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På spor af Mads Lange
En dansk handelsmand i Østasien i det nittende
århundrede
AfJØRGEN E. MØLLER

Var Mads Lange på Bali en stædig, karismatisk eventyrer, frygtet af fjender,
elsket af venner og medarbejdere, således som Aage Krarup Nielsen frem
stillede ham? Eller var han en upolitisk handelsmand, der blot udnyttede sin
stilling på Bali til at skabe sig profit? Jørgen E. Møller har den opfattelse, at
Mads Lange først og fremmest var den rette mand på det rigtige sted på det
rette tidspunkt.

Den rivende udvikling inden for luftfarten i det tyvende århundrede har
især i de seneste år gjort det muligt at rejse over det meste af verden for et
overskueligt beløb. Tusinder af turister rejser nu årligt til eksotiske steder
som f.eks. Bali, en af de ca. 13.000 øer, der udgør den Indonesiske Repu
blik (grundlagt efter Anden Verdenskrig). Dette tropiske palmegrønne pa
radis (lidt mindre end Sjælland) med sine vidunderlige strande, frugtbare
rismarker og venlige befolkning bliver også kaldt »Gudernes ø«. For Bali
med sine tusindvis af templer og en befolkning, hvis farverige, tusindårige
traditioner er baseret på en religiøs blanding af hinduisme, buddhisme,
animisme og tilbedelse af forfædrenes ånder, synes brugen af dette superla
tiv ikke at være overdrevet.
De fleste turister, der ankommer til Bali for at holde ferie, lærer hurtigt
den trafikerede hovedvej, der forbinder Balis internationale lufthavn
»Ngurah Rai« med det kendte turistressort Kuta med sine berømte strande
og billige restauranter, at kende. Indtil fornylig var det dog kun de færre
ste, der vidste, at denne hovedvej passerer tæt forbi et sted af historisk in
teresse. Bortset fra en lille bunke af gamle mursten og rustne metalstumper
og et ensomt, dårligt holdt europæisk gravsted omkranset af et halvt dusin
misligholdte kinesiske gravsteder var der ingen tegn tilbage, der kunne
minde den sjældne besøgende om, at dette fredfyldte sted engang var et
travlt handels- og fabriksanlæg, uhyre vigtigt for Balis økonomi i midten af
det nittende århundrede. Inskriptionen på gravstenen fortæller heller ikke,
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Mads Langes grav på Bali fotograferet 1984, efter at Spies-fonden havde bekostet muren omkring grav
stedet; men før den senere restaurering.
Foto: Forfatteren.

at personen, som ligger begravet her, var den mand, som grundlagde og
ledede dette kommercielle imperium i næsten atten år. Ikke desto mindre,
det faktum, at denne usædvanlige mand (Mads Lange) blev tildelt den
danske fortjenstmedalje i guld af Kong Frederik den Syvende og blev adlet
af hollænderne, der for øvrigt tilmed rejste dette mindesmærke over Mads
Lange i 1927 (enoghalvfjerds år efter hans død), vakte min nysgerrighed,
både med hensyn til hans identitet og miljøet, i hvilket han virkede. Min
søgen efter Mads Lange, hans ego, liv og aktiviteter i det nittende århun
dredes balinesiske samfund begyndte derfor paradoksalt nok, kunne man
sige, på stedet, hvor hans liv sluttede. Denne søgen, som det senere skulle
vise sig, afliver for det første den romantiske myte om Mads Lange, »Kon
gen af Bali« (trods hans umådelige succes og magtfulde stilling på øen her
skede han dog aldrig over balineserne). For det andet henleder den op
mærksomheden på visse faktorer, som viser, at uden hjælp fra »Fortuna«
(omstændighederne i hans favør) ville Mads Lange trods sine alsidige ev
ner næppe have været i stand til at etablere sig selv og sit handelsimperium
på Bali så succesfuldt, som han gjorde.
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Mads Langes tidlige år
Mads Lange blev født i Østergade 4 den 18. september 1807 i købstaden
Rudkøbing på Langeland, som dengang kun var en lille by med ca. 1.000
indbyggere1. Da den nyfødte Mads Johansen Lange var døbt hjemme, og
hans kirkelige dåb var udsat til januar 1808, er der grund til at tro, at han
var svagelig ved fødslen. Mads var den næstældste søn af Maren Lange
(1779-1857), som var enke efter en krovært, med hvem hun allerede havde
tre børn, og en murermester Lorentz Lange (1777-1828), som senere blev
købmand. I året 1819 havde familien Lange efter at være blevet velsignet
med yderligere fem børn ti børn, ni drenge og en pige. Det var en stor fami
lie at skulle tage vare på, ikke mindst på grund af de svære økonomiske
tider, der fulgte efter det engelske angreb på Danmark i 1807 og statsban
kerotten i 1813. Til trods for den prekære økonomiske situation klarede fa
milien Lange ikke desto mindre både at føde og klæde deres egne børn
samt deres datters datter. Mange år senere skulle dette barnebarn fortælle
sin egen datter, at hun huskede Mads Lange som en temmelig vild dreng,
der helst gik sine egne veje. Han var en dreng, som familien generelt ikke
forventede sig meget af, og alle var enige om, at han var bedst egnet til det
robuste liv som sømand, jo før desto bedre2.
Mads Lange blev konfirmeret, da han var femten i 1822. Hans forældre
var helt almindelige mennesker, der var intet specielt ved dem, som hæve
de dem over gennemsnittet af deres medborgere. Selv om begge familier
havde levet på Langeland i flere generationer, havde de ingen tilknytning
hverken til navnet Langeland eller nogen »kendt« personlighed på Lange
land. Trods det, at der havde været nogle fa købmænd i den Langeske fa
milie, nogle endda med tilknytning til søen, så var der i virkeligheden intet
i Mads Langes familiebaggrund, der antydede, at han senere ville fa succes
som stor købmand og en fremtrædende plads i Sydøstasiens historie. Da
Mads Lange derfor i 1824 tog hyre som sømand på Norden^ en orlogsfregat
ombygget til handelsskib med en besætning på 24 mand og 1 dreng for
uden kaptajnen og 2 styrmænd, var han bare en af mange Rudkøbingdrenge, der mere eller mindre var nødt til at forlade deres hjem og stå til søs på
grund af den økonomiske depression og vanskelighederne ved at forsørge
en stor familie4.
Den 16. juni 1824, nogle fa dage efter at Mads Lange påmønstrede fre
gatten Norden på sin første udenlandsfærd, skete der noget, der skulle fa stor
betydning for hele hans fremtid. På denne dag fik fregatten en ny før
stestyrmand. Hans navn var John Burd, han var født i Skotland i 1795 og
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havde bl.a. gjort tjeneste i den britiske flåde som kadet om bord på orlogs
skibet Drake i 1811-14, han havde siden 1818 sejlet med flere danske skibe,
og han var nu dansk statsborger5. Mads Lange og John Burd blev hurtigt
gode venner, og dette venskab blev yderligere forstærket under Nordens rej
se til Indien og Kina. Dette varme venskab fortsatte, selv da John Burd
blev udnævnt til kaptajn i 1826, trods det at Mads Lange på det tidspunkt
kun var letmatros. I virkeligheden fortsatte Langes og Burds venskab, ind
til John Burd døde i 1855. Dette venskab var helt klart mere end noget
andet årsagen til, at Mads Lange senere slog ind på en karriere som skibs
reder og handelsmand.
I 1833, fem år efter at John Burd havde købt Norden, besluttede han sig
til at sælge det6, han købte i stedet den større fregat Syden i Macao. Syden
var oprindelig udstyret med 74 kanoner, men var efter ombygningen til
handelsskib nu kun udrustet med 37 kanoner. Dens besætning var på 85
mand, fortrinsvis japanere. Det var for øvrigt første gang, en japansk be
sætning var registreret på et europæisk skib7. Burd sejlede kort tid efter
Syden til Hamburg. Mads Lange, der nu var blevet udnævnt til førstestyr
mand på Syden, benyttede sig af lejligheden til at besøge sin familie på Lan
geland. Her fik han overtalt sine tre yngre brødre, Hans Henrik på fjorten
år, Carl Emil på atten og Hans Nielsen Lange på tyve, til at tage hyre hos
ham og John Burd på Syden. Som det senere skulle vise sig, blev brødrenes
beslutning om at stå til søs en stor tragedie for familien Lange; ingen af
brødrene skulle nogen sinde komme hjem til Danmark igen, alle mistede de
livet i det fremmede8. I 1834, mod slutningen afS^nj rejse fra Hamburg
til Kina9, blev Mads Lange tilbudt stillingen som kaptajn på et andet af
John Burds skibe, briggen Falcon. Denne forfremmelse skulle vise sig at bli
ve et afgørende vendepunkt i Mads Langes Liv. Hermed begyndte et tæt
forretningssamarbejde mellem de to mænd, et samarbejde, som ikke kun
resulterede i Mads Langes optagelse som kompagnon i John Burds kom
pagni, men også senere i etableringen af Langes eget handelsimperium på
Bali. John Burds eget rederi og handelskompagni i det fjerne Østen var
allerede etableret, medens han og Lange arbejdede for et tysk handelskom
pagni i Hamburg. John Burd havde således bl.a. købt flere skibe fra det
Danske Asiatiske Kompagni mellem 1830 og 1833, nogle i kompagniskab
med den danske kaptajnløjtnant P. S. Kierulf10. Dette rederi og handels
kompagni blev drevet fra Burd og Kierulfs kontor i den danske koloni
Trankebar i Indien.
Forretningsmæssigt passede John Burd og Mads Lange godt sammen.
Deres firma John Burd og Co. havde i 1834 succesfuldt udvidet sin handel
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og etableret sit nye hovedkvarter i Hongkong11. Samtidig ledede Mads
Lange, John Burds nye kompagnon, et udbytterigt eksport-import kom
pagni på øen Lombok. Denne forretning var baseret på eksport af ris fra
Lombok og en import hovedsagelig baseret på opium, våben og kinesiske
mønter (Kepengs).

Lange på Lombok
Mads Langes gode tider på Lombok skulle desværre ikke vare ved. Uhel
digvis for ham blev han i 1834 involveret i en krig mellem kongerigerne
Karangasem (Lombok) og Mataram, der begge kæmpede for at fa ene
magten over øen12. En krig, hvis udfald til sidst gjorde det af med Langes
og Burds forretning på Lombok. Mads Lange havde valgt at støtte kongen
af Karangasem, medens hans forretningsrival George Pocock King (en
englænder, født i Indien) bistod kongen af Mataram. Pocock King var
Langes ligemand i mange retninger, begge mænd var blandt andet modige
og dygtige sømænd, som både var parat til at løbe en stor økonomisk risiko
og tilbringe deres liv i et usundt og farligt miljø for at opnå de mål, de hav
de sat sig.
Der er ingen tvivl om, at denne krig set med europæiske øjne sommetider
virkede noget mærkelig. Her var to indfødte kongeriger i krig, hver assiste
ret af en europæisk handelsmand, hvoraf den ene sejlede under engelsk
flag, den anden under det danske13. Desuden mødtes de to »fjender« (King
og Lange), i hvert fald i begyndelsen af denne krig, ofte om aftenen efter et
sammenstød til en drink og en cigar14. Det varede dog ikke længe, før kri
gens udfald gik Mads Lange imod. Hans beskytter, kong Ngurah Panji,
den »retmæssige« konge af Lombok, begyndte at miste initiativet i krigen
mod Mataram, og hellere end at blive besejret og tabe ansigt inviterede
han Mads Lange til at deltage sammen med de kongelige i et masseselv
mordsritual, puputan (en gammel balinesisk tradition). Mads Lange afslog
dog høfligt denne ære, han havde langtfra opgivet endnu, han og hans al
lierede havde godt nok tabt krigen, men han havde stadig magtfulde for
bindelser både uden for og på Lombok, så selvmordsritualet blev udført
uden ham. Ved denne makabre ceremoni døde den kongelige familie og
300 af dens tilhængere15. Selv om Pocock King havde været med til at vin
de krigen, var han dog endnu ikke stærk nok til at tvinge Mads Lange væk
fra Lombok. Faktisk var han på et vist tidspunkt mere nervøs for fremtiden
end Lange. Da John Burd, som opholdt sig i Batavia på dette tidspunkt,
hørte om den situation, Lange var i, truede han med at sænke alle Kings

12

Jørgen E. Møller

skibe og lægge en blokade om Lombok, medmindre Lange fik sin handels
plads på øen tilbage. Dette var ingenlunde en tom trussel; kaptajn John
Burd var uddannet i den britiske flåde, og alle hans skibe var bevæbnet
som krigsskibe. Truslen blev dog aldrig til noget. På et møde mellem Lan
ge, Burd og den nye konge af Karangasem, Ida Ratu, blev man enige om,
at Mads Lange skulle blive på Lombok. Det betød, at han nu kunne begyn
de at genopbygge sin forretning, som krigen havde ødelagt. Uheldet var
dog stadig efter Mads Lange, freden var kortvarig, konkurrencen om ene
herredømmet over Lombok var endnu ikke afgjort til kongen af Matarams
tilfredsstillelse. Kongen ønskede nu at blive af med kong Ida Ratu, Mads
Langes nye allierede, og dermed stoppe Karangasems indflydelse på'Lom
bok. Kun seks måneder efter, at Ida Ratu var proklameret konge af Karan
gasem, begyndte en ny krig mellem Mataram og Karangasem. Overmag
ten af Matarams to hære, den ene ledet af kongen selv, den anden af Pocock King (som gerne så sin rival Lange blive fjernet fra Lombok) viste sig
snart at blive en katastrofe for Lange og hans allierede. Selv om de kæmpe
de tappert, tabte de krigen i løbet af fire dage. Kong Ida Ratu blev kastet i
fængsel og kort tid efter henrettet. Lange selv var nær ved at miste livet.
Under sin flugt prøvede to fjendtlige indfødte at fange ham, den ene ved at
gribe tøjlen af hans hest, den anden ved at holde fast i hestens hale. Lynges
snarrådighed reddede dog hans liv. Han skød den ene af de indfødte gen
nem hovedet og dræbte den anden med sin sabel. Han red derefter ud til
stranden, hvorfra han svømmede ud til sin lille skonnert Venus. Så snart
han kom ombord, satte han kursen mod Bali, efterladende sig alt, hvad
han ejede, på Lombok16.

Mads Lange på Bali
Selv om Mads Lange indtil nu (han var 32 år gammel, da han ankom til
Bali) havde haft et mere spændende og begivenhedsrigt liv end de fleste
mennesker, skulle de næsten atten år vise sig at blive mindst lige så handlingsmættede. Kort tid efter sin ankomst til Bali havde han oparbejdet en
blomstrende forretning i Kuta (en landsby i kongeriget Badong på det syd
lige Bali), moderniseret Badongs to havne og forøget Balis eksport-import
handel17. Faktisk blev hans handelsplads hurtigt et vigtigt handelsled mel
lem Bali og verden uden for Bali. Et led, som praktisk taget gav Mads Lan
ge monopol på Balis eksport-import handel. Samtidig gav den stigende
handel øget rigdom og politisk magt til de balinesiske konger, især konger
ne af Badong og nabostaten Tabanan. Som en anerkendelse af hans indsats
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modtog Mads Lange den høje balinesiske titel af punggawa besarf økono
misk rådgiver for kongen og havnefoged. Det var dog ikke kun balineserne,
som ærede Mads Lange. I Danmark blev han som allerede nævnt tildelt
den danske fortjenstmedalje i guld (højst sandsynligt for at gøre Danmarks
navn kendt i international handel)19, men måske mere vigtigt for Lange
var den dobbelte ære, som hollænderne tildelte ham. De udnævnte ham til
deres officielle repræsentant på Bali, hovedsagelig i taknemlighed over den
assistance, han havde givet dem ved at få et sæt hollandsk-balinesiske trak
tater (sikring af hollandsk overherredømme over Bali) underskrevet i 1843.
Traktater, som hollænderne selv i mere end to år forgæves havde prøvet at
få balineserne til at underskrive20. Ydermere blev Mads Lange slået til rid
der af hollænderne som tak for hans bistand under de hollandsk-balinesi
ske krige i 1846, 1848 og 1849. Lange havde flere gange sat sit liv og sin
førlighed på spil i disse krige for at hjælpe hollænderne. I 1846 f.eks. assi
sterede Lange hollænderne i deres angreb på den balinesiske by Boeleling,
og selv om han fik ordre af den hollandske kommandør til at trække sig
tilbage, sejlede han sin skonnert Venus tæt på de nordbalinesiske forskans
ningsværker (en hollandsk officer, der stod ved hans side, blev dræbt),
hvorfra han affyrede sine kanoner med sior effekt, indtil bastionerne var
erobret. Kort tid senere tog Mads Lange, kun ledsaget af en tolk, på en
»selvmordsmission« til kongen af Boeleling, med hvem han succesfuldt for
handlede sig til en fredstraktat på hollændernes vegne21.
Under den anden hollandske militærekspedition til Bali i 1848, som re
sulterede i et knusende nederlag for hollænderne, var Mads Lange i stand
til at holde kongerne af Badong og Tabanan om ikke venligsindede mod
hollænderne, så i det mindste neutrale22.
Hollænderne besluttede efter dette nederlag at genvinde deres interna
tionale omdømme og løse deres »balinesiske problem« én gang for alle. De
udrustede en ekspedition i 1849 på mere end 12.000 soldater, søfolk og ku
lier, som ankom til Bali for at straffe balineserne. I begyndelsen gik alt fint
for hollænderne, som assisteret af 4.000 indfødte tropper fra Lombok hur
tigt besejrede staterne Boeleling og Karangasem (Bali), men den endelige
sejr over balineserne var langt fra vundet endnu. Efter at have været udsat
for en tyfusepidemi og et overraskende balinesisk natangreb, under hvilket
den hollandske øverstkommanderende, general Michel, blev dødeligt så
ret, blev de hollandske tropper demoraliseret. Fremtiden begyndte derfor
at se dyster ud for den hollandske straffeekspedition23. Heldigvis for hol
lænderne blev deres ekspeditionsstyrke reddet i sidste minut fra et muligt
nederlag, da Mads Lange var i stand til at sætte en stopper for al fjendtlig-
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hed. Han var (uden hollændernes viden) redet til Kloengkoeng, hvor han
ansigt til ansigt med mere end 30.000 fjendtligtsindede balinesere havde
været i stand til at overtale deres ledere til en våbenhvile og deltagelse i en
fredsforhandling. Man kan derfor forstå de fremrykkende hollandske trop
pers lettelse, da de blev stoppet af Mads Lange, som fortalte dem om vå
benhvilen og det store antal indfødte tropper, der havde ligget i baghold og
ventet på dem24. Selv om sejren (en traktat, som gav hollænderne overher
redømmet over Bali25) var vundet af Mads Lange og hans allierede, var det
ham, der til slut blev den store taber af krigen.
Fredsforhandlingerne blev holdt i Mads Langes handelskompleks, hvor
han beværtede de balinesiske konger og deres tropper (ca. 40.000 menne
sker ifølge L. V. Helms, som også var tilstede), indtil fredstraktaten ende
ligt var underskrevet. Denne forplejning efterlod hans virksomhed med
praktisk taget tomme lagre26. Krigen blev derfor en dyr historie for ham,
og ironisk nok belønnede »freden« ham lige så dårligt. Faktisk blev freds
traktaten begyndelsen til enden for Mads Langes handelsimperium på Ba
li. Indførelsen af hollandsk tarif og toldbestemmelser og handelskonkur
rence fra hollænderne selv, efter at de havde »åbnet« havnen i Boeleling,
drev efterhånden det meste af handelen væk fra Kuta.
Mads Lange, hvis forretning før 1848 (det år han købte John Burds an
del i virksomheden) havde været et blomstrende foretagende, ledede nu en
virksomhed i tilbagegang, og han begyndte nu at tabe interesse for den.
Han overlod mere og mere af forretningens drift til sin broder Hans, me
dens han nød at sejle rundt i sin lille skonnert Venus (især hvis søen var
hård). Mads Lange, ifølge Helms:
»was not the man to retrive his position
by long-continued thrift and prudence.
There was more of the bold viking than
the prudent trader in his nature«
(L. V. Helms, 1881, side 71)27
I et brev dateret 25. februar 1852 fortæller Mads Lange sin danske agent
Jacob Holm (fra firmaet Jacob Holm og Sønner), at hans broder Hans nu
er blevet hans kompagnon i virksomheden, og at firmaets navn nu er æn
dret til »M. Lange og broder«. Han fortsatte med at fortælle, at han nu
ønskede at sælge virksomheden, hvis han kunne, og rejse hjem til Dan
mark28.
Mads Lange var afskediget med ære fra sin stilling som Nederlands
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østindiske repræsentant på Bali i 1855. Han blev afløst af hollænderen P. L.
Von Bloemen Waanders29. Mads Lange døde mindre end et år efter, den
13. maj 1856. Han var den tredje af Lange-brødrene, som døde, den fjerde
bror Hans døde omkring 1861 på Bali, efter at han forgæves havde prøvet
at redde sin og Mads Langes virksomhed der. Kutas vigtighed som han
delsstation forsvandt, da havnene i Badong mistede deres betydning. Ifølge
Von Bloemen Waanders var havnene i Boeleling-Singaraja nu indgangen
til al handel på Bali30.

Kuta i det nittende århundrede
For at opsummere historien om Mads Lange ser det ikke blot ud til, at han
havde sin andel af eventyr, succes og modgang, men også at han repræsen
terede prototypen på en ny type af handelsmænd. Den type, som realisere
de det økonomiske potentiale af handel med Asien, frit sejlende havene
tynde i begyndelsen af det nittende århundrede for at tilfredsstille det sti
gende europæiske forbrug af kaffe, the, krydderier og andre eksotiske pro
dukter31. Mads Lange havde helt sikkert de egenskaber, som George Pocock King mente var afgørende forudsætninger for en europæisk handels
mand, der ønskede at nå til tops i den asiatiske handel. Såsom at være indi
vidualist, bekendt med og på venskabelig fod med de indfødte konger, at
have kundskaber i handel og de gældende love og handelsmetoder, at gøre
forretninger efter i Asien lige så vel som at være akklimatiseret (da det tro
piske klima ofte var dødeligt usundt for en europæer). Et andet vigtigt red
skab for en person, som drev handel på disse egne, var et endeløst forråd af
tålmodighed, uden hvilket alle andre kundskaber var nyttesløse32.
En undersøgelse af miljøet i det nittende århundredes Kuta ser ud til at
bekræfte Pocock Kings teori om, at kun en særlig begavet person som f.eks.
Mads Lange kunne nedsætte sig og føle sig hjemme på en fjerntliggende,
ensom handelsplads som den, han havde på Bali. De europæere, der besøg
te Bali på den tid, giver generelt et alt andet end flatterende billede af dati
dens Kuta. Det var hverken et behageligt eller særligt trygt sted for euro
pæere at være på. Medicinalofficer og forhenværende hollandsk komman
dør P. Dubois, som var sendt til Bali for at rekruttere balinesere til at kæm
pe for den hollandske kolonihær i den hollandsk-javanesiske krig (1825-30)
i 182833, maler et livagtigt billede af Kuta som et sydbalinesisk handelscen
ter beliggende lidt nord for Badongs øst- og vestlige anløbshavne. Han fort
sætter med at fortælle, at befolkningen i Kuta bestod af ca. tredive fortrins
vis kinesiske købmænd, tredive »balinesiske« muslimer med et meget dår-
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ligt ry og omkring fire hundrede »balinesiske« familier, af hvilke et hundre
de var fiskere. De resterende tre hundrede familier var kriminelle flygtnin
ge fra andre af de balinesiske kongedømmer (øen var delt i otte kongedøm
mer). Disse flygtninge var ude af stand til at tilpasse sig ordenen i en tradi
tionel balinesisk kampong (landsby). Denne blandede befolkning, siger
Dubois, var regeret af fyrre dovne, ubrugelige og upålidelige balinesere af
adelig afstamning, hvoraf de fleste var deporteret til Kuta for mord eller
tyveri. Den værste af disse »adelige« var deres leder Gusti Ngoerah Ketoet,
som var blevet deporteret til Kuta af sin onkel kong Kesiman af Badong for
flere mord og plyndring af strandede skibe og deres overlevende. Selv om
en dødsdom var en almindelig kendelse for de fleste lovovertrædelser, så
var deportation den eneste officielle vej, der stod åben for en balinesisk
konge, der ville af med et kriminelt familiemedlem. Dubois sluttede sin
rapport med at sige, at ingen regering med sund fornuft nogensinde ville
tillade sådan en flok af pirater, slavehandlere, mordere og røvere, for ikke
at glemme plyndrere af strandede skibe og deres overlevende, at samles i et
handelscenter34.
Forfatteren J. H. Moor, som også besøgte Bali i slutningen afattenhundrede tyverne, giver i sin artikel Short Account of the Island of Bali (The Singa
pore Chronicle, June 1830) flere skræmmende eksempler på, hvordan ud
lændinge var blevet myrdet af lokale beboere i Kuta. I Badong, siger han,
er menneskeliv meget billige, og det ville være omsonst at bede de lokale
myndigheder om beskyttelse eller hjælp, da de ufravigeligt tror på den re
gel, at det er de svageste, der må gå til grunde35.
Hvad angår sikkerhed og beskyttelse af menneskeliv ser det ud til, at ik
ke meget var forandret, da Mads Lange ankom til Kuta ca. ti år senere.
Gusti Ngoerah Ketoet var ikke alene stadig dominerende i Kuta, men, som
det følgende eksempel illustrerer, lovløsheden fra de foregående år eksiste
rede også stadig i alle dens afskygninger.
I 1841 strandede det hollandske handelsskib »The Overijsel« uden for Ku
tas strand. Da skibets kaptajn senere ankom til Holland, offentliggjorde
han en rapport om forliset. I denne rapport fortæller kaptajn Blom, hvorle
des han og toogfyrre overlevende, inkluderet en gravid hollandsk husmor
og hendes fem børn, blev overfaldet af Gusti Ngoerah Ketoet og hans
slæng, fordi de ikke havde nogen værdisager på sig, da de reddede sig i land
på stranden. Han sluttede sin rapport med at sige, at de alle højst sandsyn
ligt ville være blevet myrdet, hvis Mads Lange og en af hans forretningsfor
bindelser, en kaptajn Baunmeister, ikke var ankommet så hurtigt for at
redde dem36. Nogle fa dage efter denne episode finder vi Gusti Ngoerah
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Ketoet på krigsstien igen. Denne gang havde han organiseret en belejring
af Mads Langes handelskompleks. Flere hundrede indfødte truede her med
at sætte ild til Langes bygninger, hvis han ikke ville udlevere en af sine
kinesiske tjenestefolk, som balineserne ønskede at slå ihjel, fordi han havde
slået en balineser under et skænderi. Efter at være blevet belejret i fire dage
løste Mads Lange problemet ved at formilde Gusti Ngoerah Ketoet med en
gave på 200 hollandske gylden og fire baller opium37.
Toogtyve år senere, den 19. september 1863, sendte Christian Peter
Lange, Mads Langes nevø, en skriftlig klage på 3 sider til »The Commissary
of the affairs ofBali and Lombok«, som tyder på, at lov og orden på Bali stadig
var illusorisk. I dette brev beskylder Christian Peter bl.a. kongen af Ba
dong, Ngoerah Ketoet for at stjæle gods og ejendomme, som havde tilhørt
hans afdøde onkel H.N. Lange (Mads’ broder). Han klager også over, at
Gusti Ketoet og hans slæng på et vist tidspunkt havde overfaldet, bundet
og kidnappet hans fjortenårige fætter, Peter Frandsen Lange. Christian Pe
ter slutter sit brev med at sige, at under de nuværende balinesiske myndig
heder i Badong er hverken europæernes liv eller ejendom beskyttet, og at
europæernes eneste håb om, at retfærdigheden skal ske fyldest, er, hvis de
hollandske myndigheder vil træde til for at beskytte europæiske interesser
pao øen 38 .
Anlægget af Mads Langes og den hollandske agent Schuurmans han
delskomplekser viser også, at begge mænd var helt klar over den risiko, der
var forbundet med at leve og have en handelsstation på et så fjernt belig
gende sted. Ifølge sprogforskeren Baron van Hoevell, som besøgte både
Mads Lange og Schuurman i Kuta, så var begge mænds ejendomme byg
get af sten og omgivet afen høj, solid mur lige som et fæstningsværk. For at
komme ind til Mads Langes bygninger skulle man først gennem en solid
port, kun lige bred nok til at lade en af de smalle balinesiske oksetrukne
vogne passere. Selv om disse vogne var specielle for Bali, var Kuta dog det
eneste sted på Bali, der havde nogle fa »veje«, hvorpå disse vogne kunne
køre. Porten til Mads Langes bygningskompleks var låst om natten og be
vogtet af en vagtmand. Som en ekstra sikkerhed mod mulige angreb udefra
var en kanon med løbet rettet mod porten anbragt lige inden for den be
skyttende mur. Når man havde passeret gennem porten, kunne man se
nogle fa træer og et ret stort antal bygninger, hvoraf hovedbygningen var
den største. Det var også her, Mads Lange boede. Denne bygning havde en
stor spisestue foruden et billardrum og et stort antal værelser brugt af Lan
ges brødre, nevø, venner, assistenter, andre gæster og forretningsforbindel
ser. Gårdspladsen foran huset var domineret af en balinesisk pendopo (en
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slags fritstående veranda, der var åben til alle sider og hævet nogle få trin
overjorden). Denne pendopo tjente mange formål. Det var i dens skygge, at
man modtog besøgende, holdt forretningsmøder, handlede eller hvilede
sig. De resterende bygninger inkluderede tjenestefolkene og slavernes kvar
terer, lagerbygninger, stalde og sidst, men ikke mindst en fabriksbygning, i
hvis centrum der var placeret en stor kokosoliemølle. Hele komplekset,
dets størrelse, dets bygninger og den travle aktivitet, som foregik der, gav
hele området en atmosfære som en lille europæisk middelalderby, beskyttet
af en bymur. Trods det, at komplekset havde en have med nogle fa blom
ster, buske og grønsager, så anlægget som helhed langt fra tiltrækkende ud.
Der var lagt mere vægt på, hvad der var praktisk, end hvad der var kønt,
da komplekset blev bygget.
Den høje mur, der omgav Mads Langes hjem, hvor han levede sammen
med sin kinesiske elskerinde, Nonna Sangnio, og sine to Dalmatiner-hunde, separerede på en måde også den europæiske verden fra den balinesiske.
Bag denne mur kunne den brogede forsamling fra mange europæiske natio
ner, der besøgte Lange, blande sig og slappe af i næsten europæiske omgi
velser og komfort. Mads Langes hus med sine europæiske møbler, male
rier, nips, klaver og billard var deres samlingssted om aftenen. Her kunne
de hengive sig til deres europæisk prægede kammeratskab, fa nogle drinks,
spille billard eller underholde hinanden med musik og sang fra deres hjem
land. Af og til var det danskerne, der underholdt. Når det skete, sang og
spillede de som regel danske folkesange. Mads Lange spillede violin, hans
broder Hans fløjte, hans nevø Christian Peter cello og en anden dansker
klaver. Deres yndlingssang var »Dengang jeg drog afsted«, skrevet i 1848 i
begyndelsen af den Dansk-Tyske Krig i 1848-5039.
Selv om europæerne generelt ikke blandede sig privat med balineserne,
var der dog nogle fa undtagelser fra reglen. Kong Kessiman f.eks. var på
grund af de pragtfulde historier, han kunne fortælle, altid en populær gæst
hos Mads Lange. Kessiman var en høj, slank mand med langt mørkt hår
og brune øjne i modsætning til Mads Lange, der var lille og robust bygget
med kort, lyst hår og blå øjne. På ét punkt var de to mænd dog ens, begge
førte sig frem med den afslappede selvsikkerhed, som ledere far, der er vant
til at give ordrer og at blive adlydt40.
Mangelen på håndhævelsen aflov og orden i Kuta og den uciviliserede
opførsel af nogle af byens indbyggere betød dog ikke, at balineserne gene
relt var »vilde« eller kriminelle. Det var langt fra tilfældet. Balineserne var
i det store og hele et venligt folkefærd. Der var bare det, at Kuta i det nit
tende århundrede (som i dag) ikke var en typisk balinesisk desa (landsby);
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dets indbyggeres eksistens var dengang (som nu) ikke baseret på traditio
nelt balinesisk landbrug, men på samkvem med de udlændinge, der ankom
til denne del af øen (dengang handelsmænd, nutildags turister). Hoevell,
blandt andre, fortæller, hvordan balineserne, når de mødte europæere,
kom hen til dem og på en venskabelig måde rørte ved dem og talte til dem.
Så grunden til den manglende private omgang med balineserne skyldtes
ikke fjendtlighed, men snarere den måde, hvorpå balineserne levede til
daglig. Helms f.eks. skriver, at de levede under så fattige og primitive for
hold, at ingen europæer lod sig friste til at besøge dem41.
I modsætning til europæerne i Kuta levede balineserne i små fami
liekomplekser bestående af nogle fa små huse med stråtag, omkranset af en
lav mur. Væggene i husene og muren var fremstillet af mudder, og det hele
var ofte i en sørgelig stand af forfald på grund af regn. Inde i sådan et fami
liekompleks ville man ofte finde, at et af husene var af en lidt bedre stan
dard end de andre, med en udskåret dør, malede stolper og en vinduesåb
ning. Her boede det ældste og vigtigste medlem af familien. Det var også
her, familiens mest værdifulde ejendele blev opbevaret. Almindeligvis var
de balinesiske huse på 3 til 5 kvadratmeter og ikke højere end 2,5 meter,
med et gulv ca. 60 cm over grundhøjde42. Kongen af Boelelings »palads«
var, bortset fra en elegant indgang, ikke meget anderledes end hans under
såtters, såvel i udseende som i størrelse. Hele »paladsets« samlede areal så
ikke ud til at overstige 200 kvadratmeter, dets bygninger var indelukket
bag en ca. 3 meter høj mur. Denne mur var højere end hvert eneste af de
huse, som »paladset« bestod af43.
Det nittende århundredes Bali var delt op i otte kongedømmer, BadongBangli-Boeleling og Djembrana-Gianja-Mengoewi-Tabanan-Karangasem
- og Kloengkoeng, som var Balis mindste, men vigtigste kongedømme;
dets konge Dewa Agung var balinesernes guddommelige overhoved. Hvert
kongedømme var naturligvis regeret af en konge, som levede i et puri (»pa
lads«) med sin familie, tjenestefolk og slaver. Ikke desto mindre, som alle
rede nævnt, så er der ingen grund til at tro, at de balinesiske kongers »pa
ladser« havde noget af den rigdom og luksus, vi normalt forbinder med det
ord. En af Mads Langes besøgende (kun kendt som R. B.G.) skrev i sin
artikel »A Gallop to the Bukit« om et besøg, han og Mads Lange aflagde den
ældre kong Kessiman, som havde trukket sig tilbage i 1850 (men hvis ord
stadig var lov i Badong) til Bukit-halvøen. Kort før han og Mads Lange
kom til den afgåede konges residens, mødte de en flok balinesere, som viste
sig at være hans bærere, med den gamle konge selv, som sad i en stol. Da vi
så ham, skriver R. B. G., var han i en ynkelig påklædning, som kun bestod
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af et lommetørklæde rundt om lænden. R. B. G. fortsætter: Vi entrede hans
beboelse, som var omgivet afen palisade af flækket bambus, og satte os i en
balei-balei (åbent skur) sammen med kongen44.
Helms, som besøgte både kongen af Badong og af Tabanan flere gange,
skriver, at forholdene, hvorunder de kongelige familier levede, var alt an
det end behagelige, de havde ingen idé om at indrette sig med bekvemme
lighed. De havde ikke lige som fyrsterne på Java adopteret udenlandske
hoffers skik og brug og langt mindre deres luksus45. I de balinesiske »pa
ladser« brugte man jorden som gulv, ikke marmor, gulvet var den alminde
lige siddeplads, ikke forgyldte stole, og i bedste fald erstattede primitive
olielamper kostbare krystallysekroner som lyskilde. De balinesiske kongers
»paladser« kunne derfor i størrelse og bekvemmelighed ikke måle sig med
Mads Langes residens. Det er derfor højst tænkeligt, at det var årsagen til,
at kong Kessiman valgte Langes bopæl til den berømte fredskonference i
185046 (som næsten ruinerede Lange) og ikke, som Schulte Nordholt fore
slår, fordi det var et neutralt sted. Det var det hverken i krigen i 1846 eller
1849. Desuden var Mads Langes hjem ofte brugt af kong Kessiman, når
han skulle møde betydningsfulde udlændinge.

Kuta som handelsplads
Den danske myte præsenterer ofte Mads Lange som »Kongen af Bali« - en
mand, som levede i rigdom og komfort i sin residens i Kuta. Myten ser
ham også som en succesombrust handelsmand, som byggede sit forret
ningsimperium på Bali op med sine »bare næver«, efter at han havde mi
stet alt, hvad han ejede, da han måtte flygte fra Lombok. Disse synspunk
ter har meget lidt med virkeligheden at gøre. Mads Langes situation, da
han ankom til Bali, var langtfra så desperat, som man skulle tro. Han hav
de ikke mistet »alt«, han var stadig medejer afJohn Burd og Co., og det var
ingenlunde noget lille kompagni. Der var også en del andre faktorer, der
talte stærkt i hans favør. For det første kendte han Bali, han havde handlet
der igennem flere år, så han var rimeligt kendt med de muligheder, øen
kunne tilbyde. For det andet, og endnu vigtigere, stod han sig godt med de
balinesiske konger, men han var faktisk inviteret til at nedsætte sig på Bali
af kong Kessiman i Badong. En sådan invitation ville af andre købmænd,
som handlede i Asien på den tid, blive betragtet som »den gyldne nøgle« til
rigdom. Sådan en invitation betød beskyttelse, billig arbejdskraft og højst
sandsynligt monopol på øens handel. For det tredie ankom Mads Lange til
Bali, da balineserne, især kongerne, led under en økonomisk depression,
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der for en stor del skyldtes den britiske antislavelov af 1807 (adopteret af
Frankrig 1830) og efterveerne efter den javanesiske krig (1825-30), som
praktisk taget havde stoppet Balis eksport af slaver. En eksporthandel, som
de balinesiske kongers økonomi indtil nu havde været stærkt afhængig af.
Kongerne var derfor nu rede til at støtte en hvilken som helst indtægtskil
de, som kunne forbedre deres økonomi. For det fjerde havde Balis potentiel
som riseksportør på det tidspunkt, Mads Lange ankom, aldrig været bedre.
Taboras vulkanudbrud på øen Sumbawa i april 1815, som først havde øde
lagt høsten på Bali, havde nu efterladt en rigt gødet og frugtbar jord på
øen. Dertil kommer, at Bali praktisk taget havde uudtømmelige vandres
sourcer i de fire søer Batur, Bartta, Bujan og Tabilingan og et meget avan
ceret overrislingssystem til øens rismarker. Dette i kombination med de ba
linesiske bønders dygtighed gjorde det muligt at producere et overskud af
ris til eksport sådan som forudset afJohn Burd og Mads Lange. At oprette
en handelsstation på Bali var derfor en ret sikker investering for John Burd
og Co., især da de også var velvidende om, at der var akut mangel på ris i
Asien, hvilket især var forårsaget af Siams forbud mod at eksportere ris47
og hollændernes indførelse af Cultuurstelsel, en landbrugsreform, som havde
ændret Javas stilling fra riseksportør til risimportør. Til slut skal nævnes,
at Balis strategiske beliggenhed tæt på Java og den australsk-asiatisk-europæiske sejlrute (både under nordøst- og sydvestmonsunen) gjorde havnene
i Badong på Bali yderst attraktive for international skibsfart, så snart
Mads Lange havde forbedret dem. De ovennævnte faktorer er naturligvis
ikke nævnt for at forklejne Mads Langes indsats på Bali, men snarere for at
henlede opmærksomheden på de faktorer, der var i hans forretnings favør.
Ikke desto mindre, fakta er, at Mads Lange gennem sit virke fik forøget
Balis risproduktion og udvidet den eksport/import-handel, som tidligere
havde været baseret på slavehandel48. Dertil kommer, at han ved sin store
import af Kepengs, brugt som penge på Bali, gjorde den indfødte befolk
ning bekendt med en ny form for valuta, som gjorde dem i stand til at spare
op og købe varer, som de ikke selv kunne fremstille, og som i sidste instans
ændrede deres idé om deres eget »basisbehov«. Dette betød, at Mads Lan
ge, når han først havde faet startet den økonomiske »karrusel« (forhøjet de
indfødtes produktion og materielle krav), ville være i stand til at sælge sine
egne varer billigere. Han ville derved være i stand til at bringe flere menne
sker i kontakt med det »materielle marked« og derved »lokke« dem til at
producere et større overskud af ris, så de kunne betale for deres stadigt sti
gende materielle krav. Ikke desto mindre var det Mads Langes omlægning
og forbedring af Badongs havnefaciliteter, som var mest afgørende for Balis
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handel og økonomiske vækst. Efter at Mads Lange havde reorganiseret Badongs to havne, Pantai Barat (brugt under nordøstmonsunen) og Pantai
Timor (brugt under sydvestmonsunen), som var anlagt på hver sin side af
Kuta, skrev Earl, som jævnligt besøgte havnene på den tid: Import- og eks
porttariffer, som er utroligt moderate, er opkrævet og administreret af
Mads Lange. Servicen i havnene er derfor bedre, end hvis de indfødte
myndigheder selv skulle administrere pengene. Earl fortsætter med at sige,
at en kopi af havnereglementet er ophængt på hvert nyankommet skib, så
havnene faktisk er administreret med samme effektivitet, som hvis de var
anlagt i Europa49.
Moderniseringen af havnefaciliteterne i Badong og Langes handelssta
tion i Kuta trak ikke kun europæisk handel og valuta til Bali, men øgede
også handelen dramatisk med mange af de omliggende øer i det sydøstasia
tiske øhav (se bilag 1). Badong, et af de mindste af de balinesiske konge
dømmer, blev nu betydningsfuld, fordi det herskede over de eneste havne
på Bali, der blev besøgt af »europæiske« skibe50. Den rigdom, en balinesisk
konge modtog fra handel og tariffer, blev ofte et vigtigt våben i hans evigt
lange kamp om enemagten, enten den nu udartede sig som en strid mellem
de forskellige konger på øen eller mellem en konge og en prins, som udfor
drede hans lederskab. En rig konge kunne sikre sin magt på mere end én
måde. Han kunne købe hengivenhed af lejesoldater (ofte slaver), eller han
kunne bruge sin rigdom til at afholde ødsle statsritualer for at øge sin pre
stige og antallet af sine tilhængere. Han kunne også vælge at neutralisere
ambitionerne hos udfordrende familiemedlemmer og opnå deres loyalitet
ved at dele sine rigdomme med dem. Ifølge den amerikanske professor i
asiatisk historie, C. Geertz, havde en fyrste eller en konge, som kunne opnå
loyaliteten hos en større gruppe af sin familie, en stor fordel frem for sine
konkurrenter, fordi han kunne give disse familiemedlemmer magt uden at
være bange for at blive forrådt51.
I det store og hele ser det ud til, at Mads Lange ankom til Bali på det
rette tidspunkt, ikke alene til at redde de herboende kongers økonomi, som
havde lidt under indførelsen af anti-slaveloven, men også til at kunne ud
nytte de ydre omstændigheder, som var i hans favør.

Handelen i Badongs havne
Det, der gør Balis historie i det nittende århundrede særlig interessant, er,
at Bali var en fri handelsplads på dette tidspunkt; øen var endnu ikke kolo
niseret. Til gengæld betyder mangelen på en kolonial administration des-
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værre, at det er meget begrænset, hvad der findes af optegnelser og doku
menter i dag om datidens Balis indfødte samfund. For at gøre tingene end
nu sværere, så viser et studium af gamle havne- og skibsjournaler (i de fa
tilfælde, hvor de stadig eksisterer), at de ikke er til megen hjælp, hvis man
f.eks. vil finde frem til et korrekt billede af den handel, som fandt sted fra
havnene i Badong, og som Mads Lange var ansvarlig for. Arsagen til dette
er, at flere af de skibe, der ankom til Badong, på den ene eller anden måde
prøvede at omgå de eksisterende told- og tarifbestemmelser, hvis de da ikke
ligefrem var direkte involveret i smugling.
Hellere end at give en længere detaljeret redegørelse af de forskellige ille
gale metoder, der var anvendt for at omgå loven, hvilket er uden for ram
men af denne artikel, skal det dog fremhæves, at det var almindelig praksis
at holde et skibs last og ofte virkelige bestemmelsessted hemmeligt. Last
såsom våben og opium var tit holdt hemmeligt. Det var også meget almin
deligt at angive et skibs ballast som jern og så senere udskifte denne ballast
med sten efter at have solgt jernet til de indfødte et eller andet sted i det
sydøst-asiatiske ørige. Omladning af fragt fra et skib af én nationalitet til et
andet for at spare toldafgifter var også ret almindelig. Varer importeret til
Java fra Singapore eller et andet sted øst for Kap det gode Håb i et hol
landsk skib skulle der f.eks. betales 15 procent i told af; hvis de samme va
rer blev indført af et skib af anden nationalitet, var afgiften på 24 procent52.
En anden årsag til, at havnene på Bali var så vigtige for udenlandsk han
del, var, at Bali faktisk var base for illegal handel mellem Java og Singapo
re. Det drejede sig her især om smugling af indisk opium og britisk fremstil
lede varer til Java og den ulovlige handel med javanesisk kaffe, en handel,
som hollænderne normalt havde monopol på. Kaffen blev smuglet fra Java
til Bali og derefter solgt videre til Singapore (bilag 2 og note 43 giver en
redegørelse for den ulovlige kaffehandel mellem Bali og Singapore i 18281846)53. I det store og hele ser det ud til, at det var indførelsen på Java i
1837 af den ændrede hollandske tariftraktat af 1824 og Mads Langes mo
dernisering af havnene i Badong, som mere end noget andet hjalp Kuta til
at blive kendt i internationale handelskredse. Ikke desto mindre vil det væ
re forkert at tro, at Kuta bare var en vigtig base for illegal handel, det var
langtfra tilfældet. Kuta, på Langes tid, blev faktisk for det sydøstasiatiske
ørige, hvad Batavia og Singapore var for Europa, et vigtigt handelscenter.
Her kunne de omliggende øers overskud af produkter som ris, kokosnød
der, palmeolie, tobak, kaffe, krydderier, huder, tørret kød, levende husdyr
o.s.v. blive ombyttet med gods, de indfødte ikke var i stand til selv at frem
stille54. Kuta blev desuden et vigtigt forsyningscenter for mange europæiO
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ske og amerikanske skibe, som sejlede gennem eller opererede i disse far
vande, ikke mindst de mange hvalfangerskibe.
Man ved ikke nøjagtigt, hvornår eller hvem der startede handelen mel
lem Bali og Singapore, men optegnelser helt tilbage til 1823 viser, at denne
handel var etableret mindst seksten år, før Mads Lange nedsatte sig på Ba
li. Endnu engang er det beklageligt at konstatere, at der er mangler ved de
optegnelser, man har bevaret fra Mads Langes tid. De optegnelser, der vi
ser handelen mellem Bali og Singapore fra 1823 til 1824, hvilket beløber sig
til 2.420.141 spanske dollars55, er det kombinerede beløb for handelen mel
lem Singapore og Bali, Borneo, Celebes og den malaysiske halvø; der fin
des ingen optegnelser, hvori denne handel er opgivet hver for sig. Denne
mangel på specificerede årlige händelsoptegnelser for Balis handel med
Singapore såvel som med resten af »verden« og Balis handelsomsætnings
sammenlægning med Javas efter 1846 gør denne handel vanskelig at analy
sere.
Ikke desto mindre giver kurverne i bilag 2, udregnet på basis af de beløb,
som er offentliggjort i Wong Lin Ken’s afhandling The Trade of Singapore
1816-69, en vis idé om udviklingen af Balis handel efter Mads Langes an
komst til øen. Desværre forklarer Wong Lin Ken Balis opiumshandel med
Singapore i chest of opium (et specifikt engelsk kassemål), og ikke, som han
gør med den ulovlige kaffehandel, i rede penge. Balis årlige import af opi
um fra Singapore voksede ikke desto mindre fra 37,75 chests of opium i
1835-36 til en højde af 279,75 chests of opium i 1843-44.
For øvrigt viser Wong Lin Ken’s undersøgelser af opiumshandelen, at
denne fortrinsvis var styret af Hongkong, hvor de britiske opiumshandlere
havde slået sig ned, efter at de var blevet udvist af Canton56. Det er derfor
mere end tænkeligt, at Bali importerede det meste af sit opium fra Hong
kong, især når man tager i betragtning, at Mads Lange var medindehaver
af »John Burd og Co.«, et kompagni, som kendte en hel del til opiumshan
delen og handel med briterne i det hele taget, både fra den tid Burd og
Lange arbejdede for det danske »Østasiatiske Kompagni« og deres eget
samarbejde med det engelske handelshus »Jardine Matheson and Co.«,
det største handelshus i Asien. Selv om mangelen på statistisk materiale
gør det vanskeligt at bestemme størrelsen, både af Balis eksport til Hong
kong (hovedsagelig ris) og import derfra (hovedsalig Kepengs og opium),
viser kurverne 1 og 2 (bilag 1), at Balis eksport/import-handel uden for det
sydøstasiatiske ørige var lille i forhold til handelen inden for dette ørige.
Kurverne 1 og 2 viser, at 98 procent af Balis totale eksport var eksporteret
til steder inden for øriget i tidsrummet 1828-1858, hvilket betyder, at de

På spor af Mads Lange

29

sidste 2 procent skulle deles imellem Europa, Amerika, Indien, Bengalen,
Manila, Siam og Kina57. Kurverne 3 og 4 viser, at Balis import fra destina
tioner uden for øriget gennemsnitlig ligger på 52 procent af den totale im
port (lavest i 1828, højest i 1840). Kurverne viser også, at der ikke var no
gen radikal ændring i dette mønster mellem 1828 og 1857, selv om der var
stor stigning i Balis eksporthandel efter Mads Langes ankomst til øen i
1839. Kurverne viser desuden, at der fra 1847 til 1853 var betydelig ned
gang i Balis eksport/import-handel, dette skyldes sandsynligvis den hol
landske blokade af Bali under krigene og balinesernes forsømmelse af deres
landbrug i krigstiden. En forsømmelse, som ydermere blev årsag til import
af ris til Bali, der før den tid havde været stor eksportør af ris. Krigstidens
nedgang i Balis eksport/import-handel og Mads Langes tomme lagre efter
krigen er dog ikke de eneste grunde til den nedgang i handelen, som til slut
ødelagde Mads Langes handelsimperium i Kuta, således som antaget af
bl.a. L. V. Helms og H. Schulte Nordholt. For det første faldt Balis efter
krigstids eksport/import-handel aldrig under, hvad den havde været i
1844, desuden steg Balis handel stærkt efter 1853 (se bilag 1). For det an
det var Mads Lange, selv om hans lagre var blevet tømt under fredsfor
handlingerne, stadig langtfra en fattig mand. Langelands Avis skrev på
den tid, at Mads Lange ejede mindst ni sejlskibe, der var store nok til at
sejle, hvorhen i verden han ønskede, han ejede også stadig sine ejendomme
på Bali og et hus på Java (Surabaya). Avisen fortæller også, at han lige
havde færdiggjort bygningen af to nye sejlskibe, en skonnert og en brig,
som det var hans mening selv at føre til Danmark58.
Det ser derfor ud til, at baggrunden for Mads Langes handelsimperiums
nedgang ikke er så simpel som antaget af både Helms og Nordholt. Sand
heden kunne muligvis være, at Mads Langes handelsimperium ikke kunne
klare sig i konkurrencen med hollænderne og det faktum, at hollænderne
foretrak at benytte havnen i Boeleling-Singaraja, som også var bedre egnet
til at modtage den stigende trafik af dampskibe. Hollandsk overherredøm
me over Bali efter 1850 betød, at handel mellem Bali og andre områder
inden for hollandsk jurisdiktion nu var begrænset til benyttelsen af hol
landske skibe59. Desuden betød deres overherredømme, at det hollandske
koloniale tarifsystem og toldbestemmelserne nu blev overholdt. Selv om
handel mellem Bali og bestemmelsessteder uden for hollandsk jurisdiktion
stadig var åben for international skibsfart, betød den nye situation, at han
delsmulighederne i Kuta nu var begrænsede.
Det er naturligvis vanskeligt nu at fastslå, hvor meget eller hvor lidt
Mads Lange var involveret i ulovlig handel som f.eks. den ulovlige handel
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med kaffe, som steg voldsomt efter hans ankomst til Bali. Der er dog god
grund til at tro, at Mads Lange ikke blot havde fuldt kendskab til den in
ternationale og lokale handel, der foregik i regionen, men også, at han ud
nyttede dette kendskab til gensidig gavn for ham selv og sine forretnings
forbindelser.
Burmas tilsynekomst efter 1850 som stor importør af ris60 og efterkrigsti
dens koppeepidemi61 gjorde ikke tingene lettere, hverken for Mads Lange
på Bali eller George Pocock King på Lombok. Lange besluttede sig til at
holde ud, til han døde, Pocock King opgav sin forretning, han forlod Lom
bok allerede i 1849 og døde i Macassar tidligt i 1860erne62. John Burd,
Mads Langes kompagnon gennem mange år, døde i Hongkong den 8. juli
1855 uden at efterlade meget til sin datter, Betzy Marie Burd, som boede i
Danmark. John Burds kontormand, Frederik H. Block, som senere købte
godset Kokkedal i Nordsjælland og byggede dets nuværende hovedbyg
ning, blev beskyldt for at have snydt boet efter John Burd for 60-80.000
engelske pund, men den planlagte retssag mod ham blev aldrig gennem
ført63. Kong Kessiman, Mads Langes beskytter, døde i 186164.

Det balinesiske samfund og Mads Lange
Som tidligere nævnt var Mads Lange hverken den første udenlandske køb
mand, der drev handel på Bali, eller den første europæiske handelsmand,
der bosatte sig på øen. Bali havde i århundreder haft besøg af malayiske,
buginese, arabiske og kinesiske købmænd, medens hollænderne ofte havde
handlet med balineserne siden tidligt i det syttende århundrede. Hollæn
dernes forsøg på at etablere en handelsstation på Bali havde ikke desto
mindre været både dyrt og uden succes. Deres handelsmuligheder var me
get begrænsede på grund af deres egne import/eksport-regler, og hvad vær
re var, de fik ingen frivillig støtte af de balinesiske konger, som nærede mis
tro til deres politik i regionen. Mads Lange derimod udgjorde ikke nogen
politisk trussel mod kongernes uafhængighed. Han var kommet til Bali, ik
ke ved at bruge magt, men fordi kong Kessiman havde inviteret ham der
til65. Takket være hans venskab med kongen var det derfor nemt for Mads
Lange at etablere sig på Bali, hans virksomhed nød kongens beskyttelse,
han havde praktisk taget monopol på Balis import/eksport-handel, og han
blev forsynet med al den arbejdskraft, han behøvede, meget billigt. Dette
rejser naturligvis spørgsmålet om, hvorvidt Mads Lange udnyttede Badongs gamle konge og det balinesiske folk. Et spørgsmål, som er svært at
besvare med et simpelt ja eller nej. Det er helt sikkert, at Mads Lange tjen-
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te penge på handelen i Kuta, ofte mange penge, men det betyder ikke nød
vendigvis, at han udnyttede balineserne urimeligt, især taget i betragtning,
at han forsynede dem med varer, de ikke selv kunne fremstille, som de be
talte med det overskud, de selv producerede, fortrinsvis ris. Et overskud,
som blev mindre vigtigt for den enkelte landmand, når hans families dagli
ge forbrug var dækket, end importeret metalværktøj, køkkenredskaber
O.S.V.. Med andre ord, dengang som nu var værdien af et bestemt produkt
afhængigt af tilbud og efterspørgsel, og det har Mads Lange selvfølgelig
udnyttet til sin virksomheds fordel. Imidlertid må man ikke glemme, at
selv om Mads Lange ofte tjente mange penge, havde han flere udgifter, end
et handelshus havde, der opererede i Europa. Han måtte være generøs med
gaver til lokale konger og give dem ubegrænset kredit, både i tid og penge
til gengæld for deres beskyttelse af hans virksomhed. De enorme udgifter
ved fredsforhandlingerne i Kuta i 1850 blev også betalt af Mads Lange.
Desuden vidste de lokale konger udmærket, at europæiske handelsmænd
konkurrerede for at opnå monopol på handelen på deres enemærker. Po
cock King f.eks. betalte sin lokale konge 2.000 guilders (en anselig sum
dengang) årligt for at drive handel på Lombok66, og det er mere end sand
synligt, at Mads Lange betalte en lignende afgift på Bali. I det store og hele
fungerede beskytter/klient-samarbejdet mellem kong Kessiman og Mads
Lange dog til fælles tilfredsstillelse. Langes virksomhed blev beskyttet og
blomstrede, kong Kessiman blev rigere og mere magtfuld. Om kongens
nye rigdom og magt hjalp den lokale befolkning, er et andet spørgsmål.
Man har svært ved at forestille sig, at en durkdreven gammel autoritet som
Kessiman ville dele særlig meget med sine undersåtter. Som Helms skriver,
så var rigdom sjældent noget, kongens undersåtter kendte til, de trøstede
sig med, at des mere de ejede, des mere ville de vække kongens begærlig
hed. Generelt ville kongen vise sin interesse for sine undersåtters værdisa
ger ved at putte dem i sit eget skatkammer67. Under alle omstændigheder
havde balinesernes krige mod hollænderne ikke alene alvorligt hæmmet
Balis landbrug og handelspotentiel, men de havde også kostet kongerne af
Bali det meste af deres formuer. Spørgsmålet er derfor, om Mads Langes
mangeårige aktiviteter på Bali overhovedet har haft nogen langtidseffekt
på det balinesiske samfund. Et samfund, som levede på en ø, der i århun
dreder havde produceret alt eller praktisk taget alt, hvad det behøvede, og
derfor havde meget lidt behov for at samle jordisk mammon. Ifølge Helms
»forsynede« Bali balineserne med alt, hvad de behøvede for at leve behage
ligt, medmindre de var forfaldne til brugen af opium68. Opium var dati
dens store problem på Bali ifølge bl.a. Jacob (en hollandsk læge på øen)69
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og en anden samtidig besøgende på øen, forfatteren J. H. Moor70. Her skal
dog tilføjes, at opium var et problem på Bali længe før Mads Langes an
komst. Desuden var han langtfra opiumshandler (pusher) i ordets bogsta
velige forstand, han var mere handelsmand, hvis handelsvirksomhed blev
et vigtigt led mellem Bali og verden uden for Bali. Det er muligt, at Mads
Langes initiativ for at opnå fredsforhandlinger i 1850 har haft nogen indfly
delse på hollændernes politik i regionen og også, at dette initiativ har hjul
pet med til at afkorte krigen og reducere antallet af dens ofre. Men hvis
Mads Langes aktiviteter havde nogen langtidseffekt på det balinesiske
samfund som et hele, var det højst sandsynligt gennem den stigende tilfør
sel af varer, han stillede tilgængeligt for balineserne. Varer, som stimulere
de deres forventninger og derfor fik dem til at arbejde hårdere for at produ
cere det overskud, de skulle bruge til at betale for, hvad de nu indbildte sig
var deres nye »basale nødvendigheder«. Hertil skal dog føjes, at Mads
Lange ikke »grundlagde« den balinesiske import/eksport-handel, han mo
derniserede og udvidede den kun. Han har derfor muligvis været ansvarlig
for hurtigheden, hvormed det balinesiske samfund udviklede sig, men ikke
selve udviklingen. I det store og hele var Mads Langes indflydelse på dati
dens balinesiske samfund nok minimal i sammenligning med virkningen af
anti-slaveloven af 1807, som gav det balinesiske folk dets »frihed«, og den
hollandsk-balinesiske fredstraktat af 1850, som i sidste instans tog denne
frihed fra dem igen.

Mads Lange som person
Det er naturligvis uhyre vanskeligt så mange år efter Mads Langes død at
prøve at danne sig et billede af ham som person. Ikke alene på grund af det
begrænsede antal øjenvidneskildringer, der findes, men også fordi to perso
ner sjældent opfatter en tredie person ens. Ikke desto mindre er det følgen
de et forsøg på at finde frem til et rimeligt troværdigt billede af mennesket
Mads Lange.
Historien om Mads Lange indeholder mange beviser på, at han var an
det og mere end profitsøgende handelsmand. Helms, Van Bloemen
Waanders og Langes agent i Danmark, Jacob Holm, fortæller blandt andre
om, hvordan Mads Lange undertiden tog økonomiske beslutninger uden at
bekymre sig om, hvorvidt han tjente på dem eller ej. Helms fortæller i et
eksempel, at Mads Lange afog til købte to eller tre gange så mange husdyr,
som han behøvede, for at opfylde en bestemt ordre fra et skib og så ikke
vidste, hvad han skulle gøre af resten, bare fordi han ikke kunne lide at
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skuffe nogle af sine sædvanlige leverandører71. Under et besøg på Mads
Langes virksomhed i 1856 (kort efter Mads Langes død) fik den hollandske
Resident (øverste hollandske embedsmand over Bali) Van Bloemen Waanders
fortalt, at Mads Lange havde investeret en masse penge i en oliemølle, der
aldrig kunne forrente sig, fordi han gerne ville eje sådan en mølle72. Mads
Langes agent, Jacob Holm, hævder, at Mads Lange flere gange havde
sendt skibsladninger af gods til Danmark uden at vide, om hans varer kun
ne blive solgt med profit eller ej og derefter, hvis han fik fortjeneste, bare
lod sin agent fordele denne fortjeneste til hans familie og venner i Dan
mark73. Dr. Hoevell fortæller, at det ikke var ualmindeligt for Mads Lange
at købe balinesere, dømt til slaveri eller døden, og så senere sætte dem fri,
eller hvis de ønskede det (hvilket de tit gjorde), tage dem under sin beskyt
telse og give dem en bedre tilværelse end mange af deres frie landsmænd74.
Historien om Mads Lange indeholder mange andre beviser på hans gav
mildhed og mangel på respekt for profit, men meget lidt, der kunne udlæg
ges som bevis for, at han var en forretningsmand, hvis handlinger overvej
ende var styret af hans attrå for profit. Mads Lange var (ifølge sine samti
dige) altid parat til at hjælpe folk i nød; hvadenten det var slaver, »krimi
nelle« eller strandede søfarende, så nægtede han aldrig at hjælpe dem. At
han også viste stor forståelse for andre menneskers følelser og velfærd er vel
illustreret af et brev, skrevet af ham selv den 4. februar 1850. Brevet er ad
resseret til en Hr. I. J. Sandbergen, som illegalt havde forlænget sit ophold
på Bali. Mads Lange fortæller i embeds medfør (som hollandsk embeds
mand) Sandbergen, i en streng og formel tone, at dette er hans sidste ad
varsel, og at han må forlade Bali omgående. Mads Lange slutter brevet
med et P.S.:
In my private capacity I have only
to say that I am sorry, but if you wish
to go to Makasar, Singapore or Java, I
will be happy to assist you with a free
passage in any of my vessels75
(microfilm the Mads Lange’s letter collection)

Mads Lange glemte aldrig sit fædreland eller sin kusine og »barndomskæ
reste« Ida Bay, som han havde søgt at overtale til at komme til Bali. Hun
lod sig dog ikke overtale, da hun frygtede det fremmede miljø. Mads Lange
støttede den danske krigsindsats mod Tyskland i 1848-50 med generøse
pengegaver. Han samlede også penge ind på Bali til den danske organisa-
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tion »Hjælp til krigens sårede«76. I tilgift skænkede han mange værdifulde
genstande til Nationalmuseet i København77. Ida Bay modtog ligeledes
mange værdifulde gaver fra Mads Lange, som også støttede hende med
penge. Hun var desuden en af hovedarvingerne til hans bo, da han døde.
Mads Lange havde to elskerinder på Bali, en kineser og en balineser.
Hans kinesiske elskerinde Nonna Sangnio boede sammen med Mads Lan
ge og deres datter Cecilia i Kuta78 (hun blev senere bortadopteret til en
engelsk familie og gift med sultanen afJohore). Hans balinesiske elskerinde
Nuai Kenyer boede for sig selv i nabostaten Tabanan. Selv om Mads Lan
ge havde to sønner med Nuai Kenyer, virker deres forhold noget uperson
ligt. For eksempel skrev Nuai Kenyer i 1850 et brev til Mads Lange, hvori
hun beder om nogle gaver udført i guld, han havde lovet hende, hvis hun
fødte ham et par sønner79. Begge disse sønner er nævnt i Mads Langes te
stamente, men hun er ikke. Det er imidlertid hans kinesiske elskerinde,
som arvede retten til at bo gratis i Mads Langes hus i Banjowangi på Java
samt to tusinde hollandske guilders80. Det er interessant at bemærke, at da
Mads Lange i 1850 var nødt til at ændre sit testamente på grund af sin
virksomheds økonomiske tilbagegang, blev arven til samtlige arvinger med
undtagelse af arven til hans mor og Ida Bay nedsat til det halve (Ida Bay
modtog til slut 4.000 guilders, fire gange så meget som hans kinesiske el
skerinde)81.

»Litteraturen« s opfattelse afMads Lange
Det, vi idag hovedsagelig ved om Mads Langes liv og aktiviteter, skyldes
især tre vigtige litterære arbejder, L. V. Helms’ Pioneering in the far East
(1882), Aage Krarup Nielsens Mads Lange til Bali (1925) og Henke Schulte
Nordholts The Mads Lange Connection (1981). Det er derfor nærliggende at
spørge, hvordan disse tre forfattere opfatter Mads Lange generelt. Krarup
Nielsen opfatter Mads Lange som en stædig, karismatisk eventyrer, som
ikke blot vidste, hvad han ønskede, men også hvordan han skulle fa det.
Han var frygtet af sine fjender, men elsket af familie, venner og medarbej
dere for sin trofasthed, ærlighed og tapperhed. Han var også gavmild og
altid villig til at hjælpe folk i nød. I modsætning til Krarup Nielsen opfatter
Schulte Nordholt Mads Lange som en upolitisk handelsmand, der forstod
at udnytte sin stilling på Bali til at øge sin økonomiske fortjeneste. Han
blev hverken en del af eller forstod sig på balinesisk politik82. At Mads
Lange blev indblandet i de hollandsk-balinesiske krige var tilfældigt, og
den eneste rolle, han spillede i dem, var som »stødpude« mellem hollæn-
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Ad en veritabel coca-cola allé kommer man i dag frem til Mads Langes grav. Som han i levende live
stimulerede det økonomiske liv på Bali, gør han det også efter døden. Dengang var det handelen, i dag
turismen, der nyder godt af ham.
Foto: Forfatteren.

derne og balineserne. Nordholt tilføjer, at Mads Langes situation til slut
var, som da han ankom til Bali: en sympatisk taber83. L. V. Helms på den
anden side mener, at Mads Lange var magtfuld på Bali, og at balineserne
både frygtede og ærede ham; de kunne lide ham, selv om han kunne være
hård. Han var desuden generøs og loyal mod andre uden at tænke på kon
sekvenserne for sig selv84.
Krarup Nielsen har i sin ellers fortræffelige bog en tilbøjelighed til at
overvurdere Mads Langes evner. Historien om Mads Lange indeholder
flere vidnesbyrd om, at »tingene« hverken på Lombok eller Bali altid udar
tede sig den vej, som han ønskede. Mads Lange kunne hverken forhindre
sin »udvisning« fra Lombok (som kostede ham og Burd mere end 30.000
meksikanske dollars) eller det tragiske udfald af sit forretningseventyr på
Bali. Schulte Nordholt ser på den anden side ud til at undervurdere Mads
Langes kvaliteter, i hvert fald politisk. Ifølge den officielle hollandske kon
trakt med Mads Lange, så var han,ansat af hollænderne som deres politieken (politiske) agent85, ikke som deres kommercielle agent, en stilling,
han bevarede indtil juli 1855. For øvrigt skyldte hollænderne Mads Lange
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et kæmpebeløb for hans udgifter (bl.a. chartrede hollænderne ofte skibe af
Lange) mellem 1847-1855, som han ikke krævede dem, medens han var i
deres tjeneste86, et andet bevis på, at han tænkte knap så meget på penge,
som Nordholt giver udtryk for. Til trods for, at Schulte Nordholts artikel er
velskrevet og interessant, indeholder den dog ikke tilstrækkeligt med bevi
ser til at underbygge hans teori om, at Mads Lange var en upolitisk profit
jæger. Desuden viser Chr. P. Langes bøn om hjælp fra de hollandske myn
digheder (september 1863) ikke alene87, at de indfødte havde taget magten
fra europæerne i Kuta efter Mads Langes død, men også, at Christian Pe
ter var ude af stand til at beskytte sin families og sine forretningsforbindel
sers liv og ejendom. Dette støtter L. V. Helms’ synspunkt, at Mads Lange
var en magtfaktor på Bali gennem det »herredømme«, han havde sikret sig
over de sydbalinesiske konger og derfor også deres undersåtter, et syns
punkt, som Christian Peter Langes hustru, Maren Lange, deler med
Helms. Maren Lange erklærede efter sin hjemkomst til Danmark i 1863, at
Christian Peter manglede den autoritet og evne, som Mads Lange var i
besiddelse af, når han skulle pacificere uregerlige indfødte88. På ét punkt
ser det dog ud til, at de tre forfattere Helms, Krarup Nielsen og Schulte
Nordholt deler samme opfattelse. De synes at være enige om, at Mads Lan
ge til slut var en sympatisk taber.
Til trods for Mads Langes legendariske generøsitet, gæstfrihed og om
sorg for sine medmennesker er der alligevel noget ved historien om ham,
der tyder på, at han på en måde var en ensom mand, der havde vanskelig
heder ved at lade sig følelsesmæssigt involveret selv med sine nærmeste.
Der er således ikke en eneste af de artikler eller breve, jeg har læst indtil nu,
skrevet af personer, som kendte Mads Lange i Kuta, som omtaler ham som
ven, Mads eller blot Lange; de bruger alle det formelle Hr. eller Kaptajn.
Dette tyder på, at bortset fra John Burd har ingen eller meget få været i
stand til at komme tæt nok på Mads Lange til at blive betragtet som en nær
ven af ham, ikke engang L. V. Helms. Efter sit sidste besøg i Kuta i 1858
skrev Helms om Mads Lange: »I returned only to find his grave instead of
the friendship I have hoped one day to know«89. Mads Langes forhold til
kvinderne i sit liv ser også ud til at understøtte teorien om, at hans forhold
til sine medmennesker var baseret mere på et praktisk behov end på stærke
følelser. Trods det faktum, at hans balinesiske elskerinde var mor til hans
to sønner, var hans forhold til hende meget forretningsmæssigt. Hans kine
siske »kone« blev ikke påskønnet så meget i hans testamente som hans ku
sine Ida Bay, hvem han ifølge rygter skulle være forelsket i. Hvis han var
forelsket i Ida Bay, forhindrede denne forelskelse ham tilsyneladende ikke i
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at tænke praktisk. For eksempel skrev han den 1. september 1843 til R.
Towns (Mads Langes agent i Sydney):

»Perhaps you will come and give me a call
here at my little paradise. I am very well
satisfied with Bali, that I think I shall
stop for ever except going home or somewhere
for a wife«90
Mads Lange slutter sit brev med et P.S.:

»I am sorry to inform you that I have lost
my youngest brother E. C. Lange. He went
through the breakers and expired in his boat.
That was a great loss to me, he was a clever
man and in command of the Planters last
voyage to Sydney«91.
(sign. Mads Lange »The Townspapers«)
I det store og hele kan man diskutere, om Mads Lange var mere af en kæk
sømand end en motiveret handelsmand, mere af en filantrop end en prag
matiker, men efter at have læst historien om Mads Lange skulle det være
rimelig nemt at blive enig om, at Mads Lange mere end noget andet var
den rette mand på det rigtige sted på det rette tidspunkt. Til trods for, at
Mads Lange, som Helms foreslår, havde mange af de kvaliteter, som, når
omstændighederne favoriserer dem, gør dem til store mænd92, så ville hans
forretningseventyr på Bali ikke have haft store chancer for succes før 1830
og ingen efter 1860, da mange af de omstændigheder, der favoriserede
ham, ikke længere eksisterede.

Epilog
Studiet af Mads Langes liv og aktiviteter har rejst mange spørgsmål, af
hvilke kun et fatal er blevet besvaret. Et af disse er spørgsmålet, om Mads
Lange døde af sygdom (en teori, som er baseret på Mads Langes sidste
brev til kongen af Tabanan, hvori han siger, han er syg og ønsker at rejse
hjem til Danmark)93 eller blev forgiftet af en fjendtligsindet konge, som
Helms foreslår. Helms’ idé ser ud til at være mest sandsynlig. Mads Lan
ges datter Cecilia sagde i et interview i 1927, at hendes fader kastede blod
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På gravmonumentet over Mads Lange er fødselsdagen angivet et år for tidligt, mens dødsdatoen for
mentlig er korrekt. Han døde allerede 48 år gammel, muligvis forgiftet af en fjendtligsindet konge.
Foto: Forfatteren.
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op og var meget syg, da han kom hjem efter et to dages besøg hos en fjendt
ligstillet konge94. Hun fortalte også, at Mads Langes læge, en englænder
med det danske navn Hansen, fortalte hende, at han, så snart han så den
kondition, Mads Lange var i, så i øjnene, at han var blevet forgiftet. Mads
Lange døde nogle fa dage senere95.
En lille gruppe danskere besluttede i slutningen af 1980’erne at ære
Mads Langes minde ved at sponsorere restaureringen og vedligeholdelsen
af hans gravsted i Kuta. Dette har resulteret i, at den kommercielle »aktivi
tet« igen har holdt sit indtog på den plads, der engang var hovedkvarteret
for hans forretningsimperium. Her har støjen fra besøgende turister og ga
dehandlere nu fortrængt den fredfyldte stilhed, der herskede på det engang
så ensomme gravsted. Så i fortiden såvel som i nutiden har Mads Lange
æraen »hjulpet« balineserne i deres søgen efter fremmed valuta (i datiden
anført af deres konger, i nutiden af den balinesiske turistindustri). Om den
ne »hjælp« har været eller vil blive til nogen gavn for den balinesiske be
folkning i al almindelighed er svært at afgøre. Man kan kun håbe, at det
traditionelle balinesiske samfund vil overleve nutidens turisme og materia
lisme lige så vel, som det har overlevet fremmed indflydelse i tidligere tider,
bl.a. det hollandske kolonistyre og den japanske besættelse under anden
verdenskrig.

Noter
1. Iflg. kirkebogen, altså er indskriften på hans gravsted forkert.
2. Chr. Kiilsgårds notater (18 Sep. 1957), Rudkøbing Byarkiv.
3. Mads Langes første langfart ifølge lægdsrullen i Rudkøbing.
4. Gennemsnitsfamilien i Danmark havde på den tid 5 eller flere børn.
5. Søhistorisk Registratur Protokol 1961 (1-14).
6. John Burd købte »Norden« i 1828 og solgte det i Hamburg 3 Okt. 1833. (Skibsliste Arkivet, Søfart
museets Bibliotek), det forliste altså ikke i 1831, som Krarup Nielsen skriver.
7. Algemeen Handelsblad 11 Juli og 6 Aug. 1833.
8. Hans Henrik druknede, da hans skib »Maria« forliste ud for Indiens kyst. Carl Emil druknede ud
for Bali. Hans Nielsen Lange og Mads Lange døde på Bali (»Mads Lange« optegnelserne, Rudkø
bing Byarkiv).
9. Skibet »Syden« forliste ikke, som Langelands Avis skriver, i dec. 1850; det blev først slettet af
Skibsregisteret i 1848 (Søfartmuseets Arkiv). Forvirringen omkring »Syden« bliver større, da både
Helms og Hoos erklærer, at der igennem tiden havde været mere end et skib af det navn i Burd og
Langes tjeneste.
10. Søn af Severin Kierulf, dansk forretningsmand og faktor i det Dansk Asiatiske Kompagni i Indien.
11. Firmaet John Burd og Co. havde et tæt samarbejde med det engelske handelshus Jardine Matherson og Co. i Canton og firmaet Duus, Powler og Co. i Shanghai. Strukturen af dette samarbejde
bliver i øjeblikket efterforsket af forfatteren.
12. Både kongen af Karangesem og Mataram tilhørte et kongeligt balinesisk dynasti, hvis spirituelle
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leder var kongen af Kloengkoeng, Dewar Agung. I den første krig sloges de to konger om, hvem der
var den »retmæssige« enehersker af Lombok. I den anden krig søgte kongen af Mataram at rense
Lombok for balinesisk indflydelse. For yderligere oplysninger om disse komplicerede krige, se bl.a.
A. van der Kraans: The Dutch-Balines Conflict 1846-50.
13. Sandsynligvis for at holde hollænderne ude af krigen. Under normale omstændigheder ville både
Lange og King sejle under det hollandske flag. King var især meget påpasselig, han ønskede ikke at
provokere hollænderne, som var meget følsomme med hensyn til engelsk indflydelse i regionen.
14. Nordholt s. 26.
15. A. van der Kraan (The Dutch-Balinese Conflict 1846-50) s. 4.
16. Hoos s. 189-218.
17. Balis eksport: primært ris, men også kokos og palmeolie, tobak, kaffe, krydderier, huder, tørret kød
og husdyr. Balis import: Kepengs (kinesiske mønter), opium, våben, tekstiler og i mindre omfang
værktøj, køkkensager o.s.v.
18. Egentlig: Kommandør, Guvernør, Administrator, i Langes tilfælde, økonomisk rådgiver for kon
gen og den højeste havnemyndighed med ret til at opkræve og administrere told- og tarifafgifter.
19. Optegnelserne i Ordenskapitlet på Amalienborg i København viser kun, at denne orden er givet til
en købmand Lange på Bali i 1854.
20. Nordholt s. 35.
21. Ludvig Verner Helms (dansker, arbejdede for Mads Lange fra april 1847 til juni 1849) s. 19-20.
22. Krarup Nielsen.
23. A. van der Kraan (The Dutch-Balinese Conflict 1846-50) s. 17.
24. Helms s. 70.
25. Balineserne respekterede ikke denne traktat, som derfor til slut blev meningsløs, yderligere hol
landske ekspeditionsstyrker (1894, 1906 og 1908) var nødvendige, før Bali accepterede det hol
landske kolonistyre.
26. Helms s. 70.
27. »var ikke den mand som genvandt sin stilling ved vedvarende sparsommelighed og forsigtighed.
Der var mere en gæv viking end en forsigtig handelsmand i hans natur«.
28. Jydske Tidende (17 Maj 1956).
29. Mads Lange »Letter collection« (micro film).
30. C. Geertz s. 88.
31. Ligesom blandt andre: George Pocock King, James Brooke, William Lindgard, Baron von Over
beck, Erskine Murray o.s.v.
32. Warren s. 45.
33. For yderligere oplysninger om Pierre Dubois se bl.a. A. van der Kraan »Human Sacrifies in Bali«
s. 5-6 og s. 29.
34. Krarup Nielsen s. 34-35.
35. Moor s. 90.
36. Historien om »Overijssel«s stranding i Juli 1841 udløste stor forargelse, da den samme år blev
offentliggjort i Holland af kaptajn Blom.
37. Krarup Nielsen s. 46.
38. Mads Langes »Letter Collection« (micro film).
39. Krarup Nielsen s. 139.
40 Helms s. 14 og 44.
41. Ibid s. 46.
42. Chinese Repository s. 454. Moor s. 89.
43. R. B.G. (anonym) s. 368-373.
44. Helms s. 47.
45. Selv om Mads Lange var involveret i de hollandsk-balinesiske krige i 1846, 1848 og 1849, blev han
aldrig medunderskriver af de hollandsk-balinesiske traktater, hverken som forhandler eller vidne.
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46. Cynyngham. (Wales skriver på den anden side, at under »The Third Reign« 1824-51 var det for
budt at eksportere ris fra Siam, med mindre der var oplagret mindst 3 års forbrug af ris i landet.
Ingram 1971).
47. A. van der Kraan »Slavery and Slave Trade« s. 334.
49. Earl s. 535.
50. Wong Lin Ken s. 62.
51. C. Geertz s. 23-24.
52. Wong Lin Ken s. 41-63
53. Bilag 2 giver et klart billede af omfanget af den ulovlige handel med javanesisk kaffe fra Bali til
Singapore, som steg fra 635 Spanish dollars i 1835-36 til 20.439 dollars mellem 1845-46. (Wong Lin
Ken).
54. Se G. F. de Bruyn s. 405-406 vedrørende tallene for Balis eksport-import i årene 1825-57.
55. Wong Lin Ken s. 62.
56. Ibid s. 129.
57. Se G. F. de Bruyn vedrørende de nøjagtige tal.
58. Langelands Avis udtalelse er delvis verificeret af Mads Langes brev til >Jacob Holm og Sønner«
(Mads Langes Letter Collection, micro film).
59. Wong Lin Ken s. 65.
60. A. van der Kraan »George Pocock King (unfinished manuscript 1990).
61. Mads Langes brev til den hollandske kommissær over Bali og Lombok van Capellan i 1850. (Mads
Langes Letter Collection, micro film).
62. A. van der Kraan »George Pocock King« (unfinished manuscript 1990).
63. Søhistorisk Registratur, Personal Arkivet 1-14.
64. A. van der Kraan »Human Sacrifice« s. 97.
65. Helms s. 18.
66. A. van der Kraan »George Pocock King« (unfinished manuscript 1990).
67. Helms s. 28.
68. Ibid s. 29.
69. Krarup Nielsen »manuskript og breve«, Håndskrift Afd. Det Kongl. Bibliotek.
70. Se Moors »Notices of the Indian Archipelago«.
71. Helms s. 43.
72. Van Bloemen Waanders s. 429.
73. Berlingske Aftenavis (12 Aug. 1957).
74. Hoewell s. 202.
75. »som privat person kan jeg kun sige, at jeg er ked af det og at jeg med glæde vil give Dem en fri
rejse med et af mine skibe, hvis De ønsker at rejse til Makasar, Singapore eller Java.
76. Jydske Tidende (17 Maj 1956).
77. Professer Inger Wulffs artikel »Mads Langes Gaver« indeholder en liste over de gaver, Mads Lan
ge skænkede Nationalmuseet.
78. Cecilia var ikke i Kuta, da hendes far døde, hun kom hjem kort tid efter.
79. P. Voorhoevc s. 150.
80. Efter hendes død, eller hvis hun ikke ville bo der, skulle ejendommen tilfalde Cecilia.
81. Mads Langes testamente. (Ida Bay giftede sig aldrig, hun boede i mange år hos sin broder i Rud
købing. Senere flyttede hun til sin søster i Rudkøbing, hvor hun døde i 1867).
82. Denne påstand er måske baseret på det faktum, at Mads Langes underskrift ikke findes på nogle af
de hollandsk-balinesiske traktater.
83. Nordholt s. 47.
84. Helms s. 71.
85. »Mads Langes Letter Collection« (micro film).
86. Ibid.
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87. Brev fra Chr. P. Lange til den hollandske kommissær for Bali og Lombok, dateret 19. sept. 1863.
88. Maren Langes »Den gamle Navneklud«. Byarkivet i Rudkøbing.
89. »jeg kom tilbage, kun for at finde hans grav i stedet for det venskab, jeg havde håbet at opnå en
dag«. Helms 1889, side 198.
90. »måske vil De komme og besøge mig her i mit lille paradis. Jeg er så veltilfreds med Bali, så jeg tror
jeg vil blive her altid, bortset fra at tage hjem eller et andet sted for at finde mig en kone«.
91. »Jeg er ked af at informere Dem om, at jeg har mistet min broder E.C. Lange. Han omkom i sin
båd da han skulle sejle igennem brændingen. Det var et stort tab for mig, han var en dygtig mand
og fører af (skibet) »Planters« sidste rejse til Sydney.
92. Helms s. 16.
93. P. Voorhoeve s. 154
94. Den bedste gisning er kongen af Mataram, hvem Mads Lange beskyldte for at være uretmæssig
hersker over Lombok.
95. Politiken (22 Maj 1927).
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I tjeneste for ØK
Charles Niels Krebs fortæller
VED ANNE MARIE KOCH

Min far, Charles Niels Krebs, sluttede i foråret 1981 - 89 år gammel - sin
lange erhvervskarriere efter at have været erhvervsaktiv i 73 år. Hans sidste
job var som seniormedarbejder hos Erik Levison, Skovlunde, København.
Far havde ofte fortalt om sine oplevelser, om tiden i Kina, om årene i New
York og om mange af sine rejser, og det var da naturligt at bede ham om at
skrive om sit spændende liv, så hans erindringer kunne bevares i familien.
Jeg tilbød at renskrive manuskriptet, og i juli 1981 var første afsnit færdigt til
udsendelse til slægt og venner.
Inden sin død i 1986 nåede far at fa fortalt en del om sin ret usædvanlige
tilværelse. Charles Niels Krebs blev født den 30. august 1892 i Wesselsgade i
København. Han kom i kommuneskole i foråret 1899 og bestod i 1904 opta
gelsesprøven til Københavns Kommunes Belønnings- og Betalingsskole,
hvorfra han i foråret 1908 tog præliminæreksamen.

Læretid
Min fader havde ikke råd til at lade mig læse videre f.eks. til studentereksa
men, så vi måtte finde en læreplads, og det blev hos firmaet Ove Haugsted,
et speditions- og toldklareringsfirma på Set. Annæ Plads 10 lige for Amaliegade. Der begyndte jeg den 1. maj 1908 med en årsløn på 200 kr., stigen
de indtil videre med 100 kr. årlig. Jeg fik altså udbetalt 16,66 kr. om måne
den det første år. Heraf fik min far 15 kr., og jeg havde 1,66 kr. til lomme
penge. Far betalte alle mine fornødenheder, klæder, sko o.s.v., kørepenge,
hvis påkrævet. Men for det meste gik jeg begge veje. Da firmaet havde kon
torer både på Toldboden og i Frihavnen, begge steder i toldbygningen, var
der rig lejlighed for mig til at bruge benene også i arbejdstiden, for der var
ofte ærinde både til det ene og andet sted, og hvad havde man en lærling
til? Til tider var der også vognladningsgods, som skulle klareres på Gods
banegården, hvor toldvæsenet havde et træskur (bogstaveligt talt) ude i
terrænet på den anden side Dybbølsbro. Der måtte jeg sommetider ud, en
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spadseretur frem og tilbage. Der var ingen offentlig transportmulighed.
Havde der været det, ville jeg nok ikke have faet penge til at køre for. Det
gik bedre at komme rundt, da en kontorist på kontoret tilbød mig en brugt
cykel til 10 kr., som jeg fik lov til at købe. Firmaet havde jo også gavn af
min cykel, men tilbød ikke at betale hverken for den eller evt. reparationer.
I øvrigt sparede cyklen også på skoreparationer.
På kontoret var der høje skrivepulte, hvorfor det var nødvendigt at bruge
stole af passende højde - noget lignende de barstole, som anvendes nu.
Bordets plade var skrå, og alle rekvisitter, vi havde brug for, opbevaredes i
et rum under den skrå plade. Alt på pladen måtte fjernes, når man skulle
bruge noget i rummet, mægtig praktisk! I det hele var kontoret og dets in
ventar meget gammeldags. Der var ingen skrivemaskiner. Breve, regninger
m.m., alt blev skrevet i hånden. Når det var ønskeligt at opbevare en kopi
af et brev eller andet, anvendtes en kopipresser, et sandt monstrum. Det,
som skulle kopieres, blev anbragt ovenpå en særlig papplade i en bog un
der eet af bogens tynde blade, som blev gjort fugtig med en svamp. Bogen
blev derefter anbragt i pressen mellem dens tykke bundplade og en tyndere
plade, der blev presset ned ved at dreje et håndtag på gevind. Der skulle
lægges kræfter i. Man måtte passe på ikke at fugte papiret i bogen for kraf
tigt, for så kunne det være, det skrevne blev medtaget, så det måtte skrives
om. Ballade. Skældt ud! Vi havde en prokurist, der bl.a. og som hovedbe
skæftigelse tog sig af korrespondancen, og heraf navnlig den udenlandske.
Han havde en særlig nydelig håndskrift.
Firmaet havde tre hestetrukne køretøjer til transport af fortoldede og an
dre varer. To af dem blev trukket af to heste, det ene af én. Hestene var om
natten opstaldede i Østbanegade, hvor der også var plads til vognene.
Haugsted havde mange kunder i byen og gode udenlandske forbindelser.
Bl.a. var han generalagent for Norddeutscher Lloyd i Bremen og havde og
så linjens passagerbureau, som lå i Ny Østergade omtrent på hjørnet af
Østergade. En mand var permanent anbragt på kontoret på Toldboden, en
anden på kontoret i Frihavnen. Der syntes altid at være nok at gøre alle
steder i virksomheden, og det blev navnlig tilfældet, da Haugsted af firma
erne Brdr. Bendix og International Harvester Comp, fik overdraget told
klarering og ekspedition af de amerikanske landbrugsmaskiner, som disse
firmaer handlede med, da de blev den store mode også herhjemme. Maski
nerne ligefrem væltede ind, og det gjaldt jo om at fa dem sendt ud i provin
sen, så hurtigt det kunne lade sig gøre. De blev ekspederede dels med tog
fra Østerport eller Godsbanen, dels med skib fra Kvæsthusbroen eller Lar
sens Plads. Til tider havde vi 17 lejede vogne kørende daglig, og det var
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nødvendigt at dirigere dem således, at de blev udnyttet på den hurtigste og
også på den mest økonomiske måde. Det sørgede chefen personligt for, og
han havde travlt.
Maskinerne var meget populære og efterspurgte, og når en forbruger
(bonde) først havde bestemt sig, kunne han ikke få den ønskede maskine
hurtigt nok. Ekspeditionsordrene strømmede ind, og alle var i aktivitet. Jeg
måtte af og til bringe bindegarn til meje- og bindemaskiner pr. trækvogn
ned til skibe ved Kvæsthusbroen, som lå i den anden ende af Set. Annæ
Plads. Enten skulle ballerne afleveres til skibene direkte eller til en af de
lejede vogne, som holdt dernede med maskiner. Vognene måtte vente, til
det blev deres tur til at blive aflæsset.
Min tid og arbejdskraft blev fuldt udnyttet, og jeg var træt, når jeg gik
hjem, men jeg lærte noget og fik lejlighed til at sætte mig ind i alle faser af
firmaets arbejde og omfang. Det har jeg ikke haft skade af.
Som alle andre handels (kontor) lærlinge måtte jeg gå til undervisning
på Købmandskolen om aftenen fra kl. 8-10. Nogle fag var valgfri, andre
tvungne. Jeg gik til tysk, engelsk, bogføring, varekundskab, handelslære,
muligvis flere. Der var både mundtlige og skriftlige opgaver og eksamen i
nogle fag. Senere har det undret mig, hvordan jeg fik tid til at læse og
sætte mig ind i stoffet, så jeg i det hele taget blev i stand til at følge med.
På en eller anden måde må jeg jo have klaret mig, men hvordan? Kontor
tiden var til kl. 5 (17), men det var ikke altid muligt at gå på slaget. Hjem
og spise og læse (?), afsted til skolen, som lå på hjørnet af Nørrevold og
Fiolstræde. Der var ingen skolegang om lørdagen, men om aftenen ofte
foredrag og koncerter. Har hørt megen dejlig musik, pianospil, sang, un
dertiden også trioer, kvartetter og mindre orkestre, gode kræfter altid. Det
sås gerne, at man kom, og jeg har aldrig fortrudt, at jeg deltog. Senere
indførtes konversationstimer i engelsk og tysk lørdag eftermiddag. Delta
gelse var frivillig, men mange mødte og havde gavn deraf. Der måtte kun
tales det sprog, som stod på programmet. Der blev serveret te og småka
ger.
Jeg valgte at indstille mig til handelsmedhjælpereksamen og var så
heldig at opnå et af de bedste resultater, nemlig 46 1/3 points ud af 49
mulige. Det medførte tildeling af ærespræmie for særlig flid og dygtig
hed! Tidligere havde jeg hvert år faet en bogpræmie; det var der mange,
der fik.
Min chef var meget glad for mit resultat og gav mig vistnok et mindre
beløb (husker det ikke så nøje). Han fortalte, at hans yngste søn også
havde taget den eksamen, men havde kun opnået nogle og tyve points.
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Jeg fortsatte min skolegang, og en aften, da jeg mødte som sædvanlig,
fortalte mine kammerater, at inspektøren (Sachs - et dejligt menneske),
havde spurgt efter mig, og at han gerne ville tale med mig i læsestuen,
hvor han altid var at finde om aftenen. Han modtog mig meget venligt og
spurgte, om jeg havde tænkt mig et andet job. Måtte svare som sandt var,
at det havde jeg ikke. »Nå«, sagde han, »men sæt Dem nu ned og skriv en
ansøgning«. Da jeg spurgte om til hvem, svarede han, at det kunne han
ikke sige. Jeg skulle blot fortælle lidt om mig selv, om hvad jeg havde væ
ret beskæftiget med o.s.v. Så skulle jeg give ham, hvad jeg havde skrevet,
og hvis man havde interesse i at tale med mig, ville jeg nok høre om nogle
dage. Gjorde som han ønskede, men det siger sig selv, at hjertet bankede
lidt stærkere end ellers, og at jeg var meget spændt.
Tre dage efter fik jeg brev fra ØK, som med henvisning til min ansøg
ning bad mig komme til en samtale på en opgiven dag. Jeg mødte natur
ligvis og fik da tilbudt en stilling at tiltræde den 1. februar. Vi var lige i
begyndelsen af januar 1912. Det måtte jeg tale med min arbejdsgiver om,
for det var jo ikke sikkert, at han ville lade mig gå med så kort varsel. Det
vil han nok, mente kontorchef Hvalsøe, som jeg havde talt med.
Da jeg kom tilbage til Haugsted og fortalte om ØK’s tilbud, og at jeg
ønskede at forlade ham den 31. januar, svarede han, at det var han meget
ked af. For det første mente han, at Kompagniet finansielt stod meget
svagt, og for det andet, at han havde haft store tanker med mig, at jeg
skulle være hos ham måske endnu et par år, og så ville han sørge for, at
jeg fik ansættelse i Norddeutscher Lloyd, som utvivlsomt efter nogen tid
ville sende mig til dets oversøiske afdelinger, som de havde flere af. Han
ville også give mig mere i løn, hvis jeg mente, at det, han havde stillet
mig i udsigt ved årskiftet, ikke var helt tilfredsstillende; men selvfølgelig
ville han ikke stå i vejen, hvis jeg mente, at ØK burde foretrækkes. Det
mente jeg, og den 31. januar forlod jeg Ove Haugsted, som ved afskeden
sagde, at hvis jeg gerne ville tilbage til ham, stod der altid en plads åben.
Han ville gerne, at jeg en gang imellem aflagde besøg og fortalte, hvordan
det gik.

ØK
Den 1. februar 1912 mødte jeg til tjeneste i ØK, og dermed begyndte et helt
nyt og bestemt ikke noget kedeligt afsnit i min tilværelse.
Her må jeg indskyde, at jeg senere mange gange har stillet mig selv det
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spørgsmål, hvordan og hvorledes det kunne gå til, at inspektør Sachs net
op kaldte på mig og bad mig om at skrive den ansøgning. Der var jo
mange andre elever på Købmandsskolen. Naturligvis fik jeg aldrig at vi
de, om han havde henvendt sig til andre elever, men jeg ved, at ingen an
den elev fik ansættelse samtidig med mig. Ligesom i søndagsskolen var
jeg blevet foretrukket. I al ydmyghed, jeg har aldrig kunnet forstå det.
Gud alene æren.
To af mine skolekammerater fra Belønningsskolen, Hakon Christiansen
og Poul Frederiksen, var blevet ansat i ØK kort efter eksamen. Vi var go
de kammerater og var ofte sammen, navnlig Poul og jeg. Poul gik også på
Købrnandsskolen, og om foråret og forsommeren kunne vi finde på efter
undervisning at køre cykelture, før vi tog hjem, bl.a. kørte vi en aften til
Lyngby og over Fortunen gennem Klampenborgskov til Strandvejen og
så hjem. Jeg kom vist hjem den aften over 12. Vender senere tilbage til
Poul.
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Disse to, Poul og Hakon, drillede mig tit, fordi jeg ikke var i ØK, og
opfordrede mig til at søge derind. Da de nu så mig derinde (havde ikke
fortalt dem om min ansættelse), blev de ikke så lidt overraskede, og gen
synet var hjerteligt. Hakon C. var da beskæftiget i kontrolafdelingen, en
slags intern revision, og Poul var i eksportafdelingen. Jeg kom i impor
tafdelingen med kontorchef Hvalsøe som chef. Sikken en omvæltning for
mit vedkommende. Fra det gammeldags kontor befandt jeg mig nu i et
på det tidspunkt højst moderne. Stort lyst kontorlokale med lave, brede
skriveborde, ditto stole, der kunne dreje, megen skuffeplads, fine blæk
huse, masser af penne med skafter, blyanter af forskellige farver. I hele
bordets længde var der i midten et stativ bestående af metalstænger hvi
lende på oprejste rør. Dette stativ dannede adskillelse mellem kontori
sterne på hver side af bordet, som var inddelt i 6 pladser med rigelig al
buerum til hver. Stativet anvendtes til midlertidig henlæggelse af papi
rer, bøger m.v. Hvor jeg blev anbragt, var vi indtil videre kun to. Over
for mig en herre, som da vel var henimod de 30. Han hed Oskar Jensen,
men fik senere navneforandring til Kørner. Han havde sine særlige ideer
hvad angik opstilling af breve og fremhævelse af visse afsnit. Således
skulle et skibsnavn skrives med store bogstaver, og nogle gange skulle
det stå mellem grønne, andre gange mellem røde anførselstegn. Vi hav
de sojabønner og andre oliefrø som vort område, og der var noget at
sætte sig ind i for mig.
Der brugtes naturligvis skrivemaskiner, men de var alle for hver afde
lings vedkommende anbragte i et særskilt lokale (rum) til gården, så
undgik man maskinstøj i kontorlokalet. Da jeg ikke før havde skrevet på
maskine, måtte jeg jo se at fa det lært. Mine kolleger var meget flinke til
at hjælpe, og jeg lærte da også efterhånden at skrive nogenlunde, men
nogen ekspert blev det ikke til. Hvorfor? Det kommer senere.
Der blev telgraferet meget. Kompagniet havde sit eget telgrafkontor,
betjent af Statens telgrafister, altså ikke af ØK-folk. Til alle oversøiske
telegrammer anvendtes koder, hvorved kunne spares mange penge, for
taksten var pr. ord. Flere af koderne var udarbejdede af Kompagniets
egen stab. Således kunne vi i ét ord - på 10 bogstaver, det højst tilladte
- udbede os tilbud eller afgive ordre på en vare med kvantum, afskib
ningstidspunkt og pris. Dette ord blev dannet således: varen (3 cifre),
kvantum (2 cifre), afskibning (3 chifre), pris (2 cifre). Disse 10 cifre blev
lagt sammen, f.eks. 133 -I- 20 + 545 4- 44 = 742. Af denne sum brugtes
kun de to sidste cifre. Nu så det sådan ud: 133205454442, de to sidste
cifre var til kontrol. I en særlig tabel aflæstes nu de for hver seks cifre
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opgivne fem bogstaver, f.eks. abhdcjldhe. Illustrationen er konstrueret og
har intet med virkeligheden at gøre. Skal kun vise systemet. Modtageren
havde lignende tabel og kunne nu ved at begynde med de fem første bog
staver finde tallene (cifrene), de stod for, og derefter finde, hvad resten af
ordet skulle være. Når tallene var fundne, kunne han ved at lægge dem
sammen kontrollere, om summen endte på 42, gjorde den ikke det, var
ordet forvansket, og telegrafselskabet måtte anmodes om at finde frem til
det rigtige. Forvanskning kunne forekomme, men det hørte til sjældenhe
derne.
Foruden de »hjemmelavede« koder, som gjorde det muligt at sige en hel
masse i ét ord samtidig med at gøre det umuligt for udenforstående at finde
ud af, hvad ordet indeholdt, betjente vi os af andre koder, som kunne købes
i handelen, og som derfor var tilgængelige for alle, som måtte have brug for
dem. Der var navnlig ABC-koden, en tyk bog, som indeholdt en mængde
ord i alfabetisk orden og i tilknytning til de enkelte ord sætninger, hvori det
pågældende ord måtte forekomme. Der var et utal af kombinationer dæk
kende så at sige et hvilket som helst emne, hvad tænkes kunne: handel,
skibsfart, personlige foreteelser o.s.v., o.s.v. Vi unge mennesker havde me
gen morskab af at sætte forskellige sætninger sammen. Ordet »drunk« førte
således til sætninger som: The captain is drunk, some of the crew are
drunk, the whole crew is drunk, the captain and the mate are drunk. Un
der ordet »ship«: The ship is aground, the ship is afire, the ship has been in
collission, needs extensive repair.
Nu må læseren ikke få det indtryk, at det udelukkende var negative og
uheldige sager, man kunne fa ud af koden, som var meget nyttig på mange
områder og meget dækkende. Det er lidet sandsynligt, at koder anvendes i
dag uden for diplomatiske kredse, hvor de er særdeles nyttige for ikke at
sige uundværlige.
Tilbage til kontoret i ØK. Umiddelbart til venstre for indgangsdøren var
der i importafdelingen et stort rum dækket af et stort, svært, grønt trækgar
din, hvori prøver af alle de fremmede varer, ØK handlede med, blev opbe
varet. De blev til stadighed suppleret med nye prøver, efterhånden som
disse indgik, og meningen var, at de gamle skulle udskiftes, når de nye kom
til. Det krævede orden og stadig tilsyn, men det blev ikke gennemført.
Rummet var lige over for den bordplads, jeg havde faet anvist, men jeg
havde intet at gøre med det, for sojabønner var så velkendte, at prøver ikke
benyttedes. Nu hændte det, at kong Frederik VIII kom på besøg i Kom
pagniet og blev vist rundt af selve etatsråd H. N. Andersen, grundlæggeren
af og øverste chef i ØK. De kom også op til importafdelingen, og etatsrå-
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den, som var bekendt med alt, ville vise kongen vort prøverum og nogle af
prøverne. Med en flot bevægelse trak etatsråden gardinet til side. Det skul
le han aldrig have gjort. Et utroligt rod kom til syne, mere eller mindre
iturevne poser, løse prøver o.s.v. og midt på gulvet en brækket stol. Etats
råden var tydeligt chokeret, og kongen bemærkede, at han håbede, ingen
var kommet til skade. Besøget var slut i vor afdeling. Senere måtte kontor
chefen stå skoleret, og det har sikkert været ret ubehageligt, men han be
holdt stillingen, og der blev ryddet op i den helt store stil. Fuldmægtige og
menige fik alle en omgang. Der forekom ikke lignende dramatiske optrin i
min tid i afdelingen, som i øvrigt blev kortere, end hvad der tidligere havde
været tilfældet.

London
Lørdag den 6. juni 1913, kort før arbejdstidens ophør (kontoret var den
gang åbent til kl. 3(15) om lørdagen, den daglige kontortid var ellers 95) blev jeg kaldt ind til kontorchefen, som kort meddelte, at jeg med
ham skulle ned til direktør Chr. Schmiegelow i stuen, hvor han residere
de som øverste chef for ØK’s skibsafdeling og skibsfart. Da vi kom ned
til ham, fik jeg den besked, at man havde tænkt sig at sende mig til
London-kontoret. Hvornår kunne jeg rejse? Kontorchefen brød ind og
anførte, at der formentlig var noget at ordne i afdelingen, når mit arbej
de skulle overdrages en anden. »Nå«, sagde direktøren, »så kan De rejse
onsdag morgen«. Jeg var sikkert ved at tabe næse og mund af overra
skelse. Det kom aldeles bag på mig; men en ordre var også dengang en
ordre, ikke mindst i Kompagniet. Da vi kom tilbage til afdelingen, sagde
kontorchefen, at nu måtte jeg jo ikke tro, at jeg var et unikum, siden jeg
blev sendt ud så snart efter min ansættelse, men man havde faktisk in
gen anden at sende. Hvis jeg havde været oppe i skyerne eller sådant
noget, så var jeg nu nede på jorden igen. Min bemærkning, ikke kontor
chefens.
Jeg kunne ikke komme hurtigt nok hjem for at fortælle den store nyhed,
den var nemlig stor - først og fremmest skulle jeg fortælle den til min mor
(min far ville først komme hjem henad syv). Mor var ved at besvime, for
hvordan skulle hun på så kort tid kunne nå at se alt mit tøj efter, foretage
eventuelle nødvendige reparationer, vaske og ordne snavset tøj o.s.v., o.s.v.
Nutildags ville man nok ikke behøve at tage alt dette tungt. Min læser, som
aldrig har set eller hørt om en ganske almindelig lejlighed i begyndelsen af
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dette århundrede, skønt der findes sådanne endnu, vil ikke kunne fantasere
sig til, hvor primitiv den var indrettet. Der var ingen centralopvarmning,
derfor heller ikke varmt vand eller radiatorer. Til opvarmning anvendtes
en kakkelovn i hvert værelse, og det varme vand til brug ved madlavning,
opvask og vask måtte altsammen varmes på gasapparater, der var anbragt
på en plade, eller på et komfur, såfremt der også var en gasovn til bagning
eller stegning. Strygejernet (eller -jernene) måtte også varmes over gassen,
og man måtte have flere i gang, hvis der var megen strygning, således at et
nyt, varmt jern var ved hånden, når det man brugte ikke strakte til den
tøjmængde, der skulle stryges. Elektriske strygejern fandtes ikke dengang,
såvidt jeg ved. Det foregående er en beskrivelse af de vilkår, hvorunder min
mor måtte arbejde for at få mit tøj færdigt. Det blev færdigt, og onsdag
morgen, den 10. juni 1913, forlod en glad ungersvend Københavns Hoved
banegård kl. 9.05 med eksprestoget til Esbjerg på sin første udenlandsrejse.
Selv om Sverige var betydeligt nærmere Danmark end England, havde jeg
aldrig været der. Der havde ganske enkelt ikke været penge, heller ikke til
sådan en kort udflugt.
Husker det ikke, men mon jeg ikke havde lidt hjertebanken, da jeg efter
ankomsten til Esbjerg sammen med de øvrige englandsrejsende gik om
bord i den »store« damper, »N. J. Fjord«, tilhørende Det Forenede Damp
skibsselskab (DFDS). Husker heller ikke nu, hvorvidt jeg måtte dele kahyt
med nogen eller i det hele, hvorledes sørejsen forløb. Husker dog, at mid
dagsmaden, som var ens for alle passagerer, blev serveret ved lange borde i
spisesalen, og den var vel, hvad man kan kalde meget god. At jeg spadsere
de på dækket og fra tid til anden sad på en af bænkene anbragt der, nævnes
kun for fuldstændighedens skyld. Vejret må have været godt, for hvis det
modsatte havde været tilfældet, f.eks. hård blæst med høj sø tilfølge, ville
jeg nok kunne huske det. Det var jo trods alt stadig min første sørejse. Fær
geruterne over bælterne kunne vanskeligt kaldes »sørejser«.
Skibet ankom mere eller mindre planmæssigt til Harwich på østkysten af
England, og herfra gik turen videre med tog til London. Ved femtiden an
kom vi til den fra flere romaner og fortællinger kendte Liverpool Street sta
tion, hvor jeg blev modtaget af en kollega fra Londonkontoret, Harry Mik
kelsen, bogholder. Havde tidligere mødt ham, inden han som jeg var blevet
sendt til London, det var sket lige efter kontorets åbning en gang i 1912.
Noget af det første, jeg måtte lægge mærke til, var, at der på den anden
side af perronen, hvor toget holdt, var en række taxier kørt op parat til at
transportere de ankomne passagerer, som ønskede det, til deres forskellige
adresser. Med andre ord man havde indrettet sig praktisk og yderst be-
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kvemt for passagererne ved at lade taxaer køre direkte fra gaderne udenfor
ind i stationsbygningen, hvorved passagererne ikke skulle slæbe bagagen
gennem stationen ud på gaden og der anråbe en vogn, måske i øsende regn.
Mikkelsen og jeg fik os hurtigt anbragt i en af de ventende taxaer, og kuf
ferten blev ude ved siden af chaufføren fastspændt med et bælte fastgjort til
vognen.
Mine øjne har nok stået på stilke for at se så meget som muligt af alt det
nye, samtidig med at jeg lyttede til, hvad Mikkelsen havde at fortælle. Vi
skulle til et pensionat, hvor der i forvejen var lejet et værelse til mig, nemlig
på Upper Bedford Place, der med så mange lignende gader udgik fra Rus
sell Square ikke langt fra British Museum.
Værelset, jeg blev anvist, var på 1. sal og ganske lille; en seng og en ser
vante plus en stol udgjorde bohavet. Der var et vindue højt oppe omtrent
lige under loftet og ikke bestemt til at se ud af. Det var forsynet med jern
stænger, så ud- og indgang var udelukket. Desuden rakte en del af ydermu
ren delvis op foran vinduet. Indretningen var ikke for at forhindre mig i at
forsvinde sporløst uden måske at betale, hvad jeg eventuelt måtte komme
til at skylde, men tværtimod for at forhindre uvedkommende gæster i at
komme ind. Taget var fladt på det som på alle andre huse i rækken, og det
ville være en let sag at komme fra taget ind ad tilgængelige, åbne vinduer.
Der var metode i galskaben. Det blev oplyst, at jeg foruden værelset, hvor
til jeg fik nøgle, ville få breakfast (morgenmad) og middag i spisestuen, og
en kande varmt vand ville blive stillet uden for døren daglig. Vandet var til
barbering og toilette. For hele herligheden skulle betales 20 shillings om
ugen. Jeg kunne sige op når som helst med dags varsel. Det var det. Mik
kelsen havde tålmodigt hørt på det hele og fra tid til anden givet sit besyv
med, når han anså det for nødvendigt, eller når jeg bad ham om det.
Så gik turen til en restauration i West-end — så vidt jeg husker pr. taxa.
Det var ingenlunde et luksusforetagende, men et ganske almindeligt spise
hus, hvor man fik ganske god mad, og jeg fik sulten stillet. Tilbage til pen
sionatet til fods. Undervejs fik jeg anvist den undergrundsstation, hvorfra
der var tog til The Bank, stationen i nærheden af ØK’s kontor. Jeg fik at
vide, hvordan jeg kom fra pensionatet til stationen og også, hvordan jeg
kunne komme fra The Bank til kontoret, der lå i Fenchurch Street. Det
ville være lyst, når jeg skulle til stationen, og var jeg i tvivl, kunne jeg altid
spørge mig for, for som Mikkelsen sagde, så meget engelsk kunne jeg vel
nok få frem. Op og i seng for jeg var efterhånden træt. For en sikkerheds
skyld bad jeg om at blive vækket til en passende tid, selv om jeg var forsy
net med vækkeur hjemmefra.
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Om morgenen fandt jeg kanden med det varme vand uden for døren, fik
mig vasket og barberet, spiste min breakfast sammen med nogle af de an
dre pensionærer, som jeg flygtigt blev præsenteret for, og i god tid var jeg
på vej til undergrundsstationen, som jeg fandt uden besvær. Toget kom
hurtigt, og efter få minutters forløb var jeg ved The Bank. Syntes det gik i
en mægtig fart.
Oppe på gaden eller vel snarere på pladsen var der et mylder af menne
sker, og det slog mig, at så mange mænd var iført stribede eller helt sorte
benklæder, jaket og høj hat. Senere fik jeg at vide, at disse velklædte mænd
var bankbude. Det var skik og brug, at de skulle bære sådan påklædning.
Når jeg nu tænker over det, var det nok noget besynderligt, at de var så
påfaldende påklædt og deres job så bekendt, for de måtte i al fald fra tid til
anden bære værdipapirer i de mapper, de alle var udstyret med, og der
kunne være fare for overfald og røveri. Hørte dog aldrig om noget sådant.
Der var mange politibetjente på gaden, så eventuelle forbrydere ville ikke
have haft det altfor let at slippe væk med et bytte.
Jeg fandt hurtigt den gade, jeg skulle følge for at nå til Fenchurch St., og
i nr. 158 på første sal lå ØK’s kontor. Tog mod til mig og gik ind. Lige
inden for døren var en skranke, og en af de danske funktionærer kom til,
han kunne nok se, hvad jeg var for én. Han sagde goddag og viste mig,
hvor garderoben var, nemlig til højre efter et privatkontor, hvor lederen af
skibsafdelingen, Christen Larsen, sad. Ham hører vi mere om.
Det blev nemt at møde staben, danske og engelske funktionærer, nogle.af
de danske havde jeg tidligere truffet på hovedkontoret. Alle bød mig vel
kommen og håbede, at jeg hurtigt ville føle mig hjemme. Det var Kompag
niets politik dengang som nu, at i alle kontorer og afdelinger i udlandet
skulle der beskæftiges kvinder og mænd fra det land, hvor kontoret (afde
lingen) var. De skulle selvfølgelig have visse kvalifikationer og have passen
de baggrund. Englænderne på Londonkontoret viste sig alle at være venli
ge, hjælpsomme og godt inde i hvert sit område. Og der var også nogle
damer blandt dem. På hovedkontoret var der ikke dengang nogen damer
blandt funktionærerne. I køkkenet og spisestuen var damer beskæftiget.
Telefondamerne var fra telefonselskabet og anbragt i et særskilt værelse,
hvor vi mandfolk ikke havde ærinder.
Jeg kom til at beskæftige mig med import af sojabønner, jordnødder og
andre produkter, hvorfra der kunne udvindes olie. Altsammen noget jeg
kendte fra hovedkontoret. Direktøren, Johannes Madsen-Mygdal, en bro
der til statsminister Madsen-Mygdal, havde indført den ordning, at vi en
keltvis daglig skulle vise ham den indkomne korrespondance i forbindelse
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med den enkeltes område. Oftest efter gennemlæsningen af et brev rakte
han det tilbage uden kommentarer, hvilket var ensbetydende med, at det
overlodes til den pågældende at besvare det efter bedste skøn. Pludselig
kunne direktøren stoppe op og spørge, hvad man havde tænkt sig at svare
på brevet han sad med. Man sagde, hvad man havde tænkt på, og hvis det
var tilfredsstillende, nikkede han og gav brevet tilbage. Hvis han derimod
ikke syntes om det, man sagde, kunne han sige: »Ja, det er måske ikke så
galt, men hvad ville De sige til, at vi svarer sådan?«, og så ville han sige,
hvad han kunne tænke sig, og det erklærede man sig uden videre enig i, da
han havde den større erfaring. Dette nævnes for at give en karakteristik af
denne chef, som i mange henseender var et mønster på, hvorledes en chef
bør være, venlig, hjælpsom og rådgivende og aldrig bulderbasse og ironisk.
Vil ikke undlade at fortælle lidt mere om chefen, som vi alle kunne lide, og
som i et og alt var et dejligt menneske. Han interesserede sig for hver enkelt
og opmuntrede enhver af os danske til at komme sammen med englændere
og lære sproget så godt og så hurtigt som muligt. Han glædede sig, når vi
på forespørgsel fortalte, at vi var flyttet ind hos en engelsk familie, og han
fulgte med i den fremgang, vi gjorde på sprogområdet ved f.eks. at tale en
gelsk, når vi kom ind på hans kontor i en eller anden anledning. Så var det
med at svare på engelsk, aldrig dansk.
I juli måned 1914 tog jeg hjem til Danmark på ferie, og da jeg forud hav
de faet invitation til, når jeg fik ferie, at besøge min broder Adolf, som på
det tidspunkt var ansat i et tysk firma i Berlin, købte jeg hos Thomas Cook
& Son’s rejsebureau i London en billet til København, Berlin og tilbage til
London via Hook van Holland og Harwich.
På grund af krigsudbruddet blev der ikke noget af det Berlinbesøg, men
jeg regnede da med at få billetten refunderet, når jeg efter ferien kom tilba
ge til London.
Mens jeg var hjemme, fejrede min far 25-årsjubilæum hos firmaet H.
Hansen og Co. i København. Det var den 1. august 1914, og jeg nåede lige
at være med til festen. Få dage efter blev jeg kaldt ind til ØK og fik besked
på at tage tilbage til London så hurtigt som muligt. Vi var fire, der skulle
rejse.
Den ene var Mogens Bildsøe, som ligesom jeg var hjemme på ferie. De to
andre, hvis navne jeg ikke nu husker, var kaldt hjem, for de skulle til
Østen, men nu skulle de tilbage til London foreløbig. Det gik nu ikke så
hurtigt med at komme afsted, for sejladsen fra Esbjerg var meget usikker.
Billetterne vi købte den ene dag efter den anden måtte afleveres igen, for al
sejlads blev afbrudt. Endelig fik vi ordre til at rejse, for nu blev der sejlet.
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Den 10. august forlod vi så København, men da vi kom til Esbjerg, så vi
skibet sejle ud af havnen fyldt til randen med passagerer. Fik at vide, at vi
kunne komme med et skib den næste dag, så vi måtte overnatte på et hotel
efter at have faet noget at spise. Fik fat i en lokal avis, som foruden at inde
holde »sidste« nyt om krigen, bragte meddelelser om livet i Danmark, bl.a.
en notits, som vi læste med undren, nemlig denne: »En udfor Klubhavens
biograf i København sig henstående mandsperson i al fald efter sproget at
dømme tysker« var kommet i skænderi og håndgemæng med nogle danske
re o.s.v. Det danske sprog er svært!
Den næste dag var der ganske rigtigt et skib, og vi kom ombord. Netop
som den sidste trosse skulle kastes, kom en budbringer springende med be
sked om, at skibet ikke måtte sejle, for der var fundet miner i Nordsøen, og
man havde ikke overblik over situationen. Altså blev skibet fortøjet igen,
men kaptajnen meddelte, at foreløbig kunne passagererne blive ombord.
Der blev serveret middagsmad, og vi underholdt os selv på bedste måde,
indtil vi blev enige om at gå til køjs.
Tidligt på formiddagen den næste dag, d.v.s. den 12. august, fik vi lov til
at sejle. Da skibet var vel ude i Nordsøen, meddelte kaptajnen, at man hav
de fundet det utilrådeligt at gå til Harwich, og at skibet ville sejle nordvest
over til Leith, havnebyen til Edinburgh i Skotland. Alt forløb godt, og tid
ligt om morgenen den 14’de gik vi i land i Leith og tog op til Edinburgh i
det skønneste vejr. På jernbanestationen fik vi at vide, at vi kunne komme
med et tog til London om eftermiddagen.
Næste dag begav jeg mig i min »lunchhour« til Cook’s rejsebureau og
bad om at fa den ubrugte billet København-Berlin-London refunderet. Det
kunne ikke lade sig gøre, da der var afregnet med de implicerede tog- og
færgeforbindelser, men jeg fik en kvittering og løfte om at få mine penge,
når krigen engang var forbi. Det var det. Der skulle gå år, førend jeg hørte
om sagen, som jeg ærlig talt i mellemtiden havde svedt ud, for der skete
unægtelig meget efter august 1914. Men en dag i 1920, da jeg altså var
kommet til New York, kom der brev fra Cook til mig på ØK-kontorets
adresse i Wall Street, og deri var en check for beløbet af den ikke benyttede
billet i 1914. Det var en kærkommen overraskelse, og jeg synes, at hændel
sen fortjener at nævnes, for den viser, hvilket reelt firma Thomas Cook &
Son var, hvilken orden der var hos dem, og hvilken forretningsmoral de
fulgte.
For øvrigt gik Bildsøe og jeg dengang, da vi efter ferien mødte på konto
ret, ind til vor direktør og jamrede over de ekstra udgifter, vi havde haft,
dels fordi vi måtte bo på hotel og spise på restauration i Esbjerg, dels fordi
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vi blev landsat i Leith i stedet for i Harwich. Og ikke alene derfor, men
også fordi vi således havde været henvist til at spise ekstra måltider og til
med betale togrejsen Edinburgh-London. Direktøren hørte tålmodigt på
vor jamren, men sagde så, at han ikke kunne se, hvad det altsammen ved
kom Kompagniet. Vi var ansat på Londonkontoret og var taget på ferie og
skulle derefter tilbage til London. Hvordan vi rejste, og hvormeget det ko
stede os, måtte være Kompagniet uvedkommende. »Men«, sagde han så
med et glimt i øjet, »De kan jo gå ud til kasseren og forelægge ham proble
met«. Det gjorde vi og fik pengene! Madsen-Mygdal var en dejlig chef.
Jeg holdt af London, af byen, mit arbejde og The Village of Hatch End,
hvor jeg var kommet til at bo, og jeg bilder mig ind, at jeg ville have boet
der længe; men i ØK bestemmer man sjældent (om nogensinde), hvorlænge man er nogetsteds. Mener ØK, at man kan anvendes et andet sted end
netop der, hvor man er (her tænkes selvfølgelig på den afdeling, d.v.s. det
kontor, hvor man er stationeret) bliver man forflyttet. Det hændte også for
mig i London.
Men først et par episoder fra livet på Londonkontoret:
I foråret 1914 - altså før krigsudbruddet - kom kong Christian X på offi
cielt besøg til England, og vi danske på Londonkontoret fik adgangskort til
perronen på Waterloo Station, hvor den officielle modtagelse af kongen og
dronningen skulle finde sted. Denne jernbanestation var nærmest Bucking
ham Palace, hvorfor det var ret naturligt, at den var blevet valgt. Vi fik
plads således, at vi kunne se hele stadsen, og det var da meget sjovt. Da
den mest officielle del af modtagelsen var overstået, passerede alle de kon
gelige forbi, hvor vi stod, og nikkede nådigt til os.
Et par dage efter fik vi besked på, at kongen havde ønsket at se ØK’s
kontor, og at alle skriveborde skulle ryddes, at vi skulle være pænt påklæd
te, og at vi skulle rejse os, når kongen fra bestyrelsesværelset (sådan et var
der også) trådte ind i vort kontorlokale. Præcist på det opgivne klokkeslet
gik døren op, og kongen ledsaget af etatsråd Andersen kom ind. Alle rejste
sig, og der var dyb stilhed. Kongen sagde goddag og bemærkede: »Her her
sker nok travlhed«. I betragtning af at ingen foretog sig noget, og at borde
ne var aldeles tomme, måtte det sagte nærmest opfattes som en sarkastisk
bemærkning, og hvis vi havde turdet, burde vi vistnok have hilst den med
rungende latter; men vi skulle nok vogte os. Der var næppe nogen, der trak
på smilebåndet. Kongen og etatsråden gik hen til et slags telexapparat,
som hang på væggen omtrent midt i lokalet. Ved dets hjælp var vi i stand
til at afsende og modtage telegrammer til og fra den lokale Store Nordiske
Telegrafstation, som også var beliggende i City. Alt foregik skriftligt, men
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det er ikke så ligetil at beskrive eller forklare fremgangsmåden, så det vil
jeg afstå fra. En ung, godt udseende dame betjente dette apparat i alminde
lighed, og hun skulle da også ved denne lejlighed demonstrere det for Ma
jestæten og vor høje chef Det blev nærmest en fiasko. Apparatet var ikke
altfor driftssikkert, og det strejkede fra tid til anden, navnlig når det skulle
vises frem, og det var nu ikke så sjældent. Heller ikke dennegang virkede
det, og den unge dame blev mere og mere rød i hovedet, medens hun for
søgte at fa det i gang, indtil hun til sidst måtte opgive det, og de høje herrer
fortrak. Skulle måske forlængst have nævnt, at vor direktør Madsen-Myg
dal også var med og måtte undskylde mange gange, at det ikke var gået så
godt.
Forbindelsen direkte med Danmark blev mere og mere vanskelig for til
sidst helt at ophøre. Derfor blev den ordning indført, at såfremt det var
nødvendigt at sende en mand til København med et eller andet vigtigt, fik
den, som på det tidspunkt havde været længst hjemmefra uden ferie, chan
cen til at rejse hjem på bedst mulig måde og for Kompagniets regning.
Med en kollega havde jeg aftalt at tage på påskeferie til Winsor og Oxford i
1915, men lidt før påske skulle et dokument hjem, og min kollega stod for
tur til at holde ferie. Altså blev han sendt afsted. Direktøren, som havde
hørt om vor aftalte påsketur, beklagede, at turen var gået i vasken, men
havde jeg lyst, var jeg velkommen til at tilbringe påsken sammen med ham
og vor meddirektør L. Wassard på hans landsted et sted vest for London.
Jeg tog imod hans tilbud med tak og fik nogle gode dage. Var frit stillet.
Kunne foretage mig, hvad jeg ville, og jeg var ikke bundet til at tilbringe
hele min tid med d’herrer.
Efterhånden som verdenskrigen 1914/18 tog til, aftog Kompagniets for
retning med sojabønner og andre oliefrø, som jeg navnlig beskæftigede mig
med, hvorved jeg ikke havde så travlt. Til gengæld blev det vanskeligere for
Kompagniets assuranceafdeling i København at holde forbindelsen med
udenlandske forsikringsselskaber vedlige på tilfredsstillende måde, der
iblandt og navnlig med Lloyds og andre grene af forsikringsverdenen i
London. Følgen var, at Londonkontoret blev anmodet om at træde til, for
det var jo, om man så må sige, på åstedet. Madsen-Mygdal mente, at jeg
nok kunne tage mig af forsikringssager, selvom jeg ikke havde det mindste
kendskab til sådan noget. Imidlertid kendte vi noget til et velkendt og dyg
tigt assurandørmæglerfirma i London, og det var da naturligt, at jeg hen
vendte mig til dem i første omgang. Det gik fint. Det var flinke folk, jeg fik
med at gøre, og opgaverne blev løst. Jeg blev introduceret til institutionen
Lloyds, og det var virkelig en institution. Den begyndte for år tilbage i en
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Birgevajagaden i Harbin efter et regnskyl. Huset til venstre er ØK’s (Wassard & Co.s) kontorbygning.
Altanen hører til personalets lejlighed.
Foto hos familien.

coffeeshop, der ejedes af en mand, der hed Lloyd. Her mødtes nogle mænd,
som påtog sig at tegne alle mulige slags forsikringer til rimelige præmier.
Som årene gik, udvidedes forretningen mere og mere med flere og flere
»underwriters«, så lokalerne hos Lloyd bogstaveligt talt sprængtes, og man
måtte have andre lokaler. Efterhånden byggedes et stort hus, men princip
pet: individuel tegning af de enkelte medlemmer (underwriters) bibehold
tes, og der blev indført ganske bestemte regler for størrelsen af de andele,
hver underwriter kunne tegne sig for af forsikringssummerne, der ønskedes
tegnet. Enhver underwriter, der optoges i institutionen, måtte deponere en
vis sum og forpligte sig til aldrig at påtage sig et større ansvar, end den
deponerede sum androg. Der førtes streng kontrol med overholdelsen af
reglerne, for alle medlemmerne hæftede for alle. Forretningsverdenen og
alle andre, som gjorde forretning med Lloyd’s måtte til enhver tid kunne
have fuld tillid til institutionen Lloyd’s. Det var med en vis spænding, jeg
sammen med et par repræsentanter for vort mæglerfirma gjorde min entre i
det mægtige lokale, hvor de tegningsberettigede underwriters sad ved hver
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sit bord, hvorpå der lå en tyk bog, hvori skulle indføres de nødvendige
oplysninger om enhver forsikring, den enkelte assurandør (underwriter)
påtog sig, og med hvilken andel. Når alt var noteret, skrev assurandøren
på den formular, mægleren havde forelagt, andel, beløb, dato og sin un
derskrift. En underwriter er frit stillet. Han kan til enhver tid afslå at
påtage sig en andel af en forsikring, som han ikke ønsker at være med i.
Det var til tider de mærkeligste andele, der blev tegnet. Ofte småbrøkdele: 1/16, 1/32, 1/40 f.eks., og der har da også været eksempler på, at
et eller andet forsikringsønske helt er blevet afslået eller har faet så lille
tilslutning, at forsikringstageren helt har opgivet. I det sidste tilfælde må
de underwriters, der har tegnet andele, underrettes og således få lejlig
hed til at slette deres påtegning. På et passende prominent sted i det
store lokale er ophængt en stor klokke, som benyttes, når en skibsulykke,
brand eller anden hændelse finder sted, som kan tænkes, at Lloyd’s un
derwriters har påtaget sig et ansvar for. Så runger et slag på klokken
gennem lokalet, og meddelelse gives om hændelsen, der har fundet sted.
Lloyd’s har et betydeligt efterretningssystem, således at de hurtigt får
oplysning om alt af vigtighed. Flere aktiviteter mere eller mindre henhø
rende under forsikringsvirksomhed tager Lloyd’s sig af, men det vil føre
for vidt at komme ind på dem her, og de har intet at gøre med min hi
storie. Det var en interessant oplevelse for mig at stifte bekendtskab med
institutionen.

Rejsen til Kina
I begyndelsen af sommeren 1915 spurgte vor meddirektør L. Wassard, som
vel på det tidspunkt havde været på Londonkontoret et års tid, om jeg ikke
kunne have lyst til at komme ud til Nordmanchuriet til organisationen, der
tog sig af indkøb af og afskibning af sojabønner. Denne organisation var
startet af L. Wassard og bar navnet L. Wassard & Co., men ejedes helt af
ØK. Den havde kontorer i Harbin og Vladivostok. Nordmanchuriet, hvor
Harbin lå ved Sungarifloden, en biflod til Amurfloden i det østlige Sibirien,
var under russernes kontrol, og de havde bl.a. en stor garnison i Harbin.
Jeg sagde naturligvis ja til Wassard, og den 11. juni 1915, nøjagtig to år
efter min ankomst, sagde jeg farvel til London, til kontoret og naturligvis
også med vemod til mine sidste værtsfolk, Gundry, i Hatch End.
Det var ikke så lige en sag at komme til Danmark dengang. Der var in
gen direkte skibsforbindelse mere. Jeg måtte køre med tog til Newcastle for
derfra at tage med skib til Bergen. Fra Bergen med Bergensbanen til Oslo,
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og så med tog gennem Sverige til Hälsingborg. Færge til Helsingør og en
delig med tog til Nordbanestationen i København.
I toget til Newcastle spiste jeg middagsmad i spisevognen sammen med
et amerikansk ægtepar, som også skulle til Skandinavien. Vi sludrede lidt
om almindeligheder, som man uvilkårligt gør ved et sådant tilfælde. I
Newcastle blev alle passagerne, som skulle med skibet til Bergen, kørt ned
til havnen, hvor skibet lå, og fik anvist plads på kasser og baller med gods,
der lå på kajen. Lidet komfortablet, men der kunne åbenbart ikke tilbydes
os noget bedre. Vi kunne ikke få lov til at gå ombord, før vi havde været
igennem paskontrollen, som lod vente på sig.
Endelig efter et par timers forløb blev det meddelt, at paskontrollen var
rede, og vi blev anmodet om at begive os til enden af pakhuset og gå op ad
en trappe. Her kom vi ind i et større lokale, hvor der var opstillet flere bor
de. Ved hvert bord sad der tre civilklædte mænd, og så var der en fjerde,
men tom stol, på hvilken en passager fik anvist plads. Da jeg havde sat
mig, blev jeg anmodet om mit pas, som jeg afleverede, hvorefter en af de tre
herrer spurgte, hvor jeg havde været beskæftiget i London. Såsnart jeg hav
de svaret, at jeg havde været ansat i E.A.C. (ØK), sagde en af de andre
herrer: »Oh, that is the Danish Company, where mr. Andersen is the head.
Well, you are all right. Here is your passport«.
Gik straks ombord og fik anvist en kahyt; men jeg ville se mig lidt om
kring, når vi sejlede ud af havnen, så jeg blev siddende oppe. Som jeg sad
der, kom den amerikanske ægtemand, som jeg havde spist sammen med i
toget, hen til mig og spurgte: »Sig mig, hvem er De?«. Sandfærdigt svarede
jeg, at jeg ikke var noget særligt, hvortil han sagde: »De må være noget
særligt. Så min kone og jeg ikke, at De knap havde sat Dem, før De forlod
lokalet, medens vi måtte besvare alle mulige spørgsmål, før vi kunne gå.
Der er forskel«. Samtalen var slut.
Jeg blev oppe under udsejlingen fra havnen og Tynefloden, men selvom
det var begyndt at lysne, syntes jeg ikke, at der var noget særligt spænden
de at få øje på, så jeg gik til køjs - bogstavelig talt, for jeg var jo ombord på
et skib. Såvidt jeg husker, sov jeg godt og vågnede op til en skøn sommer
dag langt ude til søs. Forplejningen ombord var god, og opad dagen den
13. juni 1915 ankom vi til Bergen i det dejligste sommervejr. Det var en
smuk indsejling til den gamle Hansaby, og gamle huse var der stadig en del
af. Erindrer ikke at have været på vandring rundt i byen. Skulle videre med
Bergensbanen til Oslo, og toget gik tidligt på aftenen. Jeg mener ikke, at
jeg havde sovevognsplads. Jeg husker tydeligt at være ude på perronen, da
toget holdt ved Finse, for her var noget at se på. Skønt vi var i midten af
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juni, lå der sne, så langt øjet rakte, og det var koldt, men et pragtfuldt skue,
som mange af passagererne nød. Hvor højt vi i grunden var oppe, husker
jeg ikke mere. Kom til Oslo om formiddagen og fortsatte med det ordinære
tog gennem Sverige med ankomst til Københavns Nordbanegård den 15.
om morgenen.
Næste dag meldte jeg mig på Kompagniets kontor og fik ret hurtigt op
lyst, at jeg skulle træffe direktør Wassard i Havnegade ved Malmøbåden
den 24. juni om aftenen klokken et eller andet. Han ville have billetter til
hele rejsen. Selvfølgelig nævnte jeg under mit besøg på hovedkontoret,
hvorledes jeg fik det blå stempel af paskontrollen i Newcastle, såsnart jeg
på forespørgsel svarede, at jeg havde arbejdet for ØK i London.
Altså fik jeg en lille ferie, som tilbragtes på en ganske behagelig måde,
selvom detailler ikke kan gives. En ting er sikkert, at en stor del af tiden gik
i selskab med min forlovede, som modigt så i øjnene, at det var ganske
uvist, hvornår vi igen skulle ses. Vi havde allerede været forlovet omtrent
et år og havde ikke set hinanden siden hin mindeværdige dag den 10.
august 1914, da jeg dampede af sted tilbage til London.
Lidet anede vi dengang, at der ikke skulle gå mere end 15 måneder, før
end vi igen skulle ses. Det aner mine læsere heller ikke på dette tidspunkt,
for de skal nu ligesom jeg dengang ud i det helt ukendte. Hvad skal vi ople
ve sammen? Ja, læs nu videre, håber De dirrer afspænding om ikke helt på
samme måde, som jeg gjorde den sommeraften, den 24. juni 1915, da jeg
gik ombord i Malmøbåden. Vel havde jeg været i London i to år, men jeg
var jo endnu ikke fyldt 23 år og endnu ikke nogen verdensmand, ved forre
sten ikke, om jeg er blevet det siden! Min forlovede var med, og jeg mener,
at hun tog med til Malmø, men jeg er lidt i tvivl. Da afskedstimen oprandt,
og vi måtte sige farvel og skilles, knuste vi begge en tåre, men der var da
også smil. Vi var begge lige kloge på, hvad der lå forude.
Wassard og jeg havde hver sin kupé på 1. klasse i sovevognen, og jeg tror
nok, at jeg sov godt. Vi ankom til Stockholm næste morgen. Agerede turi
ster og så på byen. Toget nordpå ville først afgå henad eftermiddagen eller
aftenen. Vi spiste en dejlig frokost på »Skandsen«, meget mondænt, røg en
god cigar efter måltidet og havde det rigtig hyggeligt sammen. I toget hav
de vi igen hver sin kupé, men jeg sad oftest i Wassards kupé. Han fortalte,
at det var en længere togrejse, vi skulle ud på. Vi skulle gennem hele Sveri
ge til Haparanda, med en mindre færge over Torneeleven til Torneå i Fin
land, videre gennem Finland til Rusland, hvor vi skulle opholde os en dag
på Hotel Europa i Petrograd (nu Leningrad), indtil det transsibiriske tog
skulle afgå ved aftenstide. Ved at køre om natten gik vi glip af en ikke ringe
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del af udsigten, men dagtimerne blev flittigt benyttet til at se os om, og der
var mange små samlinger af huse foruden skovklædte strækninger en mas
se. Vejret var godt med en del sol. Turen i Sverige tog i alt et par døgn. Det
var aften, da vi sejlede over Torneelven. Den sejltur måtte godt have varet
lidt længere. Told- og paseftersynet i Finland var hurtigt overstået og så
ind i toget igen ved nat. Erindrer ikke klart, hvorlænge det tog at komme til
Petrograd, men det var i al fald formiddag, da vi var der og kørte i hestedroske til Hotel Europa.
Robert Christiansen, leder af Petrogradkontoret for Russian East Asiatic
Company, kom noget efter, og så fulgtes vi op til restaurationen, der optog
hele tagetagen, som var en hel palmehave, elegant og hyggelig. Vi spiste en
vidunderlig frokost - der var ingen smalle steder - og sluttede af med kaffe
og en eller to cigarer. Kaffen var lavet på glaskolbe - noget hverken Was
sard eller jeg havde set i London.
Det er måske blevet bemærket, at jeg ikke har sagt meget om turen gen
nem Finland. Af gode grunde, for jeg så ikke ret meget. Det lykkedes sene
re, men det er en anden historie, og den kommer jeg til, når tiden er inde.
Wassard og jeg havde kupé i samme vogn, men nu skulle jeg køre på 2.
klasse. Det viste sig, at det faktisk ikke gjorde nogen forskel, for jeg skulle
ikke dele kupé med nogen. Kupéen var måske ikke helt så rummelig som
på 1. klasse, men rigelig stor nok til mig, og jeg tilbragte megen tid hos
Wassard. Forplejningen var ens for alle, og vi fik vel nok god mad ved
hvert måltid. Meget af maden var russisk, således til middagsmad deres
pragtfulde supper med mørt kød. Der var rigeligt af alt. Kyllinger og andet
fjerkræ var velstegt og velsmagende. Der var bestemt intet at udsætte.
Om dagen nød vi at se på landskabet. Wassard havde gjort turen nogle
gange og fortalte gerne om, hvad der var at se for en novice som jeg. Der
var mange flade marker mere eller mindre opdyrkede og store skovstræk
ninger. Uralbjergene passerede vi vist ved nattetide. Stepperne i Sibirien
var ensformige at se på, men det livede op, når vi af og til skulle over en af
de store floder, og de var store! Der var da også byer, store og små, men
toget standsede heldigvis kun ved nogle af dem. Efter flere dages forløb
kom vi til Bajkalsøen, som var så stor som et hav, og luften var så kold, at
vi tog overtøj på inde i toget. Toget kørte syd om søen gennem 55 tunneler
sprængt ind i klipperne - flere af dem var ganske korte, og der var god lej
lighed til at se på den mægtige sø. Wassard fortalte, at vandets temperatur
aldrig oversteg 6° celcius om sommeren, og søen var tilfrosset om vinteren.
Tidligere - før tunnelerne blev lavet - kørte togene over søen, når isen var
blevet tyk nok. Der blev simpelthen lagt skinner på sveller på isen, og man
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havde ikke hørt om uheld. Om sommeren - dengang - transporterede fær
ger togene over.
Så kom vi til Irkutsk, en stor by, hvor toget gjorde det længste ophold på
turen. Vi var dog ikke inde i byen.
Endelig efter 9 dages forløb var vi i Harbin, hvor vi blev modtaget af
kontorets leder, C. C. Hansen, og jeg tror nok, at også souschefen, Valde
mar Jakobsen, var med til at tage imod. Det var en meget venlig velkomst,
jeg fik, og jeg skulle snart erfare, at begge d’herrer var ivrige efter at få mig
til at føle, at jeg hørte til »familien«. De blev begge nogle år senere admini
strerende direktører i ØK i København. Begge var dygtige handelsfolk, og
Jakobsen var et helt sproggeni, som foruden sit modersmål beherskede
tysk, fransk, engelsk, russisk og kinesisk. Han korresponderede på alle dis
se sprog, altså også på kinesisk, som han læste med legende lethed, sådan
så det i al fald ud.
Men han havde også andre færdigheder: han var en udmærket kok, og
han spillede piano, fløjte og violoncel og underholdt os med dejlig musik.
C. C. Hansen’s kone akkompagnerede ham til tider på piano, når han spil
lede cello.
Vi boede allesammen i lejligheder oven på kontoret, som havde til huse i
en bygning i Birjevaja, en sidegade til hovedgaden, hvis navn er blevet bor
te. Familien Hansen havde den største lejlighed, Jakobsen havde to værel
ser, vi andre et værelse hver. Vi ungkarle - en dansk bogholder og jeg havde fælles spisestue og badeværelse, og der var et par toiletter. Alle væ
relser var pænt møblerede, og alt var godt. Der var også fælles dagligstue.
En russisk pige var kokkepige og stuepige, men havde til tider hjælp for at
holde det hele. Rent og pænt var der altid. Hun lavede dejlig mad, til tider
vejledet af Jakobsen, som godt kunne lide at være med til at sætte menuen
sammen, og for så vidt også at tage del i madlavningen, hvis han kunne
tænke sig at fa lavet noget ganske særligt. Jakobsen var et usædvanligt flit
tigt menneske, vi kunne ofte høre ham klapre på skrivemaskinen klokken
seks om morgenen.
Da et russisk operaensemble med orkester besøgte Harbin, inviterede
Jakobsen os til operaforestilling, og således fik jeg lejlighed til at høre nogle
prægtige opførelser af »Spaderdame« og »Eugen Onegin«, begge af Tjajkovskij. I denne forbindelse må også omtales, at når vejret tillod det, og
kontoret var lukket, begav nogle stykker af os på en hurtig spadseretur for
at slutte i en af parkerne og lytte til musikken, som et af de militære orke
stre ville underholde os og andre tilhørere med, mens vi nød en kop kaffe
eller to. Endnu en gåtur for motionens skyld inden middagen i messen.
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Læseren må helst ikke fa det indtryk, at underholdning var noget af det
vigtigste i vores tilværelse, men operaerne og koncerterne er nævnt for at
slå fast, at det ikke var et trist hul, vi virkede i.
I august 1915 blev det bestemt, at jeg skulle rejse til vort kontor i Vladi
vostok, som forestod afskibningen til Europa af de købte sojabønner, som
pr. jernbane blev sendt dertil. Jeg kørte med et såkaldt posttog, i øvrigt et
passagertog. Det var vist ganske almindeligt at kalde alle passagertogene
på strækningen Harbin-Vladivostok for posttoge. Såvidt jeg husker, varede
turen ca. 36 timer, og jeg havde da også en sovekupé for mig selv. Der var
ingen spisevogn i toget, som til gengæld gjorde et længere ophold ved visse
stationer for at give passagererne lejlighed til at fa et måltid mad i statio
nens restaurant, og maden var altid klar, både varm mad og kold mad.
Således lå der i en restauration et »bjerg« af stegte, varme kyllinger, de var
dejlige. Som alle andre tog jeg en kylling og lagde den på en tallekren, for
synede mig med varme kartofler og sauce. Det smagte godt. Der har sikkert
også været en slags dessert, men jeg husker ikke hvad. Man drak »kvas« til,
en alkoholfri, russisk drik, som også smagte ganske godt, jeg kan heller ikke
mere huske, hvad den var lavet af.
Egnen, som vi kørte igennem, var meget bjergrig, og åbenbart for at
undgå at bore tunneler gennem de højeste bjerge havde man ladet banen
sno sig om bjerget. På den måde havde passagererne ikke alene lejlighed til
at se landskabet bedre og bedre, men også til at se jernbanesporene, hvor
man lige havde kørt.
På stationen i Vladivostok blev jeg modtaget af kontorets leder Rud.
Skov, som viste sig at være skolekammerat til min ældste broder, Adolf, der
ligesom jeg havde gået i Belønningsskolen i Istedgade. Han tog mig til
Kompagniets (Wassards) kontor i Svetlandsskaja, hvor der også var bebo
else for funktionærerne. Der boede jeg nu ikke ret længe, jeg flyttede til et
hotel i nærheden, hvor jeg havde det mere for mig selv.
Fra kontoret havde vi en dejlig udsigt over havnen og kunne endda se,
når et af vore skibe kom eller afsejlede. Man kunne køre til kajen, hvor ski
bene lastede, men mange gange sejlede vi med en af de mange små sejlbåde
— sampan tror jeg, de hedder — som var til rådighed som en slags taxi, og
turen kostede ikke ret meget. Der var også en slags badeanstalt, hvor man
kunne svømme i dejligt saltvand, som var renere end det i havnen.
I en bygning omtrent lige over for vores havde Store Nordiske Telegraf
Kompagni til huse, og vi blev gode venner med flere af de danske telegrafi
ster, som havde skiftevagt, for stationen var åben for trafik hele døgnet. Vi
havde vor egen messe ved kontoret, men engang imellem gik vi hen på en
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slags varieté, hvor man kunne fa et godt og ikke særligt dyrt måltid mad
samtidig med at nyde en underholdning, som bestod dels af musik, dels af
optrædende artister, der sang eller dansede. Da jeg en aften så et par
mandfolk i en loge ikke langt fra vores begejstret springe op fra deres stole,
kaste sig i hinandens arme og kysse hinanden voldsomt både på kinder og
mund, var jeg ved at tabe både næse og mund og må sikkert have set helt
forkert ud i ansigtet. Blev beroliget af mine ledsagere, der forsikrede mig, at
den slags hørte ganske naturligt med til livet blandt russere, når der var
noget på scenen, som var ud over det almindelige.
Efter godt og vel en måneds tid vendte jeg atter tilbage til Harbin.
En dag sejlede tre af os, deriblandt souschefen Valdemar Jakobsen, på
en tur med en flodbåd på Sungarifloden til Hulan, en kinesisk »købstad«,
hvor der bl.a. lå en katolsk kirke. I Hulan skulle vi besøge en af firmaets
forretningsforbindelser. Sejladsen varede tre-fire timer. Landskabet bestod
mest af marker og var ikke særlig bemærkelsesværdigt. Vi spiste vor med
bragte mad ombord og var klar til at tale med vor »købmand«, da vi kom
til byen. Vi overnattede et eller andet sted, som åbenbart ikke har gjort
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noget særligt indtryk på mig, og næste dags formiddag drog vi videre, den
negang over land. Vi skulle til en anden »købstad«, Pelintze (sikkert helt
galt stavet, men navnet lød sådan). Den lå et par dagsrejser fra Hulan. Vor
»bagage« blev læsset på et tohjulet køretøj trukket af et muldyr, som blev
dirigeret af en kineser. Vi kunne få en køretur efter behag, men vi travede
afsted, og det gik meget godt i ikke for stærkt tempo. Vejret var godt, beha
gelig varmt. Vi havde stadig egen mad med. Landskabet var ikke spæn
dende, og vejene var sandveje med dybe hjulspor. Henad aften nåede vi en
kro, hvor Jakobsen besluttede, vi skulle overnatte. Kroen havde til huse i
en oval bygning med stråtag (den rekonstruerede vikingebolig Trelleborg
ved Slagelse kan minde om den). Indvendig var der et stort rum delt på
langs af en bred midtergang, og på hver side af denne midtergang var der
en bred lerforhøjning, hvor der med passende mellemrum lidt over gulvet
var lavet fordybninger, der viste sig at være et fyringssted, der om vinteren
tjente til opvarmning af forhøjningen, hvor gæsterne skulle sove i skøn fore
ning. I midtergangen var opstillet små borde, hvor maden kunne anbrin
ges. Her kunne også stå et vandfad til ens toilette. Ønskede man at sove,
kravlede man op på forhøjningen, anbragte medbragt pude nærmest gan
gen, medbragt tæppe som underlag og et andet tæppe over sig. Man tog
eventuelt overtøj og jakke af og anbragte sådanne klædningsstykker ved fo
denden. I rummet var der åbninger til vinduer, men ingen vinduer. Åbnin
gen var dækket med hvidt, stærkt papir, hvorved dagslyset kunne tjene til
indvendig belysning om dagen. Efter mørkets frembrud benyttedes
olielamper, hvori der var petroleum (omtalt i Alice Hobart’s bog: »Olie til
Kinas lamper«). Den vender jeg tilbage til i forbindelse med min første rej
se til Amerika. Ja, der skal vi også!
Det gik nu meget godt med at sove, selvom der var en del gæster liggen
de side om side. Vi var unge og trætte. Efter det nødtørftigste morgentoilet
te og beskeden morgenmad (der kunne vist fas varm te?) fortsatte vi gåtu
ren til vort bestemmelsessted. Vi nåede frem hen på eftermiddagen. Byen
var som de fleste andre byer omgivet af en mur på alle sider, og der var kun
adgang gennem porte anbragt i hvert verdenshjørne, nord, øst, syd og vest.
Et stykke ude på marken foran den port, som vi skulle igennem, var der
rejst en høj, rød, forgyldt port med mærkelige tegn malet på. Denne port
havde overhovedet ingen forbindelse med muren, og stod i en vinkel, at
såfremt man gik igennem den, ville man fjerne sig fra byen. Jakobsen for
klarede os to unge, at det også var hensigten med placeringen af denne
port. Den var så fin og anbragt der til ære for den onde drage, som måtte
formodes nårsomhelst at ville indfinde sig og volde skade i byen og på men-
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neskene derinde. Når dragen så denne port, håbede man, at den netop ville
tro, at den var bygget til dens ære, og at den derfor ville fare igennem den
og dermed bort fra og til frelse for byen. Porten i muren, som vi skulle igen
nem for at komme ind i byen, så mildest talt ud til at kunne falde sammen,
hvad øjeblik det skulle være. Den var bestemt ikke indbydende. Vi kom
dog godt igennem og fandt logi efter nærmere forud truffen aftale.
Under vort ophold fik vi indbydelse til middag hos en lokal købmand.
Tidspunktet var kl. 3 eftermiddag. Da det var ved at være tid, spurgte jeg
Jakobsen, om vi ikke skulle begive os afsted. Hans svar var nej, idet han
tilføjede, at det var skik i Kina at sende bud efter gæsterne, såfremt man
stadig ønskede deres nærværelse. Det lød unægtelig lidt mærkeligt, men
forklaringen var den, at den modtagne invitation havde indeholdt navnene
på samtlige gæster, som værten kunne ønske at se; men det kunne jo hæn
de, at en eller anden af de indbudte ikke ønskede at være sammen med en
eller flere af de øvrige indbudte. I et sådant tilfælde ville han nævne dette
for værten, som derefter traf bestemmelse om hvem, der skulle med. Det
kunne således enten blive en, der havde taget afstand fra nævnte gæster eller de pågældende gæster! Værten ville på »dagen« sende bud efter dem,
han selv foretrak. Den her omtalte skik med at afhente indbudte gæster må
sandsynligvis have været fulgt i sin tid i jødeland, jfr. begyndelsen af Mattæus, 22. Kap. v.1-24.
Jakobsen havde netop sluttet sin forklaring til os, da det bankede på dø
ren, og en udsending fra købmanden meddelte, at middagen var rede til at
blive serveret. Selvom nogen eventuelt måtte have gjort indsigelse mod vor
tilstedeværelse, havde værten altså besluttet at have os som sine gæster. Vi
var nogle og tyve i alt, fordelt ved små borde i et rum ved siden af køkkenet,
hvor flere kvinder var travlt beskæftiget. Selskabet bestod alene af mænd.
Kvinder kunne på den tid ifølge kinesisk skik ikke være sammen med
mænd ved en sådan lejlighed.
Der blev serveret 26 retter, hvoraf flere blev båret rundt på én gang, nog
le med en enkelt portion pr. gæst. Husker ikke nu alle retterne, men én
husker jeg tydeligt: en flået and liggende hel i en skål suppe. Vi smagte på
det hele, og alt smagte godt. Tilsidst fik vi en skål ris dækket med kandise
rede frugter. Jakobsen sagde, at risen kom til sidst for at tjene til at udfylde
eventuelle huller i maven! Til maden drak vi risvin eller noget lignende.
Selvfølgelig brugtes spisepinde, som vi prøvede at håndtere med større el
ler mindre held. Til suppen var der en lille ske til hver. Jeg ved ikke, hvorlænge middagen varede, men der var intet jag, og selskabet morede sig
godt. Bl.a. legede man en leg spillet af to personer, som kun brugte deres
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hænder således: en knyttet hånd forestillede en sten, en åben hånd et styk
ke papir, pegefinger og langemand adskilte forestillede en saks. Det gjaldt
om at regne ud, hvad modspilleren ville vise. Såfremt man viste en sten, og
modparten et stykke papir, tabte man, for papiret kunne omslutte stenen.
En saks kunne klippe i papir, og en sten ville vinde over en saks. Tabte en
spiller, måtte han drikke. Spillet skulle gå hurtigt og skabte megen mor
skab.
En anden dag traf vi en dansk missionær, som havde været på stedet i
flere år. Han sagde, at det ikke var nemt at søge at omvende kinesere til
den kristne tro, for de var meget overtroiske og frygtede bla. de omkringflyvende drager, som kun voldte ulykker. Således fortalte han som illustration
om en købmand, hvis forretning gik strålende, hvorfor han besluttede at
opføre en ny lagerbygning. Ikke så såre var bygningen taget i brug, førend
det begyndte at gå galt for ham. Omsætningen faldt meget, og hans kone
fødte kun piger (som ikke regnedes for noget). Han ønskede en søn, men fik
ingen. I sin nød henvendte han sig til et råd af ældre medborgere, et sådant
råd fandtes i enhver by. Efter megen overvejelse kom rådet til den slutning,
at den ny lagerbygning ikke passede dragen. Bygningen måtte rives ned og
genopbygges i en anden vinkel efter rådets anvisning. Købmanden fulgte
rådet, og da den ny bygning var taget i brug, begyndte hans forretning at
gå godt ingen, og hans kone blev frugtsommelig og fødte en søn. Enhver
har lov til at »drage« sine egne slutninger!
Vi begav os på hjemvejen, og da vi kom til Hulan, bestemte Jakobsen, at
jeg skulle blive der foreløbig. Fik en lejlighed hos en købmand. Der var
dagligstue, soveværelse og et køkken, pænt møbleret. En ung kineser, som
kunne lidt engelsk og bedre russisk, blev min kok og »stuepige«. Lejlighe
den blev holdt pænt, og maden, han lavede, var meget god uden megen
variation; men man kan vænne sig til meget, når man er tvunget til det, og
det var jeg! Toiletforholdene var - for at sige det mildt - primitive, større
ærinder måtte ordnes i fri luft i al slags vejr og alle temperaturer. På den
bagerste store gårdsplads var der bag et plankeværk gravet et hul i jorden,
og herover var der anbragt nogle brædder. Frostvejret begyndte allerede i
november, og jeg var i Hulan fra midt i oktober til lidt over midten af de
cember. Arbejdet var let, nærmest en lyttepost, og jeg fik lejlighed til at se
mig om i byen, hvor der i øvrigt kun var ganske fa europæere. Ingen ameri
kanere så vidt jeg ved. Jeg oplevede et par gange at se forbrydere blive
transporteret på åben vogn under bevogtning til en plads uden for byen,
hvor de - efter hvad jeg fik oplyst - blev skudt. Overværede aldrig en hen
rettelse, men der var adgang for interesserede.

I tjeneste for ØK

75

Den 18. eller 19. december fik jeg telegram om at vende tilbage til Har
bin, og der blev sendt en droske til at hente mig. Floden var tilfrossen, og vi
kørte over isen uden vanskeligheder. Ankommen til Harbin fik jeg at vide,
at jeg skulle til Dalny eller Dairen, som byen kaldtes, i Sydmanchuriet,
hvor jeg skulle afløse en af vore russiske medarbejdere, som havde været
stationeret der en kortere tid. Man ville hellere have en ØK-mand derne
de. Dalny lå en ca. 1.000 km syd for Harbin, og grunden til, at man ville
have en mand dér, var, at Vladivostok, hvorfra sojabønnerne hidtil var ble
vet udskibet til Europa, var blevet lukket af russerne, fordi havnen skulle
anvendes til at modtage samtlige transporter af krigsmateriel fra Amerika,
og det var ikke lidt. Bl.a. måtte der bygges maskinværksteder, hvor loko
motiver og godsvogne kunne samles til transporten af kanoner, krigsvogne,
ammunition m.m. Allerede de par dage, jeg var i Harbin, hørte og så jeg
lange tog rulle af sted mod vest. Det forventedes, at sojabønnerne herefter
måtte afskibes fra Dalny, og at skibene til transporten til Europa ville blive
dirigeret hertil. Hvorvidt man også ville købe bønner i Dalny og omegn var
endnu uvist, men man ønskede at være forberedt på alle eventualiteter. For
øvrigt fik jeg besked på ikke at plage Harbin-kontoret med unyttige oplys
ninger, f.eks. hvordan vejret var, ligesom jeg ikke skulle forvente at høre fra
Harbin, medmindre der var noget af vigtighed.
Den 22. december 1915 kørte jeg så afsted på første klasse med sovevogsnplads, og juleaften ved femtiden var jeg i Dalny. Havde intet for
kendskab til byen eller andet, men på stationen blev jeg modtaget af min
russiske kollega, som havde sørget for transporten til hotellet, hvor jeg
skulle bo. Ville næppe tro mine egne øjne, da jeg så Hotel Yamoto, en stor
flot bygning, arkitekttegnet måtte man vist kalde den, og det indvendige
svarede fuldtud til det udvendige. Senere fik jeg oplyst, at hotellet var byg
get op og udstyret efter et amerikansk hotel. Værelset, som jeg fik anvist, og
som jeg i øvrigt beholdt under hele mit halvårlige ophold i Dalny, var stort
og dejligt møbleret med - som det viste sig en herlig seng, badeværelse med
toilet, kar og bruse, vaskekumme o.s.v., alt må nævnes for det var så påfal
dende anderledes og bedre end noget, jeg indtil da havde været præsenteret
for.
Nå, først senere kunne jeg falde rigtigt i staver over det. Min kollega ven
tede på mig, vi skulle spise, og ikke alene var det spisetid, men kollegaen
skulle afsted med toget til Harbin samme aften. Vi begav os til spisesalen
på nederste etage, et stort rum udstyret på bedste måde med større og min
dre borde, og i dagens anledning (det var jo juleaften) var der anbragt et
stort, flot pyntet juletræ med små elektriske lamper. Der var allerede flere
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gæster, kinesere i fine mandarinkåber, og de lod til at kunne lide maden og
morede sig tilsyneladende godt. På en balkon i den ene ende af salen sad et
japansk orkester og spillede, mest den tids døgnmelodier. Kollegaen og jeg
fik anvist et bord, fik spisekortet og valgte, hvad nu hver især havde lyst til.
Der var flere retter, europæiske, kinesiske m.m. Jeg kan desværre ikke op
fylde et eventuelt ønske hos læseren, hvad angår mit valg, for jeg kan gan
ske enkelt ikke huske det. Der var så meget andet, der optog mig den aften,
at jeg åbenbart ikke har fæstnet mig særligt ved maden. Jeg kan dog huske,
at den var god, og det var den vin, vi nød til maden, også. Det slog mig, at
jeg - en juleaften, langt fra mit hjem i Danmark og min forlovede dér, sad
på et japansk hotel og spiste julemiddag med en russisk jøde (min kollega
var jøde, et dejligt, venligt menneske). Vi var omgivet af kinesere og blev
underholdt af et japansk orkester. - Jeg havde nået den »høje« alder af 23
år fire måneder før!
Da vi var færdige med at spise, var det tid til at følge min kollega til
jernbanestationen. Efter at han var kørt, var jeg altså alene og vandrede
tilbage til hotellet. Havde lejlighed til at tage omgivelserne nærmere i øje
syn. Hvilken forandring fra Harbin. Her var gaderne enten asfalterede el
ler pænt brolagte, fortovene var flisebelagte og ikke som i Harbin, hvor det
mest var træ, man gik på. Belysningen bestod af elektriske lamper anbragt
på standere eller ophængt i ledninger spændt over vejbanen. Foran hotellet
var der en pæn, stor plads. Der var stil over det.
Jeg kiggede mig lidt omkring inde i hotellet, men besluttede snart at gå i
seng. Havde kørt med toget hele dagen, og de mange, nye indtryk havde
også gjort mig træt. Jeg sov godt hele natten, det kan man heldigvis som
oftest, når man er ung, og der var ingen støj hverken på gangen eller ude
fra, der vækkede mig.
Såvidt jeg erindrer, var det ikke særlig sent, jeg vågnede, tog bad og
klædte mig på. Gik ned i restauranten og spiste dejlig morgenmad. Jeg
kunne vælge, hvad jeg havde lyst til og havde god appetit. Jeg var på hel
pension, og firmaet betalte. Jeg kunne blot hæve de penge, jeg behøvede i
banken og føre regnskab. Besluttede at gå tur og fandt hurtigt ud af, at jeg
roligt kunne lade overtøjet blive i skabet, for det var mildt nok til at gå i
»bar figur« som man siger. Det var vel nok en overgang efter at have for
ladt Harbin i 22° frost med sne på gaden. Jeg var også ca. 1.000 km længere
mod syd.
Min læser har måske undret sig over, at jeg har talt om japanere og ja
pansk hotel, men jeg var jo i Sydmanchuriet, som japanerne havde erobret
fra russerne i den japansk-russiske krig i 1904/5. Det var et stort territori-
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um, det drejede sig om. Den yngre generation har måske ikke hørt om den
omtalte krig eller om landet i det hele taget. Nu tales der kun om Kina,
som har faet hele Manchuriet tilbage. Flere af den ældste generation har
måske helt glemt alt om Manchuriet og russere og japanere i den forbindel
se. Andre har måske en dunkel anelse om, hvad der skete dengang for om
kring 80 år siden, og der har været andre krige, endda meget værre krige
tættere inde på livet afos i mellemtiden, og de har nok faet begivenhederne
i Manchuriet til at glide langt tilbage i hukommelsen, hvis man da ikke
som jeg i en ung alder har faet historien tæt ind på livet endda ved anskuel
sesundervisning, jeg har faktisk stået på selve krigsskuepladsen. Håber jeg
har gjort det helt spændende, for det var hensigten.
Dalny er en havneby, hvortil der er let adgang både fra landsiden og fra
havet (isfri). Som forsvar for den byggede russerne et fort, Port Arthur, og
befæstede det efter datidens metode. Der var ca. 30 km fra Dalny dertil, og
der var regelmæssig, daglig togforbindelse. Der boede en del mennesker,
der var beskæftiget i Dalny, og desuden var der en pragtfuld strand, hvor
der lå en restauration, der dog mest blev benyttet forår og sommer.
På hotellet traf jeg en englænder, der var ca. 50 år. Han hed Merrick og
havde netop et hus i Port Arthur. Han havde sin kone og to halvvoksne
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døtre med sig derude. Jeg lærte dem alle at kende, og det varede ikke læn
ge, før jeg blev inviteret derud. Således fik jeg set de sønderskudte forter
samt en rusten torpedobåd, som lå i et bassin i havnen nærmest på bun
den. Hvorfor nu det? Fordi ved fredsslutningen måtte japanerne indvillige i
ikke at genopbygge fortet og at lade alting ligge som ved krigshandlinger
nes ophør. Jeg blev fotograferet sammen med de unge damer mellem to
sønderskudte forter. Selvfølgelig så jeg også og var oppe på den under kri
gen meget omtalte og nærmest berygtede 203 m høj, som faktisk dominere
de området. Det blev dengang berettet, at på grund af højens vigtige betyd
ning havde russiske soldater i stort tal sat sig fast på toppen og på den ene
side. Der var lavet pigtrådsspærringer på tværs af højen for at hindre japa
nerne i at trænge op eller i al fald at gøre det svært for dem. Japanerne
fandt på en udvej. Efter hvad man dengang kunne læse i aviserne (og jeg
læste alt, jeg kunne om den krig), sendte japanerne en deling soldater frem
med ordre til at kaste sig ned over pigtrådshegnet, den næste deling løb
over den første og kastede sig over næste pigtrådshegn og så fremdeles, ind
til nogle nåede toppen og indtog højen. Japanerne sætter jo en ære i at ofre
sig i krig og skyr intet for at nå deres mål. På 203 m højen var rejst et min
desmærke for de faldne japanere. Forøvrigt havde man en pragtfuld udsigt
deroppe fra.
Efterhånden lærte jeg også andre at kende, bl.a. to englændere, der var
selvstændige forretningsdrivende, og vi tre blev gode venner. Den ene gav
mig et fotografi af sig selv med indskriften: »To the lonely Dane«. Det er
gået tabt sammen med så meget andet, som blev sendt hjem med det gode
ØK-skib »Tongking«, der blev sænket af en undervandsbåd i Middelha
vet.
De to englændere tog mig en aften med på en japansk restauration, hvor
vi måtte tage skoene af i garderoben og stikke fødderne i sandaler, der var
mere egnet til at gå med på de måttedækkede gulve. Vi sad på gulvet, så
godt vi nu kunne, og maden blev serveret på lave borde. Vi fik tildelt en
geisha hver, og de serverede for os. Imens spillede de på deres særlige in
strumenter og sang til. De dansede også ind imellem. Da jeg nødvendigvis
måtte på toilettet i aftenens løb, fulgte min geisha med og - forekom det
mig - var parat til at gå med ind, men det frabad jeg mig. De små geishaer
var meget smagfuldt klædt på i deres fine kimonoer med håret sat op til
narrestreger. De talte lidt engelsk. Maden var spændende, helt igennem
japansk, bl.a. fik vi små stykker rå fisk, en delikatesse i Japan. Fisken blev
dyppet i en slags sennepssauce og smagte godt. Skønt ikke ret gammel hav
de jeg allerede spist mange for mig fuldstændig ukendte retter og havde
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vænnet mig til at smage på alt udfra den betragtning, at når andre kunne
spise retten, kunne jeg det vel også. Indrømmer, at det ikke var alle retter,
jeg senere brød mig om at spise, men det hørte dog til sjældenhederne.
Imidlertid var min daglige tilværelse ikke så spændende. Hvad Wassard
& Co. angik, hørte jeg intet i de første måneder, og jeg fik heller ikke i sam
me tidsrum breve fra min søde forlovede, som uden tvivl havde skrevet det
ene brev efter det andet; men de blev alle forsinkede, da de skulle igennem
den russiske brevcensur, og dér havde havde de vel nok at gøre.
Jeg fik tiden til at gå med at læse og købte i en boghandel bl.a. et sæt på 4
bøger med digte af Milton, Wordsworth, Byron og Tennyson. Har dem al
le endnu. Og så spillede jeg bridge i en klub, som englændere, russere og
amerikanere havde dannet, og hvor jeg blev introduceret af et af medlem
merne. Vi spillede mest om eftermiddagen. Jeg var ikke og blev vistnok
heller ingen særlig god bridgespiller. Jeg blev ofte skældt ud, enten fordi jeg
meldte forkert eller spillede det gale kort ud.
For øvrigt lærte jeg også på hotellet at spille billard til husbehov, blot for
morskab, aldrig for penge. Brugen af bordet var gratis - jeg betalte i al fald
aldrig noget.
Fra tid til anden blev jeg vækket om morgenen af højrøstede stemmer,
jamren og skrig. Støjen stammede fra en gård ved en politistation, der lå
bagved hotellet ikke langt derfra. Det var japanske politifolk, der talte højt,
og kinesere, som jamrede, fordi de blev pisket. Når de havde faet tilstræk
kelig mange slag, så ryggen var helt rød af blod, blev de overhældt med
flere spande vand og fik lov at ligge, hvor de lå. Hvorlænge ved jeg ikke, for
hele optrinet var så oprørende og uhyggeligt, at jeg ikke kunne holde ud at
se på det ret længe for at finde ud af, hvad der yderligere skete.
Til og fra klubben brugte jeg ikke sjældent en rickshaw, et let tohjulet
køretøj trukket af en kineser, meget sjældent af en japaner (ikke fint nok for
japanerne). Det var et dejligt transportmiddel, hvor to personer godt kun
ne sidde, når de ikke var for tykke. Taksten var minimal, og det var forbav
sende, så hurtigt nogle af disse mænd kunne løbe.
Pludselig skete der noget i min tilværelse. Da jeg en morgen kom ned til
min morgenmad, rakte portieren, som jeg passerede, mig et telegram fra
Harbin, som instruerede mig om at købe 30.000 tons sojabønner, og samti
dig meddelte man, at der var overført 200.000 yen (dengang ca. en halv
mill, kroner) til min konto i en angiven bank. Der ville komme skibe til at
transportere bønnerne, alt efter nærmere besked. Så fik jeg travlt. Min ki
nesiske tolk, som var ankommet fra Harbin nogen tid forinden, satte sig i
sving og skaffede priser og oplysning om leveringsmuligheder. Det var helt
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sjovt atter at være i aktivitet. Fik også besked på, at større partier var un
dervejs nordfra med jernbanen til senere afskibning.
Og så begyndte skibene at komme. Hvad de allesammen hed, og hvor
mange jeg nåede at være beskæftiget med, er gået i glemmebogen; men der
er i det mindste to, som af hver sin grund ikke er glemt. Det ene var »Ki
na«, en ældre damper, som var overtaget fra dampskibsselskabet Orient.
Der er mere om »Kina« senere. Det andet skib var »Annam«, et af Kom
pagniets tidlige motorskibe. Det huskes på grund af maskinchefen, eller
som hans titel dengang var, 1ste maskinmester. Han hed Steiness, og han
og jeg var meget hurtigt på bølgelængde. Da hans skib senere kom til New
York og af forskellige grunde fik et tvungent ophold på 6 uger, blev han en
god ven af familien. Skibets kaptajn var meget lille og temmelig tyk; han
havde det ikke meget smigrende øgenavn »Røv i dæk«. De to nævnte office
rer var som hund og kat, men det gik ikke ud over tjenesten. Begge var
særdeles pligtopfyldende, i al fald fik jeg det indtryk.
Et skibsmæglerfirma, Cornabé, som Kompagniet var bekendt med, tog
sig af indklarering og udklarering af skibene, og de sørgede også for provianteringen, og hvad der ellers var påkrævet i forbindelse med anløb og ste
vedoring, d.v.s. fremskaffede og betalte de nødvendige havnearbejdere, i
dette tilfælde kinesere, ikke japanere. Da jeg ikke før havde beskæftiget mig
med eller set det manuelle arbejde i forbindelse med lastning af et skib, var
jeg naturligvis interesseret i at iagttage, hvordan alting foregik og opholdt
mig derfor - når tiden og mit øvrige arbejde (fremskaffelse af soyabønner
bl.a.) tillod det - en del ombord, ligesom jeg ofte spiste frokost sammen
med officererne. Arbejderne (kulierne) var åbenbart stærke og kraftige
mænd, som - syntes det - med lethed løb med 2 sække bønner på ryggen
fra pakskurene eller jernbanevognene til skibet. Et vist antal sække blev på
kajen anbragt i rebslyng, som med skibets grej blev hejst ombord og firet
ned i lastrummene. Disse blev forinden forsynet med smalle træventilato
rer, der blev sat i forbindelse med de stålventilatorer, der var på dækket.
Det var nemlig vigtigt, at der til stadighed var frisk luft i lasten, for at bøn
nerne ikke skulle »brænde sammen« eller lide anden skade under sejladsen
gennem de tropiske vande på vej til Europa.
De fleste af kulierne sad på jorden og spiste deres medbragte mad, hvad
den så end var. Det blev jeg aldrig klar over, men de havde i al fald alle en
rå agurk med, som de gnavede af. Indtil da var jeg kun bekendt med agur
kesalat - tynde skiver agurk i eddikelage. Havde aldrig før set nogen spise
agurker som kulierne. Nu gør jeg det selv så at sige hver dag, dog skåret i
stykker og blandet med salat og tomater. Jeg erindrede mig selv om, at min
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far i vor barndom sang Erik Bøghs vise fra 1867 om Rusland, hvori det
fortaltes, »at man i Rusland gnavede agurker den hele lange dag og drak
skevand«. Mon russerne havde lært det af kineserne?
En dag kom min chef fra Harbin, C. C. Hansen, for at se på forholdene,
for som den rigtige chef han var, ville han ved selvsyn se, hvordan alting
fungerede i organisationen. Han blev et par dage, og jeg benyttede lejlighe
den til at foreslå en udflugt til Port Arthur, således at han fik set noget, som
han ikke før havde set.
Efter at han var taget tilbage til Harbin var det sikkert, at »S/S Kina«
kom, og det tog forbavsende kort tid at blive gode venner med officererne.
Kaptajn Nielsen var - syntes det - altid i godt humør, og 1ste styrmand og
1ste maskinmester stod ikke tilbage for ham. Det var fornøjelige timer, jeg
tilbragte ombord i deres selskab, og jeg var ked af at skulle sige farvel, da
»Kina« fuldt lastet måtte afsted igen. Jeg vidste ikke på det tidspunkt, at vi
skulle ses igen blot et par måneder senere. Læseren må have tålmodighed.
I en god historie må der være overraskelser.
Et par uger efter »Kina«s afsejling fik jeg besked på at vende tilbage til
Harbin, såsnart en afløser var kommet. Da jeg var kommet til Harbin, op-
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tog jeg mit sædvanlige job, og dagene gled roligt afsted som tidligere.
Men en dag i august 1916 kom der et telegram fra direktionen, at jeg
skulle sendes hjem øjeblikkeligt. Ingen grund blev angivet, men en di
rektion behøver vel ikke altid straks at begrunde en disposition over for
personalet. Grunden kan man altid få senere.
Der gik på den tid kun et ugentligt internationalt tog gennem Sibirien
med afgang fra Harbin om torsdagen. Altså en torsdag formiddag sagde
jeg farvel til alt og alle i Harbin og slog mig ned i min 2den klasses ku
pé, hvor jeg fik selskab af en russisk officer, som viste sig at være et me
get flinkt og venligt menneske, men hans engelske var ikke meget be
vendt. Vi blev hurtigt enige om, hvordan vi ville indrette os. Han var
temmelig svær og foretrak underkøjen, og jeg havde ikke noget imod
overkøjen. I vognen traf jeg hurtigt en dansker og en nordmand, som
begge var på hjemrejse fra Siam. Danskeren havde været ansat ved elek
tricitetsværket i Bangkok. Hvor nordmanden havde været beskæftiget,
husker jeg ikke. Vi blev hurtigt gode bekendte, delte bord i spisevognen
og hyggede os i hinandens selskab på hele turen.
I Harbin havde vi fået at vide, at toget skulle være i Petrograd kl. 11
aften den anden lørdag efter afgang fra Harbin, så vi havde tiden for os.
Kørslen gik støt og roligt med .korte ophold i de større byer. Maden var
god, og der var god Krimvin at drikke til efter ønske. Te var der, som
skik var i Rusland, rigeligt af, men en dag slap togets forsyning af citro
ner op, og det var noget nær en katastrofe for vore russiske medpassage
rer. Til al held var jeg før afrejsen blevet anbefalet at tage citroner med,
for man havde hørt noget om, at det kneb med dem i Rusland og Skan
dinavien. Jeg overlod mine citroner til restauratøren for en mindre sum
og på den betingelse, at vi tre altid skulle få citron i vor te. Det fik vi.
På flere af de større stationer så vi skarer af østrigske krigsfanger, som
åbenbart af sikkerhedsmæssige grunde var bragt derud. Der gik rygter
om, at de fra disse stationsbyer, hvor de var blevet sat af, ville blive
transporteret ind i landet og der »sluppet løs« og overladt til sig selv.
Man mente ikke, der var grund til at spærre dem inde eller bevogte
dem, for de ville nok aldrig være i stand til at finde vej tilbage. Det lød
hårrejsende, men der var nok noget om snakken. Vejret var gennemgå
ende godt, og vi nød at røre benene under togets ophold ved en station.
Der var ingen, der forhindrede os i at give krigsfangerne cigaretter i det
omfang, vi kunne.
Når en bro over en flod skulle passeres, fik vi besked på at rulle alle
gardiner ned og kun opholde os i kupeerne. I vognens gang blev der
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placeret soldater, en i hver ende af togvognen, og dér blev de, til toget var
vel over broen. Vi var ikke udsat for nogen overlast eller andet ubehageligt.
Undervejs passerede vi mange tog lastede med krigsmateriel, som var
rangerede ind på sidespor, så vort tog kunne passere. Vi skulle frem, og kl.
11 aften den anden lørdag efter afgang fra Harbin stod vi på perronen på
banegården i Petrograd. Det imponerede os virkelig.
Jeg har senere konstateret, at distancen fra Petrograd/St. Petersborg nu
Leningrad til Harbin er ca. 8.000 km. Fra Harbin til Vladivostok er der
883 km og fra Harbin til Dalny (Dairen) 933 km. Jeg har kørt alle tre
strækninger to gange hver eller i alt: 19.632 km, hvilket dog kun udgør en
mindre del af det samlede antal km jeg indtil sommeren 1982 har tilbage
lagt, og det er ikke pral. Vent og se!
Da jeg kendte Hotel Europa, kørte vi i en droske dertil. Det var ikke van
skeligt at få et værelse til hver, men da vi, som skik og brug dengang var i
Rusland, afleverede vore pas til portieren, meddelte han os, at vi først ville
fa dem tilbage otte dage senere. Det var fornylig blevet bestemt, at ankom
ne udlændinge ikke straks ville blive tilladt udrejse, men måtte forblive i
otte dage. Det var ikke så lidt af en overraskelse for os, men vi var hjælpelø
se. Jeg for mit vedkommende havde ikke nok penge med til at kunne betale
for så langt et ophold. Der var ingen i Harbin, der kunne have forudset
dette, så jeg så ingen anden udvej end at telegrafere til ØK i København og
bede om nogle penge. Dagen efter blev jeg ringet op på hotellet af hr. Chri
stiansen fra Russisk Østasiatisk Kompagni, at han havde faet besked på at
udbetale mig, hvad jeg behøvede. Det var dejligt. Husker ikke nu, hvormange rubler jeg fik, men det var i al fald nok.
Vi tre benyttede selvfølgelig vort ufrivillige ophold til at se så meget af
byen og dens seværdigheder, som vi kunne nå, og det var meget. Således
var vi i Isaac Katedralen, bygget som en tro kopi af Peterskirken i Rom.
Det var en skøn kirke, meget smukt og kostbart udsmykket. I en montre
under den enorme kuppel var der en model af kirken lavet i guld, og rundt
omkring var kirkens mure dækket af de skønneste mosaikmønstre.
I en gade var det sted, hvor en af kejserne d.v.s. en zar et eller andet, var
blevet myrdet, omgivet af et rækværk beklædt med diamanter, rubiner og
mange andre ædelstene. Vi besøgte Eremitage-museet med dets skønne
malerier og andet kunstværk, som det var vanskeligt at løsrive sig fra. Vi så
det bekendte Vinterpalads (udvendigt) og spadserede på det noksom be
kendte Nevski Prospekt, hovedgaden i den store by, der dengang var Rus
lands hovedstad.
Der var spiritusforbud i byen, men portieren forsynede os med en adres-
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se, hvor der var et dejligt lokale med en bar, borde og stole, og hvor man
kunne fa alt, hvad man kunne ønske sig af vine og spiritus, og priserne var
rimelige. På hotellet kunne man ikke få vin eller alkohol i det hele taget.
Men alting får jo en ende, og således gik det også med vores lille ferie. Vi
fik vore pas og kørte afsted med toget til Finland. Ved grænsen blev alle
passagererne dirigeret til et større lokale i stationen, hvor vi måtte aflevere
bøger og alt trykt eller skriftligt. Personalet var alle i uniformer. Om det
var soldater eller andet, kunne vi ikke afgøre. Alt det afleverede blev forsy
net med et stempel med russisk tekst. Derefter måtte vi bære det altsam
men ned til den anden ende af lokalet og aflevere det til den vagthavende,
som omhyggeligt pakkede det sammen i en pæn pakke. Bad om vort navn
og adresse på vort bestemmelsessted, som blev anført på pakken. Sagde
farvel og oplyste, at pakken ville blive sendt med posten. Jeg var lidt be
tænkelig og tvivlede på, om jeg nogensinde ville se mine ting igen, men jeg
kunne have sparet mine bekymringer, for da jeg endelig kom hjem til mine
forældre, fortalte min far, at der lå en pakke til mig, og det var netop den
pakke, jeg havde sagt farvel til deroppe i det høje nord.
Vi kom ikke op i toget igen lige med det samme. I et andet lokale, hvor vi
blev vist hen, stod vi klumpet sammen, og uniformerede mænd (soldater?)
gik omkring og talte os op. Hver tiende blev beordret ind i et værelse, hvor
den pågældende måtte klæde sig af, tøjet blev undersøgt, og selv passage
rens hud blev inspiceret for at se, om noget måske var skrevet derpå med
usynligt blæk. Dette blev fortalt os af et af ofrene. Der var ingen af os tre,
der måtte igennem denne proces.
Endelig kunne vi stige ind i toget og komme videre. Det var rart. Jeg
tror, de fleste af passagererne sov gennem Finland, og alle var vist glade,
da vi blev færget over til Sverige. Jernbaneturen gennem Sverige var uden
særlige begivenhder, og i Stockholm skiltes vi tre og drog hver til sit.

New York
Der var ingen derhjemme, der vidste, at jeg kom, så der var overraskelse og
glæde, ikke mindst var min forlovede glad. Men alle, også jeg selv, var et
stort spørgsmålstegn. Hvorfor var jeg kaldt hjem?
Næste dag meldte jeg mig på hovedkontoret, og da jeg kom ind til direk
tør Schiøtt, som var fmanschef (min egen opfindelse) for at hilse på ham,
spurgte han, hvad jeg bildte mig ind ved at telegrafere efter penge.
Jeg var jo ikke direktør. Det måtte jeg da indrømme, men jeg mente ikke,
at jeg havde haft nogen anden udvej, da jeg ikke var forberedt på at være 8
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dage i Petrograd. »Nå«, sagde direktøren, »men De fik jo også pengene!«
Audiensen var forbi, og jeg havde stadig ikke faet at vide, hvorfor jeg var
kaldt hjem. Der var åbenbart ingen anden af de ledende medlemmer af di
rektionen, der ønskede at tale med mig.
Nogle af mine tidligere kolleger betroede mig dog med dæmpede stem
mer, at det vistnok var meningen, at jeg skulle til New York, men jeg måtte
endelig ikke lade nogen mærke med, hvad jeg havde hørt. Jeg skulle lade
som ingenting og være tålmodig. Sådan gik den ene dag efter den anden, og
det var temmelig ubehageligt at gå i denne uvished. Familien syntes, det
var meget underligt, og ikke mindst min forlovede var utålmodig, for hun
ville forståeligt nok gerne vide, hvad der skulle ske med mig, for heller ikke
uden for Kompagniet nævnede jeg et ord om Amerika.
Endelig en formiddag, da jeg som sædvanlig drev omkring fra afdeling til
afdeling, blev jeg kaldt ind til direktør Schmiegelov, der sagde, at der var
blevet klaget over, at jeg havde givet udtryk for nogle synspunkter, som
ikke var faldet i god jord hos nogle tilhørere. Det forstod jeg ikke et muk af
og henviste til mine gode engelske venner i Dalny og C. C. Hansens besøg,
hvor ingen havde nævnt noget for ham. »Ja, ja«, sagde direktøren, »man
har tænkt sig at sende Dem til New York, hvor vi netop i år har åbnet et
kontor. Hvornår kan De rejse?« »Med det samme«, svarede jeg. >Ja, det
ved jeg nok, men hvornår går der et skib?« »Det ved jeg ikke«, måtte jeg
svare. En kontorchef fra skibsafdelingen, som var tilstede (navnet husker
jeg ikke) oplyste, at »S/S »Kina« ville være klar til at sejle den 1. oktober
1916, en søndag. »Nå, så tager De med den«, sagde direktøren. Jeg fik
pludselig travlt. Jeg skulle have nyt pas, og det skulle påtegnes af det ame
rikanske konsulat. Og så skulle min forlovede og mine forældre have be
sked.
Passet blev udstedt af politiet på Frederiksberg og er dateret 28. septem
ber 1916 og samme dag bekræftet af det amerikanske generalkonsulat i Kø
benhavn. Det gjaldt åbenbart som visum dengang.
Ja, det var travle dage, og igen stod min forlovede og jeg overfor en uvis
fremtid. Der var krig, jeg skulle ud at sejle og endda langt bort, hvornår
skulle vi ses igen og hvor? Min forlovede havde lovet at deltage i et selskab
den søndag aften, den 1. oktober 1916, og det blev vi enige om, at hun skul
le gå til, for det var uvæsentligt, om vi tog afsked et par timer før eller sene
re. Jeg skulle først være ombord kl. 10 aften, havde jeg faet besked på. »Ki
na« lå ved bunkerdepotet på Refshaleøen. Jeg skulle tage til Toldboden og
tage en båd derfra til skibet. Det øsregnede, og min forlovede og jeg græd
(tror aldrig, jeg har været nogen helt) ligeså meget som vejret, men ternin-
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gerne var kastet. Min far og min tilkommende svigerfar fulgte mig til Told
boden, og der sagde vi vort farvel. Jeg blev nok våd i den åbne båd, men
turen tog ikke lang tid, og så kravlede jeg op ad landgangstrappen. De vid
ste ombord, at der skulle en mand med til New York, men ikke hvem. De
blev vel nok overraskede, da de så mig, som de sidst havde set i Dalny.
Jeg fik anvist mit kammer, som var lille, smalt og kun udstyret med en
køje, en stol og en servante. Der var også et mindre klædeskab. Nå, det var
ikke et sted, jeg skulle opholde mig i hele tiden, det var kun et soverum.
Om dagen kunne jeg opholde mig i »salonen« ved siden af, hvor alle målti
der blev serveret. Kaptajnen fortalte mig, inden jeg gik til køjs, at det var
skik ombord, at han og 1ste maskinmester hver morgen kl. 8 mødte i 1ste
styrmands kammer, som lå på den anden side af salonen, for der at indtage
en morgenbitter før morgenmaden, og jeg var velkommen til at deltage, ja,
det forventedes ganske bestemt. Jeg kunne godt opfatte det som en ordre.
Da skibet ikke kunne medføre passagerer, var jeg påmønstret som opvar
ter, men havde ingen pligter som sådan.
Mandag morgen gjorde jeg min entre hos 1ste styrmand og fik min bit
ter, Madeira med nogle dråber Angusturabitter. Den smagte godt, og jeg
syntes straks, at det var godt med sådan en drink.
Jeg fik at vide, at »Kina« skulle til New York for at laste petroleum i
kasser til Kina, jfr. romanen »Olie til Kinas lamper«. Da der ikke var kul
ombord tilstrækkeligt til at nå New York, måtte vi først gå til Greenock i
Skotland, havnebyen til Glasgow. På grund af krigen måtte der sejles en
omvej, nemlig nord om Shetlandsøerne, vest om Hebriderne, nord om Ir
land og op i Firth of Clyde fjorden, hvor Greenock lo. Da vi kom ud i Nord
søen med kurs mod Shetlandsøerne, så vi en større flåde af engelske krigs
skibe af alle slags og størrelser. Der var ingen af os, som havde set så mange
krigsskibe på en gang før. Det var et imponerende syn, selvom vi var langt
væk fra dem. Det varede ikke længe, før en britisk destroyer kom over til os,
og en officer bad om lov til at komme ombord. Det fik han selvfølgelig lov
til, og da han havde set skibets papirer, gik han fra borde igen. Kaptajnen
spurgte dog først, om han havde nogle direktiver. Svaret var nej, »men
hold Dem væk fra skibene derovre!« føjede han til. Det var også vort ønske.
Vejret var godt, men det tog os alligevel 6 dage at nå vort bestemmelses
sted. Dér var det regnvejr, og det varede ved det meste af de fire dage, vi lå
der. Som alle søfolk blev jeg udstyret med et »Certificate of registration of
alien seamen«. Det var vist mest en formsag, for det blev først udstedt tre
dage efter vor ankomst.
Da jeg gerne ville lidt i land, og vejret var så dårligt, blev jeg nødt til at
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købe en billig regnfrakke. Der var nu ikke meget at se på i byen, men tiden
skulle jo gå med noget. Vi vovede os ikke til Glasgow.
Den daglige avis holdt os ajour med begivenhederne ude i verden, men
vi gik vist glip af mangt og meget, og ude til søs havde vi været helt afskåret
fra at følge med i, hvad der i grunden gik for sig. Måske havde det været en
fordel.
Det var ikke en nydelse at være ombord, når der blev lastet kul. For at
være sikker på at have nok til turen over Atlanterhavet måske med flere
dage med dårligt vejr, blev en del kul anbragt på dækket.
Den 10. oktober afgik vi fra Greenock, og da vi kom ud i Atlanten, fik vi
en forsmag på den slags vejr, som var i vente. Det blæste og regnede, og det
tog til. Skibet var let, skønt der var sandballast og nu alle de tons kul, vi
havde fået ombord. Det blev til nogle grimme dage; men vi havde det trods
alt godt ombord, selvom skibet var uroligt, og det gik ikke så stærkt. Jeg
havde aldrig været ude i sådant et vejr og på så voldsomt et hav, men jeg
blev ikke søsyg og nød min mad som de fuldbefarne søfolk. Jeg har heller
aldrig siden været søsyg, skønt Atlanten har været temmelig skrap til tider.
Vejret blev ikke ved med at være helt så voldsomt, men der var dog en
dag, hvor det kneb med at styre på den ønskede kurs. For at hjælpe lidt på
det (skibet var som sagt i ballast og derfor let) bestemte kaptajnen, at man
skulle forsøge at hejse et sejl. Da der ikke fandtes egentlige sejl ombord,
fandt man en presenning frem som erstatning. Den kunne nok tjene som
sejl, hvis den da ellers kunne holde, men det kunne den altså ikke! Ikke så
såre havde man faet den hejst op, før vinden tog fat i den og flåede den fra
øverst til nederst. Der blev brugt nogle stærke udtryk, som jeg dog ikke skal
forsøge at gengive her - men man gentog ikke forsøget med en anden pre
senning.
Nå, det gik endda, og vi fik da også efterhånden noget roligere vejr. En
delig, efter femten dages forløb, kom vi i havn i New York, den 25. oktober
1916. Lodsen, som var blevet taget ombord ved Ambrose fyrskibet, (der
var lodstvang), havde besked med, hvor vi skulle ligge, og efter at karantæ
nelægen havde givet grønt lys, fortsatte skibet til lastepladsen i Long Is
land City ved et afStandard Oil’s mindre raffinaderier. Det var for sent på
eftermiddagen til, at vi kunne gøre os noget håb om at træffe nogen på
ØK’s kontor, som i øvrigt var langt fra, hvor skibet lå, så vi blev ombord.
Den næste dag fulgtes jeg med skipperen til ØK’s kontor i nr. 60 Wall
Street på 11. etage, min arbejdsplads de næste år.
Vi var ventet og fik en venlig modtagelse. Lederen af kontoret var Chri
sten Larsen, shippingmanden fra Londonkontoret. Jeg fik senere at vide, at
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da han fik ordre til at tage til New York og åbne et kontor, fik han lov til at
udpege, hvem han gerne ville have med. Han havde da udpeget Kaj Kel
ler, som også var i London, mens jeg var der, og Villy Larsen, som var ny.
Tilsidst bad han om mig, og det var altså grunden til, at jeg var blevet
kaldt hjem og nu stod i New York. Det var meget rart for mig at træffe
kendte arbejdsfæller.
Om eftermiddagen hentede jeg mine ejendele ombord og kørte i taxa ud
til min søster Eva. Hun boede sammen med sin mand, Hans, og deres dat
ter Dorothy på 5 år i 67th gade i Brooklyn. Eva anede ikke, at jeg kom, så
gensynsglæden var stor. Selvom lejligheden ikke var stor, ville de ikke høre
tale om, at jeg skulle tage på hotel. Jeg kunne bo der, til jeg fandt et logi
eventuelt i nærheden. Det lykkedes faktisk også i løbet afkort tid at finde et
par værelser i 71 th gade.
Til og fra kontoret benyttede jeg den underjordiske bane. Stationen lå
ikke særlig langt fra mit logi, og der var også kun en kort gåtur fra stationen
i New York til kontoret. Banen løb i en tunnel under East River, floden
som skilte Brooklyn på Long Island fra Manhattan halvøen, i hvis spids
det vigtige forretningskvarter lå.
Kontoret var som nævnt på 11. etage i nr. 60 i Wall Street, en 26 etagers
skyskraber, og der var selvfølgelig elevator. I øvrigt flyttede kontoret ikke
længe efter min ankomst til 7. etage, og da så den øverste etage blev ledig,
og vi havde faet flere funktionærer (amerikanske) flyttede vi derop, hvorfra
vi havde en god udsigt.
Jeg kom til at beskæftige mig med import af forskellige varer fra Østen,
men det blev mere og mere vanskeligt at få dem frem. Da så også skibsfar
ten voksede temmelig meget, overdrog kontorets leder efterhånden det me
ste af arbejdet i forbindelse med skibene til mig som hans hjælper. Nå, lad
mig nu ikke komme for langt væk fra de første dage i New York, for vel
skulle jeg sætte mig ind i detaillerne ved mit job, og det optog naturligvis
min dag på kontoret, men der foregik jo også noget uden for kontoret, og
det påkaldte ens opmærksomhed. Det kunne ganske simpelt ikke undgås.
Der skulle være valg - tirsdagen efter den første mandag efter den 1. no
vember, endda præsidentvalg, en tilbagevendende begivenhed hvert fjerde
år. Det stod i grundloven, og landets vise fædre havde bestemt tidspunktet
for valgdagen, som altid skulle være en tirsdag, tidligst den 2. november og
ikke senere end den 8. november. Derfor den tilsyneladende snurrige affatning i loven. Jeg fik således rig lejlighed til at følge den sidste del af valg
kampen på nærmeste hold, og jeg var da også inde i byen på selve valgafte
nen, hvor den siddende præsident Woodrow Wilson blev genvalgt. Han
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var demokrat, og han havde ført sin kampagne på det faktum, at han hav
de holdt Amerika uden for krigen. Der var dog ikke stor forskel på antallet
af stemmer, der gik til Wilson og hans modkandidat, republikaneren Hug
hes, faktisk blev Hughes i første omgang udråbt som vinder, men måtte så
senere erkende, at han havde tabt.
På kontoret optog arbejdet mig. Der var meget, som var nyt for mig, og
jeg skulle også lære vore forretningsforbindelser at kende. Det blev ikke til
den store omsætning til at begynde med, og efterhånden som krigen tog til i
omfang, var der ikke den store interesse for Østens varer, som tilmed var
længe undervejs og med helt uberegnelig ankomst.
Da De Forenede Stater i april 1917 erklærede Tyskland krig, fordi ty
skerne var begyndt på deres uindskrænkede U-bådskrig, som betød, at et
hvert skib til og fra Amerika kunne risikere at blive torpederet, blev det
ikke til megen handel. Derimod fik skibsafdelingen meget at gøre. Flere af
Kompagniets skibe blev stillet til rådighed for Amerika til transport af gods
til Europa, men også for nogle skibes vedkommende til transport af mindre
militære enheder. Nogle kunne vi dog selv disponere over. Jeg syntes det
var spændende at beskæftige mig med skibene og det, der fulgte med, men
at det senere skulle vise sig, at det virkelig var en god chance som fik stor
betydning for mig, vidste jeg naturligvis ikke dengang, og der skete des
uden noget, som kom til at optage mine tanker og min tid.
I juni 1917 døde min forlovedes mor, og det var da nærliggende for mig,
at foreslå hende, der dengang var 22 år, at hun skulle komme over til mig,
så snart det kunne lade sig gøre. Men det var ikke så ligetil. SkandinavienAmerika Linjens skibe var hurtigt fuldt optagne, fordi de var den eneste
forbindelse mellem de tre nordiske lande og Amerika. Efter mange genvor
digheder lykkedes det dog endelig for min forlovede at få plads på »Hellig
Olav«, som skulle afgå fra København i sidste halvdel af december 1917.
I hendes papirer stod, at hun skulle over til min søster, for på det tids
punkt kunne en ung pige ikke modtages af en mand. Officielt var jeg helt
ude af billedet. Ved enhver ankomst af passagerskibe var der repræsen
tanter for forskellige organisationer tilstede på kajen, og de holdt godt øje
med, at alt gik rigtigt til. De havde en god næse for eventuelle mistænkelige
forhold. Dette havde jeg rig lejlighed til at erfare på nært hold, da Kom
pagniet i 1921 oprettede sin egen Amerikalinje.
En af de sidste dage i december 1917 kom min kære Edith i land, og
gensynsglæden var stor, dels havde vi ikke set hinanden i 15 måneder, og
dels var den lange og utrygge sejlads slut.
Edith flyttede ind hos min søster Eva og hendes familie i Brooklyn, og da
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de flyttede til Newark i New Jersey, flyttede vi begge ind hos dem i lejede
værelser. Naturligvis talte vi ofte om at gifte os og fa vort eget hjem, men
der var en vanskelighed, som på en eller anden måde skulle klares, nemlig
ØK’s aversion imod, at unge funktionærer giftede sig.
Vi så dog situationen i øjnene og besluttede os til at holde bryllup den 6.
april 1918. I mellemtiden fandt vi en lejlighed i en nybygning i et ret nyt
kvarter i Jackson Heights på Long Island, en del af bydelen Elmhurst.
Da jeg meddelte min chef Christen Larsen vor beslutning, blev han be
styrtet og sagde, at han naturligvis måtte meddele det til direktionen.
Hvad det kunne føre til, kunne han ikke sige.
Det viste sig senere, at Kompagniet på meddelelsen om mit giftermål
havde svaret, at det ville man tage stilling til, når krigen var forbi. Jeg hør
te dog aldrig mere om sagen, og da ØK i 1921 oprettede sin egen Amerika
linie, blev det min opgave at skaffe gods til skibene, for passagerne alene

92

Charles Niels Krebs

var ikke tilstrækkeligt til at finansiere linien. Men herom senere. I slutnin
gen af 1918 fødtes vort første barn, en datter, der fik navnet Kirsten, og i
marts 1920 fik vi Else. Glæden over to dejlige piger varede dog kun kort, for
i juli 1920 mistede vi vores lille Kirsten af børnelammelse — en sorg, der
næsten ikke var til at bære.
Vi besluttede efter moden overvejelse at lade Kirsten begrave i Dan
mark, så Edith rejste i eftersommeren i 1920 til Danmark sammen med El
se. Kirsten blev gravsat på Vestre Kirkegård i København.
I november 1920 havde jeg Edith og Else tilbage hos mig i New York.
Som før nævnt oprettede ØK Baltic America Line med fire passagerskibe,
overtaget fra Russian East Asiatic Company, som indtil krigen havde be
nyttet dem til passagerfart til Amerika fra Rusland, de baltiske stater Est
land, Letland, Litauen og Polen på emigrantfart, fordi mange mennesker
fra disse områder og til dels også fra Danmark ville til Amerika, hvor de
ventede at finde lykken. Fremstillingen er nok ikke helt historisk korrekt,
for hukommelsen svigter mig lidt, men den er dog i det væsentlige rigtig.
Skibene fik navnene »Estonia«, »Polonia«, »Kursk« og »Latvia«.
Der var mange skibslinier fra Europa til Amerika, og de ville alle have
deres del af emigranterne og helst så stor en andel som muligt. Konkurren
cen var hård, og der var grænser for, hvor store billetpriser vi kunne forlan
ge. Konkurrencen gjaldt naturligvis også fragten, så jeg fik noget at se til.
Det er dog altid en fordel at have en direkte linie fra et land til et andet,
således at passagerne ikke behøver at skifte fra skib til skib, og at man for
godsets vedkommende kunne undgå omladning, der kan have sine ulem
per.
Der kunne også blive tale om post. Ved henvendelse til postvæsenet i
New York viste det sig, at man — netop fordi linien fra starten ville have
endestation i fristaden Danzig, altså sejle direkte fra New York - ville kun
ne regne med pakkepost til Danmark og Polen fra Amerika, da skibene og
så ville anløbe København. Efterhånden var der ikke så lidt til en god fragt.
Det lå lidt tungere med brevposten, men såfremt linien havde en afgang
fra New York, således at der var sandsynlighed for at posten ville nå frem i
rimelig tid set i forhold til, hvad der måtte regnes med, såfremt brevposten
blev sendt med et andet skib, der ikke gik direkte, kunne vi godt fa posten
med. Vi måtte dog selv hente posten på den poststation i New York, hvor
al post til Europa fra hele U.S.A, blev samlet og fordelt mellem de forskelli
ge linier. Foruden vognens chauffør skulle der være en ekstra mand med,
og han skulle sidde på toppen af postsækkene og påse, at ingen sæk faldt af
læsset. Linien var ansvarlig for posten fra det øjeblik, vognen forlod post-
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stationen, og til posten var afleveret på bestemmelsesstedet. Der blev fra
postvæsenets side holdt øje med transporten gennem byen til skibets kaj.
Kontrollen var stikprøvevis.
Det gik ret godt med at fa betragtelige godsmængder, og efterhånden
som vi blev kendt, og det viste sig, at afskiberne kunne regne med god ser
vice, gik det bedre og bedre.
I mellemtiden havde afdelingen faet ny chef, idet Christen Larsen var
vendt tilbage til London til en bedre stilling og var blevet afløst af Otto
Jelstrup, som havde været flere år i Kompagniet. Kontoret var også flyttet
fra Wall Street til 17 Battery Place og var nu nærmere jorden, l.ste sal i
stedet for 26. etage. Lokaliteten var glimrende, for bygningen lå omtrent på
spidsen af Manhattan øen, uden genboer - kun en mindre park. Til højre
for bygningen var Hudson floden, og således havde vi den bedst mulige
lejlighed til at se skibene, der ankom eller afsejlede fra anløbspladserne på
begge flodens bredder, dvs. henholdsvis på Manhattan og Hoboken på
New Jersey siden. Således kunne vi, efter at de hurtige tyske passagerskibe
»Bremen« og »Europa« blev sat i fart, næsten stille vore ure ved at se dem
komme, idet det med fa undtagelser skete ved tretiden torsdag eftermid
dag. Jo, linien Norddeutscher Lloyd reklamerede senere med, at ud af 100
anløb havde »Bremen« kun været forsinket 3 gange, og det drejede sig kun
om en time eller så. Den første »pier« (kaj), Pier A, som bl.a. blev benyttet
ved modtagelse af nogle af byens prominente gæster, lå umiddelbart nede
til højre for 17 Battery Place, så det tør siges, at vi på vort kontor havde
første parket, da Prinsen af Wales, den senere Edward VIII, kom på offi
cielt besøg og blev modtaget af flere honoratiores fra stat og by + et opbud
af soldater og politi i stort antal, samt flere orkestre. Vi så hele stadsen, og
det var en begivenhed, vi nødigt ville gå glip af.

Efterskrift
Desværre foreligger der ikke mere manuskript til fars erindringer, men til trods for hans
omskiftelige tilværelse er der efterladt så mange papirer, breve og fotos, at det kan lade
sig Søre tegne omend noget lille billede af de næste ca. 60 år af hans arbejdsliv.
I første halvdel af1920erne overtog far efterhånden hele ledelsen afpost- og fragtaf
delingen i Baltic America Line, og i 1926 blev passagerafdelingen også overdraget til
ham, således at han havde hele ledelsen af linien.
Da Baltic America Line i 1930 overgik faldt og helt på polske hænder og skiftede
navn til Gdynia America Line blev far af ØK udlånt til linien for en tre-årig periode.
I 1934 blev kontrakten fornyet for en ny tre-årig periode, og far var i mellemtiden
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blevet vicepræsident for linien. 11937 ville linien imidlertid kun forny hans kontrakt for
ét år, og han besluttede derfor i juli 1937 at tage sin afsked fra linien.
Det var nærliggende - med den erfaring han i årenes løb havde erhvervet sig inden
for shipping - at han ville forsøge at oprette sit eget passagerbureau i New York. Bu
reauet fik adressen: 50 Central Park South, New York.
Desværre blev det ikke nogen succes, måske delvis begrundet i den efterhånden ret
spændte verdensituation.
I september 1938 besluttede far derfor at bryde op og rejse hjem til Danmark.
Tidligt i foråret 1939 søgte han en stilling som leder af Det Danske Luftfartsel
skabs nye kontorer i Dagmarhus i København. Men krigsudbruddet og den efterfølgen
de besættelse af Danmark satte en stopper for den private lufttrafik.
Herfra kom far til Valutacentralen, der senere skiftede navn til Direktoratet for Va
reforsyning. I overgangsperioden blev alle medarbejdere sagt op, men kunne søge genan
sættelse. Således blev far opsagt den 31. juli 1940 til fratræden 31. oktober 1940, men
allerede den 10. august 1940 var han genansat i Direktoratet for Vareforsyning, der
kom til at tage sig af al rationering i Danmark.
Her kom hans administrationsevner og organisationstalent til udfoldelse, og i årene
op til 1956 avancerede han efterhånden til ekspeditionssekretær. 11956 blev Direktora
tet imidlertid nedlagt, og så stod han igen uden arbejde i en alder af 64 og uden nogen
form for pension.
Med gode venners hjælp lykkedes det dog heldigvis ret hurtigt at få et vikarjob i
Landmandsbankens (senere Den Danske Bank) hovedsæde i København. Dette job
havde far til marts 1972, for som man fortalte ham i banken: »Vi har ingen ansatte
over 80 år«. Ingen ville have fundet det mærkeligt, hvis far på det tidspunkt havde
besluttet sig til at sige erhvervslivet farvel, men han var stadig så fyldt med energi, at
han endnu engang igennem sine forbindelser i ØK fik et seniorjob, denne gang hos Erik
Levison i Skovlunde ved København, hvor han begyndte den 22. februar 1973.1 somme
ren 1981 fratrådte han dette sidste job og sluttede en erhvervskarriere på 73 år.
Efter anden Verdenskrig underviste far igennem mange år på ØK’s egen handels
skole, hvor hans viden og erfaring blev overført til de næste generationer.
Disse unge mennesker havde min far ved flere lejligheder kontakt med under sine
rejser, hvor han kunne glæde sig over, at adskillige af dem sad på ansvarsfulde poster i
Kompagniets tjeneste.

En skomagerforretning på
Nørrebro.
AF HENNING E. GJERMANDSEN

I 1886 rejste Esrom Olsen, 21 år gammel og udlært som skomager i Roskil
de, til København. Her etablerede han sig på Nørrebrogade. Om Esrom Ol
sens etablering og forretningsdrift skriver cand.phil. Henning E. Gjermandsen. I den længste del af tilværelsen havde Esrom Olsen konjunkturen med
sig og fik et solidt fodfæste, men han måtte døje nedgangen i mellemkrigs
årene, indtil han som gammel mand standsede sin virksomhed 1935.

I 1936 klagede en ældre københavnsk borger sin nød til Skatterådet: »Som
svar på Skatterådets ærede skrivelse af 26.3. 1936 tillader jeg mig herved
høfligst at gøre indsigelse på den af ligningsmænd ansatte indtægt. Regn
skabet er opgjort efter min bedste overbevisning og siden 1928 har forret
ningen forsåvidt givet underskud hvert år og der er til 1936 bleven et un
derskud på kr. 21.847,57 øre. Oktober flyttedag måtte jeg ud af butikken
da jeg var opsagt og måtte da realisere mine varer til en opkøber. Butiks
skab, skilte og udhængsskabe solgte jeg. Det beløb, der indkom, er kommet
med i mine opgørelser. Penge til at leje et nyt lokale havde jeg ikke. Min
ekspeditrice skyldte jeg pr. 31.12 20.807 øre af hendes løn. Jeg måtte sælge
mine obligationer for at kunnne betale min gæld. Den private lejlighed
overtog min ældste datter fra oktober med leje, gas og lys da jeg ikke kunne
betale efter at jeg havde betalt min gæld, og nu skal jeg betale pr. måned
for kost og renlighed.
I fald det høje skatteråd ikke kan tage hensyn til min indsigelse tillader
jeg mig høfligst at anmode om at afgive mundtlig forklaring«.
Ærbødigst underskrevet af Esrom Olsen.
En noget trist beretning om et menneske, der i sit livs efterår mistede sin
butik og ikke længere havde råd til sin lejlighed. Oveni kom så den af skat
tevæsenet højt ansatte indtægt.
Men hvem var egentlig denne, øjensynlig så uheldige, Esrom Olsen?
Han var født i Skibby på Sjælland den 6. april 1865. Som 15-årig kom han i
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lære som skomager hos Dreyer i Roskilde, hvor han aflagde svendeprøve
29. oktober 1885 efter 4% års læretid. Mester blev han 1.8. 18881. Hvorfor
det netop blev skomagerfaget, som Esrom valgte, vides ikke. Han var ikke
fysisk handicappet og havde derfor ingen begrænsninger i så henseende,
men som hans anden datter udtrykte det: »Noget skulle dejo være«2.
I 1886 rejste Esrom Olsen til København. Om skomagerfaget på den tid
kan man sige, at udenlandsk, især tysk, fabriksfremstillet fodtøj var blevet
en trussel for de danske håndskomagere3. Disse henvendte sig i 1884 forgæ
ves til regeringen for at fa indførselstolden forhøjet4, og i 1887 lavede de et
fagmærke, for at kunderne kunne skelne fagfolk fra ikke-fagfolk. Større be
tydning fik dog den fagskole, som blev oprettet 1887 med henblik på at høj
ne standarden5. Den første danske skotøjsfabrik blev for øvrigt stiftet i 1874
og lå i samme gade, hvor også Esrom Olsen kom til at virke: Nørrebrogade
(nr. 212). Det var Aktieselskabet Københavns Skotøjsfabrik6.
Udviklingen med større udbredelse af det fabriksfremstillede fodtøj af
skrækkede ikke Olsen. Han erkendte blot, at han, som så mange andre sko
magere, var nødt til at inddrage salg af det fabriksfremstillede fodtøj for at
kunne overleve i branchen7. Blandt hans største leverandører blev bl.a.
Hertz Garveri og Skotøjsfabrik, Jørgen Petersen og Co. og Karl K. Kri
stensen8. Det fremgår også, at han deltog i fællesindkøbsforeningen i perio
den 1919-19359.
Som nævnt blev Esrom Olsen ikke længe i Roskilde. Den 8. april 1886 fik
han Roskilde Politis stempel i sin Vandrebog, som siden 1828 var legitima
tion for rejsende håndværkssvende, og rejste »pr. jernbane« til København
som så mange andre. Her fik han ligeledes et stempel den 9. april. Det var
den eneste rejse, han foretog ifølge Vandrebogen. Samme bog indeholder
også et signalement af bogens indehaver. Dette er dog ikke særlig præcist:
højde og bygning var middel, næse og mund almindelig, øjnene var blå, og
håret mørkt og krøllet. Det oplyses også, at den unge Olsen var i besiddelse
af 12 kr. ved »Vandrebogens meddelelse«.
Det var denne unge, håbefulde og, viste det sig, ret målbevidste mand,
der i foråret 1886 steg af toget i rigets hovedstad. Det var en by i udvikling
og med vokseværk, som Olsen kom til. Industrialiseringen var i fuld gang,
og København var landets erhvervscentrum.
Konjunkturmæssigt var tiden omkring 1886 ikke specielt gunstig, men
det synes ikke at have haft indflydelse på Esrom Olsens situation. Allerede
fra 1. april 1886 havde han faet arbejde hos skomagermester Thuge i Nansensgade 30. Her arbejdede han til mesters tilfredshed10, indtil han be
gyndte for sig selv. Dette skulle være sket i 1890, da han løste borgerskab.
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Her ses Esrom Olsen foran sin velassorterede butik på Nørrebrogade nr. 197. Under indehaverens
navn står, at forretningen er grundlagt i 1888.
Foto i familiens eje.

Af Olsens egne oplysninger fra 1893 fremgår det, at han skulle have haft en
medhjælper siden 188811, hvordan det så har harmoneret med hans arbej
de hos Thuge fra 1886 til 1890.
Under alle omstændigheder gik det godt for Esrom Olsen. Så godt at
han i 1893 ønskede en »udvidelse af forretningen samt handel med færdigt
fodtøj som skomager«12. Men dertil manglede han kapital, og han så ingen
anden udvej end at forsøge at opnå et lån hos »Lånefondet for Sadelmagere
og Skomagere«. Det var et fond, stiftet i 1883 med det formål at »ved lån på
lempelige vilkår at støtte hæderlige og stræbsomme sadelmagere og skoma
gere i København og på Frederiksberg«. Denne fond var fortrinsvis for
lavsmedlemmer, men det var Esrom Olsen blevet den 20. marts 1891, så
han opfyldte alle betingelserne for et lån13. Dette kunne være et beløb mel
lem 200 og 500 kr., men Olsen ønskede dog kun 400 kr.14.
Esrom Olsen formulerede sig således: »har ved egen hjælp og uden kapi
tal arbejdet mig frem så jeg kan holde en svend. Det er min fulde overbevis
ning at jeg kunne erhverve mig flere kunder, når jeg førte et lille lager af
færdigt fodtøj ved siden af professionen. Den dertil nødvendige kapital ser
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jeg ingen anden udvej til end dette lån som jeg herved er så fri at anmode
om«.
Endvidere demonstrerede Esrom Olsen, at han havde taget bestik af om
rådet: »når jeg kunne føre et lille lager af færdigt, håndforarbejdet fodtøj,
som meget spørges her« og »de fleste beboere heromkring er nemlig ube
midlede, så at jeg må give lang kredit - hvortil jeg mangler driftskapital«.
Hans ønske blev opfyldt. Efter kælderbutikker i Skodsborggade 4 og i
Nørrebrogade 195 endte det med lokalerne i Nørrebrogade 197 senest fra
190515.
Hvordan forretningen så ud indvendig, vides ikke, men en inventaropgø
relse fra 1919 fortæller om bl.a. stole, stiger, reol, maskiner og læster, prø
veskamler, lamper, vaser og stativer, papirholder og glasloft16. Inklusive
udhængsskabe, skilte og vinduesskodder skal inventaret have repræsente
ret en værdi af 1564 kr. Det dyreste var udhængsskabe, vaser og stativer,
der kostede 1000 kr.
Esrom Olsen blev i maj 1891 gift med Marie Gunhill, med hvem han i
1893 havde faet de første to af ialt fire børn. De boede dengang i Ordrupgade 4, men også her sluttede det med Nørrebrogade, nærmere betegnet nr.
190. Sidstnævnte lejlighed bestod af tre værelser og et såkaldt pigekammer.
Oprindelig var der das i gården, men senere blev der bygget håndvask og
bruser i spisekammeret og WC i enden af en gang. Pigerne kom, naturligt
nok, til at bo på det meget lille pigekammer, mens forældrene havde sove
værelset. Desuden var der spisestue og dagligstue17. Esrom Olsen fik sig
etableret godt og solidt. Nu gjaldt det om at holde fast.
Med industrialisering og vandring fra land til by fulgte behovet for bo
liger, og de blev bl.a. bygget på Nørrebro. I 1852 blev der givet tilladelse til
at bygge faste bygninger på broarealerne, og det resulterede i en stærk be
folkningstilvækst18. Befolkningstallet på Nørrebro lå 1840 på omkring
3.000, men var i 1880 vokset til 52.000, i 1901 til 105.000. Det var en bredt
sammensat befolkningsgruppe, der i 1870’erne og 1880’erne levede på Nør
rebro, men området blev senere et arbejderkvarter. Ud over boliger fandtes
der også mange virksomheder af forskellige størrelser.
Det var altså i dette, efterhånden travle kvarter, at familien Olsen ind
rettede sig. Den udefra kommende familie faldt øjensynligt udmærket til i
området. En af vennerne lavede en sang til ægteparrets sølvbryllup i 1916:
»Esrom og Marie O, borgerfolk på Nørrebro«19.
Som selvstændig erhvervsdrivende hørte Esrom Olsen til gruppen af
småmestre med både fremmed arbejdskraft og egen indsats som en nød
vendighed. Desuden blev noget af familien inddraget i driften. Marie Ol-
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sen havde selv haft kjolesalon, før hun blev gift med Esrom, men den holdt
hun op med, da de blev gift, for at hjælpe til i hans forretning med bl.a.
rengøring20. Desuden hjalp datteren Agnes Marie til både før, under og
efter sine skolegang, som for øvrigt foregik i betalingsskole. Da hun var fær
dig med at gå i skole, blev hun direkte ansat i forretningen21. Som barn
startede hun med at gå i byen med fodtøjet, og senere som ansat prøvede
hun sko på folk og pakkede ind.
Hun har fortalt om, hvordan hendes far brugte alle originale skomager
instrumenter, og om hvordan han lavede begtråd til at sy skoene med22. På
grund af prisen vandt det fabriksfremstillede fodtøj frem, men Esrom Ol
sen kunne dog fortsat levere håndsyede varer. Det var i øvrigt en alsidig
virksomhed, han etablerede. Udvalget var stort og varieret, hvilket følgen
de eksempler kan belyse: Galocher, snøresko/støvier, laksko, gymnastik
sko, dansesko, fjederstøvler, filttøfler, balletsko, ruskindssko, krokodillesko
og fodboldstøvler. Dertil kom diverse reparationer og f.eks. platfodsindlæg23For at fa et supplement til husholdningen anskaffede Olsen sig en have i
Brønshøj. Hver aften efter lukketid (kl. 20 på hverdage, 21 på lørdage) tog
han ud til haven med én kurv på brystet og én på ryggen for at hente grønt
sager24. Hvor mærkeligt det end kan synes, havde han også energi til at
bygge et hus på grunden. Det var kun om søndagen, at den øvrige familie
var i haven, der altid var fyldt med gæster.
Tiden op til 1920 var med enkelte undtagelser gunstig i konjunkturmæs
sig henseende. I denne periode kom Danmark med i de industrialiserede
landes rækker uden at det, generelt betragtet, gik ud over de små virksom
heder20. Men Esrom Olsens fag fik tilbagegang. Faktisk var det netop læ
der- og skotøjsindustriens små virksomheder, som blev hårdest ramt af in
dustrialiseringsprocessen26. Trods tilbagegang var skomagerfaget dog sta
dig et af de største håndværksfag, men hørte indkomstmæssigt til i den dår
ligste halvdel. Selv om faget var gået tilbage, var der dog i 1935 5.680 sko
tøjsreparationsforretninger i Danmark27. Mellemkrigstiden bragte dårlige
forhold.
Esrom Olsen klarede skærene indtil 1935, men helt let var det ikke.

Forretningens drift
En opstilling fra 1918 viser fordelingen af skomagerens omkostninger28:
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Arbejdsløn...................................................................................... 1.725,50
Husleje............................................................................................ 1.800,00
Skat.................................................................................................... 1.102,49
Tillægsskat......................................................................................... 655,00
Tyveriforsikring.................................................................................
14,50
Brandassurance................................................................................. 23,10
Glasforsikring.................................................................................... 17,35
Ulykkesforsikring..............................................................................
12,80
Telefon ..............................................................................................
75,80
Glarmester......................................................................................... 27,50
Brændsel............................................................................................ 196,00
Belysning............................................................................................ 74,34
Rengøring ......................................................................................... 350,00
Gadefejning............................................................................................ 30,00
Ialt:.................................................................................................... 6.104,38

Dertil kom varekøbet, som var på 41.133,57. Altså i alt 47.237,95 kr.
Gennem perioden 1915-1935 var løn, husleje og varekøb de største udgif
ter, varierende i størrelse.

Lønudgifter 1915-1935
1915.................................................................................................... 2.195,18
1920
3.469,31
1925 ................................................................................................. 3.866,72
1930 ................................................................................................. 3.546,88
1935 ................................................................................................. 2.651,92

I disse tal er der som regel inkluderet mere end én løn. En enkelt svend hos
Olsen tjente ca. 1.400-2.000 kr. pr. år i perioden 1918-1930, men til tider
var der brug for ekstra hjælp. Faktisk var Esrom Olsen oppe på at beskæfti
ge fire personer i 1921 ud over sin datter29. Datteren Agnes figurerer i ma
terialet fra 1920, hvilket er en del af forklaringen på det store spring i løn
udgifter fra 1915 til 1920. I 1920 havde Esrom Olsen to ansatte ud over
datteren. Hendes løn var for øvrigt som regel større end svendens (ca.
1.600-2.000). Fra 1923 og til mindst 1930 ses kun to ansatte inklusive dat
teren.
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Husleje 1915-1935
1915....................................................................................................
1922 ....................................................................................................
1923 ......................................
1924-1935 .........................................................................................
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1.457
1.800
2.550
3.250

Den kraftige stigning fra 1922 til 1923 var sandsynligvis en medvirkende
årsag til, at antallet af ansatte blev reduceret. Dette antal var netop fra
1923 nede på to, mod fire i 1922. En næsten lige så stor stigning ses fra 1923
til 1924, hvorefter huslejen holdt sig på samme niveau indtil 1935.

Varekøb 1915-1935
1915 ................................................................................................ 30.378,25
1916 ................................................................................................ 38.331,66
1917 .............................................................................................. 47.140,13
1918 .............................................................................................. 41.133,57
1919 .............................................................................................. 85.127,38
1920 ............................................................................................ 113.689,46
1921 .............................................................................................. 63.344,80
1922 ................................................................................................ 34.616,50
1923 .............................................................................................. 36.040,37
1924 .............................................................................................. 39.556,96
1925 .............................................................................................. 32.925,26
1926 .............................................................................................. 30.241,95
1927 .............................................................................................. 27.670,95
1928 .............................................................................................. 28.185,99
1929 ................................................................................................ 30.960,31
1930 .............................................................................................. 31.169,60
1931 .............................................................................................. 25.368,25
1932 .............................................................................................. 21.196,36
1933 .............................................................................................. 29.531,02
1934 .............................................................................................. 26.009,02
1935 ................................................................................................ 14.661,40

Det skal bemærkes, at 1935 ikke var et fuldt forretningsår.
Varesalg30
1918 .............................................................................................. 70.724,00
1920 ............................................................................................ 104.287,00
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1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
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..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

67.809,00
50.913,00
50.427,08
53.479,21
51.364,80
42.647,00
36.202,91
39.683,29
41.331,31
39.645,32
33.709,16
28.473,91
32.437,08
33.960,02
37.230,85

Det fremgår, at det forretningsmæssige højdepunkt lå i tiden omkring
1920. Allerede 1923 måtte Esrom Olsen skære ned på personalet. De store
huslejestigninger i 1923 og 1924 blev altså ikke fulgt op af et større salg,
tværtimod. I 1926 gik varesalget ned under 50.000 kr., og i 1930 under
40.000. Ganske vist gik det fremad igen fra 1932, men uden at komme bare
i nærheden aff.eks. 1925-niveauet.
Det svigtende salg og de forøgede udgifter blev ikke opvejet af højere pri
ser på varer og reparationer. Et par chevreaustøvler til herrer kostede i
1916 en sum af 21 kr., men var i 1935 kun steget til 28,50. Toppunktet var
1920, hvor prisen var oppe på 54 kr. Fra 1926 til 1935 bevægede prisen sig
mellem 28 og 32 kr.31.
Reparationspriserne viser det samme mønster32. 11916 kostede det 2,75
kr. at få sko »sålet og flikket«; prisen var i 1919 steget til 4,50, hvilket er tæt
på de 5,00 kr., som det kostede i 1935. I 1921 var prisen 7 kr.
Man kan altså konstatere, at den omkostningsforøgelse, som Esrom Ol
sen var ude for med de kraftige huslejestigninger, ikke blev dækket ind af
mersalg og/eller højere priser. Tværtimod. Fra 1924 faldt salget i kroner fra
53.479,21 til 37.230,85 i 1935. Ganske vist faldt lønudgiften også, men det
har næppe hjulpet meget. Derimod fik Olsen bragt de udestående fordrin
ger betragteligt ned33, nemlig fra 1.332,90 kr. i 1924 til 202,38 kr. i 1935.
Skomagerforretningen skulle naturligvis også dække udgifterne til den
private husholdning. Disse beløb sig i 1918 til 3.000 kr. pr. år, men var i
1928 faldet til 2.000 kr., hvorefter udgiften holdt sig lige derunder. I disse
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Skomagerfamilien i kolonihaven i Brønshøj. Billedet er muligvis fra 1903, hvor det mindste barn blev
født.
Foto i familiens eje.

tal gemmer der sig først og fremmest husleje (750 kr. i 1929), kost (670 kr. i
1929) og gas, lys og brændsel (155 kr. i 1929)34.
I økonomisk trange tider er det rart med en velvillig pengeforbindelse,
og en sådan havde Esrom Olsen i form af Folkebanken for København og
Frederiksberg. Denne bank tilstod Olsen en løbende kassekredit op til et
beløb af 9.000 kr. mod for 8.000 kr. aktier og obligationer som pant fra
hans side35. Olsen selv var altså ikke uden midler, da han oprettede denne
kassekredit i november 1924. Tidspunktet for oprettelsen virker ikke tilfæl
digt. Fra 1920 til 1923 blev varesalget mere end halveret, og huslejen steg
fra 1.800 i 1922 til 3.250 i 1924.
Kassekreditten blev nedskrevet til et maksimumbeløb på 5.000 kr. i lø
bet af fire år, og Olsen fik for 3.000 kr. af sine værdipapirer tilbage36. Dette
beløb blev dog atter brugt som sikkerhedsstillelse i 1931 (2.000 kr.) og i
1933 (1.000 kr.). Endnu i 1935 skyldte Esrom Olsen banken 6.545,44 kr.37.
Førnævnte kassekredit ser iøvrigt ud til at have afløst et banklån fra 1921.
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Esrom Olsens samlede gæld var størst omkring 1920 med et beløb på ca.
43.000 kr. Det lunede lidt, at han arvede en sum penge (3.158,17 kr.) i 1920.
Gælden var i 1926 blevet bragt ned på godt 12.000 kr., og dette niveau (ca.
12.-15.000 kr.) blev holdt indtil 1933, hvor gælden havde passeret 20.000 kr.
Det store spring mellem 1932 (14.899,35) og 1933 (20.824,10 kr.) skyldtes
først og fremmest en forøgelse af gælden til »diverse kreditorer« fra 8.930,02
kr. (1932) til 14.291,07 kr. (1933). Denne stigning faldt sammen med et
forøget varesalg og dermed også et større varekøb.
Esrom Olsen benyttede ikke kun banken for at klare skærene. Han var
åbenbart et menneske med økonomisk sans, for han havde skabt sig en
formue, der ligeledes nåede et højdepunkt i begyndelsen af tyverne. Den
ne formue, som i 1921 var på godt 41.000 kr., blev efterhånden formind
sket til ca. 16.000 kr. pr. 1/1-193538.
Ihukommende Olsens klage til skattevæsenet kunne man måske forle
des til at tro, at han havde nået bunden i 1935, men det var nu ikke tilfæl
det. Ved årsskiftet 1935/36 (efter forretningesn ophør) beløb hans aktiver
sig til 12.764,38 kr., herunder bl.a. en grund med sommerhus til 7.500 kr.
og en større aktiepost på 4.540 kr.39. Det virker lidt usandsynligt, at han
ikke havde »penge til at leje et nyt lokale« for.
Esrom Olsen overlevede trods alt i mange år som selvstændig. Han fik
skabt sig en kundekreds, som bestemt ikke virkede specielt ubemidlet40.
Han noterede ofte, men ikke altid, sine kunders stilling ned, og det frem
går, at den største gruppe bestod af andre håndværkere og håndværksme
stre. Mange kunder havde han også blandt sporvejsfunktionærer, lovens
håndhævere, officerer, jernbanefolk og postetatens folk. Andre forret
ningsdrivende som f.eks. købmænd og boghandlere hørte også til kunde
kredsen sammen med en hel del fabrikanter, direktører og grosserere. Et
par læger, en magister, en præst, skolefolk og en enkelt justitsråd var også
kunder, hvorimod ufaglærte synes at have været den mindste (noterede)
gruppe. Dog finder man bl.a. en chauffør og en portner.
Hvad der ikke kan undre er, at Esrom Olsen havde en stor kundekreds
i kvarteret omkring sin forretning. Her er det især selve Nørrebrogade og
sidegaderne Ægirsgade og Baldersgade, der dominerede. Mere overra
skende er det måske, at han også havde en hel del kunder uden for »sit«
område; fra Vallø syd for Køge til Rungsted i nord og Sorø i vest. Også i
fødebyen Skibby havde han kunder.
Den korte efterkrigshøjkonjunktur blev efterfulgt af kriser, især 192021, 1923-27 og 1931-3341. Det medførte bl.a. arbejdsløshed. Den korte op
blomstring 1918-20 bundede i et stort genopbygningsbehov, men denne
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Esrom Olsen holdt ophørsudsalg 1935. Som det fremgår, har butikken ikke gennemgået større foran
dringer i det ydre fra det første billede, der formentlig er fra begyndelsen af århundredet. Udhængsska
bene er dog udskiftet og forsynet med små lampetter ovenover til afløsning af de karakteristiske gaslam
per på det gamle billede. Bemærk de kantstensparkerede cykler, et karakteristisk træk i 1930’ernes by
billede.
Foto i familiens eje.

genopbygning gik for hurtigt, og man fik overproduktion og prisfald allere
de i 1920.
Selv om København stadig voksede efter 1. verdenskrig, var der mange,
som forlod byen under kriseårene i begyndelsen af tyverne. Byens vækst
fandt sted i yderområderne, en udtynding begyndte på bl.a. det indre Nør
rebro. Til gengæld voksede befolkningstallet på det ydre Nørrebro, men se
nere, i trediverne, faldt det igen på brokvarterene som helhed42. Selv om
Esrom Olsen som sagt havde kunder andre steder end på Nørrebro, er det
ikke utænkeligt, at han måtte konstatere et mindre og fattigere kundeun
derlag. Under alle omstændigheder faldt hans salg fra 1920.
Selv om Olsens forretning havde set betydelig bedre tider end i 1935, så
var denne nedgang øjensynlig ikke den direkte årsag til, at han drejede
nøglen om. Han meddelte selv i annoncer, at han holdt ophørsudsalg p.g.a.
opsigelse til den 15. oktober43. Esrom Olsen skulle angiveligt være blevet
opsagt, fordi han og ejeren (en anden Olsen, som var konditor) ikke kunne
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enes. Esrom mente, at ejeren var »en stor rod«44. Nogle konflikter har der
muligvis været, for det ses, at Esrom Olsen var i kontakt med en sagfører
vedrørende ejeren både i 1932, 1933 og 193545.
Men han var ikke den eneste, der led den tort at blive sagt op. Det var
der andre, der oplevede, efter at have drevet forretning i mange år46. Det
kunne naturligvis ikke undgå at vække opmærksomhed, og det lokale di
striktsblad »Nørrebro« tog da også fat på sagen i et interview med et par af
de ramte47. I det ene tilfælde, en møbelhandler, var baggrunden for opsi
gelse en kraftig huslejestigning fra 4.000 kr. til 5.000 kr. årligt, men i det
andet tilfælde, en lingeriforretning, lå der hverken huslejeforhøjelse eller
andre grunde bag opsigelsen. Som forretningens bestyrer udtalte: >Jeg har
kun at flytte fordi det behager ejeren«. I sit brev til Skatterådet påstod Es
rom Olsen, at han ikke havde råd til sin lejlighed længere og derfor lod sin
datter overtage den. Ifølge oplysninger fra familien var grunden snarere
den, at han ville sikre, at døtrene, som i modsætning til sønnerne forblev
ugifte, fortsat kunne bo der efter hans død48.
Efter en god start var det begyndt at gå ned ad bakke fra omkring 1920
for Esrom Olsen. På trods af tilbagegangen klarede han sig til 1935, hvor
beslutningen om at stoppe ikke umiddelbart var overladt til ham selv. Han
kunne måske nok have fortsat i et andet lokale, men var nok ved at være
træt. Han kone døde i februar 1935, og samme år havde han selv rundet 70.
Esrom Olsen døde året efter.
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Erindringer fra benzinbranchen
1930-1970
AFARNE H. MIKKELSEN

Denne artikel er ikke et forsøg på i enkeltheder at skildre benzinbranchens
udvikling. Arne H. Mikkelsens beretning er rent personlig og handler om
hans liv i benzinbranchen i mere end 40 år.

Med den forøgede automobilisme, der fulgte efter den første verdenskrig,
opstod der et behov for at udbygge og modernisere et forsyningsnet til at
betjene automobilerne rundt om i landet. Jeg husker endnu det besvær, det
kunne være omkring 1920 at hjælpe biler, der var gået i stå på grund af
manglende brændstof.
Min fars købmandsforretning la i Mundelstrup 10 km nordvest for Arhus.
Hvis en bilist løb tør for benzin — og det skete ofte om aftenen eller om natten
- var den gruelig gal, for der fandtes ikke som nu en benzintank i nærheden.
Mange gange har jeg oplevet, at en sådan nødstedt trafikant kom og bad om
hjælp. Og hvad gjorde vi så? Jo, i vort store pakhus havde vi altid stående
nogle galvaniserede jerndunke med benzin - uden hensyn til den brandfare,
der lå i, at dunkene var opbevaret i et ganske almindeligt pakhus.
Ekspeditionen foregik på den måde, at dunken blev vejet, og så drog den
uheldige trafikant afsted med den - det var ikke godt at vide hvor langt fyldte på bilen og bragte (forhåbentlig!) dunken tilbage. Efter en ny vej
ning blev det regnet ud, hvor meget der var taget af den. Prisen blev bereg
net efter vægt, og så var den handel slut. Besværligt, javel, men kunden var
blevet hjulpet.
I begyndelsen af 1920’erne kom der så et fremskridt: Benzintank med
pumpe. Et sådant anlæg blev opsat i Hasle 4 km fra Arhus og hos min far i
Mundelstrup. Det var lidt af en sensation med et sådant vidunder. Jeg hu
sker endnu pumpen i enkeltheder, men det vil føre for vidt at beskrive,
hvordan den virkede. Hvor stort et salg, der var tale om, kan jeg ikke hu
ske, men det ville synes latterligt lille i sammenligning med det kolossale
forbrug, der er i dag af disse kostbare dråber.
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Hos Brødrene Jansen
Nu springer vi elegant en halv snes år over og befinder os på den 1. april
1930. På dette tidspunkt havde jeg overstået min skoletid og søgte ud i er
hvervslivet. Det var lidt svært at fa noget at rive i, men det lykkedes dog at
blive ansat i et københavnsk firma, der havde etableret et benzin og smøre
oliefirma i Arhus i konkurrence med de allerede etablerede: D.D.P.A. og
D.F.O.K., som senere ændrede navnene til Esso og BP, og et tredie firma,
Shell.
Brødrene Jansen, som det firma hed, jeg kom ind i, var startet af tre
brødre fra Lolland: Herman G. Jansen sad på hovedkontoret i København,
og det var vel egentlig ham, der begyndte handel med benzin og smøreolie
meget småt, nemlig efter sigende fra en trækvogn, hvorfra han forsynede
fortrinsvis københavnske taxabiler. Senere fik han, vist som den første, lov
til at opstille gadetanke. Han fik således lov at opstille en på Kongens Ny
torv! En anden broder, Frederik Jansen, etablerede en afdeling i Esbjerg,
o
medens den tredie broder, Sigfred Jansen, oprettede Arhus afdelingen, vist
nok i 1923, og det var i denne afdeling, jeg gjorde min entré i branchen den
1. april 1930.
Firmaet havde på dette tidspunkt 4 gadetanke, som blev drevet fra kon
toret: Vesterbro Torv, Østbanetorvet, hjørnet af Sønder Allé og Asylvej
samt hjørnet af Strandvejen og Jægergårdsgade. Det var min opgave hver
morgen på cykel at køre ud til tankene og afregne den foregående dags salg.
Afregningen skete på grundlag af benzinpumpernes tælleværker. Der førtes
en lagerbog for hver enkelt tank på kontoret, som derefter sørgede for at
tilføre tankene ny beholdning. Ud over disse 4 tanke var der også opstillet
tanke hos købmænd i forstæderne. Disse tanke fik leveret benzinen, som
blev betalt ved leveringen.
Filialen fik sine tilførsler fra et firma i Hamburg, Oelhag (Algemeine
Oelhandels Geselschaft) per jernbanetankvogne, der kunne rumme fra
15.000 til 17.000 ltr. Omsætningen var på dette tidspunkt normalt 4 vogn
ladninger nr. 1 benzin og 1 vognladning nr. 2 benzin per måned. Derud
over havde vi leverancer i hele jernbanevogne til D.S.B.’s depoter, og ved
siden af benzinforretningen havde vi også omsætning i let brændselsolie
(gasolie) og petroleum, men det var kun af ringe omfang sammenlignet
med benzinomsætningen.
Når jernbanevognene kom til Arhus Godsbanegård, blev de klareret hos
det stedlige toldkammer. Der blev udfærdiget toldpapirer og udtaget prø
ver, men der blev ikke betalt afgift. Det klarerede kvantum blev derimod
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Brødrene Jansens lagerfaciliteter på Søren Frichsvej. Fotografiet er formentlig taget i vinteren 1930/31
og viser midt i billedet den træbygning, hvor smøreolie og fedt blev aftappet; ligeledes var der ekspedi
tion, ligesom olietromler blev malet og nummereret. Bygningen til højre for træbygningen er kontoret,
og en garage anes længst til højre. I forgrunden ses den overdækkede tappekælder til benzin, petroleum
og gasolie, der blev hældt på dunke, samt galvaniserede jerntromler med 200 eller 400 liters indhold.
Foto hos forfatteren.

tilført vort kreditlager. Hvert kvartal blev lageret gjort op, og det solgte
kvantum i kvartalet blev belagt med benzinafgiften, som på dette tidspunkt
var 7 øre per liter. Denne afgift skulle derefter udredes i løbet af 10 dage.
Når jernbanevognene var klareret, blev de af den daværende Hammel
bane rangeret til lageret på S. Frichsvej og tappet på lagertankene. Der var
to tanke hver på 25.000 liter og to hver på 13.000 liter. Tankene var an
bragt i en betongrube oven på jorden. Udkørslen af benzin og petroleum
skete i jerntromler a 400 og 200 liter. Tromlerne blev påfyldt i en tappekæl
der og derefter ved hjælp af slidske rullet op først på jorden og derefter ad
en ny slidske op på et lastbillad. Det var et ret tungt arbejde. En tromle
med 400 liter benzin vejede godt 400 kg.
I forhold til den ret beskedne omsætning, vi havde i benzin o.l., havde vi
en pæn omsætning i smøreolier af forskellige slags og kvaliteter: automobil-
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olie, industriolie og smørefedt. Disse olier blev også importeret fra det sam
me firma i Hamburg i 200 liter tromler. Den største del blev videresolgt i
de samme tromler, efter at de var blevet malet om og forsynet med vore
numre og firmanavn. En del af omsætningen blev dog aftappet på mindre
tromler og 5 og 20 liter dunke.
Inden jeg går over til at berette om den følgende tids udvikling, lidt om
det beskæftigede personale: Det var Sigfred Jansen, der var leder af virk
somheden. Derudover var der en bogholder og en elev (mig) på kontoret.
På lageret var ansat to lagerarbejdere. Den ene var hovedsagelig beskæfti
get med benzin, petroleum o.l. Den anden tappede smøreolie, malede
tromlerne og sørgede for forsendelsen. Vi havde ikke selv køretøjer, så al
udkørsel skete ved hjælp af lejede vognmænd. Kontoret var bygget på selve
lagerpladsen, så man havde den meget nære kontakt mellem kontoret og
lageret.
Der var kun gået godt en måned, efter at jeg var blevet ansat, da Sigfred
Jansen døde; og derefter blev der ansat en forretningsfører. Han var en
mand i sin bedste alder og meget energisk, hvilket forårsagede mange æn
dringer. For det første flyttede vi omgående kontoret fra S. Frichsvej til for
retningsførerens privatbolig på Søndergade, hvorfra han også drev sin pri
vate agenturforretning med tilknytning til korn- og foderstofbranchen.
Desuden var han edsvoren varemægler. På den måde fik jeg også lidt kend
skab til handel med korn, foderstoffer og kunstgødning. Selv om den auto
riserede varemæglervirksomhed var ret ringe, så havde vi dog opgaver med
formidling af dækningskøb og tvangssalg.
På dette kontor var ansat en ung mand; og det varede ikke ret længe, før
han gled ind i vort arbejde, samtidig med at vi fra Jansen-kontoret deltog i
agenturforretningens opgaver. Man kan ikke påstå, at samarbejdet mellem
o
Arhus og København var godt. Vor nye chef var som nævnt meget energisk
og fremsynet; han ville gerne udvide og modernisere. Og det var der ikke
altid forståelse for i København. Herman Jansen var af den gamle skole, og
han forstod ikke altid, at der var kommet en ny tid i Arhus-filialen.

Nafta Benzin
I begyndelsen af 30’erne skete der så det, at russerne — som vi sagde i dagli
ge tale - begyndte at trænge ind på det danske marked, og de gjorde det ad
to veje: Der var oprettet et selskab i Hälsingborg, Nafta Benzin Syndikat,
som Jansen sluttede leveringskontrakt med, desværre uden at sikre sig ene
forhandlingen for Danmark. Samtidig begyndte det statsejede russiske
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benzinselskab, Sojusneft, at slutte leveringskontrakter med forskellige gros
sister overalt i Danmark. Disse grossister blev vore konkurrenter, og det
generede os meget, især da vi var begyndt at udvide vor kundekreds, ikke
alene ved opstilling af benzinpumper, men også ved at oprette depoter i
flere jyske byer. Detail-tankene blev opsat i et ret stort område: på Djurs
land, i Randers, Bjerringbro, Engesvang, Brædstrup o.s.v. Vore grossistde
poter blev etableret i Vejle, Kolding, Aabenraa og Sønderborg. De grossi
ster, som havde leveringskontrakt direkte med Sojusneft i Jylland, var i
Aalborg, Thisted, Viborg, Randers, Horsens, Kolding og Esbjerg. På Fyn i
Odense. På øerne blev der også i flere byer afsluttet leveringskontrakter:
Køge, København, Stokkemarke o.s.v. I næsten alle de her nævnte byer
blev der oprettet større lagerfaciliteter, så disse byer kunne modtage pro
dukter i smålaster, hvorimod vi stadig fik vore forsyninger med jernbane
tankvogne nu ikke fra Hamburg, men fra Hälsingborg.
Denne situation gav naturligvis mange rivninger mellem de to kategorier
af importører og en meget generende konkurrence, der efterhånden blev så
skarp, at der måtte findes en løsning. Løsningen blev, at der med vor for
retningsfører som en af de fremtrædende initiativtagere blev dannet en for
ening, der fik navnet NOTA: Nafta Ocean Tank Anlæg. Det konstituereno
de møde blev afholdt i Arhus, men foreningen fik aldrig nogen større be
tydning. Nu kom nemlig Alfred Olsen og Co. ind på markedet.
Firmaet havde ikke hidtil beskæftiget sig med benzin, men alene med
brændselsolie og smøreolie til industrien og skibsfarten herunder fiskefartø
jer. Nu købte A.O. & Co. de anlæg, som sorterede under NOTA og be
gyndte at importere benzin. Lidt efter lidt forsynede de så godt som alle
benzinforretninger, der hørte under NOTA. Sådan var situationen stort set
i tiden op til 1939, hvor krigen brød ud.
For Brødrene Jansens afdeling i Arhus, hvor jeg stadig var ansat, skete
der imidlertid en del ændringer. Som antydet var forholdet mellem Hero
man Jansen og den forretningsfører, der blev ansat i Arhus ved Sigfred
Jansens død i 1930, ikke det bedste, og dette resulterede i et pludseligt
brud. Vi måtte rykke vore teltpæle op på Søndergade og i løbet af én dag
etablere et kontor i de gamle lokaler på S. Frichsvej. Det var hensigten, at
bogholderen og jeg skulle drive filialen videre, men hvad der var årsagen,
er ikke ganske klart. I alt fald rejste bogholderen i foråret 1934, og jeg blev
kaldt til København til en forhandling med grosserer Jansen. Mødet skulle
holdes en søndag, for hverken Jansen eller jeg skulle spilde en arbejdsdag!
Da jeg rejste fra Arhus, havde jeg den opfattelse, at nu skulle jeg overtage
o
det fulde ansvar for Arhusafdelingens drift. Men det blev en overraskelse.
°
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Nafta-Benzins hovedtank lå på hjørnet af Vester Allé og Vestergade. Her ses den med et garageanlæg i
baggrunden og en noget dominerende gavlreklame for en anden populær væske.
Foto: Åge Fredslund Andersen.
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S. M. Holsts Eftf, som var en filial af Korn- og Foderstof Kompagniet,
havde henvendt sig til Jansen i København og truffet aftale om, at S. M. H.
skulle drive Arhusafdelingen. Denne henvendelse er muligvis kommet, for
di S. M. H. i sin tid havde anbefalet forretningsføreren til Jansen, og man
måske følte sig lidt ansvarlig for fiaskoen. Så jeg fik ikke andet ud af den
rejse end en orientering om, hvorledes mine vilkår ville blive: Jeg skulle
ansættes i S. M. H. (alias K. F. K.) og i dette firma hovedsagelig bestride
arbejdet i benzinafdelingen. Hensigten var, at K. F. K.’s forbindelser, de
res filialer og repræsentanter skulle virke for salg af vore produkter og på
den måde forøge afdelingens omsætning.
Allerede før K. F. K. kom ind i billedet, havde der været en vis ekspan
sion med oprettelse af salgsanlæg; og dette havde nødvendiggjort bl.a., at
vi havde anskaffet en tankbil med en kapacitet på 2.200 ltr. Når man sam
menligner den med vore dages tankbiler, der med anhænger kan fragte det
1 O-dobbelte, er det med til at illustrere den enorme udvikling, der har væ
ret, trods den afbrydelse som blev forårsaget af 5 års verdenskrig.
Imidlertid blev den forøgelse af omsætningen, som samarbejdet med
K. F. K. skulle have givet, ikke til noget væsentligt, og derfor blev jeg atter
kaldt til Købehavn; det var i foråret 1937. Herman Jansen sagde da, at når
o
det alligevel var mig, der gjorde stort set det meste af arbejdet i Arhus afde
lingen, så var det også rimeligt, at det var mig, der høstede frugten af arbej
det, og derfor blev jeg ansat som forretningsfører for filialen; og vi måtte
atter rykke vore teltpæle op i Havnegade, hvor K. F. K. havde indrettet et
benzinkontor til mig og mit personale, og tage kontorlokalerne på S.
Frichsvej i brug igen.
Efter at jeg nu havde arbejdet med benzinen i 7 år i firmaet under for
skellige chefer, skulle jeg nu stå på egne ben. Jeg var glad for udfordringen.
Der blev ansat en repræsentant; og med det personale, der var ansat på
lageret, og som havde været ansat i K. F. K. samt kontorpersonalet, som
havde været medarbejdere i nogen tid, var det med forventning om meget
arbejde, jeg gik i kast med opgaven. Men så skete der igen noget: Den Naf°
ta-afdeling, som stadig fandtes i Arhus, og som havde sit eget salgsnet af
benzinstationer og salgpumper, blev pludselig solgt til en eddikefabrikant i
Randers, og dermed begyndte den næste fase i min benzintilværelse.
Eddikefabrikant C. G. Christensen (herefter kaldet C. G. C.) var meget
hurtigt klar over, at den lille Naftaforretning, han havde købt i foråret
1937, og den Jansenafdeling, som jeg sad i, burde samles i én forretning, og
derfor indledte han forhandlingen med Brødrene Jansen i København om
o
at overtage Arhus afdelingen; og da Jansen var interesseret i at afhænde
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Århus, blev det ret hurtigt bestemt, at C. G. C. skulle overtage Jansens for
retning i Arhus. I aftalen indgik, at hele Jansens personale skulle følge
med. Det gik uden større vanskeligheder, og jeg fik et udmærket samarbej
de med den nye ejer og hans bogholder.
Det blev imidlertid begyndelsen til en helt ny situation: C. G. C. sluttede
en leveringskontrakt med Alfred Olsen & Co. gående ud på, at vi skulle
aftage vort forbrug af benzin og petroleum på det lager i Randers, som AO
& Co. havde købt af NOTA. Varerne skulle mod en kørselsgodtgørelse af
hentes på lageret, og denne kørselsgodtgørelse var forudsætningen for ind
køb af en ny tankbil med anhænger. Dette vogntog havde en kapacitet på 2
X 3.000 ltr. Der blev oprettet flere og flere benzintanke og servicestationer i
det område, som var overtaget fra Jansen og det noget mindre, som Naf
taafdelingen havde. Det bevirkede, at det snart blev nødvendigt at anskaffe
et nyt vogntog nu på 2 X 4500 ltr. Desuden blev der ansat en ny repræsen
tant, som var godt indarbejdet på smøreoliemarkedet ikke alene ved ben
zinstationer, men også hos mekanikere og i industrien i øvrigt.
Kontoret på S. Frichsvej og det kontor, som Nafta havde, blev slået sam
men og flyttet til Havnegade (Merkator). I den første tid søgte vi indadtil
og udadtil at optræde som to firmaer: Brødrene Jansens Eftf. og Nafta Ben
zin Kompagni. Men efterhånden gik de to firmaer mere og mere over i hin
anden, og personalets arbejde blev delt op på en sådan måde, at Naftas
bogholder overtog bogholderiet i begge selskaber. Jeg passede ekspedi
tionen og kassen samt det mere administrative arbejde sammen med
C. G. C. Til dette arbejde hørte oprettelsen af nye forhandler-kontrakter,
ansøgning til myndighederne om opstilling af servicestationer og salgsan
læg og arbejder i forbindelse hermed. I løbet af nogle år var forretningen
ved at komme ind i en fornuftig drift og rolig fremgang; men så kom krigs
udbruddet i 1939, og benzinen blev rationeret! Vi fortsatte naturligvis,
men for nedsat kraft. Der kom bare et nyt arbejdsområde til: rationerings
mærkerne. Det gav en masse ekstra arbejde.

Krigsproblemer
Men så kom den 9. april 1940, og vi måtte se i øjnene, at nu gik vi mod
rigtig svære tider for benzinhandlen, og derfor kom det vel heller ikke som
nogen stor overraskelse, at C. G. C. en dag kaldte på os og forelagde situa
tionen. Han beklagede, at han for at være frit stillet var nødsaget til at sige
os op, men han føjede til, at han håbede på og regnede med, at han nok
skulle finde noget, vi kunne beskæftige os med; og så skulle han jo bruge
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folk, og det ville naturligvis være os, som han kendte. Jeg tror egentlig, at vi
alle havde så meget tillid til C. G. C., at vi troede på den mulighed, for vi
havde lært C. G. C. at kende som en mand, der ikke kunne ligge på den
lade side.
Det var nærliggende at kaste sig over benzinens afløser: generatortræ.
Hjulene skulle jo så vidt muligt holdes i gang, og derfor blev alle de biler,
der kunne få lov til det, forsynet med gas-generator, og vi fik da også tilla
delse til at fa monteret en generator på den personbil, vi havde i firmaet.
Det gav os mulighed for at bevæge os rundt i vores område og søge efter
mulige aktiviteter. Vi fremstillede ikke selv generatorbrænde, men vi kun
ne finde produktioner af generatortræ, som vi dels solgte videre og dels be
nyttede i driften af vor forretning. Men det blev også i perioder svært at
finde generatorbrænde af god kvalitet - navnlig tørt. Og så trådte en anden
ting ind som erstatning for generatortræ: grankogler. Når rødgran i løbet af
efteråret og vinteren kastede koglerne, kunne det være lønsomt at samle
dem op og helt eller delvist bruge dem i generatoren. Det var dog ikke den
ne handel med generatortræ og grankogler, der blev den givtige del af
krigstidens forretninger, men derimod en produktion af trækul, som var et
nødvendigt hjælpemiddel til generatorerne. Vi kom i forbindelse med Det
Danske Hedeselskab, hvor vi lærte de grundlæggende principper ved frem
stilling af trækul. Fra gammel tid var det kendt, at man sved trækul i jord
miler, men vi fik fremstillet miler afjernplader. Milen bestod af to keglefor
mede ringe, der kunne sættes oven på hinanden. De blev derefter, når de
var pakket med 4 rummeter træ, dækket af med et jernlåg. Fordelen ved
dette system var, at milerne kunne flyttes fra sted til sted alt efter, hvor der
kunne samles et passende kvantum træ. Der var undertiden flere arbejds
pladser i gang samtidig. Hver arbejdsplads betod af 10-12 miler og en be
boelsesvogn, hvor arbejderne kunne opholde sig. Beboelsesvognen var
nødvendig, for der skulle være vagt ved fabrikationen hele døgnet for lø
bende at kontrollere produktionen. Pladserne lå ofte langt fra beboede ste
der, så også af den grund var det nødvendigt, at mandskabet havde et - om
end primitivt - opholdssted. Vi havde et forbrug af træ på over 10-20.000
rummeter pr. år, som blev os tildelt af et kontor i København. Men derud
over kunne der af og til skaffes forsyning udenom. Vi fik tildelinger i Jyl
land: løvtræ, helst bøg, i statsskovene f.eks. Silkeborg skovene, skovene på
Als og ved Aabenraa. Desuden fik vi træ fra de midtjyske fyrretræsplan
tager. Når løvtræ var foretrukket i produktionen, så skyldtes det, at kullene
blev tungere og mere hårde, hvorfor de bedre kunne tåle transporten. Træ
kul af nåletræ gav en vanskeligere produktion og et ringere udbytte pr.
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C. G. Christensen, Randers, producerede tørv sammen med sin bror under krigen. Det foregik i Krage
lund ved Engesvang. Når tørvemassen var blevet tilstrækkelig æltet, blev den kørt ud på liggepladsen;
derefter blev den kørt over med en tromle, lavet afjernbånd. Man opnåede derved dels, at tørvemassen
blev lagt i et ensartet lag, dels at massen blev udstukket i ensartede og lige store tørv.
Foto hos forfatteren.

rummeter, og kullene blev skøre og tålte ikke transporten så godt. Da vi
ikke kunne skaffe tilstrækkelig meget træ til at forsyne markedet med træ
kul i fornødent omfang, begyndte vi at bruge tørv i stedet for træ, og vi fik
et ganske egnet materiale til at erstatte trækul.
Betingelsen for, at tørvekoksene blev gode, var, at tørvene havde lavt
askeindhold. Det fandt vi frem til i de midtjyske moser mellem Viborg og
Silkeborg. Her havde C. G. C. sammen med sin broder begyndt en fabrika
tion af tørv; og en del af denne fabrikation blev anvendt i vor produktion af
tørvekoks. Det vil føre for vidt her at komme ind på enkelthederne i den del
af vor forretning, men nævnes skal det dog, at vi måtte bygge vor store nye
tankbil om og forsyne den med generator og lad. Det sidste var nu ikke
svært, for under hele krigsperioden var der stor efterspørgsel efter vore pro
dukter. Det kan her nævnes, at General Motors oprettede et særligt sel
skab, der handlede med brændsel til generatorer. Det samme gjorde
olieselskabet Castrol og gummifirmaet Goodyear. Men derudover var der
også en kundekreds blandt trælasthandlere og naturligvis tankstationerne.
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Hvad var mere naturligt, når benzinen ikke kunne fas, end at producere og forhandle substitutionsva
rer, f.eks. trækul til generatorer. Her står kulsvierne ved jernmilerne, der kunne indeholde 4 rummeter
træ. Når de var fyldt op, blev træet antændt ved bunden; når der var kommet godt ild i milen, blev
aftrækket i toppen lukket, hvorefter røgen kun kunne komme ud gennem aftræk i bunden for derefter at
blive ført bort gennem 4 skorstensrør. Det tog 24 timer, inden forkulningen var færdig.
Foto hos forfatteren.

Selv om omsætningen med benzin stadig blev mindre og mindre, havde
vi dog nok at tage vare på. Foruden den nye produktion, som er beskrevet
foran, havde vi jo stadig regnskabet med rationeringsmærkerne, som vi
skulle have under kontrol. Men hvorfor lægge skjul på det: Vi ville jo da
også gerne hjælpe vore kunder, hvis de var i vanskeligheder. Og det gjorde
vi så, uden selv at komme i klemme!
Vi havde ikke egentlig vanskelighed med besættelsesmagten, bortset fra,
at en jovial feldwebel med passende mellemrum spurgte os ud om vore tan
kes kapacitet. Som nævnt havde vi fået tilladelse til at sætte generator på
vor personbil, og den gjorde god nytte, når vi skulle besøge vore tørvemo
ser og vore trækulsbrænderier, som jo var spredt over det meste afJyllands
vestlige og sydlige del. Jeg plejer at sige, at det ikke var for missionsfolk at
køre med generatorbil. Det var meget besværligt særlig i de kolde vintre
med helt ned til 20 frostgrader; så var det et tålmodighedsarbejde at fa vog
nen startet. Men det kunne også ske, at der gik ild i vor medbragte reserve
beholdning af generatorbrænde. Det største ubehag vi sloges med, var dog,
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at vi skulle fyre flere gange i løbet af en dag, nemlig for hver 40 km. Jeg
kom ikke hjem en eneste gang fra en dags kørsel med generator uden en
skrækkelig hovedpine forårsaget af gen-gassen; og tøjet lugtede langt væk
af røg.
En gang fik vi at vide, at der foregik uregelmæssigheder på en af vore
arbejdspladser ved Silkeborg; og det nødvendiggjorde en øjeblikkelig in
spektion. Uheldigvis var der på det tidspunkt udgangsforbud; og vi kunne
ikke forlade Arhus uden speciel tilladelse fra kommandanten i Arhus. Ham
opsøgte jeg og fik lov til at køre til Silkeborg. Jeg kom godt ud og hjem igen.
I 1941 var jeg begyndt at læse til HD i regnskabsvæsen. Og det kunne
godt være lidt svært at gå til forelæsning, når man kom hjem efter en dag
med de besværligheder, der er beskrevet ovenfor. I det hele taget var det en
besværligt tid at læse i: Ofte var der udgangsforbud, ofte var der luftalarm;
og da vi skulle til eksamen i 1945, var der også besværligheder at overvin
de. Krigen var på det tidspunkt nået så langt frem, at man alvorligt regne
de med, at Jylland kunne bleve skilt fra det øvrige Danmark, og da den
eksamen, vi skulle op til i Arhus, skulle være på linie med handelsskolens i
o
København, blev der beskikket censorer i Arhus, som skulle tage sig af cen
sureringen af såvel den skriftlige som den mundtlige eksamen. Men der var
også rent praktiske vanskeligheder. Da vi skulle hjem fra en af de skriftlige
prøver, var der mytteri på banelegemet, så vi, der boede nord for banen,
måtte gå en meget lang omvej.
En anden oplevelse, jeg aldrig vil kunne glemme, var den 4. juli 1944:
Når rationeringsmærkerne skulle behandles dvs. sorteres, tælles op og
bundtes, stod jeg altid ved vore kontorvinduer, som vendte ud mod hav
nen, der var nemlig nogle meget brede vindueskarme, som egnede sig sær
deles godt til dette arbejde. Selv om begivenhederne stadig ligger i under
bevidstheden, er det meget svært at fortælle enkeltheder i det, der skete.
Selve braget, da ammunitionslægteren sprang i luften - og det må have
været et forfærdeligt brag - opfattede jeg overhovedet ikke, måske nok
glimtet, men ikke braget. Derimod så jeg fra vinduet, hvor jeg stod, hvor
dan vandet i havnen neden for vore vinduer blev pisket op, som om en
kæmpe havde kastet hundredevis af sten i havnebassinet. En vinduesrude
var blevet knust et hårsbred fra mit hovede. Mit hår var oversået med glas
støv, og overalt på gulvet lå der glasskår. Vi var - fordi det var i middags
pausen - kun to mand på kontoret; jeg sørgede for at låse vore døre, og så
tog vi trods luftalarm hjem for at fortælle vore pårørende, at vi var i god
behold! Efter en timestid tog jeg tilbage til kontoret og konstaterede, at det
havde været »lige ved«. På gulvet lå der et stykke metal på størrelse med en
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halv hestesko og af samme form. Det var dette stykke, som havde knust
ruden lige i højde med mit hoved. En del af de benzinmærker, jeg stod og
behandlede, var blevet suget ud og blev senere fundet i nabogården, hvor
der var et politikontor. Skaderne ved eksplosionen var af stort omfang, men
det er blevet beskrevet så ofte i enkeltheder, så det er unødvendigt at kom
me ind på det ved denne lejlighed. Senere blev ejendommen, vi havde kon
tor i, beslaglagt, og vi måtte flytte til andre lokaler, som vi ret hurtigt fandt,
og her havde vi så kontor helt hen til 1950.
Heldigvis en skønne dag var krigen forbi, og vi kunne begynde at afvikle
krigstidens besværligheder og erstatningsproduktion, men også at bygge
benzin- og olieforretningen op igen.
Takket være vore aktiviteter under krigen var vi økonomisk ganske godt
kørende, men der trængtes til reparationer og reorganisering. Det første,
der blev gjort, var, at vi slog de to benzinfirmaer sammen til ét firma: Øst
jysk Benzin og Petroleums Aktieselskab (ØBPA). Og så kunne vi begynde
at foretage alle de forbedringer og reparationer, som var blevet udskudt i
de 5 krigsår. Der var nok at tage vare på, og C.G.C. var stadig i første ræko
ke: Han var således den første til at forsyne benzinstationer i Arhus med
elektriske benzinpumper. Vor leverandør var stadig Alfred Olsen & Co.
Senere blev navnet ændret til Danish American Gulf Oil A/S, og det blev
senere til Gulf Oil A/S. De følgende 2-3 år gik som antydet med at genop
bygge selskabet, og så godt det kunne lade sig gøre oprette nye benzinstati
oner og følge med i den udvikling, der var i gang, og som vi kunne se ikke
ville blive mindre i de kommende år. C.G.C. kunne se, at denne udvikling
ville stille os over for betydelige overvejelser: Der skulle skaffes stor kapital,
hvis vi ikke skulle hvile på det resultat og det stade, vi var nået til, men det
passede ikke rigtigt til C.G.C’s temperament! Den næste mulighed var, at
vi gennem vor bank skulle rejse de nødvendige midler, men C.G.C. var
bange for, at vi på den måde ville komme i lommen på banken. Det var
heller ingen god idé. Den tredie mulighed kunne være, at vi, som det allere
de var sket for flere Naftaforretninger, blev overtaget af Gulf Oil, og der
blev derfor i løbet af sommeren 1948 indledt forhandlinger med Gulf, og i
løbet af efteråret blev det så bestemt, at overtagelsen skulle finde sted pr. 1.
februar 1949. Forud var gået et stort arbejde med opstillinger og specifika
tioner over kontraktforhold og vore forskellige aktiviteter: inventar, biler
etc. herunder ikke mindst de enkelte tank- og servicestationer. Ved hand
len blev det aftalt, at hele personalet såvel på kontor som på lager med
undtagelse af bogholderen skulle fortsætte i afdelingen. Det blev en meget
spændende ventetid. Ganske vist var jeg i slutningen af 1948 i København
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for at snakke med mine kommende foresatte, men der blev ikke truffet afta
le eller givet nogen form for instruks om fremtiden, og hele januar måned
gik også, uden at vi hørte det mindste. En af de sidste dage i januar kom
der en mængde regnskabsformularer, men uden instruks om, hvordan de
skulle anvendes. Der var derfor ikke andet at gøre end at lægge arbejdet til
rette på en sådan måde, at der var et absolut minimum af ekspeditioner o.l.
til dagene omkring 1. februar 1949! Gulf havde på dette tidspunkt en re
præsentation i Arhus bestående af et par repræsentanter og et brændsels
olielager, som blev bestyret af en skibsmægler. Disse enheder blev efter
hånden integreret i vor organisation. Vort hidtidige lager, vort kontor, vor
kørselsafdeling og vore tankstationer fungerede videre kun med de ændrin
ger, som Gulfs systemer nødvendiggjorde.
Omtrent samtidig var det blevet bestemt, at Gulf skulle bygge et import
lager på benzinhavnen i Arhus. Dette lager var særlig bestemt til i første
række at kunne modtage større tankbåde med brændselsolie, og det var
unægteligt en stor dag i januar 1950, da den første tanker skulle komme.
Det blev en norsk tanker: »Sysla« på 16.000 tons; det var vist et af de aller
største skibe, der havde besøgt Arhus havn på den tid. Og hvilken modta
gelse: Skibet kom i en forrygende snestorm, som gjorde anløbet særdeles
vanskeligt!
Arbejdet i filialen var på det tidspunkt mest af regnskabsmæssig karak
ter, og derfor sorterede vi under regnskabschefen i København. Mit ansvar
var kontorets drift, ekspedition, kassefunktion og deraf følgende aktiviteter,
specielt kontrol med debitorer. Senere blev jeg også pålagt specielle opga
ver på hovedkontorets vegne, og det førte efterhånden til, at jeg kom ind i
o
den interne revisors arbejde og ud af Arhus-filialen. I mellemtiden var Naf
taforretningerne i Horsens, Viborg og Randers også blevet overtaget af
o
Gulf og bragt ind under filialen i Arhus.
Som intern revisor skulle jeg kontrollere de øvrige lagre og underlagre,
som bl.a. virkede som forsyningslagre til småskibsfarten og især til fiskerne.
Det var måske ikke et særligt behageligt job at skulle føre kontrol med kol
leger, men arbejdet skulle jo gøres, og selv om det kunne give anledning til
meningsudvekslinger, så lærte man vel efterhånden hinanden at kende og
fandt en omgangsform, begge parter kunne være bekendt, og firmaet være
tilfreds med. Sådan forløb så tiden indtil foråret 1958.
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Til hovedkontoret
Da var jeg på Sjælland i et privat besøg og benyttede lejligheden til efter
aftale at besøge hovedkontoret, og det blev begyndelsen til endnu en æn
dring i min tilværelse. Min forventning var, at jeg skulle have en samtale
med regnskabschefen, men jeg blev i stedet henvist til direktionen. Direkti
onen mente, at jeg kunne bruges til at arbejde i en ny afdeling på hoved
kontoret. Arbejdet bestod bl.a. i at foretage visse statistiske arbejder og
markedsanalyser, og man ønskede, at jeg skulle flytte til København. Jeg
havde mine betænkeligheder. Jeg kendte alt for lidt til hovedkontorets
struktur og regnskabsvæsen osv. Men på den anden side: Direktionen »øn
skede« det, og der lå en udfordring i det.
Ingen af parterne fik dog glæde af denne ændring, og da jeg derfor efter
nogen tids forløb blev spurgt, om jeg gerne ville tilbage til arbejdet med
den interne revision, betænkte jeg mig ikke.
Mit arbejdsområde, der tidligere hovedsagelig var Jylland, blev nu ud
strakt til hele landet. I mellemtiden var hele organisationen blevet ændret,
regnskabsvæsen var gået over på hulkort, og i den forbindelse fik de enkelte
afdelinger klart definerede retningslinier og beføjelser om den daglige drift,
fakturering, lokale køb afdriftsmidler osv. Revisionen bestod i at kontrolle
re, om disse retningslinier blev overholdt; og selvfølgelig skulle både pen
ge-, bank- og lagerbeholdninger kontrolleres. Ligesom afdelingerne havde
klart formulerede retningslinier, så havde revisor også sin instruks. Bl.a.
skulle den interne revisor bistå de udefra kommende revisorer i deres arbej
de ikke alene på hovedkontoret, men også hvis den eksterne revision ønske
de at revidere de enkelte afdelinger ude i landet.
Der knytter sig mange oplevelser til den tid som revisor. Jeg fik et godt
kendskab til personalet, der var spredt over hele landet. Jeg lærte dem af
kende og fandt ud af deres måde at være på. Det kunne være vanskeligt at
komme på besøg den første gang, men når man kom igen, vidste man no
genlunde, hvordan de reagerede, og derefter kunne man så gå i gang med
arbejdet.
Det job førte også til rejser i udlandet: Først på instruktionskursus i Lon
don og derefter på et arbejdskursus i Rotterdam. På et tidspunkt solgte
Gulf sit raffinaderi på Sicilien og købte i stedet en Shell-salgsorganisation i
Italien. Da denne skulle overtages, blev der sammensat en gruppe af revi
sorer fra søsterselskaberne i flere europæiske lande, som tog til Rom for at
bistå ved overtagelsen. Det gav anledning til tre rejser, der foruden meget
arbejde også var rige på oplevelser.
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Det er imidlertid sådan, at en intern revisor ikke må blive i jobbet for
længe. Han må ikke blive for kendt med de personer, han skal kontrollere;
og de må på den anden side naturligvis ikke blive kendt med den interne
revisors arbejdsmetoder, så alting far som bekendt en ende; og det blev for
mit vedkommende, at jeg blev kaldt til direktionen. Direktøren meddelte
mig ganske kort, at jeg var udset til at overtage ledelsen af indkøbsafdelin
gen. Det måtte jeg tænke over, for der var så mange forskellige ting at købe
ind. Ting jeg ikke havde noget kendskab til, men da jeg fik at vide, at den
tidligere indkøbschef blev i firmaet, og at det personale, han havde haft,
forblev i afdelingen, holdt mit arbejde som intern revisor op, og jeg be
gyndte i indkøbsafdelingen. Foruden at personalet havde en udmærket er
faring, var der også et materiale fra den foregående tid, som var meget vær
difuldt, og endelig var der fra indkøbsafdelingen - som fra alle afdelinger en ganske nøje fastlagt instruks for det daglige arbejde. Det gik hurtigt op
for mig, at vel var det vigtigt at varetage den indlysende opgave at indkøbe
varer og tjenesteydelser, vi havde brug for, men ved siden af dette skulle
man også sørge for en god kontakt til leverandører og holde sig ajour med
nyheder, der var af betydning for driften og anlægsvirksomheden. Der
skulle også sørges for en omhyggelig kontrol med leveringer og med faktu
raer, ligesom der skulle sørges for betaling af disse. Indadtil skulle der hol
des et vågent øje med, at de enkelte afdelinger overholdt deres budgetter,
og at det, de ønskede at købe, var i overensstemmelse med de bevillinger,
der fremgik af budgettet. Visse afdelinger kunne måske ønske at stå sig
godt med leverandørerne eller ligefrem favorisere disse. Det krævede me
gen opmærksomhed; på den anden side skal en indkøbsafdeling selv holde
sin sti ren!
Vi er nu kommet frem til december 1971. Det er altså mere end 40 år
siden, jeg begyndte i branchen i en meget ubetydelig benzinforretning. Det
havde været 40 år med meget arbejde og mange oplevelser, samarbejde
med mange og gode kolleger og mange interessante mennesker i ind- og
udland. Der havde været mange glæder ved at udføre et stykke solidt arbej
de, men der var også tider, hvor alt var surt, og man kunne ønske det hele
hen, hvor peberet gror. Og så kom chokket.
Vi havde længe vidst, at der skulle finde en organisationsændring sted.
De mere overordnede funktionærer blev derfor kaldt til et møde, hvor den
nye struktur skulle forelægges. Hver enkelt afdelings arbejde og bemanding
blev klarlagt, og da jeg klokken 13 forlod mødet, kunne jeg gå hjem og for
tælle mit personale (og min kone), at der ikke ville blive ændringer i ind
købsafdelingen. Klokken 13.30 opsøgte min nærmest foresatte mig på mit
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kontor og fortalte kort, at indkøbsafdelingen skulle nedlægges, og at jeg
skulle på pension! Så hurtigt handler de store organisationer! Det må man
være forberedt på, og det må man affinde sig med. Det kan være bittert, og
man kan undre sig en tid over, om det ikke kunne være gjort på en mindre
brutal måde. En fattig trøst var det i dette tilfælde, at 12-13 veltjente kolle
ger fik samme lod.
Da den første smerte havde sat sig, og man tænkte nærmere over episo
den, kunne jeg godt se og også nok forstå, at set med firmaets øjne var det
den rigtige måde at løse visse problemer på! Men selve fremgangsmåden
burde have været mere skånsom. Vi blev dog ret frit stillet med hensyn til,
hvornår vi ville forlade firmaet, og fik selvfølgelig vort retmæssige tilgode
havende udbetalt.
Det skal også siges, at der i den følgende tid blev gjort meget for at lyse
op i det mørke, som vi følte, vi var på vej ud i. Der er nu gået mange år. Jeg
har - ganske vist på afstand - været vidne til mange nye forandringer, væ
ret vidne til, at andre funktionærer har faet en afgang ikke så forskellig fra
den, vi fik; men jeg har også mærket, at vi ikke er blevet helt glemt, og
derfor kan jeg slutte: No bad feelings.

Mesterlære og teknisk uddannelse i
Danmark 1850-1950
AF PER BOJE OG JØRGEN FINK

Artiklen er en bearbejdet version af en artikel, Technical Education and the
industrial Development in Denmark, som blev præsenteret på den 17. inter
nationale historikerkongres i Madrid i august 1990.

Indledning
Forholdet mellem mesterlære og teknisk uddannelse i de 100 år fra 1850 til
1950 afspejler industriens voksende rolle og samfundslivets tiltagende or
ganisering og regulering. Det er derfor naturligt at se den faglige uddannel
ses udvikling på baggrund af udviklingen i industri og håndværk. Med fag
lig uddannelse menes helheden af praktisk uddannelse (mesterlære) og teo
retisk uddannelse (teknisk undervisning).
De 100 år inddeles i 3 perioder 1850-90, 1890-1920, og 1920-50, som i
grove træk svarer til de økonomiske langtidskonjunkturer. I den første pe
riode var den håndværksmæssige produktion dominerende og industrien
kun af begrænset omfang. I den anden periode forskubbedes det erhvervs
økonomiske tyngdepunkt fra håndværk til industri, og i den sidste periode
befæstede og udbyggede industrien sin førende position.
Inden for den faglige udannelse skete der en tilsvarende forskydning fra
mesterlære til teknisk undervisning, som nåede sin kulmination med lær
lingeloven af 1956. Den kan ses som udtryk for, at det faglige uddannelses
system nu er indrettet efter industriens mere end håndværkets behov. Helt
så langt nåede man ikke i 100-året 1850-1950. Her blev slutpunktet, at me
sterlære og teknisk undervisning blev integreret til et sammenhængende
uddannnelsessystem.
Et tilsvarende forløb kendes fra udlandet. Hvad der er særegent for den
danske udvikling er først og fremmest, at der på et forholdsvis tidligt tids
punkt blev udviklet en grundlæggende forståelse mellem arbejder og ar
bejdsgiver omkring den faglige uddannelses form og udvikling, og at stats-
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magten derfor problemløst kunne inddrages i reguleringen af dette områ
de, sådan som det skete med lærlingeloven af 1937.

Situationen 1850
Ved midten af 1800tallet levede godt 1/4 af den danske befolkning af indu
stri og håndværk, mere end 45 % af bybefolkningen, mindre end 20 % af
landbefolkningen. Den præcise fordeling mellem håndværk og industri
kendes ikke, men skønsmæssigt udgjorde industriens arbejdsstyrke kun
små 20 % af den samlede arbejdsstyrke i industri og håndværk.
Med mellem 20. og 30.000 arbejdere i alt omkring 1850 var den danske
industri kun af beskeden størrelse. Den tætteste koncentration af arbejdere
forekom i hovedstaden, hvor der fandtes flere virksomheder med over 100
arbejdere, fortrinsvis i tekstilindustrien, men det er karakteristisk, at næ
sten alle arbejderne var kvinder, der arbejdede under en form for forlagssy
stem eller hjemmearbejde, og som ikke fik nogen egentlig håndværksmæs
sig uddannelse. Tobaksindustrien kunne også opvise nogle store virksom
heder, men her udgjorde børn og kvinder hovedparten af arbejdsstyrken.
Anvendelsen af mekanisk kraft var endnu meget beskeden. I 1855 over
steg antallet af dampmaskiner næppe 200, og deres samlede styrke lå ikke
meget over 1.500 hk. De største maskiner fandtes i papirfabrikker og suk
kerraffinaderier. Skønt anvendelsen af dampkraft tog til fra 1840erne, fore
gik industriproduktionen i alt væsentligt efter hånværksmæssige princip
per1.

Den faglige uddannelse
Den faglige uddannelse i Danmark ved år 1850 var en mesterlære. Der var
endnu ikke indført næringsfrihed, så uddannelsen foregik under lavenes
kontrol. Hvis man ville uddannes som håndværker, måtte man finde en læ
replads hos en mester. Fandt man en - og det kunne undertiden være svært
nok - blev man optaget i mesterens husholdning og levede under hans hus
tugt i de 5-6 år læretiden almindeligvis varede. Læretiden afsluttedes med
en prøve, som foregik under lavets kontrol. Dette var det klassiske hånd
værkeruddannelsesforløb. Det tog sigte på, at håndværkersvenden senere i
livet selv blev mester, så det indgik i uddannelsesforløbet, at svenden sene
re skulle aflægge mesterprøve i form af udfærdigelsen af et mesterstykke.
Grundlaget for dette system var lavenes kontrol med den enkelte mester.
Denne kontrol var imidlertid under kraftig udhuling.
Lavenes kontrol byggede på, at de kunne begrænse antallet af mestre,
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men siden begyndelsen af 1800tallet var lavenes magt på dette punkt ble
vet svækket gennem den såkaldte frimesterinstitution, dvs. svende, der fik
myndighedernes tilladelse til at etablere sig som mestre uden for lavet. Frimesterinstitutionen var blevet oprettet, fordi befolkningstilvæksten skabte
en voksende gruppe af håndværkssvende, der ikke havde udsigt til at blive
mestre inden for lavenes rammer, hvor antallet af mestre blev holdt be
grænset. Det klassiske håndværkeruddannelsessystem var altså under et
begyndende pres ved år 1850, ikke så meget på grund af den endnu besked
ne industrialisering som på grund af udviklingen inden for håndværket.
Den tekniske undervisning
Teknisk undervisning af mere permanent karakter kan i Danmark føres til
bage til 1690, da Orlogsværftets skibskonstruktørskole blev oprettet. Det
var en undervisning på højt niveau, der blev meddelt der, og det samme
var tilfældet med Polyteknisk Læreanstalt, som blev oprettet i 1829, og som
blev hjemsted for den danske uddannelse af civilingeniører.
Den mere elementære tekniske undervisning begyndte i 1772 med
Kunstakademiets ornamentskole, men resultatet blev i de første mange år
ikke vellykket, fordi eleverne i høj grad manglede de elementære kundska
ber i læsning og skrivning. I år 1800 oprettede en præst i København,
N. H. Massmann, nogle særlige søndagsskoler, som skulle råde bod på det
te, men først med skoleloven af 1814, der indførte 7 års obligatorisk skole
gang for alle, blev de nødvendige forudsætninger for alvor tilvejebragt.
Dermed var problemet imidlertid ikke løst til bunds, og helt frem til år
1900 bibeholdt man på de tekniske skoler i København (se nedenfor) en
elementær undervisning i læsning, regning og skrivning for de elever, der
ikke havde lært nok i skolen2. Som tiden gik, var det en stadig mindre del af
eleverne, der havde brug for dette; gennemgående var elevernes forudsæt
ninger tilfredsstillende, da den tekniske undervisning for alvor begyndte at
komme i gang fra 1840erne. Den danske tekniske udervisning løb derfor
ikke ind i de samme problemer, som ramte de engelske bestræbelser på at
etablere en elementær teknisk undervisning i 1820erne og 1830erne. I Eng
land blev forsøget en fiasko, fordi eleverne manglede de nødvendige læse
færdigheder, og de skoler, der var blevet oprettet til formålet, kom istedet
til at tage sig af almindelig elementærundervisning3.
Forudsætningerne var altså til stede, da den tekniske undervisning kom i
gang i Danmark. Hovedstaden København var førende i denne proces. Det
første forsøg var som nævnt blevet gjort i 1772. I 1807 oprettedes et institut
for metalarbejdere, og i 1830erne påbegyndtes en række andre fagskoler.
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Det afgørende skridt i udviklingen kom med oprettelsen af Teknisk Institut
i 1843. Det var en teknisk skole, dvs. en institution, hvor der blev givet ele
mentær teknisk undervisning for håndværkere fra alle fag. Det blev i de
kommende år den centrale institution i den elementære tekniske undervis
ning, ikke bare i København men i hele Danmark. Den blev model for me
get af den tekniske undervisning i provinsen. Her var der blevet oprettet
tekniske skoler i de største købstæder, ældst en skole fra 1799. Stifteren af
Teknisk Institut i København, snedkermester Lasenius Kramp optrådte
på privat initiativ og for private midler som rådgiver for de tekniske skoler i
provinsen4.
Det tekniske skolesystem, der begyndte at vokse frem i de 50 år fra 1800
til 1850 var uden samlet plan og uden fælles styring eller koordinering bort
set fra den rådgivning, der i periodens slutning blev givet af Lasenius
Kramp. Skolerne blev oprettet på privat initiativ, i begyndelsen som regel
af særligt interesserede enkeltpersoner, fra 1840erne næsten uden undtagel
se af de lokale håndværkerforeninger. Statsmagten tog ikke del i denne ud
vikling. Hovedvægten i undervisningen lå på det kunstneriske med tegning
som det vigtigste tekniske fag.
Ved år 1850 var den faglige uddannelse en traditionel mesterlære, som
foregik under lavenes kontrol. I hovedstaden og de største provinsbyer
kunne den suppleres med elementær teknisk undervisning. Forbindelsen
mellem den praktiske mesterlære og den teoretiske undervisning på de tek
niske skoler var meget beskeden. Den tekniske undervisning var et muligt
supplement, ikke en integreret del af den samlede uddannelse.

Industrialisering på håndvarksmassigt grundlag 1850-1895
Industri og håndværk beskæftigede fortsat godt 1/4 af befolkningen, men
da befolkningen voksede hastigt i denne periode, betød det en kraftig vækst
i antallet af arbejdere inden for håndværk og industri. Industrien voksede
hurtigere end håndværket, men begge grupper havde et voksende antal be
skæftigede.
Industrialiseringen var først og fremmest karakteristisk ved at foregå på
en bred front både geografisk og branchemæssigt. Fra udlandet kender
man fabriksbyer baseret på en enkelt branche; dem var der ikke mange af i
Danmark, og de, der var, var små. Som følge af bredden i industrialiserin
gen blev virksomhederne gennemgående små. Antallet af arbejdere over
steg som regel ikke 20. Som helhed bevarede industrien i denne periode et
håndværksmæssigt grundpræg.
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Længst i retning af mekanisering og stordrift nåede tekstilindustrien.
Her fik den mekaniske kraft sit gennembrud i begyndelsen af 1870erne. Det
skete imidlertid på grundlag af en teknologi, som havde været kendt siden
århundredets begyndelse, og ufaglærte kvinder var stadig den vigtigste ar
bejdskraft, så der udgik ikke nogen nævneværdig efterspørgsel efter teknisk
uddannelse fra denne branche.
Der kan nævnes andre eksempler på industrigrene, der slog ind på en
mekanisering af produktionen i denne periode: sukkerfabrikkker, kornmøl
ler, papirfabrikker og spritfabrikker. De fyldte imidlertid ikke meget i det
samlede billede og brugte fortrinsvis ufaglært arbejdskraft, så heller ikke
herfra udgik der nogen impuls til det tekniske uddannelsessystem.
Særlig interesse knytter der sig til udviklingen inden for metalindustrien.
Den voksede kraftigt, fordelt over mange fag og brancher. Grundstammen
var de mange jernstøberier og maskinfabrikker/maskinværksteder, som ar
bejdede inden for et bredt sortiment af produkter, men som i periodens løb
begyndte at specialisere sig.
Arbejdsstyrken i metalindustrien bestod for 2/3’s vedkommende af fag
lærte mænd. Smedene var den vigtigste faggruppe, men mange andre fag
var repræsenteret i arbejdsstyrken såsom formere, snedkere og malere. Til
trods for den tiltagende specialisering og det dermed følgende rutinearbej
de skete der ikke nogen afgørende ændring i arbejdets karakter. Den enkel
te faglærte arbejder bevarede en høj grad af indflydelse på arbejdets tilret
telæggelse og udførelse5.

1850-1890. Næringsfrihed og faglig uddannelse
I 1857 blev der indført næringsfrihed i Danmark. Dermed blev lavenes
magt brudt. Lavene kunne fortsætte som frie foreninger og gjorde det i de
fleste tilfælde, men de kunne ikke længere begrænse antallet af mestre. Ef
ter at næringsfriheden var indført, kunne enhver etablere sig som mester.
Der var ingen beskyttelse af mesternavnet og ingen krav om faglig uddan
nelse. Denne situation efterlod den faglige uddannelse i et tomrum. Uagtet
de friere etableringsmuligheder var behovet for en faglig uddannelse natur
ligvis stadig til stede. Statsmagten og de kommunale myndigheder undlod
stort set at gribe ind i denne situation. I 1880erne blev de første famlende
forsøg på en lovgivning gjort, men det tog 8 år at få en lov gennem Rigsda
gen på grund af den fastlåste politiske situation.
Der blev fra privat side gjort et forsøg på at fremme den faglige undervis
ning gennem Foreningen til Lærlinges Uddannelse. Det var en privat vel-
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gørende forening, stiftet 1874 afen række københavnske håndværksmestre.
Foreningen ønskede en fastere ordning af lærlingeforholdene for at forhin
dre, at lærlingene kom under socialistisk påvirkning. Nogen afgørende be
tydning fik foreningen ikke, men den er symptomatisk for den bekymring
over det tilfældige i den faglige uddannelse, som gjorde sig gældende i visse
håndværkskredse6.

Den faglige uddannelse
Selvom lavenes kontrol var faldet bort, var den faglige uddannelse grund
læggende uforandret. Det nye i situationen var, at der ikke længere var fa
ste rammer omkring lærlingeforholdet. Der blev ikke nødvendigvis sluttet
skriftlig kontrakt mellem lærling og læremester, og læretiden blev ikke nød
vendigvis afsluttet med en svendeprøve. Der blev heller ikke stillet nogen
faglige krav til en læremester. Enhver næringsdrivende kunne antage en
lærling. Fagspecialiseringen var endnu ikke nået så vidt, at der for alvor
blev problemer om det faglige indhold i uddannelserne. Det var de traditi
onelle håndværksfag og den traditionelle faglige kunnen, som lærlingene
blev oplært i. Men den manglende regulering kunne skabe store variatio
ner i den måde, uddannelsen blev grebet an på.
Mangelen på obligatoriske lærekontrakter og obligatoriske svendeprøver
var det største problem. Svendeprøverne var det første punkt, hvor stats
magten begyndte at gribe ind. Allerede i 1862 og 1864 havde Indenrigsmi
nisteriet udstedt et cirkulære om afholdelse af offentlige svendeprøver i Kø
benhavn og provinsbyerne7. Det skete for at skaffe mulighed for, at lærlin
ge kunne aflægge svendeprøve, nu hvor de traditionelle svendeprøver i la
vets regi var faldet bort. Imidlertid havde mange af de faglige håndværks
mesterforeninger, der på frivilligt grundlag fortsatte en del af lavets arbej
de, også indført svendeprøver.
Der var altså 2 muligheder for at aflægge svendeprøve, efter at de lavs
kontrollerede prøver var faldet bort ved næringsfrihedens indførelse: de of
fentlige prøver i henhold til Indenrigsministeriets cirkulære eller de private
prøver, som de faglige håndværksmesterforeninger arrangerede. Begge
muligheder var imidlertid frivillige, og det var langt fra alle lærlinge, der
aflagde svendeprøve. Der var bemærkelsesværdigt fa svendeprøver i
1870erne og 1880erne, og de, der var, var fortrinsvis private. Det vakte be
kymring. Foreningen til Lærlinges Uddannelse, der blev oprettet i 1874, er
allerede blevet nævnt i denne sammenhæng, men også andre håndværkere
så med bekymring på dette forhold, fordi der kom et betydeligt element af
tilfældighed i de private svendeprøver. Nogle steder var det lettere at bestå
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svendeprøve end andre steder, og dumpede en lærling et sted, kunne han
indstille sig til prøve i en anden by, hvor det var lettere. I 1885 måtte mu
rersvendene i Købehavn således nedlægge forbud mod, at fagets lærlinge
aflagde svendprøve i Nyborg. Betænkeligheden ved tilfældigheden i de pri
vate prøver fik i 1884 Indenrigsministeriet til at udstede et nyt regulativ om
offentlige svendeprøver. Ministeriets initiativ skyldtes en henvendelse fra
håndværksmestrenes nye hovedorganisation, Fællesrepræsentationen for
dansk Håndværk og Industri (oprettet 1879). Det nye regulativ adskilte sig
fra de gamle fra 1862 og 1864 ved at give håndværksmestrenes organisatio
ner indflydelse på sammensætningen af de offentlige svendeprøvekommis
sioner8. Det nye cirkulære betegnede således en afvigelse fra principperne
bag næringsfriheden og rummede et korporativt element. Dette: et institu
tionaliseret samarbejde mellem statsmagt og faglige organisationer — blev i
øvrigt grundlaget for den faglige uddannelses udvikling i Danmark. I første
omgang fik cirkulæret af 1884 ikke så stor betydning. Antallet af svende
prøver lå fortsat lavt i 1880erne, og de offentlige lå stadig under de private.
Først i 1890erne fik de offentlige svendeprøver deres gennembrud. Men det
var fortsat frivilligt, om der skulle aflægges svendeprøve eller ej.
Det andet problem, som statsmagten i denne periode tog stilling til, var
spørgsmålet om lærekontrakter. Det skete ved lærlingeloven 1889. Den
havde været 8 år om at nå gennem Rigsdagen, og da den endelig blev ved
taget, indeholdt den kun fa bestemmelser. Dens vigtigste betydning var, at
den gjorde det obligatorisk at indføre skriftlig lærekontakt, samt at den be
grænsede læretiden til højest 5 år9.
Den tekniske undervisning
Den tekniske undervisning skød frem i denne periode som et fuldstændig
selvgroet system. Statsmagten tog ingen initiativer i retning af at forme el
ler koordinere udviklingen.
Hovedstaden København var fortsat førende. Her blev en række forskel
lige til dels konkurrerende tekniske skoler i 1876 samlet under navnet Det
tekniske Selskabs Skoler med Teknisk Institut fra 1843 som den centrale.
Disse skoler kom til at virke som konsulent for de tekniske skole i provin
sen10.
Her blev der i løbet af de 20 år fra 1860 til 1880 oprettet tekniske skoler i
alle de købstæder, som ikke allerede havde. Det var i alle tilfælde de lokale
håndværkerforeninger, der stod bag. I 1872 kom de første skoler på landet,
og her fortsatte man med at oprette skoler til omkring 1930, og samtidig
blev der oprettet håndværkerafdelinger på nogle af folkehøjskolerne. Man-
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ge af disse ophørte igen efter kortere eller længere tid, men en del blev æn
dret til håndværkerskoler, som rangerede på linje med de tekniske skoler,
men adskilte sig fra dem ved at være internatskoler. Både på håndværker
afdelingerne på folkehøjskolerne og på håndværkerskolerne på landet do
minerede byggefagene i forhold til de øvrige håndværksfag11.
Perioden 1850-1890 så en begyndende differentiering af skolerne. Skoler
ne i København og de største provinsbyer begyndte at give en undervis
ning, der gik længere end det elementære. Fra 1877 blev de tekniske skoler
derfor delt i to grupper: skoler med eller uden videregående uddannelse.
Differentieringen fortsatte i stærkt øget tempo i den følgende periode og
kom efterhånden under fastere rammer. I årene op til 1890 var det imidler
tid en fuldstændig fritvoksende proces.
De tekniske skolers hovedopgave var den at give et teoretisk supplement
til den praktiske uddannelse, som lærlingene fik hos deres læremester. Det
var en undervisning af lærlinge til svendeniveau. Den vigtigste del af denne
undervisning var tegneundervisningen. Sigtet med denne undervisning var
ikke først og fremmest at lære eleverne selv at tegne, men derimod at lære
dem at forstå og arbejde efter en arbejdstegning. Men derudover indeholdt
undervisningen også et betydeligt element af almentdannende fag med
dansk og regning som de vigtigste. Undervisningens tyngdepunkt begynd
te imidlertid at blive forskubbet fra det kunstneriske til det tekniske. Det
var en udvikling, som mødte en vis modstand og førte til oprettelse af kon
kurrerende tekniske skoler i København, og selv efter at de i 1876 var ble
vet sluttet sammen, var der fag, der ønskede en mere fagligt målrettet un
dervisning. Fra 1880erne var der derfor en tydelig tendens til, at der blev
oprettet faglige håndværkerskoler, altså skoler, som kun underviste i ét
håndværksfag, fortrinsvis i København og som supplement eller alternativ
til de mere almene tekniske skoler12.
Statsmagten forsøgte ikke at styre denne udvikling, men blev gradvis
inddraget i den. Det skete ved, at staten begyndte at yde tilskud til skoler
nes drift. Det var begyndt i 1843 med et tilskud til Teknisk Institut i Kø
benhavn; fra 1861 blev der også ydet tilskud til tekniske skoler i provinsen.
Tilskudet var stigende år for år og blev fra 1877 gradueret efter skolernes
art, idet skoler med videregående undervisning fik højere tilskud. Samtidig
fik Det tekniske Selskabs Skoler i København status som Indenrigsministe
riets konsulent i forhold til de tekniske skoler i provinsen. Der var allerede
tidligere blevet ydet konsulentbistand med udgangspunkt i disse skoler,
men det havde været selvbestaltet. Nu fik denne aktivitet en officiel karak
ter. Fra 1880 begyndte staten også at give tilskud til opførelsen af nye byg-
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ninger til skolerne. Statens voksende økonomiske engagement i den tekni
ske undervisning skabte imidlertid behov for et vist indseende med områ
det. Det førte i 1890 til, at Indenrigsministeriet oprettede en særlig stilling
som inspektør for de tekniske skoler i provinsen13. Inspektøren overtog den
konsulentvirksomhed, som Det tekniske Selskab Skoler havde udført siden
1877, og kunne rådgive og støtte de tekniske skoler i provinsen, men han fik
ingen myndighed til at stille krav til dem eller foreskrive dem undervisnin
gens indhold eller lignende.
Frem til 1890 forblev den faglige uddannelse under mestrenes kontrol,
ikke længere gennem lavene, men i stedet gennem de frie faglige hånd
værksmesterforeninger, som havde afløst lavene. De fleste af de svendeprø
ver, der blev aflagt, foregik under de faglige mesterforeningers kontrol, og
forsøget på at etablere offentligt kontrollerede svendeprøver lykkedes først,
efter at ministeriet ved det nye cirkulære af 1884 havde givet mestrene ind
flydelse på sammensætningen af svendeprøvekommissionerne. Der blev i
1870erne og 1880erne i øvrigt ikke aflagt så mange svendeprøver somt tidli
gere, og svendeprøverne havde ikke længere samme værdi. Samtidig blev
Danmark for byernes vedkommende fuldstændig dækket af et net af tekni
ske skoler, og de begyndte også at vise sig i landdistrikterne.
De tekniske skoler stod ligesom svendeprøverne under mestrenes kon
trol. De blev næsten uden undtagelse oprettet og drevet af de lokale hånd
værkerforeninger eller af særlige tekniske skoleforeninger, som håndvær
kerforeningerne tog initiativ til. Udviklingen i den tekniske undervisning
skabte ingen problemer mellem håndværk og industri. Begge arbejdede
stadig grundlæggende på håndværksbasis. Der var et begyndende statsligt
engagement i området, men det foregik så at sige baglæns. Statsmagten tog
ikke selv initiativer og virkede på ingen måde materielt formende for den
faglige uddannelse og den tekniske undervisnings indhold og forløb. Stats
magten reagerede på henvendelser fra håndværksmestrenes organisationer
og trådte hjælpende til med økonomisk støtte og et cirkulære (1884), men
håndværksmestrene bevarede kontrollen med både den faglige uddannelse
og den tekniske undervisning. Dog skal det siges, at en stor del af lærlinge
uddannelsen unddrog sig enhver form for kontrol, da der hverken blev op
rettet lærekontrakt eller aflagt svendeprøve. Lærekontrakterne blev indført
ved lærlingeloven af 1889, men svendeprøverne var fortsat en frivillig sag.
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Præcisionsdrejebænken blev udviklet i U.S.A, i 1880’erne og bredte sig hurtigt til Danmark. Den skab
te den teknologiske forudsætning for, at man kunne foretage en produktion efter de udskiftelige deles
princip, det vil sige med en meget udviklet arbejdsdeling og en dermed følgende højere produktivitet.
Billedet stammer fra V. Løweners Hovedkatalog over Stål og Værktøj, formentlig fra 1920’erne.

Industriens industrialisering 1895-1920
I 1903 kunne industrien for første gang yde et større bidrag til nationalind
komsten end håndværket, og allerede 13 år senere i 1916 var industriens
bidrag 50 % større end håndværkets. Det betød absolut set ikke nogen ned
gang for håndværket, men blot, at det ikke kunne følge med i industriens
væksttempo.
Der opstod store, moderne industrivirksomheder med over 100 arbejde
re og høj mekaniseringsgrad inden for en række brancher. Sukker, møller
og spritfabrikker er allerede nævnt, og i denne periode kommer der også
bomuldsspinderier, cement- og margarinefabrikker til for blot at nævne
nogle. Disse industrier fik dog ikke den store betydning for det faglige ud
dannelsessystem, da det fortsat var ufaglært arbejdskraft, der dominerede.
I bomuldsspinderierne f.eks. hørte over 80 % af arbejdskraften til denne
gruppe.
Det var stadigvæk jern- og metalindustrien, der spillede den centrale rol
le med hensyn til forbruget af faglært arbejdskraft. Den voksede i løbet af
perioden frem til at blive den største industrigruppe, målt efter antallet af
beskæftigede14.
Metalindustrien blev den største gruppe med hensyn til beskæftigelse af
arbejdskraft; derimod stod den tilbage for næringsmiddelindustrien med
hensyn til værditilvækst og mekanisk kraft. I den foreliggende sammen
hæng er det imidlertid arbejdskraften, der er den vigtigste størrelse, og me
talindustriens rolle bliver så meget vigtigere, som den stadig adskilte sig fra
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de mest industrialiserede brancher og industrigrupper ved at have en for
holdsvis stor andel af faglærte arbejdere.
Metalindustriens vækst foregik såvel inden for de bestående brancher
som inden for helt nye, der dukkede op i periodens løb, såsom elektriske og
elektromekaniske. Bag metalindustriens vækst lå til dels en teknologisk for
nyelse. Der blev indført nyt præcisionsværktøj, som reducerede det hånd
værksmæssige element i produktionen og tillod en produktion i serier efter
de udskiftelige deles princip.
Hvad indførelsen af den nye teknologi betød, kan illustreres ved et ek
sempel, Thomas B. Thrige i Odense, som blev den førende fabrikant af
elektromotorer i Danmark. Firmaet blev grundlagt i 1894 og var i 1914 nå
et op på at beskæftige mere end 500 arbejdere. Bag denne succes lå først og
fremmest Thomas B. Thriges evne til at foretage en rationel tilrettelæggel
se af produktionen. Allerede i 1901 var det lykkedes ham at udvikle en mo
tor, som var teknisk tilfredsstillende, og som var konkurrencedygtig på ver
densmarkedet i kraft af en rationelt tilrettelagt produktion. Det lykkedes
derved Thrige at reducere de faglærte arbejderes andel af arbejdskraften
fra knap to tredjedele til under halvdelen15.
Med den nye måde at tilrettelægge arbejdet på blev spørgsmålet om ar
bejdskraftens uddannelse og oplæring af vital betydning for arbejdsgiver
ne, og selvom den berømte amerikanske rationaliseringsekspert Fr. J. Tay
lors principper først for alvor slog igennem i Danmark efter 1920, blev
grundlaget for den nye produktionsmåde dog lagt med indførelsen af den
nye teknologi i perioden op til 1920. Den nye produktionsmåde krævede en
strammere ledelsesmæssig styring af produktionen. Man gik fra en produk
tion, hvor arbejdsformanden havde været den centrale figur i arbejdsledel
sen, til en produktion, hvor det blev den fastansatte værkfører og kontoret,
der var de centrale figurer i arbejdsledelsen. Denne udvikling skabte pro
blemer for arbejdskraften, idet der opstod spændinger mellem de faglærte
arbejdere og de nye grupper af tillærte.

1890-1920. Industrielt gennembrud og faglig uddannelse
Med det industrielle gennembrud bliver den faglige uddannelse draget ind
i det konfliktfyldte forhold mellem arbejder og arbejdsgiver. Som nævnt
var det jernindustrien, der var pionér med hensyn til at indføre de nye pro
duktionsformer. Præcisionsmaskinerne, som blev indført der, kunne over
tage mange funktioner, som tidligere havde krævet faglært arbejdskraft og
stor erfaring. Arbejdsprocesserne kunne deles op i mange flere enkeltopera-
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tioner, hvoraf en stor del kunne overlades til tillært arbejdskraft. Dermed
blev spørgsmålet om indholdet i og formen for den faglige uddannelse, og
hvilken uddannelse der var nødvendig, med ét aktuelt. De faglærte arbej
dere forsøgte naturligvis at bevare de arbejdspladser, som deres faguddan
nelse traditionelt berettigede dem til. De krævede også, at arbejdsgiverne
kun måtte bruge faglært arbejdskraft til disse jobs. Konflikten kom derfor
hurtigt til at dreje sig om arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet.
Dette spørgsmål kom på dagsordenen i mange lande i den industrialise
rede del af Europa i 1890erne. Det var imidlertid ikke problemet om ar
bejdsgivernes ledelsesret i abstrakt almindelighed, som det drejede sig om,
men derimod om deres ret til at erstatte faglært med tillært arbejdskraft i
forbindelse med en mekanisering og modernisering af produktionen. Den
faglige uddannelse var dermed blevet et centralt led i forholdet mellem ar
bejdsgivere og arbejdere i denne periode, og udviklingen i dette forhold fik
derfor betydning for udformningen af den faglige uddannelse.
Både i England, Tyskland og Danmark lykkedes det arbejdsgiverne at
hævde deres ret til at lede og fordele arbejdet i 1890ernes arbejdskampe,
men forholdet mellem arbejder og arbejdsgiver udviklede sig i øvrigt vidt
forskelligt i de tre lande. I Danmark og England var der ved midten af
1890erne ikke længere nogen afgørende modstand blandt jernindustriens
arbejdsgivere mod at anerkende fagforeningernes organisationsret og søge
at opbygge et system for lønoverenskomster. I Tyskland derimod nægtede
arbejdsgiverne at anerkende fagforeningerne og at indgå nogen form for
paritetiske aftaler eller arrangementer med dem16. Derved opretholdt de
ganske vist retten til at lede og fordele arbejdet, men de mistede de mulig
heder, der havde været for et samarbejde med fagforeningerne, og de gjor
de det vanskeligt for statsmagten at lovgive på området i spørgsmål, hvor
der var uenighed mellem arbejdere og arbejdsgivere, fordi statsmagten i så
fald blev part i en social konflikt. Først med den berømte Hilfsdienstgesetz
i 1916 blev arbejdsgiverne tvunget til at anerkende fagforeningerne, men
det kom for sent til at kunne frembringe en grundlæggende forståelse mel
lem arbejdere og arbejdsgivere i Tyskland.
I England lykkedes det jernindustriens arbejdsgivere gennem en langva
rig lockout i 1897-98 at fa hævdet deres ret til at lede og fordele arbejdet.
Det var en eklatant sejr for arbejdsgiverne, og vejen var dermed banet for
en gennemgribende modernisering af den engelske jernindustri, som kunne
ske i rimelig forståelse med de ansatte, men denne mulighed blev ikke ud
nyttet af de engelske arbejdsgivere17. De veg tilbage for at foretage de store
investeringer i moderne maskineri, og de havde næppe kunnet gøre det i

Mesterlære og teknisk uddannelse i Danmark 1850-1950

137

stor stil uden videre, fordi England haltede bagefter med hensyn til de tek
niske uddannelser18. Det var ikke nok at indføre moderne maskineri. Hvis
produktionen skulle lægges om, så det blev kontoret, og ikke de faglærte
arbejdere, der bestemte, hvordan produktionen skulle foregå, var det nød
vendigt med en stor gruppe værkførere, konstruktører, ingeniører og lig
nende, og de var ikke så ligetil at fremskaffe i England, fordi det nødvendi
ge tekniske uddannelsessystem manglede. De engelske arbejdsgivere havde
med held gjort sig fri af afhængigheden af den faglærte arbejdskraft gen
nem den store arbejdskamp i 1897-98, men efter kort tid var de tilbage i
samme situation, fordi de ikke var i stand til at tilvejebringe en alternativ
personalestruktur, og deres afhængighed blev så meget større, som det tra
ditionelt var svendene og ikke mestrene, der stod for lærlingeuddannelsen i
England. Det skabte vanskeligheder for britisk industri og britisk økonomi
i det hele taget på længere sigt.
I Danmark fulgte udviklingen en anden vej. Ganske vist havde de dan
ske arbejdsgivere ligesom de engelske kæmpet sig til en anerkendelse af de
res ledelsesret - det skete gennem de store lockouter i 1897 og 1899 - men
derefter skete der det bemærkelsesværdige, at det gennem fredelige for
handlinger i jernindustrien lykkedes at nå frem til en grundlæggende for
ståelse mellem arbejdere og arbejdsgivere, som byggede på arbejdsgivernes
ret til at lede og fordele arbejdet, men som indrømmede arbejderne medbe
stemmelsesret på en række punkter.
De afgørende forhandlinger fandt sted år 1900, og ifølge den aftale, som
arbejdere og arbejdsgivere det år indgik, hørte den faglige uddannelse ikke
til de områder, hvor arbejderne havde medbestemmelsesret. Men hvad de
ikke havde, det fik de. Det lykkedes i 1909 formerne at overvinde arbejdsgi
vernes modvilje mod samarbejde på dette punkt, og det blev, som det ne
denfor skal vises, afgørende for udviklingen i det faglige uddannelsessy
stem19.

Den faglige uddannelse
Det industrielle gennembrud ændrede ikke grundmønsteret i de faglige ud
dannelser. Det var stadig den traditionelle mesterlære suppleret med un
dervisning på en teknisk eller lignende skole. Derimod havde industrialise
ringen skabt den nye gruppe af tillærte arbejdere, men deres som regel me
get kortvarige uddannelse foregik på arbejdspladsen og faldt i første om
gang helt uden for det faglige uddannelsessystem.
Den vigtigste følge af det industrielle gennembrud blev på de faglige ud
dannelsers område, at specialiseringen nu nåede så vidt, at det kunne kni-
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be med at sikre tilstrækkelig alsidighed i lærlingenes uddannelse på ar
bejdspladsen. Det var netop det problem, der fik formersvendene til at rea
gere, og som førte til oprettelsen i 1909 af Formernes lærlingeudvalg. Det
var et paritetisk forhandlingsorgan, som fik til opgave at forbedre uddan
nelsen i formerfaget. Udvalget udarbejdede en undervisningsplan for en
fagskole for formere, der var blevet oprettet på Det tekniske Selskabs Sko
ler i København. Denne plan blev ført ud i livet, og den betegnede en
mærkbar forbedring af uddannelsens kvalitet20. Det var første gang, der
var blevet lavet en samlet plan for undervisningen i et håndværksfag. Hid
til havde det været fagets traditioner, der havde bestemt uddannelsens ind
hold suppleret med de gængse kurser på teknisk skole. Men industrialise
ringen og den dermed følgende specialisering havde rokket så meget ved
mange af fagenes indhold, at man ikke længere kunne forlade sig på de tra
ditionelle uddannelser, og i mellemkrigstiden kom formerne til at danne
model for hele industri- og håndværksuddannelsen.
1 1921 blev der vedtaget en ny lærlingelov. Den tog hensyn til industria
liseringens virkninger, idet den bestemte, at uddannelsen af de tillærte ar
bejdere ikke faldt ind under lovens område. Desuden blev det bestemt, at
ministeriet skulle afgøre, om et fag eller en del af et fag faldt ind under lo
vens område. Loven afspejler således den hastige specialisering og de æn
dringer i fagområder, som den medførte21.
Den skærpede interesse for den faglige uddannelse kom til udtryk i be
stemmelsen om, at en læremester skulle være faglært. Det var endnu et
skridt væk fra den uindskrænkede næringsfrihed.
På to punkter var loven endnu forholdsvis vag. Den indførte ikke obliga
torisk svendeprøve. Kun i de fag, hvor arbejder- og arbejdsgiverorganisa
tion var enige om det, kunne det ske. Og loven gjorde det heller ikke til et
obligatorisk led i uddannelsen at følge undervisningen på en teknisk skole.
Den gentog blot 1889-lovens bestemmelse om, at en læremester så vidt mu
ligt skulle sende sin lærling til teknisk skole.
I løbet af 1890erne kom svendeprøverne i fastere former. Håndværkets
hovedorganisation, Fællesrepræsentationen for dansk Håndværk og Indu
stri var gennem cirkulæret af 1884 blevet inddraget i administrationen af
dette område, og den udfoldede et stort arbejde for at udbrede svendeprø
verne. Fællesrepræsentationen fik også indsamlet statistiske oplysninger
om svendeprøvernes fordeling på håndværksfagene, og disse oplysninger
blev i løbet af 1890erne nogenlunde fyldestgørende. I tabel 1 belyses fagfor
delingen for alle svendprøver i årene 1898-191322.
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Tabel 1. Svendeprøver 1898-1913
Officielle
18.745
Byggefag
Smede
2.940
Øvrige fag
5.407
I alt
27.092

Private
3.259
2.844
3.513
9.616
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I alt
22.004
5.784
8.920
36.708

Byggefagene og smedene var de dominerende fag, og det var også de fag,
der dominerede inden for den tekniske undervisning. Den faglige uddan
nelses udvikling i Danmark var derfor først og fremmest et anliggende, der
berørte byggefagene og metalindustrien.
Den tekniske undervisning
Den tekniske undervisning udviklede sig ad de spor, som var blevet lagt i
den foregående periode, men oplevede på sin vis mere direkte virkningerne
af industrialiseringen, end den faglige uddannelse gjorde i denne periode.
De tekniske skoler udgjorde en fritvoksende organisme, som var begyndt at
differentieres, og denne tendens fortsatte og blev mærkbart øget i denne
periode under indtryk af industriens voksende behov for teknikere. Med
den ændring af produktionen fra en traditionel håndværksmæssig til en
centralt styret industriel produktion, som fandt sted i denne periode, op
stod også et behov for teknikere, der kunne foretage den centrale styring af
produktionen. Dette behov blev imødekommet gennem en fortsat udvik
ling og udbygning af det tekniske skolesystem.
Som nævnt var der kommet tekniske skoler i alle danske byer i tiden
frem til 1880. Nu bredte de sig også til landdistrikterne, således at der var
en rimelig dækning i 1920, lidt bedre på øerne end i Jylland. Det tekniske
skolesystem blev altså udbygget i bredden. Samtidig fortsatte imidlertid
differentieringen af skolesystemet, og efterhånden udviklede der sig et sam
menhængende hierarkisk system, som omfattede alle trin i den tekniske un
dervisning fra den elementære undervisning af lærlinge til uddannelsen af
ingeniører på et højt teknisk niveau.
Undervisningen på det elementære niveau foregik overalt i landet og var
som nævnt en undervisning af lærlinge forud for deres svendeprøve. Den
havde oprindelig haft tegning som det vigtigste tekniske fag. Med tiden
kom der flere fag på programmet: materialelære, maskin- og værktøjslære,
bogføring. Nogle skoler underviste også i fysik, kemi og matematik. Der var
stor forskel fra skole til skole på undervisningens indhold. Det hang blandt
andet sammen med de lærerkræfter der stod til rådighed. Undervisningen
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blev så vidt muligt varetaget af lokale lærerkræfter og var en til dels uløn
net bibeskæftigelse, så skolerne måtte hjælpe sig med, hvem der ville delta
ge i arbejdet. Problemet var ikke så stort i de almentdannende fag, hvor det
som regel var stedets folkeskolelærere, der tog sig af undervisningen. Det
var vanskeligere med de tekniske fag. Her var det som regel lokale hånd
værksmestre, der trådte til. De havde ofte behov for en efteruddannelse for
at kunne klare undervisningen23.
Der eksisterede imidlertid ikke nogen teknisk læreruddannelse eller no
get teknisk seminarium. I stedet blev der afholdt kurser, i begyndelsen kun
tegnelærerkurser. Så tidligt som 1878 havde Det tekniske Selskabs Skoler i
København påtaget sig at afholde sådanne kurser. Denne opgave overgik i
1890 til det nyoprettede embede som inspektør for de tekniske skoler i pro
vinsen, og frem til 1913 var det inspektøren, der sørgede for at afholde kur
ser, men fra 1917 fik kurserne deres egen bevilling under navnet Statens
Tekniske Lærerkursus. Kursernes undervisning var især af faglig art, men i
løbet af 1920erne og 1930erne faldt behovet for en sådan undervisning
bort, fordi de lærerkræfter, der nu meldte sig, efterhånden allesammen selv
havde fulgt undervisningen på en teknisk skole. Statens Tekniske Lærer
kursus kunne derfor fra 1930erne koncentrere sig mere om den pædagogi
ske side af undervisningen24.
Det næste trin i det tekniske undervisningssystem var de tekniske skoler,
der gav videregående undervisning. Det var fortrinsvis skolerne i købstæ
derne, der gjorde det, mens skolerne i landdistrikterne som regel nøjedes
med den elementære undervisning. Den videregående uddannelse sigtede
ikke mod nogen bestemt eksamen, men var et tilbud til de svende, der øn
skede at lære mere, end de havde gjort forud for deres svendeprøve, og som
måske senere i livet ønskede at etablere sig som selvstændige mestre. Den
videregående undervisning havde siden 1877 været anerkendt af statsmag
ten som særlig tilskudsberettiget.
Fra 1900 og 1908 kom der yderligere to trin i det tekniske skolesystem,
skoler med videstgående undervisning med eller uden eksamen. Disse sko
ler fandtes kun i de største byer. De adskilte sig fra de tekniske skoler ved at
være fagdelt. Der var dels nogle særlige bygmesterskoler, der sigtede mod
at give svende en videreuddannelse, så de enten kunne etablere sig som
selvstændige mestre eller fortsætte med et akademisk studium som arki
tekt, dels var der nogle såkaldte teknika, som var det højeste niveau i det
tekniske uddannelsessystem, når man ser bort fra Polyteknisk Læreanstalt,
der som nævnt siden 1829 havde uddannet civilingeniører, men som stod
selvstændigt i forhold til resten af det tekniske uddannelsessystem25.
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Egen Melodi.

Nu piber alle Fløjter, Maskinen gaar i Staa,
vi puster lidt, - et Øjeblik vi hviler,
saa ta’r vi fat igen - spænder Arbejdsviljen paa,
i Flok til Teknisk Skole hen vi iler.

Her samler vi af Kundskab en rig og herlig Sum,
her øger vi vor Viden og vort Snille,
her aabnes Døren for os til Livets Helligdom,
her springer for os Kundskabs rige Kilde.

De Timer, vi tilbringer i Skolens lyse Sal,
med Blyant, Passer og ved Tegnebrættet,
os lover gylden Sejr paa Arbejdskampens Val
-mod denne Sejr er Skolens Virke rettet.
Hav Tak, du gamle Skole, som tog mig i din Favn,
gav Ly mod Ungdomstidens skarpe Vinde;
naar jeg paa det, du gav mig, engang har skabt
mit Navn,
min Tak skal stedse tone til dit Minde.
A.-e.

Sang fra Håndværkersangbogen udgivet af Fællesrepræsentati
onen for dansk Håndværk og Industri 1933, til teknisk skoles
pris.

Der fandtes teknika i fem danske byer, heriblandt København. Der var
et bygningsteknikum, et skibsteknikum, to elektroteknika og to maskinteknika. Fem af de seks teknika hørte hjemme i jernindustrien. Undervisnin
gen afsluttedes med en eksamen, og hvis man bestod den, var man inge
niør. Der var en tendens til, at teknikaene begyndte at oprette deres egne
forskoler, således at man kunne tage en samlet uddannelse der, men det
tekniske uddannelsessystem var i øvrigt så smidigt, at deltagelse i under
visningen på de tekniske skoler i mange tilfælde kunne godskrives, hvis
man fortsatte undervisningen på en af de videregående uddannelser. Man
kunne kun blive optaget på teknikum, hvis man havde aflagt svendeprøve,
så til trods for tendensen til, at teknika oprettede deres egne forskoler, var
de et integreret led i det tekniske undervisningssystem, som altså var så
smidigt og så forgrenet, at det dækkede alle trin i uddannelsen fra svend til
ingeniør.
På en plads for sig selv i det tekniske undervisningssystem står Teknolo
gisk Institut. Det blev oprettet i 1906 efter et forudgående arbejde fra Indu
striforeningen i København, hvis industriudvalg længe havde arbejdet med
spørgsmålet om faglig støtte til og efteruddannelse af håndværkere. Tekno-
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logisk Institut blev i 1906 oprettet med den opgave at hjælpe hånd
værksmestre og mindre industridrivende med at afprøve og indføre nye
maskiner og nye arbejdsmetoder. Instituttet skulle bl.a. arrangere kurser
og fik hurtigt flere faglærte arbejdere end mestre som elever, men der
var tale om ad hoc-kurser, som ikke skulle give nogen generel kompeten
ce eller føre frem til nogen eksamen, men hjælpe med til at løse konkrete
problemer. Senere blev der dog indført visse kurser, der førte frem til
statsautorisation, f.eks. for gas- og vandmestre, men Teknologisk Institut
skulle først og fremmest være en hjælp for de næringsdrivende og blev
ikke et integreret led i det tekniske skolesystem26.
Som nævnt udsprang det tekniske skolesystem af det frie initiativ og
udviklede sig uden statslig styring, men statsmagten blev dog via sin be
villing inddraget i undervisningen. Det tilsyn, der var blevet oprettet i
1890, fungerede som konsulent for skolerne, men foreskrev dem ikke be
stemte undervisningsplaner. Der blev ganske vist gjort forsøg på at gøre
undervisningen mere ensartet, men det blev ikke til noget, fordi lærer
kræfterne og de lokale muligheder varierede meget. Men jo mere udbyg
get det tekniske undervisningssystem blev, jo stærkere føltes behovet for
en styring eller i det mindste en koordinering af området. Til dette for
mål fik statsmagten hjælp af en privat forening, Teknisk Skoleforening
oprettet 1891. Det var en forening af de tekniske skoler, dvs. af de hånd
værkerkredse, der oprettede og drev skolerne, og denne forening lagde
fra 1908 et stort arbejde i at prøve at udarbejde fælles læseplaner. Det
lykkedes i 1912 af få vedtaget en fælles plan for de tekniske skolers afte
nundervisning, men det var svært at fa planen ført ud i livet. Det inter
essante er imidlertid, at der var tale om en frivillig koordinering, ikke
om en statslig styring27.
Anderledes forholdt det sig med eksamensskolerne. Her var der tale
om statsanerkendte eksaminer med klart definerede krav og undervis
ningsplaner. Statsmagtens interesse i området var fortsat voksende i takt
med undervisningens udbygning. Det gav sig også udslag i nedsættelsen
i 1913 af en teknisk kommission. Den havde oprindelig ingen repræsen
tanter fra arbejderbevægelsen, men efter et regeringsskifte, der bragte
den socialdemokratisk støttede regering Zahle til magten, blev kommis
sionen samme efterår udvidet med repræsentanter for fagbevægelsen, og
fra det tidspunkt er arbejderne blevet inddraget i behandlingen af den
tekniske undervisning på linje med arbejdsgiverne. Resultatet af kom
missionens arbejde blev en lov i 1916, som udvidede tilsynet med den
tekniske undervisning, men som stadig ikke gav tilsynet beføjelser til at
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styre udviklingen på dette område28. Så trods sit voksende engagement
holdt statsmagten sig fortsat tilbage fra at foretage en egentlig styring af
det tekniske skolesystems form og indhold.
I perioden 1890-1920 udvikledes de institutionelle rammer for den fagli
ge undervisning. Der opstod et differentieret skolesystem, som sammen
med den faglige mesterlære skabte en sammenhængende uddannelse fra
lærling til ingeniør. Det var ganske vist kun inden for byggeriet og jernin
dustrien, at uddannelsessystemet nåede sin fulde udvikling, og det er tyde
ligt, at jernindustrien var det område, som fik den bedste uddannelsesmæs
sige dækning. Det skyldes, at det var i jernindustrien, de moderne produk
tionsformer slog igennem, og det var jernindustriens behov for tekniske
funktionærer, som det tekniske uddannelsessystem på forbavsende kort tid
viste sig i stand til at dække.
Den faglige uddannelse og den tekniske undervisning var stadigvæk ikke
fuldt integreret, og statsmagten spillede fortsat en tilbagetrukken rolle i for
hold til de tekniske uddannelser, selv om der i periodens beløb både blev
vedtaget en lov om tilsyn med de tekniske uddannelser (1916) og en lærlin
gelov (1921).

Industriel vakst i en beskyttet økonomi 1920-50
Perioden 1920 til 1950 var præget af tilbagevendende økonomiske kriser,
som fra 1932 førte Danmark ind i en stadig tættere regulering af det økono
miske liv.
Den industrielle vækst fortsatte, og industrien fjernede sig mere og mere
fra håndværket både i omfang og med hensyn til produktionsmetoder. For
håndværket blev stagnation og nedgang tydeligere, selv om erhvervet ople
vede en forbigående fremgang i 30erne, da reguleringspolitikkens beskyt
telse af det danske marked skabte mulighed for en række nicheproduktio
ner, som håndværket kunne varetage.
Industriens udvikling var karakteriseret af en forstærket rationalise
rings- og koncentrationsproces, omend der var forskel på forløbet i de for
skellige industrigrupper. F.eks. blev de traditionelt stærkt industrialiserede
brancher i tekstilindustrien ramt af en markant nedgang, medens der til
gengæld opstod en hastigt voksende trikotageindustri til dels på næsten
hjemmeindustrielt grundlag. Andre industrier som sukker, margarine etc.
oplevede en betydelig koncentration og rationalisering, uden at det påvir
kede disse industriers faglige uddannelsesbehov synderligt, idet de vedbli
vende fortrinsvis brugte ufaglært arbejdskraft.
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Metalindustrien øgede sit forspring som den største industrigruppe. Den
omfattede mange brancher, hvis udvikling ikke var ens, men det var slåen
de, at de ledende sektorer som f.eks. elektromekaniske fabrikker og maskin
fabrikker var afhængige af en betydelig eksport og derfor måtte tilrettelæg
ge produktionen ud fra verdensmarkedets meget vanskelige konkurrence
mæssige betingelser. De måtte følgelig til stadighed lægge vægt på rationa
lisering og modernisering af ledelsesmetoderne. I og for sig var der blot tale
om en videreførelse af tendenser, der allerede havde gjort sig gældende i
den foregående periode, men de vandt øget udbredelse nu. Tidsstudier og
en øget anvendelse af ny teknologi slog igennem i disse år samtidig med, at
forbedrede kalkulations- og bogføringsprincipper blev introduceret som
styringsinstrumenter. Resultatet blev en mærkbar stigning i produktivite
ten29.

1920-1950. De faglige uddannelser mellem industri og håndværk
Integration mellem faglig uddannelse og teknisk undervisning
De overordnede rammer for den faglige uddannelse og den tekniske under
visning var uforandrede, men inden for rammerne skete der en betydelig
udvikling, hvis vigtigste led var integrationen mellem faglig uddannelse og
teknisk undervisning. Den kom med lærlingeloven af 193730.
Lærlingeloven af 1937 rummede betydelige ændringer i forhold til loven
af 1921. Disse ændringer udsprang af det uddannelsesarbejde, der var fore
taget inden for jern- og metalindustrien. Her havde som nævnt formersven
dene i 1909 faet oprettet et paritetisk lærlingeudvalg, som fik reformeret
formernes faglige uddannelse. De gode erfaringer fra formerfaget førte til,
at man i 1929 oprettede det ligeledes paritetiske Metalindustriens Lærlin
geudvalg31. Det omfattede som navnet siger hele metalindustrien og starte
de sin virksomhed med at gribe ind over for de læremestre, der ikke gav
deres lærlinge en tilstrækkelig alsidig uddannelse. Det var altså som i 1909
den voksende specialisering, som skabte behov for det nye organ. Det er i
international sammenligning værd at bemærke, at det var problemløst at
oprette et sådant paritetisk organ. Det næste punkt, lærlingeudvalget tog
op, var et forsøg på at bringe klarhed over de mange fag og brancher, der
var skudt op inden for metalindustrien. Formålet var at sikre alsidighed i
uddannelsen, men det blev hurtigt klart, at man samtidig med at standar
disere branchebetegnelserne også måtte udarbejde normer for den uddan
nelse, som skulle gives i de forskellige brancher. Resultatet af dette arbejde

Mesterlære og teknisk uddannelse i Danmark 1850-1950

145

Metalindustrien blev nøglesektoren i den danske industriudvikling. Der opstod en uendelighed af pro
dukter - både små og store - som blev fremstillet af metal. Den afbildede side fra A/S Hans Schourups
Specialkatalog over Isenkram fra 1922 viser et lille udvalg af metalprodukter.
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forelå i 1936 i form af en samlet fortegnelse over samtlige brancher og fag
inden for metalindustrien og de dertil hørende uddannelseskrav.
Dette arbejde blev afgørende for lærlingelovens udformning. I lærlinge
loven af 1937 blev der nemlig som noget nyt for alle fag, der var omfattet af
loven, indført nogle faglige udvalg, som var paritetisk sammensat, dvs.
havde lige mange repræsentanter for fagets arbejdere og arbejdsgivere. De
faglige udvalg fik til opgave at sikre uddannelsens alsidighed og fik beføjel
ser til i givet fald at diskvalificere de læresteder, der ikke levede op til alsi
dighedskravet. Desuden fik de faglige udvalg bemyndigelse til at udarbejde
regler for fagets uddannelse, og det blev bestemt, at sådanne regler var bin
dende for fagets læremestre. Loven afspejler det forhold, at fagbegrebet
som følge af industrialiseringen ikke længere var noget selvfølgeligt, men
krævede definitioner med tilhørende formelle uddannelseskrav. Det blev
altså nødvendigt at foretage en styring af de faglige uddannelsers indhold,
men det er karakteristisk, at statsmagten overlod denne styring til organi
sationerne, som kom til at arbejde i henhold til en lov og dermed fik offent
ligretslige beføjelser.
Loven betegnede også integrationen mellem den praktiske og den teore
tiske uddannelse, idet det blev obligatorisk for lærlingene at følge undervis
ningen på den nærmeste tekniske skole. Samtidig blev det obligatorisk at
aflægge svendeprøve. Integrationen mellem teori og praksis fortsatte yder
ligere i metalindustrien, hvor det i nogle svendeprøveregulativer fra 1942
blev bestemt, at lærlingenes arbejde på teknisk skole skulle tælle med ved
svendeprøvens bedømmelse. Det blev yderligere bestemt, at undervisnin
gen for en stor del skulle foregå i den almindelige arbejdstid32.
Loven betegnede et klart skridt i retning af at indrette den faglige uddan
nelse efter industriens og ikke håndværkets krav, og loven mødte også kraf
tig modstand i håndværkerkredse, men håndværkerne vendte ikke deres
kritik mod industrien. Tværtimod havde industriens og håndværkets ho
vedorganisationer i fælleskab deltaget i det lovforberedende arbejde, og
håndværkernes kritik gik ikke på, at loven tog for meget hensyn til indu
strien, men derimod på, at den forkælede lærlingene med krav om løn og
ferie og lignende og derfor blev for dyr for mestrene33.
De højere trin af den tekniske undervisning blev ikke berørt af lærlinge
loven af 1937. De fortsatte deres arbejde efter de rammer, der var blevet
fastlagt i den foregående periode. Derimod kom der en nydannelse inden
for den tekniske undervisning, som imidlertid ikke blev integreret i det be
stående tekniske uddannelsessystem, men fik sin egen selvstændige institu
tionelle opbygning. Det var den såkaldte Arbejdsteknisk Skole, som blev
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oprettet i 1939, og som tog sig af uddannelsen af de ufaglærte. De tekniske
skoler skulle supplere lærlingenes praktiske uddannelse. Det var et pro
blem for dem, der ingen uddannelse havde, men som alligevel følte et un
dervisningsbehov, og det var dette behov, som Arbejdsteknisk Skole skulle
dække. Den blev oprettet i samarbejde mellem Dansk Arbejdsgiverfor
ening og Dansk Arbejdsmandsforbund. Teknisk Skoleforening og Teknolo
gisk Institut var repræstenteret i Arbejdsteknisk Skoles bestyrelse, så helt
uden forbindelse med det øvrige uddannelsessystem var den ikke uden af
den grund at blive et integreret led i systemet. Den fik afdelinger over hele
landet og afholdt kurser i bygge- og metalfagene. Undervisningen blev gi
vet i form af kurser, og der blev ikke aflagt nogen prøve i den forbindelse,
men eleverne fik et diplom for deltagelse ved kursernes afslutning. Kurser
ne var ikke i sig selv kompentencegivende, men det var almindeligt, at ele
verne efter kurset kunne arbejde som sjakbajs34.

Sammenfatning
De overordnede udviklingslinjer i den faglige uddannelse var 1) at uddan
nelserne, der oprindelig havde været tilpasset håndværkets krav, i stadig
højere grad blev tilpasset industriens krav, 2) at statsmagten i stigende
omfang blev inddraget i arbejdet, men at det skete på et korporativt grund
lag, idet statsmagten overlod beføjelserne til at bestemme uddannelsernes
indhold til organisationerne, som løste opgaven på paritetisk grundlag,
dvs. med en ligelig repræsentation af arbejdere og arbejdsgivere og 3) at
den teroretiske og den praktiske uddannelse i højere grad blev integreret.
Det sidste fik sit mest markante udtryk i lærlingeloven af 1937, men sås
også i den langsomme tendens til, at værkstedsundervisningen vandt frem i
de tekniske skoler, dvs. at en voksende del af den praktiske uddannelse blev
flyttet fra lærestederne til de tekniske skoler.
Det afgørende moment i dette udviklingsforløb var arbejdskampene og
overenskomsterne i jernindustrien 1891-1903, hvor det lykkedes at skabe
en grundlæggende forståelse mellem arbejdere og arbejdsgivere, som kun
ne danne basis for et paritetisk samarbejde omkring de faglige uddannel
ser, hvilket igen gjorde det lettere for statsmagten at træde hjælpende og
supplerende til.
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Ligesom i tidligere bind af Erhvervshistorisk Årbog bringes her en oversigt
over et udvalg af den nyeste erhvervshistoriske litteratur. Grundlaget for
oversigten er tilgangen i 1989 til Erhvervsarkivets bibliotek. Ideelt set skulle
den omfatte al erhvervshistorisk litteratur, men af praktiske grunde kan det
ikke lade sig gøre, og oversigten gør derfor ikke krav på at være udtømmen
de.
Systematiseringen i oversigten følger stort set den erhvervsklassificering,
der anvendes af Danmarks Statistik og som også benyttes ved Erhvervsarki
vets brancheopdeling af indgåede arkiver. Blot er interesseorganisationerne
så vidt muligt placeret under det fag eller den branche, de hører til.

Landbrug, gartneri, skovbrug og fiskeri
I 1989 afsluttedes udgivelsen af det store nye 4-bindsværk om dansk land
brugs historie med udsendelsen af bd. III og IV om perioden efter 1810
(jfr. Erhvervshistorisk Årbog 1989 s. 164ÏÏ). Udviklingen i det 19. århun
drede er behandlet i bind 3: Det danske landbrugs historie III, 1810-1914, (1988,
431 s., ill.), af Claus Bjørn, Jørgen Dieckmann Rasmussen, S. P. Jensen og
Jens Christensen. Tiden indtil 1860 er skrevet af Claus Bjørn, der inddeler
perioden i to afsnit, delt af året 1830. Efter en kort karakteristik af perioden
(hhv. »efter reformerne« og »kornsalgsperiodens første årtier«) følger i
hver del kapitler om landbrugsstrukturen, driftsformer og produktion, or
ganisationer og faglig debat samt landbrugspolitik. For de fleste områder
giver denne opdeling en god mulighed for at følge ændringerne i land
brugsstrukturen og dyrkningsmetoderne under og efter kriseårene i århun
dredets begyndelse. Fremhæves må også redegørelsen for fremkomsten af
de nye organisationsformer, som opstår i takt med forandringerne: landbo
foreningerne, landmandsforsamlingerne, forsikringsforeningerne og kredit
foreningerne. Gentagelser undgås dog ikke hverken her eller mellem Claus
Bjørns sidste tidsafsnit og Dieckmann Rasmussens og S. P. Jensens indled
ninger til det følgende hovedafsnit om erhvervets udvikling mellem 1860 og
1914. I denne sidste del skriver Dieckmann Rasmussen om hovedlinierne i
udviklingen, S. P. Jensen om produktionsforholdene og de teknologiske
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fremskridt, mens Claus Bjørn tager sig af andelsbevægelsen og forenings
dannelserne. I et afsluttende afsnit giver Jens Christensen en karakteristik
af »den nye landbokultur«, som blev et resultat af det 19. århundredes om
kalfatring af landbrugserhvervet.
Stoffets opdeling mellem de mange forfattere kan gøre det lidt vanskeligt
at fa et sammenhængende kronologisk overblik over de forskellige aspekter
i landbrugsudviklingen i sidste halvdel af 1800-årene. Dette er ikke tilfæl
det i det afsluttende bd.4: Det danske landbrugs historie IV, 1914-1988. (1989,
355 s., ill.), der er skrevet af Erik Helmer Pedersen. Han giver i et indle
dende afsnit en samlet oversigt over perioden, der derefter behandles i fire
tidsafsnit: 1914-30, 1931-50, 1951-72 og 1973-88 under overskrifterne: på
vej ind i industrisamfundet, stagnation under krise og krig, i omstillingens
tegn og produktion under EF-betingelser. De enkelte afsnit er stort set ens
artet opbygget i en overskuelig form, fremstillingen er klar og mere ræson
nerende end i det foregående bind, ligesom også landbrugspolitikken og i
det hele taget landbrugets samspil med det øvrige samfund her har fået en
mere fremtrædende placering.
Den nye landbrugshistorie er i forhold til K. Hansens værk en væsentlig
forbedring, både - naturligvis - i sin inddragelse af nyere forskning, i vægt
ningen af stoffet og medtagelsen af den nyeste tids landbrugshistorie. Også
litteraturlisterne og henvisninger, der savnedes i den tidligere, gør den
langt mere anvendelig som håndbog, hvortil også det samlede emneregi
ster i slutningen afbind 4 bidrager. Redaktionen burde dog have sørget for,
at litteratur og noter ikke skal ledes frem rundt i de enkelte bind, og at de
mange tabeller i hvert fald blev så ensartede, at de alle blev forsynet med
overskrift.
Den øvrige landbrugshistoriske litteratur består - med en enkelt undta
gelse — af større og mindre jubilæumsskrifter fra en række af jordbrugser
hvervenes organisationer og institutioner. Den største gruppe udgøres af
fem publikationer fra landbrugets generelle organisationer, landbo- og
husmandsforeningerne. Af disse er, som også titlen antyder, Arne Gammelgaard: Livet på landet. Hammel Landboforening i 150 år. (1988, 191 s., ill.) den,
der har det bredeste sigte. Selve organisationshistorien omfatter kun perio
den efter 1938, idet Frijsenborg-Faurskov Birks Landboforening - som var
navnet indtil 1968 - da udgav en særdeles fyldig jubilæumsbog om forenin
gens virke i det første århundrede. I stedet er hovedvægten i bogen lagt på
en bredere skildring af landbosamfundets udvikling på Hammel-egnen helt
tilbage fra landboreformernes tid. Kapitler om udskiftning, udflytning og
fæsteafløsningen fra Frijsenborg følges af afsnit om ændringerne i de gamle
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landsbyers funktioner gennem de to århundreder, om mejeribrugets ud
vikling på egnen og om forholdet mellem husmandsorganisationen og
landboforeningen. I nogle mellemliggende kapitler personificeres landbo
livet omkring Hammel op gennem tiden ved beretninger, erindringer og
interviewsamtaler om, af eller med rodfæstede landmandsslægter, tjene
stefolk og bestyrelsesmedlemmer. Sammenhængen mellem lokal- og rigs
historien giver den garvede lokalhistorikers fremstilling også et godt ind
tryk af, og bogen er i det hele taget en forfriskende fornyelse i genren, som
bør inspirere. Peter Eg: Heden der blev til skov og ager. Give og omegns landbo
forening i 125 år. (1989, 160 s., ill.) er derimod opbygget som en fore
ningshistorie i mere traditionel forstand. Organisationen udskilte sig i
1864 som Vejle Vesteregns Landboforening af den 1851 oprettede fælles
landboforening for Vejle amt, idet landbrugerne fra den vestlige del af
amtet følte behov for en faglig organisation, der i højere grad kunne til
passes hedelandbrugets specielle forhold. På grundlag af foreningens be
varede forhandlingsprotokoller skildres udviklingen frem til vore dage.
Både i indledningskapitlet om baggrunden for oprettelsen og bogen igen
nem gives der udmærkede udblik til den generelle udvikling, men frem
stillingsformen bærer dog meget præg af at være baseret på forhandlings
bogsreferater. Bogen afsluttes med en række faglige konsulentberetninger,
hvoraf kun planteavlsberetningen, der også omtaler hedeopdyrkning og
(læ)plantningsarbejde, kan have en lidt bredere interesse. I Landbovirke
gennem hundrede år 1888-1988. (1988, 88 s., ill.), der er udgivet af Videbækegnens Landboforening, er der derimod kun lidt af erhvervshistorisk in
teresse. Bogen består af en række småartikler af bl.a. tidligere formænd og
konsulenter, og kun enkelte er tilsyneladende baseret på kildemateriale af
historisk karakter. Det samme gælder Slagelseegnens Landboforening gennem
25 år 1963-1988. (1988, 50 s., ill.), der er udgivet som et tillæg til jubilæ
umsbogen fra 1963, der markerede foreningens 100-årsdag. Korte afsnit
om det faglige arbejde i perioden følges af en stikordsagtig oversigt over
de 25 års vigtigste begivenheder i foreningen efterfulgt af formands- og
bestyrelseslister. Lidt mere gods er der i Ulfborg-Hind Herreds Familiebrug
1913-1988. (1988, 115 s., ill.), der er det eneste husmandsforeningsjubilæ
umsskrift. I modsætning til de to foregående er udgangspunktet for denne
foreningens forhandlingsprotokoller, af hvilke der bringes en række stort
set ubearbejdede uddrag. De er for hver formandsperiode indtil 1973
knyttet sammen med korte biografiske karakteristikker af de pågældende
formænd, hvoraf et par (Jens Peter Lauridsen og Johannes Pedersen) og
så i andre organisatoriske sammenhænge var aktive i husmandsbevægel-
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Hr. Frogne Knudsen fra Perchs Thehandel. En udpræget personlighed, som på ingen måde var diplo
matisk anlagt. Illustration fra Else Hincheldey: Mine 25 år i Perch’s Thehandel.

sen. Bogen bringer ikke nogen sammenhængende fremstilling og afsluttes
med et kort afsnit om husholdningsarbejdet i foreningen.
Forædlingsarbejdet inden for kvægavlen skiftede i slutningen af 1930erne karakter i forbindelse med indføring af kunstig befrugtning. I et tidligere
jubilæumsskrift for De Samvirkende Kvægavlsforeninger (jfr. Erhvervshi0
storisk Arbog 1987 s. 128) er disse ændringers betydning fremhævet, og ud
viklingen på lokalt plan kan følges i Kvægavlsforeningen for Hjørring amt. 50års jubilæum 1937-1987. (1987, 88 s., ill.) og Morsø kvægavlsforening. 50 års jubi
læum. (1988, 56 s., ill.). Begge bringer ud over kronologiske oversigter over
foreningernes virksomhed korte beskrivelser af den nye erhvervsgruppe, in
seminørernes, arbejde, men behandler især de nye metoders betydning for
det praktiske kvægavlsarbejde. Om en anden gren af udviklingsarbejdet in
den for husdyravlen beretter Bornholms Biavlerforening - 100 år. 1888-1988.
(1988, 56 s., ill.). I en række småartikler fortælles træk af foreningens histo
rie - den omfattede både amatører og professionelle avlere — om bistader
nes udvikling, biavlens betydning for frøavlen, om skole- og testbigårde og
anvendelsen af honning i husholdningerne - samt om de nyeste avlsmeto
der med kunstig inseminering af udvalgte bidronninger.
Også om den »anden« side af landbrugets forædlingsvirksomheds histo
rie, planteavlens, byder det seneste år på et bidrag, K. J. Frandsen: En dansk
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Planteforædlingsvirksomhed. DLF og FDBs Planteforædlingsvirksomheds historie
1915-1973. (1989, 320 s., ill.). Bogen giver en meget omfattende og saglig
redegørelse for det frøavls- og planteforædlingsarbejde, der i et samarbej
de mellem brugsforeningerne og landboforeningerne (Danske Landbofo
reningers Frøforsyning) blev udført på forsøgsgårdene 0toftegård og Roskildegård, indtil selskabet i 1973 sammen med private frøfirmaer dannede
den fælles forsøgsvirksomhed, Dansk Planteforædling A/S. Forfatteren,
der 1953 efterfulgte sin far, H. N. Frandsen som forstander for forsøgsgår
dene, har med sit indgående kendskab til forholdene og ved brug af arkiv
materiale givet en grundig fremstilling af såvel rammerne omkring arbej
det, forsøgene og deres resultater som samarbejdet med inden- og uden
landske institutioner og forskere. Bogen rummer tillige en række biografi
ske karakteristikker og slutter med bibliografiske oversigter over udgivne
afhandlinger, beretninger m.v. Sammen med den 1986 udgivne publika
tion om statens planteavlsforsøg siden 1880erne (jfr. Erhvervshistorisk
Arbog 1987 s. 127) dækker bogen væsentlige sider af dansk planteavls ud
vikling i perioden.
Litteraturen om de øvrige jordbrugsbranchers historie har i det forløb
ne år været beskeden. Gartnerierhvervet er repræsenteret med en enkelt
publikation: Beder Gartnerskole. 100 år i bevægelse 1889-1989. (1989, 116 s.,
ill.). Bogen beretter kort om skolens oprettelse som havebrugsskole og
dens overgang til en egentlig gartnerskole under ledelse af Klougart-familien, der i to generationer forestod skolen 1913-1976. Asger Klougarts
oversigt om gartnerierhvervets udvikling siden 1930erne samt nogle ele
verindringer trækker linier tilbage før 1964 (der henvises i øvrigt til det da
udsendte jubilæumsskrift), mens resten indeholder en kronologisk over
sigt over skolens udvikling i de seneste 25 år og dens etablering som EFGfagskole.
I anledning af 40-året for skovarbejderuddannelsens start har Skovsko
len i Nødebo udgivet Knud Meister: Skovskolen. (1989, 24 s.), der meget
kortfattet også nævner de tidligere uddannelser af bl.a. skovfogeder. Det
historiske stof er dog datapræget og uden nyheder. Om skov- og træplant
ningens historie i Thy og Vestjylland fortæller henholdsvis Dover Plantage.
1888 September 1988. (1988, 24 s., ill.) og Ringkøbing - Skjern Plantningsforen
ing 1888-1988. (1988, 96 s., ill.). Den første indeholder korte protokolud
drag, referater af enkelte avisomtaler og erindringsstof, men næppe meget
af interesse uden for lokalområdet. Plantningsforeningens skrift giver der
imod et lidt bredere bidrag til læplantningens historie i Ringkøbing amt,
både i forbindelse med foreningens egen baggrund og udvikling og med
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beskrivelsen af samarbejdet med Hedeselskabet, lokale læplantningslav og
de øvrige plantningsforeninger.
Bevarelse og sikring af et bredt og varieret kildemateriale, der kan belyse
landbrugserhvervets udvikling, er naturligvis vigtig for studiet af landbru
gets historie. På museumssiden er landbrugsmuseet - bortset fra bygnings
bevaringen - den centrale institution i bevaringsarbejdet, og det har i an
ledning af 100-året udgivet et to-bindsværk, der belyser museets udvikling
til at være et af verdens førende specialmuseer på området. Bind 1 : Dansk
Landbrugsmuseum. Historien til 1941. (1989, 132 s., ill.) er skrevet af Axel
Steensberg, mens museets leder siden 1967 Svend Nielsen er forfatter til
bd. 2: Dansk Landbrugsmuseums historie 1941-1988. (1989, 132 s., ill.). Der be
rettes kyndigt og grundigt om museets oprettelse med baggrund i samlin
gerne fra Det kongelige danske Landhusholdningsselskabs modelkammer,
hvis historie går tilbage til 1770, samt udstillingsgenstande m.v. fra Indu
striudstillingen i 1888, og udviklingen følges over opbygningen af museet i
Lyngby - i et skiftende samarbejde med Frilandsmuseet - udbygning med
filialer på flere landbrugsskoler til overførselen af museet i årene omkring
1970 til Gammel Estrup på Djursland. Til de mere interessante afsnit i bø
gerne hører i denne sammenhæng især omtalen af indsamlingsprincipper
ne og disses udvikling.

Fremstillingsvirksomhed.
Carl-Axel Nilsson og Hans Kryger Larsen: Forbrug og produktion af industrivarer.
Dansk industri efter 1870. bd. 2. (1989, 295 s., ill.). Dette er bind 2 af Carlsbergfondets og Statens Humanistiske Forskningsråds projekt Industriens
vækst og vilkår. Dansk Industris Historie efter 1870 adskiller sig væsentligt
fra første bind, forfattet af Hans Chr. Johansen. Sidstnævnte søgte at skabe
et bredt orienterende overblik, mens dette søger at indsnævre forskningsfel
tet til udvalgte varer eller vareområder, så vidt »homogene med hensyn til
teknologi, produktion og behovsfunktion, men ikke nødvendigvis i overens
stemmelse med en branche eller delbranche i den nationale statistikpro
duktion ...«, som det søges præciseret indledningsvis. Der er yderligere en
lang række forskelle, ikke mindst metodisk. Dette er da også langt mere
statistisk-økonomisk orienteret end historisk, og der er i modsætning til
Hans Chr. Johansens værk en tendens til, at de enkelte firmaer forsvinder
på bekostning af kurver og tabeller.
Bogen indleder med at påpege de mange metodiske problemer ved en
sådan undersøgelse. Ujævne statistiske serier, ændrede produkter, nye pro-
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dukter, hvor de statistiske serier fra Danmarks Statistik almindeligvis ikke
er præcise nok. Konklusionen er, at tidsserier for bogens kronologiske ram
me på det nærmeste er umulige at opstille. Lettere bliver det naturligvis
ikke af, at »Danmarks Statistik benhårdt har holdt fast på 50-års tilgænge
lighedsreglen«, som forfatterne anfører. Bogen afsluttes med et appendiks,
der mere præcist gør rede for den anvendte metodik i beregningsarbejder
ne.
I et forsøg på at råde bod på sådanne vanskeligheder har man udvalgt
nogle områder og kronologiske rammer, hvor problemerne skulle være
mindre komplicerede.
Alkohol og tobak 1870-1985.
Fodtøj 1896-1985.
Cykler 1890-1985.
Hjemmeelektronik 1950-1984.
Husholdningsmaskiner 1950-1984.
Cement 1885-1985.
Maskiner til landbruget 1905-1985.
Arbejdsmaskiner til landbruget 1905-1985.
Fremstillingen er som nævnt stærkt optaget af tabeller, kurver og tal.
Det behøver i sig selv ikke at gøre bogen mere læsevenlig, og her er det
bestemt ikke tilfældet.
På trods af at der sukkes over mangel på talinformationer og konkrete
informationer, er det påfaldende, at der ikke i nævneværdig grad har været
benyttet arkivmateriale fra de enkelte virksomheder. Det er naturligvis
endnu mere ærgerligt, når der er gjort en stor indsats for netop at indsamle
erhvervsarkivalier. Resultatet er blevet en udpræget universitetslærebog,
men, den kunne nok have været gjort mere læsevenlig, for det er et spæn
dende emne, der kunne fortjene mange læsere.
1888-1988 Lendum Andelsmejeri. (1988, 24 s.) Det lille hefte er forfattet af
familien Christensen. Grundlaget er forhandlingsprotokoller og diverse ud
klipsmateriale, der præsenteres kronologisk. Forfatterne har sikkert haft
det morsomt under udarbejdelsen, men udover en snæver andelskreds er
disposition og indhold alt for snævert og tilfældigt til, at heftet kan eller bør
påkalde sig interesse. Them Andelsmejeri 100 år. 1888-1988. (1988, 37 s.). Ind
holdet i det lille jubilæumshefte er ikke altsammen nyt. En del er genoptryk
fra et tilsvarende, der blev udsendt i anledning af mejeriets 75 års dag. El
lers er det forhandlingsprotokollen og hukommelsen, som det siges i ind
ledningen, der har lagt grund til fremstillingen. Det anføres, at mejeriet
kun har overlevet i kraft af rationalisering, ophør af egen smør- og mælke-
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Ekspeditionslokalet i Nørresundby Bank 1928. De to joniske søjler lod ingen i tvivl om bankens solidi
tet. Illustration fra Nørresundby Bank 1898-1988.

produktion samt specialisering i ostefremstilling. Men, vi hører intet om
ostemarkedet, dets muligheder eller vanskeligheder og intet om, hvorfor et
mindre mejeri kan overleve i dette konkurrencemarked. Heller ikke her er
der altså meget stof at hente for faghistorikeren.
Willy F. Johansen: Kager & Biscuit branchens udvikling gennem 80 år 19081988. (1988, 304 s.). Sådan kan man også lave en branchehistorie. Grund
laget er ganske simpelt klip fra fagblade og dagblade gennem et helt liv.
Det er siden systematiseret om enkelte virksomheder. På trods af den må
ske noget kaotiske tilgangsvinkel er det trods alt lykkedes at fa skabt et
spændende overblik over en ny branche: industrialiseringen af hjemmeba
get. Bogen giver også mulighed for at finde oplysninger om adskillige virk
somheder, der i dag er ganske glemt. Endelig er der glimt af salgsarbejdet
med oplysninger om etableringen af brancheorganisation og en gros afsæt
ningskanaler. En del af illustrationerne er hentet direkte fra samtidens avi
ser og fagblade, og det medfører, at mange billeder står med grove raster.
Bomuldsbyen. Tekstilarbejder i Vejle gennem 100 år. Projekt arbejdslivets historie i
samarbejde med Vejle Byhistoriske Arkiv. (1989, 48 s.). Initiativet til projektet er
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blevet til gennem et samarbejde med Fællesorganisationen i Vejle og byens
byhistoriske arkiv. Projektet startede bevidst med at undersøge tekstilindu
strien, da den i lange perioder netop var byens dominerende industrigren,
og siden århundredskiftet har byen været landets centrum for produktion
af bomuldsgarner. Den lille bog er samlet om et par hovedafsnit. Asbjørn
Helium indleder med at beskrive, hvordan Vejle blev landets Manchester,
hvorefter der bringes en række småportrætter af byens nuværende og ældre
tekstilvirksomheder. Efter denne gennemgang fortsættes naturligt med et
afsnit om den faglige organisering blandt tekstilarbejderne, og endelig slut
ter syntesedelen med at fortælle om spinderitøser og andre kvinder i Vejles
tekstilindustri. Bogens sidste afsnit er en lille beretning fra et typisk teksti
larbejderhjem i 1920erne. Konkluderende må det siges, at resultatet af pro
jektet er godt og i høj grad kunne fortjene efterligninger fra andre fagområ
der. Lokalhistorien er ikke blot blevet synliggjort, men også perspektiveret.
Anne Marie Petersen: 60 år i tråd med tiden under tre dronninger. (Håndarbej
dets Fremme 1988, 84 s.). I foråret 1928 trådte en kreds af interesserede
sammen for at danne Selskabet til Håndarbejdets Fremme. Formålet var
at skabe en fornyelse af tekstilkunsten i Danmark og skabe smukt og kunst
nerisk håndarbejde og samtidig sikre et bierhverv for de mange kvinder,
der var udelukket fra at søge arbejde uden for hjemmet, som det blev sagt.
Bogen nøjes med en beskeden historik for i stedet at lade fine farvegengivel
ser af foreningens bekendte arbejder fylde siderne. Selvfølgelig er der også
en kort omtale af udstillingsvirksomheden, kunstnere og aktiviteter i ud
landet. Det er således ikke blevet foreningens historie, vi far præsenteret,
men snarere smagsprøver på dens aktiviteter og herunder meget fine gengi
velser af nogle af de bedste håndarbejder.
Vi mangler fortsat foreningens historie, hvor økonomi, kontakter til
kunstnere, væverier, farvere knyttes snævert sammen med forbrugerens
møde med de udbudte varer i foreningens forretninger. Endelig er der jo
også et socialhistorisk element: Hvem var og er køberne. Hvem leverer de
færdige broderede varer og til hvilken timeløn og meget mere. Kort og
godt, hvordan harmonerer sådanne problemstillinger med den nævnte for
målsparagraf?
Dansk papir i 100 år. 1889-1989. (1989, 158 s.). Det er en fornem bog, pa
pirfabrikkerne har lagt frem for at markere jubilæumsdagen. Og, måske
fordi det også er moderne med genbrugspapir, har selskabet valgt ikke at
nyskrive virksomhedens første 50 år, men fotografisk at genoptrykke og
dermed genbruge jubilæumsskriftet fra 1939. Det optager godt 1/3 af bo
gens sider, der præsenteres på gult papir. Den nye del af bogen begynder
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med et afsnit om krigsrationering, hvorefter der fortsættes under overskrif
terne: ny optimisme og fremgang, moderniseringer, udflytninger, nye pro
dukter og produktionsmetoder, før der sluttes af med beskrivelser af de en
kelte produktionsanlæg, herunder udflytningen af hovedkontoret fra St.
Strandstræde i København, Dalum Papirfabrik, Maglemølle Papirfabrik
og Silkeborg Papirfabrik.
Bogen er flot - og selvfølgelig trykt på det bedste papir. Billederne står
godt, både i sort/hvid og farve. Tilbage er kun at sige om teksten, at den
måske er blevet lidt sekundær. Arbejdskraften syner ikke meget i bogen,
fabrikkernes lokale miljøproblemer berøres kun beskedent. Alt det er ikke
begrundet i mangel på arkivinformationer, for et fyldigt arkiv er bevaret,
men ikke benyttet til udarbejdelsen af jubilæumsbogen.
Louis Andersen: Aldrig færdig - altid på vej. Overenskomstudviklingen i bogtryk
faget i tiden 1875-1987. (1987, 76 s.). Det er meget sjældent, hvis det da ikke
er første gang, at der ofres midler på en systematisk beskrivelse af overens
komstudviklingen i et enkelt fag. Forklaringen er vel den enkelte, at de fo
regående overenskomster er glemt, så snart en ny er underskrevet. Initiati
vet her er imidlertid spændende og tankevækkende, selv om metodikken
gør det vanskeligt at fastholde overblikket. Forfatteren har nemlig valgt
den metode at gennemgå de enkelte overenskomster hver for sig, ofte ledsa
get af en illustration af samme. Læses bogen forfra, kommer læseren derfor
automatisk frem til de væsentlige nybrud, i 1925 således en uges ferie med
løn eller i 1961 til bestemmelserne om arbejdstøj. Naturligvis har forfatte
ren været opmærksom på, at det på den måde kan være svært for læseren at
holde fast ved bestemte gennemgående problemstillinger, hvorfor bogen da
også afsluttes med nogle kronologiske oversigter på hovedtemaer som ar
bejdstid, ferie og regeringsindgreb/forlig. Der er næppe tvivl om, at der er
meget at hente i fremstillingen, ikke mindst da typografforbundet i mange
år udgjorde fagbevægelsens elitetropper, og det var netop her mange sene
re naturlige krav først blev rejst og gennemført.
Alfred Thomsen: Fr. Martin a/s 100 års jubilæum. Udgivet i anledning afjubilæet
17. august 1988. (1988, 56 s.). Bogen indleder med at fortælle historien om
grundlæggelsen af brødremenighedsbyen Christiansfeld. Det er lidt om er
hvervslivet forud for etableringen af Fr. Martins bogtrykkeri i 1888. Det
konstateres, at det ikke var den første virksomhed af den art i byen, og det
giver naturligt anledning til en kort præsentation af forgængervirksomhe
der inden for beslægtede erhverv: bogbinderi, papirhandel og bogtryk.
Områder, der naturligt tidligere hørte sammen under en virksomhed. Der
berettes om virksomhedens tryksager, bl.a. opgaver for menigheden og om
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tidligere lokalhistoriske småpublikationer, siden naturligt suppleret med
postkort. Firmaet, familien og byen væves på den måde naturligt sam
men, og vi hører om generationsskifte og genforening, før vi i 1922 far
forfatterens egen levnedsskildring. Han stod nemlig i lære i virksomhe
den som typograf. Virksomhedens fortsatte vækst, generationsskifte og
nye produkter dækker fremstillingen frem mod 1974, da den blev solgt
af familien Martin til en odenseansk bogtrykker for at blive omdannet til
aktieselskab og helt ændre produktprofil. Den elegante bog er et godt
eksempel på, at firmahistorie, lokalhistorie og slægtshistorie kan skrues
sammen til en lykkelig helhed med interesse også uden for en snæver
kreds.
Cement i 100 år. Udgivet i anledning af Aktieselskabet Aalborg Portland-Cement-Fabriks 100 års jubilæum. (1989, 24 s.). Det lille pjeceagtige jubilæ
umsskrift rummer ikke meget af interesse om virksomheden. Det er vel
nærmest tænkt som en nødvendig hilsen i anledning af et stort rundt ju
bilæum. Det er ikke virksomheden, der står i centrum for fremstillingen,
men artikler af karakteren »råstoffer og Aalborg«, »Allerede de gamle
romere« eller »Betonen i dansk arkitektur«. Der er også en artikel om
bådebyggeri af ferrocement, før der endelig sluttes af med en historisk
artikel om cementindustrien og byudviklingen i Alborgområdet. Alt er
desværre kortfattet og har alene en oversigtsmæssig karakter. Det er der
for lykkeligt, at jubilæet også blev fejret med en vægtigere fremstilling:
Hans Chr. Johansen: Gennem forandring til fremskridt. Aalborg Portlands udvik
ling 1972-89. (1989, 172 s.). Bogens synsvinkel er utraditionel, idet ce
mentproduktionen og dermed cementindustrien ses i lyset af samfundets
efterspørgsel efter bolig- og industribyggeri. Det er i denne ramme, selve
cementindustriens udvikling beskrives og analyseres. Organisationsfor
mer, personaleforhold, energiomkostninger ved fremstilling af cement,
transport, miljøspørgsmål og produktdifferentiering bliver oplagte
spørgsmål i denne ramme. Til slut beskrives koncerndannelsen, og ende
lig i et mindre afsnit behandles det økonomiske resultat for cementvirk
somheden. Overalt har der været anlagt en økonomisk-statistisk til
gangsvinkel, hvis resultater ses som enten diagrammer eller tabeller. Re
sultatet er blevet et stykke solid virksomhedshistorie, der gerne må dan
ne forbillede.
Preben Bengtsson: Spydspidsen 1888-1988. (1988, 207 s.). Bogen, der er til
egnet Dansk Metalarbejderforbunds medlemmer i anledning af, at deres
forbund fylder 100 år, er samlet i nogle fa hoveddele: et historisk tvær
snit gennem 100 år, et andet under overskriften Drama og konfrontation
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og et under overskriften Uddannelse og struktur, før der sluttes af med et
afsnit under overskriften Holdninger og personer, der er samlet om kendte
fagforeningsformænd: Johs. Kjærbøl, Hans Rasmussen, Paulus Andersen
og Georg Poulsen som de mest prægnante.
Det siger næsten sig selv, at bogen er velillustreret med såvel kendte som
ukendte billeder og portrætter. Enkelte endog i farve. Bogen binder meget
spredt stof sammen og giver samlet et godt billede af et stort fagforbunds
udvikling. Det er måske tankevækkende, at der indledes med at fortælle
om, hvordan en metalarbejder levede på grænsen af sultegrænsen, hvoref
ter der sidst i bogen berettes om køb af kursusejendomme, hvor alle jo ken
der til køkkenregionernes evner.
Svend Aage Faaborg: Aabenraa Værft gennem 25 år. (1988, 46 s.). I 1963 køb
te den tidligere skibsfører Robert Pedersen Aabenraa Maskinfabrik og leje
de samtidig havnens flydedok. Det blev grundlaget for det i international
målestok meget beskedne skibsværft i byen. Det er 25 år siden og dermed
baggrunden for det lille festskrifts tilsynekomst. Det er ganske traditionelt:
Oplyser om virksomhedens beskedne start, fortsatte vækst og opgaver først
som reparationsværft siden også som nybygningsværft, alt disponeret år for
år. Kombinationen af billeder og tekst fortæller en lille historie om en virk
somhedssucces i en by, der ellers skal helt tilbage til 1883 for at finde sin
sidste stabelafløbning. Den lille bog rummer ganske meget lokalhistorisk
stof.

El-, gas-, varme- og vandforsyning
Boulstrup & Omegns Elektricitetsselskab markerer sit 75 års jubilæum 19141989 med udsendelsen af en folder. (1989, 4., ill.), der meget kort fortæller
selskabets historie. Helt anderledes er 75 års jubilæet markeret i 75 år Øst
jysk Elforsyning (1988, 22 s., ill.), der er en morsom og informativ gennem
gang af selskabets historie. Desuden er skriftet forsynet med mange gode
illustrationer. Alle sejl er dog sat i forbindelse med festligholdelsen af
Nordvestsjællands Elforsynings 75 års jubilæum med hele to festskrifter.
NVE - spredte træk fra 75 året 1913-1988. (1988, 75 s., ill.) der i første række
henvender sig til selskabets medarbejdere, og man har valgt at lægge væg
ten på de sidste 50 år, da der i 1938 blev udgivet et jubilæumsskrift, som
omhandler de første år. Der fortælles i bogen løst og fast om personalet og
de forskellige arbejdsområder. Bogen er rigt illustreret, hvilket også er til
fældet med Elektriciteten kommer til Nordvestsjælland - en egns elforsyning gennem
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75 år. 1913-1988. (1988, 145 s., ill.). Denne bog supplerer den ovennævnte
og er en kombination af en tematisk fremstilling og erindringer, forsynet
med gode illustrationer og med en særdeles grundig oversigt over litteratur
og kilder.
Historien om Hobro Gasværk gennem 90 år. (1988, 24 s., ill.), fortæller i
spredte træk om gasværket og dets bestyrere i perioden 1898-1967. Frem
stillingen er centreret om bestyrerne og knap så meget om gassens udbre
delse og evt. betydning for Hobro.
I begyndelsen af 1960’erne blev der etableret fjernvarme i et stort antal
danske byer, dette har bl.a. betydet, at der i 1980’erne mange steder er ble
vet udarbejdet jubilæumsskrifter. Det har således været tilfældet i Frede
riks, hvor man har udsendt Frederiks Fjernvarmeværk 1963-1988. (1988, 30 s.,
ill.), der er holdt i en meget kortfattet stil, men med mange illustrationer.
Middelfart fjernvarme jubilerede også, og markerede det med 25 år med
fjernvarme i Middelfart 14.10. 1963/14.10. 1988. (1988, 28 s., ill.). Denne giver
en meget kortfattet, men god beskrivelse af den forgangne periode med vir
kelig gode informative illustrationer og en redegørelse for problemerne ved
overgangen til naturgasfyring. Desuden fortælles historien om TVIS: Tre
kantens Varmetransmissionsinteressentskab, bestående af byerne Vejle,
Børkop, Kolding, Fredericia og Middelfart. I Maribo Varmeværk 1964-1989
(1989, 31 s., ill.), markerer man byens varmeværks 25 års dag med at for
tælle værkets historie, men også om fordelene for miljøet med fjernvarme,
samt de øvrige fordele fjernvarmen indebærer.
Brovst Vandværk I/S 85 år. 1903-1988. (1988 . 45 s., ill.), giver ikke kun hi
storien om et vandværk, men også træk af byens udvikling. På en levende
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og interessant måde fortælles om stort og småt i forbindelse med vand
værksdriften.

Bygge- og anlægsvirksomhed
Hustømrerforeningen - Næstved 100 år. (1988. 40 s., ill.). Med mange gode illu
strationer og en tekst, der hovedsagelig er lavet som en årstalsliste med de
markante begivenheder noteret, har Hustømrerforeningen i Næstved valgt
at fejre sin 100 års dag 25. april 1988. I 1970 skiftede foreningen navn til
Snedker- og Tømrerforbundet afd. 37 Næstved, da syv afdelinger sluttedes
sammen. Men skriftet omhandler fortrinsvis Hustømrerforeningen og især
årene frem til Septemberforliget, derefter er det som nævnt lavet som års
talsliste.
Ideen med Jubilæumsskrift for Roskilde Snedkerlaug og Roskilde Snedkerlaugs
Syge- Hjælpe- og Begravelseskasse. (1988. 71 s., ill.), der markerer 100 året for
Roskilde Snedkerforening, er at give et indblik i en forening, der kan føre
sin historie næsten 400 år tilbage. Der fortælles om de første medlemmer i
Roskildelavet og lavets glansperiode, mestre, problemer, klenodier og be
tænkeligheden ved den frie nærings indførelse. Der fortælles også om de
sociale foranstaltninger, som foreningen stod bag. Bogen er velillustreret
og afsluttes med en oldermandsliste.

Handel
FAVORIT-håndbog og 150 års jubilæumsskrift. Udgivet af S. Friedlænders Eftf.
A/S. (1988, 167 s.). Papirfirmaet har ved jubilæet udgivet en materiale
produkt- og proceshåndbog, som fylder de to tredjedele af værket. Resten
er firmahistorie, skrevet af cand. phil. Søren Federspiel. Desværre synes
der ikke at være meget originalt kildemateriale bevaret, så fremstillingen
hviler mest på trykte kilder. Det er dog lykkedes at præsentere et rigt illu
strationsmateriale, især i form af tidstypiske annoncer.
Bethien 1938-1988. (1988, 36 s.). Denne lille tryksag er udsendt af agentur
firmaet H. W. Bethien A/S, der i dag hovedsagelig er agent for en række
kontinentale papirfabrikker. Nogle reelle historiske oplysninger findes
knap nok i skriftet, der fortrinsvis fremtræder som præsentationsreklame.
Allan Frandsen: Historien om Stjemholm. Et tilbageblik på Stjernholms lOOårige
historie. (1989, upag.). Stjernholm er en trælasthandel i Horsens. Den har
udspring i en købmandsgård, der specialiserede sig i salg af byggemateria
ler. Fra 1889 producerede virksomheden asfalt og tagpap, og fra 1896 blev
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der suppleret med et cementstøberi. Ind i det nye århundrede blev fabrik
ken omlagt til en handelsvirksomhed fortrinsvis med træ og cementvarer.
Om udviklingen i de 100 år har Allan Frandsen lavet en udmærket frem
stilling, idet det dog fremgår, at kildematerialet er spinkelt, når det gælder
belysning af vigtige beslutninger. Alligevel er der kommet et oplysende
skrift ud af det med udblik til eksterne faktorer, der har haft betydning for
trælasthandelens udvikling.
Tootje Pedersen: Historien om en nærbutik - Frenderup Brugsforening 1879-1989.
(1989, 44 s.). Allan Frandsen: Sabro Brugsforening - handel og fest i 100 år.
(1989, upag.). Brugsen Holme - jubilæumsskrift 1888-1988. (1988, 26 s.). Thyge
Svendsen: Tistrup Brugsforening 1888-1988. (1988, 36 s.). Vester Sogns Brugsfor
ening 100 år - 1889-1989. (1989, 50 s.). Brugsen i Virklund - 100 års jubilæum
1888-1988. (1988, 16 s.). Brugsforeningerne omkring i landet fylder rundt i
disse år, og her er en buket på seks skrifter i den anledning. Prisen som det
bedste tilfalder skriftet om Sabro Brugsforening, men her har man også
flottet sig ved at lade en professionel historiker skrive. Den slags fornægter
sig ikke, fordi man derved med rimelighed kan forvente en fremstilling med
lidt perspektiv i stedet for den pittoreske annalistik, der ofte har præget
området. Allan Frandsen kobler fint stedets lokalhistorie sammen med
brugsens, og det er der kommet en udmærket historie ud af. Det må i øvrigt
siges, at det lokalhistoriske arbejde ude omkring i landet har båret frugt,
når det kommer til fremstillingen af lokale institutioners historie, også når
det gælder selve den tekniske fremstilling og layout på skrifterne. For små
penge har man således i sjællandske Frenderup faet en lille pæn sag ud af
det ved at overlade Dragsholm Lokalhistoriske Forening arbejdet. Selv om
fremstillingen er noget traditionel, er der gjort meget ud af at få det til at se
ordentligt ud. Også i Tistrup har man lavet et nydeligt lille hæfte på fint
papir, dog uden noget videre udblik til det omgivende samfund. Holmes
skrift er traditionelt, ligeledes Vester Sogns, der har en grim opsætning.
Endelig står der ikke meget i Virklunds, hvis forside skæmmes af tryk i go
tiske bogstaver, der er beregnet til at bringe læseren i den rette nostalgiske
stemning: Nu kommer der noget om gamle dage.
Else Hincheldey: Mine 25 år i Perch's Thehandel. (1989, 96 s.). Denne bog
repræsenterer på flere måder erhvervshistorie af en ret enestående slags.
For det første er der tale om en højst personlig beretning om virksomheden,
skrevet af indehaveren gennem 25 år, for det andet er der tale om en højst
speciel virksomhed: en tehandel med 155 år på bagen. Tehandelen i Kron
prinsensgade i København blev åbnet 1835 af Niels Brock Perch, men har
sit navn efter dennes søn, A. C. Perch, der var indehaver 1854 til 1882. Fra
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1894 har tehandelen været i eje af samme slægt, først og fremmest repræ
senteret ved den legendariske Ludvig Hincheldey, der var tehandler fra
1927 til 1974. Om tehandelens ældre historie er der meget lidt; hvad Else
Hincheldey behandler, er samtidshistorien. Hun skulle kun have et kort
vikariat i onklens forretning for 25 år siden, men hun slugte efterhånden
hele menagen, så den gamle tehandel blev nødtørftigt - men kun nødtørf
tigt og nænsomt - moderniseret. Især kampen mod de to snurrige og abso
lut originale gamle mænd, der herskede i tehandlen, da hun kom til, er ved
kommende og åbenhjertigt skildret. Efterhånden glider skildringen derpå
over i det lidt mere private med omtale af fester og fødselsdage. Men alt i
alt: Man far et nyt syn på te.
Absalon Hotel. Helgolandsgade - en hotelgade i København. ( 1988, 50 s.). I den
ne lille fine publikation fokuseres der på en Vesterbro-lokalitet, der vel ikke
har haft den store bevågenhed. Udstykket fra gartner C.F. Hintzes pro
duktionsjord fra 1880 blev gaden bebygget med 5-etagers lejekaserner,
men ret hurtigt fik den et helt andet præg end oprindelig tænkt. Den nye
hovedbanegård, opført 1904-11, skabte behov for små pensionater, de så
kaldte etagehoteller. På hver eneste etage i flere ejendomme blev den slags
etablissementer indrettet, f.eks. med en halv snes senge og pension. Disse
små, til tider herbergsagtige pensioner blev i mange tilfælde efterhånden
samlet .under én hat, som det f.eks. skete med Absalon Hotel, der ligger på
hjørnet af Istedgade og den del af Helgolandsgade, der fører hen til Halm
torvet. Helgolandsgade fik gennem denne proces et helt enestående præg af
at være hotelgade.
Nærværende skrift er udgivet i anledning af hotellets 50 års jubilæum.
Da Johannes Nedergård Andersen og hustruen Erna, den første stammen
de fra et sydsjællandsk husmandssted, den anden fra en gård i Vendsyssel,
begyndte hotelvirksomheden i 1938, disponerede de over 11 værelser; i
dag, hvor sønnerne har overtaget virksomheden, er der sket omfattende
ejendomskøb i kvarteret, og Absalon Hotel har nu 260 værelser. Den publi
kation, der her udsendes, skildrer Vesterbros historie i korte træk, ligesom
den har en kort beskrivelse af hver enkelt bygning i Helgolandsgade. På
fremragende vis er der her fremlagt oplysninger om et arkitektonisk set fint
lille område af Vesterbro.
Hotel Royal i 150 år - Hotel Royal i Århus, 1838 til 1988. (1988, 32 s.). Nær
værende skrift er produceret af et reklamebureau, og den slags sætter sig
ofte spor i, at skriftet tilrettelægges, så det først og fremmest kommer til at
opfylde en public relation funktion. Sådan også her. Gode billeder i elegant
opsætning, historie som nostalgi, fremstillet i pittoreske detaljer. Forfatte-
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ren, cand.mag. Thorleif Ross er blevet revet med i tonen. Det må ikke for
stås, som om der ikke foreligger reelle oplysninger, for det gør der, men når
forsamlinger fremstilles som »stormende«, resolutioner som »fnysende« el
ler protester som »harmfulde«, så reducerer man selve den historiske frem
stilling til harmløs underholdning. Og som sådan fungerer den i virkelighe
den til enhver tid kun mådeligt. I stedet må foretrækkes føromtalte skrift
om Absalon Hotel. Her lever troen på, at en gedigen historisk fremstilling i
sig selv er underholdende.
Hotel Royals første 100 år er allerede skildret i en publikation fra 1938;
det er lidt beskæmmende, at den efter de mange år står sig fint til sammen
ligning.

Transport
50 år med S.F.O. (1989, 32 s., ill.), er et jubilæumsskrift for Sporvejsfunktio
nærernes Orkester, Århus, Med mange billeder og en kortfattet tekst for
tælles om orkestrets historie, især rejser og de forskellige arrangementer,
hvor orkestret har medvirket.
Portræt afen virksomhed (1989. 16 s., ill.) er ikke et jubilæumsskrift, men et
virksomhedsportræt, som har været bragt som tredje sektion af »Det grøn
ne Område« og portrætterer Lyngby Turistfart A/S og Lyngby Flyttefor
retning. Man far her historien bag firmaerne, hvordan det daglige arbejde
former sig, samt fremtidsvisioner.
De danske eksportvognmænds historie (1988, 194 s., ill.) udgives i anledning af
Foreningen af Danske Eksportvognmænds 40-års jubilæum 1988. I denne
jubilæumsbog berettes om eksportvognmandsfagets historie og eks
portvognmændenes forening. Fremstillingen rækker længere tilbage end
foreningens historie, idet der startes midt i 1920’erne, hvor lastbilen så
småt begyndte at overtage transporter, der før var foretaget med jernbane.
Den meget grundige og informative gennemgang er delt op i 1 ) Erhvervet
mellem verdenskrig og EF-medlemskab 1945-72, 2) FDE’s barndom og
ungdom 1948-69, 3) Eksportvognmandserhvervet under EF-medlemskab
1972-87, 4) FDE 1969-88. Bogen afsluttes med lister over formænd og be
styrelsesmedlemmer samt oversigter over kildemateriale.
25 år i Danmark (1988, 80 s., ill.) er jubilæumsskriftet fra biludlejningsfir
maet Avis. Firmaets historie både i Danmark og USA, hvor det startede,
fortælles, men den interessante historie drukner desværre i alt for mange
reklamer, som skæmmer skriftet.
Et blik over skulderen (1988, 77 s., ill.) markerer 75-årsdagen for Køben-
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havns Telefonistforening COTD afd. 8. Skriftet fortæller i stort og småt om
de vilkår, telefonisterne i afd. 8. - den første kvindeforening inden for tele
fonstanden — havde. Det er ikke kun det foreningshistoriske, der fortælles,
men også hvad der skete i dagligdagen.

Bank, finansiering, forsikring, forretningsservice
Status. Danske Sparekassejunktionærers Landsforening gennem halvtreds år. (1989,
70 s.). I 1930’erne var det karakteristisk for sparekasserne, at direktørpo
sten var besat med købmænd eller embedsmænd. Lønningsforholdene for
funktionærerne var stærkt skiftende fra sparekasse til sparekasse og fra
funktionær til funktionær. Spytslikkeriet havde store tider. Foreningen af
Sparekassefunktionærer eksisterede ganske vist, men den var forbeholdt
det overordnede personale. Så kom funktionærloven i 1938, som pålagde
arbejdsgiveren at forhandle om løn- og arbejdsvilkår med funktionærernes
organisationer. Med udgangspunkt i den nye situation samledes ni medar
bejdere i sparekassen i Randers til et møde på en restaurant en skummel
oktoberaften; man frygtede repressalier fra ledelsen på grund af den plan,
man havde lagt: oprettelse af en slags fagforening. Resultatet blev oprettel
se af Foreningen af danske Sparekassefunktionærer med stiftende general
forsamling i Viborg, hvilket ingenlunde var tilfældigt, da det var i denne
by, Randersfolkene fandt bedst gehør. Et hovedmål for foreningen, da den
for alvor kom i gang efter krigen, var etablering af ensartede forhold gen
nem en central overenskomst. En sådan nåede man 1959, mens aktionsret
ten blev indført 1975. Først i 1980’erne blev strejkevåbnet brugt.
Halvdelen af fremstillingen drejer sig om den generelle sparekassehisto
rie i Danmark. Det er udmærket skrevet, men man undrer sig lidt over den
totale mangel på kildeangivelse. Sandsynligvis er det meste skrevet på bag
grund af de gængse sparekassehistorier. I øvrigt er der tale om en smuk
udgivelse, hvor både illustrationer og lay out har faet deres.
Poul Erik Kristensen: Nørresundby Bank 1898-1988. (1988, 177 s.). Med ud
gangspunkt i bankens arkivmateriale er denne grundige bankhistorie udar
bejdet. Nørresundby Bank blev stiftet på en tid, hvor der var voldsom grø
de i bankgrundlæggelser. Aktiekapitalen var 150.000, og der kom hurtigt
betydelige indlånsmidler. På udlånssiden var det vekseldiskonteringer for
lokale næringsdrivende og ikke kassekreditter, der blev lagt ud med. I åre
ne, der fulgte, udviklede banken sig som et lokalt pengeinstitut, der i mod
sætning til så mange andre mindre banker bevarede sin selvstændighed.
Der var ganske vist planer i 1967 om sammenslutning af de 3 store ålbor-
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H. C. Hansens indgreb i overenskomstforhandlingerne i 1956 udløste en voldsom reaktion i fagbevæ
gelsen og en vrede, som var stor nok til at fylde Christiansborg Slotsplads i København og næsten stor
nok til at fylde Bispetorvet i Århus, som det ses på billedet. Illustration fra Arbejdsmænd i Århus.

gensiske banker, men det blev ikke til noget. Cand.mag. Poul Erik Kristen
sen kommer helt ud i detaljerne i sin fremstilling, og dermed er han i stand
til at skildre bankens betydning for det lokale erhvervsliv. I efterkrigsårene
har banken finansieret meget lokalt byggeri, både for boligselskaber og på
parcelhusområdet.
Ved at lægge arbejdet i hænderne på en fagmand inden for historie har
banken faet en bog, der rangerer højt i den bankhistoriske litteratur; også
layout og illustrationer er på et fint niveau. Man kan dog ikke komme uden
om den indvending, at forfatteren er for ukritisk. En historisk fremstilling
skal have en distance til sit objekt for at tilfredsstille også de videnskabelige
krav. F.eks. noterer forfatteren, at den politiske og økonomiske magt i Nør
resundby ved tiden for bankens stiftelse var samlet på de samme hænder,
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»men de var alle så retlinede personer, at enhver mistanke om et eventuelt
magtmisbrug vil virke absurd«. Man kan dertil sige, at et magtmisbrug så
at sige var overflødigt i situationen. Ligeledes er et forsøg på hvidvaskning
af en uhyggelig skikkelse blandt stifterne ikke særlig overbevisende. Kon
klusionen skal dog være, at bogen om Nørresundby Bank er god og grun
dig.
Ib Gejl: Indenfor snorene. Fondsbørsvekselerernes historie især til 1945. (1989, 349
s., ill.). Indenfor snorene foregik efterbørsen, den til tider livlige handel
med værdipapirer efter den officielle noterings afslutning, og deraf har bo
gen faet sin titel, men samtidig ligger der i titlen en hentydning til det vel
kendte skuespil Indenfor murene, og dermed en markering af det stærke
jødiske islæt, som livet på Københavns Fondsbørs havde. Bogens emne er
dog ikke fondsbørsens, men fondsbørsvekselerernes historie, og den følges
fra der i 1808 ved kongelig forordning blev indført en vekselmæglereksamen, til fondsbørsen i 1989 forsvandt som fysisk begreb og blev afløst af
elektroniske datanet.
Det var først i løbet af de 20 år fra 1870 til 1890, at mængden af aktier og
obligationer blev så stor, at der udviklede sig en moderne fondsbørsaktivi
tet med daglig eller næsten daglig kursnotering. Forud for den tid havde
vekselmæglernes og vekselerernes arbejde haft et mere individuelt og kon
kret præg og for en stor del drejet sig om valutatransaktioner, men med
udstedelsen af aktier og obligationer i lange serier opstod der en slags mær
kevarer inden for værdipapirer, og det skabte grundlaget for fondsbørsen i
dens moderne skikkelse. Rent fysisk havde fondsbørsen hjemsted i Christi
an IV’s gamle børsbygning (indtil den i 1974 flyttede til mere hensigts
mæssige, men også mere anonyme lokaler på Nikolaj Plads). Det var Gros
serer-Societetet, der ejede børsbygningen og som traditionelt havde kom
petencen til at bestemme kursnoteringens former, men samtidig med at
den moderne fondsbørs udviklede sig 1870-90, voksede vekselmægler- og
navnlig vekselererstanden også, og det kom derfor til en langvarig uover
ensstemmelse mellem Grosserer-Societetet og vekselererne om retten til at
bestemme kursnoteringens form og deltagerkreds, og i denne strid blev det
vekselererne, der trak det længste strå, selv om Grosserer-Societetets kom
petence aldrig blev ophævet formelt. Statsmagten blandede sig så vidt mu
ligt uden om dette, indtil aktiviteten på børsen under 1. verdenskrig udar
tede så meget, at grundlaget for en politisk regulering af fondsbørsen blev
skabt. Fra 1919 har også dette område af samfundslivet været reguleret af
lovgivningen.
Bogen er ualmindelig velskrevet. Forfatteren har til læserens glæde ud-
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præget sans for den gode anekdote og behandler iøvrigt emnet frit og bredt
med sikker indlevelse i spekulationsforretningers natur.
HAFNIASpersonaleforening 1938-1988. (1988, 16 s.) Tyndt og intetsigende.
HAFNIA - Krønike. Udviklingens kronologi. Historisk Samling. (1989, 80 s.). I
annalistisk form præsenteres nogle hovedpunkter i forsikringsselskabets hi
storie. Mange aldeles uvæsentlige ting har fundet plads, men heldigvis og
så mange væsentlige på alle niveauer. Det oplyses f.eks., at den kendte
»pullertannonce« med teksten »Den sikre havn« og tegningen af tovet om
kring pullerten blev lanceret den 1. april 1941 og var indrykket i et års tid
derefter i de store dagblade.
Fiskernes forsikring gennem 100 år. Udgivet af Forsikringen af danske Fiskefartø
jer. (1989, 95 s.). Efter adskillige års stridigheder blev Dansk Fiskeriforen
ing oprettet i 1887. Dermed var baggrunden skabt for indretningen af et
gensidigt forsikringsselskab. Selskabet har overladt opgaven med at skildre
de 100 års historie til Erhvervshistorisk Bureau ved Jette Kappel og Peter
Kyng. Det har været en udmærket disposition; der er kommet en pæn pub
likation ud af det, og der er lagt et stort arbejde i at give en detaljeret frem
stilling. Ikke mindst illustrationer fra fiskeriet i bred forstand er blevet
samlet fra hele landet.
Advokaterne Ny Vestergade 1. (1988, 32 s.). 1913 flyttede Carl T. Levinsen
sin advokatforretning til Ny Vestergade 1 i København. 75 års jubilæet har
givet anledning til en lille publikation, der er samlet og udformet af en af
firmaets nuværende medarbejdere, advokat Steffen Juul. Han skildrer selv
personalhistorisk de ikke få advokatfirmaer, der i tidens løb har boet i hu
set, der er opført 1871. Desuden er der erindringsbidrag fra højesteretssag
fører Gunnar Gersted og højesteretssagfører Arne Victor Hansen især om
handlende højesteretssagfører E. Richter, der 1936 havde overtaget Levinsens virksomhed. Om ham fremgår det med al tydelighed, at han var in
karneret spiller, når mulighed gaves ved kasinoet og andre steder. Men
egentlige detaljer fra hans advokatvirksomhed er der ikke blevet plads til
på de få sider.

Tjenesteydelser, organisationer m.v.
Henrik Fode: Liberalisme og frihandel 1814-1914. Dansk Toldhistorie 3. (1989, 383
s., ill.). 3. bind af toldhistorien dækker perioden, fra Danmark måtte afstå
Norge ved freden i Kiel i 1814 til 1. verdenskrigs udbrud i 1914. I denne
periode ændrede landet fuldstændig karakter. Fra en enevældig helstat, der
næsten udelukkende ernærede sig ved landbrug, til en demokratisk styret
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stat uden fremmede nationaliteter af betydning og med en begyndende in
dustrialisering.
I denne udvikling betegnede årene 1848-64 den afgørende periode. I dis
se år blev der indført en demokratisk forfatning 1849 og næringsfrihed
1857, medens helstaten gik til grunde i krigen i 1864. Også for toldvæsenet
blev disse år de mest afgørende i perioden, da 2 hovedhjørnestene i statens
arbejde bortfaldt. I 1850 ophævedes accisen, den meget upopulære afgift af
varer, der blev ført ind i byerne, og i 1857 ophørte Øresundstolden. Krigen
i 1864 skabte kort efter en ny grænse, som skulle bemandes toldmæssigt.
Helt nyt var det ganske vist ikke, for frem til 1850 havde der været en told
grænse mellem hertugdømmet Slesvig og Nørrejylland, omtrent hvor Kongeågrænsen kom til at gå, men i helstatens sidste år havde kun Holstens
sydgrænse været toldgrænse, så i 1864 måtte man begynde forfra ved Kongeåen. Efter 1864 var vilkårene således helt ændret for toldvæsenet som for
det øvrige samfund.
Bogen er delt op i 2 dele med 1864 som skillepunkt. Den er iøvrigt dispo
neret frit og ikke udformet som en snæver etatshistorie, men det har været
bestræbelsen at se toldvæsenets historie inden for rammerne af det sam
fund, som det skulle betjene. Forfatteren har lagt vægt på at gøre opmærk
som på toldmaterialets værdi som kilde for den økonomiske historie og lo
kalhistorien og bringer eksempler på dette, men bogen har som helhed sin
styrke i det deskriptive mere end i det analytiske.
Eva Holstein: Træk afTAT’s historie. (1988, 26 s., ill.). TAT betyder For
eningen af Tekniske og Administrative Tjenestemænd. Den blev oprettet i
1913 under navnet Foreningen af ministerielle Skrivere og var oprindelig
en organisation for kontorister i ministerier. Indtil 1949 stod foreningen på
egne ben, så blev den optaget i CO II, og i 1974 fik den FTF som hovedor
ganisation. Medlemskredsen var i årenes løb vokset og blev med mellem
rum reguleret gennem diverse grænseaftaler, hvoraf den vigtigste var en
stor aftale med HK i 1971. Det lille jubilæumsskrift opridser nogle hoved
træk i udviklingen, men tegner ikke noget klart billede af foreningens histo
rie.
Kriminalforsorgens arbejdsdrift 1913-1988. (1988, 79 s., ill.). Fængselsarbejde
er næsten ligeså gammelt her i landet som fængselsstraf. I 1913 blev der
indført en reform af arbejdsdriften i straffeanstalterne, og det er denne re
form, der blev holdt jubilæum for i 1988, og som har givet anledning til
dette festskrift. Det der blev indført i 1913, var det såkaldte regi-system,
dvs. den ordning, at staten driver fængselsarbejdet for egen regning og sæl
ger produktionen til statsinstitutioner. Produkterne bliver altså ikke afsat
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til fri handel, men skal principielt være nogenlunde konkurrencedygtige
med hensyn til pris og kvalitet og kan iøvrigt købes af private.
Efter disse principper har arbejdsdriften været ledet siden 1913, og efter
disse principper har den måttet tilpasse sig udviklingen. Og det har været
et stadig større problem. Efter sin natur skal arbejdsdriften i fængslerne
være arbejdsintensiv. Det gælder om at skaffe meningsfuld beskæftigelse til
de indsatte. Men alt i samfundet går i retning af det arbejdsbesparende, og
derfor kommer arbejdsdriften i klemme. Produkterne skal være nogenlun
de konkurrencedygtige, og arbejdsmetoderne må derfor ikke være for gam
meldags. Det må de heller ikke af den grund, at de indsattes beskæftigelse
skal være realistisk i forhold til de arbejdsmuligheder, de vil have efter løs
ladelsen. Det er formålsløst at oplære dem i eller beskæftige dem ved et
arbejde, som de ikke kan ernære sig ved efter afsoningen. Arbejdsdriften
har derfor måttet opgive det ene fag efter det andet. Væk er gørtlerne, der
lavede emblemer, nummermærker til militæret og hundetegn, og væk er
blikkenslagerne, fordi der ikke længere er brug for smørekander eller spor
skiftelygter eller askeskuffer. Men det er svært at sætte noget i stedet. Om
sætningen er for lille til at kunne bære de nye, højtudviklede og omkost
ningskrævende produktioner. Der er kun blevet gjort forsøg med ét nyt fag
område: produktion af byggeelementer. Men her blev produktionen ramt
af de strammere produktkrav, der fulgte oven på oliekrisen i begyndelsen af
70erne. Det var for dyrt at omstille produktionen, og i 1975 udførtes den
sidste opgave: levering af ringmurs-elementer til det nye statsfængsel i Rin
ge. Det forekommer næsten at være en hån at beskæftige fangerne med at
smede deres egne længer så at sige. Tilsvarende problemer har også ramt
fængselsvæsenets landbrugsdrift, fordi de skærpede miljøkrav medfører in
vesteringer, som driften ikke vil kunne forrente. Også på en anden måde er
arbejdsdriften kommet i klemme. Mange af dens værksteder var godkendt
til lærlingeuddannelse, og det var et resocialiseringsmæssigt aktiv, men det
har måttet opgives, efter at EFG-ordningen har stillet krav om, at længere
varende ophold på en teknisk dagskole skal indgå i lærlingeuddannelsen.
Festskriftet rummer en udmærket redegørelse for de problemer, arbejds
driften har haft og stadig har med at varetage sin opgave, og det kaster
dermed et skarpt lys over nogle af de negative sider af den økonomiske ud
vikling.
Handelshøjskolen i Århus 50 år. (1989, 259 s.). Handelshøjskolen har valgt
til sit jubilæumsskrift dels at skildre institutionens historie, dels at bringe
afhandlinger, der repræsenterer forskningen inden for erhvervssprog og er
hvervsøkonomi. Endelig skildres uddannelserne og dimittendernes kar-
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Rosenkrantz og Gyldenstjerne er det nok ikke, men to andre indehavere af mindre roller, som fordriver
pauserne mellem deres optræden på scenen med at spille skak. Illustration fra Teateret på Farten.

riereforløb. Det er i intet stykke nogen letlæst sag. Professor Søren Gam
melgård har skrevet størstedelen af det historiske afsnit, rigeligt forsynet
med tabeller, tal, navne og anordninger, men uden at »noget menneske
ligt« slår igennem som modvægt til de mange højt kvalificerede, men
strengt saglige afhandlinger, der følger efter.
50 år - stadig ung. Metalindustriens fagskole (1988, 38 s.). Fagskolens histo
rie er tæt knyttet til lærlingeuddannelsen i metalområdet. Det indebærer,
at der er mange interesser knyttet til området ikke blot på arbejdstagerside,
men også på arbejdsgiverside. Skal der følgelig laves et jubilæumsskrift, så
deles siderne ud mellem disse interesser. Ca. 15 forfattere har delt tryksi
derne imellem sig.
Resultatet er da også blevet, at vi ikke har faet en samlet fremstilling af,
hvad der i grunden er foregået på skolen. Hvordan forløb undervisningen,
hvilke lærerkræfter havde man, og hvordan var disses forudsætninger og
meget mere? Det er kort og godt ikke blevet lærlingeuddannelsernes histo
rie inden for metalområdet, der er blevet resultatet, men snarere en friseret
udgave af de enkelte ineresseorganisationers festtaler.
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100 år Middelfart psykiatrisk afdeling - 14. juli 1988 (1988, 97 s., ill.) giver en
gennemgang af sygehusets etablering og historie, centrale afsnit om over
læger og den behandling der blev ydet, dansk psykiatri i historisk lys m.fl.
Karakteristisk for artiklerne er det, at der trækkes lange linjer, og mange af
kapitlerne har litteraturoversigter.
I 1963 udgav Københavns Hospitalsvæsen et værk, der meget udførligt
beskrev de første 100 år. I 1988 udgav man et nyt jubilæumsskrift Køben
havns Hospitalsvæsen 125 år ... i stadig udvikling (1988, 216 s. ill.), der i det
væsentligste kun omfatter perioden 1963-88. Bogen er meget grundig i sin
gennemgang af de 25 år og opdelt i tre hovedafsnit med underafsnit 1) di
agnostik, behandling og pleje, 2) forskning og undervisning og 3) admini
strative og driftsmæssige forhold. Bogen er godt illustreret og med en kon
tant tekst.
Med Bispebjerg Hospital 1913-1988 (1988, 103 s., ill.) markerer man 75
året for ibrugtagningen af Bispebjerg Hospital. I ord og mange billeder for
tælles hospitalets historie, organisationsudvikling, samarbejde, personale
politik, hospitalsteknik og moderne apparaturer. En i form og indhold pæn
hyldest til et hospital.
DA i Arhus. Profilen. Jubilæumsnummer marts 1989. (1989, 20 s. avisformat,
o
ill.). Dansk Arbejdsgiverforening i Arhus er en lokal afdeling af DA, stiftet i
1914 som en slags modstykke til fagbevægelsens fællesorganisation. Den
omfatter Arhus og det nordlige og vestlige opland til Galten, Hammel,
Hadsten og Rønde. Jubilæumsnummeret består fortrinsvis af artikler om
foreningens nuværende situation, men rummer dog et enkelt bidrag fra
foreningens tidligere mangeårige formand, murermester Erik F. Qvist, som
bidrog til at ændre foreningen fra en lidt støvet og stillestående til en meget
aktiv forening i lokalområdet. I takt med, at den offentlige administration
lagde flere og flere opgaver ud til kommunerne og amtskommunerne, blev
det også vigtigt for interesseorganisationerne at styrke deres lokale afdelin
ger. Festskriftet har ikke kostet meget at fremstille, hverken i tid eller pen
ge, og informationsværdien er derefter.
Kvindeligt Arbejderforbund. Skive afdeling. 50 års jubilæum 1938-1988. (1988,
34 s., ill.). Afdelingen startede som en næsten ren ægpakkerfagforening og
voksede kun langsomt de første ti år, men har derefter stort set fordoblet sit
medlemstal fra tiår til tiår. Det har betydet en meget mere sammensat
medlemsskare og et velbemandet sekretariat. Jubilæumsskriftet består
mest af erindringer, men tegner alligevel et portræt af foreningens udvik
ling og giver samtidig et godt tidsbillede.
SID Bjerringbro Afdeling 1918-1988. (1988, 32 s., ill.). Fælles kamp for hyttens
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børn. SID Brovst 1918-1988. (1988, 120 s., ill.). Arbejdsmand i Gentofte gennem
100 år. (1988, 38 s., ill.). Specialarbejderforbundet i Danmark. Jubilæumsskrift. 75
år i Nykøbing Sjælland. (1988, 50 s., ill.). Lars Stigel: Arbejdsmænd i Århus. La
ger- og pakhusarbejdernes fagforening gennem 100 år. (Klim, 1989. 133 s., ill.).
Fem jubilæumsskrifter for afdelinger af SID, der illustrerer hvor forskelligt
et jubilæumsskrift kan gribes an. Tre af dem er set fra et historisk syns
punkt klart utilfredsstillende. Skriftet fra Nykøbing Sjælland er fuldstændig
værdiløst. Det består af nogle sange, menuen til jubilæumsmiddagen og
nogle helt tilfældige betragtninger. Lidt bedre er Bjerringbro-afdelingens.
Det består af uddrag eller referater fra forhandlingsprotokollen i kronolo
gisk orden, men uden forsøg på at bringe en sammenhængende fremstilling
af foreningens historie. Bedst af de tre er festskriftet fra Gentofte-afdelingen. Teksten er der ganske vist ikke meget ved, men billeder og lay-out er
nydelige.
På et helt andet niveau står de to sidste. Her er der ofret tid og kræfter på
at fa udarbejdet en sammenhængende fremstilling af afdelingens historie,
og de to jubilæumsskrifter kan derfor påkalde sig interesse også uden for
foreningens medlemsskare, hvilket de tre førstnævnte ikke kan. Lager- og
pakhusarbejderne i Arhus har fået en professionel historiker til at skrive, og
resultatet er blevet en forholdsvis velskrevet og grundig gennemgang af af
delingens historie om end med en klar tendens til især at fokusere på kon
fliktsituationer. Mest vellykket forekommer skriftet fra afdelingen i Brovst.
Her er der skabt en god kombination af fremstilling og erindringer, der an
skuelig- og levendegør afdelingens udvikling, herunder også udviklingen i
de lokalafdelinger fra nabobyer, som i tidens løb er blevet opslugt af afde
lingen i Brovst. Et særligt kapitel vies en usædvanlig langvarig arbejds
kamp i Brovst fra 1935 til 1937 omkring C. O. Jensens maskinfabrik.
Læst under ét illustrerer de fem festskrifter spændvidden i SID’s aktivi
tet og historie. Der er meget stor forskel på Gentofte og Brovst, også inden
for SID, både med hensyn til de medlemmer, der organiseres og til de erfa
ringer, der har kunnet gøres. SID havde murersvende blandt sine medlem
mer i Brovst, det var utænkeligt i Gentofte. SID har haft stærke spændin
ger mellem kommunister og socialdemokrater i Gentofte, det var utænke
ligt i Brovst.
Junior Chamber Silkeborg 25 år. Portræt afen lokal organisation. Forum for leder
udvikling. (1989, 24 s., avisformat, ill.). Junior Chamber-organisationerne
er et fænomen, som har bredt sig fra U.S.A, til det meste af verden. Ideen
nåede Danmark i 1959, og allerede 5 år efter blev der oprettet en lokal or
ganisation i Silkeborg. Det er en Rotary-lignende forening, hvor yngre
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mænd og kvinder, fortrinsvis fra erhvervslivet kan mødes til selskabeligt
samvær og deltage i foreningens aktiviteter. Hovedformålet er lederudvik
ling, og det søges opnået gennem arbejdet med konkrete projekter og delta
gelse i taler- og debatkonkurrencer etc. Jubilæumsskriftet er formet som et
avis tillæg og bæres fortrinsvis afkorte hilsner fra tidligere medlemmer (den
øvre aldersgrænse er 40 år).
Niels Birger Wamberg: Teatret på farten. Det danske Teater 1963-88. (1988, 64
s., ill.). En meget velskrevet beretning om Det danske Teaters virksomhed
gennem 25 år. Hovedvægten ligger på en omtale af de enkelte forestillinger
(ialt 175), men der gives også et indtryk af et turneteater som arbejdsplads,
og hertil bidrager ikke mindst en lang række fremragende fotografier.
Kurt D. Larsen (red.): Halinspektørforeningen 1963-1988. (1988, 17 s., ill.). Et
lille skrift, der i korte træk viser, hvordan en side af tilværelsen bliver »samfundsmæssiggjort«, dvs. reguleret, organiseret, politiseret og bureaukrati
seret. Her er det fritiden, det drejer sig om, hvor en gruppe - fortrinsvis
tidligere håndboldspillere - bliver ansat som inspektører i de haller, der
begynder at skyde op i 50erne og 60erne, og 1-2-torden står vi overfor en
fagforening tilsluttet FTF med eget sekretariat, medlemsblad, feriehjem
(sommerhus), overenskomstforhandlinger, efteruddannelseskurser, udta
lelser til offentligheden etc.

Beretning om virksomheden
1. januar-31. december 1990

Organisationer
Dansk Arbejdsgiverforening, København (fortsat aflevering). 1 bind og 117
pakker, 1960-80. Journalnøgle samt overenskomster og diverse sager.
Andelsudvalget, København (fortsat aflevering). 23 pakker journalsager,
1967-86.
Arbejdsgiverforeningen for Land- og Skovbrug for Maribo amt, Maribo. 42 bind
og 152 pakker, 1918-90. Forhandlingsprotokoller, årsregnskaber, hovedog kassebøger, journalsager, brevjournaler, overenskomster, medlemslister
samt lovforslag og korrespondance.
Danmarks Rederiforening, København (fortsat aflevering). 70 bind og 1087
pakker, 1948-86. Journalsager, kopibøger samt cirkulærer og udklip.
Det Danske Handelskammer, København (fortsat aflevering). 24 bind og 25
o
pakker, 1947-86, Grossistsammenslutningen af 1930. Arsregnskaber, kas
sebilag samt korrespondance og Grossisttidende.
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, København (fortsat afleve
ring). 25 bind og 24 pakker, 1907-89. Fabriks- og lønningsbøger, overens
komster og ekspeditionsbøger samt diverse billeder. Afleveringen omfatter
FDBs fabrikker i Viby.
Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab, København (fortsat aflevering).
46 bind fra Jordbrugsudvalget, 1945-75. Hoved- og kassebøger, journaler,
memorialer, dagbøger samt brevbøger og udklip.
Landbrugets arbejdsgiverforeninger i Jylland, Arhus (fortsat aflevering). 103
bind og 100 pakker, 1938-86. Forhandlingsprotokoller, årsregnskaber,
brevjournaler, mødereferater, lærlingekontrakter, medlemslister, overens
komster samt korrespondance.
Sammenslutningen afArbejdsgivere inden for Jern- og Metalindustrien i Danmark,
København (fortsat aflevering). 14 bind og 243 pakker, 1939-84. Forhand
lingsprotokoller, foreningsstatistik, mandtalslister samt diverse sager.
De Samvirkende jydske Husmandsforeninger, Arhus (fortsat aflevering). 204
bind og 187 pakker, 1904-90. Vedtægter, forhandlingsprotokoller, beret
ninger, årsregnskaber, hoved- og kassebøger, medlemsbøger, korrespon
dance, rapporter samt diverse sager.
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De Samvirkende Sjællandske Husmandsforeninger, København (fortsat afleve
ring). 1 pakke uddrag af forhandlingsprotokol fra St. Heddinge-kredsen.
Modtaget fra Jørgen Pedersen, Bagsværd.

Industri og Håndværk
A/S Berkel, Glostrup. 1 pakke div. papirer, brochurer og billeder, 1921-89.
Modtaget fra Glostrup lokalhistoriske Arkiv.
Burmeister & Wain A/S, København (fortsat aflevering). 21 bind licens
korrespondance Japan, 1941-61.
Skræddermester I. C. Christensen, Århus (fortsat aflevering). 4 bind,
1957-85. Kassebøger, journal samt opgørelsesbog. Modtaget fra advokatO
firmaet Kjærgaard & Bjøreng, Arhus.
Det Danske Petroleums Aktieselskab, København. 182 bind og 233 pakker,
1888-1981. Aktie-, revisions- og forhandlingsprotokoller, balance-, statusog hovedbøger, anlægs- og kassebøger, kalkulationer, samt statistik og
film. Modtaget fra Statoil.
Fabrikant S.M. Epstein, København (fortsat aflevering). 1 pakke, 193159. Årsregnskaber, fakturaer samt brochurer og billeder.
De forenede Bryggerier A/S, København (fortsat aflevering). 34 pakker kor
respondance, 1979-85.
A/S De forenede Glasværker, Odense. 1031 bind, 1874-1964. Statusbog, ho
ved-, veksel- og kassebøger, journaler, ordre-, produkt- og lagerbøger, løn
nings- og oplysningsbøger samt kopi- og arbejdsbøger. Modtaget fra Hol
megårds Glasværker.
A/S Frichs, Arhus (fortsat aflevering). 16 pakker, 1931-77. Kalkulationer,
billeder, brochurer samt glasplader. Modtaget fra Sv. Gade, Tommerup.
Kryolitselskabet Øresund A/S, København. 760 bind og 762 pakker, 18601989. Materiale vedr. bestyrelse, direktion, drift og regnskab samt billeder
og kort.
Lystruphave Puff-Havre Fabrik, Bryrup. 9 bind og 4 pakker, 1948-87. For
handlingsprotokol, status og driftsregnskab, hovedbog, kassejournal med
bilag, ordre- og kvitteringsbøger samt tilsynsbog. Modtaget fra Arbejder-,
Håndværker- og Industrimuseet, Horsens.
Guldsmed Mahl Mikkelsen, Århus (fortsat aflevering). 1 pakke årsregn
skaber, 1949-68. Modtaget fra Lokalhistorisk Samling, Århus.
A/S N. C. Monberg, ingeniør- og entreprenørforretning, København. 38
bind og 29 pakker, 1902-72. Kassebog, arbejdsbog, kopibøger, breve,
håndbøger, udklipsbog samt diverse projekter.
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Fra Kryolitselskabet Øresund er der 1990 modtaget et meget velbevaret og omfattende industriarkiv,
ca. 1850-1980. Materialet fortæller såvel om forholdene i kryolitbruddet i Grønland som om oparbejd
ning og salg af råvaren fra København.
Sammen med arkivet indgik et meget omfattende billedmateriale. Situationen her er fra omkring
1865 og viser, hvor simpel brydningen endnu var. Efter sprængning kunne kryolitten på det nærmeste
direkte skovles op, hvorefter den var klar til opstabling, sådan som det ses midt i billedet. Dette skete af
hensyn til den præcise opmåling, der dannede grundlag for afgifterne til staten. Om sommeren blev
kryolitten lastet fra ladebroer ud fra stabelpladsen.

H. C. Møllers Sæbefabrik & Oliemølle A/S, Århus (fortsat aflevering). 1
pakke driftsregnskaber, status og lagerlister, 1949-56.
Glarmester F Nehmzow, København. 1 notesbog, 1947-48. Modtaget fra
Københavns Bymuseum.
A/S Albert Nielsen, Århus (fortsat aflevering). 21 bind og 2 pakker, 192788. Forhandlings- og revisionsprotokol, hovedbog, prislister, billeder og
udklip samt korrespondance.
Skomagermester Esrom Olsen, København (fortsat aflevering). Private
papirer, vandrebog samt cassettebånd, 1881-1989.
Royal Copenhagen (A/S Den kgl. Porcelænsfabrik), København (fortsat af
levering). 139 bind, 1967-84. Ordrekorrespondance samt journaler og kon
signation.
Raadvaddams Fabrikker, Raadvad (fortsat aflevering). 6 bind, 1770-1804.
Kassebog, lagerbog samt kontrabøger.
Tømrermester N. Chr. Withen, Århus (fortsat aflevering). 1 pakke private
papirer, 1895-1910. Modtaget fra Karen Withen, Sønderborg.
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Mejerier
Fanejjord Andelsmejeri, Stege. 1 bind love, 1892.
Andelsmejeriet Fuglebæk, Bjeverskov. 4 forhandlingsprotokoller, 18891966.
Kamstrup Andelsmejeri, Roskilde. 1 forhandlingsprotokol, 1888-1925.
Lindemark Andelsmejeri, Stege. 1 bind love, 1892.
Rødled Andelsmejeri, Stege. 1 obligation, 1888.
Andelsmejeriet Sankerbjerg, Trundholm. 2 forhandlingsprotokoller, 18881893 og 1904-1921.
Andelsmejeriet Terløse, Dianalund. 1 pakke ejendomspapirer, 1888-1919.
Viruplund Andelsmejeri, Hjortshøj. 75 bind og 2 pakker, 1899-1968. Ved
tægter, status og driftsregnskab, hoved- og kassebøger, driftsbøger, bereg
ningsbøger samt produktionsbøger. Modtaget fra Jacob Therkildsen, Egå.
Andelsmejeriet Ørslev, Vordingborg. 1 forhandlingsprotokol, 1887-98.

Handel
Isenkræmmer Vilhelm Bang, Nykøbing Mors. 1 pakke fakturaer, korrespon
dance samt billeder. Modtaget fra Morsø Lokalhistoriske Arkiv.
A/S L. Dæhnfeldt, Odense. 21 pakker korrespondance, 1932-51. Modtaget
fra Holger Karlsen, Odense.
o
Papirhandler Peter Jensen, Arhus. 1 pakke forretningskontrakter og fami
liepapirer 1873-1950. Modtaget fra Sven E. Jensen, Birkerød.
Grosserer Søren Kruuse, Arhus. 123 bind og 4 pakker, 1908-48. Hoved- og
kassebøger, kursbøger, kladdebøger og kassebilag samt reklamer og korre
spondance. Modtaget fra Nordisk Kontoretablering A/S, Århus.
Fa. Lekkerland, Odense (fortsat aflevering). 1 pakke mødereferater, cirku
lærer og reklame, 1976-89. Modtaget fra Børge Martin Jeppesen, Otterup.
Købmand Olaf M. Olsen, Odense. 1 bind status og driftsregnskab, 1908o
45. Modtaget fra Den gamle By, Arhus.
o
Aarhus Westindiske Handelsselskab, Arhus. Aktiebreve 1783. Modtaget fra
Rigsarkivet, København.
Købmand Kai Simonsen, Løgstør, (fortsat aflevering). 1 pakke skattesager
og kontrakter, 1915-50.
Rederier
Det Forenede Dampskibsselskab, København (fortsat aflevering). 44 bind og
11 pakker vedr. begravelseskassen, 1916-88. Forhandlings-, revisions- og
bestyrelsesprotokol, hovedbogsblade, kassejournaler, regnskabsoversigter,
medlemsfortegnelser og korrespondance.
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Finansiering og Forsikring
Arbejdernes Brandforsikring, Randers. 8 bind og 111 pakker, 1911-82. For
handlingsprotokoller, statusbog, kassebøger, skadesanmeldelser, policer,
vedtægter samt udklip og fotos. Modtaget fra Ansvar Danmark, Frederiks
berg.
Fyns Stifts Sparekasse, Odense (fortsat aflevering). 421 bind og 3 pakker,
1831-1975. Vedtægter, revisions- og forhandlingsprotokoller, årsregnska
ber, statusbøger, hoved- og kassebøger, journaler, rentebøger, fondsforteg
nelser samt brevjournaler og kopibøger.
Vekselerer R. Henriques, København (fortsat aflevering). 36 pakker,
1840-1986. Regnskaber, vurderinger, korrespondance, børsintroduktioner
og billeder.
Københavns Fondsbørs, København (fortsat aflevering). 6 pakker kurslister,
1982-87.
Nykredit, Århus (fortsat aflevering). 15 bind og 9 pakker, 1925-78. Revi
sionsprotokoller, årsregnskaber, balancer, kassebøger, statutter, budgetter
og statistik.

Advokatvirksomheder
Advokat Mogens Glistrup, Virum (fortsat aflevering). 49 bind og 40 pakker,
1971-89. Journalsager, depotbog, kasserapporter og journalblade.
Advokat G. Løber, Århus (fortsat aflevering), 3 pakker journalsager,
1974-89, vedr. Skjoldhøjkollegiets likvidation.
Landsretssagfører J.H. Møller, Århus (fortsat aflevering). 6 bind jour
nalregistre, 1931-73.
Advokat Johs. Sørensen, Randers (fortsat aflevering). 27 bind og 199 pak
ker, 1872-1987. Hoved- og kassebøger, tinglæsningsbog samt matrikelkort
og journalsager.

Forretningsservice
Ingeniørfirmaet Max Tofting & Johan Heinrich Ersted, Arhus. 2 bind, 195374. Hovedbog og kassebilag. Modtaget fra Sæby Byhistoriske Arkiv.
Ingeniørfirmaet Wilcken & Wulff Århus (fortsat aflevering). 3 bind og 7
pakker, 1974-87. Årsregnskaber og diverse sager.
A/S Em. Z. Svitzer, København. 24 bind og 509 pakker, 1892-1984. Revi
sion og status, hoved- og kassebøger, journaler, bjergningsprotokoller, be
styrelsessager, entrepriseregnskab samt journalsager.
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Foreningsvirksomhed
Dansk Vaskeriejer Forening, København. 64 bind og 7 pakker, 1913-81. For
handlings- og revisionsprotokoller, kasse- og lagerbøger, mødereferater
samt medlemslister, korrespondance og statistik.
Landsforeningen Den unge Gartner, Århus (fortsat aflevering). 2 pakker,
1934-89. Forhandlingsprotokoller, årsregnskaber, breve, cirkulærer og
medlemslister.
Sønderborg Handelsstandsforening, Sønderborg (fortsat aflevering). 31 bind,
1934-82. Forhandlingsprotokoller, årsberetninger, vedtægter, møderefera
ter samt fotos.
Politiske foreninger
Socialistisk Folkeparti, Århus. 162 bind S. F. Nyt, 1974-89.
Foreninger for ungdom, fritid og sport
Jyllands Skytte Forbund, Århus (fortsat aflevering). 7 bind og 2 pakker, 195479. Møder, meddelelser, stævner, medlemslister og breve.
o
K.F.U.M. og K.F.U.K. Frederiksbjerg afdelingen, Arhus (fortsat aflevering).
26 bind månedsblade, 1928-34.
o
Kunstsammenslutningen Labyrinten, Arhus. 26 bind 1980-89. Regnskaber,
møder og korrespondance.
Skytteforeningen Trolle, Århus. 1 pakke driftsregnskaber, medlemslister og
kassebilag, 1949-51. Modtaget fra Lokalhistorisk Samling, Århus.
o
o
Arhus Gymnastik Forening, Arhus (fortsat aflevering), 1 pakke billeder fra
fodboldafdelingen, 1918-82.
Århus Skøjte Klub, Århus. 89 bind og 20 pakker, 1971-86. Forhandlings
protokol, medlemsbog, korrespondance, kassemateriale og diverse sager.

Andre foreninger
Det Blå Bånd, Århus. 1 forhandlingsprotokol, 1906-10. Modtaget fra Lo
kalhistorisk Samling, Århus.

Illustration på modsatte side:
Kort efter århundredskiftet tog bruddet sig sådan ud. Det var nu kommet ned i 130 fods dybde, og det
krævede mere teknik. Mineralerne blev bragt op afbruddet ved hjælp af små banevogne, der blev skub
bet med håndkraft nede i bruddet for siden ved dampkraft at blive trukket op af minen ad skråbanen.
Det stadig dybere brud medførte andre vanskeligheder, ikke mindst indsivende vand, hvorfor det
blev nødvendigt med svære pumper, trukket af dampmaskiner, for at holde bruddet tørt om sommeren.
Om vinteren lod man til gengæld vandet trænge ind i bruddet, da isen skabte en god arbejdsplatform.
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F.N. Foreningen, Århus. 1 pakke regnskab, breve og udklip, 1929-54.
Modtaget fra Martin Bramsen, Tiist.
Grundejerforeningen for Aaby sogn, Aaby (fortsat aflevering). 1 forhandlings
protokol, 1903-38.
Aarhus og Omegns Husmandsforening, Århus. 4 bind og 4 pakker, 1918-74.
Forhandlingsprotokoller, regnskabs- og medlemsbog, vedtægter, medlems
lister samt meddelelser og bilag. Modtaget fra lokalhistorisk Samling, År
hus.

Andre
Akademiet for De Tekniske Videnskaber, Lyngby (fortsat aflevering). 155 pak
kerjournalsager, 1975-88.
Fru Ella Albeck, Århus. 1 dagbog 1928-29. Modtaget fra Haderslev Bib
liotek.
Direktør Svend Andersen, Odense. 1 pakke firmaregnskaber, kassebog og
korrespondance, 1926-89.
Art Gallery, Århus. 1 pakke kontrakter, tilbud samt korrespondance
1985-89.
Tage Hjelm Cohrt, Hellerup. 3 private kassebøger, 1876-1942.
Stadsbibliotekar Poul Daugaard, Hornslet. 1 pakke skattekvitteringsbø
ger, 1814-90.
Direktoratet for Egnsudvikling, Silkeborg (fortsat aflevering). 68 pakker
journalsager, årsregnskaber, revisionsrapporter, 1977-88.
Civilingeniør Erling L. Dyekjær, Esbjerg. 1 bind og 11 pakker, 1957-89.
Materiale vedr. erhvervsuddannelser samt private papirer.
Erhvervenes Oplysningsråd, København (fortsat aflevering). 3 omkost
ningsbøger, 1945-64. Modtaget fra Chr. Gandil, København.
Børge Martin Jeppesen, Otterup (fortsat aflevering). 2 pakker private papi
rer og udklip 1939-1990.
Ribe Stiftstidende og Stiftsbogtrykkeri, Ribe (fortsat aflevering). 11 bind og 7
pakker, 1894-1960. Statusbog, kassebog, lønningsbøger, annoncebøger,
kontrakter samt korrespondance og dokumenter. Modtaget fra Lokalhistoo
risk Samling, Arhus.
Hotel Royal, Århus (fortsat aflevering). 1 scrapbog, 1947-72. Modtaget
o
fra Tinka Kammer, Arhus.
o
Havneingeniør A.P. Vedel, Arhus. 1 pakke private papirer, 1885-1922.
0
Modtaget fra Lokalhistorisk Samling, Arhus.
o
0
Arhus Amatørsymfoniorkester, Arhus. 8 bind og 11 pakker, 1928-89. For-
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handlingsprotokoller, beretninger, breve, kassebøger, scrapbøger samt
koncertprogrammer og billeder.
Aarhus Amtstidende, Arhus (fortsat aflevering). 3 bind forhandlingsproto
koller og likvidationsstatus, 1956-69. Modtaget fra advokatfirmaet Krag &
Kirk, Arhus.
Å-Udstillingen, Århus. 35 bind og 1 pakke, 1965-87. Forhandlingsproto
kol, vedtægter, regnskab, salgsbøger samt korrespondance og brochurer.

Ordningsarbejder
Afleveringerne til Erhvervsarkivet androg ca. 8.300 enheder, hvilket er på
omtrent samme niveau som de foregående år.
Der har fortsat været anvendt megen arbejdskraft på udtyndings- og
kassationsopgaver ikke mindst i de omfattende kreditforeningsarkivalier, i
brandforsikringsarkiver samt i en række større industriarkiver.
I årets løb er der færdiggjort større registrerings- og ordningsarbejder i
arkiverne fra De Danske Sukkerfabrikker samt Nordisk Kabel- og Trådfa
brikker og Maskinfabrikken Atlas A/S.
1990 har været præget af det store, meget besværlige og ikke mindst tids
krævende arbejde, der var en følge af opsigelsen af et ældre lejemål. Om
kring 10.000 hyldemeter fra det gamle fjernmagasin skulle gennemgås, kas
sationsbehandles og flyttes til ny magasinlokaler, der er indrettet i kommu
nale kældre. De nye forhold er ideelle, og der er samtidig skabt en smule
luft også til fremtidige accessioner.
Aktiviteterne har også været præget af, at Århus Kommune havde solgt
den administrationsbygning, hvorunder forstædernes ældre arkiver var
placeret. Ved årsskiftet skulle forstadskontoret flytte, og det betød at endnu
2500 hyldemeter skulle nedpakkes og genopstilles i nye, men også meget
velegnede lokaler.

Lasesal og udlån
Besøgstallet på læsesalen har fortsat været på omkring 2.500, og til disse
har der været fremtaget omkring 9.000 arkivenheder fra magasinerne.
Fortsat har der været arrangeret omvisninger og demonstrationer, ligesom
lokalerne om aftenen har dannet ramme om foredragsvirksomhed.
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Håndbiblioteket
Biblioteket har i årets løb fortsat bidraget med oplysninger om udenlandsk
litteratur til forskningsbibliotekernes fælleskatalog Alba og har indrappor
teret tidsskriftsbestanden til Dansk Samkatalog over Periodica, DASP.
Bogbestanden er øget med 1.250 bind, således at den nu andrager 106.000.
En del af bøgerne er gaver fra Danmarks Statistik, Statsbiblioteket, Århus
kommunes biblioteker, Århus kommune, Socialforskningsinstituttet, Nor
disk Råd, IDE samt en række institutioner og enkeltpersoner. Endvidere er
der indgået bøger og tidsskrifter med større arkivafleveringer. Der er mod
taget adskillige jubilæumsskrifter fra firmaer, myndigheder og organisatio
ner i Danmark og udlandet. Der er indgået 600 tidsskrifter med et bind/
heftetal på ca. 3.500 i løbende tidsskriftshold og 300 regnskaber og årsbe
retninger samt adskillige småskrifter og kataloger.

Personaleforhold
Under de såkaldte beskæftigelsesordninger har der i årets løb været ansat 1
kontorassistent, 2 SID medlemmer samt 4 fra AC området. De har forestå
et skrive-, ordnings og registreringsarbejde og ikke mindst været en uund
værlig arbejdskraft i forbindelse med de omtalte store flytteopgaver.

Anden virksomhed
Overarkivar Finn H. Lauridsen har redigeret Århus stifts årbøger og som
formand ledet arbejdet i Historisk samfund for Århus stift og den selvejen
de institution Øm kloster museum. Han er desuden formand for Kjemsfonden til støtte for lokalhistorisk publikationsvirksomhed i Viborg, Vejle
o
og Arhus amt, kasserer for Jysk selskab for historie samt medlem af Fælles°
udvalget for de lokalhistoriske foreninger i Arhus amt. I august gik han

Illustration på modsatte side:
I Kryolitselskabets billedarkiv ses også eksempler fra det civile liv. Her bliver en minearbejder barbe
ret, mens endnu en kunde venter.
Livet og aktiviteterne i Ivigtut var ganske domineret af selskabet, så derfor er der også tegninger i
arkivet, der oplyser om boligforhold. Godt 100 mennesker havde om sommeren deres virke i bruddene,
heraf var de fleste danske. Kun omkring halvdelen overvintrede på Grønland.
Om sommeren gik arbejdsdagene næsten ud i et, mens der til gengæld i de lange vintermåneder var
rigelig tid til kortspil, at lytte til foredrag eller måske se lysbilleder. Sådanne serier er der også bevaret
prøver på i arkivet.
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efter eget ønske af som formand for Sammenslutningen af lokalhistoriske
foreninger og dermed også som medlem af bestyrelsen for Dansk historisk
Fællesforening. Han er ligeledes udtrådt af Dansk lokalbibliografisk ud
valg. Til Byhistorisk udvalgs Århus-årbog 1990 skrev han om »Uordener
på gaden — glimt med lugte fra 1800-tallets Århus«, og til udvalgets julebog
»Fra Åhavn til kysthavn - Århus havns historie til 1914« skrev han om
»Skipperlaug og fattigkasse«. Til Den gamle bys festskrift til afgående museumsoverinspektør Gunner Rasmussen »Dit Århus« bidrog han med »og mit. Lidt om Århus i efteråret 1941, eller byen erobret«. Han har holdt
foredrag i Folkeligt oplysningsforbund (med filmdemonstrationer), på
SLFs kursus på Hornstrupcentret om billedanvendelse i lokalhistoriske
publikationer, i Historisk samfund for Ringkøbing amt om handel i
Vestjylland, i Slægtshistorisk forening i Holstebro om Erhvervsarkivet og
slægtshistorikeren og på den økonomihistoriske kongres i Leuven om euro
pæisk materiale i Erhvervsarkivet.
Arkivar Ib Gejl har fortsat været kasserer for Historisk Samfund for Århus Stift og medlem af redaktionen for Arhus Stifts Arbøger; endvidere har
han været kasserer for Øm Kloster Museum. Han er medlem af Fællesud°
o
valget for lokalhistoriske foreninger i Arhus amt og sekretær for Arhus by
historiske Udvalg. Han er medlem af bestyrelsen for den selvejende institution Arhus Bymuseum og af Dansk Data Arkivs Rusk-Udvalg. Til Arhus
Byhistoriske Udvalgs publikation »Fra åhavn til kysthavn« har han bidrao
o
o
get med artiklen »Arhus Børs«. Til Arhus-Arbogen har han skrevet artik
len »Krügers kupler«. Han er fortsat medlem af bestyrelsen for Jysk Sel
skab for Historie og har anmeldt bøger til Historie og Nyt fra Historien.
For foreninger og sammenslutninger har han holdt foredrag om Erhvervs
arkivet og dets virksomhed. Sammen med overarkivaren har han repræ
senteret Erhvervsarkivet ved sektionsmøderne omkring anvendelsen af er
hvervsarkiver i forskningen ved den økonomihistoriske kongres i Leuven.
Arkivar Erik Korr Johansen har fortsat virket som sekretær og kursusle
der i bestyrelsen af lokalhistoriske arkiver og samlinger i Århus amt. Han
er som Erhvervsarkivets repræsentant blevet tilknyttet Dansk kulturhisto
risk Museumsforenings industri- og håndværkspulje og har i november
deltaget i dens seminar i Odense. Han har for Folkeuniversitet holdt fore
drag om erhvervshistorie og slægtshistorie i slægtshistoriske foreninger og
lokalhistoriske arkiver og har i forbindelse med Sammenslutningen af
slægtshistoriske Foreningers årsmøde i Århus tilrettelagt udstilling om
slægtshistorisk materiale i Erhvervsarkivet. For Århus Byhistoriske Ud
valg har han redigeret bogen: »Fra åhavn til Kysthavn. Århus havns histo-
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rie til 1914«, hvor han desuden har skrevet afsnittene om havnens udvik
ling 1845-1914, samt til Århus-Årbog 1990 skrevet artiklen: Beskæftigelse
og erhverv i Århus 1989. Til Historie og Nyt fra historien har han anmeldt
bøger. Siden 1985 er han DM-tillidsrepræsentant. Han forestår endvidere
Galten Egnsarkiv.
Arkivar Henrik Fode deltog i marts i Norsk Arkivråds kursus i Hamar,
hvor han fortalte om Erhvervsarkivet og Dansk Arkivselskab. 20.-22. april
deltog han i Maritimhistorisk konference i København, hvor emnet var ny
ere arkiver til søfartshistorien i Erhvervsarkivet. Den 3.-4. november deltog
han hos Told- og Skattestyrelsen i en toldhistorisk konference om forsk
ningsperspektiver i det 19. århundredes toldhistorie med udgangspunkt i
hans bind 3 af Dansk Toldhistorie. Til Fortid og Nutid 1990, 3 har han
skrevet artiklen »Brug toldarkiverne« — især fra det 19. århundrede, og til
o
Byhistorisk Udvalgs bog om Arhus havnevæsen, har skrevet om pakettra
fik og havnestatistik samt om havn og toldvæsen. Han har i foråret 1990
forestået undervisningen i arkivkundskab på Danmarks Biblioteksskole i
o
Alborg. Han har fortsat været sekretær i Dansk Arkivselskab og haft ansva
ret for dets kursusaktiviteter bl.a. med afholdelse af arkivkursus i Vording
borg 7.-9. november med ca. 60 deltagere. Han har i årets løb rundt i lan
det holdt foredrag under Folkeuniversitetet samt hos Oplysningsforbunde
ne og i lokalhistoriske foreninger. Endelig er der fortsat leveret anmeldelser
til fagtidsskrifter.
Arkivar Jørgen Fink har repræsenteret Erhvervsarkivet i folkeuniversite
tets programudvalg. Han har været sekretær for Jysk Selskab for Historie
og har herunder redigeret tidsskrifterne Historie og Nyt fra Historien. Han
°
°
har bidraget med anmeldelser til disse og desuden bidraget til Arhus-Arbog 1990 og til bogen Fra Åhavn til Kysthavn. I august deltog han i den
17. internationale historikerkongres i Madrid og forelagde der artiklen
»Technical Education and the industrial Development in Denmark 18501950«, udarbejdet i samarbejde med docent, dr. phil. Per Boje. Han er til
trådt det administrationshistoriske forskningsprojekt under Statens huma
nistiske Forskningsråd og har påtaget sig redaktionen af bind II af den
kommende administrationshistorie.
°
Arkivar Henrik Vedel-Smith har for Arhus Byhistoriske Udvalg redigeret Arhus-Arbog 1990, skrevet om Arhus havn 950-1865 i »Fra ahavn til
kysthavn - Århus havns historie til 1914« og anmeldt bøger til Historie.
Han har desuden været med i styringsgruppen, der planlage og udførte
flytningen af Erhvervsarkivets fjernmagasin fra Åby Bibliotek til Skæring
skole.

PUBLIKATIONER FRA ERHVERVSARKIVET
Erhvervshistorisk årbog 1949. 96 sider. Udsolgt.
Indhold: Af Erhvervsarkivets historie.
Erhvervsarkiver i udlandet.
Arkivordningsprincipper i erhvervsvirksomheder.
Handelsstanden og butikslukningen 1840-1908.
Aktstykker fra arkivet.

Erhvervshistorisk årbog 1950. 88 sider. Udsolgt.
Indhold: Fra Kaperkrigens begyndelse.
Et gullaschfirma fra Napoleonskrigenes tid.
På trampfart 1848-50.
Bogkøb i provinsen 1800-1850.
Postgang i det 19. århundrede.
Om bevaring af mikrofilmarkiver.

Erhvervshistorisk årbog 1951. 110 sider. Udsolgt.
Indhold: Fra 19. århundredes handelsliv. I. Af Luis Bramsens erindringer.
Af konsulatsvæsenets historie i det 18. århundrede.
En Vesterhavsstranding 1850.
Fra halvfemsernes konsulentvirksomhed. Et par episoder fra Harald Fabers virke.
Holmens centralarkiv.

Erhvervshistorisk årbog 1952. 120 sider, kr. 12,20.
Indhold: Et dansk handelshus i Australien. Melchior & Co., 1853-62.
Af Limfjordshandelens historie. Aggerkanal og Doverodde.
Den illoyale konkurrence. Begrebets opståen.
Några reflexioner rörande industrialisering och arkiv.

Erhvervshistorisk årbog 1953. 116 sider, kr. 12,20.
Indhold: Dansk handel på Isle de France.
Et dansk imperialistisk eksperiment. Plantageselskabet »Dansk-Vestindien«.
De økonomiske problemer ved Nordslesvigs genforening med Danmark.

Erhvervshistorisk årbog 1954. 153 sider, kr. 14,35.
Indhold: Jens Bang og det ålborgske saltkompagni.
De nordsjællandske landboreformer og statsfinanserne.
Revisorloven af 1909: Forudsætninger og debat.
Fra købstadhandelen i det 18. århundrede. En lollandsk klage fra 1762.

Erhvervshistorisk årbog 1955. 154 sider, kr. 19,80.
Indhold: Adelig studehandel i 16. århundrede.
Økonomisk debat i Slesvig og Holsten 1773-1807.
En sjællandsk kornkøbmand. Af agent H. H. Schous levned og optegnelser.
Om jubilæumsskrifter.

Erhvervshistorisk årbog 1956. 212 sider, kr. 19,80.
Indhold: Dalum Papirfabrik. Fra konkurrence til sammenslutning.
Fra arkiverne. Breve fra C. A. Broberg 1866.
Tillæg: »Sagførere i Arhus«.

Erhvervshistorisk årbog 1957. 96 sider, kr. 17,10.
Indhold: En købmandsskæbne i Ålborg fra begyndelsen af 17. århundrede.
En dansk handelsekspedition til Nordamerika 1783. Et bidrag til Handels- og Kanalkom
pagniets historie.
Den merkantilske Forening. Fra det 19. århundredes børsliv.
Socialdemokratiet og brugsforeningerne frem til 1908.

Erhvervshistorisk årbog 1958. 171 sider, kr. 19,80.
Indhold: En tømrerslægt i 19. århundrede.
Den økonomiske debat om lavs- og købstadsprivilegier i sidste halvdel af 18. århundrede.
Erhvervsarkivets bygning.
Registre til Erhvervshistorisk årbog 1949-58.

Erhvervshistorisk årbog 1959. 141 sider, kr. 19,80.
Indhold: Fra Rosenborg Brøndanstalts første år. Dansk mineralvandsproduktions opståen.
Boghandler i Slesvig og København omkring 1864. Fra Vilhelm Trydes bog- og kunsthan
dels første år.
En københavnsk boglade ved århundredets begyndelse.
En tømrermesterfallit 1799. Lavstilstande og byggeforhold i København.

Erhvervshistorisk årbog 1960. 150 sider, kr. 22,25.
Indhold: Dansk industri og de store udstillinger 1889-1914.
Den teknisk-kemiske industri 1870-1914.
På forretningsrejse i Norge omkring 1830. Aktstykker fra skibsklareringsfirmaet N. P.
Kirck. Helsingør.
Tillæg: »Aarhuus Kjøbmænds Hjælpekasse 1861-1961«.

Erhvervshistorisk årbog 1961-62. 184 sider, kr. 26,85.
Indhold: Århus Handelsstandsforening 1937-1962.
Århus vestindiske Handelsselskab. Oprettelse og sammenbrud.
Købmandsportrætter fra empirens Århus.
En boglade omkring 1840. Jens Worm Bruun og Den Jessenske Boghandling.
Konsul J. M. Mørk. Aarhus Handelsforenings første formand.
En patriarkalsk købmandsfamilie.
Handelsborgerskaber i Århus 1674-1862.
Købmænd i tal. Fra Århuslisterne i folketællingerne 1840.
Handelsstanden i Århus og folketingsvalgene 1852, 1876 og 1879.

Erhvervshistorisk årbog 1963. 169 sider, kr. 26,85.
Indhold: Fra dansk empires bygningshistorie. Arkitekt Johan Andreas Meyer 1783-1822.
Forbindelsen mellem København og de nordtyske Østersøbyer 1750-1807.
En vignet og dens forudsætninger.
Danmarks høje renteniveau: En særlig tradition?

Erhvervshistorisk årbog 1964. 144 sider, kr. 26,85.
Indhold: Af den private smørhandels historie. Firmaerne T. & S. Plum, P. & S. Plum og T. & E.
Plum.
Dansk papirindustri 1870-1914.
En rådgivende sæbesyder i 1860’erne.
Hvornår trængte det dobbelte bogholderi igennem i dansk erhvervsliv?

Erhvervshistorisk årbog 1965. 452 sider, kr. 36,60.
Indhold: Dansk-engelsk samhandel 1661-1913.
The Changing Pattern of Anglo-Danish Trade 1913-1963.

Erhvervshistorisk årbog 1966. 176 sider, kr. 29,30.
Indhold: Jordbrug og brændevinsbrænding 1.
Udviklingslinier i dansk konfektions- og hatteindustris historie 1870-1914.
To Ribe-købmænd og deres selvbiografier for årene 1580-1644.

Erhvervshistorisk årbog 1967. 160 sider, kr. 39,05.
Indhold: En erhvervsøkonomisk rejse gennem Danmark og Slesvig 1761.
Jordbrug og brændevinsbrænding 2.
Generalkonsul Hendrik Pontoppidan og de jyske banker.

Erhvervshistorisk årbog 1968. 442 sider, kr. 51,25.
Indhold: Landhusholdningsselskabet 1769-1969:
Christian Martfelt - patriot og den første sekretær.
Edward Tesdorpf til Ourupgård.
Jørgen la Cours arbejde i dansk landbrugs tjeneste.
Anders Nielsen, Svejstrup Østergård.
Flids og vindskibeligheds belønning. Præmiesystemet, præmievinderne og deres arbejde
1769-1969.
Lærlingeinstitutionen. Oprindelsen, de første lærlinge og deres læresteder.
Landhusholdningsselskabet og andelsmejeriernes gennembrug.
Afvikling og nye baner. Landhusholdningsselskabet 1919-69.

Erhvervshistorisk årbog 1969. 224 sider, kr. 41,50.
Indhold: Dansk handel, håndværk og industri 1770 og 1780-set i Danmarks handelsspejl.
Småting, der bruges til pynt. En Viborg-galanterihandlers varer.
Staten som kornhandler 1783-88.
Badeanstalter som erhvervsforetagender i 19. århundrede.
D. B. Adler og udviklingen af det danske kreditvæsen.
Et gründcrforetagende. Engeldrupværk - en klædefabrik.
Registre til Erhvervshistorisk årbog 1959-69.

Erhvervshistorisk årbog 1970. 168 sider, kr. 41,50.
Indhold: Industriforeningen i København 1888-1910.
Håndværksmestergruppen i Roskilde ca. 1870.
Arbejdsanvisningsforeningen i København 1859-1862.
Ørsted Arbejderforening.

Erhvervshistorisk årbog 1971. 313 sider, kr. 51,25. Udsolgt.
Indhold: Småskibsfarten på Århusbugten 1865-1914.
Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse. Oprettelse, organisatorisk udvikling
og forhold til Moralsk Oprustning 1939-1965.
Udenrigsministerium og privat diplomati. Omkring handelsaftalen med England af 19.
november 1915.
Økonomisk-historisk forskning i DDR 1945-70.

Erhvervshistorisk årbog 1972. 186 sider, kr. 42,70.
Indhold: 8-timers dagen. Kravets formulering og dets gennemførelse i Danmark.
Kniplersker på Gram og Nybøl gods 1761 .
Erhvervspartiets historie og dets samfundsopfattelse.
Nyt centralt kildemateriale: Realkreditinstitutionernes vurderingsrapporter.

Erhvervshistorisk årbog 1973. 261 sider. Udsolgt.
Indhold: Pianofortet og dets publikum i 1860’erne.
Selskabet for Indenlandsk Kunstflid 1808-1838. En erhvervsøkonomisk organisationsdan
nelse fra Napoleonstiden.
En manufakturvirksomhed vokser op. Studier i S. Seidelins manufakturhandel 1843-70.
DFDS og den russiske emigrationslovgivning 1908-10.
Forholdet mellem staten og skibsfarten under første verdenskrig indtil fragtnævnets opret
telse.
En erhvervsgruppe belyst gennem folketællinger. Nordslesvigske kniplersker 1787-1860.

Erhvervshistorisk årbog 1974. 196 sider, kr. 61,00.
Indhold: Islandshandel og fastlandsspærring.
Provinskøbmænds rekruttering omkring 1760-1850 til belysning af købstædernes borger
skaber før 1850.
Studiet af arbejdsløshed. Et forskningsobjekt om beskæftigelsesforholdene i Danmark i det
19. århundrede.
P. Wulffs cigarfabrik 1868-1914.
Projekt Måløvhøj. En episode under 1930’ernes arbejdsløshed.

Erhvervshistorisk årbog 1975. 170 sider, kr. 61,00.
Indhold: Arbejdernes boligforhold på det københavnske Vesterbro omkring år 1900.
Dansk Exportförening 1895-1922.
Den danske skibsfart i sidste halvdel af det 18. århundrede.
Stabelstadspolitikken 1658-1689.
Ny og gammel økonomisk historie.
Dansk landbrugshistorie 1750-1973.

Erhvervshistorisk årbog 1976-77. 199 sider, kr. 62,05.
Indhold: Staten, kræmmerne og forlagssystemet 1620-1735.
Østersøhandelen og den svensk-russiske krig 1788-90.
C. F. Tietgen og de første sporvejsanlæg i København 1863-70.
Arbejdsformidling og arbejdsløshed før 1914.
Småkårsfolk i og omkring Århus i 1930’rne.
Dagligt liv i en arbejdsgiverforening.

Erhvervshistorisk årbog 1978. 219 sider, kr. 74,10.
Indhold: Samfundshjælpen. Træk afen kontrarevolutionær organisations historie.
Det kgl. oktrojerede islandske Handelskompagni 1743-1758.
Udvandringen fra Frederiksborg amt 1869-1899.
Den sønderjyske støttelovgivning 1925-1929.
En international komité for erhvervsarkiver.

Erhvervshistorisk årbog 1979. 208 sider, kr. 74,10.
Indhold: Danske købmandsregnskaber fra tiden før 1700.
De danske købstæders økonomiske udvikling og regeringens erhvervspolitik 1660-1750.
Bedre Byggeskik.
Den danske ungdomsarbejdsløshedslovgivning 1933-38.
Dansk Arkivselskab.

Erhvervshistorisk årbog 1980. 259 sider, kr. 79,50.
Indhold: Grosserer-Societetet - et uudforsket område.
M. K. Brandts Klædefabrik.
Industrielle foretagender i Odense omkring 1870.
Københavns befæstning og beskæftigelsen.
Stationsbyen og de store arkiver i Erhvervsarkivet.
Stationsbyen Skjern i handelskalendere og erhvervsarkiver.
Registre til Erhvervshistorisk årbog 1970-80.

Erhvervshistorisk årbog 1981. 199 sider, kr. 89,05.
Indhold: Den kongelige enehandel på Færøerne 1709-1776.
Mekaniseringen af dansk tekstilindustri 1850-1914.
Frederiksbjerg - et arbejderkvarter vokser op.
Om banker - AfJ. Hassing-Jørgensens erindringer.
Træk af den industrielle udvikling 1897-1914.

Erhvervshistorisk årbog 1982. 210 sider, kr. 95,15.
Indhold: Det danske klaver klinger ud.
Frank Herbert, direktør for Danish Bacon Compagny.
Harald Plum og Det transatlantiske Kompagni.
Frugthandelen omkring århundredskiftet.
Kriser og nedgang. Den økonomiske udvikling i Dansk Vestindien 1875-1917.

Erhvervshistorisk årbog 1983. 214 sider, kr. 101,25.
Indhold: Økonomiske og sociale virkninger af 1857-krisen i Odense.
Dansk Fiskeriforening - dens forløbere og udvikling 1884-1913.
Teknologi og samfund 1870-1900.
Da Odense handsker var komne for ordet.
Tre Bergske blade 1880-1904.
Registrering af lokalstof i Arhusaviserne.

Erhvervshistorisk årbog 1984. 146 sider, kr. 107,35.
Indhold: Fra Nyborg til Santa Fe de Bogota og retur.
Købmand og brænder.
Søren Frich og hans fabrik 1854-85.
De små i byen under krisen i 1880’erne.

Erhvervshistorisk årbog 1985. 229 sider, kr. 115,90.
Indhold: Russisk Handelskompagni og dets erstatningskrav på Sovjet.
Virksomhedshistorie på gamle kuverter.
Sagføreren, byen og egnen.
Jernstøberierne i Århus 1841-1895.
Fra industriens barndom.
Dansk erhvervshistorisk litteratur.

Erhvervshistorisk årbog 1986. 485 sider, kr. 146,40.
Indhold: En lokalhistorisk synsvinkel på praktiserende lægevirksomhed og sygdomsbehandling ca.
1900-1935.
Flådemagt og protektionisme.
Virksomhedshistorie uden virksomhedsregnskaber.
Århus-skippere gennem Øresund.
Virkelig kunstindustri.
Var ej lov i landet, da havde den mest, som kunne tilegne sig mest.
Den nye lavsbevægelse.
Snedkermester, overretssagfører Kaspar Rostrup.
Tændstikloven 1874.
J. C. Jacobsen.
Den skandinaviske udviklingsmodel i historisk belysning.
Landarbejdernes beskæftigelse ved større offentlige arbejder 1850-1900.
Arkivalier fra erhvervslivets organisationer og virksomheder.
Danmark på de multinationale selskabers landkort før 1914.
H. N. Andersen og Ove Rode.
Byttehandel på Thyholm.
Lægestand og sygekasser.
Silkebroderet socialhistorie.
To Århus-prospekter.
Erhvervene og prisaftaleloven af 1931.
Købmandshuset Diderich Diderichsen i Nakskov i slutningen af 1700-tallet.
Patenter og varemærker i krig og fred.

Erhvervshistorisk årbog 1987. 181 sider, kr. 134,20.
Indhold: Textilgrossistforeningen gennem 100 år.
Harald Bille - en dansk ingeniørs livsbane.
Med vandkraft, dampmaskine og gasmotor- den danske industris kraftmaskiner 1840-1897.

Erhvervshistorisk årbog 1988. 195 sider, kr. 146,40.
Indhold: Mundelstrup Gødningsfabrik - og egnen omkring den 1871-1925.
Rawerts nyttige skrifter.
Den nye Lavsbevægelse II.
Frederik de Coninck.
Dansk erhvervshistorisk litteratur.

Erhvervshistorisk årbog 1989. 220 sider, kr. 183,00.
Indhold: Noget for noget. Albert Nielsen Kemisk Fabrik.
Hvordan forbedrer man de ubemidlede klassers kår?
Severin og Andreas Jensens møbeletablissement.
Jernstøber M. H. Petersens kopibog.
Fyens Disconto Kasse 1846-86.
Store selskaber og samfundet.
Dansk erhvervshistorisk litteratur.

Erhvervshistorisk årbog 1990. 189 sider, kr. 183,00.
Indhold: På spor af Mads Lange.
I tjeneste for ØK.
En skomagerforretning på Nørrebro.
Erindringer fra benzinbranchen 1930-70.
Mesterlære og teknisk uddannelse i Danmark 1850-1950.
Dansk erhvervshistorisk litteratur.

Vagn Dybdahl og Finn H. Lauridsen:
Personregister over Arbejdsgiveren 1900-1952. 1954. 120 sider, kr. 7,35.

Rasmus Berg:
Minder fra håndværk og industri. 1954. 115 sider, kr. 11,75.
Vagn Dybdahl, Andreas Jørgensen og Finn H. Lauridsen:
Oversigt over industrihistorisk litteratur 1945-54. 23 sider. (Udsolgt).

Aage Rasch:
Dansk toldpolitik 1760-1797. 362 sider, kr. 19,00. (Udsolgt).
Vagn Dybdahl og Finn H. Lauridsen:
o
Sagførere i Arhus. Undersøgelser og aktstykker tilegnede Carl HolstKnudsen. 1886-28. maj-1956. 139 sider, kr. 14,65. (Udsolgt).

Vagn Dybdahl og Finn H. Lauridsen:
Aarhuus Kjøbmands Hjælpekasse 1861-1961. 58 sider. (Udsolgt).
Sundhed og sygdom mens Arhus blev stor. 1963. 240 sider. (Udsolgt).
Udsendt af Sygekassen Arhus til foreningens hundredårsdag 27. april
1963. Redigeret af Vagn Dybdahl.
Indhold: Birgit Nüchel Thomsen: Sociale og hygiejniske tilstande 1861-1909.
John W. Oldam: Var Århus en usund by? Sundhedstilstanden i Århus 1880-1909 i statistisk
belysning.
Finn H. Lauridsen: Sygekassen Århus stiftes som Foreningen af Håndværkere og Fabriks
arbejdere til gensidig Understøttelse og spredte træk fra 1895 til vore dage.

»Kundskaber til anvendelse for handelsfaget«. Aarhus Handelsstandsfor
enings Handelsskole 1865-1965. 85 sider. Udgivet af Aarhus Handels
standsforening. Redigeret af Vagn Dybdahl. Medarbejdere: Finn H.
Lauridsen, John W. Oldam og Birgit Nüchel Thomsen. Kr. 12,20.
Vagn Dybdahl:
Handels- og industrihistorisk litteratur 1952-1965. 1966. 63 sider, kr.
14,65.
Birgit Nüchel Thomsen og Brinley Thomas under medvirken afJohn W. Oldam:
Dansk-engelsk samhandel 1661-1963. 1966. 438 sider, kr. 36,60.

Vagn Dybdahl:
Partier og erhverv. Studier i partiorganisation og byerhvervenes politiske
aktivitet 1880-1913. 1-2. 1969. I alt 631 sider. (Udsolgt).

Katalog over fremmedsproget litteratur i Erhvervsarkivets bibliotek ved
Ole Degn, Ellen Meyer og John W. Oldam. 1969. 239 sider, kr. 48,80.
Dorrit Andersen:
Arhus under Storlockouten. Arbejder og arbejdsgiver 1899. 1970. 152 si
der, kr. 36,60.

Vagn Dybdahl, Ib Gejl og Finn H. Lauridsen:
4 lokalstudier. 1971. (Udsolgt).
Ib Gejl og Christian R. Jansen:
Korn, købmænd og kornkompagni. Korn- og foderstofhandelen 1880’erne1960’erne. Udgivet af Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet
ved 75-års jubilæet 1971. 470 sider, kr. 85,40.

Henrik Fode:
Småskibsfarten på Århusbugten 1865-1914. 1971. 144 sider. (Udsolgt).
Landhusholdningsselskabets arkiv: Registratur og journalregistre. I. 17691807. 1-2. Ved Ole Degn. 1971. I alt 492 sider, kr. 73,20.
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