menneskenes Skyld, endnu var til Stede iblandt os. Her var
intet at mærke; Folk af alle mulige Nationer drev ud og ind
af de mange Etablissementer. Orkestrene spillede, man snak
kede og lo mellem hinanden paa hver sit Tungemaal, og Børn
af de forskellige Folkeslag legede med hverandre i Sandet ved
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det fredelige Sund. Kun et Øjeblik blev der en næsten fuldkom
men Tavshed. Det var, da vort gamle Kongeskib „Dannebrog“
pludselig gled forbi der ude i Sundet, snehvidt med en mæg
tig sort Tordensky som Baggrund, og forsvandt bag Kronborg

Ejgin i Øresund paa Vej til Helsingør.

Slot, medens Kanonerne fra Bastionen hilste Kongeflaget. Fra
Mand til Mand sprang paa de mange Sprog Rygtet om, at
Kongen var kaldt til Hovedstaden og befandt sig om Bord paa
„Dannebrog“. Snart slog Folk sig dog til Ro med, at han na
turligvis kun kom, fordi den franske Præsident næste Dag skulde
gæste København paa Tilbagevejen fra Rusland. Sandheden
var, at Kongen, der opholdt sig paa Skagen, alarmeret af Lør
dagens Meddelelser var gaaet med en Torpedobaad til Kallundborg og derfra over Land til København, medens kun Dron124
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ningen befandt sig om Bord paa „Dannebrog“. Næste Dag kom
Meddelelse om, at Præsident Poincaré havde opgivet sit Besøg
i København og for fuld Fart paa det hurtigste af sine Krigs
skibe stod ud igennem vore Farvande, hvor han saa at sige
strøg forbi Kejser Wilhelm, der lige saa hurtigt kom tilbage fra
Norge i Spidsen for sine Kamp
skibe. Kejseren har senere paastaaet, at Englænderne havde lu
ret paa at opsnappe ham, hvad
der selvfølgelig er aldeles urig
tigt. I hvert Fald undslap han
Faren og gik i Land i Kiel.
De to Stormagtchefers hin
anden krydsende Fartlinier gen
nem vore Farvande var ikke
Tegn paa saa fredelige Udsigter,
som det Selskab regnede med,
Præsident Poincaré og Czar Nicolaus II
der den Dag SOrgløSt drak The
inspicerer Tropper i Petrograd 1914.
omkring mig i et Straalende Solskin paa Marienlyst Strand, medens Orkestrene spillede de
sidste Operettemelodier fra Wien. Søndagen efter var Marien
lyst.lukket, og det samme sorgløse Selskab trængtes og stredes
for at finde Plads i de overfyldte Tog, der førte hver Nations
Ferierejsende hjem til deres eget Land. Hvor uhørte de Lidel
ser skulde blive, som ventede Verden, forudsaa dog ingen
endnu dengang.
15. December 1918.1 de første Dage af den følgende Uge teg
nede det hele igen adskilligt lysere. Serbien svarede — antage
lig under et Pres, der af England øvedes saavel paa dette Land
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som paa Rusland — saa ydmygt og imødekommende paa ØstrigUngarns Ultimatum, at enhver rimelig Aarsag til Krigserklæ
ring fra Østrigs Side maatte anses for fjernet; og samtidig ven
tede man, at Kejser Wilhelm ved sin Hjemkomst til Berlin
vilde kunne faa Magten over
det Krigsparti, som man ansaa
Kronprinsen for ivrigt Med
lem af, og finde en Udvej til
Forstaaelse med Rusland.
Det var uvisse og angst
fyldte Dage, i hvilke man
svingede mellem Frygt og
Haab; man vilde lige til det
sidste ikke tro, at det uigen
kaldelige skulde ske.
I denne Tid gjorde jeg na
turligvis alt, hvad der var mig
muligt, for med Hensyn til
Ejgin paa Hjemsejlads.
vore Forretninger at berede os
paa de ganske uoverskuelige Forviklinger, som en Europakrig
vilde medføre for os, selv om det ogsaa lykkedes Statens Le
dere at holde det lille Danmark udenfor Krigen, hvad der
forøvrigt ikke syntes at kunne være meget Haab om.
En af de Pladser, paa hvilke vi ved dette Tidspunkt havde
særlige Vanskeligheder, var Paris. Den ene af Castanon’erne
— Storaktionær og vor Tillidsmand i Compagnie Française de
la Côte d’ivoire — var lige kommen hjem fra en Rejse til For
retningens Hovedsæde i Grand Bassam, og umiddelbart før
hans Ankomst havde den anden Castanon, hans Nevø, taget
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sigaf Dage. Onkelen paastod, at dette skyldtes Caloust, Selska
bets Direktør, og han vilde derfor hverken se eller tale med
denne. Til os telegraferede han, at det var aldeles nødvendigt,
at Yding kom derned. Jeg var paa en Maade ikke meget stemt
for at lade denne rejse under de forhaandenværende Forhold,
men paa den anden Side kunde det muligvis være heldigt
nok, at han var i Paris, hvis Krigen udbrød. Der maatte
ikke opstaa Kaos i Compagnie de la Cote d’Ivoire, saa inter
nationalt som Selskabet var anlagt; og i Tilfælde af, at Dan
mark blev draget ind i Krigen, kunde Yding, naar han befandt
sig udenfor dets Grænser, fra Paris holde sig i Kontakt med
vore mange Forbindelser. Det blev da besluttet, at han skulde
begive sig derned; og som det var Skik dengang, naar han
tog afsted paa en af sine Rejser for Firmaet, spiste jeg den
Dag til Middag ude i hans daværende Ungkarlelejlighed i
Stockholmsgade 43, for at vi i sidste Øjeblik endnu engang
kunde drøfte de Dispositioner, som Rejsen gav Anledning til.
Den omtalte Middag er en af de Stunder, som jeg bedst
husker fra hine Dage. Efter Bordet gik vi ind i hans Stue, og
medens han forsvandt ind i Sideværelset, hvor jeg hørte ham
og hans gamle Pige drøfte Indholdsfortegnelsen over de
Kufferter, som han skulde have med, satte jeg mig i en af de
enorme Stole, som han havde i sin Stue, og som han morede
sig med at sige, at kun han og Grev Knuth og Czaren havde
Eksemplarer af. Jeg aabnede det lige udkomne Ekstrablad. I
hver Spalte fandt jeg et Telegram, der forekom mig mere
tydeligt end alt andet at sige mig, at nu var Krigen der, at
den kun var Dage, maaske kun Timer borte. Jeg vaklede stær
kere end nogensinde i min Beslutning om, at Yding skulde
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rejse. Men da han kom rask ind igen: „Saa, nu er Kufferterne
i Orden, saa kører vi!“ syntes jeg, at han, Livet og Fornuften
maatte have Ret, og at det blot var Bladene, der som altid
var paa Jagt efter Sensationer, og mig selv, der pludselig var

Erkehertug Franz Ferdinands Morder paagribes efter Attentatet.

blevet for nervøs. Jeg lod Avisen falde, og faa Minutter efter
saa jeg Yding i Automobilet fare ned ad Stockholmsgade, me
dens jeg gik tilbage til Kontoret.
Saaledes svingede man i hine Dage frem og tilbage mellem
Frygten for det kommende og Troen paa Fornuftens endelige
Sejr. Jeg mindedes for faa Aftener siden dette Optrin, da
jeg igen sad i den selv samme Stue — Johs. Plum har arvet
Lejligheden, da Yding giftede sig — og spillede Bridge med
Erik Scavenius, Udenrigsministeren. Efter halvfemte Aars
Verdenskrig var Forandringen for vort Vedkommende ikke

128

15. December 1918

større, end at jeg igen sad i samme Værelse og spillede frede
ligt Kort med den samme Mand, som ogsaa stod i Spidsen
for vort Udenrigsministerium dengang Krigen brød ud. Jeg
kunde i det Øjeblik have troet, at de gamle Dage stadig fort
sattes, og at Krigen kun var en ond Drøm, hvis ikke Ydings

Vogn med de første tyske Soldater paa Vej til Frankrigs Grænse.1

store Stole havde været borte og Jonas’ gamle Empiremøbler
var traadt i deres Sted.
Men i næste Øjeblik var det saa igen, som om Hjernen ikke
kunde rumme Indtrykket af det utrolige, der var sket i Mellem
rummet mellem hin Dag og nu. Alene om Ydings Rejse kunde
der, hvis der var Tid dertil, skrives en hel lille Bog. Da han kom
over Grænsen ind i Tyskland, vækkedes han i Sovekupéen af
Soldaterne. De marcherede op næsten paa hver Station, syn
gende af al Magt: „Deutschland, Deutschland iiber alles!“ me1 Paa Vognens Sider Inskriptioner som „Udflugt til Paris“, „Vi ses paa Boulevarderne“.
17
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dens de afventede Militærtogene, der skulde føre dem uvist
hvorhen. Det var altsaa sandt, at Mobiliseringen i Tyskland
var i fuld Gang. Da han kørte ind over Frankrigs Grænse,
brød de Skinnerne op bag Toget og stillede Kanoner i Stedet.
Da han naaede Paris, var den store socialdemokratiske Fører
Jean Jaurès lige blevet myrdet, og Pøblen strømmede fra For
stæderne ind paa Boule
«
varderne syngende i mo
noton Takt: „A Berlin,
à Berlin!“
Der var intet at gøre i
îtlobilmudjung brfoljkn.
Paris, alt var Forvirring.
CMter 9Hobihnad)un#etaQ, her 2. 'Htifttifi
Ji&rtk&røfrt «IktîjMtôn
»irs btrtiardi
kfcmtf
Paa Kontordøren ind til
Compagnie Française de
la Côte d’ivoire, som hans
Tysk Mobiliserings-Plakat.
første Besøg gjaldt, stod
som paa Hundreder af andre Kontordøre Ordet fermée. Alle
var mobiliserede, fra Direktør til Lærling. Da Yding saa, at der
intet var at udrette, søgte han at komme tilbage. Dette erklære
des imidlertid for umuligt. Selv den danske Legation vidste ikke
bedre Raad, end at han maatte vente, til Krigen var forbi, et
Raad, som det var heldigt for Eksempel for hans nuværende
Kone og Barn, at han ikke fulgte. Yding lod sig ikke standse.
Han opnaaede Plads i et saakaldt amerikansk Tog, der stor
medes af 40.000 rasende Mennesker, slap igennem til en Kanal
havn og derfra over til England, som just da blev draget ind i
Krigen; og naaede saa endelig hjem med en af de smaa Baade
over Esbjerg, idet han spredt ud over Europa efterlod alle de
Kufferter, som han var rejst ud med, ja endog sin Hat.
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Men hjem naaede han altsaa omkring den 10. August, og
glad var jeg ved at se ham uventet træde ind i Kontoret. Jeg
modtog ham med de Ord: „De kommer fra Krig til Krig! Alle
vore Forretninger er ude i Krigen nu, og dette bliver den haardeste Tørn, som De og
jeg har været ude for.“ De
sidste Ord skulde paa en
mere eftertrykkelig Maade, end jeg og nogen forudsaa, faa deres Bekræf
telse; thi foreløbig kendte
man dog hverken til Han
delskrig eller til Under
vandskrig, men da først
Krigen var sluppet rigtig
I . ARM« DE TERRE *
løs, syntes der ikke at
2*« i ARIWEE DE MER >«»)««.
»
v,
»«
<k la MARINE
skulle være Grænser for,
hvad Menneskene i de
res Vildskab kunde til
Fransk Mobiliserings-Plakat.
lade sig.
16. December 1918. Her hjemme var vi i den sidste Uge af
Juli 1914 forfærdede Tilskuere til den Katastrofe, der brød
løs, og som hvert Øjeblik kunde vælte sig ind ogsaa over vort
lille Lands Grænser og muligvis for bestandig slette os af de
selvstændige Nationers Tal.
Om Fredagen var alt Haab om Fredens Bevarelse ude;
Tysklands Ultimatum til Rusland var afgivet. Og vel sendtes
der kort derefter over København fra den tyske Kejser et Tele
gram til Czaren, undertegnet „din Willy“, som et Forsøg paa at
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knytte de brudte Forbindelser igen. Dette Telegram, som jeg
personlig har set, bør fremdrages fra de hemmelige Arkiver,
naar Krigserklæringernes Historie engang skal kritisk skildres.
Imidlertid kom der fra Czaren intetSvar herpaa. Mulig har han
sønderrevet Telegrammet i berettiget Forbitrelse mod den,
der hidtil havde kaldt sig hans gode
Ven; mulig har han aldrig faaet det.
Nu ligger Czaren i sin blodige Grav
ovre i Siberien, skudt ned af Bolchevikernes pjaltede Morderbander; og
Kejser Wilhelm er en forhaanet, ned
brudt Flygtning, der truet med Ud
levering til sine Fjender Englænder
ne skælver for sin Skæbne. Hvormeget anderledes kunde ikke alt
være gaaet, hvis Kejser Wilhelm
havde sendt sit personlige Telegram
to Dage før; Czaren kunde da end
Czar Nicolai II af Rusland.
nu have naaet at svare imødekom
mende derpaa, og Krigen været standset i sin Opmarche.
Lørdagen var en forfærdelig Dag. Over Halvdelen af mit
Kontorpersonale i The United Export Co. var tysk, og alle de
yngre blandt disse forsvandt. Enten var de mobiliserede, eller
ogsaa meldte de sig frivillig i en Begejstrings-Rus, der for
manges Vedkommende endte i Døden eller med Lemlæstelse.
Kun de ældre blev tilbage og mødte stadig paa Kontoret, skønt
det næsten var umuligt for dem at færdes blandt det danske
Personale under den Ophidselse, der uundgaaeligt maatte her
ske. En enkelt af de tilbageblevne Tyskere var Officer, og ham
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gjorde jeg for den Dag til min Fange paa Æresord; de øvrige
nøjedes jeg med at opgive Adresser paa og alle nærmere Op
lysninger om til Statspolitiet, for hvilket det iøvrigt var en fuld
kommen Umulighed at beherske Forholdene. Forresten var der
ikke andet at gøre for mig end at bevare min Ro og forholde
mig afventende. Kun søgte jeg at
foretage de mest nødvendige Dis
positioner blandt andet til Beskyt
telse af det store Smørlager i Til
fælde af Byens Bombardement.
Fæstningen om København maatte
antagelig medføre et saadant, hvis
et Forsøg paa Besættelse blev gjort.
Jeg husker endnu tydelig, hvor
ledes vor Forvalter næsten maatte
gribe for sig og søge Støtte, da han
modtog Instruktionerne i mit Kon
tor. Den Tanke, at hele vort lige
Wilhelm II, Kejser af Tvskland.
nedpakkede Smørlager, af hvilket
hver eneste Daase var bragt paa Plads med største Omhu,
sammen med hele Bygningen i Løbet af Timer kunde blive
nedskudt af Granater, var ham lige saa ufattelig, som den
sørgeligvis var en nærliggende Mulighed paa Grund af vort
umiddelbare Naboskab med Amalienborg, der maatte antages
at blive et af de foretrukne Maal for et Bombardement.
Omtrent Kl. 4 om Eftermiddagen kom der Meddelelse om,
at den tyske Flaade, som man med Bestemthed paastod laa
baade Nord og Syd for Øresund, var forsvundet. Meddelelsen
var af saa fortrolig Oprindelse og hidrørte fra saa paalidelig
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Kilde, at jeg gik ud fra, at Faren var drevet over i hvert Fald
for den Dag.
Senere Tider vil det antagelig være forbeholdt at kaste fuldt
Lys over Tysklands Planer overfor Danmark i hine Dage. At

Fra Smørlageret Ny Toldbodgade 31-35.

Besættelse af vort Land var alvorligt paatænkt i en Situation
som den, der forelaa ved Verdenskrigens Udbrud, er vistnok
utvivlsomt, og den kunde overordentlig let være gennemført.
Om disse Planer naaede saa langt frem mod Virkeliggørelsen,
at København den Lørdag var omringet fra Søsiden, vil Hi
storien engang kunne oplyse. At vi, med Rette eller Urette,
troede os omringet, er givet; vi var i den Situation at maatte
vente, at Landet hvert Øjeblik kunde blive knust under et
militært Angreb, ledsaget af de uundgaaelige Rædselsgernin134
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ger, som Krigen hjemlerRet til. Gennemleveisen af hine Timer
kunde være lærerig nok; men det er at haabe, at Efterslægten
maa blive forskaanet for tilsvarende Oplevelser.
Da jeg modtog Meddelelsen om, at nu var den tyske Flaade

Rigskansler v. Bethmann Hollweg
besvarer i den tyske Rigsdag Interpellationer om Krigens Erklæring.

trukket tilbage og Situationen altsaa dog for Danmarks Ved
kommende noget lysere, telefonerede jeg ud til Moders Villa og
spurgte, om hun ikke sammen med Olava Berg, der var i Be
søg hos hende, men som paa Grund af Krigen — hvis muligt —
skulde rejse om Aftenen, havde Lyst til at spise til Middag
inde i Byen. Dette havde de naturligvis nok, de vilde hellere
være i Selskab end sidde alene, trykkede som ogsaa de var af
alle de truende Krigsrygter.
Vi spiste saa til Middag inde hos Nimb, og den Middag glem135

Dagbogsblade
mer jeg ikke. Vi var saa at sige alene i hele Spisesalen, og Tje
nerne var saa nervøse, at de næsten ikke kunde servere. Efter
Middag viste jeg Moder, der vist ikke i tyve Aar havde været
i Tivoli, det gamle Etablissement, der iøvrigt laa fuldstændig
øde hen uden bogstavelig talt en eneste Besøgende. Den for
Dagen mest passende Underholdning fandt man i den lille Bod,
hvor man mod Betaling kan slaa Tallerkener og andet Service
i Stykker, under Forudsætning af, at man kan ramme. Det
er i Almindelighed en mærkelig Adspredelse, men paa en
Maade syntes jeg, at den passede godt til Øjeblikket. Hidtil
havde det været det rigtige overalt at bygge op og fremme
Kulturen, nu gjaldt det aabenbart om at slaa saa meget i Styk
ker som muligt. Da jeg altid har haft et passende godt Sigte,
var det til Damernes Forfærdelse utroligt, hvad jeg i Løbet af
et Øjeblik kunde ekspedere af Tallerkener og Fade. Det havde
virkelig en helt beroligende Indflydelse paa mine Nerver. løv
rigt blev det første og sidste Gang, at jeg udøvede den i de føl
gende fire Aar stadig om sig gribende Idræt at slaa i Stykker
— jeg er tværtimod i Krigsaarene gaaet mod den almindelige
Strøm og har uafladelig stræbt at bygge op mellem Ruinerne.
Da vi kørte tilbage fra Tivoli over Raadhuspladsen, var der
sort af Mennesker, der i feberagtig Spænding ventede paa Tele
grammer. Og netop i denne Time kom de første Batailloner
af indkaldte Værnepligtige marcherende over Pladsen, medens
Folkemængden gav sin Spænding Luft i Hurraraab for Soldater
ne, hvis Tilsynekomst virkede beroligende paa den. Stemningen
gav sig ogsaa Udslag i spredte Forsøg paa at synge Fædrelands
sange. Folk skulde blot have vidst, hvor haabløst og unyttigt
det i Tilfælde af et Krigsangreb vilde have været at bringe vor
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underlegne Hærstyrke til Anvendelse. I mit Øre lød Hurraraabene, der i sig selv var ægte nok, som et forstemmende
Vidnesbyrd om, hvor lidt vi herhjemme forstaar at vurdere
Vilkaarene i Verden, hvad enten der er Krig eller Fred.
Sent om Aftenen tog jeg fra Kontoret i Byen til Taarbæk,
hvor vi boede, og netop da rykkede Artilleri og Infanteri ud
og besatte alle Stillinger. Soldaterne fra Landet var dødtrætte
af den forudgaaende Rejse til Hovedstaden og Marcheturen,
men mange af dem maatte alligevel gøre Vagttjeneste hele
Natten, opfyldte af en Spænding der ikke formindskedes i
disse endeløse Timer. Først den næste Dag kom der helt Or
den i Sagerne og Afløsning til de først udstillede Poster.
Dengang vilde ingen have troet, at disse Poster, om end
deres Tal senere blev indskrænket, først helt skulde blive ind
dragne nu i Efteraaret.
17. December 1918. Blev Danmarks Neutralitet ikke krænket
i Krigens første Dage og lykkeligvis heller ikke senere, saa gik
det ganske anderledes med det ulykkelige Belgien.
Belgiens Afslag paa Tysklands Henstilling om at lade dets
Tropper faa fri Gennemmarche medførte, at tyske Troppe
masser væltedes ind over det lille Lands Grænser og knuste
dets Modstand. Dette skete dog først efter et heltemodigt og,
som senere Erfaringer har vist, forbavsende langvarigt For
svar, der utvivlsomt reddede store Dele af Frankrig og selve
Paris fra det Voldsherredømme, hvorunder Belgien i alle de
følgende Aar vaandede sig, og hvorfra det først nu er blevet
befriet. Belgiens Neutralitet var, i Modsætning til Danmarks,
garanteret af Stormagterne, derunder Tyskland. Men selve den
tyske Rigskansler erklærede ved Krigens Udbrud Garanti18
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Dokumenter for kun „en Lap Papir“, og blev ligesaa for
bavset som ophidset, da England efter kort Betænkningstid
under Henvisning til denne Krænkelse erklærede Tyskland
Krig den 1. August 1914 og indtraadte i dets Fjenders Række.
Dermed var i Virkelighe
den Danmarks bedste Værn
mod Inddragelse i Krigen
borte; thi det Argument, der
for Tyskland vejede tungest
mod en Besættelse af Dan
mark ved Krigens Udbrud,
var utvivlsomt Frygten for
at faa Krig med England.
Naar det nu alligevel havde
paadraget sig ogsaa denne
Krigserklæring, vilde man
ved en Besættelse af Dan
mark kunne skaffe sig saavel
et rigt forsynet Spisekammer
som iøvrigt et i alle Maader
Ødelagt Fort ved Liège.1
1 I de vigtige Dage 4.-17. August 1914 standsedes den tyske Hær af de belgiske Forter
omkring Liège med General Leman som Forternes Kommandant. En belgisk Officer,
der deltog i Forsvaret af et af Forterne ved Liège, skildrer det første Stormangreb saaledes : „Nogle af os, der kom til som de sidste, naaede lige akkurat ud paa vore Poster,
da det tyske Angreb begyndte. Det var Nat. Vi besvarede Fjendens Ild skarpt med vort
Skyts. Indtil det blev Dag, havde vi ikke nogen rigtig Forestilling om, hvad det var, der
gik for sig. Men da opdagede vi Dynger af dræbte Tyskere i en Halvcirkel ved Foden
af Fortet. Den fjendtlige Ild maa have været langt mindre virkningsfuld end vor, efter
som vi kun blev ramt nogle faa Gange den Nat. Det blev bedre ved Daggry. Men vi
skød endnu bedre.
Da det tyske Infanteri rykkede frem Linie efter Linie, mejede vi dem ligefrem ned.
Det var rædselsfuldt let, og jeg vendte mig mere end een Gang om til en Officer blandt
mine Kammerater og sagde til ham: „Nu kommer de igen i tæt sluttet Formation; de
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vel udstyret Forraadsmagasin, der kunde udnyttes lige saa
grundigt, som Belgien blev det; og man opnaaede derved til
lige et Værn mod engelsk Angreb fra Nord. Man vilde nemlig
da være i Stand til at spærre samtlige Indløb til Østersøen:
Øresund, Lillebælt og frem for alt Storebælt.
Da den engelske Krigserklæring forelaa, blev Stemningen
herhjemme derfor med Rette mere end nervøs, hvor meget
saa Englands Indtrædelse i Krigen mod Tyskland stemte med
Befolkningens Ønsker og dens Fremtidshaab.
Imidlertid syntes Tyskland, ikke af ideelle men af praktiske
Grunde, saaledes som det ofte maa ske under en Krig, alligevel
ikke paa dette Tidspunkt at ville indlade sig paa en Besættelse;
den 5. August indløb en Note, hvis Indhold maatte forstaas
paa den Maade, at Tyskland, dersom vi ved Udlægning af Miner
maa jo være gale!“ De forsøgte ikke at deployere, men rykkede frem Linie efter Linie,
næsten Skulder ved Skulder, indtil de Faldne, efterhaanden som vi skød dem ned, var
bunkede op, den ene over den anden, til en sørgelig Barrikade af Døde og Saarede, der
truede med at genere os ved at maskere vor Ild. Jeg kom til at tænke paa Napoleons
Ord — hvis han har udtalt dem, og jeg tvivler ikke paa det, for han brød sig ikke om
Menneskeliv —: „C’est magnifique, mais ce n’est pas la guerre!“ Nej det var ikke Krig,
det var Slagteri!
Saa høj var denne Dynge af Dræbte og Saarede, at vi ikke vidste, om vi skulde fyre
igennem den eller løbe ud og rive Aabninger i den med Hænderne. Vi vilde gerne have
reddet nogle af de Saarede fra Døden, men vi turde ikke. En stiv Vind slog hele Tiden
Røgen fra vore Geværer til Side, og vi kunde se, hvorledes nogle af de Saarede prøvede
paa selv at bringe sig ud af deres farlige Stilling. Jeg skal tilstaa, at jeg korsede mig, og
at jeg ønskede, at Røgen blev staaende.
Men vil De tro det? Denne ligefremme Vold af Døde og Døende satte netop disse
udmærkede Tyskere i Stand til at krybe nærmere ind paa os og til virkelig at trænge
frem op ad Glacis’et. Naturligvis kom de ikke længere end Halvvejen, for vore Maximkanoner og Rifler drev dem tilbage.“
Først da Tyskerne fik deres 42 cm Morterere frem, lykkedes det dem at knuse For
terne og dermed de tapre Besætninger. Begravet under Fortets Ruiner fandtes General
Leman saaret og bevidstløs. Senere skrev han til sin Konge og bad om Tilgivelse, fordi
han var falden levende i Fangenskab. Det var kun sket, fordi han havde mistet Bevidst
heden.
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spærrede af for den fri Sejlads gennem Storebælt, vilde anse os
for at være i Stand til at forsvare vor Neutralitet, saa at det ikke
blev nødsaget til selv at paatage sig denne Afspærring. Ministe-

Tysk Artilleri rykker ind i en belgisk By, Badenviller.

riet sammenkaldte Rigsdagens Partiførere og tilraadede Udlæg
ningen, men tilbød samtidig at vige Sædet for et Samlingsministe
rium. Ingen havde imidlertid Lyst til at afløse Ministeriet paa dets
farlige Post, medens selve Forslaget vandt Billigelse og Tilslut
ning. Tyskland modtog altsaa det Svar fra os, at Minerne om140
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gaaende vilde blive udlagt. Som Kontrabalance overfor Eng
land mentes det nødvendigt samtidig at mobilisere Hæren,
men man nøjedes dog med at indkalde en betydelig saakaldt
Sikringsstyrke, der — om end senere i formindsket Omfang —
blev staaende under Ge
vær i alle Krigsaarene.
England forholdt sig saa
at sige passivt overfor os.
Lige saa forberedt Tysk
land var paa enhver tæn
kelig Mulighed, lige saa
uforberedt var England.
Lige saa hurtigt Tyskland
handlede i enhver Situ
ation, lige saa langsomt
handlede England. Eng
land har atter og atter
som Bevis for, at det var
uden Ansvar for Verdens
Tyskere brænder deres Faldne efter et Slag
i Belgien.
krigens Udbrud, henvist
til sin Mangel paa Beredskab, og dette forholder sig i Sandhed
rigtigt. Men naar det nu var gaaet med i Krigen, burde det straks
have taget Konsekvensen deraf og have gjort „Krigen fremfor
alt!“ til sit Valgsprog i Stedet for business as ever. Det var
det, som Amerikanerne senere gjorde; og de førte det igen
nem. Verden kunde have været sparet for en Del af de Ulyk
ker, der nu har ramt os, hvis England straks havde sat sin fulde
Kraft ind.
Imidlertid var det for Danmark sandsynligvis en Lykke, at
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England ikke i August 1914 var beredt til Handling og ikke
havde sine Kort bedre i Orden til Udspil.
Ligesaa livsfarlig som Situationen syntes at være den 5., lige
saa akut syntes hele Forløbet af Krisen at skulle blive. Men
i Virkeligheden var det naturligvis umuligt at vide noget be
stemt. Krigens voldsomme Begivenheder gav os hver Dag fra
Morgen til Aften Beviser for, at alt kunde ske; og Danmark var
en lille bitte Prik midt i det fraadende Hav af Vildskab, ovenikøbet for Jyllands Vedkommende med landfast Forbindelse til
den Stat, der var Arnestedet for Ulykkerne. Stemningen her i
Landet var derfor ogsaa meget opskræmt, og der berettedes
Gang efter Gang fra „absolut paalidelig Kilde“, at vi nu om faa
Timer var inde i Krigen. I Reglen var det vanskeligt at konsta
tere, hvorfra disse paalidelige Rygter stammede, men i eet Til
fælde var jeg i Stand til at fastslaa Kilden, og dette Tilfælde var
sikkert typisk. Ude ved Nordfronten var en Deling Soldater
under Ledelse af nogle Løjtnanter i Færd med at grave Skytte
grave, da der kom en Trop i Hurtigmarche forbi og efterlod
den Besked, at dens Maal var Sprængning af en nærmere an
givet Dæmning. Nu vidste Officererne, at den paagældende
Dæmning kun skulde sprænges i yderste Nødsfald, da betyde
lige Arealer derved vilde blive sat under Vand. Der var da
ikke nogen Tvivl mulig. Tyskerne eller Englænderne maatte
være for Døren og vilde i Løbet af ganske kort Tid komme
til Stede. Overfor denne Situation greb en Officer den nærme
ste Telefon for, med enhver Mulighed for Øje, at give sin Hu
stru den fornødne Besked. Kort efter kom en Generalstabsofficer
susende med den Meddelelse, at Dæmningen slet ikke skulde
sprænges, men blot ryddeliggøres til Sprængning. Det var jo en
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Forskel. Imidlertid, Telefonen havde talt, og den ængstelige
Hustru lod gennem sin Telefon atter Hemmeligheden gaa vi
dere til andre ængstelige Hustruer og Mødre. Inden Aften vid
ste altsaa det halve København fra absolut paalidelig Kilde, at
nu var Stadens sidste Time kommen.

Kamp om en Jernbanedæmning i Polen 1914.

Udadtil fortsatte Livet imens sin forholdsvis rolige Gang.
Selv da Flaaden afgik til Storebælt, og alle Folk mente at
vide, at det var paa Englands Opfordring, og at den derfor
vilde blive pulveriseret undervejs af Tyskerne, forefaldt der
ingen Scener. Folket følte Timens store Alvor, og enhver var —
bortset fra de Undtagelser, der altid findes —beredt til at gøre sin
Pligt, hvad der saa end skete, og hvor haabløst det end vilde
være at foretage sig noget mod et Overfald fra den ene eller
den anden Side.
Senere antog denne Ro to Ytringsformer: dels en Ligegyldig143
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hed, der kunde fremtræde i høj Grad stødende, men som til en
vis Grad havde sin Undskyldning i Krigens Langvarighed; dels
en lys Forvisning om, at Danmark stadig kunde holdes uden
for Krigen, en Opfattelse, der maaske til enkelte Tider ikke
var særlig berettiget.
I de første Dage herskede imidlertid ingen saadan Forvis
ning; man paavirkedes desuden ogsaa ganske uvilkaarligt af
de uvante krigeriske Forholdsregler her hjemme. Jeg husker
endnu tydeligt, hvorledes jeg, naar jeg sent om Natten kom
hjem til Taarbæk, vandrede gennem Klampenborg-Hotellets
Park, hvor Geværerne stod opstillede i Pyramider, hvor ethvert
Opholdsrum var belagt med Soldater, og hvor de frem- og til
bagemarcherende Skildvagteraarvaagent raabte den sene Natte
vandrer an. Hele Sceneriet mindede mig om et af de store
Billeder fra Napoleonstiden, der havde sat min Fantasi i Be
vægelse som Barn. Dets Titel er den ikke ubekendte: Natten
før Slaget.
18. December 1918. Var i Verdenskrigens første Dage Stem
ningen her i Landet kendelig oprevet, baade hos den bredere
Befolkning, som frygtede krigeriske Forviklinger, og som ikke
fik virkelig Besked om noget, og hos Kongens Regering og de
Mænd, der have Rede paa, hvad der kunde haves Rede paa,
saa var den ikke mindre nervøs hos de ledende Banker og Fir
maer, med Hensyn til alt, hvad der vedrørte Finanser og For
retninger.
Allerede i den sidste Uge af Juli, da Krigsfaren for hver Dag
blev mere og mere truende, var Paniken enorm. Al Kredit og
Tillid hørte op, og det syntes, som om alt skulde ramle sammen.
Denne Situation blev i hine Dage paa en ganske træffende
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Maade betegnet af en af Underdirektørerne i Landmandsbanken; jeg havde sendt Prokurist Akerlund opfor at faa udleveret
en Check paa ca. 100.000 Mark, som man nølede med at ud
stede, og han fandt Ban
ken i en Tilstand som en
Myretue i højeste Forvir
ring. Den vedkommende
Direktør erklærede da til
ham: „De maa huske paa,
at den sidste store Krig
var i 1870, det var før vor
Tid, og der er ingen her,
der har Erfaring for, hvad
vi skal gøre og hvad ikke.“
Det var Sagen, alt svigtede
i Virkeligheden, fordi man
manglede Erfaring, hvor
imod vi nu, hvis der blev
Verdenskrig igen, hvad
Vorherre forbyde, alle
En af Tyskerne sønderskudt Katedral
i Albert 1914.
vilde være Eksperter med
Hensyn til de rette Fremgangsmaader.
Samme Direktør gav forøvrigt, da Hr. Akerlund erklærede,
at Beløbet var forfaldent og skulde remitteres, det Raad, at jeg
skulde sende Deutsche Bank, der var vor Kreditor for Belø
bet, en Check i Kr. paa Landmandsbanken i Stedet for den
Check i Mark, som Banken ikke kunde skaffe. Jeg fulgte Raadet, men fik hurtigst muligt Checken tilbage fra Deutsche Bank
med Meddelelse om, at den ikke for Tiden honorerede Kroneo

o
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Checks. Deutsche Bank regnede aabenbart med, at Tyskland
kunde komme i Krig med Danmark; senere skulde baade den
ne Bank og hele Tyskland blive grebet af en sand Hunger efter
Krone-Valuta, — en Hunger, der i Øjeblikket som foreløbigt
Resultat giver sig Udslag i, at Markens Valutakurs i Forhold
til Kronen er reduceret til omtrent Halvdelen af det normale.
Saasnart Krigen var en Kendsgerning, maatte Børsen lukke.
Bankerne fik, saavidt jeg husker, Lov til for Udbetalinger at sætte
et Maksimum af 200 Kroner om Dagen paa hver Konto, og en
Række andre skrappe og indgribende Forholdsregler vedtoges.
Et af de synlige Minder fra den Tid er de tiloversblevne Eks
emplarer af den Serie røde Enkronesedler, som Nationalban
ken maatte udstede, da al Skillemønt forsvandt under den for
vildede, men kortvarige Hamstringsmani, der opstod i hine
Dage, og som kastede sig over mangfoldige forskellige Artik
ler, deriblandt først og fremmest Mønter af Sølv og Guld.
Alle disse særlige Foranstaltninger kunde imidlertid i Løbet
af forholdsvis kort Tid ophæves, eller de tabte af sig selv deres
praktiske Betydning. Finanslivet vendte i Virkeligheden hur
tigt tilbage til sine normale Rammer. Værre var det med For
retningslivet og specielt med Forretninger som The United
Export Co. og The Crown-Butter Export Co.
19. December 1918. Hvad vore Forretninger angik, var den
første Handling, jeg foretog mig efter Krigens Udbrud, at ud
sende Telegrammer til samtlige vore oversøiske Firmaer, hvilke
Telegrammer indlededes med Ordene „Danmarks Neutralitet
sikret.“ Herefter fulgte saa de nærmere Instruktioner, som jeg
ønskede at give. Det var selvfølgelig en mere end dristig Paa
stand at slynge ud i Verden, at vor Neutralitet var sikret.
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Netop paa dette Tidspunkt var den, som ovenfor skildret, truet
i saa høj Grad som nogensinde. Men jeg vidste ikke, hvor
længe jeg havde Telegrafen til min Disposition. Faa Dage efter
fulgte faktisk ogsaa Englands Inddragelse i Krigen og dermed
samtlige oversøiske Kablers Henlæggelse under Krigscensuren.
Ved at handle saa hurtigt kom jeg imid
lertid Krigserklæringen i Forkøbet. Mine
Telegrammer gik glat igennem, og jeg
opnaaede, hvad jeg vilde, nemlig først og
fremmest at skabe Ro hos vore større
Forbindelser og Tiltro til, at Danmark, og
dermed The United Export Co., bestod
uanfægtet midt i det europæiske Kaos,
hvorved forhindredes, at vore Venner
under den almindelige Forvirring foretog
Dispositioner, der kunde paaføre dem
Lord Kitchener opfordrer
eller os unødige Tab.
Frivillige til at melde sig.
Min næste Opgave var at omlægge alt
efter de Forhold, som Krigen havde skabt. I saa Henseende var
det at Vigtighed at skønne over, hvor længe Krigen vilde vare.
Jeg regnede med eet Aar; Folk, der hørte det, ansaa mig for
gal. Det var jeg altsaa for saa vidt ogsaa, eftersom den kom til
at vare i henved fem; men alle Mennesker troede dengang, at
den højst kunde vedblive nogle Maaneder. Det var umuligt,
ræsonnerede man, at noget Folk ud over en ganske kort Tid
vilde bære den Lidelse og de Tab, som en moderne Krig maatte
medføre. Ganske vist erklærede Lord Kitchener, Englands da
værende Overgeneral, ikke længe efter Krigens Udbrud, at den
vilde vare mindst fire Aar; men, sagde man, han taler som
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kyndig Politiker, han ved, at en Trusel om langvarig Krig er
det Middel, hvorved man bedst kan skræmme Tyskland.
Naar jeg gik ud fra, at Krigen vilde vare et Aar, kom jeg
for The Crown-Butter Export Co.s Vedkommende til det Re
sultat, at jeg for det første gerne vilde købe meget Smør op
nu i Krigens Begyndelse, idet Prisen da sank helt ned til
1 Krone for Kiloet. Det vilde have været en god Forretning,
thi Prisen er senere i Tidens Løb steget til 8 Kroner Kiloet for
Eksportsmør; men det vilde have været en Umulighed paa
hint Tidspunkt at rejse Kapital til saadanne Opkøb. For det
andet bestemte jeg, at jeg vilde fortsætte Forretningen saa
uforandret som Forholdene tillod.
Allerede i September Maaned skulde den ordinære General
forsamling i Crown-Butter finde Sted, og vi deklarerede til
Aktionærernes Glæde og store Overraskelse de sædvanlige
10 pCt.s Dividende. Det er forbavsende nu bag efter, da Kri
gen har bragt den store Højkonjunktur og en Mængde svim
lende Dividender her til Landet, at tænke tilbage paa disse
Krigens første Dage, da det kunde vække saadan Opsigt, at
jeg uanfægtet deklarerede mine 10 pCt. Dividende. Til Gene
ralforsamlingen var naturligvis mødt særlig mange Aktionærer,
og da en Forespørgsel fremsattes om Krigens Indvirkning paa
Forretningerne, kom jeg i mit Svar ind paa Forholdene i Al
mindelighed. Her var det mig navnlig en Glæde at paapege,
hvor stor en Tak Danmark var Tietgen skyldig, fordi han i sin
Tid havde oprettet Landets direkte Amerikalinje. Som den un
der Krigen har sejlet saa at sige alt vort oversøiske Smør af
sted, har den overhovedet været Danmarks vigtigste Forbin
delse med Omverdenen, det Bindeled, der mere end noget
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andet og trods alle Indskrænkninger og Vanskeligheder, der
skabtes for Søfartens Opretholdelse, har givet os en Følelse
af, at vi dog ikke fuldstændigt var afhængige af de krigsførende
Magters Naade.

Ego i mit Kontor. 1914.

løvrigt var for The Crown-Butter Export Co.s Vedkom
mende alt Smørret for Sæsonen 1914-15 pakket netop da Kri
gen udbrød, og Priserne fastsatte. Markederne var neutrale, saa
det var ikke selve Afsætningen, men derimod Transporten til
Afsætningsstedet, der var det vanskelige Punkt; og da denne
altsaa kunde finde Sted over New York, havde min Smøreks
port i det første Aar ikke større Vanskeligheder. Ganske ander
ledes forholdt det sig med The United Export Co.
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20. December 1918. The United Export Co. var, som allerede
tidligere omtalt, startet med Eksportpladsen Hamburg som Ba
sis, da baade London og Paris, som ogsaa havde været paa
Tale, laa for langt borte fra København for et saa lille Fir
ma, som The United Export Co. var
ved sin Start.
Følgen heraf var, at ikke alene den
væsentlige Del af vore europæiske
Kontorer laa i Hamburg, indregistre
ret under Navnet The United Export
Co.s Filiale, Hamburg, men at ogsaa en
Række af vore vigtigste Forbindelser
ude i Verden var af tysk Oprindelse
eller hovedsagelig blev drevet med
over- og underordnet tysk Personale.
Dels paa Grund af dette Forhold,
dels fordi Krigen lammede eller knu
ste al Eksporthandel hele Verden
over — Moratorier udstedtes saa at
Karl Wegener, Første Prokurist
sige alle Vegne, og det var derfor i The United Export Co., Køben
ikke engang muligt at faa udestaa- havn, mobiliseret som Løjtnant
i den tyske Armé.
ende Fordringer indkasserede —, var
Krigens Udbrud ensbetydende med en Katastrofe for The
United Export Co.
Valget stod mellem tre Ting, som man kunde gøre: enten
lade alt være, som det var, og vente, til Krigen var endt, for
da igen at knytte de sønderrevne Traade; eller at anvende Ti
den til straks at forsøge paa at redde saa meget som muligt
af det sønderslaaede; eller endelig at begynde helt forfra paa
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nye Opgaver, og først i anden Række anvende den Tid, der
maatte blive tilovers, til at bjerge, hvad bjerges kunde, af de
ældre Værdier.
Af disse Veje valgte jeg i Modsætning til en Mængde af de
store Eksportfirmaer Verden over ikke den første, da disses

Et af vore Hamburg-Kontorer i 1914.

Anskuelse, at Krigen maatte blive kortvarig, ikke var min,
og jeg derfor antog, at jeg ved at afvente Udviklingens Gang
kun vilde opnaa at gøre vor Stilling værre. Af samme Grund
valgte jeg heller ikke den anden Vej, idet jeg skønnede — som
Erfaringen viste med Rette — at Redningsarbejdet vilde blive
langvarigt og lidet taknemligt; alt imedens jeg arbejdede paa
at redde en enkelt Del af det hele, vilde Resten kunne falde
sammen og begrave mig og det allerede reddede under
Ruinerne.
Jeg valgte derfor at begynde helt forfra, idet jeg forresten
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kun ofrede, hvad Tid der kunde afses, paa at bjerge af det
gamle, hvad der var muligt.
Denne Beslutning førte til, at jeg i Krigens Løb rejste en
fuldstændig ny Bygning, hvorved jeg benyttede alle mine Er
faringer fraThe United Export Co. og hver Stump af det gamle
Firma, der lod sig anvende, til Opbygningen af det nye, som
nu kom til at bestaa af en hel Ring af Selskaber, for hvilken jeg
skabte en Centralinstitution i det transatlantiske kompagni.
The United Export Co. er selv bleven et af Selskaberne i
Ringen. Af Navn er det forblevet uforandret, men af Indhold
er det en Nydannelse i Overensstemmelse med de Planer, der
afgav Grundlaget for hele Ombygningen, og som var Resul
tatet af den Erfaring, jeg indtil 1914 havde umaget mig for at
samle gennem mit Studium af den internationale Handels
Regler og Baner under de skiftende Verdensforhold.
22. December 1918. Det vilde blive en vidtløftig Sag, om jeg
skulde give en nogenlunde udførlig Oversigt over Fremgangsmaaden ved Genopbyggelsen og Nyskabelsen af The United
Export Co.
Det var et saa langvarigt, et saa detailleret og omfattende
Arbejde, at det vilde være næsten ligesaa anstrengende for Efter
kommerne at høre derom, som det var for mig at udføre det.
For dem, der har holdt ud til gennem det foregaaende at
følge, hvorledes The United Export Co. fra sin oprindelige Kim,
et Foredrag paa en halv Time i et Villaværelse paa Frederiks
berg hos Højesteretssagfører P. G. C. Jensen, foldede sig ud til
en Organisation, der spændte over en stor Del af Jorden, kan
det dog maaske være af Interesse at faa en kort skitseret Frem
stilling af den Udvikling, hvorved denne Organisation delvis
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udslettedes og delvis atter nyformedes under Indvirkningen
fra de voldsomme Kræfter, som Krigen satte i Bevægelse.
Først og fremmest blev vort store Hamburg-Kontor ramt.
Her var Breve, Telegrammer og store Varemængder gaaet ud
og ind hver Dag til og fra alle Verdensegne. Ikke et Brev, ikke
et Telegram og ikke noget
Vareparti, bortset fra de Ube
tydeligheder, der fik Lov at
overføres dertil gennem Dan
mark i Krigens Begyndelse, er
gaaet ud eller ind her i alle
disse Krigens Aar. Indenfor
samme Tidsrum blev i alt over
tusinde mægtige tyske Eksport
firmaer knust af Krigens Jern
hæl. The United Export Co. Filiale
Hamburg eksisterer ikke mere,
det er forlængst likvideret.
Samme Skæbne har to af vore andre Firmaer lidt. Det ene
var det yngste af dem alle, The West Africa Mahogany Syndicate,
oprettet umiddelbart før Krigen med The United Export Co.
som Hovedinteressent. Begge dets to Chefer var Tyskere af
Fødsel, og da det havde sin Plads i de engelske Besiddelser
i Afrika, — Secondee var dets Sæde —, lukkede Provinsens Gu
vernør det ubarmhjertigt, skønt den engelske Regering alle
rede havde lovet os at tage fornødent Hensyn til vore Inter
esser, og skønt Erik Plum som vor Repræsentant var under
vejs dertil for at ordne Sagen for os. Samtlige Varelagre blev
sat til Auktion og selvfølgelig solgt til Spotpriser, medens Che20
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ferne sendtes som Krigsfanger til England. Den ene af dem
var dog undervejs saa heldig, at det Skib, der førte ham, blev
kapret af den berømte tyske Krydser „Möwe“, hvorved han
genvandt sin Frihed.
Det andet Firma var det tidligere omtalte Richter & Co. i
Shanghai; ogsaa her var Chefen en tysk Købmand. Shanghai
var for saa vidt en international Plads, alligevel blev ogsaa her
alle tyske Forretninger tvangslikviderede; heldigvis dog paa
et saa sent Tidspunkt af Krigen, at vi forinden havde kunnet
naa selv at faa hele Forretningen realiseret og Pengene, om
end med Tab, bragt i Sikkerhed her hjem.
Dette var imidlertid ogsaa de eneste Forretninger, som det
viste sig nødvendigt helt at opgive. De andre lykkedes det mig
efter mange Genvordigheder saa nogenlunde at bevare, dog for
adskilliges Vedkommende kun ved de mærkeligste Ændringer
og Omdannelser.
I saa Henseende kan nævnes vore Forretninger i Paris. Vi
havde der, som tidligere omtalt, dels en Agenturforretning,
hvis Chef var Ino Jahiel og som havde Afdelinger spredt
over en stor Del af Verden, dels vor Forbindelse med Firmaet
Compagnie Française de la Côte d’ivoire, hvis Kapital var paa
1 Million Francs. Hvad den første Forretning vedrører, saa
gik den ganske istaa, da dens Virkemaade forudsatte den in
ternationale Handel i den Form, hvorunder den dreves før Kri
gen. Jahiel selv meldte sig som Tolk og Vejviser til den en
gelske saakaldte Hjemmehær, der gik i Land i Nordfrankrig
ved Krigens Begyndelse og under en heltemodig Kamp mod
den tyske Overmagt blev fuldstændig tilintetgjort. Da han var
græsk Undersaat, og Grækenland ikke, som de Allierede havde
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haabet, gik ind i Krigen paa deres Side, blev han ret hurtigt
permitteret, hvorefter han søgte og fik Tilladelse til via Eng
land at begive sig til os for at melde sig til vor Tjeneste. Da
han kom, foreslog Yding, at vi skulde overdrage ham at bringe
Orden i Compagnie Française de la Côte d’ivoire, hvis Af-

Compagnie Française de la Côte d’Ivoire’s
Hovedsæde i Grand Bassam.

færer var i et fuldkomment Kaos. Selskabets Direktør var ble
vet indkaldt som Soldat. Han var ganske vist siden igen ble
vet permitteret, men han indgød os som tidligere omtalt ingen
videre Sympati; og af de to Castanon’er, som dannede Grund
pillerne for vor Tillid til Firmaet, var den ene, som ligeledes
nævnt, død, og den anden havde kun eet Ønske, nemlig at
trække sig helt ud af Forretningen og tage Bopæl i Spanien.
Af de andre Aktionærer og Kreditorer var de fleste Ubetyde
ligheder, med hvem det ikke kunde nytte at optage Forhand
linger. Den eneste af de mere betydende Deltagere, der havde
vist noget Initiativ, var en belgisk Forretningsmand, der under
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den tyske Invasion havde maattet flygte til London, hvorfra
han søgte at skaffe Compagnie Française de la Côte d’Ivoire’s
Sager paa Fode. Men pludselig nødsagedes han til at begive sig
tilbage til Belgien, da der ellers var
Udsigt til, at hans Ejendom der vil
de blive konfiskeret. Dermed var
den sidste brugbare Kraft i Selska
bet fjernet derfra, idet Tyskerne
forhindrede os i at opretholde For
bindelsen med ham i Belgien. Der
stod da for os kun tilbage selv at
tage Affære ; men dels havde vi me
re end nok om Ørene foruden, og
dels var det umuligt hjemmefra at
gennemføre en Aktion, der kunde
bringe en Løsning. Jeg akcepterede derfor Ydings Forslag og gode
Ide at lade Jahiel forsøge sig med
Sagen. Vi tilbød at betale ham et
mindre Beløb til Reetableringen lno Jahiel paa Besøg i København.1
af hans eget Firma, hvis han tog Ordningen af Compagnie
Française de la Côte d’ivoire op og gennemførte en for os an
tagelig Ordning. Han rejste atter tilbage, og efter utrolig lang
varige og indviklede Forhandlinger, hvorunder vi stadig stod
i telegrafisk Forbindelse med ham, kunde han i Begyndelsen
af 1916 forelægge os et Forslag, hvorefter Kapitalen nedskreves fra 1 Million til 100.000 Francs, Direktøren definitivt fra1 I Baggrunden Direktør Yding og Grev F. Moltke, senere Direktør for Dansk Rekylriffel
Syndikat, der efter Verdenskrigen blev et af vore mest omtalte Firmaer.
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traadte, og vi overtog Majoriteten af Aktiekapitalen foruden
samtlige Kreditorers Tilgodehavender efter nærmere aftalte
Nedskrivninger af disse. Vor samlede Fordring paa Kompagniet
forhøjedes herved til 1 Million Francs, men i Stedet for den
nogenlunde sikre Udsigt til at tabe alt, hvad vi havde tilgode

Vore Olietønder fra Compagnie Française
venter paa Afladning.

hos Selskabet, skabtes der nu en Mulighed for, at vi kunde
faa det altsammen tilbage, og Sikkerhed for i hvert Fald Stør
steparten deraf, saafremt da ikke nye og alvorlige Hændel
ser stødte til. Saadanne Ulykker er nu ganske vist senere ind
trufne, idet den franske Guvernør, under hvem Grand Bassam sorterer, har frataget Selskabet dets Koncessioner, paa
Trods af sit Løfte til Jahiels Kompagnon. Denne var under de
lange Forhandlinger rejst til Grand Bassam netop blandt andet
for at sikre os, at Guvernøren ikke drog Fordel af de Forseelser,
som Selskabets daværende Direktør havde begaaet med Hen-
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syn til Betingelserne for Selskabets værdifulde Koncessioner.
Herom indledede vi en Proces, der vil kunne vare Aar endnu.
Den samlede Ordning har dog været saa god, at vi, selv om
Processen tabes, har mere end vor Million i Behold. Vi har
altsaa opnaaet et Udbytte af vore anbragte Penge. Her som i

Tømmer føres paa Jernbane fra Kompagniets
Skov-Koncession ved Grand Bassam.

saa mange andre Sager har Udholdenhed og Taalmodighed
bragt den endelige Sejr hjem trods alt.
For imidlertid at faa denne Nyordning skaffet tilveje og bringe
den til at fungere maatte vi raade over et fuldt selvstændigt Fir
ma i Paris, hvorfra Compagnie Française de la Côte d’Ivoire kun
de ledes og financières. Jeg var paa dette Tidspunkt blevet
klar over, at jeg nu gennem Oprettelse af særlige, selvstændige
Firmaer paa de forskellige Hovedpladser i Verden maatte
iværksætte den Decentralisation af The United Export Co., som
jeg allerede før Krigen havde planlagt som det endelige Maal,
158

22. December 1918
idet ikke alene Krigen trak i Langdrag, uden at det var muligt
at øjne nogen Afslutning, men ogsaa den intime Kontakt med
Afdelingerne gjordes bestandig vanskeligere ved den stadige
Skærpelse af Forholdsreglerne. Derfor blev der samtidig
med fornævnte Bestemmelse om Compagnie Française de la

Kompagniets Faktori ved Dabou.

Côte d’Ivoire truffet Aftale med Jahiel om Oprettelsen af et helt
nyt Firma The Continental and Oversea Trading Co. Paris, med en
Aktiekapital paa 500.000 Kr. Til Direktør for dette Kompagni
udnævnte jeg Jahiel, til Underdirektør hans Kompagnon Corkkidi og til Prokurister Jonas Lind, dengang ansat i Banque des
Pays du Nord, Paris, Frode Iversen, der lige var kommen
hjem fra en Rejse til Equador, hvortil han havde været sendt
af os for at indkassere en Række Fordringer, og endelig en
ung Mand ved Navn Knud Dahlerup, der en kortere Tid havde
været ansat i vore københavnske Kontorer.
Samtidig med, at alt dette ordnedes, blev Selskabet konsti-
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tueret og Bestyrelse valgt. Denne bestod af Overretssagfører
de Coninck Smith, Kaptajn Aarestrup, der anbefaledes af Di
rektør Reinhard paa Grund af hans nøje Kendskab til Paris,
hvorfra han ved Krigens Udbrud var vendt hjem, og Gene-

Negrene leger, ubekymrede om deres øverste Herrer er iranske eller danske.

ralkonsul Gliickstadt, en Broder til Etatsraaden. Jahiel var
imidlertid kommen tilbage til Paris, og Prokuristerne var lige
ledes trods de skærpede Pasvanskeligheder lykkelig og vel
samlede der. Jeg troede da, at nu kunde endelig vore Forret
ninger i Paris gennemstaa Tiden indtil Krigens Afslutning uden
videre Genvordigheder. Dette var dog et forfængeligt Haab.
Først opstod der de største Vanskeligheder paa Grund af det
nye Selskabs Oprindelse fra The United ExportCo., fordi dette
dengang endnu havde en Filial i Hamburg; og da endelig
denne Sag var nogenlunde bragt i Orden, indløb der en Dag i
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1917 den tilintetgørende Meddelelse, at Jahiel var udvist med
24 Timers Varsel og Corkkidi indespærret i en af de Koncen
trationslejre, hvori de krigsførende Magter anbragte alle fjendt
lige civile Undersaatter, som de fik fat i.
Aarsagen til denne for os saa ulykkelige Begivenhed kan jeg
nøjagtig oplyse, idet der foran
mig ligger Fotografier af to
hemmelige Breve, der midt
under Krigen af en mer end
modig Mand er smuglede ud
af Frankrig gennem al Cen
sur, Undersøgelse og Grænse
afspærring, idet de laa gemt
inden i et uskyldigt udseende
Nodehæfte. Det ene er dateret
den 27.7.1917 og skrevet afen
vis Maurice Ajam, Fætter til
den daværende franske Inden
Baads-Mandskab paa en af Direktør
rigsminister Malvy. Det smuk
Ydings Afrika-Rejser.
ke Brev begynder saaledes:
„Monsieur le Ministre!
Je crois devoir vous signaler, non pas parce que je redoute
la concurrence pour mon journal l’Exportateur Français, mais
parce que je crois devoir me faire en la circonstance le défen
seur des intérêts Français, un œuvre qui s’est fondé à Paris
sous le nom Le Guide International de l’Exportation.“
Dernæst meddeles, at det nye Blad vil konkurrere med
Ajams Blad, og at det skal udgives af et Selskab, der ledes af
Herr Jahiel, der er „Grec“, og Herr Corkkidi, der er „Otto-
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man, né en Syrie“, Herr Lind, der er „Danois“, og Herrerne
Iversen og Dahlerup, der er „Danois ou Autrichiens, naturali
sés Danois“. Medens den brave Corkkidi, Franskmand saa godt
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
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Det franske Udenrigsministeriums Svar til Maurice Ajam.

som nogen, virkelig til sin Ulykke var født indenfor Tyrkiets
Grænser og altsaa en fjendtlig Stats Undersaat, hvad hidtil in
gen havde anet noget om, var det selvfølgelig fri Fantasi, at
Iversen og Dahlerup skulde være dansk-naturaliserede Østri
gere og saaledes have Forbindelse med et Land, der var i
Krig med Frankrig.
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Det andet Brev var, uagtet fransk Administration ellers har
Ry for Langsomhed, afsendt allerede den 1. August som Svar
paa den ovenfor anførte Skrivelse, den er udgaaet fra selve det
franske Udenrigsministerium og lyder bortset fra en kort Ind
ledning og Slutning saaledes:
„J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’il résulte des ren
seignements que j’ai recueilli auprès de M. le Ministre des Co
lonies, que sur sa proposition I. Jahiel Directeur et Albert
Corkkidi Fondé de pouvoirs de cette revue, viennent d’être
expulsés par les soins du Ministre de l’intérieur.“
Disse to Skrivelser behøver ikke nogen Kommentar: Jahiels Plan om at udgive et Eksportblad til Støtte for vore fran
ske Forretninger krydsede Herr Ajams private Interesser, og
da Herr Ajam tilfældigvis var en Fætter til Indenrigsministe
ren, opnaaede han ved sin Henvendelse, at Jahiel omgaaende
modtog Ordre til at forlade Frankrig med 24 Timers Varsel.
Den ansatte Tidsfrist lykkedes det den danske Gesandt, — der
iøvrigt ikke officielt kunde tage sig af Sagen paa Grund af, at
Jahiel ikke var dansk, men græsk Undersaat—, at faa forandret
til 48Timer, men at faa selve Udvisningen ophævet var umuligt.
Den fandt Sted til Trods for, at Jahiel havde udmærkede For
bindelser blandt de Deputerede, der som bekendt i Frankrig
besidder den største Indflydelse, og til Trods for at han ude
lukkende havde arbejdet for franske Interesser og var gift ind
i en fransk Familie.
Dette lille Eksempel viser, hvor uendelig usikker de uden
landske Firmaers Stilling var under Verdenskrigen, selv i de
mest civiliserede og velordnede af de krigsførende Lande, og
hvor stærke Nerver der krævedes af den Mand, der her i Kø163
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benhavn skulde staa som Generaldirektør for disse Firmaer
og sikre deres Trivsel og Udvikling Dag efter Dag, Maaned
efter Maaned, Aar efter Aar under den endeløse Verdenskrig.
Selvfølgelig gjorde vi straks alle Anstrengelser for at faa
Jahiel tilbage fra Barcelona, hvortil han var flygtet, medens det
1

Den gamle danske Fæstning Christiansborg,
et Minde om dansk Forretningsvirksomhed i Vestafrika i gamle Dage.

maatte synes en uløselig Opgave at skaffe Corkkidi ud af Fange
lejren, da det desværre var et Faktum, at han var født i Tyr
kiet. Sagen Jahiel kom imidlertid hurtigt ind i det haabløse
Tempo, hvori alle Statssager af denne Art behandledes, enten
det nu skete med Vilje eller af Forsømmelighed. Jeg maatte
derfor ganske mistvivle om, at det indenfor en overskuelig
Tid kunde lykkes at faa Ende paa Sagen.
Midlertidigt turde jeg ganske vist nok betro det til Prokuri
sterne paa egen Haand at lede Forretningen, men i Længden
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kunde jeg ikke lade det gaa paa denne Maade. Jeg overlagde
derfor, hvem jeg kunde tænke mig som Jahiels Afløser, og mit
Valg faldt paa Aage L. Dessau, der paa en Tid, da han var ansat
hos Melchior, Armstrong & Dessau i New York, havde været
os til Nytte ved Salget af nogle Dampskibsladninger Kartofler
til U. S. A., og hvem jeg derigennem havde
lært at kende. Han havde den Fordel, at
han opholdt sig i London, hvorfra det an
tagelig vilde være lettere at faa Pas til Frank
rig end herfra. Selv dette Pas viste det sig
atvære meget vanskeligt at fremskaffe, men
endelig i Slutningen af 1917 naaede han
over til Frankrig og indtog Sædet i den
ledige Direktør-Stol. Da det samtidig var
lykkedes mig saa nogenledes at besværge
de omtalte Rystelser, som Sagen med JaAage l. Dessau med Frue? hiels Udvisning havde paaført Firmaet,
troede jeg, at der var kommet en vis Ro over Hovedkvarteret
i Paris. Da indtraf en ny uventet Begivenhed. En skønne Dag
blev den franske Indenrigsminister Malvy anbragt i Kachot
ten, medens til Gengæld Jahiels Udvisning blev ophævet, saa
han atter spadserede fri omkring paa Parises Boulevarder. Ja
endog Corkkidi kom ud af sin Fangelejr.
Nu sad imidlertid Dessau i Jahiels Direktør-Stol, og ham
kunde vi dog ikke godt igen afskedige. Dertil kom, at ingen
kunde indestaa for, at Malvy ikke en skønne Dag røg ud af
Kachotten lige saa hurtigt som han var kommen derind — sligt
1 f. Dreschel, Søster til Fru Yding. Forlovelsen og Brylluppet fandt Sted senere, end
denne Del af Dagbogen er skrevet, nemlig i 1921.
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er passeret før i den gode Stad Paris; og da vilde utvivlsomt
Jahiel atter blive berøvet sin dyrebare Opholdstilladelse.
Efter mange og lange Forhandlinger lykkedes det at løse
Vanskelighederne paa den Maade, at Corkkidi fik en Erstat
ning i Penge, Jahiel ligesaa, idet han samtidig blev udnævnt til
Direktør for det spanske Firma,
som vi tidligere havde planlagt, og
hvis Oprettelse vi nu fremskyn
dede; medens Dessau beholdt
sin Stilling i Paris uforandret.
Det var kort efter disse Be
givenheder, at Tyskerne indle
dede den store Offensiv, som
medførte en overhængende Fare
for den franske Hovedstads Fald.
Tyskernes nye, langtrækkende
Kanoner bombarderede Paris,
og Flyvemaskinerne dryppede
Bomber ned, saa Togene, der
førte bort fra den truede By, Kardinal Amette velsigner Ligene i den
af Tyskernes langtrækkende Kanoner
fyldtes med officielle og uoffi nedskudte Kirke, St. Gervais i Paris.
cielle Flygtninge.
Nu er Tysklands sidste store Offensiv druknet i Blod og
kvalt i Nederlag. Franskmændene har tilbageerobret hele Nordfrankrig og besat Tyskland indtil Rhinen. Paris staar i Sejrs
jubelens Tegn og er fuldt optaget af at modtage de allierede
Magters Præsidenter og Konger.
Continental & Oversea Trading Co. er nu flyttet hen i det
nye Hus, som jeg har købt til det. Det afslutter trods alle Vanske-
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ligheder og særlige Omkostninger i det indeværende Aar et
smukkere Regnskab end nogensinde tidligere, og det vil efter
den endelige Fredsslutning, naar Ro og Orden igen indtræder i
Verden, sandsynligvis gaa en smuk og rig Fremtid imøde.
Men aldrig vil jeg, som er dets Stifter og har været øverste Chef
fra dets tidligste Begyndelse før Krigen, og som har kæmpet
alle Firmaets Vanskeligheder igennem saavel i Frankrig som i
Grand Bassam, glemme de Dage og Nætter, i hvilke Underbyg
ningen af dets nuværende Stilling udførtes, et Arbejde, hvis Byrde
det vistnok ikke havde været enhvers Sag at bære. Den Omstæn
dighed, at Continental & Oversea Trading Co. paa Grund af
de politiske Vanskeligheder i Frankrig ikke maatte have nogen
som helst Forbindelse med The United Export Co., bevirkede,
at jeg personlig har maattet skrive samtlige Breve herfra til Kom
pagniet. Dette Forhold vedvarede lige til i Aar, da det blev
muligt at flytte Kontoret til Det Transatlantiske Kompagni,
idet jeg fik indrettet en samlet Installation af dette Firmas og
de dermed forbundne europæiske og oversøiske Selskabers
Kontorer i Kong Georgs Palæ. Mange er de sildige Nattetimer,
hvori jeg uanset mit øvrige Arbejde har maattet haandskrive
Kladerne til Selskabets omfattende Korrespondance.
26. December 1918. Vi er nu midt i Juletiden. Den køben
havnske Jul henter i Aar sit Præg fra det store Antal engelske
og franske Krigsfanger, som Damper efter Damper fører
hjem fra Tyskland, men som det ikke er muligt omgaaende at
faa videresendt herfra til England og Frankrig, og som derfor
i Tusindvis maa fejre deres Jul hos os. Hele Transporten ledes
af Direktøren for et af vore associerede Kompagnier, Ingeniør
Abrahamson, der er født Englænder. Han er Præsident for
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Engelsk Røde Kors her, hvem det hele er betroet, og han
ligger ustandselig paa Rejse mellem København og Berlin. Det
er sikkert paa sin Vis den mærkeligste Jul, der er blevet fejret
i vor Hovedstad, som paa denne Maade har faaet Besøg af Tu
sinder af engelske og franske Officerer og Soldater. De fylder

Engelske Soldater opholder sig paa Vejen hjem fra tysk Krigsfangenskab
i Barfredshøj-Lejren paa Sjælland.

vore Gader, vore Kafeer, vore Privathjem; og hvert Sted, hvor
der en Seng at opdrive, bliver de modtaget som Brødre og
nære Venner, der holder Jul med os.
Imidlertid, det er ikke om Nutiden, jeg skal fortælle.
Jeg var sidste Gang ved ganske kort at berette, hvorledes vi
maatte omlægge eet af The United Export Co.s Foretagender
under Krigen. Jeg gjorde min Fremstilling meget summarisk,
for at den ikke skulde blive trættende; og dog har jeg brugt,
jeg veed ikke hvor mange Sider, blot til at udrede For168
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andringerne indenfor vore Forretninger i Paris. Jeg er slet
ikke gaaet i Detailler. Naar det franske Firmas Historie en
gang skal skrives, vil det ses, hvor meget interessant Stof der
i Virkeligheden her foreligger, hvor vanskelige og kompli
cerede de Opgaver var, der stilledes os under Krigens vold
somme Hændelser. Skulde jeg fortsætte paa samme Maade
om alle Forretningerne, blev jeg aldrig færdig, og de Læsere,
der i kommende Tider skulde kunne adsprede sig med denne
min Bog, vilde ældes og dø, inden de naaede at faa den pløjet
igennem.
Jeg maa derfor gøre kort Proces, skønt jeg i Grunden havde
megen Lyst til at fortælle alt det, der blev udrettet for at
tilvejebringe den store Omlægning af vore Forretninger, som
ikke alene reddede dem, men bragte dem antagelig lige saa
langt frem, som de ellers kunde tænkes at være naaet ad rolig
Vej, altsaa i Tilfælde af at Krigen ikke var indtraadt og i
første Omgang havde sønderslaaet det hele. Jeg maa nøjes
med at sige, at jeg anvendte den samme Fremgangsmaade
overalt, idet jeg paa de af vore Hovedpladser, hvor det lod
sig gøre, paa tilsvarende Maade oprettede smaa Aktieselskaber,
der fungerede selvstændigt og overtog de af vore Forretnin
ger, som det var muligt at overføre til dem. Disse smaa Ak
tieselskaber udvidede jeg efterhaanden, naar det lod sig gøre,
og nu, ved dette Aars Udgang, staar de saa at sige alle med
en Forretning, en Kapital og en Placering, der, naar Krigen
engang er afviklet, vil muliggøre et meget stort kombineret
Arbejde med dem og en indbyrdes Udveksling imellem dem,
supplerede som de er blevet med Firmaer af lignende Art paa
nye Pladser.
22
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Af saadanne Aktieselskaber havde vi før Krigen kun et enkelt,
nemlig det tidligere omtalte Schlodtmann & Co. i Sao Paulo.
Ogsaa dette har vi imidlertid under vidtløftige Besværligheder
maattet omorganisere. Dets Kapital var som allerede omtalt paa
1.500.000 Mk., dets Bestyrelse dels tysk, dels dansk, dets Di
rektør i Sao Paulo tysk, dets Pro
kurister Brasilianere med en en
kelt Italiener imellem og dets Ak
tionærer franske, engelske, tyske,
danske og schweiziske Undersaatter. Intet Under, at der opstod
en babylonisk Forvirring, da efterhaanden disse Folkeslag, med
Undtagelse af Schweiz og Dan
mark, kom i Krig med hinanden.
Da jeg var blevet klar over, at det
vilde være umuligt i Længden at
holde Schlodtmann i Stillingen
som Direktør, men paa den anden
Side ikke, før det var absolut nød
vendigt, vilde berøve Selskabet hans Arbejdskraft, der var os
næsten uundværlig, startede jeg ved Siden af Schlodtmann & Co.
et mindre Firma som Agenturforetagende i Sao Paolo under
Navnet Emil Hansen & Co., med en oversøisk Købmand af dansk
Nationalitet som Direktør. Han havde den Opgave at sætte sig
ind i Forholdene i Sao Paulo i Almindelighed og, saa vidt
muligt, hos Schlodtmann & Co. i Særdeleshed, saa at han kunde
overtage Direktionen. Næppe var han kommet derover, eller
rettere sagt medens han var undervejs, ødelagdes hele Schlodt-
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mann & Co.s Forretningsbygning med Varelagre ved en Brand
i Sao Paulo. Til alle de andre Vanskeligheder kom da yder
ligere den, at vi for dette Selskab af tysk Oprindelse skulde ind
kassere Brandassurancesummer paa over 1.000.000 Kroner hos
et engelsk Assuranceselskab og tillige skulde forestaa Finan
cieringen af et nyt Schlodtmann & Co. Det sidste var nødven
digt, hvis ikke en Mængde af vore gode Penge skulde gaa tabt,
thi en Likvidation vilde utvivlsomt udelukke Muligheden for
at faa Assurancesummen udbetalt, og en Ophævelse af Forret
ningen vilde saaledes ikke skaffe os de Penge ind, som vi havde
anbragt i Firmaets Oparbejdelse gennem de foregaaende van
skelige Aar. Med megen Møje lykkedes det at faa de tyske
Medlemmer af Bestyrelsen fjernet fra denne og samtidig Ho
vedparten af den tyske Aktiekapital overført paa danske Hæn
der. Det hele blev tilendebragt, inden England kunde naa at ned
lægge Forbud mod en saadan Ordning. Derefter lod det sig med
fuld Føje gøre gældende, at alt tysk var fjernet fra Selskabet
bortset fra Schlodtmann selv, der stadig kunde bevares i
sin Stilling, fordi han var meget afholdt ogsaa af de engelske
Myndigheder i Sao Paulo. Det lykkedes at faa England til
at indvilge i, at hans Udtrædelse af Firmaet udsattes, indtil Di
rektør Yding paa sin Rejse i Efteraaret 1917 naaede til Sao
Paulo. Under sit Ophold der ordnede denne saa Schlodtmanns
Fratrædelse som Direktør.
Dermed troede jeg, at vi saa nogenlunde havde overstaaet
Krigssorgerne med Hensyn til Sao Paulo-Firmaet, — bortset fra
Assurancen, som det ikke endnu er lykkedes at faa udbetalt.
Vi har imidlertid faaet Løfte om Pengene mod at sanktionere
et fuldstændig uberettiget Afdrag paa ca. 20 °/o, hvilket alene
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vil sige et Tab paa ca. Vi Million Kroner, der dog delvis op
vejes af den i Mellemtiden stegne Sterlingskurs. Med Fir
maet selv gik det saaledes, at vi kort efter at være naaet ind
i indeværende Aar fik Meddelelse fra New York om, at Exportlicense til Emil Hansen & Co. nægtedes for Varer til en
Værdi af flere Hundrede Tusinde Dollars, og at Krigsministe
riet i Washington, med hvilket vor Direktør i New York straks
optog Forhandlinger, stillede det ufravigelige Krav, at Emil
Hansen snarest afskedigedes fra sin Stilling som Direktør for
Emil Hansen & Co. og for Schlodtmann & Co., samt at Firma
navnet Emil Hansen & Co. straks forandredes. Hvilke Grunde
der angaves for dette Forlangende, har det hidtil været os umu
ligt at faa rigtig Rede paa; men den virkelige Aarsag er sikkert,
at Emil Hansens Svigerfader er den gamle Prokurator Jørgen
sen paa Set. Thomas, der, da de vestindiske Øer af den danske
Regering solgtes til Amerika for 100 Millioner Dollars, varetog
Hamburg-Amerika Liniens store Interesser derovre. Dette var
selvfølgelig tilstrækkelig Grund til at lyse ikke alene ham selv i
Band, men enhver af hans Paarørende, hvor de end maatte træf
fes. Under Krigen har der overhovedet ikke været nogen Grænse
for, hvor langt de Allierede kunde gaa i Retning af at „sortliste“,
som det med et krigsteknisk Udtryk kaldes. Ved Forhandling var
det ikke muligt at komme til en lempeligere Afgørelse for Emil
Hansens Vedkommende. Efter at en Række Telegrammer var
udvekslede, maatte jeg derfor telegrafisk suspendere ham, og da
jeg regnede med, at Navnet Schlodtmann & Co. nu ogsaa vilde
volde Vanskeligheder, sammensmeltede jeg endvidere paa Ge
neralforsamlinger i begge Selskaber Firmaerne Emil Hansen &
Co. og Schlodtmann & Co. under et fælles Firmanavn A. Boye
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& Co. Samtidig gjorde vi vor første Direktør i Rio Knud Vils
til foreløbig Øverstledende i de forenede Sao Paulo-Firmaer,
der tilsammen fik en Kapital paa 1.000.000 Kroner.
Jeg har atter fortabt mig i Beretningen om en af de Om
skabelser, som Krigen medførte for vore Firmaer. Der bliver
ikke Plads til mere af dette.
Det maa vente, til de enkelte
Firmaers Historie engang skal
skrives. Derfor skal her ikke
berettes om de andre Forret
ningers Skæbne. Overalt hvor
det var muligt, valgte jeg, som
allerede nævnt, den Fremgangsmaade at etablere nye
smaa Aktieselskaber og over
vandt paa hvert enkelt Sted
de Hindringer, der under alle
mulige Former rejste sig der
for. Disse Hindringer blev
Fru Bodil Yding, fotograferet i New York paa
.
Vej til Brasilien sammen med sin Mand.
ikke formindsket Ved, 3t S33
at sige alle Enkeltheder maatte ordnes skriftligt eller telegrafisk
under en meget streng engelsk, fransk eller amerikansk Krigs
censur, da det selvfølgelig var ganske umuligt for mig at for
lade København under Krigen, ligesom ogsaa Yding, der bar
en meget stor Part af Arbejdet ved Hovedsædet, først i Efteraaret 1917 lod sig undvære. Han begav sig da ud paa den tid
ligere omtalte Amerikarejse med sin Frue som Ledsager. Hvad
endelig Direktørerne for de nye Firmaer angik, da var det at
gaa paa Rejse dengang en alt for omstændelig og farlig Sag, til
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at de kunde hentes herover, ligesom ogsaa Pasvanskelighederne
nu paa det sidste blev alt for store.
27. December 1918. Det var Meningen, at jeg vilde dele Be
retningen om The United Export Co. under Krigen i to Afsnit:
det ene behandlende Omdannelsen af de Forretninger, som
vi havde før Krigen, og hvis Virksomhed af de anførte Grunde
blev ændret; det andet omfattende Nybygnings-Arbejdet. Det
første Afsnit har jeg som ovenfor bemærket opgivet at ud
føre nogenlunde fuldstændigt, men jeg haaber, at det lidet,
der er fortalt derom, vil have kastet Strejflys ind over dette
Arbejde, dets Farer og Besværligheder, og over den Udhol
denhed og Haardnakkethed, der krævedes. Vi, der bar det
hele paa vore Skuldre, ønsker af Eftertiden at blive opfattet
ikke som Lykkeriddere, der sejlede for Medbør, men som
merkantile Stridsmænd, der ved Udholdenhed søgte at faa
Ødelæggelse forvandlet til Fremgang.
Af det andet Afsnit, Nybygningerne, vil det være endnu
mere uoverkommeligt at give en blot nogenlunde fuldstændig
Fremstilling.
Det første og sværeste var dette: hos sig selv at finde Ener
gien til at begynde paa ny og paa noget nyt. De, der ikke selv
har oplevet det, vil ikke kunne forstaa, med hvilken Smerte og
Fortvivlelse man vaagnede hver Morgen i Krigens første Tid.
Det var, som om Nattens fredelige Hvile afløstes af et frygte
ligt Mareridt, naar Sjælen paany blev fyldt af Forestillingerne
om den Uendelighed af Massedrab, Lidelser, Ulykker og Øde
læggelser, der med stadig voksende Hast hærgede det gamle,
engang lykkelige Europa, det fordums Centrum for Verdens
Kultur, Fremgang og Forretningsliv. Senere sløvedes lykkelig174
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vis —eller ulykkeligvis —disse Følelser: man stod op hver Mor
gen og gik til sin Dont, som om Rædslerne ikke eksisterede.

Sønderskudt fransk Kloster.

Havde Energien saa overvundet den sjælelige Lammelse og
den uvilkaarlige Modløshed, som man underkastedes ved at
se alt det tidligere udrettede saa brutalt slaaet i Stykker og
kastet til Side, meldte det Spørgsmaal sig, hvorledes man
skulde bære sig ad med at bygge noget nyt op.
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De kommende Slægter vil sikkert tro, at da Krigen udbrød,
strømmede Forretningerne ind over det neutrale Danmark,
saa vore Skrivemaskiner klaprede Dag og Nat derved, at Or
drerne flød ind ad vore Døre, og at vi vadede i Chancer fra
Morgen til Aften. Saaledes var det dog slet ikke. Til en Be
gyndelse var vi fuldstændig afskaaret fra Omverdenen; al vor
Post, selv den engelske, gik over Tyskland dengang, og Føl
gen var, at vore Forbindelser helt afbrødes ved den totale
Grænsespærring fra Tysklands Side. Jeg husker endnu den
levende Bevægelse, som det vakte, da det første enlige Brev
efter Krigens Udbrud kom, en lille indregistreret Skrivelse fra
Vestafrika med en Check fra en af vore Kunder der nede. Ku
verten bar bag paa et mægtigt Stempel med Ordene: „Militär
isch unter Kriegsrecht geöffnet.“
Efterhaanden naaede ogsaa de andre Breve frem, der havde
været undervejs, da Krigen udbrød; men dermed stoppede saa
at sige alt op. Alle vilde vente med at optage Forretningerne, til
Krigen var forbi. Som bemærket troede alle, at denne maatte
blive ganske kortvarig. Selv vore Breve til Filialen i Hamburg
kom uaabnede tilbage med paatrykt Stempel: „Auf Befehl der
Militärbehörde zurück.“
Jeg havde dengang den Vane om Søndagen, som Regel sam
men med Direktør Yding, at gaa en Spadseretur ud over Lange
linie. Naar vi da der saa alle de mange Dampere, der var lagt
op i Havnen, sagde vi Gang paa Gang til hinanden, at nu
maatte de dog snart komme ud at sejle igen. Men Uge gik
efter Uge, Maaned efter Maaned, der var ingen Forandring
at spore. Tilsidst vidste jeg ingen anden Udvej end at lade
Yding aflægge vor Filial i Hamburg et Besøg og tale med de
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store Huse dernede for at forestille dem, at selv om de ikke
længere kunde eksportere fra Hamburg, var der efter de da
gældende Krigslove intet i Vejen for, at de kunde eksportere
over København med os som Mellemled, ligesom vi for dem
kunde importere alle mulige Varer med Undtagelse af dem,
der havde med Krig at gøre, den saakaldte Krigskontrabande.
Over de Varer, der henregnedes hertil, var der af de krigs
førende Magter opstillet Lister; de paa disse opførte Artikler
forhandlede vi ikke, og dem vilde vi naturligvis ikke under
noget Vilkaar have importeret til Tyskland.
De store Købmænd modtog som altid Yding venligt, men
om Forretninger vilde de ikke høre tale. Blandt andet husker
jeg, at han var til Middag hos en af Hamburgs største HandelsChefer sammen med saa at sige alle Legationsrepræsentanter
for de sydamerikanske Stater. Stillingen blev meget nøje drøf
tet, men alle Hamburg-Købmændene var enige om, at intet af
de tyske Skibe, der laa færdigladede i Hamburgs Havn, da Kri
gen udbrød, skulde losses igen, før den var endt, og ingen Varer
skulde sendes over fremmede Lande, medens den stod paa;
hvad Import angik, havde en saadan ingen som helst Inter
esse, Tyskland var fuldt forberedt paa Krig, der var mere end
nok af Forsyninger til, at man kunde holde ud, saalænge den
varede.
Den Dag tænkte ingen af de store Købmænd sig, at de, in
den Aaret var omme, skulde tigge os om at eksportere for dem
ligegyldigt hvad og importere til dem hver Vare, som det var
muligt at fremskaffe; — medens vi derimod efter forholdsvis
kort Tids Forløb paa Grund af Englands Forkyndelse af Han
delskrigen maatte afslaa at eksportere eller importere et eneste
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Kilo fra eller til Tyskland, hvorover tidligere saa at sige al vor
Forretning var gaaet.

Zeppelin-Angreb over England.
Til Forsvaret anvendes Tracer-Projektiler.

Da der var endnu færre Chancer for Forretning paa de an
dre krigsførende Lande her i Europa, og da vi ikke for egen
Regning turde tage Forretning op paa de oversøiske Lande,
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hvor de financielle Forhold var fuldstændig forstyrrede paa
Grund af Krigen, saa Situationen yderst fortvivlet ud.
Nogle enkelte „Krigsforretninger“ var der dog, som lod sig
gøre. Til en af disse var Ideen min; den havde sit Udspring
fra de overordentlige Vanskeligheder, som Danmark i Efteraaret 1914 fik med at skaffe engelske Sterling, idet alle vore Kre
diter i Udlandet blev opsagt og skulde tilbagebetales, for Stør
stedelen i vedkommende Lands Valuta. Som Følge heraf steg
nemlig Strl. meget stærkt i Kurs, og var selv til den høje Pris
næsten ikke til at opdrive. Jeg gik da den usædvanlige Omvej
at købe Mark for at skaffe Strl. Mark var allerede dengang
faldne i Kurs. Jeg købte altsaa Mark og sendte dem til Tyskland,
hvorfra jeg lod Beløbene telegrafere til Brasilien; jeg omsatte
dem der i Reis, købte for disse Reis engelske Strl. og lod de en
gelske Strl. igen forvandles til Kroner. Enhver, der læser disse
Linier, vil sikkert finde Ideen lige ud ad Landevejen; og no
gen Hindring for at realisere den var der ikke dengang i nævne
værdig Grad, da der endnu paa hint Tidspunkt ikke af de Alli
erede overfor de Neutrale var fremsat noget som helst Forbud
mod at købe eller handle med Mark. Faktisk er det imidlertid,
at ingen eller meget faa maa have haft Omtanke nok til at gen
nemføre en saadan Fremgangsmaade; thi flere Maaneder igen
nem kunde jeg vedblive dermed og ikke alene skaffe Landet
nogle af de tiltrængte Strl., men for The United Export Co.
tjene den betydelige Kursdifference paa Strl. i Forhold til den
lave Markkurs, da Kursen for disse to Valutaer paa det givne
Tidspunkt i Brasilien stod omtrent ens.
Jeg har undertiden ved mine Forretninger indvundet mange
Penge bogstavelig talt lige ud af Luften, og hvor ingen anden
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har kunnet tænke sig, at der var Penge at tjene; men sjældent
har jeg tjent Penge, der kom saa godt tilpas som disse i det van
skelige Aar 1914. Det vakte tillige megen Glæde, naar disse Strl.
blev stillet til Landmandsbankens Disposition under dens og
de andre Bankers til Tider
overordentlig
generende
Mangel paa engelsk Valuta.
Desværre var min disponib
le Kapital under de davæ
rende Forhold kun ubetyde
lig, og jeg turde under saa
usikre Forhold som de den
gang herskende, hvor Pen
gene var længe om at kom
me hertil og kunde forsvin
de paa de mærkeligste Maader undervejs, ikke vove for
store Beløb ad Gangen.
Hvad Firmaets ordinære
Forretninger angik, lykke
des det i Løbet af Efteraaret Tysk Handelsdamper skudt i Sænk ved Kri
gens Begyndelse ud for Dar-es-Salaam
at samle saa meget Mod,
i Tysk Østafrika.
saa megen Kapital og saa
meget Overblik over Situationen efter Krigens Udbrud, at jeg
turde genoptage nogen Eksportforretning for egen Regning til
de oversøiske Lande og ligeledes en Del Importforretning. I
sidste Henseende besluttede vi at vove nogle Forretninger i
Kakao, idet vi mente, at den maatte kunne afsættes her i
Landet dels til Lagring, dels til Konsum, eller til Eksport
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enten til Tyskland eller til Rusland. Som absolut Betingelse
stillede jeg dog, at de første Dampere med Kakao anløb en
gelsk Havn for Inspektion. Vi vilde ikke udsætte os for den
Risiko at faa Ladningen kapret som Prise under Beskyldning
for at have villet smugle Kakao til Tyskland. Man maatte være
yderst forsigtig som Forholdene laa dengang. Tysklands Be-

Tyske Soldater i hvide Krigsskjorter, en Forklædning, der fører
Tanken helt tilbage til 1659, da Svenskerne stormede København.

tingelse for, at Danmark maatte opretholde Eksporten af Land
brugsprodukter til England, hvilken Eksport Tyskland meget
let kunde have standset, var, at der ikke fra Englands Side paa
lagdes Varer til Danmark, der ikke var Krigskontrabande, no
gen Eksportklausul. Paa dette Punkt sporedes imidlertid en
voksende Gnidningsmodstand, idet et stort Parti i England,
der stadig syntes at vokse sig stærkere, holdt paa, at Landet
skulde benytte sin Overmagt paa Havet til at standse al Import
til Tyskland, medens andre vedblivende holdt paa det modsatte
under Henvisning til, at Tysklands Valuta vilde styrkes, hvis
det blev afskaaret fra Import, og at Krigens Varighed derved
vilde forøges. Det var under disse Forhold umuligt at vide, hvad
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der kunde ske fra det Øjeblik, da Ladningen blev indskibet,
indtil den ankom hertil. Naar imidlertid England selv fik Afgørel
sen af, om Ladningen maatte faa Lov at gaa videre uden Eks
portklausul, mente vi, at vi burde kunne regne med, at det
ikke vilde vise sig til den Grad hensynsløst og vilkaarligt, at
vi risikerede Kapring undervejs. Det var her som overalt,
man vidste aldrig, hvor man var, og hvilken Risiko man ved
de simpleste Forretninger kunde paadrage sig; hvad der var
Ret den ene Dag, var Uret den anden.
Juleaften 1914 glemmer jeg ikke. Den højtideligholdtes ude
i Hellerup, hvor dengang Munke og Hanne boede med deres
Søn Niels og med Karen Johanne, Nielses lille Søster, der fra
sine første Dage har været min meget gode Veninde.
December havde været en meget bevæget Maaned, og navn
lig havde jeg, da Juleaften nærmede sig, to store Bekymringer
tyngende paa mit Sind. Den ene var, at en af de føromtalte Penge
forsendelser via Brasilien var sporløst forsvundet; Beløbet var
saa betydeligt, at Tabet af det vilde ramme os haardt. Den anden
var, at den ligeledes føromtalte store Kakaodamper, der var la
stet med ikke mindre end 24000 Sække Kakao, hvoraf dog kun
Mindsteparten tilhørte os, var lige saa sporløst forsvunden. Den
kunde ved denne Tid i hvert Fald være naaet til engelsk Havn;
og for hver Dag, der gik, følte jeg mig mere og mere sikker
paa, at Englænderne alligevel havde kapret hele Ladningen,
og at i saa Fald Forsikringen, trods alt, ikke vilde holde. Hvis
begge de to Tab ramte os, vilde ikke alene alt gaa tabt, hvad
vi med saa megen Møje havde faaet indtjent i Maanederne
siden Krigens Udbrud, men mere til, saa at The United Export Co.s Stilling vilde blive værre og vanskeligere end før,
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hvad der under de saa fortvivlede Verdensforhold vilde være
næsten ensbetydende med en Katastrofe.

Engelsk Damper Avocet
angribes i Nordsøen af tyske Aeroplaner.
Det lykkedes Damperen at undslippe.

Juleaftensdag kom der imidlertid Meddelelse om, at Dampe
ren havde passeret Helsingør —det var kun Telegrammerne fra
England, der var blevet standsede, ikke den selv. Om Efter
middagen laa den trygt for Anker inde i Havnen.

183

Dagbogsblade
Og da jeg, inden jeg steg i Vognen for at køre ud til Helle
rup, tømte Brevkassen nede i Ny Toldbodgade, fandt jeg et
Telegram fra British Bank of Northern Commerce om, at Pen
gene fra Brasilien stod velbeholdne paa Konto der. Det var
Banken, der havde glemt Adviseringen deraf.
Da kunde jeg med roligt Sind samles med Niels og Karen
Johanne, med deres Forældre og deres Bedstemoder ved Jule
træet derude i Hellerup. Jeg vidste, at naar de frygtede Tab
saaledes forvandledes til Fortjeneste og blev sammenlagt med
alt, hvad der ellers var opnaaet, da var Aaret 1914 reddet for
The United Export Co. Trods Krig og alle Ulykker laa Frem
tiden atter klar. Et helt nyt Aar begyndte nu, i hvilket der, selv
om Krigen fortsattes, maatte kunne udrettes meget.
Ingen af de andre vidste, at Julelysene den Aften tindrede
for mig igen, som de havde tindret for mig som Barn, og at
Børnenes Leg om Juletræet bevægede mig saa stærkt som ikke
før eller siden. Heller ikke mærkede nogen, at der stod Taarer
i mine Øjne, da Hanne spillede den gamle Julesalme. Jeg maatte
tænke paa alle dem, som jeg direkte eller indirekte havde An
svaret for. Jeg mente netop den Dag for første Gang efter Kri
gens Udbrud positivt at vide, at jeg kunde sikre Fremtiden for
dem, der satte Lid til mig, enten det var Slægt og Venner eller
de Ubekendte, der havde tegnet Aktier i mine Foretagender.
Men ude paa Slagmarkerne og rundt om i Verden var der
Hundredetusinder, for hvem ingen Julesalmer lød, eller hvem
de ikke kunde bringe nogen Fred eller Trøst for deres Nød og
uoprettelige Tab.
Dette var den første Jul i Krigens Tid, og lidet tænkte man
da, at Julen endnu skulde fejres tre Gange under de samme
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eller endnu værre Forhold. Ja selv nu, da Krigen er endt, har
Forholdene ikke bedret sig mere, end at Berlins Indbyggere
paa selve Juledag myrdes med Maskinkanoner paa Byens
Gader, knapt en Nats Rejse her fra disse Steder.
Hvordan vil mon næste Jul se ud?

Niels og Karen Johanne, Aar 1914.

1. Januar 1919. I Gaar var det sidste Dag i det gamle Aar,
det historiske Aar 1918.
Det var en af de sædvanlige travle Arbejdsdage, hvis Pro
gram spænder over alle de betydningsfulde Forretninger og
Problemer, som Transatlantisk Kompagnis Interesser Verden
over hver Dag lader strømme ind til det gamle Palæ, der efter
vor Indrykning er vaagnet op til et nyt og mere bevæget Liv
end tidligere.
Vi begyndte Dagen med at sælge gennem Landmandsban
ken 5 Millioner Kroner nye Aktier i United Export Co., hvor-
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efter Aktiekapitalen er forhøjet til 10 Millioner Kroner, — en
Sag, som det har ligget mig paa Sinde at bringe i Orden inden
Aarets Udløb af Hensyn til den voksende Balance i Selskabet.
Dagens længste Konference holdtes med Ingeniør Abrahamson, der kom hjem fra de sidste Forhandlinger i Berlin ved
rørende Hjemsendelsen over København af de engelske Krigs
fanger.
Han havde blandt andet overværet Bombardementet af det
kongelige Slot i Berlin. Det er underligt at tænke sig, at den
Kejserborg, hvor Troels-Lund og jeg i sin Tid paa Hjemrejse
fra Wien sammen med andagtsfulde Tyskere vandrede rundt
gennem Pragtgemakkerne — med Tøfler udenpaa Skoene, for
at der ikke skulde komme det mindste Smuds paa de straalende Parketgulve, — at den nu er opfyldt med oprørske, barhalsede Matroser og bombarderes af Tyskerne selv.
Ligesaa rystende som Abrahamsons Skildringer var af For
holdene nede i Tyskland, hvor han naturligvis havde haft Lej
lighed til at konferere med alle Regeringsmedlemmer og Parti
førere, saa vi vel i Øjeblikket veed bedre Besked om alt end
nogen anden herhjemme, ligesaa tilfredsstillende var til Gen
gæld Meddelelserne om de sidste og endelige Dispositioner ved
rørende Krigfangernes Hjemrejse. Hvor utroligt det i Øjeblik
ket lyder, vil vi inden den 10. i denne Maaned ikke alene
have ekspederet alle engelske Krigsfanger ud af Tyskland, men
ogsaa have forsendt dem videre herfra til England. Derefter
kommer yderligere 48.000 franske Krigsfanger den samme Vej,
men for disses Vedkommende maa i det væsentlige deres Land
selv ordne Overrejsen.
Bagefter spiste jeg til Middag hos Nimb med Frederik Frijs.
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Vort Selskab voksede efterhaanden og blev talrigt, og vi forblev
der, til Klokken slog tolv og det Aar gik ind, der endelig skal

Det kongelige Slot i Berlin
stormes Juleaften 1918 af tyske Soldater, der fordriver
Spartakister, som har besat det.

bringe Verden Freden. Det var et mærkeligt Øjeblik, da hele
Forsamlingen, hvori der — spredt ved næsten alle Borde — fand
tes en Mængde engelske og franske Officerer i fuld Uniform, de
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fleste dekorerede med Ordener og Udmærkelsestegn fra Krigen,
paa Slaget tolv rejste sig op og staaende afsang Marseillaisen.
Lige ved vort Bord og ved min Side sad den belgiske Gesandt
— Repræsentanten for den Stat, der i 1914 maatte lide, hvad vi
havde undgaaet, og som i de lange Krigsaar havde holdt ud,
trods alt. Hvis hans Nærværelse havde
været almindeligt bekendt, vilde man sik
kert have ydet ham begejstrede Ovationer.
Oppe paa første Sal gik som sædvanlig
Nytaarsaften-Dansen med Liv og med
Lyst, og det var mærkeligt at se de frem
mede Officerer svinge sig over det bonede
Gulv, som om de aldrig havde oplevet
hverken den frygtelige Krig eller det end
nu frygteligere Fangenskab.
Forsvundne er derimod nu alle de
Tyskere, som i de sidste Aar har lagt Be Officer af 9. Zouav-Regislag paa vore Kafeer og præget dem paa ment. Ni Gange belønnet
for Tapperhed. To Aars
en lidet tiltalende Maade.
Krigsfange. København 1.
Januar 1919.
I Aften sidder jeg ved mit Skrivebord
i Hjørnet af den skønne Sal, Juvelen mellem Gemakkerne
i Bernstorffs stilfulde Palæ. Jeg plejer ellers at tage mig no
get mere alvorligt for her end at fylde Siderne i denne Bog,
som jeg mod Sædvane stak i Lommen, da jeg gik herover i
Aften.
Jeg tænker paa det Aar, der skal komme. Det vil sikkert atter
blive et af Verdenshistoriens mærkeligste. Regnskabet fra den
store Verdenskrig skal nu gøres op, men ingen, hverken Sejrher
rerne eller de Besejrede, veed hvordan. Og endnu mindre veed
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det ulykkelige Rusland, hvordan og hvornaar det skal fri sigud
af de Rædsler, som Bolchevikerne hver Dag paafører et uvi
dende, godmodigt Folk, der villigt lader sig terrorisere.
Skal Wilson, Amerikas Præsident, blive den store Mand,
som ifølge Frederik Frijs’s
bestandige Spaadomme maa
dukke frem af dette Verdens
kaos? Vil han have Styrke
til at skabe et Nationernes
Forbund, der kan sikre Euro
pas Fred under en lykkelig
Udvikling, som De forenede
Stater har gjort det for Ame
rikas Vedkommende? Eller
skal Revolutionen og Anar
kiet vinde Overhaand?—Jeg
har netop i Aften læst en
hemmelig Indberetning, som
den engelske Legation lige
Alliancen mellem Tyskland og Bolchevikerne. har modtaget, ifølge hvilken
Bolchevikernes Udenrigsminister Trotzki an- Prins M^X den 17 Oktober
kommer til Fredsslutningen i Brest-Litovsk.1

...

i Fjor, i det gamle Tysklands
sidste Dage, foreslog Ludendorff at føre en Million tyske Trop
per fra Rusland til Vestfronten, hvilket Ludendorff erklærede
for haabløst, da de allerede var smittede af Bolchevismen.
Dette Forhold gør Tysklands totale Sammenbrud i hine Dage
1 Tyskland havde, som bekendt, sendt Lenin i plomberet Jernbanevogn ind i Rusland,
for at han skulde lede Revolutionen og derved bringe Ruslands Deltagelse i Krigen til
Ophør. Da Revolutionen lykkedes, fandt Fredsslutningen Sted; menTyskland havdeglemt
at plombere sig selv mod de Baciller, der nu strømmede ind over det fra Rusland.
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mere forstaaeligt. — Skal altsaa Smitten brede sig videre ud
over Europa, til det hele ender i et haabløst Kaos? Eller vil
det nye Aar bringe et Kompromis, hvorefter vi om kortere eller
længere Tid kan begynde forfra med Krige, Revolutioner og
de deraf flydende Ulykker, saaledes som det hidtil har været
fast Regel i hvert Aarhundrede?
Aaret vil bringe Svaret; men i Dag kan intet Menneske i
Verden sige noget afgørende derom.
2. Januar 1919.1 Gaar skrev jeg om Nytaar 1918 i Stedet for
om Nytaar 1915.
Det store Spørgsmaal var dengang, hvorlænge den frygtelige
Krig vilde vare. Folk var de facto blevet klare over, at nogle
Maaneder var en altfor optimistisk Ansættelse.
Det var aabenbart for alle, at Marneslaget var et skæbne
svangert Nederlag for Tyskerne. General Castelnaus Ide at
benytte de gode gamle Omnibusser og Motorvogne fra Paris
til at kaste Tropper frem i Flanken paa Fjenden havde frelst
Byen og aabnet Marechal Joffre den første Mulighed for hans
Attaque, der endte med Tyskernes saakaldte strategiske Til
bagetog. Følgen af dette Nederlag var, at disse gik Glip af
Muligheden for at vinde Krigen i første Omgang. Man havde
paa den anden Side ogsaa efter Russernes enorme Nederlag
i de masuriske Sumpe og deres Tilbagetog fra Østpreussen
mistet Tiltroen til den saakaldte russiske Damptromle, der
skulde rulle ind over Tyskland og ikke standse før Berlin.
Man maatte altsaa mene, at der nu vilde følge en Stillings
krig, en Skyttegravskrig, i hvilken ingen af Parterne kunde
sejre afgørende; under det fortsatte Tryk af Krigens enorme
Byrde vilde man vel omsider finde Vej til en Fredsslutning.
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Men forinden vilde Hærlederne paa begge Sider antagelig
gøre Forsøg paa ved Anvendelse af deres fulde Styrke at opnaa den afgørende Sejr.
Man antog vistnok almindeligt, at denne Kraftprøve vilde
finde Sted om Sommeren, den bedste Aarstid for Krigsførelse,

Tysk Hærafdeling klemt inde i et Hjørne ved Marnefloden nær Varennes.

og at derfor Freden kunde ventes om Efteraaret; medens jeg
allerede da var tilbøjelig til at tro, at den store Styrkeprøve
først vilde finde Sted i Sommeren 1916, og derfor regnede
med og anslog Fredsslutningen til Oktober 1916.
Der var saaledes endnu et betydeligt Tidsrum at komme
igennem, og Planerne maatte lægges derefter. Først skulde jeg
imidlertid afslutte The United Export Co.s Regnskab for 1914.
Paa Grund af den tidligere omtalte Etablering af nye Fore
tagender i Forening med Udnyttelsen af de gamle Værdier
kunde jeg afslutte et saa forholdsvis tilfredsstillende Regnskab,
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at jeg var i Stand til at deklarere de sædvanlige 10 pCt. Dette
vakte betydelig Opsigt og hos Aktionærerne stor Taknemme
lighed, da de havde haft Grund til at frygte, at vort Selskab
maatte knuses i den internationale Handels almindelige Sam
menbrud. Ved den ordinære Generalforsamling paa Køben
havns Børs blev der derfor ydet mig erkendtlig Hyldest — en
Ære som jeg ikke havde ventet at opnaa i Fjerde Christians
minderige Bygning i saa ung en Alder.
En Emission paa V« Million Kroner, hvorved Selskabets
Kapital bragtes op til 2 Millioner Kroner, blev kort efter omgaaende vedtaget og tegnet af de gamle Aktionærer. Denne
Udvidelse var ønskelig af Hensyn til de nye Foretagender,
hvis Gennemførelse jeg havde forberedt.
3. Januar 1919. Næppe var vi naaet et Stykke ind i 1915,
før England aabnede den store Handels- og Blokadekrig mod
Tyskland. Tidligere havde al Import til og Eksport fra Tysk
land været tilladt over neutrale Lande, for saa vidt det ikke
drejede sig om Krigskontrabande-Varer. Men nu stoppede de
Allierede med et Slag al Tilførsel til Tyskland og al Udførsel
derfra. Enhver Vare, der paaviselig kom fra eller var bestemt
for Tyskland, blev standset og indbragt for en Priseret, og in
gen Tilførsel fik Lov at foregaa til noget af dets Nabolande
uden strenge Garantier for, at Videreeksport til Tyskland ikke
vilde finde Sted under nogen Form.
Dette kom mig ikke overraskende. Jeg var ret nøje inde i
de Drøftelser, man i England havde foretaget med Hensyn
til dette Punkt, idet dog — som før omtalt — mange derovre lige
til det sidste holdt paa, at man ved at standse alle de Varer
til Tyskland, der ikke var Krigskontrabande, gavnede Tysk192
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land i Stedet for at skade det, da man derved hjalp det til at
beholde Pengene i Landet og altsaa ydede det virksom Støtte paa
det vigtige Krigsomraade, som Pengemarkedet og Valutaen var.
Det kunde, eftersom vor Eksport- og Importforretning var

Engelsk Hydroplan i Kamp med tysk Undervandsbaad. Skønt angrebet
af to Flyvere og endnu tre Undervandsbaade lykkes det Hydroplanet ved
sine sidste Bomber at faa U-Baaden tilintetgjort.

genoptaget, ikke undgaas, at vi havde Ladninger svømmende,
der skulde over Blokadelinien, og Etableringen af Handels
krigen beredte os derfor i Øjeblikket ikke faa Vanskeligheder.
Det lykkedes imidlertid at løse dem alle, for en enkelt stor
Kakaoladnings Vedkommende dog først efter endeløse For
handlinger og ved at lade Krigsassurancen overtage Va
rerne i England, hvor Salget da fandt Sted. Det ubehagelige
ved Tilfælde som dette er, at man med Hensyn til Assuran
cen aldrig veed, om den holder eller ikke, om der ikke er et

25

193

Dagbogsblade

eller andet Smuthul for Assurandøren at slippe bort igennem
i det Øjeblik, da man skal til at gøre Forsikringen gældende.
Værre var det dog, at det hermed var uigenkaldeligt fastslaaet, at de Forretninger gennem vor Hamburg-Filial, som vi
med Besvær havde faaet etableret indenfor den af de tidligere
Krigslove fastsatte Grænse, nu ogsaa maatte afvikles. Inden
et Aar var gaaet, havde vi derfor likvideret vor Hamburg-Virksomhed, ligesom vi efter mange Frem-og Tilbageforhandlinger
med England afhændede vor Anpart i Koelner Handelsgesell
schaft. Den var det sidste af Aktiverne Syd for Østersøen.
Dermed var for vort Vedkommende enhver Forretning afslut
tet paa Tyskland, der før Krigen havde været Basis for alle vore
Eksportforretninger. Endnu den Dag i Dag har vi siden da
ikke gjort en eneste Forretning paa dette Land.
Om kort Tid vil maaske Situationen ændre sig til det mod
satte, idet de Allierede højst sandsynligt vil faa Interesse af,
at der leveres saa mange Varer som muligt til Tyskland, for
at Arbejdet igen kan blive sat i Gang dernede og derigennem
den indre Uro, der truer baade Riget selv og derved ogsaa
de Allierede, blive modvirket.
Fra hin Dag, da Samkvemmet med Tyskland og dermed
hele Centraleuropa blev standset, var der for Danmarks Ved
kommende kun eet Land i Europa, hvorpaa der kunde drives
international Forretning i større Stil, nemlig Rusland.
Vi oprettede derfor i Begyndelsen af 1915 et Agentur paa
dette Land, men det arbejdede ikke tilfredsstillende, blandt
andet fordi Krigen ikke ændrede det Forhold, der var sær
egent for Rusland, og som jeg allerede tidligere har omtalt: at de
Forretninger, som der var nogen virkelig Fordel ved at optage,
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forudsatte en Vareomsætning paa selve Stedet med Basis en
ten i Petrograd eller Moskva. Yding aflagde et Besøg i Petro
grad, men var for optagen af sit øvrige Arbejde til, at han
kunde forlænge sit Ophold derovre. Han havde imidlertid paa
den korte Tid faaet yderligere bekræftet, at man enten maatte
etablere sig selvstændigt i Rusland eller ogsaa holde sig derfra.

Czar Nicolaj giver Tropperne sin Velsignelse.

Etablere sig derovre var imidlertid for os paa hint Tidspunkt
lettere sagt end gjort. For det første krævedes dertil en betyde
lig Kapital, som jeg ikke dengang kunde afse af de disponible
Midler, dernæst endvidere en Organisation, der af praktiske
Grunde formelt maatte være uden alt for intim Forbindelse
med os; og sidst men ikke mindst en dygtig og absolut loyal
Chef for Virksomheden. Den første Vanskelighed kunde løses
gennem Etableringen af et særligt Aktieselskab, men det var
ugørligt paa dette Tidspunkt at tegne Kapital underhaanden, da
Modet ganske havde forladt Folk; og en Emission, støttet af
Landmandsbanken, var ligeledes uigennemførlig, idet denne
saa lidt som nogen anden Hovedbank turde lægge Navn til et
Foretagende, der var baseret paa Virksomhed i et krigsførende
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Land og indirekte maatte tjene som Støtte for den Gruppe af
allierede Magter, hvortil det hørte.
Vanskeligheder er imidlertid som bekendt til for at over
vindes, og da Højesteretssagfører Harboe hen mod Foraaret
1915 fremsatte Forslag om at danne et Selskab i Rusland for
Ingeniør- og Entreprenør-Virksomhed, benyttede jeg denne
Lejlighed til Oprettelsen af det nu saa bekendte Russisk Han
delskompagni. Af Forslagets oprindelige Tilrettelægning findes
endnu det svage Spor, at Kompagniets Love stadig hjemler det
Ret til at drive Ingeniør- og Entreprenør-Virksomhed.
Gennem Højesteretssagfører Harboe løste jeg dernæst den
første Vanskelighed, der mødte vort nye Selskab, nemlig Emis
sionen. Af Landmandsbanken lod denne sig ikke foretage, og paa
den anden Side kunde jeg ikke gaa til nogen anden Bank. Høje
steretssagføreren søgte da i eget Navn til Revisionsbanken,
der dengang var en mindre Bank, medens jeg stod i anden
Række under Forhandlingerne. Kapitalen blev ansat til Vs
Million Kroner, og betegnende for Forholdene den Gang var
det, at Revisionsbanken ikke turde overtage Garantien for
mere end 200.000 Kr. Da der derudover kun kunde skaffes
Garanter underhaanden for 100.000 Kr., maatte jeg personlig
overtage Garantien for 200.000 Kr., en for mig paa dette Tids
punkt betydelig Risiko.
Emissionen gik efter de Tiders Forhold særdeles godt. Nu
bagefter, da vi har set ganske andre Emissioner blive gennem
ført trods Krigen, og Folk har staaet i Queue for at faa Lov
til at tegne Russisk Handelskompagni, da det udvidede sin
Kapital, kan det have sin Interesse at genkalde Mindet om
Tider, da det var svært nok at etablere selv denne saa nær196
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liggende Forretning. Efterverdenen vilde vel ellers tro, at
vi, der i Krigens første Afsnit lagde Grunden til de store
Foretagender, som forhaabentlig i Generationer skal virke til
Fordel for Danmark, blev baaret oppe af Forholdenes Magt;

Den store, gamle Kanon paa Kreml.

Virkeligheden var tværtimod den, at Interessen dengang ganske
manglede for videregaaende Planer, og at det kun lykkedes at
grundlægge saadanne Foretagender som Russisk Handels
kompagni ved at sætte den stærkeste Energi ind paa at besejre
Hindringer, der syntes uovervindelige, og underkaste sig den
største personlige Risiko i økonomisk Henseende.
Den anden Vanskelighed løstes dels ved, at det blev Revi
sionsbanken, der foretog den offentlige Emission, hvilken
Bank stod os og særligt Landmandsbanken fjernt, dels ved, at
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den sammensattes afen Bestyrelse, hvis Medlemmer havde lige
saa lidt Forbindelse med os som Højesteretssagfører Harboe
dengang.
Den tredie og sidste store Vanskelighed løste jeg derved,
at jeg uden videre indsatte Erik Plum, der dengang opholdt
sig i London, hvor han repræsenterede os i vigtige og lang-

Sølvkiste i den hellige Sergeis Kirke i Moskva.

varige Forhandlinger, som administrerende Direktør i Russisk
Handelskompagni. Han havde nogle Maaneder tidligere spurgt,
om jeg havde Brug for ham i The United Export Co., idet han
ikke kunde holde ud at gaa og vente i T. & E. Plum, hvor
der ikke var Plads for nogen yngre Chef, da hans Fader, min
Onkel Thorvald, stadig selv ledede Driften. Jeg modtog Til
budet. Kort efter blev Rejsen til England besluttet, og den
Dag han rejste, spiste han til Middag her i Frederiksgade. Ved
Kaffen lige inden Afrejsen, og medens han ventede paa Vog
nen, omtalte jeg flygtigt, at jeg havde Planer om et russisk
Selskab, og spurgte, om han kunde tænke sig at blive Direktør
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deri. Han svarede ja uden at have Anelse om, hvor hurtigt
han skulde blive taget paa Ordet.
Erik Plum var derfor paa Nippet til at gribes af Forfærdelse,
da han pludselig i London, saa vidt jeg husker gennem et
Blad, erfarede Nyheden om, at han sammen med en Del ham
ukendte Herrer indbød til Tegning af Aktier i et nyt russisk

Erik Plum paa Russisk Handelskompagnis Kontor
i København.

Firma efter at være traadt tilbage fra sin Stilling i The United
Export Co. Dette var den Form, som jeg anvendte i Emissio
nens Ordlyd for derved paa een Gang at skille det nye Firma
ud fra os og ligefuldt henføre det til os, saaledes at vi ikke stødte
an til nogen af de Sider, vi dengang maatte tage Hensyn til.
I Sommeren 1915 tiltraadte Erik Plum sin Stilling i Petro
grad under de vanskeligste Forhold, der tænkes kunde, og
Russisk Handelskompagni har siden da haft den mest bevæ
gede Levetid, der kan times et Firma. Dets Kapital er blevet
tidoblet, det ejer store Palæer i Petrograd og Moskva, det har
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udøvet en Magt og Indflydelse som sjældent noget Firma i det
store Rige. Og dog sidder Erik Plum med alle sine danske Un
derdirektører, Prokurister og sit øvrige danske Personale nu

Russisk Handelskompagnis Hovedsæde i Moskva.

som Landflygtig her i København, medens det tilbageblevne
russiske Personale forsøger at redde, hvad der endnu er blevet
levnet fra Bolchevikernes Plyndringer.
Saafremt Verden ikke styrter helt sammen, vil dog sikkert
den Dag komme, da Kompagniets Direktør og hele vor øvrige
dansk-russiske Stab igen kan rykke ind paa deres Pladser der-

200

2 3. Januar 1919
ovre og indlede en ny Æra for dette Firma, som alle vore
mange brave Folk med deres afholdte Chef i Spidsen har sat
en saa glimrende Energi og Dygtighed ind paa at føre frem.
Jeg for mit Vedkommende har ikke alene støttet dette Fir
ma i dets første Tilblivelse, men tillige fulgt hvert eneste Skridt
i dets Udvikling siden da. Der findes en Korrespondance paa
Hundreder af Skrivelser, vekslet mellem Firmaet og mig, af
hvilke jeg i de forløbne Aar personlig og med Haanden har
skrevet den danske Halvdel, inden de gik i Maskinen. Dette
Firma føler jeg derfor som det af mine Foretagender, der helt
ud er Blod af mit Blod; og skulde det nu gaa til Grunde under
det Anarki, der hidtil uden Standsning breder sig i Rusland,
da knuses mere end en Del af mit Arbejde, da knuses en Del
af mig selv, som jeg ikke vil have Kraft til at bringe i Vækst
paany.
23. Januar 1919. Foruden de omtalte praktiske og faktiske
Forviklinger, som Krigen beredte vore Forretninger, skabte
den ogsaa og i stadig voksende Omfang politiske Vanskelig
heder, hvilket allerede nogle Gange er berørt i det foregaaende.
Disse Vanskeligheder, der ikke mindst hidrørte fra, at vor Ho
vedforretning før Krigen var gaaet over Hamburg, blev meget
stærkt forøgede i 1915, efter at de allierede Magter med Eng
land i Spidsen havde besluttet at bringe en gennemført Han
delskrig og Blokade til Anvendelse overfor Tyskland.
Hele denne Handels- og Blokade-Krigs Historie er et saa
vidtforgrenet og omfattende Emne, at det er umuligt at gøre ud
førligere Rede derfor, uagtet den som Led i de Allieredes
Krigsførelse var af en overordentlig Betydning for The United
Export Co.
26
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Selve Systemet var særdeles simpelt, idet de Allierede
med Magt standsede enhver Forretning, der direkte eller in
direkte havde Forbindelse med Tyskland eller de dermed sam
mensluttede Magter, ligegyldigt om det Firma, der udførte For
retningen, var neutralt eller ikke. For saa vidt det ikke lod sig
gøre at hindre disse Forretninger med Magt, anvendte man de
saakaldte sorte Lister, hvorpaa enhver, der havde nogen Art
af Forretningsforbindelse med Centralmagterne, blev opført.
Den „Sortlistede“ blev afskaaret fra Udførelse af enhver For
retning, som de Allierede paa nogen Maade kunde rejse Hin
dringer for, selv om det paagældende Foretagende aldeles ikke
havde Berøring med Centralmagterne. Saaledes blev al Post,
alle Telegrammer, alle Vareforsendelser, kort sagt, hvad som
helst der indgik til eller udgik fra den Sortlistede, henholdsvis
standset eller beslaglagt undervejs.
Dette System voldte selvfølgelig vort Land de største Van
skeligheder, idet en fuldstændig Indstilling af Handelssam
kvemmet med Tyskland uvægerligt vilde have medført Dan
marks Besættelse og Inddragelse i Verdenskrigen, medens
omvendt et Brud med de Allierede vilde have afskaaret os
fuldkomment fra Omverdenen, bortset fra Tyskland, og und
draget os de Tilførsler over Havet, uden hvilke vi hastigt vilde
blive prisgivet til Nød og Elendighed. Vort Naboland Sverige
valgte i denne Sag den Holdning at erklære de allierede Mag
ters Optræden overfor de neutrale Lande for ulovlig og folke
retsstridig og forbød ved Lov de private Firmaer at indgaa paa
nogen Erklæring overfor udenlandske Magter. Dette Stand
punkt maatte Sverige dog, trængt af Udsigten til den yderste
Nød, Skridt for Skridt opgive. Her i Danmark maatte vi der-
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imod straks vælge Kompromis’ets Vej og ved tunge og be
sværlige Forhandlinger til begge Sider søge at bjerge vor Til
værelses Nøddeskal midt paa det oprørte Hav.
Da det nogenlunde hurtigt blev England klart, at det var umu
ligt at tildele Staten Danmark som saadan et kategorisk Forbud
mod at gøre Forretninger med Tysk
land — hvilket ogsaa vilde være imod
Englands egen Interesse paa Grund
af dets betydelige Tilførsler af Føde
varer herfra, som Tyskland da retor
sionsvis med største Lethed vilde
kunne standse, — og da Danmark
ikke som Sverige havde taget det
Standpunkt ved Lov at forbyde de
enkelte Firmaer at underskrive paa
Forpligtelser overfor udenlandske
Magter, slog England selvfølgelig
hurtigt ind paa den Vej ved alle
George V, Konge af Storbritannien.
tænkelige Midler at tvinge saa man
Kejser af Indien.
ge Firmaer som muligt til at standse enhver Forretning med
Centralmagterne.
Desværre var jo The United Export Co. set med Udlandets
Øjne en saa anselig Forretning, at det maatte blive et af de
første Firmaer, som man valgte at angribe. Paa et meget
tidligt Tidspunkt, og før vi havde afviklet vore Forbindelser
med Tyskland, optoges derfor imellem os og den engelske Re
gering Forhandlinger, der helt igennem blev ført paa en ven
skabelig og behagelig Maade, idet Englænderne ikke kunde
være i Tvivl om, paa hvilken Side vore Sympatier befandt
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sig. Det var os ikke muligt at nære nogen venlig Følelse for
Systemet i det daværende Tyskland, og man maatte derfor bi
falde ethvert Middel, der kunde tjene til dette Systems Til
intetgørelse; men ganske vist ansaa jeg personlig dengang den
store Blokade for et Fejlgreb, der vilde forlænge Krigen i Ste
det for at afkorte den. Afgørelsen maatte falde paa Slagmar
ken, hvad enten den nu formede sig som en dikteret Fred
eller en Ligevægts- og Forstaaelsesfred.
Med Hensyn til de Punkter, om hvilke vi forhandlede, opnaaede vi i det hele Forstaaelse, og der var hen paa Aaret 1915
i Virkeligheden kun eet Punkt tilbage at afgøre, nemlig Spørgsmaalet om, hvorvidt vi skulde sælge vor Andel i Koelner
Handelsgesellschaft i Hamburg eller købe vor tyske Part-Ejer
ud. Efter Forhandling med den engelske Legation i København
om dette Punkt ventede vi paa et endeligt Svar fra London.
Da telefonerede Etatsraad Emil Glückstadt pludselig en
Dag, at jeg endelig maatte komme hurtigt op i Banken til ham.
Da jeg indfandt sig, overrakte han mig en Lap Papir, hvorpaa
der stod nedkradset med Blyant følgende Notat:
1) buy out the German holding in the Koelner Handelsgesellschaft
Branches in Dutch East India,
2) give up the use of German labels,
3) do no further business with enemy countries during the war,
4) submit their books to inspection by a chartered accountant nominated
by Grosserer Societetet.

Jeg saa noget uforstaaende ud, hvorpaa han meddelte mig,
at Sedlen hidrørte fra en Repræsentant for den engelske Le
gation, der overfor ham havde erklæret, at det var et Ultima
tum fra den engelske Regering til The United Export Co.
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Glückstadt, som har den glimrende Evne i de alvorligste
Situationer at kunne indskyde smaa spøgefulde Bemærknin
ger, der bringer et Pust af Glæde og Befrielse selv under nok
saa svære Forhold, var paa denne Dag mod Sædvane yderst
alvorlig og fortalte, at ethvert Forsøg fra hans Side paa over
for Udsendingen fra Legationen
at reducere Henvendelsen til en af
de Smaasager, der saa ofte faldt
for, prellede af paa Englænderens
Alvor. Det var og blev intet min
dre end et Ultimatum fra den en
gelske Regering.
Selvfølgelig var det mig paa en
Maade en stor Ære at staa i Spidsen
for et Firma, som man tillagde en
saa ualmindelig Betydning, at det
hædredes med et Ultimatum fra
Etatsraad Gluckstadt.
en Stormagt, ja fra selve Storbri
tannien. Jeg har aldrig ved nogen anden Lejlighed hørt dette
Udtryk blive anvendt uden Staterne imellem. Alligevel var Al
voren større end Æren.
Det drejede sig her ikke om et Forhold vedrørende The
United Export Co., det drejede sig om et Angreb paa selve
det vitale Punkt for Danmarks Eksistens under Krigen, men
ganske vist udførtes dette Angreb paa en saadan Maade, at
det ikke faldt alt for stærkt i Øjnene.
I det os meddelte Ultimatum drejede Punkt 1 sig om vore
Interesser i Koelner Handelsgesellschaft, hvorom jeg tidligere
har fortalt. Vi var i dette Selskab Kompagnoner med Ty205
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skere. Dette var selvfølgelig højst uheldigt under Krigsforhold,
og vi havde derfor, som nævnt, Forhandlinger løbende med
England om, at vi enten skulde overtage Tyskernes Part eller
sælge vor egen Part. Vi var villige til begge Dele, saa bortset
fra de praktiske Vanskeligheder, som Sagen skabte — den ene
Part-Ejer var indkaldt som tysk Officer og derfor meget ube
kvem at føre Forhandling med om Afviklingen — voldte dette
Punkt i Virkeligheden ingen større Uenighed imellem os og
England.
Det andet Punkt omhandlede en ren Selvfølgelighed, og den
fjerde Paragraf var en Indrømmelse til vort Standpunkt, at den
Revision, som England med Rette kunde kræve foretaget for
at sikre sig, at paatagne Forpligtelser overholdtes, foretoges af
danske Revisorer og ikke direkte af den engelske Legation.
Intet af disse 3 Punkter havde saaledes Karakteren af et Ul
timatum. Anderledes forholdt det sig desværre med det Punkt,
der var indskudt mellem disse, nemlig Punkt 3. Den deri kræ
vede Ophævelse af Handelsforbindelsen fra dansk Side med
Tyskland vilde paa det givne Tidspunkt utvivlsomt have med
ført, at Tyskland havde taget med Magt, hvad det ikke kunde
faa med det gode. Danmark havde i saa Fald faaet samme
Skæbne som Belgien.
Foreløbig drejede det sig ganske vist kun om The United
Export Co., men ikke for intet var det famøse Ultimatum over
rakt gennem Landmandsbanken. Der var kun et Skridt herfra
til ogsaa at tilstille Landmandsbanken et „do no further business
with enemy countries,“ og derefter vilde der kun være et eneste
Skridt endnu til Afgrundens Rand.
Kampen om dette principielle Forhold, der maatte be206
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tegnes som et Livsspørgsmaal for Landet, burde derfor tages
op øjeblikkeligt, selv om The United Export Co. derved udsat-

Engelsk Dreadnought.

tes for den afskrækkende Mulighed at blive bragt i Klemme
mellem gigantiske, modsatte Interesser.
Jeg henvendte mig derfor Dagen efter i den engelske Lega-
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tion. Det var første — og sidste — Gang under Krigen at jeg ind
fandt mig der, til Trods for de talløse Forhandlinger, som For
holdene medførte netop med denne Legation. Da jeg blev fulgt
ud derfra, var det under Forklaringer om, at hele Sagen ab
solut beroede paa en Misforstaaelse.
England opgav sine Hen
sigter, og under hele Krigen
beholdt Danmark Ret til in
den for nærmere afstukne
Grænser at fortsætte med
sine Forretninger paa Tysk
land, der til Gengæld end
ikke under den paafølgen
de U-Baadskrig forhin
drede vore Forretninger
paa England. De nødven
digste Tilførsler sikredes
os som bekendt, saa at vi
Engelske Tanks under Kamp ved
Fontaine-Notre-Dame.
hele Krigen igennem nød
relativt lykkelige Kaar frem for selv de øvrige neutrale Lande
i Europa.
For The United Export Co. blev der dog det ubehagelige For
hold tilbage, at Selskabet, fordi det havde været Stormcentret
under det bevægede Sammenstød, blev opført om ikke paa
selve den „sorte Liste“ i England, saa dog paa en af de „graa Li
ster“, hvilket medførte en Række væsentlige Ulemper, for Eks
empel den, at ikke engang de Checks, der indgik som Betaling
for vore oversøiske Fordringer, kunde honoreres af Bankerne i
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England. Efter endeløse Forhandlinger lykkedes det imidlertid
at faa oprettet en formelig Traktat mellem The United Export
Co. paa den ene Side og Storbritannien paa den anden Side.
Oprindeligt var den nedtegnet i et Dokument, der fyldte tal
rige Foliosider; men da Undertegnelsen skulde foregaa, blev
det dog aabenbart den engelske Regering for paafaldende, at
der oprettedes en saadan vidtløftig Traktat med et privat Fir
ma, og i det sidste Øjeblik blev Overenskomsten ombyttet
med to Erklæringer, en fra The United Export Co. og en fra
det engelske Udenrigsministerium. Var hele Sagen af meget
ejendommelig Art, saa var Resultatet det ikke mindre, eftersom
det gik ud paa en Ordning, der i kort Begreb kunde udtrykkes
saaledes, at The United Export Co. var sort paa den ene Side
af Blokadelinien og hvidt paa den anden Side. I Praksis ytrede
dette sig saaledes, at vi ikke, saalænge denne Ordning bestod,
i eget Navn kunde føre Varer over Blokadelinien, saaledes
ikke eksportere fra England til Danmark, medens vi derimod
meget vel kunde eksportere fra England for Eksempel til Syd
amerika. Hele denne Ordning skyldtes oprindeligt en Udta
lelse fra min Side, der gik ud paa, at vi ikke havde Interesse
for Import til Europa, men vel for Eksport til de oversøiske
Stater, og den virkede i og for sig meget tilfredsstillende for
The United Export Co. Men fuldkommen ubegribelig som
den maatte være for ikke indviede, medførte den alligevel den
store Gêne for The United Export Co., at de, som ikke havde
Rede paa de indviklede Forhold, der havde ført til en saa
usædvanlig Overenskomst, maatte tro, at der var noget alvor
ligt i Vejen med os. Vor Bevægelsesfrihed begrænsedes i Virke
ligheden betydeligt derved, om end ad indirekte Vej.
27
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Først i 1918, da de Forhold, der havde medført Konflikten,
havde mistet al Betydning, lykkedes det endelig at faa Over
enskomsten annulleret, saa The United Export stod frit og
hvidt igen.
Alle disse Forhandlinger og Forhindringer skaffede mig
naturligvis mange Ærgrelser, men jeg maa dog sige, at Eng
lands officielle Repræsentant overfor mig altid lagde Højagtelse
og Anerkendelse for Dagen, saa at Sagen aldrig antog Karak
teren af et personligt Spørgsmaal.
Selv paa det Tidspunkt, da Modsætningsforholdet var skar
pest, accepterede f. Eks. England mit Navn som tilstrækkelig
Garanti for alt det Blik, der indførtes til samtlige Smørpakke
rier her i Landet, endskønt denne Artikel dengang var blandt
de Varer, med hvilke der førtes den allerskrappeste Kontrol.
Det morede mig at høre, at min haardeste Modstander i den
engelske Legation, da han i de Dage af en anden Englænder
blev udspurgt om mig, svarede: „Mr. Plum is all right, but
he is very elever!“ en Ytring, som den Vedkommende ikke
kunde modstaa at lade gaa videre til mig, idet navnlig det „but“,
som forbinder de to Udtalelser, er af en ganske ejendommelig
Virkning.
Ja, det var den Gang, alt dette hører nu længst forsvundne
Dage til. Der kom senere en Tid, da de engelske Myndigheder,
efter at den danske Stat havde maattet forbyde Automobilkørsel
af Private, gennem engelsk Røde Kors sørgede for den Køretilladelse til mig, som jeg endnu benytter den Dag i Dag, eller
rettere sagt den Nat i Nat, idet Forbudet nu er begrænset til
at gælde om Natten.
3. Februar 1919. I Dag har jeg haft et Udkast til mit Grav-
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sted paa Thorø forelagt til Overvejelse. Dette har oplivet mig
i høj Grad, og der skal dog ikke saa lidt til at kvikke mig op
under de nuværende Forhold, der er værre end nogen Sinde.
Alt styrter sammen, det er ikke mere muligt at pege paa no
get, der virkelig staar fast. Men netop derfor er det vel-

Automobilen, hvis Kørsel ogsaa bestemtes af Krigen.

gørende til en Afveksling at beskæftige sig med det, som er ab
solut endeligt, et Gravsted paa en 0 ude i Søen, der ligger til
strækkelig afsides til, at man tør regne paa at kunne ligge der
i Fred og Ro i Hundreder af Aar. Tanken er højst veder
kvægende under de nuværende Forhold, hvor man om Mor
genen ikke har Begreb om, hvordan Verden vil se ud ved
Aftenstide.
Ganske vist bliver selv det lille fredelige Thorø nu ogsaa
paavirket af den herskende Verdensforvirring. Min Forvalter
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har ladet sig friste af den overvældende Indtægt, som blot
en Tønde ulovligt udleveret Korn indbringer under den nu
værende Verdensknaphed, hvor alting indtil Smør og Dollar
er rationeret, og er blevet hensat i Assens’ saa sjældent benyt
tede Arrest. Og hver Nat lander russiske Krigsfanger, der er
undveget fra Tyskland, i et Antal af indtil halvhundrede paa

Nordsiden af Thorø.

Øen og kaster sig i deres udhungrede Tilstand over alt, hvad
der lader sig fortære, indtil mine Folk faar dem indfanget og
bragt over til det store Asyl, som det i samme Anledning har
været nødvendigt at oprette i Assens.
Dette er imidlertid en forbigaaende Tingenes Tilstand. Hvor
ledes det saa ender med den øvrige Verden, paa den lille 0
Thorø vil Anarki, Plyndring og Mord ikke kunne trives, paa
den maa der vedblive at være fredeligt og roligt, og kan jeg
blot slippe derover efter min Død, saa maa jeg kunne sove en
uforstyrret Søvn der.
Ikke en Opringning vil da kunne naa mit Øre, aldrig en
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Dynge af Breve og Telegrammer taarne sig op for mine trætte
Øjne; Døren vil ikke gaa ustandselig op og i, for at Dørvog
teren kan melde dem, der kommer for at tale om de tusinde
Sager. Forestillingen om den gode Ensomhed paa det vejrfriske
Thorø med Udsigten over mod min gamle By Assens har den
mest velgørende Virkning paa mig.

Thorøgaard.

Jeg blev altsaa virkelig i godt Humør ved at tænke paa
dette, ved at forestille mig, at ogsaa jeg engang skal opnaa
omsider at faa Fred og slippe ud af den store Heksekedel, som
det er lykkedes Menneskene i de sidste Aar at forandre Verden
til, og at jeg maaske ovenikøbet selv kan faa Lov at bestemme,
hvor og hvorledes jeg skal hvile. Lykkes det, vil jeg virkelig i
mit forholdsvis begivenhedsrige Liv have opnaaet paa et
eneste Punkt at udrette noget varigt og værdifuldt til Fordel
for mig selv.
18. Februar 1919. En fremmed General har holdt sit Indtog
i Dag her i København, dog ikke, som vi før Tysklands Sam213

menbrud frygtede, for at knuse os under sin Jernhæl; men
en venskabelig General, Finlands Rigsforstander, General
Mannerheim.
Hvor kort er det ikke siden denne Mands Navn sprang ly
sende frem mellem Krigens Virvar af Navne. Medens de andres

Finske Bønder i Kamp med plyndrende Bolcheviker.

kom og forsvandt, var hans af dem, der blev og fæstnede sig.
Hurtigt fik man Tillid til, at han virkelig var den Befrier, der
kunde frelse Finlandfra^f Rødes Bøddelregimente, tilTrods for,
at hans hvide Garde ikke bestod af stort andet end nogle Hun
dreder sammenløbne, slet væbnede Bønderknøse, som den
røde Arme’s Plyndringer havde drevet fra Hus og Hjem. Jeg
tænker tilbage paa den Dag, da jeg først følte Forvisningen om,
at han var Manden for at bygge Finland og hele Skandinavien
et Bolværk mod Bolchevismen. Jeg husker den tilfældigt blandt
saa meget andet, fordi en ung Officer som saa mange andre
netop samme Dag kom op til mig for at ansøge om en Stilling i
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Sydamerika, og jeg under Stemningen af det omtalte øjeblik
kelige Indtryk henviste ham til at gaa til Finland. Hans Fader
ringede mig forbitret op og spurgte, om jeg ogsaa betalte Invalideforsørgelsen, hvis Sønnen kom tilbage uden Arme eller
Ben; en stilfærdig Bemærkning fra min Side om, at jeg troede

General Mannerheim og Christian X paa Køretur i København.

det var en Officers Kald at gaa i Krig, faldt aldeles ikke i god
Jord. Sønnen viste imidlertid, at han var en Officer, og rejste. Nu
er han vendt tilbage med Udnævnelse til Ritmester i den fin
ske Arme og dekoreret med Finlands Rose.
Jeg har i Dag sendt Mannerheim en anden Officer. Det
gælder nu en større Sag end Finlands Velfærd, det gælder
Ruslands Befrielse. Mannerheim bifalder Planerne, men Af
gørelsen hviler hos de allierede Magter, der for Tiden er sam
lede til Verdensfreds-Konference i Paris. Man maa nu haabe,
at Wilson, der staar med Amerikas overvældende Magt i Ryg
gen, har Evne som Vilje.
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Fremtiden maa vise, om det skal lykkes at faa den bolchevikiske Tumult nedkæmpet paa den ene eller den anden Maade.
Blot er det et meget daarligt Tegn, at Tiden i Stedet for til
Handlinger anvendes til Forhandlinger. Uroen griber om sig.
Selv her i vort lille fredelige Danmark opfattes Mannerheims
Komme af de hjemlige Syndikalister som Signalet til, at Spek
takler bør forsøges.
Nu i Aften kunde jeg end ikke gaa her hjemmefra over i
Palæet uden at skulle legitimere mig overfor den skarpe Po
litiafspærring, hvis Opgave er at forhindre Pøbelen i at strømme
til Amalienborg, hvor Mannerheim opholder sig som Kongens
Gæst; og ovre i Palæet mødte Politiet mandsstærkt op og an
modede om Tilladelse til at foretage en Husundersøgelse,
fordi det antog, at mistænkelige Personer havde sneget sig ind
og gemt sig der. Jeg kom derved til at tænke paa, at jeg tid
ligere i Dag havde Besøg af en gammel Dame, der fortalte, at
sidste Gang hun var i Palæet — hun var dengang en halv Snes
Aar — havde hun besøgt den gamle Arveprinsesse Caroline
der. Jeg tror ubetinget, at jeg vilde foretrække hine fredelige
Tider frem for de nuværende, selvom vore Efterkommere al
drig saa meget vil kalde dem historiske og interessante.
22. Februar 1919. Jeg læser igen de Linier, som jeg forleden
Nat nedskrev her foran i Anledning af den Vandring, som jeg
foretog gennem Politikæde og Syndikalist-Opløb for at naa de
Par Skridt fra Palæet her hjem til mit lille fredelige Kabinet,
hvor jeg tog denne Bog op af Skrivebordsskuffen.
Jeg spurgte dengang mig selv, hvad vel de allierede Magter
vilde sige til det Forslag, som samme Dag var blevet overbragt
Mannerheim. Nu foreligger Svaret for saa vidt i et Tele216
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gram, som ligger i min Tegnebog: ,,H. communique, qu’il
est bien reçu par autorités compétentes, Général Américain,
Churchill très content de sa visite et d’écouter nouvelles de
colonel S. Affaires vont bien, on peut attendre résultats dans
dix jours environ.“ Telegram
met er privat, men under
skrevet af den danske Militær
attaché i Paris.
Altsaa atter det sædvanlige:
om ti Dage en Afgørelse; naar
de ti Dage er gaaede, saa paany en Udsættelse osv., til Ti
den er forpasset og Verden
sunket til Bunds i Ulykkerne.
Dette maa uvægerligt føre
til den fuldkomne Elendig
hed for os og vore Efter
Clemenceau med to Børn
kommere.
fra Alsace-Lorraine paa Armen.
I de sidste Dage har de fran
ske Bolcheviker drevet det til at løsne Skud mod Clémenceau
paa Paris’ Gader. Ikke engang Frankrigs Diktator, under Kri
gen „Sejrens Fader“, kan i Frankrigs Hovedstad, ombrust af
den civiliserede Verdens Hyldest, føle sig sikker for Mordere.
Seks Kugler sad i Vognen, i hans Tøj og i ham selv, men han
synes med sine 77 Aar at være sejglivet nok til at slippe over
det. Dersom han altsaa kommer levende derfra, mon han saa al
ligevel ikke, da han dog er en Handlingens Mand, af denne
lille Begivenhed skulde lade sig paavirke til at gøre en Ende
paa disse „dix jours environ“ og enten tage den Plan, der fore28
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ligger, og som kan udformes ganske, som det maatte konvenere
de Herrer Stormagter, eller selv udfinde en anden Vej til at
sætte Punktum for den nuværende Opløsning. I modsat Fald
kan det gerne ende med, at Verdensmorderne i Moskva kom
mer til at gøre det af med os alle — ogsaa de store Herrer, der
nu sidder nede i Paris og føler sig som Verdens Beherskere og
Dommere.
23. Februar 1919. Hvor er det muligt at fordybe sig i Fortiden,
naar Nutiden er en saadan, at hver Dag vilde fylde en lille
Bog, hvis dens Forløb virkelig skulde beskrives, saaledes at
Efterverdenen kunde forstaa alt. Det er næsten umuligt at følge
med. Hvad der var Udgangspunkt om Morgenen, er gammelt
allerede om Eftermiddagen og forhistorisk, naar jeg i den sene
Nattetime ender ved dette Bord.
Imidlertid: jeg maa tilbage til 1915 og mine to gamle Fir
maer, The Crown-Butter Export Co. og The United Export
Co., om hvilke der ovenfor allerede er fortalt saa meget.
Hvad The Crown-Butter Export Co. angik, glemte jeg trods
Krig og alle Vanskeligheder ikke denne min Førstefødte, men
efter at Selskabet havde aflagt et smukt Regnskab, udvidede
jeg det yderligere ved Overtagelse af Danmarks ældste Firma
for Eksport af Smør i Daaser, Busck jun. & Co. Ligesom denne
Forretning var det ældste særlige Smørpakkeselskab, saaledes
var ogsaa de Herrer, der ledede det, af en ærværdig Ælde.
Chef var den gamle, fine Grosserer Gunni Busck, hvis gode
Ven jeg hurtigt blev, og Bestyrelsen bestod af den gamle
Lensgreve Ahlefeldt til Langeland, af Juristen Halkier, Dan
marks sidste Højesteretsadvokat, Selskabets Formand, samt
endelig den bekendte Hr. Henrik Pontoppidan, Seniorchef
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for det gamle Firma i Hamburg, der stammer fra hine Dage,
da Byen endnu var en Del af Helstaten Danmark. Busck jun.
& Co. var et privat Aktieselskab paa 300.000 Kr., og i An
ledning af Overtagelsen udvidede jeg The Crown-Butter Export Co.s Aktiekapi
tal til 1 Million Kro
ner. Denne smukke
Udvidelse af The
Crown Butter Co.
glædede ikke mindst
Selskabets Formand,
Grosserer Collstrop,
der omtrent fra første
Færd har fulgt dets
Udvikling med le
vende Interesse.
Hvad The United
Export Co. angik,
var jeg klar over, at
de mer end forkvak
Grosserer G. Busck.
lede Forhold, som
Krigen medførte, nødvendiggjorde den Decentralisation, som
jeg altid havde tænkt mig at tilvejebringe gennem Oprettelsen af
selvstændige Selskaber udenfor Danmark. Imidlertid hindre
des Virkeliggørelsen af mine Planer for denne Udvikling ikke
alene ved den stadige trangere Passage for vore Forretnin
ger gennem Afspærringerne, ved den stadig trægere Post
forbindelse gennem Censuren, der af Forsigtighedsgrunde
lod alle Breve ligge saa længe, at for Eksempel Post fra Frank219

rig til København kunde være Maaneder undervejs, og ved
den ligeledes paa Grund af Censuren mere og mere upaalidelige Telegrambesørgelse; men først og fremmest ved de ver
denspolitiske Brydninger, hvori The United Export Co. var
blevet indviklet. Før
jeg kunde foretage
mig noget alvorligt
i denne Henseende,
måatte jeg imidlertid
afslutte Aaret 1915
og aflægge et Regn
skab, hvorigennem
det blev godtgjort, at
Kompagniet havde
Evne til at overvinde
alle Vanskeligheder.
Jeg samlede i Slut
ningen af 1915 Penge
og Kræfter til at gøre
1916 til et Handlin
Højesteretsadvokat H. Halkier, der afgik ved Døden i
gens Aar med store 1915 og som Formand i Busck jun. & Co. afløstes af
Grosserer Collstrup.
og vidtgaaende Ud
videiser. Det blev et Handlingens Aar. Men herom næste
Gang og i det nye Hæfte af denne Dagbog, — et Hæfte, hvis
kommende Indhold jeg gerne gav overmaade meget for selv
at kende allerede nu. Thi deri vil foruden de sidste Aar ogsaa
det indeværende med dets tilstundende Begivenheder og alt,
hvad dermed staar i Forbindelse, blive omhandlet.
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NOTER.
S. 38. Efter Sætningen „og kun optog Forretning med Eksport af Smør i tins til
oversøiske Pladser“ savnes følgende Passus: „samt Eksport af frisk Smør til Sydeng
land.“ Som det vil fremgaa af det efterfølgende, blev denne Afdeling senere ophævet.
S. 156. Ved en Fejl er Grev F. Moltke nævnt Direktør for Dansk Rekylriffelsyndicat. Grev Moltke var ikke Direktør men i en Aarrække Formand for Selskabets Besty
relse. Fejlskriften er imidlertid undskyldelig, idet Grev Moltke ofrede saa megen Tid
og Arbejde paa Selskabet i de Aar, hvori han var dets Formand, at hans Stilling i Virke
ligheden nærmest var som en Direktørs. For en stor Del er derfor hans Arbejde i de
Aar, hvor Syndicatets udenlandske Salgsorganisation udvidedes og befæstedes, med
virkende til, at Landmandsbanken, som der nu fortælles, indtjener Millioner paa denne
Forretning.

